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العالقة بين اعتماد المراىقين السعوديين عمى مواقع التواصل االجتماعي كمصدر 
 لممعمومات واالغتراب الثقافي لدييم

 فودة محمد محمد عمي عيشةالدكتور/ 
 كمية اإلعالم جامعة األزىر – {مشاركمساعد }أستاذ 

 كمية اآلداب –قسم االتصال واإلعالم  
 جامعة الممك فيصل
 مقدمة:

جتمعات العربية عامة والمممكة العربية السعودية خاصة بمرحمة تطور تمر  الم
سريع في سعييا ألف تمحؽ بركب التقدـ ، ويتأثر المراىقوف كجميور حساس في المجتمع 
عادة بمثؿ ىذه المتغيرات المتالحقة التي تترؾ آثارىا عمى فئاتو المختمفة ومف ضمنيا فئة 

و الشبيبة المبكرة لشباب األمة الذيف ىـ عماد األمة وعدتيا المراىقيف الذيف يمثموف الطميعة أ
 وعمييا تحقيؽ اآلماؿ وبيـ تسير عجمة التغير والتطور نحو مستقبؿ أفضؿ.

وقد أدرؾ أعداء األمة بأف قوتيا في شبابيا فأخذوا يوجيوف سياميـ المسمومة نحو 
ا مف خالؿ ترويج المخدرات شبابيا مرة بدعوتيـ نحو االنغماس في المجونوالميميات، وطورً 

وتعاطي السمـو البيضاء ، وطورا بنشر الشائعات الكاذبة، وأحياًنا كثيرة بغسيؿ األدمغة 
والعقوؿ وتغيير القيـ االجتماعية األصيمة في نفوسيـ ، ومحاولة تغريبيـ عف مجتمعيـ 

شعارىـ الدائـ بضآلتيـ وضآلة ميراثيـ الحضاري بؿ وتخمفيـ أماـ ىذا الوا فد الذي يبث وا 
 عبر مواقع التواصؿ االجتماعي، التي جعمت العالـ كالفندؽ الصغير؟

وتعتمد ىذه الدراسة في مدخميا النظري عمى نظرية االعتماد والتي تعتمد فكرة ىذه النظرية 
عمى أف استخداـ األفراد لوسائؿ اإلعالـ ال يتـ بمعزؿ عف تأثير المجتمع الذي يعيش داخمو، 

ؿ اإلعالـ عمى التأثير تزداد عندما تقـو ىذه الوسائؿ بوظيفة نقؿ المعمومات وأف قدرة وسائ
بشكؿ مستمر ومكثفومف خالؿ ىذه النظرية يمكف لنا معرفة مدى اعتماد المراىقيف عمى 
مواقع التواصؿ االجتماعي في الحصوؿ عمى المعمومات وتأثير ذلؾ عمى اغترابيـ ثقافيِّا، 

ى وسائؿ اإلعالـ في السبعينيات الميالدية مف القرف حيث ظير مفيـو االعتماد عم
الماضي، وذلؾ عندما مأل كؿ مف دي فمور وساندرا بوؿ روكيش الفراغ الذي خمفو نموذج 
االستخدامات واإلشباعات، الذي أىمؿ تأثير وسائؿ اإلعالـ وركز عمى المتمقي وأسباب 

االجتماعي العريض لتحميؿ تأثير  استعمالو لوسائؿ اإلعالـ، فأخذ المؤلفاف بمنيج النظاـ
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وسائؿ اإلعالـ، حيث اقترحا عالقة اندماج بيف الجميور، ووسائؿ اإلعالـ، والنظاـ 
 االجتماعي.

 والمجتمع والنظـ والجميور اإلعالـ وسائؿ بيف التفاعمية بالعالقة االعتماد نظرية وتيتـ
دراؾ يمكف العالقة ىذه تحميؿ خالؿ ومف بو، القائمة  األفراد اإلعالـ عمى وسائؿ تأثير فيـ وا 

 ،وتزداد االجتماعية القائمة النظـ مع تتفاعؿ اإلعالـ وسائؿ فإف النظرية وحسب .والمجتمع
 تقميؿ ماتعمؿ عمى فغالباً  االجتماعي، والتغيير والتوتر الغموض في أوقات أىمية أدوارىا

 لوسائؿ األفراد استخداـ مى أفع تقـو األساسية ففكرتيا .التغيير ىذا آليات ومساندة التوتر
 زداد التأثيرت عمى وأنقدرتيا داخمو، يعيشوف الذي تأثير المجتمع عف بمعزؿ اليتـ اإلعالـ

 .ٔومكثؼ مستمر بشكؿ المعمومات بوظيفة نقؿ الوسائؿ ىذه ماتقـو عند
 مشكمة الدراسة :

يف تتحدد مشكمة ىذه الدراسة في معرفة إلى أي مدى كانت استجابة المراىق
السعودييف نتيجة اعتماده عمى مواقع التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات لدعاوى 
االغتراب واالنسالخ عف ميراثو االجتماعي والثقافي ، حيث تعيش األمة العربية عالميف 
متناقضيف ، حاممة في شخصيتيا ثقافتيف متباعدتيف يصعب التقريب بينيما ، ثقافتيف غير 

اثية مفعمة بالمواطنة األصمية والقيـ الدينية الرفيعة ، وأخرى عولمية متكافئتيف،ثقافة تر 
 تغريبية تسمبيا األولى وتدفعيا نحو عصرنو فردية كوكبية مصطنعة . 

 أىمية الدراسة : 
إف ظاىرة االغتراب ذات مالمح ومظاىر متعددة ال يكاد يخمو منيا مجتمع مف المجتمعات 

ظاىرة التأثير والتأثر سمة إنسانية تساعد عمى النمو  اإلنسانية عمي وجو األرض حيث إف
والتطور ، ولكنيا في آف واحد ظاىرة نسبية  تختمؼ باختالؼ الزماف والمكاف حسب المجتمع 

 وتنتشر انتشارًا ممموسًا لذلؾ زاد إحساسي بيذه األىمية وذلؾ لمتالي :
مة وأمميا المرتقب في تمثؿ مرحمة المراىقة األساس لمرحمة الشباب الذينيـ عدة األ -ٔ

ف محاولة إفقادىـ ىويتيـ وسمخ عف تراثيـ يمثؿ خطورة كبيرة عمى  حاضرىا ومستقبميا وا 
 مستقبؿ األمة.

إف التعرؼ عمى العوامؿ التي تدعو المراىقيف لالغتراب عف بيئتو واالنسالخ مف ىويتو  -ٕ
 خطورتيا. يمثؿ قيمة عظمى لممربيف والمسئوليف بحيث يمكف ردىا أو التنبيو عمى
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ما يشيده المجتمع السعودي اليـو كغيره مف المجتمعات مف نيضة شاممة وتطور في  -ٖ
االتجاىات ، وما صاحب ىذا التطور المذىؿ مف الظواىر والمشكالت الثقافية 

 واالجتماعية ومنيا تمؾ المتعمقة باالغتراب وفقداف اليوية.
ىمية وىو اآلثار السمبية كما أف ىذه الدراسة تدرس جانب عمى قدر كبير مف األ  -ٗ

لمعولمة عمى شباب الجامعة والذي قد يتمثؿ في معاناتيف مف مشاعر االغتراب نتيجة 
 لما يواجيف مف متغيرات العصر متمثمة في العولمة وثورة المعمومات واالتصاالت .

 أىداف الدراسة :
 تسعى ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى :

 نة الدراسة لمواقع التواصؿ االجتماعي.حجـ استخداـ المراىقيف السعودييف عي -ٔ
أىـ المضاميف التي يحرص المراىقوف السعوديوف عمى متابعتيا في مواقع التواصؿ  -ٕ

 االجتماعي . 
 مدى رضى المراىقيف السعودييف نحو ما ينشر في مواقع التواصؿ االجتماعي . -ٖ
 مات.دور وسائؿ التواصؿ االجتماعي في إمداد المراىقيف السعودييف بالمعمو  -ٗ
 دوافع المراىقيف مف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي. -٘
األسباب التي تجعؿ المراىقيف يفضموف االعتماد عمى مواقع التواصؿ االجتماعي في  -ٙ

 الحصوؿ عمى المعمومات.
 أكثر مظاىر االغتراب الثقافي شيوًعا لدى المراىقيف السعودييف. -ٚ
التي قد يعاني منيا المراىقوف السعوديوف مدى وجود عالقة ارتباطية بيف حالة االغتراب  -ٛ

 واستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي.
الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف مستوى االغتراب لدى المراىقيف حسب المتغيرات  -ٜ

 البيئة(. -السف -الديموجرافية )النوع
الفروؽ ذات داللة إحصائية بيف الموضوعات التي يحرصالمراىقوف السعوديوف  -ٓٔ

 البيئة(. -السف -متابعتيا تبًعا لممتغيرات الديموجرافية )النوع عمى
 : تساؤالت الدراسة

 ما درجة استخدامالمراىقيف السعودييف عينة الدراسة لمواقع التواصؿ االجتماعي؟ ٔس
 ما أىـ المواقع التي يتعرض ليا المراىقوف السعوديوف؟ ٕس
يوف عمى متابعتيا في مواقع ما أىـ المضاميف التي يحرص المراىقوف السعود ٖس

 التواصؿ االجتماعي ؟
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ما مدى رضىالمراىقيف السعوديينعما ينشر في مواقع التواصؿ االجتماعي مف  ٖس
 موضوعات ؟

 ما األسباب التي تدفع المراىقيف الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي؟ ٗس
 ما مصادر المراىقيف السعوديينفي الحصوؿ عمى المعمومات؟ ٘س
 ا مدى وجود اغتراب ثقافي لدى المراىقيف السعودييف؟م  ٙس
 ما أكثر مظاىر االغتراب الثقافي شيوًعا لدى المراىقيف السعودييف؟ ٛس

 فروض الدراسة :
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كثافة التعرض لمواقع التواصؿ حسب العناصر  -ٔ

 السف( -البيئة –الديموجرافية )النوع 
بيف المراىقيف السعودييف في  درجة االغتراب الثقافي إحصائية  فروؽ ذات داللةتوجد -ٕ

  .واالعتماد عمى مصادرىـ في الحصوؿ عمى المعمومات
توجػد عالقة ارتباطية دالو إحصائيًا بيف معدؿ االعتماد عمى مواقع التواصؿ االجتماعي  -ٖ

 عمى ىذه المواقع. ودوافع االعتماد
وى االغتراب لدى المراىقيف حسب المتغيرات توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مست -ٗ

 .البيئة( -السف -الديموجرافية )النوع
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الموضوعات التي يحرص المراىقوف السعوديوف  -٘

 .التخصص الدراسي( -السف -عمى متابعتيا تبًعا لممتغيرات الديموجرافية )النوع
 :منيج الدراسة

وذلؾ لمحصوؿ   (Descriptive Survey).يج المسح الوصفي  تعتمد الدراسة عمى من 
عمى وصؼ دقيؽ لممشكمة والتأكد مف جمع البيانات الضرورية وتحميميا بأكبر درجة ممكنة 
مف الدقة بيدؼ تصنيفيا وتبويبيا تبويبا شامال ومحاولة تحميميا وتفسيرىا واستخالص 

 .ٕا افتراضات جديدةالنتائج وبناء التعميمات التي يمكف أف تبنى عميي
وتـ استخداـ منيج المسح الوصفي وذلؾ لمسح عينة جميور الشباب السعودي المستخدـ 

 لوسائؿ اإلعالـ كمصدر لمحصوؿ عمى  المعمومات .
 :أداة جمع البيانات  

يعتبر االستبياف أحد األساليب األساسية التي تستخدـ في جمع بيانات أولية أو أساسية أو 
ينة المختارة أو مف جميع مفردات مجتمع البحث عف طريؽ توجيو مجموعة مباشرة مف الع
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مف األسئمة المحددة المعدة مقدما وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى حقائؽ معينة أو وجًيا تنظر 
المبحوثيف واتجاىاتيـ أو الدوافع والعوامؿ والمؤثرات التي تدفعيـ إلى تصرفات سموكية 

 .ٖمعينة
 إجراءات الصدق والثبات :

تصميـ االستمارة في ضوء أىداؼ وفروض الدراسة ، ثـ -تـ قياس الصدؽ  مف خالؿ :  
، وتـ  إجراء التعديالت االالزمة بناء عمي ٗتـ عرضيا  عمى عدد مف المحكميف 

% مف حجـ العينة ، وتـ ٓٔمفردة بواقع ٕ٘مقترحاتيـ ،  ثـ تـ إجراء اختبار قبمي عمى 
، أما الثبات فتـ قياسو بإعادة تطبيؽ االستمارة  ٜٛ.ٓقياس معامؿ الصدؽ ووصؿ إلى 

  ٕٜ.ٓمرة أخري بعد أسبوعيف مف التطبيؽ األوؿ وجاءت نسبة الثبات عالية وصمت إلى 
 المعالجة اإلحصائية لمبيانات: 

حيث تـ إدخاؿ  SPSS v.17اعتمد الباحث في عمميات التحميؿ اإلحصائي عمى برنامج 
المعالجة اإلحصائية ليذه البيانات عبر تطبيؽ العديد مف  البيانات عمى الكمبيوتر، وتمت

، وترتيبية Nominal المعامالت اإلحصائية ، وقد تنوعت المتغيرات بيف متغيرات اسمية 
Ordinal  ووزنية ،Scale  وعمى ىذا فقد قاـ الباحث بتطبيؽ المعامالت اإلحصائية التي

 تالئـ كؿ متغير.
 مجتمع وعينة الدراسة:

جتمع الدراسة في المراىقيف السعودييف الذيف يتفاعموف مع المؤسسات عبر شبكات يتمثؿ م
وقد تـ إعداد االستبياف عبر   ٕٔ:  ٕٔالتواصؿ االجتماعي، والذيف يتراوح أعمارىـ مف 

رسالو عبر البريد اإلليكتروني لجميع المجموعات  Google Driveاإلنترنت باستخداـ  وا 
ؿ االجتماعي ومف خالؿ اإليميؿ، وُطِمَب مف المبحوثيف إقناع واألفراد عبر شبكات التواص

اآلخريف وحثيـ عمى االستجابة والتعاوف مع الباحث، باتباع أسموب كرة الثمج، وقد تفاعؿ 
تـ  ٕٕٓالمراىقوف السعوديوف  بدرجة كبيرة مع موضوع االستبياف ووصؿ عدد المشاركيف 

ناث لعدـ وجود تعدادات دقيقة تبيف نسبة منيا حتى تتساوى نسبتي الذكور واإل ٕٓحذؼ 
 كؿ منيما في المجتمع السعودي.
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 (ٔجدوؿ رقـ )
 عينة الدراسة حسب النوع

 % ن إٌٛع
 50.0 100 روش
 50.0 100 أٔضٟ

 100.0 200 اإلعّبٌٟ

مفردة بيف الذكور  ٕٓٓيشير الجدوؿ السابؽ إلى توزيع العينة البالغ قدرىا 
 مراىقة في اإلجابة عف أسئمة االستبياف. ٓٓٔمراىؽ و ٓٓٔواإلناث، حيث شارؾ 

 (ٕجدوؿ رقـ )
 عينة الدراسة حسب العمر

 % ن اٌؼّش
 ِٓ51  :51 28 14.0 
 ِٓ51  :55 52 26.0 
 ِٓ55 :15 120 60.0 

 100.0 200 اإلعّبٌٟ

ىي  ٕٔ: ٕٔيشير الجدوؿ إلى أعمار عينة الدراسة،وقد اعتمد الباحث الفترة ما بيف    
مرحمة المراىقة ،  حيث تشير دراسات عمـ النمو إلى اختالفات كبيرة في تحديد مرحمة 

،  ٕٔ:  ٘ٔ، وحددىا بعضيـ مف  ٛٔإلى  ٕٔالمراىقة، حيث حددىا البعض مف سف 
وقد اعتمد الباحث عمى ىذه الرؤية ٘عاًما ٕٔوتمتد إلى  ٕٔويرى آخروف أنيا تبدأ مف سف 

عاًما ، حيث إف خصائص المراىقة ال  ٕٔوتمتد إلى  ٕٔأ مف التي ترى أف المراىقة تبد
توجد خطوط قاطعة تًماًما تنتيي عندىا ولكف ما وفؽ ما أقرتو القوانيف أف سف الرشد يبدأ 

:  ٕٔعاًما في معظـ القوانيف،  وقد قسميا الباحث  إلى ثالثة شرائح أساسية مف  ٕٔعف 
إلى خصائص الطفولة ، مما يجعؿ بعض والتي تكوف فييا خصائص المراىقة أقرب  ٘ٔ

% ، أما  ٗٔعمماء النفس يضميا لمطفولة المتأخرة وقد جاء ممثمة في عينة الدراسة بنسبة 
وقد جاءت ممثمة  ٛٔ: ٘ٔالمرحمة الثانية التي تكتسب خصائص المراىقة الكاممة وىي بيف 

وىي األقرب  ٕٔ:  ٛٔ % ، وأما الشريحة األخيرة فتبدأ مف سف ٕٙفي عينة الدراسة بنسبة 
إلى خصائص الشباب والتي يكوف فييا قد اكتمؿ وعي المراىؽ ، ويكوف لديو القدرة عمى  

 فيـ المضاميف المختمفة والتمييز بينيا.
 
 



 انعاللح تٍُ اعرًاد انًراهمٍُ انسعىدٍَُ عهً يىالع انرىاصم                                              

                    
 5115 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 (ٖجدوؿ رقـ )
 عينة الدراسة حسب البيئة

 % ن اإللبِخ
 72.0 144 ِذ٠ٕخ
 28.0 56 لش٠خ
 0 0 ثبد٠خ

 100.0 200 اإلعّبٌٟ

لبيئة دوًرا كبيًرا في تنشئة المراىؽ وتربيتو وثقافتو فيمكف اعتبار اإلنساف تمعب ا
ة وُمتميِّزًة  ًنا مف مكونات النظاـ البيئي والَمجاؿ الحيوي؛ فاإلنساف يحتؿُّ مكانة خاصَّ ُمكوِّ
في عالقتو مع البيئة؛ ذلؾ أنو أكثر األحياء تأثيًرا في البيئة، وقد قسـ الباحث البيئة وفؽ 

% وىذا يتسؽ مع واقع  ٕٚاـ السعودي إلى مدينة وقد مثمت في عينة الدراسة بنسبة النظ
المممكة العربية السعودية التي تؤكد الدراسات تمركز السكاف في المدف ، ثـ قرى ومثمت 

% ، ثـ بادية ولـ يشارؾ في العينة منيا أحد ويرجع  ٕٛالقرية في عينة الدراسة بنسبة 
لمعيشة المصيقة إلى الندرة الكبيرة مف حيث السكنى في البادية الباحث ىذا مف خالؿ ا

 حيث استوطف معظـ البدو القرى أو المدف.
 الدراسات السابقة

 المحور األول : عالقة وسائل اإلعالم باالغتراب الثقافي عند الجميور:
 لمواقع الجامعي الشباب : وموضوعيا  تعرضٙ( ٖٕٔٓ)دراسة عبد الصادق حسن

 الدراسة التقميدية، وقد استيدفت االتصاؿ بوسائؿ وعالقتو اإلنترنت الجتماعي عبرا التواصؿ
 بوسائؿ وعالقتو االجتماعي التواصؿ لمواقع الجامعي البحريني الشباب تعرض عمى التعرؼ

 الجامعة في الشباب الجامعي مف مفردة 352 قواميا عينة عمى بالتطبيؽ االتصاؿ التقميدية،
 ذات فروؽ البحريف، وقد أكدت نتائج الدراسة عمى وجود مممكة مونفيدل وجامعة األىمية
 المختمفة الديموغرافية لممتغيرات طبقاً  – عينة الدراسة– الجامعي الشباب بيف إحصائية داللة
 دالة ارتباطية اإلنترنت ووجودعالقة عبر االجتماعي التواصؿ لمواقع دوافع تعرضيـ في

 االجتماعي التواصؿ لمواقع الدراسة عينة باب الجامعيالش تعرض معدالت بيف إحصائياً 
 المواقع. ليذه ودوافع تعرضيـ

 استخداـ دوافع عمى التعرؼ الدراسة حيث استيدفتValerie. Barker (2010)7:دراسة
الجماعية  باليوية وعالقتيا اإلنترنت، شبكة عمى االجتماعي لمواقع التواصؿ المراىقيف
 إلى الدراسة وتوصمت 18 سف في المتأخرة المراىقة مرحمة في يفالمراىق لدى الذات وتقدير
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 عمييا التي يقبؿ المواقع مقدمة في جاء Myspace أنموقع :منيا النتائج، العديد مف
 Livespaces ،ثمموقع 18%بنسبة  Facebook ،تالىموقع % 81 بنسبة المراىقوف

 الجماعية اليوية إشباع في ماعياالجت التواصؿ مواقع ،وتمثمتأىمدوافع استخداـ %1 بنسبة
 4.73 ،التسمية بمتوسط 4.90 بمتوسط الوقت ،وتمضية 5.20 حسابي لدييـ بمتوسط
 . 3.03،الرفقةبمتوسط.

: وموضوعيا عالقة استخداـ تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ ٛ( 2102دراسة خالد منصر)
توى ظاىرة االغتراب لدى الحديثة باغتراب الشباب الجامعي وقد استيدفت الدراسة معرفة مس

الشباب الجامعي ومعرفة الفروؽ تبًعا لممتغيرات التالية الجنس والتخصص األكاديمي 
لمطالب،فضال عف الكشؼ عف العالقة االرتباطية بيف استخداـ تكنولوجيات اإلعالـ 
 واالتصاؿ الحديثة واالغتراب  لدى الشباب الجامعي، وقد أبرزت نتائج الدراسة شعور الفرد

% ، وأف االستخداـ المستمر  ٜٛ.ٙ٘بالغربة والوحدة عند مشاىدتو التميفزيوف بنسبة 
% كما أف الياتؼ  ٓٛ.ٗٙلتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ يزيد مف العزلة والخموة  بنسبة 

 . ٗٚ. ٗ٘النقاؿ قمؿ مف ذىاب األفراد لزيارة األقارب بنسبة 
وسائؿ االتصاؿ الحديثة باالغتراب  : وموضوعيا عالقة  ٜ(2112دراسة محمد عبده )

االجتماعي لمشباب " تمثمت مشكمة الدراسة في معرفة احتياجات الشباب الجامعي مف وسائؿ 
االتصاؿ الحديثة وتشمؿ القنوات الفضائية ، واإلنترنت في  الحصوؿ عمى المعمومات 

مستوى االغتراب  والمعرفة والتسمية، وتوصمت الدراسة لعدد مف النتائج حيث أكدت عمى أف 
، وأف نسبة   ٘ٚ. ٔٛاالجتماعي عند الشباب الجامعي عينة الدراسة في أعمى مستوياتو عند

مف الشباب عينة الدراسة أكدوا أف استخداـ اإلنترنت ال يغني عف التحدث مع  ٚ.ٕٙ
 اآلخريف.

: وموضوعيا العالقة بيف التعرض لشبكة  01(2117دراسة عبد اليادي أحمد النجار)
نترنت واالغتراب الثقافي لدي الشباب  الجامعي الميبي وقد استيدفت الدراسة التعرؼ عمي اإل

أىمية وأنماط ومجاالت التعرض لشبكة اإلنترنت لدي الشباب الجامعي الميبي، والتعرؼ عمي 
إناث ( وطبيعة الموضوعات التي يتعرضوف ليا مف  –مدي االختالؼ بيف النوع )ذكور 

ت . وقد كشفت النتائج أف فئة "التسمية وتمضية الوقت " احتمت الترتيب خالؿ شبكة اإلنترن
% ، تمتيا فئة "أسرع وسيمة اتصاؿ "  ٚ.ٜٕاألوؿ في أسباب الرضا عف اإلنترنت بنسبة 

% ، في حيف جاءت فئة معرفة ما يجري في العالـ في الترتيب الثالث بنسبة  ٚ.ٛٔبنسبة 
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% ثـ فئة فورية  ٜ.ٔٔفي الترتيب الرابع بنسبة  % ، وجاءت فئة تكويف الصداقات ٛ.ٙٔ
% ، ثـ فئة تكويف وجيات النظر حوؿ القضايا  ٜ.ٛنقؿ الحدث في الترتيب الخامس بنسبة 
 % . ٜ.ٚالمطروحة في الترتيب السادس بنسبة 

بعنواف"الثقافة واليوية واإلنترنت "  ٜٜٔٔٛٔعاـ  Nils zurawski دراسة نيمس زورانسكي
الدراسة البحث عف العالقة بيف اليوية والثقافة واإلنترنت عمى عينة عشوائية وقد استيدفت 

شاًبا حوؿ أوربا ، وقد أكدت نتائج الدراسة :  رأت نسبة كبيرة مف  ٖ٘ٔمف الشباب بمغت 
%  أف اإلنترنت ال ييدد اليوية الثقافية وىـ متفائموف بمستقبؿ  ٚ.ٖٛأفراد العينة بمغت 

% أف اإلنترنت ييدد ٖ.ٙٔنترنت بينما رأت النسبة القميمة الباقية معموماتي أفضؿ مع اإل
اليوية الثقافية ) وكانت أغمب ىذه النسبة مف المياجريف إلى أوربا (  ، احتمت فئة تكويف 

% ، ثـ المعمومات الجنسية الترتيب الثاني بنسبة ٖٔالصداقات الترتيب األوؿ بنسبة 
% ، ثـ  ٚ% ثـ المعمومات العممية بنسبة ٖ.ٙٔبة % ، ثـ المعمومات السياسية بنسٖ.ٚٔ

 %    . ٛ.ٖالمعمومات االجتماعية بنسبة 
 المحور الثاني : دراسات االعتماد عمى وسائل اإلعالم :

: وموضوعيا اعتماد طمبة جامعة أـ القرى  ٕٔ(0347دراسة وديع محمد سعيد العزعزي )
ة في متابعة األحداث والقضايا السياسية، عمى القنوات الفضائية اإلخبارية الناطقة بالعربي

واستيدؼ البحث معرفة مدى اعتماد طمبة جامعة أـ القرى عمى القنوات الفضائية اإلخبارية 
الناطقة بالعربية في متابعة األحداث والقضايا السياسية، وطبؽ عمى عينة عشوائية قواميا 

خالؿ العاـ الدراسي  مفردة مف طمبة كميات الجامعة في مدينة مكة المكرمة ٖٓٓ
(%مف  ٘ٚـ. وتوصؿ البحث الى عدة نتائج مف أىميا ما يمي: أف )ٕ٘ٔٓـ/ٕٗٔٓ

الشباب الجامعي يعتمد بدرجة متوسطة عمى القنوات الفضائية الناطقة بالعربية في متابعتيـ 
لألحداث والقضايا السياسية، وأف أعمى نسبة مشاىدة لمقنوات اإلخبارية مف قبؿ طمبة جامعة 

 .أمالقرى كانت لقناة العربية
: وموضوعيا استخدامات الشباب السعودي ٖٔ(  2102دراسة محمد بن عمي السويد )

تويتر( وتأثيرىا عمى درجة عالقتيـ بوسائؿ اإلعالـ التقميدية، (مواقع التواصؿ االجتماعي 
ويتر،  وقد استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى أىـ استخدامات عينة مف الشباب السعودي لت

دراسة عالقة ىؤالء الشباب بوسائؿ اإلعالـ التقميدي ، وتأثير  –أيضًا  –كما استيدفت 
استخداميـ لتويتر عمى عالقتيـ بتمؾ الوسائؿ وقد أكدت النتائج عمى انتشار استخداـ تويتر 
بيف الشباب الجامعي كسمة غالبة، وطوؿ فترات تعامميـ اليومي مع المواقع،تركزت كثافة 
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عادة الرسائؿ، والتغريد، وأف أىـ استخد امات الشباب بالتويتر في المتابعة والقراءة فقط، وا 
الموضوعات األكثر متابعة في تويتر ىي: الشؤوف المحمية، وقضايا المجتمع  والشأف العاـ، 
والموضوعات الرياضية، والترفييية، يمييا موضوعات حققت متابعة جيدة وىي: التقنيات، 

 دينية.والموضوعات ال
وموضوعيا اعتماد الجميور العماني ٗٔ: 2104دراسة طالب بن مطر بن سالم اليحيائي 

عمى وسائؿ اإلعالـ أثناء األزمات" ػ "دراسة تطبيقية عمى أزمة األنواء المناخية االستثنائية 
جونو".  وأظيرت النتائج أف صحيفة الوطف وصحيفة عماف ىما أعمى معدؿ تـّ التعرض لو 

%، أما معدؿ ٕٜمبحوثيف لمصحؼ والمجالت العمانية حيث بمغت النسبة المئوية مف قبؿ ال
% ، واتضح أف ٕ.ٜٗعدـ التعرض فكاف لصحيفة كورة وبس حيث بمغت النسبة المئوية 

القناة الفضائية العمانية ىي أعمى معدؿ تـ التعرض لو مف قبؿ المبحوثيف لمقنوات 
%، أما معدؿ عدـ التعرض، فكاف ٘.ٗٚمئوية واإلذاعات العمانية حيث بمغت النسبة ال

 % .ٕ.ٖٔلمتمفزيوف العماني األرضي حيث بمغت النسبة المئوية 
: وموضوعيا  اعتماد الجميور المصري عمى 02 2102دراسة أحمد فاروق رضوان  

" وقد ٕٔٔٓيناير  ٕ٘وسائؿ اإلعالـ التقميدية والحديثة كمصدر لممعمومات أثناء ثورة 
سة :  التعرؼ عمى كثافة استخداـ الجميور لوسائؿ اإلعالـ التقميدية والحديثة استيدفت الدرا

، وتوصمت الدراسة لعدد مف النتائج أىميا: جاءت  ٕٔٔٓيناير  ٕ٘أثناء أحداث ثورة 
القنوات اإلخبارية العربية مثؿ قناة الجزيرة وقناة العربية في مقدمة وسائؿ اإلعالـ التي تابع 

لعينة أحداث وأخبار الثورة، يمييا الصحؼ الخاصة المصرية سواء نسخيا مف خالليا أفراد ا
، ثـ القنوات األجنبية  المطبوعة أو مواقعيا اإللكترونية مثؿ اليـو السابع والمصري اليـو

البريطانية وقناة الحرة األمريكية. وجاءت الصحؼ القومية  BBCالناطقة بالعربية مثؿ 
 المصرية في الترتيب األخير. 

وموضوعيا  اعتماد الجميور المصري عمى القنوات :02( 2100دراسة محمد عمي غريب )
اإلخبارية بالمغة العربية في الحصوؿ عمى المعمومات حوؿ األحداث الجارية، وقد استيدفت 
الدراسة التعرؼ عمى اعتماد الجميور المصري عمى القنوات اإلخبارية بالمغة العربية في 

حوؿ األحداث الجارية، وقد أكدت نتائج الدراسة أف قناة الجزيرة  الحصوؿ عمى المعمومات
في الترتيب األوؿ في تفضيالت المبحوثيف لمقنوات االخبارية تالىا قناة النيؿ لألخبار، ثـ 

،وجاء التعرؼ عمى ما يحدث في مصر والعالـ العربي في مقدمة  BBC قناة العربية، ثـ قناة
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لقنوات الفضائية اإلخبارية، وجاءت اآلثار المعرفية في مقدمة أسباب اعتماد المبحوثيف عمى ا
 اآلثارالناتجة عف االعتماد عمى القنوات اإلخبارية.

: وموضوعيا اعتماد الجميور اليمني عمى تغطية 07(2100محمد صالح محمد الشبيري )
عرؼ عمى حرب الحوثييف أنموذًجا، وقد استيدفت الدراسة الت "قناة اليمف الفضائية لألزمات 

مدى اعتماد الجميور اليمني عمى تغطية قناة اليمف الفضائية لألزمات تطبيقًا عمى حرب 
الحوثييف كنموذج لألزمات الداخمية، إضافًة إلى التعرؼ عمى مدى تأثير العوامؿ 
الديموغرافية لممبحوثيف في اعتمادىـ عمى ىذه الوسيمة االعالمية. وقد أكدت النتائج عمى أف 

لجميور اليمني لـ يعتمد اعتمادًا كميِّا عمى قناة اليمف الفضائية أثناء حرب الحوثييف اعتماد ا
،أنمتغير النوع )الجنس( لـ يؤثر عمى مدى  .بؿ عرض نفسو إلى وسائؿ إعالمية أخرى

اعتماد المبحوثيف عمى تغطية قناة اليمف الفضائية لحرب الحوثييف، إْذ إف المواطنيف أثناء 
 .ب يشعروف جميعًا بمدى الخطورة التي تيدد حياتيـاألزمات والحرو 

: وموضوعيا مدى اعتماد الشباب السعودي عمى ٛٔىـ(0341دراسة  وفاء سعود العوام )
وسائؿ اإلعالـ في تحقيؽ المعرفة الصحية: وقد استيدفت الدراسة معرفة مدى اعتماد 

قد أكدت نتائج الدراسة الشباب السعودي عمى وسائؿ اإلعالـ في تحقيؽ المعرفة الصحية، و 
عمى أف أفراد عينة الدراسة يتابعوف وسائؿ اإلعالمية بشكؿ عػاـ ، إال أف التميفزيوف يأتي في 
مقدمة وسائؿ اإلعالـ األكثر استخدامًا ، وأف الشباب السعودي يعتمدوف عمى وسائؿ اإلعالـ 

استخداًما لمحصوؿ في الحصوؿ عمى المعمومات الػصحية، وأف اإلنترنػت الوسيمة األكثر 
 . عمى المعمومات الصحية

اعتماد المشاىد المصري عمي  ٜٔموضوعيا  :2112دراسة أيمن محمود موسي أبو زيد     
القنوات الفضائية ، وتوصمت الدراسة لعدد مف النتائج :  بمغ إجمالي عدد المبحوثيف الذيف 

إجمالي حجـ عينة الدراسة، مشاىد مف  ٓٓٗيشاىدوف القنوات الفضائية العربية واألجنبية 
مبحوث منيـ مف مشاىدة  ٜٕٛ% مف إجمالي  ٛ٘عامؿ المغة ىو سبب رئيسي لنسبة 
جاءت الفترة المسائية مف الساعة السادسة مساء حتى   القنوات الفضائية اإلجبارية األجنبية،

يف مشاىدة العاشرة مساء في الترتيب األوؿ بالنسبة لمفترة الزمنية التي يفضؿ فييا المبحوث
 القنوات الفضائية. 

 معارؼ تشكيؿ في اإلعالـ وسائؿ دورٕٓوموضوعيا   2006 عمارة إبراىيم نائمة دراسة
 دراسة الدراسة وقد استيدفت ٕ٘ٓٓالرئاسية نحو االنتخابات المصري الجميور واتجاىات

في  المرشحيف نحو المصري الجميور واتجاىات معارؼ عمى اإلعالمية التغطية تأثير
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 بيف باينات ـ، وتوصمت لعدد مف النتائج :توجدتٕ٘ٓٓسبتمبر في الرئاسية االنتخابات
 اعتماد فاألكثر الرئاسية، باالنتخابات المعرفة مستوى في األعالـ وسائؿ عمى المعتمديف

 اعتماًدا واألكثر المصرية  باالنتخابات المعرفة في عمًقا أكثر العربية الفضائية القنوات عمى
 .عاـ بشكؿ أكثر معرفة ؼالصح عمى

وعدد مف الباحثيف في جامعة : Albert Gunther (2112)20دراسة  ألبرت جونثر 
طالب في  ٛٔٛويسكنسوف بالواليات المتحدة األمريكية دراسة ميدانية عمى عينة مف 

لبحث التأثيػر المدرؾ عمى القراء مف محتوى  ٚٔ-ٖٔالمدرسة تتراوح أعمارىـ بيف 
لمرتبطة بالتدخيف. وأوضحت النتائج أف إدراؾ المراىقيف لمرسائؿ وسائؿ اإلعالـ ا

اإلعالمية المرتبطة بالتدخيف، والتي تقدـ أمثاليـ في السف، تؤثر بطريقة غير مباشرة 
عمى التدخيف لدييـ سواء كانت ىذه الرسائؿ داعمة أو مناىضة لمتدخيف، إال أف ىذا 

الداعمة، مما يثير المخاوؼ في إقباؿ التأثير غير المباشر كاف أقوى في الرسائؿ 
 المراىقيف عمى التدخيف.

 ٛٓٙٔدراسة عمى عينة مف : Roland Peters (2112) 22 دراسة روالند بيترز 
بيوستوف بتكساس في إطار البرنامج High schools طالب في المدراس الثانوية

ناىضة لمتدخيف التفاعمي لمنع التدخيف لدراسة تأثيرات تعرض الشباب لإلعالنات الم
وكيؼ تختمؼ ىذه التأثيرات باختالؼ األصوؿ العرقية. وأوضحت النتائج أف األمريكاف 
مف أصؿ إفريقي أقؿ تعرضًا لإلعالنات التميفزيونية والممصقات عف البيض إال أنيـ 
أكثر تعرضًا لإلعالنات المقدمة في السينما وفي العروض الرياضية، أما األمريكاف مف 

فيـ أقؿ تعرضًا أيضًا لمممصقات مقارنة بالبيض إال أنيـ أكثر تعرضًا  أصؿ أسباني
 لمرسائؿ اإلعالنية في العروض الرياضية.

دراسة عمى عينة مف  Klaas Gustchoven (2112)24 دراسة كالس جوستشوفن
طالب ممف يدخنوف سيجارة واحدة يوميًا عمى األقؿ بالمرحمة الثانوية مف مدارس  ٜٜٓ

در ببمجيكا لمعرفة العالقة بيف المستويات المرتفعة لمشاىدة التميفزيوف إقميـ الفالن
وبدايات اإلقباؿ عمى التدخيف. وأوضحت النتائج وجود ارتباط قوي بيف كثافة مشاىدة 
التميفزيوف وبيف البدايات المبكرة لمتدخيف بما يعني أف الذيف يشاىدوف التميفزيوف بكثافة 

. وأوضحت الدراسة أف ىذه العالقة كانت أقوى مف يبدؤوف التدخيف في سف مبكرة
 المتغيرات األخرى التي تـ بحثيا مثؿ تدخيف الوالديف والتدخيف بيف األصدقاء.
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 التعميق عمى الدراسات السابقة : 
استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في الوقوؼ عمى اإلطار النظري المالئـ لموضوع  -

المراجع العربية واألجنبية ذات الصمة بموضوع الدراسة ،  الدراسة مف خالؿ االطالع عمى
 والتي اتفقت معظـ نتائجيا عمى ما يمى :

التراجع الممحوظ والمستمر والمتزايد في اعتماد المواطف العربي عمى وسائؿ االعالـ   -
التقميدية والممحمية، بكؿ أنواعيا وأشكاليا مما يؤكد ضرورة إعادة النظر في أسباب فقد 

 لمتمقي العربي بشكؿ عاـ لمثقة في إعالمو.ا
تنوعت الدراسات السابقة مف حيث األىداؼ واألىمية واختيار العينة والمنيج واألدوات  -

المستخدمة، مما أفاد الباحث في تحديد مشكمة الدراسة وصياغة فروضيا في محاولة لتفسير 
ة تفسير تمؾ النتائج في ضوء نتائج الدراسة ومقارنتيا بنتائج الدراسات السابقة ومحاول

 خصوصية مجتمع الدراسة.
أكدت معظـ الدراسات عمى ازدياد االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ الحديثة وال سيما مواقع  -

 التواصؿ االجتماعي والتي أصبحت ليا الصدارة في الحصوؿ عمى المعمومات.
ا ، كما أفادتو في وضع أفادت الباحث في بمورة المشكمة البحثية والوقوؼ عمى أبعادى -

 تساؤالت دراستو وفروضيا ، كما كانت محال لمقارنة النتائج. 
ظيور شبكات اإلنترنت وخدمات الجواؿ سواء الممحقة بشبكات اإلنترنت أو التي تقدـ  -

برامج مستقمة بذاتيا )مثؿ خدمة دردشة البالؾ بيري ( كمنافس جديد وخطير لوسائؿ اإلعالـ 
عمى المعمومات في أوقات األزمات والكوارث لسيولة وسرعة تداوؿ  التقميدية لمحصوؿ

 األخبار عمييا.
تنوعت الدراسات السابقة التي تناولت مواقع التواصؿ االجتماعي، فتـ معالجة طبيعة وحجـ -

التعرض ليذه المواقع مف خالؿ فئات جماىيرية متعددة، حيث أكدت الدراسات السابقة كثافة 
عمى ىذه المواقع في الحصوؿ عمى المعمومات، وال سيما بيف فئات  التعرض واالعتماد

الشباب، كما أكدت الدراسات أف ىذه المواقع استحوذت عمى قاعدة جماىيرية كبيرة خمقت 
أنماًطا مختمفة مف أساليب التعرض وخمقت نمًطا إعالميِّا جديًدا ىو إعالـ المواطف، بؿ 

وال سيما لممرأة في المجتمعات العربية التي لـ تكف لدييا وفتحت باًبا واسًعا مف حرية التعبير 
 الفرصة في التعبير عف نفسيا.

رغـ كثرة الدراسات التي ركزت عمى اعتماد الجميور عمى وسائؿ اإلعالـ ، أو مواقع  -
التواصؿ كمصدر لممعمومات نجدىا أغمفت شريحة عمرية ميمة يرى عمماء النفس أنيا 
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عمى اإلطالؽ والتي تحرص كثير مف الجيات عمى استقطابيا أخطر المراحؿ العمرية 
 والتأثير فييا ، وزرع قيـ وأفكار ربما تتعارض مع القيـ االجتماعية السائدة وىـ المراىقوف.

لـ توجد دراسات سابقة ناقشت اعتماد المراىقيف السعودييف عمى مواقع التواصؿ  -
شرائح عمرية أخرى لـ تربط بيف االعتماد  االجتماعي، والدراسات التي أجربت عمى فئات أو

عمى وسائؿ اإلعالـ كمصدر لممعمومات واالغتراب الثقافي ، الذي بات واضًحا في سموكيات 
المراىقيف، والتي ال شؾ يمكف أف يكوف أحد أسبابيا تعرض المراىقيف لمواقع التواصؿ 

 ثقافات بيف الجميور.االجتماعي، التي أتاحت انفتاحا ىائال في تبادؿ المعمومات وال
 مواقع التواصل واالغتراب لدى المراىقين:

 مفيوم االغتراب 
جاء في "لساف العرب" ؿ"ابف منظور" أف الكممة العربية "غربة" تدؿ عمى معنى النوى و  

 البعد، فغريب أي بعيد عف وطنو، و الجمع غرباء ، و الغرباء ىـ األباعد .
تدؿ عمى معنييف األوؿ يدؿ عمى الغربة المكانية،والثاني فعمى ىذا النحو فالكممة العربية  

 عمى الغربة االجتماعية .  
"وقد اشتقت مف الكممة alienationوالمقابؿ لكممة "اغتراب" العربية ىي الكممة اإلنجميزية"

"بمعنى ينقؿ أو alienare"وىو اسـ يستمد معناه مف الفعؿ الالتيني "alienationالالتينية "
يزيؿ،وىنالؾ العديد مف التصورات التي تناولت مفيـو االغتراب وأبرز ىذه يتحوؿ أو 

 .ٕٗالتصورات الفمسفية و السوسيولوجية وأخيرا النفسية 
واالغتراب مصطمح شديد العمؽ وعريؽ األصؿ، إذ يعود إلى تمؾ المحظة التي نزؿ فييا آدـ 

ت االغترابات في كؿ عميو السالـ مف الجنة واغترب في األرض، ومنذ ذلؾ الحيف بدأ
 األزمنة واألمكنة.

وقد ُعػرؼ االغتراب عمى أنو الشعور بالغربة أو الغرابة، أو انعداـ العالقات الحميمة مع 
 الناس ،أو ىو انفصاؿ الفرد عف األنا  الواقعية، أو ىو خمؽ ىوة بيف المرء وواقعو. 

لقيـ والمعايير االجتماعية ويعرؼ أنو شعور الفرد بالعزلة وعدـ االنتماء وفقداف ورفض ا
والمعاناة مف الضغوط النفسية، وتعرض وحدة الشخصية لمضعؼ واالنييار بتأثير العمميات 
الثقافية واالجتماعية التي تتـ داخؿ المجتمع". أو ىو اضطراب نفسي يعبر عنو مجموعة 

ىداؼ، درجات االستجابة عمى مقياس مشاعر االغتراب بأبعاده: الالمعنى، والعجز، واأل
والالمعيارية، واالغتراب الثقافي واالجتماعي وعرفت معتقدات االغتراب بأنيا " تصورات 
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الفرد ومدركاتو أو معارفو عف االغتراب أو ما يعبر عنو مجموعة درجات االستجابة عمى 
مقياس معتقدات االغتراب بأبعاده: التي تشمؿ معتقدات عف السياسة، والديف، والمجتمع، 

 .ٕ٘، والذات الثقافيةواالقتصاد
وىكذا يتمحور معنى االغتراب حوؿ شعور الفرد بأنو غريب عف ذاتو، أو عف مجتمعو الذي  

 .ٕٙيحيا فيو
ونتيجة  -بصرؼ النظر عف المستوى الثقافي الذي وصؿ إليو  -والشباب العربي اليـو 

ى األقؿ لعدـ لتدىور األوضاع االقتصادية والتنموية في الكثير مف الدوؿ العربية، أو عم
إحرازىا لمتقدـ المطموب لمواكبة تحديات العصر، وتفاقـ البطالة، بات يعاني مف مشاعر 

والتي تتزامف مع  -والتي غالبًا ما تجد ليا أصداء داخمية  -االغتراب مف الحمالت األجنبية 
مر الجمود االجتماعي، والتراجع في الحضور السياسي والثقافي عمى الساحة الدولية، األ

الذي أدى إلى تيديد اليوية الثقافية ليذه الفئات الشابة، وتصاعد مشاعر السخط عمى عمـو 
 .ٕٚاألوضاع المعيشية و االجتماعية السائدة 

يعتبر مفيـو الثقافة مف المفاىيـ التي تثير الكثير مف الغموض والجدؿ، و يرجع ذلؾ إلى ,
شجرة تطورىػا، والوقػوؼ عمػى أطوارىػا  التطور المغوي و الفكري لمكممة، مما يستدعي تتبع

 .وتطػور دالالتيػا المغويػة واالصطالحية 
الالتينية تعني حرث األرض  Cultura إلى الالتينية ذلؾ أف Cultura لغة: تعود كممة ثقافة

وتنميتياأما في المغة العربية فيرتد مصطمح الثقافة إلى المصدر "ثقؼ" و إذ نظرنا إلى مادة 
اجـ المغة عندنا نجدىا تعني: الحذؽ و الفيـ والضبط و سرعة التعمـ والفطنة كما ثقؼ في مع

أف ىناؾ معاني أخرى منيا الذي يػدؿ عمػى تسػوية الرمح و تيذيب العود وىي ذات معنى 
مادي حسي عكس األوؿ الذي يعتبر معنى متعمؽ بالجانب النفسي والتعميموالتدريب 

ف كاف الجميع في ا  لنياية يشير إلى مفيـو الحذؽ في الشيء والميارة فيو.والتأديب، وا 
ويعرفيا إداورد تايمور: ىي ذلؾ الكؿ المركب الذي يشمؿ المعرفة والمعتقدات والفف واألخالؽ 
والقانوف واألعراؼ والقدرات والعادات األخرى التي يكتسبيا اإلنساف باعتباره عضوًا في 

 .المجتمع
غتراب الثقافي بأنو " أي تنازؿ لإلنساف عف حقو الطبيعي في اال  : تعريؼ االغتراب الثقافي

ػ إراحة  : امتالؾ ثقافتو حػرة متطػورة، إراحة لذاتو و إرضاء لمجتمع" موضحا ما يقصد بذلؾ
الذات : أي تنازؿ اإلنساف طواعية عف حقو في النقد وتطوير ثقافتو وتحويؿ آخريف بيذا 
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تنازؿ اإلنساف عف " حؽ الطبيعي في نقد ثقافتو عنو إرضاء المجتمع : .الحػؽ نيابػة 
 .ٕٛوتطويرىا

 أشكال االغتراب:
 .االغتراب الروحي:0

يرجع ىذا النمط مف االغتراب إلى افتقاد الروابط العقائدية التي ينطمؽ منيا األفراد في 
 تفاعميـ اإلنساني،وقد برز ىذا الشكؿ في أوروبا في فترة العصور الوسطى .            

 االغتراب الفكري: -ٕ
قد يتخذ االغتراب عند اإلنساف منعطًفا أيديولوجيِّا حينما تؤدي بعض التوجيات الفمسفية 
واأليديولوجية التي يتبناىا األفراد إلى إضعاؼ عالقاتيـ االجتماعية وتواصميـ مع المجتمع 

مف تقمص  ،وينبع ىذا االغتراب مف افتقاد القواسـ الفكرية المشتركة وما ينبع مف ذلؾ
 .ٜٕعناصر التفاىـ واالنجذاب الذىني والعاطفي المتبادؿ

 .االغتراب الثقافي:ٖ
وىو عممية نفسية اجتماعية ذات مضاميف ثقافية يمر الفرد في ظروؼ معينة فيخبر فييا 
نفسو متبنًيا لبعض القيـ والمظاىر السموكية التي تنتمي إلى ثقافة مجتمع آخر عايشيا الفرد 

ة أو غير مباشرة، وما يصاحب ذلؾ مف أعراض سموكية استجابية أو رفضية بطريقة مباشر 
 أو أخالقية.     

وينشأ  االغتراب الثقافي إما مف عجز اإلنساف أماـ قوى المؤسسات واألنظمة التي أنشأىا 
لرفاىيتو فصادرت بعد حيف ذاتو أومف استيراد منظومات حضارية ثقافية  فضال عف  تذييؿ 

 .ٖٓمية مف قبؿ مؤسسات المجتمع الثقافيةالثقافة المح
وفي غياب لمفعؿ الثقافي الناجح لسد الثغرات أماـ البدائؿ األجنبية السمبية عمي الساحة 
الثقافية لممجتمع العربي ، فإف ظاىرة االغتراب ، وفقداف الذات ستطفو إلي السطح الثقافي 

ؤدي إلي فقداف الثقة ، وبالتالي إلى المحمي مما يخمؽ عند الفرد شعوًرا بالبؤس األمر الذي ي
 عدـ االلتزاـ االجتماعي ، ولذا فإف لالغتراب عندئذ مكوناف، ىما:  المادي والثقافي.   
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 :ٖٔنتائج االغتراب
 التراجع واليامشية: -

ىنالؾ الكثير مف الشباب ممف يعجزوف عف التكيؼ لحركة المجتمع باتجاه مواكبة االندفاع 
اتية و استمرارىـ في التمسؾ بالقيـ التقميدية مما يعرقؿ مواءمة سموكو مع لعالـ المعموم

 التغيرات االجتماعية الجارية في تبرير مواقفيـ الرافضة لبيارج الحياة.
 العزلة وتآكؿ االنتماء: -

وىي التي تكوف بارزة غالبا في المجتمعات الحديثة الغربية والتي تكوف قائمة عمى الفردية 
ـ بروح الجماعة، وكذلؾ ضمور التواصؿ بيف سكاف المدف الحضرية وبروز دوف االىتما

 الحواجز النفسية واالجتماعية التي تسبؽ المسافات التفاعمية بينيـ.
 اضمحالؿ اليوية:-

يالحظ في ضوء األبحاث الحديثة أف أقصى ما تصمو حالة االغتراب في سياقات التغير 
انفصاؿ اإلنساف عف ذاتو،وىي التي سماىا ممفف  االجتماعي واالقتصادي والتكنولوجي،ىو

 .ٕٖ(self-estrangement( باالغتراب عف الذات)semanسيماف )
 اإلطار النظري لمدراسة :

 نظرية االعتماد:
 مفيوم نظرية االعتماد:

 نشأة نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم وتطورىا:
بدراسة تأثير وسائؿ اإلعالـ   في العشرينيات مف القرف الماضي اىتػػـ بعض الباحثيف

، وأكد بعضيـ أف اختالؼ المستوى المعرفي Cognitive Levelعمى المستوى المعرفي 
لألفراد يرجع أساسًا إلى التفاعؿ بيف متغيرات مرتبطة بطبيعة وسائؿ اإلعالـ باإلضافة إلى 

العالقة بيف  سمات الجميور وخصائصو المختمفػػة، كما أوضح الكثير مف الخبراء في الغرب
وسائؿ اإلعالـ والنظـ االجتماعية ومؤسساتيا في المجتمع عمى أساس مف االعتماد 

 المتبادؿ.
ولقد كانت البدايات األولى لنظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ عمى يد الباحثة ساندرا 

عندما قدموا ورقة بحثية بعنواف "منظور المعمومات"  ٜٗٚٔبوؿ روكيتش وزمالؤىا عاـ 
وطالبوا فييا بضرورة االنتقاؿ مف مفيـو اإلقناع لوسائؿ اإلعالـ إلى وجية النظر التي ترى 
قوة وسائؿ اإلعالـ كنظاـ معموماتي يستمد مف اعتمادات اآلخريف عمى المصادر النادرة 
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لممعمومات التي تسيطر عمييا وسائؿ اإلعالـ أي أف ىناؾ عالقة اعتماد بيف وسائؿ اإلعالـ 
 .ٖٖاإلعالمية األخرىواألنظمة 

 Media"ويؤكد كثير مف الباحثيف أف نشأة مدخؿ االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ 
system dependency"  ،مف نفس الجذور الفكرية لمدخؿ االستخدامات واإلشباعات

فكالىما نشأ مف خالؿ وظائؼ اجتماعية باألساس، وكالىما يؤكد العالقة بيف أىداؼ الفرد 
ف ٖٗؿ اإلعالـوبيف أىداؼ وسائ . والمذاف ارتقيا بجيود الباحثيف ليكونا نظريتاف متكاممتاف وا 

 كانتا يتكئاف في كثير مف فرضياتيما عمى بعض المداخؿ األخرى .
ومر بعدة  ٜٙٚٔوتطور مدخؿ االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ منذ ظيوره األوؿ عاـ 

لة بيف النظاـ اإلعالمي واالجتماعي مراحؿ، إال أنو ال يزاؿ يتمركز حوؿ فكرة العالقة المتباد
والجميور، وأف نوع ودرجة التغييرات التي يتوقع أف يحدثيا النظاـ اإلعالمي عمى الجميور 

 .ٖ٘تتغير وفقًا ليذه العالقة
 فروض نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم :

ائؿ وضع منظرو االعتماد فرضية أساسية ليذه النظرية يقوؿ: تزداد قدرة رسائؿ الوس
االتصالية في تحقيؽ مدى واسع مف التأثيرات المعرفية، والعاطفية، والسموكية عندما توفر 
أنظمة الوسائؿ الجماىيرية معمومات متميزة وأساسية، وستزداد ىذ القدرة عندما يكوف ىناؾ 
درجة عالية مف عدـ االستقرار الييكمي في المجتمع بسبب الصراع والتغيير، كما تفترض 

أف التأثير الخاص بتغيير ظروؼ المتمقيف المعرفية والعاطفية والسموكية يمكف أف  النظرية
 .ٖٙيرتد بدوره إلحداث تغيير في كؿ مف المجتمع والوسائؿ الجماىيرية

 وتفرعت عف ىذه الفرضية فروض أخرى أىميا:
يزداد االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ عند وجود مشكمة الغموض الناتج عف تناقض  -ٔ

ات التي يتعرض ليا الفرد، أو نقص المعمومات، أو عدـ كفايتيا أو الصعوبة المعموم
 في تحديد التفسيرات الممكنة أو الصحيحة لألحداث.

يحدث اعتماد الجميور عمى وسائؿ اإلعالـ مف خالؿ السعي إلى تحقيؽ ثالثة  -ٕ
د اتساع أىداؼ رئيسية ىي: الفيـ، والتوجيو، والتسمية، وكمما زاد المجتمع تعقيدًا زا

 األىداؼ الشخصية التي تتطمب الوصوؿ إلى مصادر المعمومات عبر وسائؿ اإلعالـ.
يختمؼ الجميور في درجة اعتماده عمى وسائؿ اإلعالـ نتيجة اختالفاتيـ في المصالح  -ٖ

 .ٖٚواألىداؼ والحاجات الفردية
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 .ٖٛفةكمما زادت المجتمعات تعقيدًا زاد اعتماد الجميور عمى وسائؿ اإلعالـ المختم
 أىداف النظرية :

 وتسعى ىذه النظرية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
مف األىداؼ الرئيسية لنظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ الكشؼ عف األسباب  -ٔ

التي تجعؿ لوسائؿ اإلعالـ أحيانًا أثارًا قوية ومباشرة، وفي أحياف أخرى تكوف ليا تأثيرات 
 .ٜٖغير مباشرة وضعيفة نوعًا ما

ظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ تؤكد عمى دور المتغيرات الديموجرافية إف ن -ٕ
المستوى الثقافي واالقتصادي عمى  –المستوى التعميمي  –السف  –لمجميور مثؿ النوع 

 .ٓٗدرجة وقوة اعتماده عمى وسائؿ اإلعالـ
إف نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ تيدؼ إلى التعامؿ مع النظاـ اإلعالمي  -ٖ
وصفو وسائؿ أولية داخؿ المجتمعات الصناعية مف أجؿ جمع ومعالجة ونشر المعمومات ب

 .ٔٗلألفراد والمؤسسات داخؿ تمؾ المجتمعات
تيدؼ نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ التأكيد عمى أف كال مف النمطيف الفردي  -ٗ

ية شيوعًا في والجماعي العتماد األفراد عمى وسائؿ اإلعالـ، ىي أكثر األنماط المجتمع
 عالقة األفراد بوسائؿ اإلعالـ.

كما تيدؼ نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ التأكيد عمى دور العديد مف  -٘
األنظمة السياسية والتربوية واألسرية واالجتماعية التي ىي مكممة لألنظمة اإلعالمية في 

 .ٕٗتحقيؽ أىداؼ التوجيو والتعمـ والفيـ والتسمية لألفراد
ية االعتماد عمى أف وسائؿ اإلعالـ تيدؼ إلى التأكيد عمى دور التأثيرات تؤكد نظر  -ٙ

المعرفية والسموكية والوجدانية كإحدى التأثيرات الناتجة عف اعتماد الفرد عمى وسائؿ 
 .ٖٗاإلعالـ

 نظرية االعتماد كاستراتيجية بحثية في ىذه الدراسة:
ت الديموجرافية لمجميور من خالل مفاىيم االعتماد قام البحث بدراسة المتغيرا -0

 والحالة االجتماعية حيث تؤكد النظرية عمى دور ىذه المتغيرات . -مثل النوع  
فرضية النظرية التي ترى أنو يختمف الجميور في درجة اعتماده عمى وسائل  -2

اإلعالم نتيجة اختالفاتيم في المصالح واألىداف والحاجات الفردية، وقد تم قياس ذلك 
 لفروق بين المبحوثين .من خالل قياس ا
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تحققت الدراسة من العديد من أىداف النظرية مثل : الكشف عن األسباب التي  -4
تجعل لوسائل اإلعالم أحيانًا أثارًا قوية ومباشرة، وفي أحيان أخرى تكون ليا تأثيرات غير 
مباشرة وضعيفة نوعًا ما، وتم تحقيق ىذا اليدف من خالل قياس اعتماد المراىقين في 

 صول عمى المعمومات وأثر ذلك عمى حالة االغتراب الثقافي لدييم.الح
تحققت الدراسة من فرضية النظرية التي ترى أنو يحدث اعتماد الجميور عمى  -3

وسائل اإلعالم من خالل السعي إلى تحقيق ثالثة أىداف رئيسية ىي: الفيم، والتوجيو، 
داف الشخصية التي تتطمب الوصول والتسمية، وكمما زاد المجتمع تعقيدًا زاد اتساع األى

إلى مصادر المعمومات عبر وسائل اإلعالم، وال شك أن كل ىذه المتغيرات متحققة اآلن 
 في المجتمع العربي في ظل التعقيدات والمالبسات الكثيرة التي تحوط بالعالم العربي .

 نتائج الدراسة الميداينة :
 جتماعي:مدى استخدام عينة الدراسة لمواقع التواصل اال

 (3جدول رقم )                                  
 % ن ِذٜ اعزخذاَ ػ١ٕخ اٌذساعخ 

  2 4 ٔبدًسا
 18.0 36 أؽ١بًٔب
ب ًّ  80.0 164 دائ

 100.0 200 اإلجًانٍ

تشير بيانات الجدول إلى أن عينة الدراسة تستخدم مواقع التواصل االجتماعي، حيث بمغت 
يستخدمون ىذه المواقع بشكل غير منتظم وغير  01منيم  % ، 011نسبة االستخدام 

% يستخدمونيا بشكل دائم  11% لدييم ندرة في االستخدام،  2دائم بينما، منيم فقط 
ومنتظم ، وتتفق ىذه النتيجة مع الكثير من الدراسات التي أجريت عمى استخدام مواقع 

كة العربية السعودية تأتي في التواصل االجتماعي بين السعوديين، والتي تؤكد أن الممم
مميون مستخدم  02مقدمة الدول استخداًما ليذه المواقع، وتؤكد الدراسات عمى وجود نحو 

لإلنترنت في السعودية، و تحتل السعودية المرتبة الخامسة عربيًّا فيما يخص استخدام 
 2شبكات التواصل االجتماعي، ويصل عدد مستخدمي موقع الفيس بوك في السعودية 

ماليين مستخدم، ورغم اإليجابيات الكثيرة التي تحمميا مواقع التواصل االجتماعي فإن 
استعماليا ال يخمو من سمبيات ومخاطر اجتماعية، حيث نبيت دراسة سعودية متخصصة 
الى المخاطر االجتماعية المحتممة لمواقع التواصل االجتماعي عمى األسر السعودية، 
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اطر كثرة حاالت الطالق والخيانة الزوجية، وخصوًصا مع مشيرة إلى أن من تمك المخ
في المائة  26تفشي استعمال مواقع التواصل االجتماعية عبر اليواتف الذكية، عمما بأن 

 .33من السعوديين يتصفحون اإلنترنت عبر اليواتف
 مواقع التواصل االجتماعي التي لممراىقين حساًبا عمييا:

 (٘جدوؿ رقـ )
 % ن يىالع انرىاصم 

 68 136 اٌف١ظ ثٛن
 78 156 ر٠ٛزش

 12 6 (LinkedIn) ١ٌٕىذئْ
 16 32 غٛغً ثالط

 80 160 أغزغشاَ
 4 8 ِبٞ عج١ظ

 8 16 رّجٍش
 8 4 (VK) فٟ وٟ
 2 4 أخشٞ

 200 اإلجًانٍ

تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى أف انستجراـ يتصدر مواقع التواصؿ االجتماعي بيف 
% ، وقد أعمف موقع انستجراـ في الشرؽ األوسط أرقاما  ٓٛبنسبة   المراىقيف السعودييف

جديدة عف مستخدميو، حيث أشار الموقع إلى أف عدد المستخدميف النشطيف بالشرؽ األوسط 
منيـ سعوديوف، وأتى تويتر في المركز الثاني بيف مواقع  ٝ ٜٕمميوف مستخدـ  ٖٙبمغوا 

%  ، وتؤكد الدراسات أف  ٛٚف السعودييف بنسبة التواصؿ االجتماعي في استخداـ المراىقي
المممكة العربية السعودية تأتي في المركز األوؿ في استخداـ تويتر بيف دوؿ العالـ، وأتي 

% ويفسر ىذا التقارب أف كثيرا مف المراىقيف لديو  ٛٙالفيس بوؾ في المرتبة الثانية  بنسبة 
المواقع الثالثة أعمى النسب استخداًما بيف أكثر مف حساب عمى ىذه المواقع ، وتمثؿ ىذه 

 المراىقيف السعودييف حيث لـ تنؿ بقية المواقع اىتًماًما ممحوًظا.
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 بين عينة الدراسة: المواقع األكثر دخوال عمييا
 (ٙجدوؿ رقـ )

 % ن انًىالع األكصر دخىال عهُها
 48 96 اٌف١ظ ثٛن

 48 96 ر٠ٛزش
 4 2 (LinkedIn) ١ٌٕىذئْ

 6 12 غً ثالطغٛ
 66 132 أغزبغشاَ
 4 8 ِبٞ عج١ظ

 4 8 رّجٍش
 0 0 (VK) فٟ وٟ
 0 0 أخشٞ

 200 اإلجًانٍ

يشير الجدوؿ السابؽ إلى تصدر انستجراـ و تويتر والفيس بوؾ في أكثر المواقع 
ف كاف يوجد فروؽ ممحوظة إذ  دخوال عمييا واستخداميا بيف المراىقيف السعودييف،  وا 

تسجراـ عمى تويتر وفيس بوؾ في كثافة التعرض واالستخداـ ، ويرجع ىذا يتفوؽ االن
 لمعديد مف المزايا التي يحققيا موقع انستجراـ مف أىميا :

أف تطبيؽ انستجراـ يستخدـ في بداية إطالقو لمشاركة الصور فقط ، إال إنو في يونيو 
يؽ، مف أجؿ منح تـ إضافة ميزة تصوير مقاطع الفيديو ومشاركتيا عبر التطب ٖٕٔٓ

المستخدميف المزيد مف الخدمات والخيارات. ويعتبر التطبيؽ مف أفضؿ الوسائؿ التي 
تمنح لممستخدميف إمكانية التفاعؿ مع األصدقاء مف خالؿ نشر التعميقات عمى الصور 

لممستخدميف لإلشارة إلى  ومقاطع الفيديو أو تسجيؿ اإلعجاب بيا. ويسمح انستجراـ 
لصور التي يتـ مشاركتيا، ما يزيد التفاعؿ بيف المستخدميف كما يتميز األصدقاء في ا
أيضا بأنو يمنح لممستخدميف إمكانية رفع عدد ال نيائي مف الصور،  تطبيؽ انستجراـ

بشكؿ أساسي عمى فكرة التتبع، حيث يقـو المستخدـ بتتبع  ويعتمد تطبيؽ انستجراـ 
ا كافة صورىـ التي يقوموف برفعيا عبر األشخاص الذيف يعجب بصورىـ، وستصمو تمقائي

يعتبر انستجراـ التطبيؽ المثالي لمشاركة الصور ومقاطع  التطبيؽ لالطالع عمييا. 
الفيديو، ألنو يعمؿ بكفاءة وفاعمية عمى كافة أنظمة تشغيؿ اليواتؼ الذكية واألجيزة 

فقط عمى نظاـ الموحية، فضال عف الحواسيب المكتبية، وفي البداية كاف التطبيؽ يعمؿ 
التابع لشركة آبؿ المنتجة ليواتؼ آيفوف والحواسيب الموحية آيباد، وفي أبريؿ  iOS تشغيؿ
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أصبح انستجراـ يعمؿ أيضا عمى نظاـ تشغيؿ أندرويد الذي طورتو شركة  ٕٕٔٓ
 .٘ٗجوجؿ

 كثافة تعرض المراىقين لمواقع التواصل االجتماعي:
 (ٚجدوؿ رقـ )

 ن حجى االسرخذاو 
إٌغجخ 

 ٌّئ٠ٛخا
اٌّزٛعو 
 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 40.5 81 ؽغت اٌظشٚف

2.4850 1.46647 

 10.0 20 ألً ِٓ عبػخ ١ِٛ٠ ًب  
 24.5 49 ِٓ عبػخ ئٌٝ عبػز١ٓ ١ِٛ٠ ًب     

 10.5 21 ِٓ عبػز١ٓ ئٌٝ أسثغ عبػبد ١ِٛ٠ ًب     
 14.5 29 أوضش ِٓ أسثغ عبػبد ١ِٛ٠ ًب             

 100.0 200 جًانٍاإل

يشير الجدوؿ السابؽ أف عدـ التخطيط لالستخداـ والعشوائية في استخداـ ىذه المواقع ىي 
السمة الغالبة عمى استخداـ المراىقيف لمواقع التواصؿ االجتماعي حيث أتى االستخداـ " 

حسب نظرية اإلتاحة وبالتالي   ٘.ٓٗحسب الظروؼ" في مقدمة حجـ االستخداـ بنسبة 
ستطيع أف نستنتج انو إذا ما أتيح وقت أطوؿ لممراىؽ  أو وجد المبرر الستخداـ مواقع ن

التواصؿ فإف فترة االستخداـ سوؼ تزيد ، وأتى " مف ساعة إلى ساعتيف يوميِّا    " بشكؿ 
منتظـ في المرتبة الثانية ، بينما أتى  " أكثر مف أربع ساعات يوميِّا " في المستوى الثالث ، 

ساعتيف إلى أربع ساعات يوميِّا  " وىذا يشير إلى ارتفاع كثافة التعرض المراىقيف  و " مف
 :السعودييف لمواقع التواصؿ االجتماعي وىذا ما يؤكده الجدوؿ التالي

 (ٛجدوؿ رقـ )
يمُاش كصافح 

 انرعرض
 ن

إٌغجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

اٌّزٛعو 
 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 25.0 50 ِٕخفل

1.8450 
 

.79633 
 34.5 69 ِزٛعو
 40.5 81 ِشرفغ

 100.0 200 اإلجًانٍ

تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى كثافة التعرض لدى المراىقيف السعودييف يغمب عمييا 
في المركز الثاني ،  ٘.ٖٗ% ، بينما أتى متوسط  ٘.ٓٗاالرتفاع حيث أتى "مرتفع" بنسبة 

لثالث، وىذا يتوافؽ مع أكدتو النتائج سابًقا أما كثافة التعرض المنخفضة فأتت في المركز ا
 مف أف تعرض المراىقيف ليذه المواقع يأتي بشكؿ دائـ.
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 :دوافع استخدام المراىقين المواقع التواصل
 (ٜجدوؿ رقـ )

 % ن دوافع اسرخذاو انًراهمٍُ انًىالع انرىاصم 
 80 160 .اٌؾقٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد
 76 152 اٌزٛافً ِغ األفذلبء

 60 120 .اٌزغ١ٍخ
 46 92 اٌّزؼخ

 44 88 رّن١خ اٌٛلذ
 40 80 ِؼشفخ آخش األخجبس
 26 52 ِؾب٘ذح أفالَ عذ٠ذح

 20 40 اٌٙشٚة ِٓ عٛ اٌّؾبوً اٌّغزّؼ١خ
 16 32 ِغشد ػبدح

 16 32 ِزبثؼخ اٌٛاعجبد اٌذساع١خ
 16 32 .رؾ١ًّ فٛس

 14 28 .اٌزؼشف ػٍٝ أفذلبء عذد
 12 24 وزبثخ رغش٠ذاد أٚ ِٕؾٛساد 

 10 20 رؾ١ًّ ِمبهغ ف١ذ٠ٛ
 8 16 رؾ١ًّ ِمبهغ فٛر١خ

 6 12 .اٌزؼ١ٍك ػٍٝ رغش٠ذاد ا٢خش٠ٓ
 2 4 .اٌٙشٚة ِٓ اٌشلبثخ اٌّغزّؼ١خ

 200 اإلجًانٍ

يوضح الجدوؿ السابؽ دوافع تعرض الشباب السعودي لمواقع التواصؿ االجتماعي، ويعتبر 
افع استخداـ وسائؿ اإلعالـ، حيث صنفا ىذه تصنػيؼ روبف ووينداىؿ مف أشيػر تصنيفات دو 

الدوافع إلى الدوافع النفعية : ويقصد بيا : اختػيار وسيمة إعالمية مناسبة إلشباع حاجاتو 
المعرفية، واختيار الجميور لنوع معيف مف المضموف والوسيمة إلشباع حاجات مف 

تنفيس واالسترخػاء، واليروب المعمومات، و الدوافع الػطقوسية: وييػدؼ إلى تمضية الػوقت وال
مف الروتيف الػيومي والمشكالت، وقد أكدت النتائج تغمب الدوافع النفعية لدى الشباب 
السعودي، فقد تصدرت الدوافع النفعية وفؽ تقسيـ روبف لمدوافع التي مف أجميا يستخدـ 

" بنسبة .الشباب السعودي مواقع التواصؿ حيث جاء الدافع األوؿ، " الحصوؿ عمى معمومات
%، وىذا يدفع إلعادة النظر التي تقدـ مف خالؿ ىذه المواقع التي يتناقميا الشباب،  80

ويحرصوف عمى متابعتيا والتي يمكف أف تتضمف الكثير مف المعمومات واألخبار غير 
الصحيحة والشائعات، أو التي تحمؿ قيًما غريبة التي يمكف أف يتأثر بيا المراىقوف ، وأتى 

،  بينما لـ يكف تظير الدوافع  76التواصؿ مع األصدقاء " في المرتبة الثانية بنسبة  الدافع "
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الطقوسية سوى المتربة الثالثة " التسمية" و"المتعة " و"تمضية الوقت" ، وأتى دافع " معرفة 
% في المرتبة السادسة، وتعتبر الدوافع النفعية التي تصدرت  40آخر األخبار " بنسبة 

اىقيف كاف معظميا في األصؿ تقـو بيا الوسائؿ التقميدية، مما يؤكد حقيقة كوف دوافع االمر 
ىذه المواقع منافًسا قوّيا لإلعالـ القديـ وأنيا بالفعؿ عمى استحوذت عمى نسبة عالية مف 
الجميور وال سيما في أوساط الشباب، وأتت بقية الدوافع نفعية لكنيا تتعمؽ بقدرة ىذه المواقع 

حتياجات لـ تكف تتوافر في الوسائؿ التقميدية مثؿ " التواصؿ مع األصدقاء، عمى تمبية ا
وعمى عكس توقعات الباحث نظرا لما تتميز بو المممكة العربية مف طبيعة خاصة، مف حيث 
االلتزاـ الديني والحفاظ عمى العادات والتقاليد، وفضال مع  وجود رقابة حكومية وأسرية 

لمراىقيف وال سيما اإلناث، أتى " اليروب مف الرقابة لصيقة عمى حركة المجتمع وا
% ، ويعكس ىذا مدى قبوؿ المراىقيف  ٕفي المرتبة األخيرة بنسبة ضئيمة جًدا   "المجتمعية

السعودييف لمقيـ واألعراؼ المجتمعية بحيث ال يوجد محاوالت قائمة لإلفالت مف ىذه الرقابة 
 ٙٗ(ٕٚٓٓعبد اليادي أحمد النجار)ا مع دراسة  المجتمعية، وتختمؼ ىذه النتائج إلى حد م

: وموضوعيا العالقة بيف التعرض لشبكة اإلنترنت واالغتراب الثقافي لدي الشباب  الجامعي 
الميبي وقد استيدفت الدراسة التعرؼ عمي أىمية وأنماط ومجاالت التعرض لشبكة اإلنترنت 

إناث (  –ؼ بيف النوع )ذكور لدي الشباب الجامعي الميبي، والتعرؼ عمي مدي االختال
وطبيعة الموضوعات التي يتعرضوف ليا مف خالؿ شبكة اإلنترنت . وقد كشفت النتائج أف 
فئة "التسمية وتمضية الوقت " احتمت الترتيب األوؿ في أسباب الرضا عف اإلنترنت بنسبة 

معرفة  % ، في حيف جاءت فئة  ٚ.ٛٔ% ، تمتيا فئة "أسرع وسيمة اتصاؿ " بنسبة  ٚ.ٜٕ
% ، وجاءت فئة تكويف الصداقات في  ٛ.ٙٔما يجري في العالـ في الترتيب الثالث بنسبة 

%  ٜ.ٛ% ثـ فئة فورية نقؿ الحدث في الترتيب الخامس بنسبة  ٜ.ٔٔالترتيب الرابع بنسبة 
% ،   ٜ.ٚ، ثـ فئة تكويف وجيات النظر حوؿ القضايا المطروحة في الترتيب السادس بنسبة 

 باحث ىذا االختالؼ لعدة عوامؿ أىميا:ويرجع ال
 اختالؼ البيئة واإلطار الفكري والثقافي لممراىقيف في القطريف الشقيقيف. -ٔ
 اختالؼ الفترة الزمنية. -ٕ
التطور الكبير في اإلنترنت سواء مف الناحية التكنولوجية مف حيث السرعة،  -ٖ

 وتغيرىا.والبرامج، وكذلؾ مف الناحية الفكرية ، فضال عف تطور المفاىيـ 
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 :مصادر المعمومات لدى المراىقين
 ( ٓٔجدوؿ رقـ ) 

 % ن ِقبدس اٌّؼٍِٛبد ٌذٜ اٌّشا٘م١ٓ
 94.5 189 .ِٛالغ اٌزٛافً االعزّبػٟ

 50 100 اٌّٛالغ اٌؼبِخ ػٍٝ اإلٔزشٔذ
 22 44 اٌز١ٍفض٠ْٛ

 22 44 اٌىزت
 20 40 عّبػبد األفذلبء

 10 20 اٌشاد٠ٛ
 6 12 ثشاِظ اٌّؾبدصخ اٌٙبرف١خ

 2 4 اٌقؾف اٌٛسل١خ
 200 اإلجًانٍ

تؤكد بيانات الجدوؿ السابؽ عمى أف المراىقيف السعودييف يعتمدوف عمى مواقع 
التواصؿ االجتماعي كمصدر رئيسي يتصدر كؿ مصادر المعمومات حيث أتت في المركز 

العامة  المواقع 94.5% ، وأتى في المركز الثاني  94.5األوؿ بيف عينة الدراسة بنسبة 
% مما يؤكد أف اإلعالـ الجديد بكؿ ما يحويو أصبح يمثؿ الرافد المعرفي  ٓ٘بنسبة 

األساسي لممراىقيف ، وقد تراجع دور  التميفزيوف واالتصاؿ الشخصي والكتب  كمصادر 
% ، بينما اضمحؿ دور الراديو الذي لـ يمثؿ  ٕٓ% ،  ٕٕ% ،  ٕٕلممعمومات بنسب 
، وأتت برامج المحادثة والصحؼ الورقية في المركز األخير % فقط  ٓٔمصدًرا سوى ؿ 

% فقط ، وىذا  ٕحيث ضعؼ دور الصحؼ الورقية ولـ تعد مصدًرا لممراىقيف سوى ؿ 
 يدعو إلعادة النظر في الوسائؿ المعرفية التي تصؿ إلى المراىقيف.

 :أسباب االعتماد عمى مواقع التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات
 (ٔٔـ )جدوؿ  رق

أسثاب االعرًاد عهً يىالع انرىاصم االجرًاعٍ 
 كًصذر نهًعهىياخ 

 % ن

 92 184 .عٌٙٛخ اٌؾقٛي اٌّؼٍِٛبد
 54 108 .االٔفزبػ ػٍٝ اٌؼبٌُ وٍٗ

 34 68 رٕٛع األؽىبي اٌزٟ رؼشك ف١ٙب اٌّؼٍِٛبد 
 28 56 .ؽذاصخ اٌّؼٍِٛبد

 18 36 اٌضمخ ف١ّب رمذِٗ ٘زٖ اٌّٛالغ
 16 32 .رٕٛع اٌّنب١ِٓ
 8 16 . ػذَ ٚعٛد سلبثخ

 200 اإلجًانٍ
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تشير بيانات الجدوؿ السابؽ  إلى أف أىـ األسباب التي تدفع المراىقيف إلى 
 "اعتمادىـ عمى مواقع التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات " سيولة الحصوؿ المعمومات

ع طبيعة البيئة % وتتسؽ ىذه النتيجة مع إيقاع العصر الذي نعيش فيو وم ٕٜبنسبة  
السعودية التي تتوافر فييا أدوات الترفيو مما يحفز المراىقيف لمبحث عف مصادر ال تتطمب 

ويمثؿ ىذا السبب اتساًقا مع   "مجيوًدا أو كمفة ، وأتت عبارة " االنفتاح عمى العالـ كمو
 خصائص المراىقيف التي تصبو باستمرار إلى معرفة الجديد بؿ والتذمر عمى العادات
واألنماط المجتمعية ، بينما أتت عبارة " تنوع األشكاؿ التي تعرض فييا المعمومات" في 

% ، بينما أتت " الثقة  ٕٛالمرتبة الثالثة ، ومثمت " حداثة المعمومات " المركز الرابع بنسبة 
فيما تقدمو ىذه المواقع" في المركز الخامس ، وىذه النتيجة تعد نواة لعمؿ بحثي كامؿ عف 

فقد أتى    "داقية المعمومات في مواقع التواصؿ لدى المراىقيف ، أما " تنوع المضاميفمص
% كأحد األسباب الدافعة لممراىقيف لالعتماد عمى مواقع  ٙٔفي المركز في السادس بنسبة 

فقد أتى في المركز األخير ، وتتسؽ   " التواصؿ كمصادر لممعمومات، أما " عدـ وجود رقابة
مع النتيجة  السابقة لدوافع استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي، التي أكدت عمى ىذه النتيجة 

أف المراىقيف السعودييف لـ يسعوا لميروب مف الرقابة، وأنيا لـ تكف مف ضمف  دوافعيـ 
 الستخداـ مواقع التوصؿ أو االعتماد عمييا كمصدر لممعمومات. 

 أىم المضامين التي يتعرض ليا المراىقون:
 (02رقم )جدول 

 % ن انًضايٍُ انرٍ َرعرض نها انًراهمىٌ
 50 100 .اٌّٛمٛػبد اٌش٠بم١خ

 50 100 األخجبس
 44 88 اٌّٛمٛػبد االعزّبػ١خ

 32 64 .اٌّٛمٛػبد اٌف١ٕخ
 30 60 .اٌّٛمٛػبد اٌؼ١ٍّخ

 28 56 .اٌّٛمٛػبد اٌغ١بع١خ
 26 52 اٌّٛمٛػبد اٌذ١ٕ٠خ

 8 16 .ِٛمٛػبد اٌؾت ٚاٌضٚاط
 6 12 .ٛػبد اٌغٕغ١خاٌّٛم

 200 اإلجًانٍ

احتمت الموضوعات الرياضية، واألخبار  المركز األوؿ بيف المضاميف التي يتعرض ليا  
% مما يعكس اىتماـ المراىقيف وحرصيـ عمى المتابعة والمعرفة عكس  ٓ٘المراىقوف بنسبة 

لترفيو أو المتعة ، ما ىو مرتبط في األذىاف عف ىذه الفئة العمرية مف حيث تركيزىـ عمى ا
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%، بؿ  ٙبؿ كانت النتيجة المفاجئة أف الموضوعات الجنسية أتت في المركز األخير بنسبة 
% ، رغـ كثرة الكتابات التي  ٛوموضوعات الحب والزواج في المركز قبؿ األخير بنسبة 

أشاعت عف التعرض الواسع لممراىقيف لممضاميف اإلباحية ، مما يجعمنا نعيد النظر في 
 ٗٗاتجاىات ىذه الفئة المعرفية ، وأتت الموضوعات االجتماعية في المرتبة الثالثة بنسبة  

% ، وأتت " الموضوعات الفنية " في المرتبة الرابعة ، والموضوعات العممية في المرتبة 
% ويرجع تأخرىا  ٕٛالخامسة، بينما أتت الموضوعات السياسية في المرتبة السادسة بنسبة 

ميف التي يتعرض ليا المراىقوف نظًرا لطبيعة المجتمع السعودي، التي ال تسمح كأحد المضا
بالخوض في الموضوعات السياسية ، وأتت الموضوعات الدينية في المرتبة السابعة نظرا 
لحالة التشبع لدى المراىؽ السعودي الذي يدرس عدًدا مف المقررات الدراسية في جميع 

 تعاليـ الدينية.المراحؿ الدراسية المتصمة بال
 مدى رضى المراىقين عن مضامين مواقع التواصل:

 ( 04جدول رقم )
رضً انًراهمٍُ عٍ 
يضايٍُ يىالع 

 انرىاصم
 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ن

اٌّزٛعو 
 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 6.0 12 غ١ش سامٟ ِطٍمًب

3.6200 1.18432 

 16.0 32 غ١ش سامٟ
 12.0 24 ال سأٞ ٌٟ

 42.0 84 ساك
 24.0 48 ساك عذا

 100.0 200 اإلجًانٍ

 
يشير الجدوؿ السابؽ إلى مدى رضى المراىقيف عف المضاميف المقدمة في مواقع التواصؿ 
االجتماعي حيث تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى أف توفر درجة متوسطة مف الرضى بيف 

نوا راضيف عف المضاميف % كا ٕٗمبحوثًا بنسبة  ٗٛعمـو المراىقيف السعودييف حيث إف 
% راضيف جّدا ، بينما لـ  ٕٗمبحوثًا بنسبة  ٛٗالمقدمة في مواقع التواصؿ بينما ، كاف 

منيـ   ٕٔ% غير راضيف عف مضاميف مواقع التواصؿ ، بينما لـ يكف  ٙٔبنسبة  ٕٖيكف 
ؿ % لـ يكونوا رأًيا ليـ حو  ٕٔمبحوثًا بنسبة  ٕٗ% غير راضيف مطمًقا، وأف   ٙبنسبة 

 مضاميف مواقع التواصؿ االجتماعي.
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 مدى االغتراب لدى المراىقيف الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي:
 (ٗٔجدوؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عثارج 
 االغرراب

 درجح انًىافمح
انًرىسظ  اإلجًانٍ

 انحساتٍ
االَحراف 
 انًعُارٌ

 ِؼبسك ثؾذح ِؼبسك ِؾب٠ذ ِٛافك ِٛافك ثؾذح
 % ن % ن % ن % ن % ن % ن

1 12 6.0 104 52.0 16 8.0 40 20.0 28 14.0 200 100 .1600 1.22552 

2 20 10.0 24 12.0 16 8.0 108 54.0 32 16.0 200 100 -.5400 1.18974 
3 16 8.0 80 40.0 12 6.0 60 30.0 32 16.0 200 100 -.0600 1.29024 

4 12 6.0 44 22.0 24 12.0 80 40.0 40 20.0 200 100 -.4600 1.20651 
5 20 10.0 64 32.0 8 4.0 96 48.0 12 6.0 200 100 -.0800 1.20033 

6 28 14.0 52 26.0 4 2.0 76 38.0 40 20.0 200 100 -.2400 1.39720 
7 20 10.0 28 14.0 24 12.0 80 40.0 48 24.0 200 100 -.5400 1.27141 

8 32 16.0 40 20.0 20 10.0 80 40.0 28 14.0 200 100 -.1600 1.33541 
9 20 10.0 68 34.0 8 4.0 76 38.0 28 14.0 200 100 -.1200 1.29382 

11 20 10.0 36 18.0 24 12.0 88 44.0 32 16.0 200 100 -.3800 1.23419 
11 20 10.0 16 8.0 12 6.0 104 52.0 48 24.0 200 100 -.7200 1.20368 

12 24 12.0 16 8.0 12 6.0 100 50.0 48 24.0 200 100 -.6600 1.26189 

13 32 16.0 36 18.0 0 0 96 48.0 36 18.0 200 100 -.3400 1.38346 
14 16 8.0 36 18.0 16 8.0 84 42.0 48 24.0 200 100 -.5600 1.25470 

15 48 24.0 60 30.0 16 8.0 68 34.0 8 4.0 200 100 .3600 1.28008 
16 24 12.0 72 36.0 4 2.0 84 42.0 16 8.0 200 100 .0200 1.25998 

17 36 18.0 56 28.0 20 10.0 76 38.0 12 6.0 200 100 .1400 1.26824 
18 24 12.0 68 34.0 16 8.0 84 42.0 8 4.0 200 100 .0800 1.18347 

19 36 18.0 44 22.0 20 10.0 88 44.0 12 6.0 200 100 .0200 1.27583 
21 32 16.0 36 18.0 28 14.0 76 38.0 28 14.0 200 100 -.1600 1.32027 

21 16 8.0 64 32.0 12 6.0 60 30.0 48 24.0 200 100 -.3000 1.34874 
22 24 12.0 36 18.0 16 8.0 76 38.0 48 24.0 200 100 -.4400 1.34740 

23 8 4.0 72 36.0 20 10.0 72 36.0 28 14.0 200 100 -.2000 1.18619 
24 20 10.0 40 20.0 8 4.0 96 48.0 36 18.0 200 100 -.4400 1.27062 

25 16 8.0 40 20.0 16 8.0 80 40.0 48 24.0 200 100 -.5200 1.27188 

26 20 10.0 24 12.0 16 8.0 92 46.0 48 24.0 200 100 -.6200 1.25037 
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 عبارات االغتراب كما جاءت في المقياس 
 رجٙشٟٔ اٌؾ١بح اٌغشث١خ 5
 ِىبٔخ ػٕذ ا٢خش٠ٓ اعزخذاَ األٌفبظ األعٕج١خ ٠ؼط١ٕٟ 1
 ١ٌظ ِٓ اٌؼ١ت أْ ألٍذ اٌغشة فٟ ص٠ُٙ  1
 اٌضٚاط اٌؼشفٟ مشٚسح ٌٍؾجبة ا٢ْ  1
 أفنً رٕبٚي األهؼّخ اٌغشث١خ  1
 ثبٌّبي ٚؽذٖ أعزط١غ رؾم١ك وً ؽٟء 1
 ال ِبٔغ أْ أغؼ فٟ االِزؾبْ ئرا عّؾذ اٌظشٚف ثزٌه  1
 زُ ثاػبدرٗئرا ٚعذد ؽ١ئب ص١ّٕب فٟ اٌطش٠ك فإٟٔ ال أ٘ 5
 االسرجبه ثبٌمج١ٍخ ؽٟء ١ٌظ ٌٗ أٞ مشٚسح فٟ اٌؾ١بح  1

 ال ٠غت أْ ٠فىش اٌفشد فٟ ٘زٖ األ٠بَ ئال فٟ ٔفغٗ ِٚقبٌؾٗ 51
 ال أِبٔغ ِٓ اٌضٚاط ِٓ فزبٖ غ١ش ػشث١خ أٚ ِٓ د٠ٓ آخش 55
 ِٓ ٠زّغه ثبٌم١ُ ٠ن١غ فٟ ٘زٖ األ٠بَ  51
ش ِاآ اػزّاابدٖ ػٍااٟ ئِىب١ٔاابد إٌغاابػ فااٟ اٌؾ١اابح ٠ؼزّااذ ػٍااٟ اٌؾااع أوضاا 51

 اإلٔغبْ
 أفضم انًىسُمٍ انغرتُح عٍ انًىسُمٍ انشرلُح ( أ 51
 اٌّؼبٍِخ ثبٌزؼبهف غ١ش ِغذ٠خ فٟ ٘زٖ األ٠بَ 51
 اٌمنب٠ب ا ٌزٟ رُٙ إٌبط ِٓ ؽٌٟٛ ال رؾغً ا٘زّبِبرٟ 51
 ١ٌظ ِٓ اٌُّٙ أْ أوْٛ ػشث١ب ٠ىف١ٕٟ أْ أػ١ؼ عؼ١ذا فٟ أٞ ثٍذ 51

 أصٕبء ٚعٛدٞ ِغ ا٢خش٠ٓ ثإٟٔٔ غش٠ت ػُٕٙوض١شا ِب أؽؼش 
 اٌال ِجبالح ٘ٛ اٌّجذأ اٌؾبئغ فٟ اٌّغزّغ  55
 ٔظبَ األعشح اٌغشثٟ أفنً ِٓ ٔظبَ األعشح اٌؾشلٟ   51
 فٟ ؽبٌخ اسرىبثٟ خطأ أرٙشة ِٕٗ أفنً ِٓ أْ أػزشف ثٗ  11
 اٌّغزّغ اٌغشثٟ ثىً ِب ف١ٗ أفنً ِٓ اٌّغزّغ اٌؼشثٟ ثىً ِب ف١ٗ 15
 اٌؼبداد اٌؼشث١خ وٍٙب ػبداد ثب١ٌخ ٠ٚغت رغ١١ش٘ب 11
 أسٜ أْ عش رأخش اٌّغزّؼبد اٌؼشث١خ أٙب ال رطجك إٌظبَ اٌغشثٟ 11
ب ػٍٝ أٞ عٕغ١خ غشث١خ  11 ًِ  أرّٕٝ أْ أؽقً ٠ٛ
 أعؼذ وض١شا ثقذالخ ؽجبة ِٓ أٚسٚثب ٚاٌذٚي اٌغشث١خ 11
 األعشح٠غت أْ ٠ٕفقً اٌؾبة أٚ اٌفزبح ػٕذ اٌجٍٛؽ ػٓ  11

 (٘ٔجدوؿ )
ِم١بط االغزشاة 
 فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ

 ن
إٌغجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

اٌّزٛعو 
 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 36.0 72 ِٕخفل

1.7400 .62799 
 54.0 108 ِزٛعو
 10.0 20 ِشرفغ

 100.0 200 اإلعّبٌٟ
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مارة في ضوء استخداـ مقياس االغتراب الثقافي الذي تـ تحكيمو مف قبؿ محكمي است
االستبياف تشير النتائج إلى مدى وجود اغتراب ثقافي لدى عينة الدراسة، حيث تؤكد النتائج 

 ٛٓٔأف ىناؾ حالة متوسطة مف االغتراب الثقافي لدى المراىقيف السعودييف، حيث إف 
 ٓٔمفردة بنسبة  ٕٓ% تعاني مف االغتراب بدرجة متوسط ، بينما ىناؾ  ٗ٘مفردة بنسة 

بدرجة منخفضة ،  ٖٙمفردة بنسبة  ٕٚغتراب الثفافي بدرجة مرتفعة ، وأف % تعاني مف اال
وال شؾ أف الباحث يرى أف ىذه النتيجة تمثؿ خطورة كبيرة عمى المراىقيف مما يمفت النظر 
إلى وجوب نشر الوعي لترشيد استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي بيف أوساط المراىقيف، 

لوافدة ويستجيبوا لدعايات الغزو الثقافي وجماعات الفكر حتى ال ينجرفوا خمؼ الثقافات ا
 المنحرؼ والضاؿ.

 اختبارات صدق الفروض:
 فروض الدراسة :

بيف المراىقيف السعودييف في  درجة االغتراب فروؽ ذات داللة إحصائية توجد -ٔ
  .الثقافي واالعتماد عمى مصادرىـ في الحصوؿ عمى المعمومات
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 (ٙٔجدوؿ )

قبدس ِ
 اٌّؼٍِٛبد

 دسعخ االغزشاة

 1وب اٌّغّٛع
دسعخ 
اٌؾش
 ٠خ

ِغزٛٞ 
اٌّؼٕٛ
 ٠خ

ِؼبًِ 
 اٌزٛافك

 ِشرفغ ِزٛعو ِٕخفل

ِٛالغ 
اٌزٛافً 
 .االعزّبػٟ

 189 20 98 71 ن
6.442 2 .040 .177 

% 98.6% 90.7% 100.0% 94.5% 

اٌقؾف 
 اٌٛسل١خ

 4 0 4 0 ن
3.477 2 .176 - 

% .0% 3.7% .0% 2.0% 
اٌّٛالغ 

اٌؼبِخ ػٍٝ 
 اإلٔزشٔذ

 100 0 52 48 ن
28.148 2 .000 .351 

% 66.7% 48.1% .0% 50.0% 

 اٌز١ٍفض٠ْٛ
 44 0 28 16 ن

6.613 2 .037 .179 
% 22.2% 25.9% .0% 22.0% 

 اٌشاد٠ٛ
 20 16 4 0 ن

121.646 2 .000 .615 
% .0% 3.7% 80.0% 10.0% 

 اٌىزت
 44 0 30 14 ن

8.016 2 .018 .196 
% 19.4% 27.8% .0% 22.0% 

عّبػبد 
 األفذلبء

 40 0 17 23 ن
12.645 2 .002 .244 

% 31.9% 15.7% .0% 20.0% 
ثشاِظ 
اٌّؾبدصخ 
 اٌٙبرف١خ

 12 0 6 6 ن
2.009 2 .366 - 

% 8.3% 5.6% .0% 6.0% 

     200 20 108 72 ْ اٌّغّٛع

لجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ في درجة االغتراب بيف المراىقيف نتيجة تشير بيانات ا
العتمادىـ عمى مواقع التواصؿ االجتماعي كمصدر لممعمومات ، وال شؾ يعود ىذا 
الختالؼ العناصر الديموجرافية ، فضال عف اإلطار الثقافي والفكري واإلطار الداللي 

أثير الصحؼ الورقية في وجود فروؽ بيف والمرجعي لكؿ منيـ ، ولـ تكف ىناؾ فروؽ في ت
عينة الدراسة نتيجة استخداميـ لمصحؼ الورقية ويرجع ىذا لضعؼ إقباليـ عمييا كما سبؽ 
توضيحو، كما وجدت فروؽ في درجة االغتراب الثقافي بيف المراىقيف نتيجة االعتماد عمى 

عمى اإلنترنت، بعض المصادر األخرى ، فوجدت فروؽ ذات داللة في المواقع العامة 
التميفزيوف ، الراديو ، الكتب ، جماعات األصدقاء، مما يؤكد وجود تأثيرات أحدثت فروًقا 

ف كاف ضعيًفا.  بيف المراىقيف وا 
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فروؽ ذات داللة إحصائية وبيذا يتضح صدؽ الفرض األوؿ حيث أكدت النتائج وجود
د عمى مصادرىـ في بيف المراىقيف السعودييف في  درجة االغتراب الثقافي واالعتما

  .الحصوؿ عمى المعمومات
توجػد عالقة ارتباطية طردية دالو إحصائيًا بيف معدؿ االعتماد عمى مواقع التواصؿ  -ٕ

 عمى ىذه المواقع. االجتماعي وأسباب االعتماد
 (ٚٔجدوؿ رقـ )

  درجة االعتماد
 معامؿ االرتباط 089.

 مستوى الداللة
 العدد

 210. أسباب  االعتماد
200 

 
تؤكد النتائج وجود عالقة ارتباطية بيف دوافع  المراىقيف أو األسباب التي تجعؿ 
المراىقيف يعتمدوف عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، ودرجة االعتماد عمى ىذه المواقع، فكمما 
توافرت دوافع لدى المراىقيف الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي زاد مستوى اعتمادىـ عمى 

وتفرعت عف مواقع، لذلؾ تشير وىذا ما تؤكده فرضيات نظرية االعتماد التي أشارت  ىذه ال
 ىذه الفرضية فروض أخرى أىميا:

يزداد االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ عند وجود مشكمة الغموض الناتج عف تناقض  -ٔ
المعمومات التي يتعرض ليا الفرد، أو نقص المعمومات، أو عدـ كفايتيا أو الصعوبة في 

 ديد التفسيرات الممكنة أو الصحيحة لألحداث.تح
يحدث اعتماد الجميور عمى وسائؿ اإلعالـ مف خالؿ السعي إلى تحقيؽ ثالثة أىداؼ  -ٕ

رئيسية ىي: الفيـ، والتوجيو، والتسمية، وكمما زاد المجتمع تعقيدًا زاد اتساع األىداؼ 
 عالـ.الشخصية التي تتطمب الوصوؿ إلى مصادر المعمومات عبر وسائؿ اإل

يختمؼ الجميور في درجة اعتماده عمى وسائؿ اإلعالـ نتيجة اختالفاتيـ في المصالح  -ٖ
 .ٚٗواألىداؼ والحاجات الفردية
أنو توجػد عالقة ارتباطية طردية دالو إحصائيًا بيف معدؿ مما يؤكد صحة الفرض 

 عمى ىذه المواقع. االعتماد عمى مواقع التواصؿ االجتماعي وأسباب االعتماد
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جد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستوى االغتراب لدى المراىقيف حسب تو  -ٖ
 .البيئة( -السف -المتغيرات الديموجرافية )النوع

 (ٛٔجدوؿ رقـ )

 
 إٌٛع

 انعذد
N 

انًرىسظ 
 انحساتٍ 
Mean  

االَحراف 
  Tلًُح انًعُارٌ

درجاخ 
 انحرَح

df 

يسرىي 
 انًعُىَح 

Sig 

يسرىٌ 
 االغرراب

 67712. 1.6900 100 روش
1.127 198 .261 

 57375. 1.7900 100 أٔضٟ

 (51عذٚي سلُ )

 
 اٌج١ئخ

 انعذد
N 

انًرىسظ 
 انحساتٍ 
Mean  

االَحراف 
  Tلًُح انًعُارٌ

درجاخ 
 انحرَح

df 

يسرىي 
 انًعُىَح 

Sig 

يسرىٌ 
 االغرراب

 58670. 1.6389 144 ِذ٠ٕخ
3.771 198 .000 

 66058. 2.0000 56 لش٠خ

 (11عذٚي سلُ )

 انعًر 

 اٌؼذد
N 

اٌّزٛعو 
 اٌؾغبثٟ
Mean 

االٔؾشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

دسعبد 
 اٌؾش٠خ

df 
 Fل١ّخ 

ِغزٜٛ 
 اٌّؼ٠ٕٛخ

Sig 

يسرىٌ 
 االغرراب

 ِٓ51  :51 28 1.5714 .74180 

2 
197 

1.719 .182 
 ِٓ51  :55 52 1.6923 .61160 

 ِٓ55 :15 120 1.8000 .60252 

 62799. 1.7400 200 اٌّغّٛع

إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف مستوى  ٛٔتشير بيانات جدوؿ رقـ   -ٔ
، بينما أشارت T 1.127االغتراب لدى المراىقيف حسب النوع ، حيث كانت قيمة 

إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية نتيجة البيئة لصالح  ٜٔالنتائج في جدوؿ رقـ 
مما يشير إلى أف البيئة تمعب دورا في   T 3.771المقيميف بالقرى، حيث كانت قيمة 

طبيعة استخداـ مواقع التواصؿ واألثر الذي تتركو، بينما لـ يمعب العمر دوًرا في وجود 
. ومعنى  ٕٓبيف مستوى االغتراب لدى المراىقيف كما تشير بيانات الجدوؿ رقـ فروؽ 

ف مستوى ىذا قبوؿ جزئي لمفرض القائؿ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بي
 .البيئة( -السف -االغتراب لدى المراىقيف حسب المتغيرات الديموجرافية )النوع

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الموضوعات التي يحرص المراىقوف السعوديوف  -ٗ
 .البيئة( -السف -عمى متابعتيا تبًعا لممتغيرات الديموجرافية )النوع
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 (ٕٔجدوؿ رقـ )
 

 انًىضىعاخ
 انُىع

 2كا ىعانًجً
درجح 
 انحرَح

يسرىٌ 
 انًعُىَح

يعايم 
 فاٌ

 أٔضٟ روش
اٌّٛمٛػبد 

 اٌذ١ٕ٠خ
 52 19 33 ن

5.094 1 .024 .160 
% 33.0% 19.0% 26.0% 

اٌّٛمٛػبد 
 .اٌش٠بم١خ

 100 56 44 ن
2.880 1 .090 - 

% 44.0% 56.0% 50.0% 
اٌّٛمٛػبد 

 .اٌف١ٕخ
 64 24 40 ن

5.882 1 .015 .171 
% 40.0% 24.0% 32.0% 

 األخجبس
 100 52 48 ن

.320 1 .572 - 
% 48.0% 52.0% 50.0% 

اٌّٛمٛػبد 
 .اٌغ١بع١خ

 56 30 26 ن
.397 1 .529 - 

% 26.0% 30.0% 28.0% 
اٌّٛمٛػبد 
 االعزّبػ١خ

 88 33 55 ن
9.821 1 .002 .222 

% 55.0% 33.0% 44.0% 
اٌّٛمٛػبد 

 .اٌؼ١ٍّخ
 60 38 22 ن

6.095 1 .014 .175 
% 22.0% 38.0% 30.0% 

ِٛمٛػبد 
 .اٌؾت ٚاٌضٚاط

 16 6 10 ن
1.087 1 .297 - 

% 10.0% 6.0% 8.0% 
اٌّٛمٛػبد 

 .اٌغٕغ١خ
 12 3 9 ن

3.191 1 .074 - 
% 9.0% 3.0% 6.0% 

     200 100 100 ْ انًجًىع

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة في  تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى وجود
تعرضيـ لممضاميف المختمفة نتيجة لمتغير النوع حيث أكدت النتائج وجود فروؽ بيف الذكور 

الموضوعات الدينية، الموضوعات واإلناث في تعرضيـ لمموضوعات اآلتية لصالح الذكور:  
ى وجود فروؽ لصالح اإلناث في الفنية، الموضوعات االجتماعية، بينما تشير النتائج إل

الموضوعات العممية، ويرجع الباحث ذلؾ لطبيعة المجتمع السعودي الذكوري الذي يعطي 
مساحة كبيرة لمذكور في تناوؿ مختمؼ الموضوعات، بينما ال يعطي اإلناث نفس المساحة 

لصالح  وبالتالي انعكس ىذا عمى اىتماـ عينة الدراسة بالموضوعات التي وجدت فييا فروؽ
 اإلناث.
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 (ٕٕجدوؿ رقـ )

 انًىضىعاخ
 اإللايح

 2كا انًجًىع
درجح 
 انحرَح

يسرىٌ 
 انًعُىَح

يعايم 
 فاٌ

 لش٠خ ِذ٠ٕخ

 اٌّٛمٛػبد اٌذ١ٕ٠خ
 52 13 39 ن

.314 1 .575 - 
% 27.1% 23.2% 26.0% 

اٌّٛمٛػبد 
 .اٌش٠بم١خ

 100 40 60 ن
14.286 1 .000 .267 

% 41.7% 71.4% 50.0% 

 .اٌّٛمٛػبد اٌف١ٕخ
 64 13 51 ن

2.759 1 .097 - 
% 35.4% 23.2% 32.0% 

 األخجبس
 100 24 76 ن

1.587 1 .208 - 
% 52.8% 42.9% 50.0% 

اٌّٛمٛػبد 
 .اٌغ١بع١خ

 56 20 36 ن
2.296 1 .130 - 

% 25.0% 35.7% 28.0% 
اٌّٛمٛػبد 
 االعزّبػ١خ

 88 13 75 ن
13.638 1 .000 .261 

% 52.1% 23.2% 44.0% 
اٌّٛمٛػبد 

 .اٌؼ١ٍّخ
 60 24 36 ن

6.122 1 .013 .175 
% 25.0% 42.9% 30.0% 

ِٛمٛػبد اٌؾت 
 .ٚاٌضٚاط

 16 7 9 ن
2.140 1 .144 - 

% 6.3% 12.5% 8.0% 
اٌّٛمٛػبد 

 .اٌغٕغ١خ
 12 4 8 ن

.180 1 .671 - 
% 5.6% 7.1% 6.0% 

     200 56 144 ْ انًجًىع

تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة في 
تعرضيـ لممضاميف المختمفة نتيجة لمتغير البيئة  حيث أكدت النتائج وجود فروؽ بيف 
جميور القرية والمدينة في تعرضيـ لمموضوعات اآلتية لصالح المدينة:الموضوعات 

الموضوعات االجتماعية، بينما تشير النتائج إلى وجود فروؽ لصالح جميور ،.الرياضية
القرية في الموضوعات العممية، ويرجع الباحث ذلؾ إلى طبيعة التنشئة لدى مراىقيف المدينة 
والقرية ، حيث تختمؼ اىتمامات كؿ منيما ، وىناؾ مالحظة جديرة بالذكر وىي أف 

ناث ممف لدييـ عزلة اجتماعية مقارنة بنظرائيـ أكثر المراىقيف سواء في الذكور أو اإل
 اىتماًما بالموضوعات العممية.
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 (ٖٕجدوؿ رقـ )

 انًىضىعاخ
 انعًر

 2كا انًجًىع
درجح 
 انحرَح

يسرىٌ 
 انًعُىَح

يعايم 
 انرىافك

 ِٓ51 :
51 

 ِٓ51 :
55 

 ِٓ55 :
15 

اٌّٛمٛػبد 
 اٌذ١ٕ٠خ

 52 28 17 7 ن
1.669 2 .434 - 

% 25.0% 32.7% 23.3% 26.0% 
اٌّٛمٛػبد 

 .اٌش٠بم١خ
 100 66 26 8 ن

6.343 2 .042 .175 
% 28.6% 50.0% 55.0% 50.0% 

اٌّٛمٛػبد 
 .اٌف١ٕخ

 64 35 17 12 ن
1.971 2 .373 - 

% 42.9% 32.7% 29.2% 32.0% 

 األخجبس
 100 60 21 19 ن

5.495 2 .064 - 
% 67.9% 40.4% 50.0% 50.0% 

اٌّٛمٛػبد 
 .اٌغ١بع١خ

 56 37 15 4 ن
3.109 2 .211 - 

% 14.3% 28.8% 30.8% 28.0% 
اٌّٛمٛػبد 
 االعزّبػ١خ

 88 43 25 20 ن
12.148 2 .002 .239 

% 71.4% 48.1% 35.8% 44.0% 
اٌّٛمٛػبد 

 .اٌؼ١ٍّخ
 60 44 12 4 ن

7.019 2 .030 .184 
% 14.3% 23.1% 36.7% 30.0% 

ِٛمٛػبد 
اٌؾت 

 .ٚاٌضٚاط

 16 4 12 0 ن
22.046 2 .000 .315 

% .0% 23.1% 3.3% 8.0% 

اٌّٛمٛػبد 
 .اٌغٕغ١خ

 12 1 11 0 ن
28.639 2 .000 .354 

% .0% 21.2% .8% 6.0% 

     200 120 52 28 ْ انًجًىع

ة الدراسة في تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عين
تعرضيـ لممضاميف المختمفة نتيجة لمتغير السف  حيث أكدت النتائج وجود فروؽ بيف الفئات 

: ٛٔالعمرية المختمفة لممراىقيف  في تعرضيـ لمموضوعات اآلتية لصالح الفئة مف 
، بينما تشير .:الموضوعات الرياضية، الموضوعات االجتماعية، الموضوعات العمميةٕٔ

في موضوعات الحب والزواج ،  ٛٔ: ٘ٔوجود فروؽ لصالح جميور الفئة مف  النتائج إلى
، ويرجع الباحث ذلؾ إلى طبيعة وخصائص المراىقة في كؿ فترة  .والموضوعات الجنسية

 عمرية. 
 وبيذا يتضح صدؽ وقبوؿ الفرض العممي القائؿ : 

لسعوديوف توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الموضوعات التي يحرص المراىقوف ا
 .البيئة( -السف -عمى متابعتيا تبًعا لممتغيرات الديموجرافية )النوع
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 النتائج العامة لمدراسة :
رإوذ إٌزبئظ  ػٍٝ أْ ػ١ٕخ اٌذساعخ رغزخذَ ِٛالغ اٌزٛافً االعزّبػٟ، ٚلذ ثٍغذ  

٠غزخذِْٛ ٘زٖ اٌّٛالغ ثؾىً غ١ش ِٕزظُ   55% ، ُِٕٙ  511ٔغجخ االعزخذاَ 
% ٠غزخذِٛٔٙب  51% ٌذ٠ُٙ ٔذسح فٟ االعزخذاَ،  1ّب، ُِٕٙ فمو ٚغ١ش دائُ ث١ٕ

 ثؾىً دائُ ِٕٚزظُ.
رؾ١ش إٌزبئظ ئٌٝ أْ أغزغشاَ ٠زقذس ِٛالغ اٌزٛافً االعزّبػٟ ث١ٓ اٌّشا٘م١ٓ  

% ٚأرٝ ر٠ٛزش فٟ اٌّشوض اٌضبٟٔ ث١ٓ ِٛالغ اٌزٛافً  51اٌغؼٛد١٠ٓ  ثٕغجخ 
 %  . 15ٓ ثٕغجخ االعزّبػٟ فٟ اعزخذاَ اٌّشا٘م١ٓ اٌغؼٛد١٠

رقذس أغزغشاَ ٚ ر٠ٛزش ٚاٌف١ظ ثٛن فٟ أوضش اٌّٛالغ دخٛال ػ١ٍٙب ٚاعزخذاِٙب  
ث١ٓ اٌّشا٘م١ٓ اٌغؼٛد١٠ٓ،  ٚئْ وبْ ٠ٛعذ فشٚق ٍِؾٛظخ ئر ٠زفٛق االٔزغغشاَ 

 ػٍٝ ر٠ٛزش ٚف١ظ ثٛن فٟ وضبفخ اٌزؼشك ٚاالعزخذاَ
اٌّٛالغ ٟ٘ اٌغّخ اٌغبٌجخ أْ ػذَ اٌزخط١و ٌالعزخذاَ ٚاٌؼؾٛائ١خ فٟ اعزخذاَ ٘زٖ  

ػٍٝ اعزخذاَ اٌّشا٘م١ٓ ٌّٛالغ اٌزٛافً االعزّبػٟ ؽ١ش أرٝ االعزخذاَ " ؽغت 
 11.1اٌظشٚف" فٟ ِمذِخ ؽغُ االعزخذاَ ثٕغجخ 

رؾ١ش إٌزبئظ ئٌٝ أْ وضبفخ اٌزؼشك ٌذٜ اٌّشا٘م١ٓ اٌغؼٛد١٠ٓ ٠غٍت ػ١ٍٙب االسرفبع  
 فٟ اٌّشوض اٌضبٟٔ. 11.1ِزٛعو % ، ث١ّٕب أرٝ  11.1ؽ١ش أرٝ "ِشرفغ" ثٕغجخ 

رقذسد اٌذٚافغ إٌفؼ١خ ٚفك رمغ١ُ سٚثٓ ٌٍذٚافغ اٌزٟ ِٓ أعٍٙب ٠غزخذَ اٌؾجبة  
" .اٌغؼٛدٞ ِٛالغ اٌزٛافً ؽ١ش عبء اٌذافغ األٚي، " اٌؾقٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد

%، ٚ٘زا ٠ذفغ إلػبدح إٌظش اٌزٟ رمذَ ِٓ خالي ٘زٖ اٌّٛالغ اٌزٟ ٠زٕبلٍٙب  80ثٕغجخ 
 اٌؾجبة.

رإوذ إٌزبئظ أْ اٌّشا٘م١ٓ اٌغؼٛد١٠ٓ ٠ؼزّذْٚ ػٍٝ ِٛالغ اٌزٛافً االعزّبػٟ  
وّقذس سئ١غٟ ٠زقذس وً ِقبدس اٌّؼٍِٛبد ؽ١ش أرذ فٟ اٌّشوض األٚي ث١ٓ 

اٌّٛالغ اٌؼبِخ ثٕغجخ  94.5% ، ٚأرٝ فٟ اٌّشوض اٌضبٟٔ  94.5ػ١ٕخ اٌذساعخ ثٕغجخ 
ٗ أفجؼ ٠ّضً اٌشافذ اٌّؼشفٟ % ِّب ٠إوذ أْ اإلػالَ اٌغذ٠ذ ثىً ِب ٠ؾ٠ٛ 11

األعبعٟ ٌٍّشا٘م١ٓ ، ٚلذ رشاعغ دٚس  ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ ٚاالرقبي اٌؾخقٟ ٚاٌىزت  
% ، ث١ّٕب امّؾً دٚس اٌشاد٠ٛ  11% ،  11% ،  11وّقبدس ٌٍّؼٍِٛبد ثٕغت 

 % فمو. 51اٌزٞ ٌُ ٠ّضً ِقذًسا عٜٛ ي 
لغ اٌزٛافً االعزّبػٟ أْ أُ٘ األعجبة اٌزٟ رذفغ اٌّشا٘م١ٓ ئٌٝ اػزّبدُ٘ ػٍٝ ِٛا 

 %. 11ثٕغجخ   "وّقذس ٌٍّؼٍِٛبد " عٌٙٛخ اٌؾقٛي اٌّؼٍِٛبد
ٚلذ اؽزٍذ اٌّٛمٛػبد اٌش٠بم١خ، ٚاألخجبس  اٌّشوض األٚي ث١ٓ اٌّنب١ِٓ اٌزٟ  

% ِّب ٠ؼىظ ا٘زّبَ اٌّشا٘م١ٓ ٚؽشفُٙ ػٍٝ  ٠11زؼشك ٌٙب اٌّشا٘مْٛ ثٕغجخ 
%،  1ذ فٟ اٌّشوض األخ١ش ثٕغجخ اٌّزبثؼخ ٚاٌّؼشفخ أْ اٌّٛمٛػبد اٌغٕغ١خ أر

 % ، 5ثً ِٚٛمٛػبد اٌؾت ٚاٌضٚاط فٟ اٌّشوض لجً األخ١ش ثٕغجخ 
رؾ١ش إٌزبئظ ئٌٝ أْ رٛفش دسعخ ِزٛعطخ ِٓ اٌشمٝ ث١ٓ ػَّٛ اٌّشا٘م١ٓ  

% وبٔٛا سام١ٓ ػٓ اٌّنب١ِٓ اٌّمذِخ  11ِجؾٛصًب ثٕغجخ  51اٌغؼٛد١٠ٓ ؽ١ش ئْ 
ا ، ث١ّٕب ٌُ  11ِجؾٛصًب ثٕغجخ  15فٟ ِٛالغ اٌزٛافً ث١ّٕب ، وبْ  % سام١ٓ عذ 
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% غ١ش سام١ٓ ػٓ ِنب١ِٓ ِٛالغ اٌزٛافً ، ث١ّٕب ٌُ ٠ىٓ  51ثٕغجخ  ٠11ىٓ  
% ٌُ  51ِجؾٛصًب ثٕغجخ  11% غ١ش سام١ٓ ِطٍمًب، ٚأْ   1ُِٕٙ  ثٕغجخ  51

 ٠ىٛٔٛا سأ٠ًب ٌُٙ ؽٛي ِنب١ِٓ ِٛالغ اٌزٛافً االعزّبػٟ.
زٛعطخ ِٓ االغزشاة اٌضمبفٟ ٌذٜ اٌّشا٘م١ٓ رإوذ إٌزبئظ أْ ٕ٘بن ؽبٌخ ِ 

% رؼبٟٔ ِٓ االغزشاة ثذسعخ ِزٛعو  11ِفشدح ثٕغخ  515اٌغؼٛد١٠ٓ، ؽ١ش ئْ 
% رؼبٟٔ ِٓ االغزشاة اٌضفبفٟ ثذسعخ ِشرفؼخ ،  51ِفشدح ثٕغجخ  11، ث١ّٕب ٕ٘بن 

 ثذسعخ ِٕخفنخ . 11ِفشدح ثٕغجخ  11ٚأْ 
ث١ٓ فشٚق راد دالٌخ ئؽقبئ١خ  فذق اٌفشك األٚي ؽ١ش أوذد إٌزبئظ ٚعٛد 

اٌّشا٘م١ٓ اٌغؼٛد١٠ٓ فٟ  دسعخ االغزشاة اٌضمبفٟ ٚاالػزّبد ػٍٝ ِقبدسُ٘ فٟ 
  .اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد

أٔٗ رٛعـذ ػاللخ اسرجبه١خ هشد٠خ داٌٗ ئؽقبئ١بً ث١ٓ ِؼذي ٠إوذ فؾخ اٌفشك  
 الغػٍٝ ٘زٖ اٌّٛ االػزّبد ػٍٝ ِٛالغ اٌزٛافً االعزّبػٟ ٚأعجبة االػزّبد

لجٛي عضئٟ ٌٍفشك اٌمبئً أٔٗ رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽقبئ١خ ث١ٓ ِغزٜٛ  
 .اٌج١ئخ( -اٌغٓ -االغزشاة ٌذٜ اٌّشا٘م١ٓ ؽغت اٌّزغ١شاد اٌذ٠ّٛعشاف١خ )إٌٛع

فذق ٚلجٛي اٌفشك اٌؼٍّٟ اٌمبئً :  رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽقبئ١خ ث١ٓ  
زٙب رجًؼب ٌٍّزغ١شاد اٌّٛمٛػبد اٌزٟ ٠ؾشؿ اٌّشا٘مْٛ اٌغؼٛد٠ْٛ ػٍٝ ِزبثؼ

 .اٌزخقـ اٌذساعٟ( -اٌغٓ -اٌذ٠ّٛعشاف١خ )إٌٛع

 
                                                 

(
5

عٙاابص اٌٛعاابئو اٌزم١ٕااخ اٌؾذ٠ضااخ ٚأصش٘ااب ػٍااٝ اإلػااالَ اٌّشئااٟ اٌّغااّٛع ،   رحًُةةح ع عُسةةاٍَ  ( 

 ٖ 1431 اٌؼشثٟ، اٌخ١ٍظ ٌذٚي زؼبْٚاٌ ٌّغٍظ اٌخ١ٍظ ٚرٍفض٠ْٛ ئراػخ
2
 John Dimmck, Susan Klin, Laura Stafford, "The Gratification of the 

Household Telephone",Communication Research, Vol.27, April, 2000, 

p.228. 
(1)
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1
 ٚػاللزٗ االعزّبػٟ، ػجشاإلٔزشٔذ ٌزٛافً ٌّٛالؼب اٌغبِؼٟ اٌؾجبة ؽغٓ: رؼشك ػجذاٌقبدق 

 1151اٌؼبِخ،  األِبٔخ . اٌؼشث١خ اٌخ١ٍظ ٌذٚي اٌزؼبْٚ اٌزم١ٍذ٠خ، ِغٍظ االرقبي ثٛعبئً
7
Barker, Valerie,2008, Older Adolescents' Motivations for Useof Social 

Networking Sites: The Influence of Group Identity and Collective Self-

esteem , Conference Papers -International Communication Association 

Annual Meeting., Retrieved December 10,2010 p p1-39,From: 

http://content.e bscohost.com/pdf23_24/pd 

خبٌذ ِٕقش : ػاللخ اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب اإلػالَ ٚاالرقبي اٌؾذ٠ضخ ثبغزشاة اٌؾجبة اٌغبِؼٟ،  5

دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ هالة عبِؼخ ثبرٕخ، ِزوشح  غ١ش ِٕؾٛسح ِىٍّخ ١ًٌٕ اٌّبعغز١ش، عبِؼخ 

 .1151ثبرٕخ ، اٌغضائش 
1
ِؾّذ ػجذٖ ثى١ش ِؾّذ : ػاللخ ٚعبئً االرقبي اٌؾذ٠ضخ ثبالغزشاة االعزّبػٟ ٌٍؾجبة اٌّقشٞ،  

 .1111ِبسط -دساعخ ١ِذا١ٔخ ، اٌّغٍخ اٌّقش٠خ ٌجؾٛس اإلػالَ ، ٠ٕب٠ش
51

:  اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزؼشك ٌؾجىخ اإلٔزشٔذ ٚاالغزشاة اٌضمبفٟ ٌذٞ اٌؾجبة عثذانهادٌ أحًذ انُجار

تحس يمذو إنٍ   ٟ  دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٍٟ هالة عبِؼزٟ ػّش اٌّخزبس ٚلبس ٠ٛٔظ ،اٌغبِؼٟ ا١ٌٍج

تعُىاٌ " اإلعالو وانثُاء انصمافٍ واالجرًاعٍ ،   انًؤذًر انصانس عشر نكهُح اإلعالو جايعح انماهرج

 2117ياَى     11-8نهًىاطٍ انعرتٍ  "  فٍ انفررج يٍ 
1131-Nils zurawski.culture Identity and the Internet . http://www.uni-

muenster.de. 

51
ودَع يحًذ سعُذ انعسعسٌ   اعرًاد طهثح جايعح أو انمري عهً انمُىاخ انفضائُح اإلخثارَح 

انُاطمح تانعرتُح فٍ يراتعح األحذاز وانمضاَا انسُاسُح دراسح يسحُح عهً عُُح يٍ طهثح كهُاخ 

 ِ 1437، 8اَُح، انعذد ثح نآلداب وانعهىو اإلَسانجايعح فٍ يذَُح يكح انًكريح، يجهح جايعح طُ
51

ر٠ٛزش( (ِؾّذ ثٓ ػٍٟ اٌغ٠ٛذ  :  اعزخذاِبد اٌؾجبة اٌغؼٛدٞ ِٛالغ اٌزٛافً االعزّبػٟ 

ٚرأص١ش٘ب ػٍٝ دسعخ ػاللزُٙ ثٛعبئً اإلػالَ اٌزم١ٍذ٠خ، ثؾش ِمذَ فٟ ِإرّش ٚعبئً اٌزٛافً 

١خ اإلػالَ ٚاالرقبي، عبِؼخ اإلِبَ ِؾّذ ثٓ عؼٛد االعزّبػ١خ ..اٌزطج١مبد ٚاإلؽىبالد ا١ٌّٕٙخ ، وٍ

 َ، اٌش٠بك1151ِبسط  55-51ٖ، اٌّٛافك  5111عّبدٜ   20-19اإلعال١ِخ 
51

: اػزّابد اٌغّٙاٛس اٌؼّابٟٔ ػٍاٝ ٚعابئً اإلػاالَ أصٕابء األصِابد" ـ  طانةة تةٍ ي ةر تةٍ سةانى انُحُةائٍ

ٛٔااٛ(".  ِبعغااز١ش غ١ااش ِٕؾااٛسح  ِؼٙااذ "دساعااخ رطج١م١ااخ ػٍااٝ أصِااخ األٔااٛاء إٌّبخ١ااخ االعاازضٕبئ١خ )ع

 .1151اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ اٌزبثغ ٌغبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ثغّٙٛس٠خ ِقش اٌؼشث١خ، 
: اػزّبد اٌغّٙٛس اٌّقشٜ ػٍٝ ٚعبئً اإلػالَ اٌزم١ٍذ٠خ ٚاٌؾذ٠ضخ وّقذس  أحًذ فاروق رضىاٌ(51)

 -، ٠ٕب٠ش  11، اٌؼذد  ٛس اإلػالَاٌّغٍخ اٌّقش٠خ ٌجؾ"، ٠1155ٕب٠ش  11أصٕبء صٛسح  ٌٍّؼٍِٛبد

 551 - 511ِبسط ، ؿ ؿ 
51

ِؾّذ ػٍٟ غش٠ت : اػزّبد اٌغّٙٛس اٌّقشٞ ػٍٝ اٌمٕٛاد اإلخجبس٠خ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌؾقٛي 

ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي األؽذاس اٌغبس٠خ، اٌمب٘شح، اٌّغٍخ اٌؼشث١خ ٌجؾٛس اٌشأٞ اٌؼبَ، و١ٍخ اإلػالَ، 

 1155عبِؼخاٌمب٘شح، أوزٛثش
51
(: اػزّبد اٌغّٙٛس ا١ٌّٕٟ ػٍٝ رغط١خ لٕبح ا١ٌّٓ اٌفنبئ١خ 1155ِؾّذ فبٌؼ ِؾّذ اٌؾج١شٞ ) 

لذِذ ٘زٖ اٌشعبٌخ اعزىّبالً ٌّزطٍجبد اٌؾقٛي ػٍٝ دسعخ ، " ؽشة اٌؾٛص١١ٓ أّٔٛرعبً  "ٌألصِبد 

 َ 1155اٌّبعغز١ش فٟ اإلػالَ،  و١ٍخ اإلػالَ عبِؼخ اٌؾشق األٚعو أ٠بس 

http://content.e/
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: ِذٜ اػزّبد اٌؾجبة اٌغؼٛدٞ ػٍٝ ٚعبئً اإلػالَ فٟ رؾم١ك اٌّؼشفخ اٌقؾ١خ:  ٚفبء عؼٛد اٌؼٛاَ

دساعخ ١ِذا١ٔخ ، ثؾش رى١ٍّٟ ٌّشؽٍخ اٌّبعغز١ش ، عبِؼخ اإلِبَ ِؾّذ ثٓ عؼٛد اإلعال١ِخ و١ٍخ 

 ٘ـ. 5111اٌذػٛح ٚاإلػالَ لغُ اإلػالَ 
(51)

د اٌفنابئ١خ خاالي األصِابد اػزّابد اٌّؾاب٘ذ اٌّقاشٞ ػٍاٟ اٌمٕاٛاأًٍَ يحًىد يىسٍ أتى زَذ  

( ؿ 1111"سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش َ )اٌمب٘شح: لغُ اإلراػخ ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ و١ٍخ اإلػالَ عبِؼخ اٌمب٘شح، 

111 . 

(11 )
 ٔؾٛ اٌغّٙٛساٌّقشٞ ٚارغب٘بد ِؼبسف رؾى١ً فٟ اإلػالَ ٚعبئً دٚسعًارج،   إتراهُى َائهح

 عبِؼخ اإلػالَ، ٌى١ٍخ ػؾش اٌضبٟٔ اٌؼٍّٟ شٌٍّإرّ ِمذَ ،ثؾش1111 ِقش فٟ .اٌشئبع١خ  االٔزخبثبد

 .1111ِب٠ٛ  اٌمب٘شح،
21

         Gunther, Albert et al (Mar. 2006), Presumed Influence on Peer 

Norms: How Mass Media Indirectly Affect Adolescents 

Smoking, Journal of Communication, Vol.56, No.1, Pp.52-68 

22
Peters, Ronald et al (2005), The Relationship Between Perceived Youth 

Exposure to Antismoking Advertisement How Perceptions Differ by 

Race, Journal of Drug Education, Vol.35, No.1, Pp.47-58. 

23
Gutschoven, Klaas and Van, Jan (Jun. 2005), Television Viewing and Age 

at Smoking Initiation Does A Relationship Exist Between High Levels of 

Television Viewing And Earlier Onset of Smoking, Nicotine and 

Tobacco Research, Vol.7, No.3, Pp.381-385. 

11
 .51-1(  ؿ5115ِؾّٛد سعت، االغزشاة) اإلعىٕذس٠خ، ِٕؾأح اٌّؼبسف، 

11
ٌغزشاة اٌٛظ١فٟ ٚػبٌمزٗ ثبٌّزغ١شاد اٌؾخق١خ فٟ اٌغبِؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ، عبًٌ ئعّبػ١ً ؽجبد:  ا

  1151عبِؼخ اٌمذط اٌّفزٛؽخ ، 

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/jalalShabat/r1

_drJalalShabat.pdf 

 11( ؿ 5155فبخش ػبلً ، ِؼغُ اٌؼٍَٛ إٌفغ١خ ) داس اٌشائذ : ٌجٕبْ ،  11

  1111-1-1أؽّذ دػذٚػ ، ئؽىب١ٌبد اٌضمبفخ فٟ ػقش اٌؼٌّٛخ ، ؽجىخ اٌمٍُ اٌفىش٠خ فٟ  11
15
عاله١ٕخ ثٍمبعُ، أ ٔٛٞ ا٠ّبْ، االغزشاة اٌضمبفٟ ػٕذ اٌطٍجخ اٌغبِؼ١١ٓ دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٍٝ ػ١ٕخ  

ٞ ػؾش ، ِٓ هٍجخ اٌمطت اٌغبِؼٟ ؽزّخ )ثغىشح (، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ ، اٌؼذد اٌؾبد

 15ؿ  1151

ع١ٔٛب ٘بٔذ، ٚع١ٕفش ١ٍ٘ز١ٓ، ّٔٛ ؽخق١خ اٌفشد ٚاٌخجشح االعزّبػ١خ، رشعّخ ل١ظ إٌٛسٞ)  11

      515( ؿ5155ثغذاد : داس اٌؾإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ، 

اٌغ١ذ ػٍٟ ؽزب ،ٔظش٠خاالغزشاة ِٓ ِٕظٛس االعزّبع )اإلعىٕذس٠خ: ِإعغخ اٌؾجبة 11

 .511( ؿ5111اٌغبِؼخ،
15

:  اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزؼشك ٌؾجىخ اإلٔزشٔذ ٚاالغزشاة اٌضمبفٟ ٌذٞ اٌؾجبة ٌ أحًذ انُجارعثذانهاد

 اٌغبِؼٟ ا١ٌٍجٟ  دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٍٟ هالة عبِؼزٟ ػّش اٌّخزبس ٚلبس ٠ٛٔظ، ِشعغ عبثك.
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 15،ؿ5111، 55ل١ظ إٌٛسٞ،االغزشاة ٚرؾذ٠بد اٌؼقشٔخ، ِغٍخ آفبق ػشث١خ،اٌؼذد 11
(26)

August E. Geant, K. Kendall Guthrie and Sandra Ball 

Rokeach,Television Shopping Media System Dependency Perspective, 

Communication Research, Vol 18, No.6, December, 1991, p.775. 
(11)

دٚس اٌقااؾبفخ ا١ٌٍج١ااخ اٌّؾ١ٍااخ فااٟ اٌزٛػ١ااخ ثمنااب٠ب اٌز١ّٕااخ اٌجؾااش٠خ، دساعااخ يحًةةذ سةةانى يىسةةً،

سعابٌخ دوزاٛساٖ غ١اش ِٕؾاٛسح )عبِؼاخ اٌماب٘شح:  ّْٛ ٚاٌغّٙاٛس ٚاٌمابئُ ثبالرقابي،ِغؾ١خ ٌٍّن

 .11( ؿ1111و١ٍخ اإلػالَ، 
(28)

Dennis McQuail & Steven Windahl,Communication Models for the 

Study of Mass Communication (New York: Longman Publishing, 1993) 

p.112. 
(34)

 .111 – 111ؿ ؿ  ِشعغ عبثك،، ذرا تىل روكُرشيُهفٍُ دَفهُر وساَ
(35)

 .511 – 511ؿ ؿ  ِشعغ عبثك،يرفد ان راتُشٍ وعثذانعسَس انسُذ،
(36)

Donald L. Pry & Thomas A. McCain, Community with A controversial 

Local Issue, Journalism Quarterly, Vol. 60, No.3, 1993, p.459. 
(11)

 .151ؿ  ِشعغ عبثك،نُهً حسٍُ انسُذ،حسٍ عًاد يكاوٌ و
(11)

رشعّاخ: ِؾّاذ ٔابعٟ اٌغاٛ٘ش )ػّابْ:  ٔظش٠ابد اإلػاالَ،، يهفٍُ دَفهُر وساَذرا تةىل روكُةرش

 .111( ؿ 5111داس األًِ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، 
31)

Stephanie A. Skummadnich & David P. Knits,Individual Media 

Dependency Relations with in Television Shopping 

Programming,Communication Research, Vol. 25, No.2, 1998, p.219. 
(32

دٚس ٚعبئً االرقبي فٟ ئِذاد هالة اٌغبِؼبد اٌّقش٠خ ثبٌّؼٍِٛبد ػٓ األؽذاس نُهً حسٍُ،

ثؾش ِٕؾٛس ثبٌّإرّش اٌؼٍّٟ اٌشاثغ  اٌغبس٠خ فٟ ئهبس ٔظش٠خ االػزّبد ػٍٝ ٚعبئً اإلػالَ،

 .151( ؿ5115)عبِؼخ اٌمب٘شح: و١ٍخ اإلػالَ، ِب٠ٛ  الَ ٚلنب٠ب اٌؾجبةاإلػٚػٕٛأٗ: 
33)

Sandra Ball Rokeach & Melvin De Fleur, Theories of Mass 

Communication, 4
th

 ed. (Longman: New York and London, 1989) p.245. 

، لغُ نًجرًع انسعىدٌذأشُر اسرعًال انًىالع االجرًاعُح عهً ا( ٚفبء ثٕذ ٔبفش اٌؼغّٟ : 11)

 االعزّبع ٚاٌخذِخ االعزّبػ١خ فٟ عبِؼخ اإلِبَ ِؾّذ ثٓ عؼٛد اإلعال١ِخ،
11

ِشاعؼخ ػٓ االٔغزمشاَ : ١ِّضاد ٚػ١ٛة رطج١ك أغزمشاَ اٚ أغزغشاَ اٚ 

 https://www.ts3a.com/?p=4864 أغزغشاَ
11

:  اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزؼشك ٌؾجىخ اإلٔزشٔذ ٚاالغزشاة اٌضمبفٟ ٌذٞ اٌؾجبة ُجارعثذانهادٌ أحًذ ان

تحس يمذو إنٍ   اٌغبِؼٟ ا١ٌٍجٟ  دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٍٟ هالة عبِؼزٟ ػّش اٌّخزبس ٚلبس ٠ٛٔظ ،

تعُىاٌ " اإلعالو وانثُاء انصمافٍ واالجرًاعٍ ،   انًؤذًر انصانس عشر نكهُح اإلعالو جايعح انماهرج

 2117ياَى     11-8انعرتٍ  "  فٍ انفررج يٍ نهًىاطٍ 
11(

 .511 – 511ؿ ؿ  ِشعغ عبثك،يرفد ان راتُشٍ وعثذانعسَس انسُذ،

https://www.ts3a.com/?p=4864

