أثر منصات اإلعالم االجتماعي على المنظومة القيمية للشباب
(بحث تطبيقي على فئة الشباب في مدينة القامشلي)
أوصمان علي
المقدمة:
أصبح اإلعالم االجتماعي مؤشراً لقياس الرأي العام الداخلي واخلارجي،
وفضاء حراً لنشر األفكار ،كما مل يعد خافي اً
ً

على أحد ،األثر الكبري الذي يرتكه التقد م التقين يف ميداين اإلعالم واالتصال ،وما الزمهما من حتو ل للجمهو ر مون
استخدام الن افذ اإلعالمية التقليدية ذات األحجام الكبرية ،والنطاق احملودو زمنيواً وجارافيواً يف الورط والت اصو  ،إىل
الشاشوات الرقميوة الصوارية ،الو تعو ز لودمل اخدوتخدم  -إجياطواً أو سولباً  -أمناطواً متقلبوة مون اخفوايي ،،واالااي وات،
واخعتقودات ،م ظفوة يف يووذا اخدوار أحود آليووات اإلقنوا  ،واجلوذ  ،والقب و ل الو غوريت علووى إثريوا طبيعوة العمليووة
االتصالية ،ومفايي ،العديد من النظريات اإلعالمية اخعنية طأص ل التنشئة االجتماعية ،ومدتقب العالقات االندانية،
واألطعا القيمية الستخدام اجلمه ر خ نصات اإلعالم االفرتايية
تلك الشبكة ال مت اطتكاريا يف ال اليات اختحودة غوداة يايوة ا ور البوار ة ،طودأت عملهوا اخوذي  ،واخثوري للخيوال،
معتمدة أ يدي ل جية قائمة على االنفتاح ،وا رية ،والتفاع النش طني األفرا واجلماعات واألم.،
كما رفدت «اإلنرتنت» اإلندانية طف ائد عظيمة ،واختصرت قروناً من العم يف اخعرفة والت اصو إىل سون ات ،لكون
مب ازاة ذلك نشأت أرطعة خماطر؛ أوهلا رجة كبرية من االعتما علوى الشوبكة ،الو استدولمت لنو و احتكواري لعود
حمدو من الشركات األمريكية ،وثانيها قاطلية كبرية للتأثر طأنشطة يارة ويدامة على صعيدي األمن الفر ي واخلص صية،
وثالثها ممان عة وايحة جله التقييد والضب  ،أما راطعها أيا طاتت أ اة من أ وات ا ر  ،والصرا  ،والتدخالت يف
شؤون الدول)1( .

من ينا ،فإن استثمار اختلقي للشبكات االجتماعية اإللكرتونية أخذ حيم أطعا اً شديدة التأثري من الن احي الدل كية،
وال جدانية ،واخعرفية ،وطاتت حبك ،جاذطيتها ،وتن أ واهتا ،ومش ل حمت ايا ،وسيلة مؤثرة لتع ي اهل يمنة الثقافية ،والرقاطة
اجملتمعية؛ أيف إىل ذلك ،إحداثها حت الت ن عية يف أمناط ا ياة اخعاشة ،وتايري عا ات اجلمه ر اخدتقب للرسالة
اإلعالمية
لذا حت ل طيف من اختلقني من مرحلة الرتكي واالستهالك الدليب اجلامد ،وغري ال اعي للمعل مة ،إىل مرحلة اخشاركة
والتفاع  ،وصنع أجندة خاصة طه ،تفرض  -يف أحياناً كثرية  -على وسائ اإلعالم خيارات القب ل والنشر اآلين ،سيما
يف ظرف مل يعد فيه اجلمه ر العام كتلة متجاندة من األفرا اخشرتكني من حيث اخلصائص والدمات ،ومل يعد ملك ًا
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ألحد ،ط أصبح لك فر عاخه اخلاص ،ومن حياته ،الذي يف حال تقاعدت ال سيلة اإلعالمية عن إشبا حاجاته،
وم تطلباته ،عنديا طيده خيار التح ل إىل وسيلة طديلة ،ون أ ىن جهد ،أو تكلفة تذكر
كموا ال ميكوون ينوا التشووكيك يف الوودور اجلو يري لإلعووالم االجتموواعي ،فيموا صووص حتقيووا النمو االقتصووا ي ،و عوو،
الت اص  ،وا ريات ،والتط ير الذايت للمدتخدمني
أياً كان حج ،التأثريات ،وعما االرتدا ات النااة عن حتديثات وسائ اإلعالم الرقمي ،إال أيا تعد – يقيناً  -ال سيلة
األفض لل ص ل إىل الشع  ،والفئات اخهمشة ،كي تعرب عن أرائها وايتماماهتا ،وتع م حق قها ومشكالهتا ،فض ًال
عن التخل ص من احتكار النخب ،والشخصيات اخؤثرة خداحات النشر ،وخلا نافذة عاخية لت حيد اخلطا اجلامع
طبعاً ال ميكننا التدلي ،هبذه الرؤية اإلجياطية من منظ ر قطعي ،ففي النهاية يت قف حج ،توأثري اإلعوالم الرقموي علوى
مايتمتع طه اجلمه ر  -فر اً أو مجاعة  -من قدرات إ راكية ،ووعي ،وثقافة ،وقي ،راسخة ،إىل جانب اخناخ العام ،ويذه
الع ام تتحك ،يف ت ظيفه الدليب أو االجيايب للمنصات الرقمية ،وطالتحديد نقصد ينا فئة الشبا ال تق اإلعالم
اإلجتماعي اجلديد
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الجانب المنهجي
أوالً :مشكلة البحث
تعد منصات اإلعالم االجتماعي ج ءاً حي ياً ،وأساسياً من من حياة األفرا الي مية ،ومعياراً مرجعياً لت جيه تصرفاهت،،
ومي هل ،،واااياهت ،،حن أطر اجتماعية واقتصا ية ،وأخالقية مبهمة ،وغري وايحة األيداف ،مما جعلها م يع جدل
وإثارة ،ي بىن على إثريا العديد من النقاشات ،ح ل مودمل انعكواس اخنصوات الرقميوة  -سولباً أو اجياطواً  -علوى القوي،
الراسخة يف اجملتمعات ،وما يالزمها من حتدني أص ل اإلرشا  ،والرتطية ،والت جيه من جهة ،وتأطري ،وتنمي العا ات،
والثقافات ،والدل كيات – سلباً  -من جهة أخرمل
خالل حبثنا ا ايل ،سندعى إىل تشخيص عا ات تعرض الشبا خنصوات اإلعوالم االجتمواعي ،و راسوة أثريوا علوى
اخنظ موة القيميوة للشوبا  ،إىل جانوب اسوتنباط النتوائ موون اختاوريات الو توؤثر يف ورة حيواة العمليوة االتصوالية طووني
اخنصوات الرقميوة االجتماعيوة  ،واختلقوي الشووا  ،موع األخوذ طعوني االعتبوار أن اتمعاتنووا احملليوة حديثوة العهود ط والطفرة
الرقمية ،لذا كانت الفج ة االتصالية عميقة التأثري على مناحي ا ياة كافة
عم ماً تتمح ر مشكلة البحث يف اإلجاطة على تداؤل رئيدي :ما تأثير منصات اإلعالم االجتماعي على المنظومة
القيمية للشباب؟
ثانياً :أهمية البحث :تنبع قيمة البحث طشك أساسي من نقاط عدة ،يي:
 - 1الدور الفعال وا ي ي خنصات اإلعالم االجتماعي يف التأثري على البنية القيمية للمجتمعات ،واستقرار اخدؤوليات
االجتماعية ألفرا يا ،سيما مع حت ل العامل من وسائ اإلعوالم التقليديوة إىل ال سوائ التشوعبية والتفاعليوة ،الو
ختت ل العامل يمن شاشة ياتف ج ال ،أو حاس
 - 2أمهية ور منصات اإلعالم االجتماعي يف خلا أو وأ القدرات اإل راكية ،واخعرفية ،والثقافية لدمل اخدتخدمني،
وترسيخ أمناط فكر نقدية أو سطحية ااه القضايا
 - 3اختيار فئة الشبا ال ت عد طاقة يناميكية إلحدا التايري االجيايب أو الدليب يف اجملتمع
 - 4للقوي ،ور رئيدووي يف تكو ين شخصووية الفوور  ،وت جيهوه سوول كياً ،ومعرفيواً ،وعاطفي واً ،ويووي مؤشور ن و عي لتط و ر
اجملتمعات ،أو احنداريا
 - 5استخدام الشبا لإلنرتنت قد ي يد من إحتمالية تنامي الن عات االستهالكية ،وخماوف التقليد طد ًال من االطتكار،
وتبووين الع لووة ،والتط وورف ،سوويما م ووع غيووا اإلج وراءات التنظيمي ووة ،والت جيهيووة يف االس ووتثمار الدوولي ،،واهل ووا ف
لإلنرتنت ،لذا يدت جب التحلي مبنهجية علمية
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ثالثاً :أهداف البحث :يرك البحث على حتقيا مجلة من األيداف ،يي:
 - 1التعرف على منصات اإلعالم االجتماعي اخفضلة لدمل الشبا
 - 2التعرف على اخدة ال منية ال يقضيها الشبا أمام منصات اإلعالم االجتماعي
 - 3التعرف على وافع استخدام الشبا خ نصات اإلعالم االجتماعي
 - 4التعرف على ال تأثري اإلجيايب أو الدليب للمنصات االجتماعية على اخنظ مة القيمية للشبا
رابعاً :تساؤالت البحث
 - 1ما يي منصات اإلعالم االجتماعي اخفضلة لدمل الشبا ؟
 - 2ما يي اخدة ال منية ال يقضيها الشبا أمام منصات اإلعالم االجتماعي؟
 - 3ما يي وافع استخدام الشبا خ نصات اإلعالم االجتماعي ؟
 - 4ما التأثري اإلجيايب أو الدليب خ نصات اإلعالم االجتماعي على اخنظ مة القيمية للشبا ؟
خامساً :منهج البحث
ينتمي البحث ا ايل إىل البح

ال صفية ،ال تق م على "مجع اخعل مات ال افية ،والدقيقة عن أي ظايرة أو اتمع أو

نشا ط ،وصياغة عد من النتائ  ،ممن تق م على أساسها إصالحات اجتماعية ،ومايرتب

هبا من أنشطة اخرمل" ()2

سيت ،سحب عينة عش ائية من اتمع البحث الذي ميثله الشبا  ،ومن اخ ت قع أن يبل عد ي )200( ،شخصاً من
كال اجلندني ،ترتاوح أعماري/،ين ماطني  30- 18عاماً ،ومت اختيار يذه الفئة العمرية طالتحديد ك يا أكثر األعمار
استخداماً لإلنرتنت عم ماً ،ومنصات اإلعالم االجتماعي على وجه اخلص ص ،أما عن أ وات البحث ،فديت ،ت ظيف
أ اة االستبانة ال تض ،أسئلة (مفت حة ومالقة) ،إىل جانب إجراء اخقاطلة البحثية الشخصية مع أصحا االختصاص
سادساً :حدود البحث
متتد الفرتة ال منية إلجناز البحث طني  5يناير/كان ن الثاين ،إىل  15مارس/آذار من عام  ،2022يف حني تض ،ا دو
اخكانية مدينة القامشلي الد رية ،أما عن ا دو اخ ي عية ،فتتناول ما ختلفه منصات اإلعالم االجتماعي من تأثريات
مجة على اخنظ مة القيمية للشبا
سابعاً :مفاهيم أساسية
 منص ااات اإلع ااالم االجتما اااعي :ام ع ووة م وون التطبيقو ووات اخد ووتندة إىل اإلنرتن ووت ،وال و و تعتم وود عل ووى األس و و
األيدي ل جية ،والتكن ل جية لل يب ،وتدمح طإنشاء وتبا ل احملت مل ،الذي ينشئه اخدتخدم ،كما تدمح ،وتده
التفاعالت طني األشخاص ،والعرض الذايت ()3
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 المنظومة القيمية :يي ام عة اخعايري ،واألحكام ،والق انني ،واألفكار ،واالاايات ال تنم خالل التنشئة،
والتفاع مع البيئة احمليطة ،ومتث للفر اإلطار اخرجعي خمارساته وتعامالته مع اآلخرين ()4

 القيم السياسية :يي القي ،ال ميتلكها ك شخص ،وال تداعد ع لى فه ،الدياسة ططريقة أو طأخرمل ،وي ما
جيع شخصاً معيناً يدع ،أيدي ل جية معينة ،وتض ،ا رية ،واآل مان ،واخداواة ()5
 القيم االقتصادية :تتمث يف سعي الفر  ،ورغبته حن تك ين ثروة مالية ،والرغبة يف ت فري حياة رغيدة)6( .

 القيم االجتماعية :يي ام عة القي ،اخعرتف هبا يف اجملتمع ،وال حتد الدل ك االجتمواعي لششوخاص الوذين
يشكل ن اجملتمع ،وهتدف إىل تع ي العالقات اإلندانية ،وحتقيا ت ازن الرفاه االجتماعي من خالل الصفات ال
تعترب إجياطية ،مث االحرتام والعدالة والصداقة وغريي)7( ،

 القيم النفسية :ويي ام عة القي ،الىت هتيئ الشا لفه ،ذاته جيداً ،وذلك طاعتبار أن فه ،الذات ما ي إال
مقدمة لفه ،اآلخر والتعايش معه ،ويعرب عنها طقي ،مث  :إثبات الذات – الطم ح)8( .

 القيم االنسانية :تعين الق اعد التأسيدية لنظام أخالقي متكام  ،يت ،فيه حتديد الطبيعة البشرية الصلبة ،من خالل
أفكار اإلصالح واألعمال الفنية ()9

ثامناً :متغيرات البحث
المتغير المستقل:
 منصات اإلعالم االجتماعي ،وتطبيقاته ال تفاعلية (فيدب ك ،ي تي  ،ت يرت ،اندتجرام )
المتغير التابع:
 اخنظ مة القيمية للشبا من (أمناط سل كية ،وااايات ،ومعتقدات )
المتغير الوسيط:
 اخدة ال منية ال يقضيها الشبا أمام منصات اإلعالم االجتماعي
 اخناخ احملي طاخدتخدمني
 اخؤي العلمي للفئة اخدتخدمة
تاسعاً :مصادر المعلومات
مج عوت اخعل مووات والبيانوات موون مصوا ر أوليووة وثان يوة ،يوومت ( :راسوات ،وأحبووا سواطقة ،وكتووب ،وأوراق حبثيووة،
ومقاالت ،وم ا إخبارية
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الجانب النظري
أو ًال :الثورة الرقمية وظهور منصات اإلعالم االجتماعي
طاخا ظ االتصوال واإلعوالم أطورز نتاجوات التكن ل جيوا ،والثو رة التقنيوة الو أثورت علوى حنو عميوا يف حيواة البشورية،
وأحدثت حت الت جديمة يف شك وطبيعة العالقات االندانية طني األفرا  ،واألم ،،ووفرت الكثري من ال قت واجلهد
والتكلفة اخا ية ،لل ص ل إىل األيداف اخرج ة ،وأصلت العديد من العا ات ،واألمناط الدل كية ،واخفايي ،يف طنية وي ية
اختلق ني ،أياً كانت انتماءاهت ،،ووالءاهت ،،وجارافيته ،،يذا طالطبع ما انتجته الث رة الرقمية يف عامل اإلعالم ،الذي انتق
طفض وسائ الت اص  ،والرط ا ديث من نطاق اجلماعة إىل الفر  ،ومن حدو الدول إىل الك نية يف التأثري والارس
الثقايف ،ويف النتيجة تراجع ور وسائ اإلعالم التقليدية كالتلفاز ،واإلذاعة ،والصحف
كانوت طدايووة الشوبكات االجتماعيووة يف تدوعينيات القوورن اخايوي ،حيووث ظهوورت شوبكات اجتماعيووة مثو شووبكة
) (sixdegrees.comال منحت األفرا فرصة طرح حملوات عون حيواهت ،،وإ راج أصودقائه ،،ويف عوام ،1995
صم" ،راندي ك نرا ز" م قع ( ،(Classmates.comخداعدة األصدقاء وزمالء الدراسة ،ومع طداية األلفية الثانية،
وظه ر اجلي الثالث  G3من شبكات االتصال الال سلكية ،وزيا ة القدرة على نق البيانات ،واحملا ثات الف رية أو
الص ر أو مقاطع الفيدي  ،ذا صيت تطبيقات وطرام كانت شهرية يف يذه الفرتة (مث  :ياي ماسنجر ،وطريد اهل ت
مي ) ،ومن مث اخ قع األمريكيMy Space
مو و و و و و ووع طدايو و و و و و ووة اجلي و و و و و و و الراطو و و و و و ووع  G4مو و و و و و وون ش و و و و و و ووبكات االتصو و و و و و ووال الو و و و و و ووال سو و و و و و وولكية عو و و و و و ووام  ،2010تطو و و و و و و و رت
اخك نو و و و و و ووات اخا يو و و و و و ووة والرباي و و و و و و ووة للبنيو و و و و و ووة التحتي و و و و و و ووة لإلنرتنو و و و و و ووت ،وظهو و و و و و و و ر اجلي و و و و و و و الثال و و و و و و ووث مو و و و و و وون ال يو و و و و و و وب،
مب و و و و و ووا متيو و و و و و و ط و و و و و ووه م و و و و و وون ذك و و و و و وواء ص و و و و و ووناعي ،وق و و و و و وودرة عل و و و و و ووى تب ي و و و و و ووب وتص و و و و و وونيف اخعل م و و و و و ووات ،طاإليو و و و و و ووافة إىل
انتش و و و ووار اسو و و و ووتخدام إنرتنو و و و ووت اهلو و و و وواتف احملم و و و و و ل علو و و و ووى نطو و و و وواق واسو و و و ووع ،فاسو و و و ووتطاعت الشو و و و ووبكات االجتماعيو و و و ووة
االس و و و ووتفا ة مو و و و وون يو و و و ووذه اخمي و و و و و ات ،والعم و و و و و علو و و و ووى تط و و و و و ير أ وات الت اص و و و و و طو و و و ووني مدو و و و ووتخدميها ،واتدو و و و ووعت
أس اقها ،وانتشرت تطبيقات الت اص االجتماعي ،ال تعتمد على اهل اتف الذكية مث ( :واتدا  ،وويتشات ،والين،
وط تي ،وغرييا)
فضال عن ظه ر تطبيقات رك ت على احملت مل اخرئي ،خاصة الص ر والفيدي يات ،مث :
ً
إند ووتجرام ،وس وونا ش ووات ،وغ ووريي ،،مو وون التطبيق ووات ،الو و أص ووبحت مس ووة رئيدو ووية خ ووالل اخ وودة اخمت وودة م وون
2010حىت )10( 2020

ثانياً :حقائق وأرقام عن منصات اإلعالم االجتماعي
ندتعرض يف يذه اجل ئية من البحث ح ماً من اجلداول البيانية واإلحصائيات ،تتضمن قائمة ألكثر منصات اإلعالم
االجتماعي استخداماً ،وأرقاماً عن مدة االستخدام ،والفئات العمرية ال ت ظفها
6

 )1منصات اإلعالم االجتماعي األكثر استخداماً خالل عام 2021

الشكل رقم ( - )1المصدر data reportal

 )2الفئات العمرية األكثر استخداماً لمنصات اإلعالم االجتماعي

الشكل رقم ( - )2المصدرbroadband search :
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 )3حقائق عن خريطة استخدام وسائل التواصل االجتماعي

الشكل رقم ( – )3المصدر :موقع الجزيرة نقالً عن data reportal
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ثالثاً :الشبكات االجتماعية والمنظومة القيمية للشباب
من اللبنات األساسية يف از يار أي اتمع  -طاض النظر عن ينه ،وعرقه ،ولدانه ،ول نه  -منظ مة القي ،واخبا ئ
العليا ا اكمة هلذا اجملتمع حيث ال ي تص ر وج اتمع إنداين طدون وج منظ مة من القي ،واخث العليا ،ال حتك،
وت جه ،وتضب  ،وتقي ،التص رات ،والتصرفات العامة واخلاصة يف يذا اجملتمع ،فتلك اخنظ مة من القي ،واخث العليا
يي ال متي اجملتمع البشري عن اجملتمع ا ي اين ،الوذي ال حتركوه إال الارائو  ،وطقودر مسو ونقواء وكموال ومش ليوة تلوك
اخنظ مة وسالمة مصا ريا ،وق ة إميان األفرا واجلماعات هبا  -اعتقا اً وتطبيقاً  -يرتفع اجملتمع ويعل على غريه من

اجملتمعات ،وحيقا مي ة التف ق ا ضاري ،واألممي ويتأي لقيا ة البشرية)11( .

يف ا قيقووة ،أ ثوورت الث و رة التكن ل جيووة وتطبيقاهت ووا اخختلفووة علووى منظ مووة القووي ،مي ووع أمناطهووا ،مث و منظ مووة الق ووي،
االج تماعية ،والدينية ،والذاتية للفر  ،أي ما يتعلا طرؤية الفر لذاته ،واتمعه ،وتتمي القي ،طعدة خصائص ،لع أمهها
أيا" ،غري مرتبطة ط من حمد  ،حيث أ يا عاطرة للمايي وا اير ،واخدتقب  ،وختتص القي ،طالبشر ون غريي ،،وأن
تلك القي ،ندبية وليدت مطلقة ،معيارية متث معياراً إلصدار األحكام وتفدري الدل ك ،وتتمي القي ،طأيا حتم ص رًا
متضا ة ومتعارية ،ومكتدبة عرب مؤسدات التنشئة االجتماعية ،وتتمي أيضاً طأيا ذاتية ،وصتلف وزيا من فر اىل
آخر ،وي ما كان له انعكاس أمين ،واقتصا ي ،وثقايف ،وسياسي واجتماعي على اجملتمع طك فئاته وتلعوب القوي،
عدة وظائف لع أمهها ،أو ًال :تشكي شخصية الفر وحتديد أيدافها ،والقدرة على التكيف ،والت افا ،وحتدني القدرة
على اإل راك ،وثانياً :احملافظة على متاسك اجملتمع ،وحتديود أيدافوه ،وم اجهوة اختاوريات الو حتود  ،أموا ثالثواً :فيعو ز
القدرة على التعبري عن اهل ية واخصلحة ال طنية ()12

وإذا كانت مرحلة الشبا تفتقر إىل االت ان واالستقرار ،وتنطبع طاالندفا وا ماس ال ائد ،فإن الشبا –إذا أطقي على
التناقضوات طووني القووي ،واخمارسوة يف ال اقووع – سووتتعما اهل و ة طينوه وطووني قيمووه الدينيووة وال طنيوة ،وسيصووبح علووى كام و
االستعدا لالنقيا لك الدل كيات ال تقع حتت ا اس ،لدرجة التمايي وذوطان الشخصية ()13

خامساً :نظريات التأثير اإلعالمي
ت عد نظريات االتصال ،واحدة من األ وات العلمية الدقيقة لتحديد حج ،،ومدت مل تأثري وسا ئ اإلعالم على اجلمه ر
يف حق ل :الدياسة ،واالقتصا  ،واجملتمع ،والتعلي ،،والرتطية  ،كما تقي

رجة التفاع النات عن العملية االتصالية

ال تض ،عناصر عدة( :اخرس  ،والرسالة ،وال سيلة ،واختلقي ،ورجع الصدمل) ،ويي ختتلف يف مضم يا ،حدب ن
التأثري اخباشر أو غري اخباشر ل سائ االتصال
سن شري طاختصار إىل طعض النظريات التقليدية ،كنظرية ويع األجندة ،إىل جانب نظريات أخرمل جديدة ظهرت مع
طروز ور االتصال الرقموي ،ومون يوذه النظريوات (التالقوي أ و الودم  ،والشوبكات االجتماعيوة ،واجملوال العوام) ،وسوتت،
االستفا ة منها كخلفيات علمية أثناء حتلي البيانات اإلحصائية
9

 )1نظرية وضع األجندة :Agenda-Setting Theory
تدمى أيضاً نظرية ترتيب األول يات ( ،)Salience Transferمت إعالن يذه النظرية رمسياً من قب "ماك مب "،
و"ش " يف راسة قاما هبا عام  ،1968وتبحث يف تأثري وسائ اإلعالم على اجلمايري ،ال تتعرض لتلك ال سائ
ويفرتض يذا اخدخ أن وسائ اإلعالم ال تدتطيع أن تقدم مجيع اخ ي عات والقضايا ال حتد يف اجملتمع ،وإمنا يت،
اختيار طعض اخ ي عات ال يت ،الرتكي عليها طشك أكرب ،والتحك ،يف طبيعتها ،وحمت ايا ،يذه اخ ي عات تثري
ايتموام اجلمهو ر ،وحتووثه ،علوى التفكووري فيهوا ،وعليووه سوتمث يوذه اخ ي و عات أمهيوة ندووبية أكورب لوودمل اجلمهو ر موون
اخ ي عات ال ال تق م وسائ اإلعالم ططرحها ()14

 )2نظرية التالقي أو الدمج :Convergence Theory
تعترب يذه النظرية من طني أي ،األطر اخدتحدثة ال تدعى لتقدمي فه ،كام  ،وخمط للشبكات االجتماعية ،ويي
عبارة عن خالصة ألي ،إسهامات "ينري جينكن " ،و"ج ن طافليك" ،و"فريديريك كيتلر" الذين يعدون حالياً من أطرز
منظري يذه الظايرة ،ويدور حمت مل النظرية ح ل مجلة من االفرتايات الرئيدية ،أمهها أن يناك تايريات جديمة حتدثها
تكن ل جيا اإلع الم اجلديدة على طبيعة الت اص البشري من حيث طرق الت اص  ،وكافة أوجه ا ياة ()15

ويقدم "جينكن " اخفايي ،الرئيدة للنظرية ،ويي ثال :
 التالقي أو الدم الذكاء اجلماعي ثقافة اخشاركةواخقص طالتالقي ي التدفا اختداخ خختلف أن ا احملت يات ،والنص ص ،والفيدي يات ،والص ر وخمتلف أنشطة
اجلمايري ،ال أصبحت هلا القدرة على إنتاج وانتقاء احملت يات اخ الشبكات االجتماعية اخختلفة ()16

 )3نظرية الشبكات االجتماعية :Social Networks Theory
طرحت يذه النظرية ألول مرة عام 1800م ،من قب " افيد امي وركامي" ،و"فر ناندت ني " ،حيث ناقش ا ألول مرة
وجو الفوور ككووائن مدوتق  ،أم كج و ء يوومن شوبكة اجملتمووع ،وأن اجملتمووع ا وديث يتك و ن موون كتلوة عض و ية واحوودة
"  "OrganicSolidarityوالو تنشوأ نتيجوة العالقوة والورواط طوني أفورا خم تفلوني يف التصورف والعوا ات ،ولكون
امعه ،شبكة اجملتمع ال احد ،الذي يتعايش ن فيه
تط رت يذه النظرية طإيافة البعد الريايي والتكن ل جي هلا منذ ياية سبعينيات القرن اخايي ،حىت عصر االنرتنت،
وقد جنحت م اقع الت اص االجتماعي طفع ماعج عنه أي وسيلة أخرمل ،يف ترمجوة فريوية يوذه النظريوة علوى أرض
10

ال اقوع :ويو مجوع النواس علووى اخوتالف لاواهت ،وثقوافته ،وعقائودي ،،يف ط تقووة الت اصو عورب الشوبكات االجتماعيووة،
وصهرهت ،،مشكلة طذلك أكرب اتمع إلكرتوين ،فل ،حيد أن استطا شخص أو حد اميع الناس يف فضاء مثلما
فعلت م اقع الت اص  ،ومن ينا تنبع الق ة ا قيقة هلذه التقنية ()17

 )4نظرية المجال العام :Public Domain Theory
ت شرح النظرية كيف أن وسائ اإلعالم نقلت النقاش من اجملال العام إىل اجملال اخلاص ،حبيوث توت ،فيوه صوناعة منوت
إعالمي قا ر على إخرتاق العق ل ،وإيهامها وإطعا يا عن ا قائا ،كما تؤكد أن وسائ اإلعالم اإللكرتوين ختلا حالة
من اجلدل طني اجلمه ر ،تتيح تأثرياً كبرياً يف القضايا العامة ،وتؤثر على النخبة العامة ،وا اكمة ،واجلمه ر ،مما يعين أن
ثقافة االنرتنت أصبح هلا مجايرييا وشعبيتها ،ويي يف از يا مطر على العك

من قراء الصحف والكتب ،العتبارات

عدة ،إذ تشري االحصائيات الو جورت موؤخراً طوأن أكثور مون  %80مون فئوة الشوبا يفضول ن التعامو موع اإلعوالم
اإللكرتوين ،ألنه يتيح هل ،إمكانيات تفاعلية عديدة ،مث الدر شة ،والتعليا طدرعة ،والت امنية الشديدة ،مما يؤكد طأنه
اخدتقب لإلعالم اإللكرتوين
يؤكود "ياطرمواس"  -مطو ر النظريووة  -علوى الودور الكبووري ل سوائ االعوالم يف اجملوال العووام ،إذ تقو م وسوائ اإلعووالم
(كمجاالت عامة) طدور م وج ،فهي تق م طإ تاحة الفرصة لشفرا للتع بري عن الرأي وا و ار ،لكنهوا أيضواً تنقو رأي
الدلطة ،وت جهاهتا للم اطنني ()18
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الجانب الميداني :النتائج العامة للبحث الميداني
سندتعرض يف يذا اجل ء من البحث ،البيانات ،واخعل مات اخدتخلصة من االستبيانات ،اخ زعة على الشبا  ،مدع مة
طالرس م البيانية ،والتفدريات ال صفية

خصائص عينة البحث
البيانات الشخصية
العمر

النسبة

25- 18

%65

30- 25

%35

الجنس

النسبة

أنثى

%45

ذكر

%55

المؤهل العلمي

النسبة

غري متعل،

%15

ما ون الشها ة اجلامعية

%18

جامعي

%63

راسات عليا

%4

المستوى االقتصادي

النسبة

منخفض

%36

مت س

%56

عال

%8

البيانات الشخصية
العمر

35%

65%

الجنس

55%
45%

المؤهل العلمي

4%

63%
18%
15%

المستوى االقتصادي
8%
56%
36%
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30- 25
25- 18
ذكر
أنثى
دراسات عليا
جامعي
مادون الشهادة الجامعية
غير متعلم
عال
متوسط
منخفض

 )1منصات اإلعالم االجتماعي المفضلة لدى الشباب
فيسبوك

%40.12

واتس اب

%28.14
%10.77

انستجرام

%10.60

تيك توك

%7.57

يوتيوب

%2.19

تويتر

%0.60

التلجرام
اجلدول رق)1( ،

40.12%

28.14%

10.60%

10.77%

7.57%

0.60%

التلجرام

2.19%
تويتر

يوتيوب

انستجرام

تيك توك

واتس اب

فيسبوك

الرس ،البياين رق)1( ،

طناء على نتائ اجلدول رق ،)1( ،يتضح أن أي ،التطبيقات ال يدتخدمها الشبا تأخذ الرتتيب التايل :فيدب ك يف
ً

الصدارة طندبة  ،%40.12ومن مث وات آ  ،%28.14واندتجرام  ،%10.77وتيك ت ك  ،%10.60يليه،
ي تي

 ،%7.57وت يرت  ،%2.19وأخرياً التلجرام طندبة %0.60

من اخعل م ،أن لك مرحلة تطبيقاهتا اإللكرتونية ،وترطع الفيدب ك على عرش يذه القائمة أمر طبيعي ،نظراً للجمايريية
ال قد اكتدب ها يف الشرق األوسو طعود "ثو رات الرطيوع العوريب" ،وموا ميو ه أكثور ماي عريوه مون ع امو جوذ طصوري
وتفاعلية تدتقطب الشبا الشا فني طالنشر ،ومتاطعة الصفحات ،ال تثري ايتماماهت ،وتشبع حاجاهت ،،ع ياً عن
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اكتدا أصدقاء جد وزمالء عم  ،واالستفا ة سلباً أو اجياطاً من البصريات ،واخعل مات اختدفقة ،يف سياق إتصايل
يتد ،طال ت امنية
أموا الو ات آ  ،فيعود مون أيو ،تطبيقوات الدر شوة اخنتشورة يف اخنطقوة ،طعود أن كانوت الكفوة تورجح لصوا سوكاييب،
وياي  ،قب عقد من اآلن ،وما مينح يذا التطبيا األمهية ،حتقيا األمن التام للمدتخدم من خالل تشوفري احملا ثوات
ال عن عدم حاجتها إىل تدوين طيانات شخصية إيافية
الشخصية واجلماعية ،والتمتع طاخراسالت البديطة واخ ث قة ،فض ً
عن العمر ،أو اجلن  ،أو الربيد اإللكرتوين ،كما الفيدب ك ،إىل جانب اانية االتصال ،وغرف اخشاركة اخرئية ،ال ت فر
على اخدتخدم احمللي تكلفة االتصاالت اهلاتفية ،خاصة الدولية منها
يف اخقاط تصدر االندتجرام يف اآلونة األخرية ايتمامات اجلي اليافع والشا  ،لنشر ي مياته ،طعروض طصرية جذاطة
ومارية ل وار التطبيا ،طو أصوبحت وجهوة الكثوريين للودخ ل يف عوامل الشوهرة والنج ميوة ،والتجوارة الراحبوة ،مدوتثمرين
تطبيا الفالتر ،والبث ا ي ،واستخدام مي ة ط مريان –  Boomerangالتصو ير اختعاقوب ،حيوث تتويح تدوجي
الفيدي يات ال تص مدهتا ال منية إىل حدو الثانيتني ،ويت ،تشايلها ،وعريها طشك ططيء  loopخدة  6ث ان
متتاطع ووة ،مو ووع إمكانيو ووة إع وودا اسو ووتطالعات لل و ورأي ،وعريو ووها عل ووى مجه و و ري ،،ع ي و واً ع وون اسو ووتخدام تطبيو ووا
Hyperlapseلتدريع الفيدي  ،وإعدا الفيدي يات االحرتافية ،ومشاركة القصص والص ر ،والرواط اإللكرتونية على
خمتلف منصات اإلعالم االجتماعي
طينما أخذ التيك ت ك أيضاً ينتشر طدرعة كبرية يف ال س الشبايب ،الوذي صصوص جو ءاً كبورياً مون أوقاتوه للرتفيوه عون
نفده ،واالطتعا عن ظروف ا ر  ،ال حتي هب ،منذ عقد من ال من ،إىل جانب تفضي شرحية واسعة منه ،متاطعة ما
يروج له اخشايري واخؤثرون من فيدي يات مد يا طني قيقة إىل ثالثة قائا ،لكنها ال ختل يف أحياناً كثرية من مشايد
العري "اخلا شة للحياء العام ،واخنافية للقي ،األخالقية واجملتمعية يف منطقة متحفظة على عرض يكذا حمت مل" ،ومن
أخطر اخشايد اخعروية أيضاً مشايد االنتحار ،ال يضع فيها طعض األشخاص ياية ياهت ،ططريقة جن نية وصا مة،
وميكن اعتباريا إحدمل أسبا انتشار ظايرة االنتحار  -طشوك غوري مدوب ق  -طوني الشوبا علوى مدوت مل منواطا
اإل ارة الذاتية ،وطاقي اجلارافية الد رية ،حيث تتشك ينا ي ة وفج ة طني اختداول افرتايياً ،وال اقع األصلي اخعاش ،
الذي تتصف فيه األويا االقتصا ية واألمنية والنفدية طالتدي ر ،مما ال ي تيح للجي الشا طل غ أيدافه ،والتفكري
مبدتقب آمن ومدتدام ،ليارق يف عامل يدت يب خمالف ل ي ت طيا احملت مل اإلفرتايي (االندالخ من الذات)
كما أن ينالك شرحية من الشبا تفض استخدام الي تي  ،لكدب اخعارف واالستمتا مبشايدة الفيدي يات على
طناء على عد اخشرتكني يف قن اهت ،الشخصوية،
اختالف أحجامها ،أو حىت ألغراض اارية تؤمنها هل ،الشركة األمً ،

ومعدل اخشايدات ،وال ص ل
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يف حني يدتخدم ت يرت(شبكة التدوينات الصارية) على نطاق ييا ،رغ ،مجايريية التاريدات ،وسالسة النص ص ال
تعم ،على حداطاهتا ،واخدع مة ط س م إشارية ،إال أيا تنش يف وس النخبة ،واإلعالميني ،وما مياثله ،،ممن ميلك ن
غالباً أرقاماً ولية لتدجي ا دا
علوى اجلهووة األخورمل ،وطينمووا يتجوه معظوو ،األفورا السووتخدام الو ات آ لالتص وال ،فوإن حظ و

اسوتخدام التلج ورام

ينخفض رغ ،مي اته العديدة ،سيما مي ة إرسال فيدي يات طأحجام كبرية ،وختصيص ام عات تدريبية فعالة من حيث
طريا العرض ،واالسرتسال يف الت اص اخهين
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 )2عدد ساعات االستخدام اليومي لمنصات اإلعالم االجتماعي
من أربع إلى ست ساعات

%38.61

من ساعة إلى ثالث ساعات

%35.64
%15.84

أكثر من ست ساعات

%9.90

أقل من ساعة
اجلدول رق)2( ،

9.90%

38.61%
15.84%

35.64%

أقل من ساعة

اكثر من ست ساعات

من ساعة إلى ثالث ساعات

من أربع إلى ست ساعات

الرس ،البياين رق)2( ،

تشري طيانات اجلدول رق ،)2( ،أن الندبة األعلى من عينة البحث تدتخدم منصات اإلعالم االجتماعي خدة زمنية
ت ورتاوح م وون أرط ووع إىل س ووت س وواعات مبع وودل ( ،)%38.61يف ح ووني أن ( )%35.64اخت وواروا م وون س وواعة إىل س ووت
سواعات ،و( )%15.84مون العينووة يوداوم ن علوى إ مووان التطبيقوات اإللكرتونيوة ون حتديوود معودل طو ل سوواعات
التصوفح ،ومعظو ،يووؤالء مون العوواطلني عون العم و أو ممون يعملو ن يف ال سووائ اإلعالميوة (وفق واً للبيانوات الشخصووية
للمدتبينني/ات) ،أما عن الفئة ال ختصص حي اً زمنياً يعيفاً من حياهتا الي مية خ نصات اإلعالم االجتماعي ،فتقدر
فق طو( )%9.90من عينة البحث ،وغالبيته ،ممن يعان ن ظروفاً معيشية متدي رة ،ال تعينه ،لدد نفقات استخدام
شبكة اإلنرتنت
ادر اإلشارة ينا ،إىل أنه ورغ ،ما تتمتع طه منصات اإلعالم االجتماعي من مي ات إجياطية ،إال أنه ويف حال األ مان
على استخدامها ون ترشيد أو وعي خدمل الضرر الذي قد يلحقه ،سيخلف تايريات جديمة ،على طبيعة الت اص
البشري ،وهلا آثواراً سولبية علوى األصوعدة كافوة ،حيوث سو يتح ل االسوتخدام اخفورط إىل سول ك قهوري ،يندوحب علوى
16

مناحي ا ياة ،وس ية العالقوات االجتماعيوة ،وسوالم الصوحة العقليوة والنفدوية ،طو حوىت علوى مدوت مل فهو ،ال اقوع
األصلي ،الذي قد يصطدم فيه اخدتخدم ط يف اخشايد اخليالية اخصطنعة؛ وطالتايل ،من شأن ذلك أن يشعر الفر حبالة
من االغرتا النفدي والثقايف
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 )3دوافع استخد ام الشباب لمنصات اإلعالم االجتماعي
اكتساب المعارف ،والحصول على المعلومات

%36.77

التسلية والترفيه

%19.35

التواصل االجتماعي

%16.13

استيعاب الواقع

%15.48

التخلص من التوتر والعزلة
كسر الروتين اليومي

%6.45
%5.81

اجلدول رق)3( ،

%6.45

التخلص من التوتر والعزلة

استيعاب الواقع

%15.48

التواصل االجتماعي

%16.13

التسلية والترفيه

%19.35

اكتساب المعارف والحصول على المعلومات

%36.77

الرس ،البياين رق)3( ،

يتضح من خالل اجلدول رق )3( ،أن حاجة الشبا إىل اكتدا اخعارف وا ص ل على اخعل مات ،والتشبع مبهارات
إي ووافية يف ا وواالت خمتلفو ووة ،تتص وودر قائم ووة وافو ووع اس ووتخدامه ،خ نصو ووات اإلع ووالم االجتم وواعي ،حيو ووث طلو و اخعو وودل
( ،)%36.77ويذه الندبة قد ت ا أو تنخفض ،وفقاً لدري األحدا واجملريات ،ال متر هبا اخنطقة ،سيما أيا قد
تتح ل مع ا شد اإلفرتايي لل قائع إىل قضايا رأي عام تثار طق ة
مث تأيت وافع التدلية والرتفيه ،ورغبة اخدتخدم يف التخلص من يا طات ا ياة الي ميوة ،وحتقيوا االسورتخاء طندوبة
( ،)%19.35طينما ( )%16.13من العينة اخبح ثة تدعى للت اص االجتماعي مع احملي العام كدوافع طق سية،
سويما األصوودقاء واألقوار وزمووالء العم و  ،يليهوا رغبووة اخدووتخدمني يف فهو ،واسووتيعا ال اقووع ،وإزالوة الام و ض اوواه
األحدا

الطارئة والرائجة مبعدل ( ،)%15.48ومن مث تأيت حاجة اخدتخدمني ل لتخلص من الت تر والع لوة ،وكدور

رتاطوة الوروتني الي و مي طندوب ( ،)%6.45و( ،)%5.81وينوا جيوودون يف الفضواء اإللكورتوين مووالذاً آمنواً مون ت وراك،
اخشكالت ،ونافذة للتعارف ،وتأمني الراحة
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 )4األوقات المفضلة الستخدام الشباب منصات اإلعالم االجتماعي يومياً
حسب الظروف

%44.35

مساء
ً
ال
لي ً
طوال اليوم

%22.61
%13.91
%12.17
%6.09
%0.87

صباحاً
ظهراً

اجلدول رق)4( ،

44.35%

22.61%
13.91%
12.17%
6.09%
0.87%

ظهرا

صباحا

ليال

طوال اليوم

مساء

حسب الظروف

الرس ،البياين رق)4( ،

تبني نتائ اجلدول رق )4( ،تفضي الشبا تصفح منصات اإلعالم االجتماعي حدب الظروف ال جيدويا األندب
طالندوبة هلو ،،وتقوودر ط و ( ،)%44.35يف حووني أن ( )%22.61مون العينووة البحثيوة تدووتخدم اخنصوات اإللكرتونيووة
مداء ،و( )%13.91ليالً ،أي خارج ساعات العم الصباحية والنهارية ،طينما يدمن آخرون على تصفح منصوات
ً
اإلعالم االجتماعي طندبة ( )%12.17ط ال الي م ،ون االلت ام طفرتات زمنية معينة أو ق اعد إرشا ية ،ويذا ما له
آثار نفدية ،وصحية ،و راسية سلبية على اختصفح ،ناييك عن إيعاف االنتاجية ،وسيا ة اخلم ل والكد عم ماً،
أم و ا ع وون األفو ورا ال ووذين يفضوول ن اس ووتخدام اإلنرتن ووت ي وومن أوق ووات الووذروة ،والنش وواط (ص ووباحاً ،وظهو وراً) ،فيق وودرون
طو( ،)%6.09و()%0.87
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 )5الطرق التي يفضلها الشباب ل لتحدث مع الناس
عن طريق االتصال المباشر

%60.40

عن طريق منصات اإلعالم االجتماعي

%39.60

اجلدول رق)5( ،

39.60%

60.40%

عن طريق االتصال المباشر

عن طريق شبكات التواصل االجتماعي

الرس ،البياين رق)5( ،

ي يح اجلدول رق )5( ،أن الندبة متقارطة –إىل حد ما  -طني من يفض الت اص مع الناس عن طريا االتصال اخباشر
(وجهاً ل جه) ( ،)%60.40ومن جيد يف منصات اإلعالم االجتماعي اخليار األمث للت اص مع احملي العام مبعدل
()%39.60
غالباً ما يؤ ي تصاعد الرغبة لدمل اخدتخدم يف ت ظيف الفضاء اإللكرتوين كبدي للت اص البشري ،يؤ ي إىل
ارتدا ات سلبية يف البنية القيمية ،تفقد على إثريا العالقات االجتماعية مسات التفاع  ،واالستقاللية الشخصية ،وتؤثر
حىت على من التنشئة االجتماعية ال ت و األفرا مبنظ مة غنية من القي ،،واخعايري ،واخعتقدات اخدامهة يف تشكي
األمناط األساسية يف الثقافة ،واأل وار واألعراف ال يتطلبها اجملتمع ،وفقاً ما تثبته "نظرية التعل ،االجتماعي"
كما تنجح منصات اإلعالم اجلديد  -إىل حد طعيد  -يف اختيار زوايا عاطفية منتقاة طعناية ،من م اييع تثري غرائ
اجلمه ر ،طاعتبار أن أقر سبي للهيمنة على عق اخدتخدم يي ال ص ل إىل قلبه
يشوري خالود أدود (مدتشووار ،ومودر إعوالم اجتموواعي) يف إحودمل اخنواظرات التلف ي نيووة عون اسوتخدامات اخنصووات
االجتماعيوة إىل أن مدوألة االنتقووال مون ال اقوع الفعلووي إىل االفرتايوي يووي مدوألة قناعوات ،ويووعف أو قو ة شخصووية
اخدتخدم الشا يي الفيص  ،فحدب وجهة نظره  ،كلما ق احرتام الفر لذاته ،واتصف مناخه العام طااليطرا
وعدم االستقرار ،زا متاييه مع احملت مل اخعروض على منصات اإلعالم االجتماعي ،حىت وإن كان يعل ،طأن ما يتلقاه
من مضامني قد ختدم أجندات خمالفة خعتقداته
20

 )6تتسبب منصات اإلعالم االجتماعي في إهمال العالقات االجتماعية مع األسرة واألصدقاء
موافق

%58.42

محايد

%30.69
%10.89

غير موافق
اجلدول رق)6( ،

10.89%

30.69%
58.42%

غير موافق

محايد

موافق

الرس ،البياين رق)6( ،

يتبني يف ي ء طيانات اجلدول رق ،)6( ،أن اخعدل األعلى من الشبا يتفق ن على اآلثار الدلبية ال صلفها استخدام
منصات اإلعالم االجتماعي على العالقات االجتماعية ،وما ينوت عنهوا مون إمهوال الت اصو موع األسورة واالصودقاء،
وندبته ،)%58.42( ،ويؤالء يؤكدون على صفة "التفاص االجتماعي" ال طاتت ختي ،على اجملتمعات ،فقد شتتت
أفرا األسرة ،وسجنته ،يف عامل إفرتايي انت هكت فيه اخلص صية ،واأل طيات األخالقية ،ويرطت العا ات ،والتقاليد
ال عن تدمري العالقات ال وجية تق ل ينا "سيلفي طروتاسييف" ،عاخة النف واحملللة النفدية" :تقلي قيمة
اخت ارثة ،فض ً
الذات ي شك من أشكال البحث عن الطمأنينة والراحة ،نريد من اآلخرين أن يشفق ا علينوا ويدواعدونا وحيب نوا،
حنواول أيقوا شوع ر أطو ي لودمل اآلخورين ،افتقرنوا إليوه يف طف لتنوا حبثواً عون الطمأنينوة ،لكون الراحوة الو حنصو عليهوا
مؤقتة" ،طالضب يذا ما مي ر طه كثري من اخدتخدمني/ات أثناء حبثه ،عن منافذ إلكرتونية ختفف عنه ،عبء يا طات
ا ياة يف حني جيد ( )%30.69من العينة أيا قد حتم ال جهتني (الدلبية أو االجياطية) لالستخدام الرقمي ،فأما أن
تع ل الفر عن طيئته االجتماعية ،أو ت طد وتع ز العالقات االجتماعية ،وأصحا يذا الرأي يتفق ن على أن األمر
طرمته يت قف على س ء أو حدن استخدام الشبا للمنصات الرقمية ،أي على ما يتمتع طه من وعي ،وتعلي ،،وترطية،
طينما ( )%10.89ال ي افق ن على ور اخنصات الرقمية يف إمهال العالقات االجتماعية ،ويرجع ن الدبب يف ذلك
إىل وريا اجل يري يف ر م الع ائا ال منية واجلارافية طني األفرا واجلماعات ،وإمكانية كدب أصدقاء جد من جنديات
وي يات خمتلفة ،أو ال ص ل إىل أصدقاء قدامى فقدناي ،منذ زمن ط ي
21

 )7القيم التي يكتسبها الشباب أثناء استخدامه لمنصات اإلعالم االجتماعي
القيم االجتماعية

%29.85

القيم الثقافية

%28.22

القيم السياسية

%19.99

القيم النفسية

%9.23
%6.33

القيم األخالقية

%6.37

القيم االقتصادية
اجلدول رق)7( ،

29.85%
28.22%

19.99%

9.23%
6.37%

6.33%

القيم االقتصادية

القيم األخالقية

القيم السياسية

القيم النفسية

القيم الثقافية

القيم االجتماعية

الرس ،البياين رق)7( ،

تظهر نتائ اجلدول رق ،)7( ،أن القي ،االجتماعية تتصدر الئحة القي ،ال يكتدوبها الشوبا  ،نتيجوة اسوتخدامه،
منصو و ووات اإلعو و ووالم االجتمو و وواعي طندو و ووبة ( ،)%29 22يليهو و ووا القو و ووي ،الثقافيو و ووة ( ،)%28.22مث القو و ووي ،الدياس و و ووية
( ،)%19.99وتباع واً القووي ،النفدووية ( ،)%9.23والقووي ،األخالقيووة ( ،)%6.33وأخ ورياً القووي ،االقتصووا ية مبعوودل
()%6.37
يف الصوفحة التاليوة الئحوة أليو ،القوي( ،االجتماعيووة ،والثقافيوة ،والدياسوية ،والنفدوية ،واألخالقيوة ،واالقتصوا ية) ال و
يكتدبها الشبا أثناء استخدامه ،منصات اإلعالم االجتماعي
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ما القيم السياسية اإليجابية التي تكتسبها أثناء استخدامك ل منصات اإلعالم االجتماعي؟
المشاركة السياسية

%29.09

المساواة

%28.18

الحرية

%21.82

االنتماء

%20.91

ما القيم االجتماعية اإليجابية التي تكتسبها أثناء استخدامك ل منصات اإلعالم االجتماعي؟
الصداقة

%37.19

مساعدة األخرين

%23.97

اإلحساس بالمسؤولية

%23.14

االحترام

%15.70

ما القيم االقتصادية اإليجابية التي تكتسبها أثناء استخدامك ل منصات اإلعالم االجتماعي؟
ترشيد االستهالك

%52.48

التعاون المالي

%26.73

تحقيق الربح المادي

%20.79

ما القيم النفسية اإليجابية التي تكتسبها أثناء استخدامك ل منصات اإلعالم االجتماعي؟
التخلص من العزلة

%29.60

الطموح

%20.00

ت حقيق الذات

%18.40

المؤانسة

%16.00

اإلبداع

%16.00

ما القيم الثقافية اإليجابية التي تكتسبها أثناء استخدامك ل منصات اإلعالم االجتماعي؟
معرفة ثقافة الشعوب

%37.76

تعلم اللغات

%22.38

معرفة بالعادات والتقاليد

%18.18

محايد

%11.19

االقتداء بشخصيات أدبية مؤثرة

%10.49
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ما القيم األخالقية اإليجابية التي تكتسبها أثناء استخدامك ل منصات اإلعالم االجتماعي؟
الود واأللفة

%39.20

الصدق

%22.40

العدل

%19.20

األمانة

%12.00

الكرم

%7.20

طينما كانت اخعل مة  -حىت وقت قريب  -ملكاً للمؤسدات ،وصنا القرار ،إال أننا كجمه ر متلقني للمحت مل الرقمي
أصبحنا عنصراً إجياطياً يف العملية االتصالية ،أي متكنت اخنصات االجتماعية من قلب اخعا لوة ،فأنتقو اجلمهو ر مون
مدتقب إىل منت للمحت مل (اجلمه ر يو القائود) ،وطتنوا قوا رين علوى الت اصو موع صونا القورار والتعبوري عون آرائنوا،
ومه منا ،وإيصال أص اتنا إىل اخعنيني على اخش  ،ويذا موا سواعد حوىت اخؤسدوات ،واخنظموات اخعنيوة علوى استشوعار
ايتمامات اخدتخدمني حو ل قضوية موا ،إىل جانوب اطتكاريوا اليو م أ وات إلحودا التايوري الدياسوي ،وكدور حواج
اخل ف ،واإلفصاح عن مكن نات الذات
أي ميكننا الق ل ينا ،طناءاً علوى اسوتجاطة اخبحو ثني/ات ،أن منصوات اإلعوالم االجتمواعي ،يوي أ وات متكوني ذايت
ومجعي لشفرا واجلماعات ،ومنصة للفئات اخهمشة إليصال ص هتا إىل العامل
تعلا "روز علي" ويي طاحثة يف الشؤون النفدية واالجتماعية على اخ ي  ،فتق ل" :متك نوت يوذه اخ اقوع يف جوذ
كافة الفئات العمرية وخاصة فئة الشبا  ،ال تتأثر طالقي ،والدل كيات واخضامني ال تقدمها يذه اخ اقع ،س ًاء كانت

إجياطية أو سلبية ،أليا تدعى حن التاري اخدتمر ،من خالل حتصي العل ،،وحماولة التقليد واتبا العا ات ،واخلروج عن
اخأل ف  ،ومن ينا ميكن معرفة مدمل تأثري يذه اخ اقع على منظ مة القي ،وسل كيات وانفعاالت وطريقة التفكري لدمل
الشبا الي م ،وال ميكن إنكار وريا اإلجيايب يف حتقيا الذات وتبا ل اخلربات واآلراء والتعل ،من احملي  ،واالنطالقة حن
العامل اخلارجي ،إىل جانب الرتفيه والتدلية ،اللذان يعتربان الدافع األول واألساسي للشبا الستخدام يذه اخ اقع"
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 )8اآل ثار السلبية الناتجة عن استخدام الشباب لمنصات اإلعالم االجتماعي
االغرتا الثقايف

الع لة االجتماعية
م افا

%55.45

حمايد

%34.65

غري م افا

%22.77

م افا

%31.68

حمايد

%19.80

غري م افا

%30.69

اجلدول رق)9( ،

اجلدول رق)8( ،

اختالل الشخصية واالنط ائية

تقمص وتقليد سل ك غري مقب ل اجتماعياً

م افا

%39 60

م افا

%42 57

حمايد

%32 67

حمايد

%30 69

غري م افا

%26 73

غري م افا

%26 73
اجلدول رق)11( ،

اجلدول رق)10( ،

االستاراق والضيا يف عامل اخليال

تفكك العالقات األسرية
م افا

%42 57

م افا

%54 46

حمايد

%29 70

حمايد

%25 74

غري م افا

%27 72

غري م افا

%19 80
اجلدول رق)13( ،

اجلدول رق)12( ،

انتحال الشخصية

اإل مان وييا ال قت
م افا

%56 44

حمايد

%43 56

حمايد

%27 72

م افا

%32 67

غري م افا

%15 84

غري م افا

%22 77
اجلدول رق)15( ،

اجلدول رق)14( ،

االطت از والتهديد والتجد

اكتدا معارف ومعل مات خاطئة

حمايد

%44 55

م افا

%38 61

م افا

%34 65

حمايد

%35 64

غري م افا

%20 79

غري م افا

%24 75
اجلدول رق)17( ،

اجلدول رق)16( ،
25

اختالل الصحة العقلية والنفدية

انتشار التنمر والتنمي

م افا

%36 63

م افا

%49 50

حمايد

%33 66

حمايد

%26 73

غري م افا

%26 73

غري م افا

%22 77
اجلدول رق)19( ،

اجلدول رق)18( ،

تأصي الدل ك االستهالكي

زر التفكري الدطحي
م افا

%38 61

حمايد

%35 64

حمايد

%35 64

غري م افا

%25 74

م افا

%32 67

غري م افا

%30 69
اجلدول رق)21( ،

اجلدول رق)20( ،

اكتدا الدل ك العدواين
حمايد

%36 63

غري م افا

%34 65

م افا

%28 71

اجلدول رق)22( ،

تشري نتائ اجلداول أعاله ،إىل اآلثار الدلبية الستخدام الشبا خ نصات اإلعالم االجتماعي على األصعدة (النفدية،
واالجتماعية ،والثقافية ،والفكرية ،واخعرفية ،وحىت األمن الشخصي)

من ينا ،ميكننا أن نلتم يف حميطنا االرتدا ات العميقة النااة عن االستخدام الدليب للتقنية اإللكرتونية ا ديثة ،طدءاً
طرتاجع االنتاجية ،وييمنة الكد  ،واخلم ل على العديد من مرافا العم  ،ومروراً طالع لة االجتماعية ،واالكتئا النات
عون فصو اختصوفح عون واقعوه األصولي ،وإغراقوه يف عوامل اخليوال واأل ويوام واخلرافوات ،ليصوبح ال اقوع اخعواش مصووطنعاً،
والص رة النرجدية اخثالية ال تقدمها منصات اإلعالم االجتماعي االفرتايية يي الدائدة ،ويذا ما ندميه طو"الصدمة
اإللكرتونية" ،وغالباً ما ختلف وراءيا هتديدات مجة ،تؤثر على استقرار العالقوات األسورية ،وسوالمة الصوحة النفدوية
والعقلية لدمل اختلقي ،قد تدفع طالبعض إىل التفكري طاالنتحار ،أو إصدار أمناط سل كية عنفية هتد الوذات ،والودائرة
احمليطة طه
أيف إىل ذلك ،سيؤ ي الدور الدليب ل بعض اخنصات اإللكرتونية ال مهية ،ال ت ظف منصات اإلعالم االجتماعي
الستدراج الشبا  ،و فعه ،الرتكا أعماالً إرياطية مقاط مبال مالية ،أو عرب استاالل تدي ر حالته النفدية ،طالطبع
يذا ما يد طق ة يف البي ئات اخهمشة والفقرية ،ال تفتقر أل ىن سب العيش ،من م ار مالية مدتقرة ،وتعلي ،،وصحة،
ومرافا ترفيه ،ومداحات خضراء ،حيث ينقا فيها الشوبا طصو رة ال إرا يوة ،ويفقود إمكانيوة أن يكو ن لنفدوه رأيواً
مدتقالً ح ل القضايا اهلامة مع تكرار اخا ة ،وتن يع أشكال العرض ،وحت ي األم ر اهلامشية إىل طؤرة ايتمام ،يأيت ك
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يذا يف ي ء تصاعد معايري "الرتند" على الصفحات ال رقاء على حدا اخعايري األخالقية ،سويما تلوك الو حتورض
على الكرايية ،والتجييش يد فئة اجتماعية طعينها
من جهتها تضيف الباحثة النفدية واالجتماعية روز علي ،أيراراً إيافية إىل استخدام الشبكات االجتماعية ،فتشري

إىل انعكاساهتا الدلبية على الصحة النفدية والتفاع االجتماعي ،وتق ل" :من اخعروف أن االستخدام اخفرط ،يؤثر
طشك كبري على مدت مل االتصال واخشاركة مع أفرا األسرة اخ اخن ل ،ويقل من مقدار الت اص االجتمواعي يف
احملي الذي ينتم ن إليه إيافة إىل أنه يؤ ي إىل حاالت من االكتئا والقلا وال حدة والع لة االجتماعية ،وتؤثر يذه
اخ اقع سلباً على اجلانب اخعريف ،وطرق التفكري يف التعام مع متاريات ا ياة ،وال من شأيا تع ي القي ،الفر ية طد ًال
من القي ،االجتماعية ،وقي ،العم اجلماعي اخشرتك ،الذي ميث عنصراً ياماً يف ثقافة اجملتمع أ موا النقطوة األيو ،الو

جيدر طنا تدلي الض ء عليها ،يي اإل مان وقضاء ال قت الط ي يف تصفحها ،حيث تعم يذه اخ اقع على تشتيت

ذين وأفكار الشبا  ،ليح هل ،طذلك إىل ار متاطعني سلبيني لشحدا  ،وأشخاص كد لني ،غري قا رين على القيام
ط اجباهت ،الي مية واخهنية واألكا ميية"
مع ا ر الد رية ال اجتازت عقداً من ال من ،تكاطد مناطا اإل ارة الذاتية  -كارييا من اجلارافية الد رية  -عناء
خملفات ا ر  ،ال أطعودت مئوات اآلالف مون الشوبا عون مقاعود الدراسوة ،وايوطر كثور للعمو يف مهون شواقة أو
التط يف صف ف الفصائ اخدلحة إلعالة أسري ،،طعد أ ن كان سقف طم حاهت ،قب ا ر أعلى طكثري من ال اقع
اخعاش حالياً
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 )9نمط التغيير الذي تحدثه منصات اإلعالم االجتماعي على الشباب
متنوع

%71.29

إيجابي

%18.81

سلبي

%9.90

اجلدول رق)23( ،
9.90%

18.81%

71.29%

سلبي

إيجابي

متنوع

الرس ،البياين رق)23( ،

يتضوح موون خووالل اجلودول ( ،)23أن شووك التايووري الووذي حتدثوه منصووات اإلعووالم االجتمواعي علووى الندووا القيمووي
للشوبا  ،ي و تايووري مثبوت ،ي تن و طووني اإلجيوا والدوولب ،وندووبة أصوحا يووذا ال ورأي ( ،)%71.29يف حووني أن
( )%18.81مون الشوبا يؤمن و ن طالودور اإلجيوايب للشووبكات االجتماعيوة يف إحودا التايووري اهلوا ف علوى اخدووت مل
الشخصوي أو اجملتمعووي ،فيجمع و ن علووى وريووا اهلووام يف التط و ير الووذايت (اخهووين ،والريووا ي) ،والبحووث عوون ال ظووائف
وتأمينها ،وإظهار ا قائا ،وكشف اخدت ر لدرجة أصبح هلا حتمية ،ال ميكننا االستاناء عنها ،يف اخقاط ()%9.90
من العينة الشاطة ختالف الرأي الداطا ،واد يف استخدامها للتطبيقات االجتماعية تأثرياً يداماً تقت عق ل اختلقني
واجتماعيته ،،وتدتن ف الطاقات ،وت جوه الشوبا إىل مدوار يتموايى موع مصوا القوائمني علوى "الد شو ميوديا"،
وطالتايل ي لد شرخاً يف اجملتمع ،وتنثر الفرقة ،وت يد من الع لة والت تر النات عن اال مان ،إىل جانب اخعارف اخلاطئة
واخعل مات الكاذطة ال يتلفقها اجلمه ر من الفضاء الرقمي ،وا نتشار اجلرمية اإللكرتونية ،من قذف وتشهري وتنمر ونشر
ا داطات ال مهية خلطا الكرايية واألفكار اهلدامة ،وتدمري ال عي ،واالحنالل األخالقي وتع ي التطف  ،والتجد ،
والنميمة ،واخرتاق خص صية اآلخرين ،ناييك عن تفدري اختلقي الشا للرم ز اختضمنة يف احملت مل اخعروض يف إطار
اخدركات اخخت نة يف العق  ،وال تدق

اللتها اخختلفة على الرم ز ال يتعرض هلا ،فيفدريا يف يذا النح الذي

يطلا عليها "اإلطار الداليل"
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النتائج :طناءاً على ماسبا تقدميه ،مت الت ص إىل مجلة من النتائ :
 - 1يتصدر الفيدب ك قائمة منصات اإلعالم االجتماعي اخفضلة للشبا  ،يليها على الت ايل وات آ  ،واندتجرام،
وتيك ت ك ،ومن مث ي تي  ،وت يرت ،وأخرياً التلجرام
 - 2غالبية الشبا يقض ن من (أرطع إىل ست ساعات) ،أو من (سواعة إىل ثوال سواعات) يف اسوتخدام منصوات
اإلعالم االجتماعي  ،تليها الفئة ال تداوم أكثر من ست ساعات ،وأقلها تتصفح اخنصات االجتماعية الرقمية
مبدة زمنية تق عن ساعة واحدة
 - 3من أي ،وافع استخدام الشبا خ نصات اإلعالم االجتماعي ،اكتدا اخعارف واخعل مات عن قضايا معينة،
ت ليهووا ا اجووة إىل الرتفيووه عوون الوونف

والتدوولية ،والت اص و االجتموواعي ،واسووتثمار العووامل االفرتايووي لفهوو ،ال اقووع

واستيعا أحداثه ،ومن مث تأيت حاجة البعض إىل التخلص من الت تر والع لة ،وأحياناً أخورمل كدور منطيوة ا يواة
الي مية ،وروتني ارياهتا
 - 4أفض األوقات ال صتاريا الشبا الستخدام منصات اإلعالم االجتماعية ،تك ن وفقاً للظروف اخالئمة هل، ،
ومن مث تأيت فرتة اخداء ،ومن طعديا ليالً ،وآخرون يفضل ن اإلحبار يف اخنصات الرقمية ط ال الي م ،وآخرون يف
فرتيت الصباح والظهر
 - 5الندبة متقارطة -إىل حد ما  -طني من يفضو الت اصو موع احملوي عون طريوا االتصوال اخباشور ،وطوني مون صتوار
االتصال الرقمي عن طريا منصات اإلعالم االجتماعي
 - 6معظوو ،الش ووبا يتفقو و ن عل ووى ور منص ووات اإلع ووالم االجتموواعي يف إمه ووال العالق ووات االجتماعي ووة م ووع األس وورة
واألصوودقاء ،يف حووني ينالووك الو ورأي ال سووطي ،الووذي جي وود يف الت اص و الرقمووي تع يو و اً ،وأيض واً احنووداراً للعالق ووات
االجتماعيوة ،واألسوورية ،علوى خووالف الورأي األق و ندووبة ،والوذي ال ي افووا علوى الوودور الدوليب خ نصووات اإلعووالم
االجتماعي يف إحدا شرخ للعالقات االجتماعية
 - 7تتصدر القي ،االجتماعية كو (الصوداقة ،ومدواعدة اآلخورين ،واإلحدواس طاخدوؤولية ،واالحورتام) قائموة القوي ،الو
يكتدبها الشبا من منصات اإلعالم االجتماعي  ،يليها القي ،الثقافية (معرفة ثقافة الشع  ،وتعل ،اللاات،
ومعرفة طالعا ات والتقاليد ،واالق تداء طشخصيات أ طية مؤثرة) ،والقي ،الدياسية مث (اخشاركة الدياسية ،واخداواة،
وا رية ،واالنتماء) ،والقي ،النفدية (التخلص من الع لة ،والطم ح ،وحتقيا الذات ،واخؤاندة ،واإلطدا ) ،ومن مث
تووأيت القووي ،األخالقي ووة (ال و واأللفووة ،والص وودق ،والعوودل ،واألمان ووة ،والكوورم) ،وأخ ورياً الق ووي ،االقتصووا ية (ترش وويد
االستهالك ،والتعاون اخايل ،وحتقيا الرطح اخا ي)
 - 8من اآلثار الدلبية النااة عن استخدام الشبا خ نصات اإلعالم االجتماعي (سيما اخدمنني مونه )1 :)،الع لوة
االجتماعية  )2االغرتا الثقايف  )3اختالل الشخصية وسيا ة االنط ائية )4 ،تقمص أمناط سل كية غري مقب لة
اجتماعياً  )5تفكك العالقات األسورية  )6االسوتاراق والضويا يف عوامل اخليوال  )7اإل موان ويويا ال قوت )8
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انتحوال الشخصوية ،واالطت و از والتهديود والتجدو  )9الت و و مبعل موات ومعوارف خاطئووة  )10اخوتالل الصووحة
العقلية والنفدية  )11انتشار التنمر والتنمي  ،وزر التفكري الدطحي  )12تأصي الدل ك االستهالكي )13
اكتدا الدل ك العدواين
 - 9معظ ،الشبا جيدون أن تأثري منصات اإلعالم االجتماعي عليه( ،سليب ،وإجيايب) ،طينما تليها اآلراء اإلجياطية ،
ومن مث تأيت اآلراء الدلبية

التوصيات :ميكننا االستنا على النتائ  ،للخروج ملة من اخقرتحات:
 - 1تع ي ور مؤسدات التنشئة االجتماعية (األسرة ،واخؤسدات التعليمية ،والدينية ،والت ع ية ،واألصدقاء ) يف
غرس القي ،اإلجياطية الراسخة لق اعد أخالقية متينة يف شخصية الشبا
 - 2تط ير البنية التعليمية والرتط ية يي من أفض ا ل ل لتأصي الرؤية النقدية ااه أي حمت مل
 - 3تضومني اخنوواي واخقووررات الدراسووية م و ا اً عوون أخالقيوات اسووتخدام منصووات اإلعووالم االجتموواعي ،ومعايرييووا،
إلكدا الشبا أساليب سليمة يف التعام اإللكرتوين ،واخ اطنة الرقمية
 - 4تكثيوف إجوراء الدراسووات والبحو  ،ال و حتلو الندووا القيموي النوات عوون اسوتخدام الشووبا خ نصوات اإلعووالم
االجتماعي ،وآثاريا على األ اء العلمي ،واألمناط الدل كية
 - 5اإلشا ة ط الدور اهلام ل سائ اإلعالم يف ت عية الشبا طأفض الطورق السوتخدام منصوات اإلعوالم االجتمواعي
طشك إجيايب ،وف تح قن ات للت اص مع اخدتخدمني ،من طوا اسوتثمار طاقوات الشوبا  ،ومو ايبه ،،وتعموي،
قصص النجاح إلكرتونياً ليقتدي هب ،اآلخرون
 - 6تشوجيع ييئووة الشوبا والريايووة التاطعوة ل و إل ارة الذاتيووة للشوبا موون خوالل إقامووة األنشوطة الرتفيهيووة ،والعلميووة،
والريايية ،ال تع ز التماسك والصداقة طينه ،،وختلصه ،من ش ائب اخنصات الرقمية
 - 7ور منظموات اجملتموع اخودين ،واخؤسدوات العلميوة اخختصوة يف تنظوي ،الودورات التأييليوة ،الو تعو ز يف شخصووية
الشبا ا
 - 8استقطا

النقدي ،واخدؤولية االجتماعية لتحلي  ،والشك يف أي حمت مل يعرض على اخنصات الرقمية
اخلرباء واخختصني اإلعالميوني ،والنفدويني ،والبواحثني يف العلو م االجتماعيوة إلطوالق منصوات رقميوة

تدتهدف الشبا  ،وطاقي الفئات العمرية مبضامني علمية جذاطة تشبع ا اجات ،والدوافع اختن عة
 - 9إحاطة الشبا طأي ،األ وات لإلطالغ عن اجلهات اخت رطة يف اجلرائ ،اإللكرتونية من اد  ،وهتديد ،وانتحال،
واطت از
 -10ت عية الشبا طأساليب الكشف عن احملت مل اخلفا ،وتقصي ا قائا ،وتعمي ،الرتطية اإللكرتونية
 -11إخضا اخدتخدمني الشبا للعالج النفدي ،للتخلص من أيرار استخدام االعالم االجتماعي ،واالندماج يف
العالقات االجتماعية ،ناييك عن ت فري فرص العم للعاطلني
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 -12ختصيص طرام ت ع ية عن اخخاطر األخالقية ،واالجتماعية ،النامجة عن استخدام الشوبا خ نصوات اإلعوالم
االجتماعي
 -13إطالق منصات إلكرتونية حملية ،مهمتها التحلي والتمحيص النقدي للمحت مل اخعم ،على منصات اإلعالم
االجتماعي ،من نص ص وص ر وفيدي يات ،وإحاطة اختصفح ططرق التأكد من صحة اخعل مات
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