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احلاجات النفسية ،واالجتماعية ،واألمنية التي تكمن وراء
استخدام الشباب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي
الملخص_ هدفت الدراسة إلى التعرف على الحاجات النفسية،

التواصل االجتماعي لعام 5115م [ ،]3إلى وجود أكثر من

واالجتماعية ،واألمنية التي تكمن وراء استخدام الشباب السعودي

( )1.511.111.111مليار ومئتي مليون مشتركاً عالمياً في

لبعض شبكات التواصل االجتماعي .وطبقت الدراسة على عينة قوامها

الفيس بوك ،وهو ما شكل تقريباً ( )%11من سكان العالم

( )917شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين  11ـ ـ  57سنة ،وأظهرت

أجمع ،ويقضي المشتركون ما يقارب من سبعمائة مليار دقيقة

النتائج أن أهم ثالث حاجات اجتماعية تدفع الشباب السعودي إلى

شهرياً في استخدام الفيس بوك ،ويقضي المشترك أكثر من

استخدام شبكات التواصل االجتماعي هي :تبادل األخبار والمعلومات،

خمسة عشر ساعة ونصف شهرياً ( )12.33في استخدامه

وتبادل الخبرات مع اآلخرين ،ولتحقيق وسيلة سريعة للتواصل مع

للفيس بوك ،وبلغ عدد األشخاص الذين يدخلون على حساباتهم

اآلخرين ،بينما جاءت أهم ثالث حاجات نفسية الستخدام شبكات

من خالل الجوال ( )521.111.111مائتي وخمسين مليون

التواصل االجتماعي :لكسر حالة الملل ،وللشعور بالوجود كجزء من

شخصاً،

العالم ،وللتخلص من ضغوط الحياة ،في حين جاءت الحاجات األمنية

كما

يتم

في

المشاركة

المحتوى

لـ( )91.111.111.111سبعون مليار منشور (تعليق ،صوره،

األهم لديهم :لمعرفة ما يدور حولهم بسرعة ،ولمعرفة صورة بلدي في

فيديو) شهرياً.

عيون اآلخرين ،ولتكوين رأي عام يشعر به المسؤولين ،كما تبين من
نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط دالة ) (α ≤ 0.01بين الحاجات

في حين زاد عدد حسابات تويتر عن ()402.111.111

االجتماعية والنفسية واألمنية ،كما تبين وجود فروق ذات داللة

أربعمائة وخمس وستون مليون حساب ،ويزداد هذا العدد بواقع

إحصائية بين الحاجات االجتماعية والنفسية واألمنية تتعلق بمتغير

( )11أحد عشر حساباً في كل ثانية ،وهذا يشير إلى أن زيادة

النوع وذلك لصالح الذكور .ومن أبرز التوصيات العمل على تقوية

عدد حسابات تويتر يومياً تقارب المليون حساب (،)721.411

جانب التفاعل االجتماعي لدى الشباب ضمن محيطهم ،وعدم تركهم

كما أن معدل التغريدات اليومية يصل إلى ()171.111.111

ضمن دائرة العزلة في العالم االفتراضي .وتدريبهم على عملية اتخاذ

مائة وتسعون مليون تغريده ،في حين أن عدد األشخاص الذين

القرار الرشيد ضمن دائرة الثقة والمسؤولية تجاه المجتمع والوطن.

يشاهدون

وتدريبهم على عملية النقد البناء للسلوكيات الدخيلة على المجتمع.

فيديو

مقاطع

على

YouTube

بلغوا

( )471.111.111أربعمائة وتسعون مليون مشاهد شهرياً ،وما

الكلمات المفتاحية :الشباب السعودي ،الحاجات النفسية ،الحاجات

يتم مشاهدته في شهر يصل إلى ( )75.111.111.111اثنان

االجتماعية ،الحاجات األمنية ،شبكات التواصل االجتماعي.

وتسعون مليار فيديو ،وفي كل ثانية يتم تحميل ساعه مرئية ،أي

 .1المقدمة

أنه في كل دقيقة يتم تحميل ( )01ستون ساعه مرئية ،وما يتم

ظهرت شبكة اإلنترنت لتصبح في مقدمة إنجازات الثورة

تحميله في يوم يعادل ( )11عشر سنوات ،وما يتم تحميله في

المعلوماتية ،حيث ربطت تلك الشبكة األفراد ببعضهم البعض

( )11عشر أيام يحتاج إلى ( )111مائة سنة لمشاهدته بشكل

في جميع أنحاء الدنيا؛ لتجعل من العالم قرية صغيرة [ ،]1وتعد

متواصل ،ويومياً يتم مشاهده ( )4.111.111.111أربعة

شبكات التواصل االجتماعي من أحدث مفرزات الثورة

مليارات

المعلوماتية وأكثرها شعبية [ .]5حيث تشير إحصاءات شبكات

فيديو،

أما

Flickr

فلكر

فيحتوي

على

( )2.111.111.111خمس مليارات صورة ،حيث إنه وفي
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الدقيقة الواحدة يتم تحميل ( )3111ثالثة آالف صورة ،كما

التهديد ،والحاجة إلى بلورة مفهوم موجب عن الذات ،والحاجة

يوجد ( )91.111.111سبعون مليون مدونة إخبارية،

إلى مزيد من تقدير اآلخرين ،والحاجة إلى مزيد من اإلنجاز،

و( )37.111.111تسع وثالثون مليون مدونة تعبيرية ذاتية

والحاجة إلى فهم الذات ،والحاجة لالحترام من قبل اآلخرين،

إبداعية .إضافة إلى ( )71.111.111تسعين مليون مشاهدة

واالحتياج للحب .أما الحاجات االجتماعية ،ومنها الحاجة إلى

يومياً في السعودية على ]YouTube [4

تكوين عالقات اجتماعية وصداقات وتعاون واندماج وتفاعل مع

قدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة

اآلخرين ،والحاجة إلى تكوين عالقات اجتماعية مثمرة ،وتواصل

العربية السعودية عدد مستخدمي اإلنترنت بنهاية العام 5115م

صحي مع اآلخرين ،والحاجة إلى اكتساب المهارات التوافقية،

بخمسة عشر مليون وثمانمائة ألف ُمستخدم (.)12.111.111

وكيفية التعامل مع الضغوط ،والحاجة إلى مواجهة المشكالت

وأسهم في هذا االنتشار ارتفاع استخدام المجتمع لإلنترنت،

الدراسية ،والصعوبات االنفعالية ،والحاجة إلى االندماج

لكونه مصد اًر رئيساً لمئات اآلالف من البرامج التي يتم تحميلها

االجتماعي (زهران.)]11[ ،

على األجهزة الذكية ،مثل :الشبكات االجتماعية ،وتطبيقات

أشار أحمد [ ]11أن ماسلو ) ،(Maslowوضع أربعة

األعمال ،ومعالجة النصوص ،وبرامج المحادثة ،وأدوات

عشر مؤش اًر اعتبرها دالة على إحساس الفرد باألمن النفسي

الحماية ،واأللعاب وغيرها ].[5

وهي :مشاعر األمان ،وندرة مشاعر التهديد .ومشاعر الهدوء

ومن خالل ما سبق من إحصاءات وأرقام نستنج قوة وشدة

والراحة واالسترخاء وانتفاء الصراع ،واالستقرار الوجداني .وادراك

التواصل عبر شبكات التواصل االجتماعي المتعددة ،األمر الذي

العالم والحياة بدفء ومسرة ،حيث يستطيع الناس العيش بأخوة

يشير إلى أهمية شبكات التواصل االجتماعي في الحياه اليومية

وصداقة .والشعور بمحبة اآلخرين وقبولهم .والشعور بالعالم

لألفراد والجماعات على ٍّ
حد سواء ،وذلك الستخدامها في إيصال

كوطن ،واالنتماء والمكانة بين المجموعة .وادراك البشر بصفتهم

الرأي والتعبير عن الذات والترفيه من خالل الوسائط المقروءة

الخيرة من حيث الجوهر ،وبصفتهم ودودين وخيرين .ومشاعر

والمصورة والمسجلة إلكترونياً .وأشارت العنزي [ ]5أن هذه

الصداقة والثقة نحو اآلخرين ،حيث التسامح وقلة العدوانية،

المواقع أنشأت للتواصل االجتماعي بين األفراد إال أن استخدامها

ومشاعر المودة مع اآلخرين .واالتجاه نحو توقع الخير

امتد ليشمل كافة المناشط السياسية واالجتماعية والثقافية ].[6

واإلحساس بالتفاؤل بشكل عام .والميل للسعادة والقناعة .والميل

وتعرف الحاجات بأنها االفتقار إلى شيء ما إذا وجد حقق

لالنطالق من خارج الذات ،والقدرة على التفاعل مع العالم

اإلشباع والرضى واالرتياح للكائن الحي ،والحاجة شيء

ومشكالته بموضوعية دون تمركز حول الذات .وتقبل الذات

ضروري ،إما الستقرار الحياة نفسها ،أو للحياة بأسلوب أفضل

والتسامح معها وتفهم االندفاعات الشخصية .والرغبة بامتالك

[ ،]9وتعرف الحاجة النفسية بأنها اختالل في التوازن النفسي

القوة الكافية في مواجهة المشكالت بدالً عن الرغبة في السيطرة

يدفع الفرد لسلوك معين يكون الهدف من ورائه استعادة التوافق

على اآلخرين ،والخلو النسبي من االضطرابات العصابية أو

النفسي [ .]1وورد لدى الجالمده [ ]7الحاجات النفسية المتطلع

الذهانية وقدرة منظمة في مواجهة الواقع .واالهتمامات

وجودها لدى الفرد ،ومنها :الحاجة إلى االستقاللية والحرية في

االجتماعية وبروز روح التعاون واللطف واالهتمام باآلخرين.

التعبير ،والحاجة إلى توكيد الذات ،والحاجة إلى الفهم المبني

أما استخدام الشباب لوسائل االتصال الحديثة والدخول إلى

على التعاطف ،والتقبل غير المشروط من واآلخرين الحاجة إلى

العالم االفتراضي الرقمي يعد من قبيل النقلة النوعية [ ،]12ومن

احترام أسئلتهم وأفكارهم ،والحاجة إلى الشعور باألمن وعدم

ثم فإن استخدام الشباب لهذه الشبكات االجتماعية يحقق لهم
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إشباع حاجات ومطالب بعينها ،أما عن اختيار األفراد لمواقع

المتشابهين في الصفات والهوايات واألفكار .وعلى هذا النحو

التواصل االجتماعي فإنه يتم وفق منطقية تدفع األفراد لذلك،

يساعد مثل هذا الوضع في تشكيل مجموعات متناسقة من

بحيث تقابل عملية االختيار هذه تحقيق حاجات ورغبات بعينها

الداخل حول اهتمام مشترك ،وان تباينت مع الجماعات األخرى.

[.[13

وفي هذا اإلطار تتبلور جماعات حول قضايا محددة كقضايا
السياسة أو الجنس أو الدين ،أو الموقف من بعض الظواهر

ويتفق معظم منظري ومعالجي التيار الدينامي أنه ال سلوك

االجتماعية ].[16

بدون دوافع ) ،(Freud, liven ,horney, Ericksonحيث
يرى موري ) ،(Murrayأن كل شيء يفعله الناس يفعلونه

وأكثر ما ميز الفيس بوك أنه مساحة مفتوحة لإلبداع لكل

لخدمة غاية مرغوب فيها ،أي حالة يبلغونها أو يتجنبونها ،وهكذا

من أراد أن يكتب ،... ،أو أن ينشئ مجموعته الخاصة بأي

فإنه حين يتابع الشخص مسا اًر للفعل ،فإن لديه في عقله غرضاً

محتوى يختار ،وقد ُوضع تحته عدة خطوط حمراء في أول
ظهوره ،ولكنه استطاع أن يمحو الكثير من هذه الخطوط وذلك

التي تدفع سلوك الفرد ،وذلك حتى نتبين الغرض من السلوك

النتشاره الواسع؛ خاصة بين صفوة المجتمع ابتداء من الملوك

الذي يقوم به.

كالملكة "اليزابيث" ،أو حكام ورؤساء ،أو رجال فكر وعلم ودين

له قيمته عنده [ ،]14ومن هنا تتضح أهمية معرفة الحاجات

والحاجات اإلنسانية ال تعمل في عزلة الواحدة منها عن

كنوع من العد ال الحصر .وما يشاد له به هو تنوعه الثقافي

األخرى ،كما أن لبعض الحاجات أسبقية على أخرى ،ألنه ال

متمثالً في التفاعل ورجع الصدى السريع لكل حدث أو معلومة،

يمكن تأجيلها (كالحاجة لسد الجوع والعطش) ،هذا باإلضافة إلى

هذا مع الحرية المطلقة لكل شخص في أن ينشئ مجموعته

أنه من الضروري تحقيق ٍّ
حد أدنى من اإلشباع لهذه الحاجات

الخاصة سواء كانت ذات محتوى غث أو سمين؛ فال شروط وال

قبل أن تتمكن الحاجات األخرى من العمل .وقد يحدث صراع

قيد عليها ].[17

بين الحاجات (بين الحاجة لإلنجاز واالستمتاع) ،وقد تشبع

واكتسبت شبكات التواصل االجتماعي (الفيس بوك،

حاجات متعددة بأسلوب عمل واحد (فقد تندمج الحاجة للعدوان

والتويتر ،ونت لوج) شعبية كبيرة ،ألنها تتيح للمستخدمين

مع الحاجة للسيطرة) ،وقد يحدث التحام بين بعض الحاجات

البحث ،والتواصل مع اآلخرين بسهولة وبسرعة من خالل

حين يكون لها نفس النتاج السلوكي ،وقد تعمل حاجة في خدمة

المواقع الشخصية ،وهذه الوظيفة تجعل من الفيس بوك أحد أهم

حاجة أخرى فتكون تابعة لها (فقد تعمل الحاجة للعدوان في

وأقوى أدوات التواصل االجتماعي بين طالب الجامعات ،حيث

خدمة الحاجة لإلنجاز) ،وقد تعمل الحاجة لتيسير أخرى

تجعلهم يحتفظون بصداقاتهم مع اآلخرين ،بل ويقيمون عالقات

(فالحاجة إلى لوم الذات قد تعمل في خدمة الحاجة لالنتماء)،

جديدة بأصدقاء آخرين بسهولة ] .[18وأشار الزهراني [ ]11أن

].[15

الطالب يعيشون عزلة اجتماعية وسط مجتمعهم الفعلي ،مع
زيادة تفاعلهم مع مجتمعاتهم االفتراضية اإللكترونية التي

ويمكن القول بأن الفيس بوك كأحد أكثر شبكات التواصل

يعيشونها عبر الفيس بوك.

االجتماعي انتشا ار يساعد على تحقيق التفاعل االجتماعي
المستند إلى قاعدة التباين – التكامل .إذ يساعد التفاعل من

وتتيح شبكات التواصل االجتماعي لألفراد حرية التنقل بين

ناحية في تأسيس مجموعات متجانسة من حيث اهتماماتها ،ألن

المواقع وحرية االطالع على ما ينشره اآلخرين ،وكذلك حرية

البيانات المتاحة على الصفحة تساعد على تحقيق التواصل بين

التفاعل مع اآلخرين ،وحرية المشاركة ،وحرية إبداء الرأي وحرية

األف ارد األعضاء معاً .ومن ثم تقوم الصداقة بين األعضاء

التواصل مع اآلخرين )] ،(Ellison et al., [12فالفيس بوك
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 Semiocastالصويمل [ ،]30العبيري [.[5

جعل العالم أكثر انفتاحا ] ،[19فقد جلب العالم إليك ]،[19
وأتاح فرصة مميزة للتواصل مع عدد كبير من األفراد ،كما أتاح

ومن هنا جاء االهتمام إلجراء هذه الدراسة على عينة من

الفرصة للتعامل مع عدد غير محدود من األلعاب واالختبارات

شباب المملكة العربية السعودية ،وذلك الستكشاف الحاجات

والمواقع المختلفة ،التي تتيح لمستخدمها التفاعل مع عدد غير

النفسية واالجتماعية واألمنية التي تشغل بال الشباب السعودي،

محدود من األشخاص)].(Boyd, [20]; Livingstone, [21

وكان الحرص على الوجود عند أقرب نقطة يتحرك فيها الشباب

وتمثل اإلنترنت أداة لتحقيق االستقاللية والتحرر لفئات كثيرة من

السعودي ضمن مجموعات وهي شبكات التواصل االجتماعي،

البشر ،كاألقليات العرقية ،والمرضى ،وكبار السن ،والخجولين

وذلك الستجالء آرائهم عن حاجاتهم االجتماعية والنفسية

[ ،]22وتشترك هذه الجماعات في المجتمعات االفتراضية من

واألمنية الستخدامهم شبكات التواصل االجتماعي.

حيث الخصائص واالحتياجات والمهارات [ ،]23فاألفراد في تلك

أ .أسئلة الدراسة

المجتمعات

االفتراضية

لديهم

حرية

المشاركة

واالنتماء

تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:

للمجموعة ،ويمثل وحدة المجتمع االفتراضي المصالح واألهداف

السؤال األول :ما نسب استخدام شبكات التواصل االجتماعي

واالهتمامات المشتركة ،وهي التي تبني الترابط اإللكتروني بين

لدى أفراد العينة حسب متغير النوع؟

األفراد ،مع تخطي الروابط التقليدية مثل الجنسية ،واللون،

السؤال الثاني :ما الحاجات االجتماعية التي تكمن وراء استخدام

والمعتقدات الدينية ،واالنتماء القومي والعرقي والعائلي ،حيث إن

الشباب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي (الفيس بوك ـ ـ

األهداف في المجتمعات االفتراضية ال تفرض من الخارج [.[59

التويتر ـ ـ نتلوغ)؟
السؤال الثالث :ما الحاجات النفسية التي تكمن وراء استخدام

 .2مشكلة الدراسة

الشباب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي (الفيس بوك ـ ـ

تمثل المملكة العربية السعودية النسبة األعلى على المستوى
العربي في استخدام شبكات التواصل االجتماعي ،فقد بين تقرير

التويتر ـ ـ نتلوغ)؟

قسم الهندسة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا عام 5115م

السؤال الرابع :ما الحاجات األمنية التي تكمن وراء استخدام

والذي قامت به شركة ) ،(Googleأن المملكة العربية السعودية

الشباب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي (الفيس بوك ـ ـ

تحتل المرتبة األولى لجهة نمو استخدام اإلنترنت ،والمرتبة

التويتر ـ ـ نتلوغ)؟

األولى عربياً من حيث استخدام شبكات التواصل االجتماعية.

السؤال الخامس :هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند

حيث تتصدر المملكة العربية السعودية دول مجلس

مستوى الداللة ) ،(α ≤ 0.01بين الحاجات االجتماعية،

التعاون الخليجي في عدد مستخدمي الفيس بوك والشبكات

والحاجات النفسية ،والحاجات األمنية ،الستخدام الشباب

االجتماعية األخرى ،حيث يزيد عدد المستخدمين على

السعودي لبعض شبكات التواصل االجتماعي؟

 2.919.211مليون مستخدم في نهاية عام 5115م ،وأن نسبة

السؤال السادس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

المشاهدة اليومية على موقع اليوتيوب بلغت ما يزيد على ()50

مستوى الداللة ) ،(α ≤ 0.01في الحاجات االجتماعية،

مليون مقطع فيديو ،وقد جاءت مدينة الرياض في المرتبة

والحاجات النفسية ،والحاجات األمنية ،تعزى لمتغير النوع؟

العاشرة بين عشرين من مدن العالم األكثر نمواً على موقع

ب .أهداف الدراسة

تويتر ،وفقاً لتحديد الحسابات المعتمد على تحليل تحديد الموقع

تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

الجغرافي للحسابات على موقع تويتر بواسطة نظام

 .1التعرف على نسب استخدام شبكات التواصل االجتماعي
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لدى أفراد العينة حسب متغير النوع.

 .1الحدود المكانية :أجريت الدراسة في جميع مناطق المملكة

 .2التعرف على الحاجات االجتماعية التي تكمن وراء استخدام

العربية السعودية.

الشباب السعودي لبعض شبكات التواصل االجتماعي (الفيس

 .2الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على عينه قوامها ()917

بوك ـ ـ التويتر ـ ـ نتلوغ).

من الشباب ،من كال الجنسين ،ضمن الفئات العمرية الذين

 .3التعرف على الحاجات النفسية التي تكمن وراء استخدام

تتراوح أعمارهم ما بين ( 11إلى  )57سنة.

الشباب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي (الفيس بوك ـ ـ

 .3الحدود الزمنية :تم تطبيق أداة الدراسة (االستبانة) ،في الفترة

التويتر ـ ـ نتلوغ).

الممتدة من 5115/11/14م ولغاية 5115/15/13م.

 .4التعرف على الحاجات األمنية التي تكمن وراء استخدام

 .3االطار النظري والدراسات السابقة

الشباب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي (الفيس بوك ـ ـ

تتعدد استخدامات الفيس بوك ،فقد يذهب الناس إلى الفيس

التويتر ـ ـ نتلوغ).

بوك للوفاء باحتياجات تختلف عما تلبيه وسائل اإلعالم

 .5الكشف عن عدم وجود عالقة ارتباطية بين الحاجات

التقليدية ،أو للحفاظ على العالقات بين األفراد ،كما اتضح ذلك

االجتماعية ،والحاجات النفسية ،والحاجات األمنية ،الستخدام

في دراسة  ،[24] Sheldonعن دوافع استخدام الفيس بوك

الشباب السعودي بعض شبكات التواصل االجتماعي.

تبين أن استخدام الشبكات
لعينة قوامها (ن=  )195طالبةّ ،

 .6الكشف عن وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى

االجتماعية يختلف بين الجنسين في بعض المجاالت فالنساء

الداللة ) ،(α ≤ 0.01بين الذكور واإلناث ضمن الحاجات

أكثر استخدماً من الرجال في مجاالت المحافظة على العالقات

االجتماعية ،والحاجات النفسية ،والحاجات األمنية ،الستخدامهم

وتمضية الوقت بينهن ،أما الرجال فأكثر استخدماً من النساء في

بعض شبكات التواصل االجتماعي.

مجاالت تطوير العالقات ،والتعرف على أشخاص جدد ،وان

ج .أهمية الدراسة

استخدام األفراد كان أكثر ارتباطاً بالعمل السياسي والمدني أكثر
من الترفيه ].[24

تكمن أهمية الدراسة في تركيزها على الحاجات االجتماعية
والنفسية واألمنية التي تكمن وراء استخدام الشباب السعودي

توصل (العتيبي )]25[ ،إلى أن ( )%91.2من أفراد

لبعض شبكات التواصل االجتماعي .وعليه ستزود األوعية

العينة يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي ،وجاء موقع

البحثية العربية ببيانات حديثة تخص الشباب السعودي وحاجاتهم

(يوتيوب) في الصدارة يليه (تويتر) ثم (فيسبوك) .وكانت

المتحققة من شبكات التواصل االجتماعي .كما يمكن أن يبنى

الموضوعات االجتماعية أبرز المضامين التي يتم التعرض لها،

على نتائجها أو تكون موجهة لدراسات مماثلة ،أو قد تعتبر

ثم الموضوعات الدينية فالموضوعات الثقافية .وتفوقت الدوافع

نتائجها كمؤشرات حديثة تظهر العالقة بين شبكات التواصل

النفعية على الدوافع الطقوسية للتعرض ،وكانت اإلشباعات

االجتماعي واحتياجات الشباب منها .كما أن نتائج الدراسة

الموضوعية (المطلوبة) هي أوالً تليها اإلشباعات المتحققة

ستساعد صانعي القرار والمهتمين والمختصين بموضوع الشباب

(الواقعية) .ومن أبرز إيجابيات استخدام شبكات التواصل

وقضايا شبكات التواصل االجتماعي واإلعالم إلى فهم أكثر

االجتماعي هي أنه يؤدي إلى تطوير العمل ،ويسهم في توعية

عمقاً للحاجات النفسية واالجتماعية واألمنية الستخدام الشباب

العاملين ،وفي تبادل األفكار ،وكانت أهم السلبيات انتشار

لشبكات التواصل االجتماعي.

الشائعات وعدم المصداقية وظهور مفردات لغوية غريبة.
وأما دراسة  [26] Parkحيث (ن=  ،)1912فقد كان من

د .حدود الدراسة
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نتائجها أن االحتياجات المبدئية للمشاركة في مجموعات داخل

يشاهد المراهقون فيها مقاطع الفيديو من موقع (يوتيوب) بنسبة

الفيس بوك هي :التنشئة االجتماعية ،والترفيه ،والبحث عن

 ،%97.1ثم المقاهي ،يليها النادي ،فالمدرسة .وتصدرت

الذات والمعلومات ].[26

الموضوعات الفنية (أفالم – أغاني  -أجزاء من برامج) في

توصل محمدين [ ]27الدراسة إلى أن غالبية المستخدمين

مقدمة الموضوعات التي يفضل المراهقون مشاهدتها على موقع

للشبكات االجتماعية في المجتمع السعودي من الشباب الذين

يوتيوب ،ثم الموضوعات الرياضية ،ثم مواقف وغرائب ،ثم

تتراوح أعمارهم بين  10و 32عاما ،خاصة طالب وطالبات

األحداث واألخبار السياسية الجارية ،وأخي اًر الموضوعات الدينية.

المراحل الثانوية والجامعية .وتوصل إلى أن معدل استخدام

وتمثلت الدوافع النفعية الستخدام المراهقين موقع (يوتيوب) في

الشبكات االجتماعي يزداد عاما بعد عام ،ويزيد استخدام الذكور

معرفة األخبار واألحداث الجارية المصورة ،فمشاهدة برامج

لشبكة اإلنترنت أكثر من اإلناث .كما تميل العالقات في

يتعذر مشاهدتها في التليفزيون ،ثم تحميل مقاطع تعجبهم وأخي اًر

المجتمع االفتراضي إلى الضعف والسطحية .ويتيح المجتمع

متابعة دروس تعليمية خاصة بالمقرر الدراسي .أما الدوافع

االفتراضي العديد من اإلشباعات لمستخدميه ،ومن أهم

الطقوسية فقد تمثلت في التسلية والترفيه ،فالتحكم في وقت

اإلشباعات :التعارف والتواصل مع اآلخرين ،وتكوين صداقات

مشاهدة مقاطع الفيديو ،ثم أنها وسيلة سهلة االستخدام،

داخل المجتمع وخارجه ،واالقتراب من الجنس اآلخر ،والتمتع

وللتخلص من الملل .وتصدر البحث دائماً عن المقاطع الجديدة

بالحرية ،والتحرر من القيود المفروضة على الفرد في المجتمع

في مقدمة األشياء التي يفعلها المراهقون أثناء التعرض لمقاطع

الواقعي .ومن أبرز اآلثار اإليجابية لشبكات التواصل

الفيديو على موقع (يوتيوب) ،ثم تحميل مقطع الفيديو إذا

االجتماعي الحصول على المعرفة في أمور يصعب توفرها في

أعجبتني في مقدمة األشياء التي يفعلها المراهقون بعد التعرض

المجتمع الواقعي ،وسهولة الحوار في أمور وقضايا يصعب

لمقاطع الفيديو على موقع (يوتيوب) .وأشار  %54.3من

طرحها في المجتمع الواقعي سواء كانت هذه القضايا دينية أو

المراهقين إلى أنهم يثقون في الفيديوهات التي تعرض بموقع

اجتماعية أو سياسية أو ثقافية .في حين تمثلت اآلثار السلبية

(اليوتيوب) بدرجة كبيرة ،ويثق فيها  %02منهم إلى حد ما.

لها في انتشار بعض الثقافات الغربية خاصة فيما يتعلق

 .4الطريقة واإلجرااات

بالعالقات بين الجنسين واإلباحية وتقبل بعض المحرمات على

أ .مجتمع الدراسة

أنها أمور عادية ،واكتساب عادات دخيلة على المجتمع،

تكون مجتمع الدراسة من جميع الشباب السعودي في

واالنفتاح والتحرر المبالغ فيه ،وسهولة انتشار الشائعات.

المملكة العربية السعودية الذين تتراوح أعمارهم ما بين ( 11إلى

ومن أبرز نتائج دراسة  [28] Lewis,أن الفيس بوك يتيح

 )57سنة من كال الجنسين ،حيث تمت االستجابة على

إمكانية زيادة التواصل االجتماعي بين األفراد عن طريق عملية

االستبانة إلكترونيا وبشكل عشوائي ،ووصل عدد المستجيبين

 ،friendingالتي يرسم المستخدمون من خاللها مالمح

إلى ( )917فرداً.

شخصياتهم ،وتزيد األصدقاء على أساس المعاملة بالمثل،

خصائص عينة الدراسة.

واإلحساس بالمساواة ،والمحافظة على الصداقات لمدة طويلة،

بلغ العدد الكلي للعينة ( )917من الشباب الذين تتراوح

وتعزيز التفاعل االجتماعي ].[28

أعمارهم بين ( )57 - 11سنة .حيث بلغ عدد الذكور ()415

توصل أبو بكر [ ]29استخدامات عينة من المراهقين

وشكلوا ما نسبته  %20.9من إجمالي العينة ،وبلغ عدد اإلناث

لموقع (يوتيوب) إلى أن (المنزل) كان في مقدمة األماكن التي

( )319حيث شكلن ما نسبته  %43.3من إجمالي العينة .وبلغ
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المتوسط الحسابي ألعمار الذكور ( )51.15سنة ،بينما بلغ

التي تتناول الحاجات التي تكمن وراء استخدام الشباب لشبكات

المتوسط الحسابي ألعمار اإلناث ( )51.79سنة .كما بلغت

محكمين من
التواصل االجتماعي ،تم عرضها على خمسة
ّ

نسبة العزاب ( )%75.9من إجمالي أفراد العينة ،بينما بلغت

االكاديميين والمختصين في المجال ،وذلك لالسترشاد بآرائهم

نسبة المتزوجين ( ،)%0.2وبلغت نسبة المطلقين (.)%1.1

ومالحظاتهم .وقد طُلب منهم إبداء الرأي حول مدى وضوح

ب .أداة الدراسة

العبارات ومدى مالئمتها لما وضعت ألجله ،ومدى مناسبة
العبارات للمحور الذي تنتمي إليه ،مع وضع التعديالت

تم استخدام مقياس العتيبي [ ]31مع بعض التعديالت
المحدودة عليه بما يتوافق مع أسئلة وأهداف الدراسة ،لقياس

واالقتراحات التي يمكن من خاللها تطوير المقياس.

الحاجات التي تكمن وراء استخدام الشباب لشبكات التواصل
االجتماعي ،حيث احتوى المقياس في قسمه األول على أسئلة

وبناء على المالحظات والتعديالت واالقتراحات التي أبداها
ً

المحكمون ،تم االلتزام بالتعديالت التي اتفق عليها ثالث

مغلقة مثلت الخصائص الديموغرافية للمفحوصين وهي :النوع،

محكمون فأكثر ،حتى أصبح االستبيان في صورته النهائية

والعمر ،والحالة االجتماعية ،وشمل االستبيان في قسمه الثاني

يحتوي على  31فقرة.

ثالثة محاور رئيسة مثلت الحاجات االجتماعية والنفسية

 .2ثبات األداة (معامل ثبات التجزئة النصفية):
تم حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية وذلك

واألمنية ،واحتوت على ( )31فقرة.
وتم نشر المقياس إلكترونياً ،على صفحة الفيس بوك

على عينة بلغت ( )92شاباً وشابة تنطبق عليهم نفس شروط

والموقع اإللكتروني الخاص بالمركز الوطني ألبحاث قضايا

عينة الدراسة .ويشير جدول رقم ( )1إلى أن معامل الثبات

الشباب ،كي يتفاعل الشباب مع تلك االستبانة ،ويقدم رؤيته

بمعادلة جتمان قد بلغ ( ،)1.714وتم تعديل هذه النتيجة من

واستجاباته عن طريق التواصل عبر الفضاء اإللكتروني.

خالل معادلة سبيرمان – براون ،حيث بلغ معامل التصحيح بين

صدق وثبات األداة:

نصفي االختبار ( )1.712وهذا المعامل يدل على أن المقياس

 .1الصدق الظاهري ألداة الدراسة:

على درجة عالية من الثبات.

بعد االنتهاء من التعديالت البسيطة على مقياس الدراسة
جدول 1
ثبات التجزئة النصفية
الجزا 1

الفا كرونباخ

الجزء 5

معامل سبيرمان – براون

تجانس المقياس عن طريق استخدام ألفا كرونباخ:

القيمة

..8.1

عدد الفقرات

17

القيمة

1.110

عدد الفقرات

17

إجمالي عدد الفقرات

31

عالقة االرتباط بين األشكال

1.159

أطوال متساوية

1.712

أطوال مختلفة

1.712

معامل جتمان لثبات التجزئة النصفية

1.714

نفسها .ويشير جدول رقم ( )5إلى أن معامل الفا كرونباخ قد بلغ
( ،)1.17وهذا المعامل يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة

تم حساب تجانس المقياس بحساب الفا كرونباخ على عينة

تجانس عالية.

بلغت ( )92شاباً و شابة تنطبق عليهم شروط عينة الدراسة
74

جيدة ،توحي بالثقة في النتائج المترتبة على استخدامه.

وتبين من النتائج السابقة تمتع المقياس بدرجة ثبات وصدق

جدول 2
معامالت ثبات ألفا كرونباخ إلجمالي الفقرات
معامل الفا كرونباخ

إجمالي الفقرات

1.172

31

 .5النتائج
أوالً :إجابة أسئلة الدراسة:

التواصل االجتماعي " نتلوغ" بنسبة ( ،)%9.5بينما ّبين

( )%4.1من أفراد العينة أنهم يستخدمون شبكات تواصل

السؤال األول :لإلجابة عن سؤال الدراسة األول "ما نسب

اجتماعي أخرى ،وقد يعزى تصدر الفيس بوك بنسبة ()%07.2

استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى أفراد العينة حسب

إلى أسبقيته في الظهور وانتشاره على المستوى العالمي فضالً

متغير النوع؟" استخدم الباحث التك اررات والنسب المئوية كما هو

عن إمكانياته في التواصل وتقديم الفرد لنفسه في صورة بروفايل

موضح في الجدول رقم (.)3

يصممه بنفسه بسهولة.

حيث تشير نتائج جدول رقم ( )3إلى أن ( )%07.2من

وتشير النتائج أيضاً إلى أن اإلناث من أفراد العينة أقل

أفراد العينة يستخدمون شبكة التواصل االجتماعي "الفيس بوك"،

في استخدام الفيس بوك من الذكور ،بينما هن أعلى في

ويستخدم ( )%11.2من أفراد العينة شبكة التواصل االجتماعي

استخدام التويتر والنتلوغ والشبكات األخرى .وقد يعزى ذلك ألن

"تويتر" ،كما دلت النتائج أن أفراد العينة مقلين باستخدام شبكة

التويتر والنتلوغ أكثر في الخصوصية من الفيس بوك.

جدول 3
توزيع أفراد العينة حسب نسب استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب متغير النوع
الشبكة المستخدمة

النوع

ذكر

المجموع

انثى

العدد

ن%

العدد

ن%

العدد

ن%

فيس بوك

311

%94.03

173

%05.19

473

%07.23

تويتر

01

%14.73

91

%53.13

131

%11.41

نتلوغ

51

%0.79

53

%9.47

21

%9.17

اخرى

14

%3.41

51

%0.21

34

%4.11

السؤال الثاني :لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني "ما الحاجات

االجتماعية لتبادل األخبار والمعلومات ،و %71.9منهم

االجتماعية التي تكمن وراء استخدام الشباب السعودي لشبكات

يستخدمونها لتبادل الخبرات مع اآلخرين ،وأشار  %11.4منهم

التواصل االجتماعي (الفيس بوك ـ ـ التويتر ـ ـ نتلوغ)؟" استخدم

أنها وسيلة سريعة للتواصل مع اآلخرين .في حين جاء الرفض

الباحث التك اررات والنسب المئوية كما هو موضح في الجدول

لتقليد نماذج من حياة الشعوب األخرى بنسبة  ،%11.7والرفض

رقم (.)4

لكي أكون شخصاً متحض اًر في عيون اآلخرين بنسبة ،%91.9

حيث يظهر الجدول رقم ( )4استخدامات أفراد العينة

كما جاء الرفض للتحرر من القيود الموجودة حولي بنسبة

لشبكات التواصل االجتماعي تبعاً لحاجاتهم االجتماعية ،حيث

 ،%20.3والرفض ألنها تشعرني بوجود عالقات اجتماعية

تبين أن  %73.1من أفراد العينة يستخدمون الشبكات

حميمة بنسبة .%23.0

75
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جدول 4

النسب المئوية والتك اررات الستجابات أفراد العينة على الحاجات االجتماعية التي تدفعهم الستخدام شبكات التواصل االجتماعي
نعم

العبارة

ال

ن

%

ن

%

لتبادل األخبار والمعلومات.

001

%73.1

47

%0.7

لتبادل الخبرات مع اآلخرين.

021

%71.9

27

%1.3

لتحقيق وسيلة سريعة للتواصل مع اآلخرين.

059

%11.4

15

%11.0

ألنها وسيلة مهمة لمعرفة أخبار الناس.

011

%10.5

71

%13.1

لمعرفة كيف يفكر اآلخرين.

270

%14.1

113

%12.7

للشعور بالمتعة من خالل تواصلي االجتماعي.

201

%11.1

141

%17.7

ألنها وسيلة لمعرفة مزيد من األشخاص.

240

%99.1

103

%53.1

ألساعد اآلخرين على النجاح في حياتهم.

213

%95.4

170

%59.0

كنوع من الفضول وحب االستطالع.

437

%01.7

591

%31.1

لكي أطور تخصصي المهني.

411

%29.2

311

%45.2

لدعم أفكار اجتماعية معينة.

410

%29.3

313

%45.9

للتعبير عن السلوكيات غير المقبولة اجتماعياً.

317

%24.7

351

%42.1

ألنها تشعرني بوجود عالقات اجتماعية حميمة.

357

%40.4

311

%23.0

للتحرر من القيود الموجودة حولي.

311

%43.9

377

%20.3

كي أكون شخصاً متحض اًر في عيون اآلخرين.

511

%51.3

211

%91.9

151

%11.1

211

%11.7

لتقليد نماذج من حياة الشعوب األخرى.

السؤال الثالث :لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث "ما الحاجات

أن  %11.5منهم يستخدمونها لكسر حالة الملل ،و%04.0

النفسية التي تكمن وراء استخدام الشباب السعودي لشبكات

يستخدمونها كي يشعروا بوجودهم كجزء من العالم ،وأشار

التواصل االجتماعي (الفيس بوك ـ ـ التويتر ـ ـ نتلوغ)؟" استخدم

 %29.1إلى أنهم يستخدمونها للتخلص من ضغوط الحياة .في

الباحث التك اررات والنسب المئوية كما هو موضح في الجدول

حين جاء الرفض ألحقق إشباعي العاطفي بنسبة ،%11.9

رقم (.)2

والرفض ألشعر أنني متميز بنسبة  ،%91.4كما جاء الرفض
ألنها تجنبني التعامل المباشر مع اآلخرين بنسبة .%27.4

حيث يظهر الجدول رقم ( )2استخدامات أفراد العينة
لشبكات التواصل االجتماعي تبعاً لحاجاتهم النفسية ،حيث تبين

جدول 5

استجابة أفراد العينة على الحاجات النفسية التي تدفعهم الستخدام شبكات التواصل االجتماعي
العبارة

ال

نعم
ن

%

ن

%

لكسر حالة الملل.

290

%11.5

133

%11.1

كي أشعر بوجودي كجزء من العالم.

421

%04.0

521

%32.4

للتخلص من ضغوط الحياة.

414

%29.1

312

%43.1

للتغلب على اإلحساس بالوحدة.

377

%20.3

311

%43.9

ألني تعودت على ذلك.

371

%22.1

311

%44.7

للبحث عن فرصة لتحقيق طموحي.

312

%24.3

354

%42.9

للتخلص من ضغوط العمل.

322

%21.1

324

%47.7

ألنها تعطيني الراحة النفسية.

351

%42.1

317

%24.7

ألنها تجنبني التعامل المباشر مع اآلخرين.

511

%41.0

451

%27.4

76

ألشعر أنني متميز.

511

%57.0

477

%91.4

ألحقق إشباعي العاطفي.

139

%17.3

295

%11.9

السؤال الرابع :لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع "ما الحاجات

حلت حاجة معرفة ما يدور حولي بسرعة أوالً بنسبة ،%11.7

األمنية التي تكمن وراء استخدام الشباب السعودي لشبكات

وجاءت حاجة معرفة صورة بلدي في عيون اآلخرين ثانياً بنسبة

التواصل االجتماعي (الفيس بوك ـ ـ التويتر ـ ـ نتلوغ)؟" استخدم

 ،%29.2وجاءت حاجة تكوين رأي عام يشعر به المسؤولين

الباحث التك اررات والنسب المئوية كما هو موضح في الجدول

ثالثاً بنسبة  .%29.3في حين جاء الرفض لنشر آرائي السياسية

رقم (.)0

بنسبة  ،%11.2والرفض لدعم أفكار سياسية معينة بنسبة
 ،%90.9كما جاء الرفض للتعبير عن رأيي بمسؤولي الدولة

حيث تشير نتائج جدول رقم ( )0إلى استخدامات أفراد

بنسبة .%92.2

العينة لشبكات التواصل االجتماعي تبعاً لحاجتهم األمنية ،حيث

جدول 6
النسب المئوية والتك اررات الستجابات أفراد العينة على الحاجات األمنية التي تدفعهم الستخدام شبكات التواصل االجتماعي
العبارة

ن

نعم

ال

%

%

ن

لمعرفة ما يدور حولي بسرعة.

031

%11.7

97

%11.1

لمعرفة صورة بلدي في عيون اآلخرين.

411

%29.2

311

%45.2

لتكوين رأي عام يشعر به المسؤولين.

410

%29.3

313

%45.9

للتعبير عن حبي وانتمائي للوطن.

373

%22.4

310

%44.0

للتعبير عن آرائي دون تحمل المسؤولية.

597

%37.4

431

%01.0

للتعرف على القوانين والقواعد التي تقرها الدولة.

530

%33.3

493

%00.9

لدعم أفكار معينة.

519

%57.5

215

%91.1

ألنها مصدر موثوق بالمعلومات.

112

%50.1

254

%93.7

للتعبير عن رأيي بمسؤولي الدولة.

194

%54.2

232

%92.2

لدعم أفكار سياسية معينة.

102

%53.3

244

%90.9

لنشر آرائي السياسية.

131

%11.2

291

%11.2

السؤال الخامس :لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس "هل توجد

حيث يشير جدول رقم ( )9إلى وجود ارتباط دال إحصائياً

عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )،(α ≤ 0.01

عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.01بين الحاجات النفسية وبين

بين الحاجات االجتماعية ،والحاجات النفسية ،والحاجات

الحاجات االجتماعية والحاجات األمنية .كما تبين وجود ارتباط

األمنية ،الستخدام الشباب السعودي لبعض شبكات التواصل

دال عند ) (α ≤ 0.01بين الحاجات االجتماعية وبين الحاجات

االجتماعي" استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون كما هو

األمنية والحاجات النفسية .وتبين أيضاً وجود ارتباط دال عند

موضح في الجدول رقم (.)9

) (α ≤ 0.01بين الحاجات األمنية وبين الحاجات النفسية
والحاجات االجتماعية.
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جدول 7

معامل ارتباط بيرسون بين محاور الدراسة
البعد األمني

البعد النفسي

البعد االجتماعي

1

**411.

**019.

111.

111.

ن

917

917

917

معامل ارتباط بيرسون

**411.

1

**041.

الداللة اإلحصائية (االختبار الثنائي)

111.

معامل ارتباط بيرسون

البعد األمني

الداللة اإلحصائية (االختبار الثنائي)
البعد النفسي

111.

ن

917

917

917

معامل ارتباط بيرسون

**019.

**041.

1

الداللة اإلحصائية (االختبار الثنائي)

111.

111.

ن

917

917

البعد االجتماعي

917

** .دال إحصائيا عند مستوى ( ...1االختبار الثنائي)

السؤال السادس :لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس "هل توجد

الجنسين على األبعاد الثالثة كما هو موضح في الجدول رقم

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )،(α ≤ 0.01

(.)1

في الحاجات االجتماعية ،والحاجات النفسية ،والحاجات األمنية،

حيث يظهر الجدول رقم ( )1وجود فروق ظاهرية وللتأكد من

تعزى لمتغير النوع؟" استخدم الباحث الفروق اإلحصائية بين

داللة هذه الفروق تم استخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة كما
هو موضح في الجدول رقم (.)7

جدول 8

الفروق اإلحصائية بين الجنسين على األبعاد الثالثة
إحصاا المجموعات

الخطأ المعياري للوسط الحسابي

النوع

ن

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الخطأ المعياري للوسط الحسابي

البعد األمني

ذكر

415

4.7112

5.92100

13917.

أنثى

319

4.1251

5.41007

13973.

ذكر

415

2.1333

3.15153

12104.

أنثى

319

2.1411

5.11340

10111.

ذكر

415

11.0900

3.17421

12434.

أنثى

319

11.1017

3.11595

19911.

البعد النفسي
البعد االجتماعي

جدول 9
نتائج اختبار "ت" للفروق بين المحور األمني ،والنفسي ،واالجتماعي
اختبار ت لتساوي المتوسطات
 95%فاصل الثقة

اختبار لفينس عند تساوي المتغيرات

فرق الخطأ

فرق

الداللة اإلحصائية

درجات

األعلى

األدنى

المعياري

المتوسطات

(االختبار الثنائي)

الحرية

1.53071

42791.

17973.

14131.

111.

919

4.510

1.53134

40045.

17424.

14131.

111.

073.510

4.301

1.15714

52921.

55170.

07359.

115.

919

3.153

1.15494

50197.

51792.

07359.

115.

011.941

3.122

1.19292

12391.

53415.

01493.

117.

919

5.011

78

ت

الداللة اإلحصائية
122.
117.
101.

قيمة ف
3.014
5.291
131.

1.19279

12341.

53471.

01493.

117.

029.114

5.019

يشير جدول رقم ( )1و( )7إلى وجود فروق ذات داللة

(العتيبي )]25[ ،من إيجابيات استخدام الشبكات أنها تؤدي إلى

إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.01بين الذكور واإلناث

تطوير العمل ،وتسهم في توعية العاملين ،وفي تبادل األفكار.

في الحاجات النفسية ،وذلك لصالح الذكور حيث "ت"=

في حين جاءت نسبة رفض عالية للشعور بوجود عالقات

 .3.153كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

حميمة من خالل شبكات

التواصل االجتماعي وتتفق هذه

الداللة ) (α ≤ 0.01بين الذكور واإلناث في الحاجات

النتيجة مع بعض ما جاء لدى (محمدين )]27[ ،من ميل

االجتماعية وذلك لصالح الذكور حيث "ت"=  .5.011وأيضاً

العالقات في المجتمع االفتراضي إلى الضعف والسطحية ،وهذا

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≤ (α

يدلل على وجود حالة من الجدل حول طبيعة استخدام تلك

) 0.01بين الذكور واإلناث في الحاجات األمنية وذلك لصالح

المواقع ،كما تبين وجود حالة من الحراك االجتماعي بين القبول

الذكور حيث "ت"= .4.510

والرفض لدعم أفكار اجتماعية بحد ذاتها .بينما نسبة رفض
التحرر من القيود االجتماعية الموجودة كانت عالية لتبرهن على

 .6مناقشة النتائج
تَمثَّ َل استخدام أفراد العينة لشبكات التواصل االجتماعي

طبيعة المجتمع المحافظ وتختلف هذه النتيجة مع ما بعض ما

لتحقيق حاجاتهم االجتماعية لتبادل األخبار والمعلومات ،ولتبادل

جاء لدى (محمدين )]27[ ،من أن شبكات التواصل تحقق

الخبرات مع اآلخرين ،ولتحقيق وسيلة سريعة للتواصل مع

إشباع التحرر من القيود المفروضة على الفرد في المجتمع

اآلخرين ،وألنها وسيلة مهمة لمعرفة أخبار الناس ،ولمعرفة كيف

الواقعي ،وفي نفس الوقت تلقي الضوء على أن هناك بعض من

يفكر اآلخرين ،وللشعور بالمتعة من خالل التواصل االجتماعي،

أفراد الدراسة أصبح لديهم خيارات اجتماعية أخرى ،وذلك يتسق

وذلك يبرهن على أن أفراد عينة الدراسة من الشباب السعودي

مع فكرة دعم أفكار اجتماعية معينة ،وكان من الطبيعي نتيجة

شغوف لالطالع والوقوف على كل جديد و كذلك معرفة أخبار

كون المجتمع السعودي مجتمعاً محافظاً أالّ يعطي اهتمام بأن

اآلخرين بحيث يتواجد داخل العالم وال يشعر بالعزلة عن

يكونوا متحضرين – حسب النظرة الغربية  -في عيون اآلخرين

المتغيرات التي تحدث من حوله ،بل أيضاً شغوفاً بمعرفة كيف

وبنسبة عالية ،ألن المجتمع يعتز بقيمه وعاداته وتقاليده الراسخة

يفكر اآلخرين ،وهذه المعرفة ال تتوقف عند ٍّ
حد معين حيث تتيح

التي تجعله يشعر بالتحضر حتى لو اختلف معه اآلخرين على

شبكات التواصل االجتماعي االنتشار بشكل عالمي ،بعد أن

ذلك ،بينما رفضت نسبة زادت عن ثمانين بالمائة تقليد نماذج

سقطت الحدود الجغرافية والسياسية ،وتتجلى قمة االستفادة من

من حياة الشعوب ويبرهن هذا على سالمة عملية التنشئة

ذلك في رغبته بالتواصل السريع مع اآلخرين ،مما يبرهن على

االجتماعية في المجتمع اإلسالمي السعودي ،التي تقدم ألبنائها

وجود قيمة عالمية لدى هذا الشباب ،وهي االنفتاح والتواصل مع

نموذجاً يحظى باالحترام من ثم وجب التمسك به ،وتختلف هذه

اآلخر ،تلك القيمة التي تضرب بجذورها في التراث اإلسالمي

النتيجة مع ما جاء لدى (محمدين )]27[ ،من انتشار بعض

والعربي لهذا الشباب .وتوجد أيضا حالة انقسام حيث يرى أكثر

الثقافات الغربية ،واكتساب عادات دخيله على المجتمع.

من نصف أفراد العينة أن تطوير التخصص المهني ربما يتحقق

كما يستخدم الشباب شبكات التواصل االجتماعي لتحقيق

من خالل شبكات التواصل االجتماعي ،وهذا يشكل أيضاً حالة

الحاجات النفسية باعتبارها وسيلة لكسر حالة الملل ،ويتفق ذلك

من الجدل بشكل صحي كون التواصل باآلخرين ليس بالضرورة

مع بعض ما جاء لدى (أبو بكر ،)]29[ ،و)] (Park, [26من

في نفس التخصص ،ويتفق ذلك مع بعض ما جاء لدى

أن االستخدام يكون للترفيه والتسلية ،والتخلص من الملل ،وهذا
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يبرهن على أن هذا الشباب متوازن انفعالياً ومدرك بوعي ألدوات

وهي نسبة في الحدود اآلمنة من خطر اإلدمان على ذلك،

العصر الذي يعيش فيه ،ولديه رغبة في الحياة ،ولهذا لديه القدرة

وجاءت نسبة خمسين بالمائة للتخلص من ضغوط العمل وقد

على التواصل مع اآلخرين كحاجة نفسية ،هذا إضافة إلى توجهه

يرجع ذلك ألن أغلبية أفراد العينة من الطالب.
وجاءت نسبة رفض حوالي

إلى شبكات التواصل االجتماعي نظ اًر للمحددات البيئة

سبعين بالمائة اعتبار

واالجتماعية المتعددة في الواقع التطبيقي المعاش ،وعدم تنوع
األنشطة الترويحية والرياضية من جانب وقلتها أيضاً من جانب

استخدام شبكات التواصل االجتماعي نوع من التَ ّمُيز ،مما يبرهن
على ثقة أفراد العينة في

آخر ،بينما ظهرت حاجات الشعور بالوجود كجزء من العالم

الشبكات كونها أداة من أدوات العصر ،وحظي رفض تحقيق

بنسبة عالية لتترجم إصرار الشباب السعودي على الوجود في

اإلشباع العاطفي بنسبة بلغت الثمانين بالمائة ليؤكد نضج أفراد

الصعيد العالمي بقوة ،ويتفق ذلك مع بعض ما جاء لدى

العينة واتزانهم االنفعالي ،بينما اقتربت نسب الموافقة والرفض

)] ،(Sheldon, [24و(محمدين )]27[ ،من استخدام الشبكات

للحصول على الراحة النفسية من التواصل عبر شبكات التواصل

لتطوير العالقات ،والتعارف والتواصل مع اآلخرين ،وتكوين

االجتماعي مما يصب في خانة نضج أفراد العينة واتزانهم

صداقات داخل المجتمع وخارجة ،واآلخرين يمثلون طبيعة

االنفعالي ،أما عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي لتجنب

المجتمع المحافظ ،بينما جاء البحث عن فرصة لتحقيق الطموح،

التعامل المباشر مع اآلخرين فقد حظي بنسبة رفض تقترب من

بشكل متوسط ترجمة صادقة لحالة من التساؤل الجيد ،هل

الستين بالمائة مما يوحي بثقة أفراد العينة في قدراتهم الذاتية ،إالّ

التواصل االجتماعي فقط في ٍّ
حد ذاته

أن وجود نسبة أربعين بالمائة ممن يوافقون على استخدام شبكات

طموح ،أم أن تحقيق الطموح له أشكال أخرى ليست بالضرورة

التواصل االجتماعي لتجنب التعامل المباشر مع اآلخرين فإن

باستخدام شبكات التواصل االجتماعي ،أما اللجوء للتخلص من

ذلك يدفع لالهتمام بخطورة وجود تلك النسبة اجتماعياً ممن

ضغوط الحياة فربما يرجع ذلك إلى طبيعة الحياة العملية الجادة،

تنحى نحو العزلة واالنطواء على الذات.

الوجود على شبكات

قدراتهم و أنهم يتعاملون مع هذه

وأهمية توفير متطلبات الحياة األساسية الكثيرة ،ولكن في نفس

ويستخدم الشباب شبكات التواصل االجتماعي لتحقيق

الوقت وللتغلب على اإلحساس بالوحدة فقد زادت النسبة عن

الحاجات األمنية بالمعنى الواسع لألمن وليس األمن الشرطي

الخمس والخمسون بالمائة ِمن َمن يلجؤون إلى شبكات التواصل
االجتماعي للتخلص من الشعور بالوحدة ،األمر الذي يشير إلى

والجنائي ،من هنا كان اهتمام أفراد العينة بمعرفة ما يدور حولهم
أول بأول وبسرعة يحظى بنسبة تجاوزت الثالث والتسعين

حالة من الركود في الحراك االجتماعي التي تواجه المجتمع

بالمائة ،مما يوضح شغف الشباب بمتابعة ما يدور من حولهم

والتي تتطلب مواجهة هذا الركود والتعامل معه بالحلول العلمية،

وهذا يكشف عن وعي جيد لدى أفراد عينة الدراسة ومحاولة

أما بالنسبة لوجود خمس وأربعون بالمائة تقريبا ِمن َمن ال

االندماج المعرفي مع محيطهم بفاعلية ،ويتفق ذلك مع بعض ما

يشعرون بالوحدة فقد يعود ذلك لطبيعة حياتهم المتصفة بالنظام

جاء لدى (أبو بكر )]29[ ،و(محمدين )]27[ ،من استخدام

األسري النووي الذي يجعل أفراد األسرة الواحدة يجمعهم في

الشبكات يسهل الحصول على المعرفة في أمور يصعب توفرها

الغالب مسكن عائلي واحد ،باإلضافة لوجود صداقات ممتدة بين

في المجتمع الواقعي ،وسهولة الحوار ،ومشاهدة برامج يتعذر

الشباب من نفس األسرة والمسجد والحي والمحيط االجتماعي

مشاهدتها في التلفزيون ،باإلضافة إلى اهتمام نسبة تقترب من

المتماسك .وتشير نسبة خمس وخمسون بالمائة من أفراد العينة

الستين بالمائة بتكوين رأي عام يشعر به المسئولين بالدولة وهو

على أنها تعودت على استخدام شبكات التواصل االجتماعي

فعل يعبر عن الرغبة في المشاركة المجتمعية اإليجابية واالبتعاد
80

عن دائرة السلبية ،وجاءت نسبة تجاوزت الخمس والخمسون

ليتسق ذلك مع حالة الرضى عن الوضع السياسي وفي نفس

بالمائة لمن يرغبون بمعرفة صورة بلدهم في عيون اآلخرين ولمن

الوقت يعبر عن طبيعة الشباب السعودي الواعي الذي ال يرغب

يعبرون عن حبهم وانتمائهم للوطن عبر شبكات التواصل

في ممارسة عملية النقد السلبي الهدام ،ويختلف ذلك مع بعض

االجتماعي مما يشير إلى رسوخ حب الوطن واالنتماء له في

ما جاء لدى [ ]24الذي توصل إلى أن استخدام الشبكات اكثر

قلوب أفراد العينة إضافة إلى رغبتهم في معرفة صورة وطنهم في

ارتباطا بالعمل السياسي والمدني ،وقد رفضت نسبة تقترب من

عيون اآلخر وهو أمر يشير إلى عمق النظرة إلى العالم المحيط

ثلثي عينة الدراسة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي

بالمملكة والعالقات المتشابكة مع الخارج واآلخر ،ويتفق ذلك مع

للتعرف على القوانين والقواعد ،التي تقرها الدولة من خالل

بعض ما جاء لدى [ ]24من أن استخدام الشبكات اكثر ارتباطا

مجال التواصل مع اآلخرين وتتسق مع حالة رفض أن تكون

بالعمل السياسي والمدني ،بينما عبر أكثر من ستين بالمائة

الشبكات مصدر موثوق المعلومات ويعبر ذلك عن حالة وعي

رفضهم التعبير عن الرأي دون تحمل المسئولية في اتساق مع

ونضج لهذا الشباب ،ويتفق ذلك مع بعض ما جاء لدى

المشاركة المجتمعية واالبتعاد عن دائرة السلبية والذهاب إلى

(العتيبي )]25[ ،من سلبيات استخدام الشبكات عدم المصداقية.

دائرة تحمل المسئولية ،بينما نسبة األربعون بالمائة التي رفضت

وكشفت الدراسة عن نتيجتين تبعثان للتأمل ،أولهما عدم

ذلك فقد يعزى سبب الرفض إلى أن أفراد العينة ال يرون شبكات

االهتمام بمعرفة صورة المملكة في عيون اآلخرين بنسبة

التواصل االجتماعي أداة للتعبير عن قضية االنتماء والعالقات

 ،%45.2وهي تعبر عن حالة كبيرة من الثقة بالنفس والذات

مع الخارج بالمفهوم السياسي ،ومن هنا جاء الرفض أن اعتبار

وبالوطن ،وربما يرجع ذلك إلى نشر وسائل اإلعالم لألخطار

ما ينشر على هذه الشبكات مصدر موثوق للمعلومات بنسبة

التي تواجهها المملكة ،فلربما ينظر أفراد العينة إلى وجود حملة

قاربت على الخمس والسبعين بالمائة ويتفق ذلك مع بعض ما

منظمة للنيل من صورة المملكة ،وهم ال يكترثون لذلك لثقتهم في

جاء لدى (العتيبي )]25[ ،من سلبيات استخدام الشبكات انتشار

وطنهم وامنه الداخلي وترابطه االجتماعي الكبير ،أو قد يعود

الشائعات ،وعدم المصداقية ،ويعبر ذلك عن حالة وعي ونضج

ذلك إلى عدم الثقة الكبيرة بالمعلومات التي تأتي عن طريق

لهذا الشباب ،يتسق مع كونه لديه الرغبة في تحمل المسئولية،

شبكات التواصل االجتماعي ،أما ثاني هذه النتائج فهي وجود

وتتجلى حالة االقتناع بالحالة الفكرية المعتدلة لدى أفراد عينة

نسبة  %42.1تستخدم شبكات التواصل االجتماعي للتعبير عن

الدراسة من رفضهم بنسبة سبعين بالمائة من دعم أي أفكار

سلوكيات غير مقبولة اجتماعياً ،وهذا يمثل حالة من النقد الذاتي

معينة ،ولكن وجود نسبة ثالثين بالمائة خارج السياق العام يمثل

البناء لما هو موجود من تحديات اجتماعية شائكة ،األمر الذي

إشكالية تدعم ما ذهبت اإلشارة إليه مسبقا من وجود حالة حراك

يشير إلى حراك اجتماعي واعي للواقع وتحدياته المعاصرة.

اجتماعي لدى الشباب يجب التنبه لها ووضع اآلليات العلمية

وتبين وجود عالقة ارتباط داله بين الحاجات الثالث (االجتماعية

للحوار والتنمية الفكرية ،بينما جاءت نسبة الرفض تفوق الثمانين

والنفسية واألمنية) مما يجعلها تمثل سياقاً متصالً بين نقطتين

بالمائة لنشر أي أراء سياسية ،ونسبة تزيد عن ست وسبعون

افتراضيتين يتحرك األفراد بينهما ،نقطة عظمى ونقطة دنيا ،وهذا

بالمائة ترفض تدعيم أي آراء سياسية ،لتعبر عن حالة رضى

يؤكده وجود منحنى اعتدالي لظاهرة استخدام الشباب السعودي

عن الوضع السياسي القائم أو حالة توافق مع النظام السياسي،

لشبكات التواصل االجتماعي .كذلك تبين وجود فروق ذات داللة

ورفضت نسبة تزيد عن الخمسة وسبعين بالمائة التعبير عن

إحصائية في الحاجات االجتماعية والنفسية واألمنية متعلقة

آرائها تجاه مسئولي الدولة على شبكات التواصل االجتماعي

بمتغير النوع لصالح الذكور ،وقد يعزى سبب ذلك لتحمل الذكور
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بالطابع العام الكثير من المسؤوليات األمنية متمثلة بالحس

المراجع

العالي بمسؤولية رعاية وحماية أفراد األسرة بما فيها اإلناث،

أ .المراجع العربية

وتوفير ما يلزمهن من حاجات ،وتوفير معظم الخدمات لمساندة

] [1الطراونة ،نايف سالم والفنيخ ،لمياء سليمان ()5115

أفراد األسرة ،باإلضافة إلى اعتماد اإلناث الكبير على الذكور

استخدام اإلنترنت وعالقته بالتحصيل األكاديمي والتكيف

في العديد من مناحي الحياة من التنقل ومتابعة أمورهن في

االجتماعي واالكتئاب ومهارات االتصال لدى طلبة جامعة

معظم قطاعات الدولة الخاصة والعامة ،وهذا يشير إلى قوة

القصيم .مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية

الوازع الديني لدى الذكور والتزامهم بالموروث الثقافي

والنفسية ،المجلد العشرين ،العدد األول ،ص ص -513

واالجتماعي الملتزم تجاه الغير ،حيث إن الدين يحثهم على

.331

الرفق باإلناث ومساعدتهن والعناية بشؤونهن قدر المستطاع .أما

] [2العبيري ،فهد حمدان ( )1433استخدام شبكات التواصل

فيما يخص العالقات االجتماعية والتواصل في المحيط الخارجي

االجتماعي في تحسين خدمات الطالب في الجامعات

لألسرة فيحدده في الغالب رب األسرة حسب أوقات فراغه وحسب

السعودية .رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة أم القرى.

الواجبات االجتماعية التي يلتزم بها ،وبما يتناسب مع ميزانية
األسرة .وما سبق مرتبط بتحقيق الحاجات النفسية للذكور الذين

] [5واس 74 .)5113( ،مليار لاير حجم اإلنفاق على خدمات

يشعرون بالفخر واالعتزاز بما يقومون به من مسانده لألسرة

االتصاالت:

في

عامة ولإلناث خاصة ،مما يدعم ثقتهم ورضاهم النفسي المتوافق

المملكة.

مع تعاليم الشريعة اإلسالمية والموروث الثقافي واالجتماعي على

http://www.alriyadh.com/2013/03/23/article
.819875.html

ٍّ
حد سواء.
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Retrieved

] [6عوض ،حسني ( )5111أثر مواقع التواصل االجتماعي في

 .7التوصيات

تنمية المسؤولية لدى الشباب .مؤتمر المسؤولية المجتمعية

 -1العمل على تقوية جانب التفاعل االجتماعي لدى الشباب

للجامعات الفلسطينية.

ضمن محيطهم ،وعدم تركهم ضمن دائرة العزلة في العالم
االفتراضي.

] [7زهران ،حامد عبدالسالم .)1771( .علم نفس الطفولة.

 -2التأكيد على أهمية الثقة باآلخرين من خالل القيام بعدد من

(ط ،)2القاهرة :عالم الكتب.

األنشطة التفاعلية التي تحقق الراحة النفسية للشباب ضمن

] [8عوض ،فتحية عبد الرؤوف ( .)5111قائمة مقاييس

فعاليات تشاركية مع األقران واألصدقاء والمجتمع ككل لكسر
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PSYCHOLOGICAL, SOCIAL AND
SECURITY NEEDS THAT UNDERLIE THE
USE OF SAUDI YOUTH FOR SOCIAL
NETWORKS
KADHEM ADEL ALGHOUL
King Saud University
Abstract_ The study aimed to identify the psychological needs, social, and security that lie behind the use of the Saudi
youth to some social networks. And applied study on a sample of (709) young men and women aged 18 to 29 years
old, and the results showed that the three most important social needs pay the Saudi youth to use social networking
are: the exchange of news and information, and sharing experiences with others, and to achieve a quick way to
communicate with others, while the three most important needs of the psychological use of social networking are: to
break the boredom, and a sense of presence as part of the world and get rid of the pressures of life, while came the
security needs important to have are: to find out what is going on around them quickly, and see my picture in the eyes
of others, The formation of public opinion felt by officials, as demonstrated by the results of the study and a
correlation function (α ≤ 0.01) between the needs of the social, psychological and security, as shown by the presence
of statistically significant differences between the needs of the social, psychological and security-related variable type
in favor of males. The study recommended to emphasizing of social interaction among youth within their
surroundings, and not to leave them isolation in the virtual world. trained to rational decision-making within the
circle of trust and responsibility towards the society and the nation process, and trained to constructive criticism of
the behavior of exotic society.
KEYSWORS: Saudi youth, psychological needs, social needs, security needs, social networks.
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