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ملخص البخح:
لػػػػ تعػػػػرؼ معػػػػدؿ ااػػػػت داـ طػػػػوس الجامعػػػػة لواػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد

هػػػػدؼ البلػػػػ

وعوقتػػػػػ بتكػػػػػريس م ػػػػػ ار االغتػػػػػراس االجتمػػػػػاع لػػػػػدي ـ ،وكػػػػػذلؾ تعػػػػػرؼ أكثػػػػػر واػػػػػا ؿ
اإلعػػػػوـ الجديػػػػد ااػػػػت داما لػػػػدج طػػػػوس الجامعػػػػة ودورهػػػػا كػػػػ تكػػػػريس م ػػػػ ار االغتػػػػراس
اإلجتمػػػػػاع  ،ورصػػػػػد الفػػػػػروؽ بػػػػػيف الطػػػػػوس كػػػػػ دواكػػػػػ االاػػػػػت داـ وم ػػػػػ ار االغتػػػػػراس
االجتمػػػػاع طبقػػػػا لمتايػػػػر الجػػػػنس النػػػػوع) بمػػػػا يتػػػػيو ومػػػػ تصػػػػور مقتػػػػر لتعزيػػػػز دور
واػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد كػػػ مواج ػػػة االغتػػػراس االجتمػػػاع لػػػدج طػػػوس الجامعػػػة كػػػ مػػػو
ر ية مصر ٖٕٓٓ.
وقد أظ ر نتا ج البل أف:
 كيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػدواك ااػػػت داـ طػػػوس جامعػػػة المنيػػػا لواػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد ،جػػػا كػػػالترتيػػػػػػس الوؿ بالناػػػػػػبة لػػػػػػدواك ااػػػػػػت داـ واػػػػػػا ؿ اإلعػػػػػػوـ الجديػػػػػػد التواصػػػػػػؿ مػػػػػػ
اآل ػػػػػريف)  ،يمي ػػػػػا كػػػػػ الترتيػػػػػس اللصػػػػػوؿ عمػػػػػ ال بػػػػػار) بينمػػػػػا جػػػػػا

التاػػػػػمية

والتركيػػػ ) كػػػ الترتيػػػس الثالػػػ  ،كػػػ لػػػيف جػػػا كػػػ التػػػرتيبيف اال يػػػريف كػػػؿ مػػػف ك ا ػػػد
تعميميػػػػة كػػػػػ مجػػػػاؿ ت صصػػػػػ  ،تبػػػػػادؿ ال بػػػػ ار االجتماعيػػػػػة) عمػػػػ التػػػػػوال  .وكيمػػػػػا
يتعمػػػؽ بواػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد الكثػػػر ااػػػت داما لػػػدج طػػػوس جامعػػػة المنيػػػا كقػػػد جػػػا
الفػػػيس بػػػوؾ كػػػ الترتيػػػس االوؿ مػػػف ليػػػ االاػػػت داـ مػػػف وج ػػػة نظػػػر عينػػػة الدرااػػػة
وذلػػػؾ بناػػػبة م ويػػػة مرتفعػػػة بماػػػ
اس وذلػػػؾ بناػػػبة بماػػػ
م وية بما

ٖ ،)%ٛٗ.ثػػػـ جػػػا كػػػ الترتيػػػس الثػػػان الػػػواتس

ٖ ،)%ٜٚ.بينمػػػا جػػػا كػػػ الترتيػػػس الثالػػػ اليوتيػػػوس بناػػػبة

.) %ٗٓ.ٛ

تتعػػػدد مظػػػاهر االغتػػػراس االجتمػػػاع لػػػدج طػػػوس جامعػػػة المنيػػػا يتلػػػدد أهم ػػػا وكقػػػا
لمترتيػػػػس كػػػػ  :تفمػػػػيؿ ال جػػػػرد لػػػػ بمػػػػد

ػػػػر  ،ال ػػػػعور باإللبػػػػاط نلػػػػو القػػػػدرد عمػػػػ

تاييػػػػر الواقػػػػ  ،اإللاػػػػاس بػػػػػأف الصػػػػداقة اللقيقيػػػػة لػػػػـ تعػػػػػد موجػػػػودد كػػػػ المجتمػػػػػ
المعاصػػػر ،وال ػػػعور بػػػأف الليػػػاد مممػػػة ،كػػػذلؾ ال ػػػعور بػػػأف النػػػاس ال يتقربػػػوف نلػػػو
الفػػػػرد ال لقمػػػػا مصػػػػالل ـ ال

صػػػػية ،واكتقػػػػاد القػػػػدرد عمػػػػ صػػػػن وات ػػػػاذ القػػػػ ار ار

كػػػ المواقػػػؼ المصػػػيرية كالدرااػػػة والعمػػػؿ ،وال ػػػػعور بػػػأف النجػػػا كػػػ هػػػذا المجتمػػػػ
ال يبنػػػ عمػػػ أاػػػس أ وقيػػػة ،تجنػػػس االنػػػدماي كػػػ العوقػػػا االجتماعيػػػة الاػػػا دد كػػػ
- ٖٕٔٛ -
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الجامعػػػة ،كػػػذلؾ تجنػػػس لمػػػور النػػػدوا والملامػػػ ار التثقيفيػػػة اػػػوا دا ػػػؿ الجامعػػػة
أو ارج ػػػػا ،واكتقػػػػاد القػػػػدرد عمػػػػ التنبػػػػ بدرجػػػػة عاليػػػػة بالنتػػػػا ج الماػػػػتقبمية ،أيمػػػػا
تجنس الم اركة ك المناق ا الت تدور بيف الزمو ك الملامرد ،وغيرها.
 وجود عوقة ارتباط موجبة دالة لصا ياً بيف دماف طوس الجامعة لموق الفيابوؾودرجة االغتراس االجتماع لدج طوس الجامعة عند ماتوج داللة ٔٓ.)ٓ.

 -وجود كروؽ ذا داللة لصا ية ك

دواك اات داـ الفيابوؾ ،وادماف الفيابوؾ ،ودرجة

االغتراس االجتماع ) لدج طوس الجامعة وكقاً لمنوع لصالو الذكور.

الكمما

المفتالية :اإلعوـ الجديد ،االغتراس االجتماع  ،ر ية مصر ٖٕٓٓ.
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A proposal to enhance the role of the new media in facing the social
alienation of university students in the light of Egypt's Vision 2030
Dr. Zynabe Mahmoud Shaaban
Dr. Eman Ashour SAYED
Lecturer of foundations of
Lecturer at the Faculty of
education, Faculty of Education,
Specific Education,Minia
University
Minia Univ.
Research Summary:
The research aims to know the rate of university students
use of the new media and its relationship to devote social alienation
indicators to them, as well as to know the most used new media
among university students and its role in the consecration of social
alienation indicators, and to monitor the differences between
students in the motives of use and indicators of social alienation
according to some basic variables) Gender) to allow the
development of a proposed concept to enhance the role of the new
media in the face of social alienation among university students in
the light of Egypt's Vision 2030.
Research results have shown that:
- With regard to the motives of using Minia University students for
the new media, it came first in relation to the motives of using the
new media (communicating with others), followed in the ranking
(getting news) while (entertainment and entertainment) came in
third place, while in The last two arrangements are (educational
benefits in my field, for the exchange of social experiences)
respectively. With regard to the new media most used by the
students of Minia University, Facebook came in first place in terms
of usage from the point of view of the study sample, with a high
percentage of (84.3%), and then came in second place WhatsApp,
by (79.3%) While YouTube came in third with a percentage of
(40.8%).
- Many manifestations of social alienation among the students of
Minia University are determined according to the order in:
Preference to immigration to another country, a sense of
frustration towards the ability to change reality, a feeling that true
friendship no longer exists in modern society, and the feeling that
life is boring, as well as the feeling that people do not They
approach the individual except to spend their personal interests,
lack the ability to make and make decisions in fateful situations
such as study and work, and the feeling that success in this society
is not built on moral grounds, avoid integration in the prevailing
social relations at the university, as well as avoid attending
- ٖٖٔٓ -
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seminars and lectures Fibril both inside or outside the university,
and lack the ability to predict with a high degree of future results,
also avoid participating in the discussions between colleagues in the
lecture, and others.
- There is a positive correlation statistically significant between the
addiction of university students to Facebook and the degree of
social alienation among university students at the level of
significance (0.01).
- There are statistically significant differences in (motives of using
Facebook, Facebook addiction, and degree of social alienation)
among university students according to gender in favor of males.
Keywords: New Media, Social Alienation, Egypt Vision 2030.
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أوال  -مكدمة البخح:
تتكػػػوف بي ػػػة أ مجتمػػػ مػػػف المجتمعػػػا مػػػف عػػػدد م ااػػػا اجتماعيػػػة تتمثػػػؿ كػػػ
الاػػػػػرد والمدراػػػػػة وجماعػػػػػة القػػػػػراف وواػػػػػا ؿ اإلعػػػػػوـ ودور العبػػػػػادد والنػػػػػواد  ،وهػػػػػذ
صػػػػػية الفػػػػػرد بال ػػػػػكؿ الػػػػػذ يو ػػػػػـ البي ػػػػػة االجتماعيػػػػػة

جميعػػػػػا تاػػػػػ ـ كػػػػػ ت ػػػػػكيؿ

المليطػػػة التػػػ يعػػػيش ب ػػػا ،ويتفػػػؽ مػػػ معػػػايير وقػػػيـ الجماعػػػة .تمػػػؾ ال

صػػػية المصػػػرية

التػػػػػ لػػػػػدد مومل ػػػػػا كػػػػػ ر يػػػػػة مصػػػػػر ٖٕٓٓ لتكممػػػػػة ماػػػػػيرد التنميػػػػػة ال ػػػػػاممة كػػػػػ
مصر ،وتعزيز قدرت ا التناكاية قوميا وعالميا.
وت ػػػػ د مجتمعػػػػػا العػػػػالـ اليػػػػػوـ أنماطػػػػػا وواػػػػا ؿ جديػػػػػدد لوتصػػػػاؿ الجمػػػػػاهير كػػػػػ
طػػػػار مػػػػا ياػػػػم بػػػػاإلعوـ الجديػػػػد الػػػػذ يتميػػػػز بعػػػػدد مػػػػف ال صػػػػا ص متعػػػػددد ال ػػػػكؿ
والممػػػػػػموف والدوا  ،مقارنػػػػػػة بػػػػػػاإلعوـ التقميػػػػػػد  ،كقػػػػػػد ااػػػػػػتطاع

ػػػػػػبكا التواصػػػػػػؿ

االجتمػػػػاع الرقميػػػػة بػػػػراز اللػػػػدا الجاريػػػػة كػػػػ العػػػػالـ ،واالطػػػػوع عمػػػػ أككػػػػار وثقاكػػػػا
العػػػػالـ بأاػػػػر  ،واالنفتػػػػا عمػػػػ اآل ػػػػر الثقػػػػاك والػػػػدين والعنصػػػػر  ،والتعبيػػػػر عػػػػف الميػػػػوؿ
واالتجاهػػػا والتوج ػػػا ال

صػػػية تجػػػا قمػػػايا المػػػة المصػػػيرية عمػػػ لجػػػاز بػػػراهيـ،

.)ٕٓٔٚ ،ٛٛ
وتعد مواق
تطبيقا

ال بكا

االجتماعية ) Social Networks Sites (SNSمف أهـ

اإلعوـ الجديد تأثي ار ك

ت كيؿ هوية الفرد؛ لي

يقوـ الموييف مف مات دم

اإلنترن لوؿ العالـ بتبادؿ المعموما واآل ار  ،والوصوؿ ل مصادر المعموما المتعددد مف
وؿ مواق اإلنترن

وأدوات ا و بكات ا االجتماعية ،ولعؿ مف أبرز تمؾ الدوا

FacebookوتوتيرTwitter
اإللصا يا

ل

أف لوال

الفيابوؾ

ويوتيوس  ، (Ahn,2011,190) YouTubeوت ير

ٕ مميوف نا ئ و اس ك

مصر مف جمال

النش وال باس

المصر يات دموف اإلنترن  ،ويبمغ عدد مات دم الفيس بوؾ ك مصر نلو  ٙ.ٚمميوف.
ويلتؿ الفيس بوؾ المرتبة الول  ،وتويتر المرتبة الثانية ،واليوتيوس المرتبة الثالثة عم
ملمد عبد اهلل.)ٜٙ ،ٕٓٔٚ ،
وعم الرغـ مما لققت مواق التواصؿ االجتماع مف كعالية ك
اليومية ،وما ألدثت مف تلويو

يجابية متنوعة ط أر
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مف قبيؿ توكير كرص التعاوف والوع المجتمع  ( Na- songkhla,2011,15كمو عف
تداوؿ الكراد لقماياهـ االجتماعية ،والصلية ،واالقتصادية ،والايااية مف

وؿ تمؾ

ال بكا االجتماعية ،ال أن ا عم الجانس اال ر روج لاموكيا امبية انت ر بيف ال باس
مثؿ العزلة واإلدماف والاش والكاؿ وغيرها.

ثانيا -مشكلة البخح:
يتاػػػػـ العصػػػػر اللػػػػال بػػػػالتاي ار والثػػػػو ار المتولقػػػػة كػػػػالثورد المعموماتيػػػػة ،والثػػػػورد
التقنيػػػػة ،وثػػػػورد االتصػػػػاال  ،التػػػػ أثػػػػر عمػػػػ م تمػػػػؼ جوانػػػػس الليػػػػاد المعاصػػػػرد ،وكػػػػذلؾ
كاكػػػػػة الم ااػػػػػا التربويػػػػػة واالجتماعيػػػػػة واالقتصػػػػػادية وغيرهػػػػػا ،ممػػػػػا دعػػػػػا لػػػػػ مػػػػػرورد
تلاػػػػيف كفػػػػا د التعمػػػػيـ الجػػػػامع  ،ويتطمػػػػس تلقيػػػػؽ هػػػػذا ال ػػػػدؼ البػػػػد بمػػػػا هػػػػو دا ػػػػؿ
أاػػػوار الجامعػػػة وعمػػػ وجػػػ التلديػػػد العنصػػػر الب ػػػر كي ػػػا؛ المتمثػػػؿ كػػػ أعمػػػا هي ػػػة
التػػػػػدريس الجػػػػػامع والطػػػػػوس والعػػػػػامميف كػػػػػ الجامعػػػػػة ،ولمػػػػػا كػػػػػاف ال ػػػػػباس يمثػػػػػؿ أهػػػػػـ
القطاعػػػػا الليويػػػػة الماػػػػاهمة كػػػػ عمميػػػػة التنميػػػػة االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة ،جػػػػا هػػػػذا
البلػػػ ب ػػػدؼ تعػػػرؼ المظػػػاهر التػػػ تعكػػػس معانػػػاد واغتػػػراس طػػػوس الجامعػػػة كػػػ المجتمػػػ
المصر ك ظؿ عصر انت ر كي التكنولوجيا بصورد متعددد .
كقد أا ـ التقدـ ال ا ؿ ك
الكترونية لديثة ،عمم عم

الدوا

والبرامج التكنولوجية ك

نتاي واا ؿ عومية

لدا تايير ك بنية العوقا االجتماعية وك أااليس التن ة

االجتماعية؛ لي قد يتعرض الفرد لبعض المعتقدا الفكرية ال اط ة ،ال ايما أف الت ريعا
والقوانيف ال اصة ب ذ المواق ما زال
ب كؿ امؿ عمي ا ،كما أن ا أصبل

غير متبمورد نظ ار لصعوبة تطبيؽ اللظر والرقابة
بديو لمتفاعؿ االجتماع الصل م الركاؽ والقارس،

مما يعن تاير منظومة القيـ االجتماعية لألكراد ،وتعزيز االات داـ المفرط لمقيـ الفردية بدال
ي ثر بو

مف القيـ االجتماعية ،المر الذ

ت كيؿ ال

ؾ ك

ال وقية  ،كمو عف تأثيرها عم الماة القومية ومقوما

صية اإلناانية والقيـ

الثقاكة العربية

لمد

ب ير،

ٕ٘ .)ٕٓٔٗ ،ٖ٘ :وبذلؾ أصبل

التكنولوجيا اإلعومية المعاصرد ت كؿ وايمة لمايطرد

وال يمنة مف وؿ تعوي د الكراد عم

االمتثاؿ لنماط تفكير واموؾ غربية ،واعادد ت كيؿ

هويا

جديدد ك

والتفاعو

ظؿ ثقاكة غربية م يمنة ،هويا

الفردية والجماعية ك

رقمية تفرز مزيجا جديدا مف الاما

كما اايبير ال لد ل وال قيد عمي  ،كيما تتيل هذ
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ال بكا

مف الد وؿ ب

هجيف تجم
واالنتما

صيا

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

اكترامية ،تدك الفرد ل تقمص ذا

مثالية ،وه

هوية

بيف الثقاكة الملمية والثقاكة الجنبية وهذا ما ي دد هوية الفرد الصمية،

ل هوية بلية باديس لونيس.)ٕٓٔٗ ،ٕٛٚ :ٕٛٙ ،
وبتوصيؼ تمؾ الم اطر عم الواق الميدان بالجامعة كقد لولظ أف باس الجامعة

يقعوف تل

تأثير راا ؿ عومية متباينة من ا ما هو امب

ومن ا ما هو يجاب

دا ميا

و ارجيا ،اصة الثر المتعمؽ باإلعوـ الجديد مثؿ ) بكا التواصؿ االجتماع ( ،المر الذ
يجعم ـ ك أغمس اللياف غير قادريف عم االنتقا الواع لممادد اإلعومية اإليجابية وركض
الامبية ك ظؿ ز امة هذا التدكؽ اإلعوم  ،وهنا تتأثر عممية التن ة االجتماعية لم باس
ب كؿ مبا ر نظ ار لما يتاموف ب مف ارعة وعمؽ التأثر بما يليط ب ـ مف ب ار
لياتية ،وبالتال تعمؿ واا ؿ العوـ الجديد عم
هذا الصدد قام

البالثتاف بتطبيؽ ااتقصا

وتجارس

عادد نتاي هذ العممية مرد أ رج ،وك

درااة ااتطوعية) عم عينة ع وا ية مف

طوس جامعة المنيا قوام ا ٓ٘ٔ) طالس وطالبة بم تمؼ الكميا

*) ،لوؿ مدج اات دام ـ

لواا ؿ اإلعوـ الجديد ،وأكثر الواا ؿ اات داما لدي ـ ،كوجد أف جمي

عينة الطوس

يات دموف واا ؿ متعددد مف اإلعوـ الجديد مثؿ الفيس بوؾ ،والواتس س ،واليوتيوس،
وواا ؿ أ رج مثؿ تويتر ،Skype ،اناتجراـ .)Snapchat ،Pinterest ،كما وجد أف
أكثر واا ؿ اإلعوـ الجديد اات داما لدي ـ هو الفيس بوؾ؛ لي

وجد أف ٘ )%ٜمف عينة

الطوس يات دموف الفيس بوؾ.
وك

الجانس اآل ر مف

و ارج ا ،اللظ

وؿ تفاعؿ البالثتاف م

الطوس دا ؿ قاعة الملام ار

البالثتاف أيما أف هناؾ قصور لدي ـ ك

عممية التفاعؿ والتواصؿ

االجتماع والقدرد عم توصيؿ المعمومة ،وعدـ القدرد عم مواج ة الجم ور ،وعندما كلصتا
الظاهرد وقامتا بمتابعة بعض الكاونتا
البواتا

والمن و ار

الت

التعميقا ) لمطوس وجدتا أف هناؾ كثرد ك

يقوـ بن رها وكتابت ا ه ال الطوس ولكف ك

البي ة الواقعية ال

يجيدوف التعبير عف أنفا ـ ولدي ـ نوع مف اإللباط والومباالد .وبالمولظة المبا رد دا ؿ
القاعا
*

التدرياية و ارج ا اللظ

البالثتاف ظاهرد أ رج وه

أف الطوس أو بال ص

) درااة ااتطوعية تـ تطبيق ا عم عينة مف طوس جامعة المنيا مف م تمؼ الفرؽ الدرااية يوـ اإلثنيف

المواكؽ .ٕٜٓٔ /ٖ/ٔٛ
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الصدقا يجماوف مجاوريف لبعض أكثر مف نصؼ ااعة ولكف اليتلدثوف بكممة ككؿ من ـ
كؿ لنفا بي ة جتماعية أ ر مف الواق االكترام يتفاعموف اويا مف ول ويت اركوف
العبا ار

والم كو  ،أيما اللظ

البالثتاف وؿ عمم ما بالتدريس الجامع

كثرد

كاوج

الطوس الت تنطو عم اإللااس بعدـ االاتقرار والقمؽ ،والنظرد الت ا مية لمماتقبؿ ،وعدـ
الرما عف الواق االجتماع  ،وال عور بالعجز .وتتفؽ تمؾ المظاهر م توصم
عصاـ ملمد مف أف طوس الجامعة مدمن اإلنترن

لي درااة

يعانوف بنابة كبيرد مف القمؽ واالكت اس

وال عور بالولدد النفاية ومعؼ الثقة بالنفس عصاـ ملمد.)ٕٓٓٛ ،ٕٜٗ ،
مما ابؽ يتبيف أف مقوما
وعادا
لي

ال وية الثقاكية لطوس الجامعة مف لاة ،وقيـ،

وتقاليد ،ونظاـ ككر ) تتعرض ل طر كبير نتيجة اات دام ـ لواا ؿ اإلعوـ الجديد؛
أصبو ل كؿ

اس عالم وأارت ك

ج از ملموؿ أو ج از الذك  ،وأصبل

واا ؿ

اإلعوـ ه مصدر المعموما  ،ولـ تعد الارد مصدر التن ة االجتماعية الم ثرد ك عممية
التربية  ،وأنتقؿ دور اإلا اـ ك بنا الاموكيا والقيـ والمعارؼ مف واط ناان ممتزـ بقيـ
ملددد ،ل

واط تكنو -تصال

ال يقيـ وزنا ل ذ القيـ ،مما ي ير ل

بروز ظاهرد

المجتمعا االكترامية والعوقا االكترامية الم ااة عم ما يعرؼ باإلعوـ الجديد ،وليصبو
ال ا

بديو عف التواصؿ والتفاعؿ ،ومف ثـ ك ـ يلتاجوف ل

ر ية كعمية لكيفية تنظيـ

واات داـ واا ؿ اإلعوـ الجديد.
المر الذ

يلتـ عم ال ب ار التربوييف ما ولية مجتمعية وأ وقية تمزم ـ بمرورد

ت ي ة عوامؿ تممف نتاي أجياؿ واعية يمكف االعتماد عمي ا ك بنا المجتم مف وؿ
ت ي ة تن ة اجتماعية اميمة وواعية .وقد جا ذلؾ متزامنا م اهتماما
ك

ر ية مصر ٖٕٓٓ؛ لي

أكد

عم

أهمية ال باس ودورهـ ك

م ااة الر ااة

بنا المجتم والمة

وجعؿ مف باس الجامعة والجامعا بي ة تناكاية عندما أطمؽ عم العاـ الجامع

ٕٓٔٛـ)

عاـ الن طة الطوبية.
ولقػػػػػػد أكػػػػػػرز جميػػػػػػ االعتبػػػػػػا ار الاػػػػػػابؽ ذكرهػػػػػػا مػػػػػػرورد تنػػػػػػاوؿ المومػػػػػػوع
بالدرااػػػة والتلميػػػؿ مػػػف ػػػوؿ تعػػػرؼ مػػػا ي ػػػعر بػػػ طػػػوس الجامعػػػة كػػػ المجتمػػػ المصػػػر ؛
ذا كػػػػانوا يعػػػػانوف اغترابػػػػا اجتماعيػػػػا دا ػػػػؿ الجامعػػػػة و ارج ػػػػا ،مػػػػ تلديػػػػد مظػػػػاهر هػػػػذا
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االغتػػػراس ،وملاولػػػة ومػػػ تصػػػور مقتػػػر لمواج تػػػ  ،وهػػػو مػػػا ياػػػع البلػػػ اللػػػال

لػػػ

تلقيق .

أشئلة البخح:
وذلؾ مف وؿ ا اؿ عاـ:
مػػػػػا العوقػػػػػة بػػػػػيف ااػػػػػت داـ الطػػػػػوس لواػػػػػا ؿ اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد وتكػػػػػريس م ػػػػػ ار
االغتراس االجتماع لدي ـ؟ ويتفرع عف هذا الا اؿ العاـ الا مة الملددد اآلتية:
 .1مػػػا دواكػػػ ااػػػت داـ طػػػوس جامعػػػة المنيػػػا لواػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد وأكثػػػر التطبيقػػػا
اات داما لدي ـ؟
 .2مػػػػا مظػػػػاهر االغتػػػػراس االجتمػػػػػاع لػػػػدج طػػػػوس جامعػػػػػة المنيػػػػا ماػػػػت دـ اإلعػػػػػوـ
الجديد؟
 .3هػػػؿ توجػػػد عوقػػػة ذا داللػػػة لصػػػا ية بػػػيف دمػػػاف طػػػوس الجامعػػػة لموقػػػ الفػػػيس
بوؾ ودرجة االغتراس االجتماع لدي ـ .
 .4هؿ توجد كروؽ ذا

داللة لصا ية بيف دواك اات داـ واا ؿ االعوـ الجديد،

وادماف الفيس بوؾ ،وم ار االغتراس االجتماع ) تعزج لمتاير النوع.
 .5مػػػػا التصػػػػور المقتػػػػر لتعزيػػػػز دور واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد كػػػػ مواج ػػػػة االغتػػػػراس
االجتماع لدج طوس الجامعة ك مو ر ية مصر ٖٕٓٓ؟

رابعا -أيداف البخح:
هدؼ هذا البل

ل :

ٔ .تعػػػػػرؼ دواكػػػػػ ااػػػػػت داـ طػػػػػوس الجامعػػػػػة لواػػػػػا ؿ اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد والواػػػػػا ؿ الكثػػػػػر
اات داما لدي ـ.
ٕ .رصد م ار االغتراس االجتماع لدج طوس الجامعة مات دـ اإلعوـ الجديد.
ٖ .درااػػػة العوقػػػة بػػػػيف الواػػػيمة الكثػػػػر تفمػػػيو دمانػػػػا) وبػػػيف معػػػػدؿ تكػػػريس م ػػػػ ار
االغتراس االجتماع .
ٗ .تعػػػػػرؼ العوقػػػػػة بػػػػػيف دواكػػػػػ ااػػػػػت داـ الطػػػػػوس لواػػػػػا ؿ اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد ،وادمػػػػػان ـ
لمفيس بوؾ ودورها ك تكريس م ار االغتراس االجتماع لدي ـ.
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٘ .ومػػػػػ تصػػػػػور مقتػػػػػر لتعزيػػػػػز دور واػػػػػا ؿ اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد كػػػػػ مواج ػػػػػة االغتػػػػػراس
االجتماع لدج طوس الجامعة ك مو ر ية مصر ٖٕٓٓ.

خامصا -أينية البخح:
تكمف أهمية البل اللال مف جانبيف  :نظر وعمم  ،وذلؾ عم النلو اآلت :

األينية الهظرية:
ٔ.

مػا يػوكر هػػذا البلػ مػػف أدس تربػػو

وداراػػا

اػػابقة لػوؿ متايػ ار

الدرااػػة

)واػػػػػػا ؿ اإلعػػػػػػوـ الجديػػػػػػد ،م ػػػػػػػ ار اإلغتػػػػػػراس االجتمػػػػػػاع ( ،وبالتػػػػػػال يم ػػػػػػػد
الطريػػؽ أمػػاـ البػػالثيف والم تمػػيف ب ػػذا المجػػاؿ؛ إلجػ ار
المرتبطػػة ك ػ هػػذا المجػػاؿ ك ػ

المزيػػد مػػف الدرااػػا

البي ػػة العربيػػة ب ػػكؿ عػػاـ ،والمصػػرية ب ػػكؿ

ػػػػاص .لػػػػذلؾ تعػػػػد هػػػػذ الدرااػػػػة مػػػػاكة لمدرااػػػػا الاػػػػابقة التػػػػ تناولػػػػ هػػػػذ
الظاهرد ال طيرد و ثارها عم الفرد والمجتم .
ٕ.

ملاولػة تكػويف قاعػدد لممعمومػا

تمثػؿ الاػاس كػ

ت ػكيؿ القاعػدد المعركيػة

لمعوقػػػػػة بػػػػػيف واػػػػػا ؿ اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد ،وم ػػػػػ ار االغتػػػػػراس االجتمػػػػػاع ؛ المػػػػػر
الػذ اػوؼ ياػ ـ كػ

ت طػػيط البػرامج التػ ت ػػدؼ لػ زيػػادد الػوع

اإلعػوـ الجديػد ودور كػ التن ػ ة االجتماعيػة ،وبالتػال

بأهميػة

مكانيػة االاػتفادد مػف

المجمعػػػة كػػػ البلػػػو النظريػػػة والتطبيقيػػػة ذا الصػػػمة بمومػػػوع
البيانػػػا
هػػػذ
ّ
اات داـ واا ؿ اإلعوـ الجديد وعوقت باالغتراس االجتماع .
ٖ.

تكمػػػف الهميػػػة كػػػذلؾ كػػػ لداثػػػة البلػػػػ اللػػػال  ،وكػػػ لػػػدود عمػػػـ البالثتػػػاف لػػػػـ
تتػػػواكر درااػػػة تناولػػػ الك ػػػؼ عػػػف العوقػػػة بػػػيف ااػػػت داـ واػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد
ك مواج ة ظاهرد االغتراس االجتماع لدج طوس الجامعة.

األينية العنلية:
ٔ.

ال ػػػػدؼ الػػػػذ ياػػػػع البلػػػػ

لػػػػ تأكيػػػػد  ،وهػػػػو الك ػػػػؼ عػػػػف ااػػػػت داـ الطػػػػوس

لواػػػػػػا ؿ اإلعػػػػػػوـ الجديػػػػػػد وعوقتػػػػػػ بتكػػػػػػريس م ػػػػػػ ار اإلغتػػػػػػراس االجتمػػػػػػاع ،
وكيفية مواج ت وكؽ ما جا

ب ر ية مصر ٖٕٓٓ.
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ٕ.

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

كمػػػا تػػػأت أهميػػػة هػػػذا البلػػػ مػػػف ارتكػػػاز عمػػػ ك ػػػة ال ػػػباس باعتبػػػارهـ ماػػػتقبؿ
هػػػذ المػػػة ،ب ػػػدؼ تعػػػرؼ م ػػػكوت ـ ،ومػػػدج وعػػػي ـ بػػػالواق االجتمػػػاع الملػػػيط
ب ـ ،و عورهـ تجا هذا الواق .

ٖ.

تبصػػػير وتوجيػػػ أصػػػلاس القػػػرار مػػػف الماػػػ وليف الت ػػػاذ مػػػا يمػػػزـ بنػػػا عمػػػ نتػػػا ج
هػػػذ الدرااػػػة  ،وذلػػػؾ مػػػف ػػػوؿ مجموعػػػة مػػػف التوصػػػيا التػػػ مػػػف ػػػأن ا تعزيػػػز
العوقا االجتماعية ك المجتم .

شاد ًشا – مهًج البخح:
اتبعػػػػ البالثتػػػػاف المػػػػن ج الوصػػػػف مػػػػف ػػػػوؿ وصػػػػؼ مظػػػػاهر وم ػػػػ ار االغتػػػػراس
االجتمػػػػػاع  ،ورصػػػػػد معػػػػػدؿ ودواكػػػػػ ااػػػػػت داـ طػػػػػوس الجامعػػػػػة لواػػػػػا ؿ اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد
وتومػػػػيو عوقتػػػػ بتكػػػػريس م ػػػػ ار االغتػػػػراس االجتمػػػػاع لػػػػدي ـ ،وومػػػػ تصػػػػور مقتػػػػر
لتعزيػػػػػز دور واػػػػػا ؿ اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد كػػػػػ مواج ػػػػػة االغتػػػػػراس كػػػػػ مػػػػػو ر يػػػػػة مصػػػػػر
ٖٕٓٓ.

شابعا– أدوات البخح:
وكقًا لمقتميا

اات دـ البل

البل

اللال

أدوا مقياس دواك اات داـ واا ؿ

اإلعوـ الجديد ،وااتطوع أر لوؿ التطبيقا الكثر اات داما  ،ومقياس دماف الفيس بوؾ،
ومقياس االغتراس) جمع

ك

ااتمارد والدد طبق

ليكترونيا عم

عينة مف الطوس

والطالبا ببعض الكميا العممية والنظرية ك جامعة المنيا.

ثامها– حدود البخح:
تمثم لدود هذا البل كيما يم :

ٔ .لدود موموعية :تـ رصد العوقة بيف اات داـ واا ؿ اإلعوـ الجديد ومظاهر وم ار
االغتراس االجتماع لدج طوس الجامعة.

ٕ .لدود ب رية :تكون

مف عينة مف الطوس والطالبا

جامعة المنيا.
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ٖ .لدود مكانية :تـ تطبيؽ البل

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

عم عينة مف طوس كميا

التربية ،والتربية النوعية،

والتربية الفنية ،والتربية الريامية ،والتربية لمطفولة المبكرد ،والتمريض ،والصيدلة،
والعموـ ،والزراعة ،وال نداة ،واللقوؽ بجامعة المنيا.

ٗ .لدود زمانية :تـ تطبيؽ أدوا

البل

عم عينة مف طوس الجامعة ك

بعض الكميا

العممية والنظرية بجامعة المنيا ك الفترد ما بيف ٗ ٕٜٓٔ/٘/ولت .ٕٜٓٔ/ٚ/ٕٜ

تاشعا -مصطلخات البخح:
جا ك البل عدد مف المفاهيـ ،تـ تعريف ا عم النلو اآلت :

ٔ .واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد :يكػػػػاد يجمػػػػ الم تمػػػػوف بقمػػػػايا اإلعػػػػوـ الجديػػػػد ااػػػػتلالة
وجػػػود تعريػػػؼ ػػػامؿ لمعديػػػد مػػػف الاػػػباس ،أبرزهػػػا أف هػػػذا اإلعػػػوـ دينػػػاميك بمعنػػػ أنػػػ
كػػػ لالػػػة انتقاليػػػة متلركػػػة بااػػػتمرار ،مػػػف ليػػػ الواػػػا ؿ والتطبيقػػػا وال صػػػا ص التػػػ
تمػػػر بمرالػػػؿ تطػػػور متاػػػارعة ،لف مػػػا يكػػػوف اليػػػوـ جديػػػدا يصػػػبو غػػػدا قػػػديما  ،لػػػذا يعػػػرؼ
هػػػػذا اإلعػػػػوـ بأنػػػػ " :هػػػػو جميػػػػ أ ػػػػكاؿ المعركػػػػة الرقميػػػػة المتالػػػػة لمماػػػػت دميف بصػػػػورد
تفاعمية" اميرد ي ان .) ٜٜ،ٕٓٔٓ،
كػػذلؾ ومػػع

كميػػة

ػػريدياف التكنولوجيػػة  Sheridanتعريفػػا ج ار يػػا لإلعػػوـ

الجديػد بأنػ " :أنػواع اإلعػوـ الرقمػ

الػذ

ػكؿ رقمػ

يقػدـ كػ

وتفػاعم  ،ويعتمػد

عمػ انػدماي الػنص والصػورد والفيػديو والصػو  ،كمػو عػف ااػت داـ الكمبيػوتر كآليػة
ر ياػة لػ كػ عمميػة اإلنتػاي والعػرض ،أمػا التفاعميػة ك ػ

تمثػؿ الفػارؽ الػر يس الػذ

يميز وه أهـ امات " )عباس صادؽ.)ٕٓٔٔ،ٔ،
ويعركػ

قػػاموس الكمبيػػوتر عبػػر مػػد ميف همػػا :أف اإلعػػوـ الجديػػد ي ػػير لػ

جممػػة مػػف تطبيقػػا

االتصػػاؿ الرقم ػ

بأنواع ػا الم تمفػة والتمفزيػوف الرقمػ
ال

وتطبيقػػا

الن ػػر االلكترون ػ

واالنترنػ  ،وهػو يػدؿ عمػ

صػية والنقالػة كمػو عػف التطبيقػا الواػمكية لوتصػاال

هػػذا الاػػياؽ ،وتكػػوف تطبيقػػا

اإلعػػوـ الجديػػد ك ػ

ت ػػايؿ الصػػو والفيػػديو بػػالتزامف م ػ

عم ػ

ااػت داـ الكمبيػوت ار
والج ػزد الملمولػة كػ

اػػياؽ الت ػزاوي الرقم ػ

ذ يمكػػف

عمميػػا

االتصػػاؿ

معالجػػة النصػػوص واج ػ ار

ال اتف وغيرها مبا رد مف أ كمبيوتر لانيف فيؽ.)ٕٖٓٔ ،ٖٔٔ-ٖٔٓ،
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ٕ .االغتراس االجتماع :
يعػػػػرؼ البلػػػػ الػػػػراهف االغتػػػػراس االجتمػػػػاع لمطالػػػػس الجػػػػامع

ج ار يػػػػا بأنػػػػ "لالػػػػػة

اػػػػػيكو -اجتماعيػػػػػة تنتػػػػػاس الطالػػػػػس الجػػػػػامع ماػػػػػت دـ واػػػػػا ؿ اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد وي ػػػػػعر
ول ػػػػا بالاربػػػػة ،وعػػػػدـ قدرتػػػػ عمػػػػ تاييػػػػر الومػػػػ االجتمػػػػاع الػػػػذ يتفاعػػػػؿ معػػػػ  ،ممػػػػا
يػػػػػ د بػػػػػ لػػػػػ العزلػػػػػة وانفصػػػػػال عػػػػػف المجتمػػػػػ الملػػػػػيط ،وكقػػػػػداف ال ويػػػػػة ،ومػػػػػعؼ
االنتمػػػػا والػػػػوال لديػػػػ  ،والومبػػػػاالد ،واالاػػػػتوس القيمػػػػ  ،وال ػػػػعور بػػػػالعجز كػػػػ التكيػػػػؼ
م اآل ريف.

ٖ .ر ية مصر ٖٕٓٓ:
هػػػػ ااػػػػتراتيجية لمتنميػػػػة الماػػػػتدامة ػػػػارؾ كي ػػػػا مجموعػػػػة مػػػػف ال بػػػػ ار الكػػػػاديميف

وممثمػػػػػ القطػػػػػاع ال ػػػػػاص والمجتمػػػػػ المػػػػػدن وممثمػػػػػ الػػػػػو از ار الم تمفػػػػػة والمنظمػػػػػا
التنمويػػػة والتمويميػػػة الدوليػػػة ،وقػػػد تبنػػػ مف ػػػوـ التنميػػػة الماػػػتدامة ك طػػػار عػػػاـ لتلاػػػيف
جػػػػودد الليػػػػاد ،مػػػػف ػػػػوؿ االرتكػػػػاز عمػػػػ ثوثػػػػة أبعػػػػاد ر ياػػػػة ت ػػػػمؿ البعػػػػد االقتصػػػػاد
والبعػػػد االجتمػػػاع والبعػػػد البي ػػػ  ،كمػػػا ترتكػػػز االاػػػتراتيجية عمػػػ مفػػػاهيـ النمػػػو االلتػػػوا
والماػػػػتداـ والتنميػػػػة الإلقميميػػػػة المتوازنػػػػة بمػػػػا ي كػػػػد م ػػػػاركة الجميػػػػ كػػػػ عمميػػػػة البنػػػػا
والتنميػػػػػة .وتراعػػػػػ هػػػػػذ االاػػػػػتراتيجية مبػػػػػدأ تكػػػػػاك الفػػػػػرص واػػػػػد الفجػػػػػوا التنميويػػػػػة
واالاػػػت داـ االمثػػػؿ لممػػػوارد ودعػػػـ عدالػػػة ااػػػت دام ا بمػػػا يمػػػمف لقػػػوؽ الجيػػػاؿ القادمػػػة
ر ااة مجمس الوز ار . )ٕٓٔ٘ ،ٗ ،ٕ ،

عاشرا -الدراشات الصابكة:
ي دؼ هذا الجز ل التطرؽ ل مجموعة مف الدرااا
هذا البل

الاابقة ذا

الصمة بمتاي ار

مف النالية النظرية والميدانية ب كؿ مبا ر أو غير مبا ر ،وتـ عرض هذ

الدرااا عم النلو التال :

أ -الدراشات العربية:
ٔ .درااة عصاـ ملمد زيداف:)ٕٓٓٛ ،
وعنوان ا
وهدك

دماف اإلنترن

وعوقت بالقمؽ واالكت اس والولدد النفاية والثقة بالنفس)،

ل الك ؼ عف عوقت ببعض المتاي ار

النفاية :القمؽ واالكت اس والولدد النفاية

والثقة بالنفس .وتكون عينة الدرااة مف  )ٔ٘ٙمف الطوس الذكور بجامعة المنصورد الذيف
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يرتادوف م ركز تقنية االتصاال

والمعموما

بالجامعة .وبمغ عدد مدمن اإلنترن
اإلنترن

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

وطوس عبة اللااس اآلل بكمية التربية النوعية

ٕٖ) طالبا بنابة ٔ٘ .)ٕٓ.وتـ عداد مقياس إلدماف

وتطبيق م مقاييس أ رج لقياس القمؽ واالكت اس والولدد النفاية والثقة بالنفس

عم العينة ا لاااية .وأظ ر التلميو اإللصا ية أف هناؾ عوقة ارتباطية موجبة دالة بيف
دماف اإلنترن

وكؿ مف القمؽ واالكت اس والولدد النفاية ،وأف هناؾ عوقة ارتباطية االبة

دالة بيف دماف اإلنترن

والثقة بالنفس ،ووجود كروؽ دالة لصا يا بيف مدمن

اإلنترن

وغير المدمنيف ك كؿ مف القمؽ واالكت اس والولدد النفاية تتج نلو المدمنيف.

ٕ .درااة عمرو ملمد أاعد: )ٕٓٔٔ،
وعنوان ا العوقة بيف اات داـ ال باس المصر لمواق ال بكا

االجتماعية وقيم ـ

ل

تعرؼ العوقة بيف

المجتمعية ،درااة عم

موقع

اؿ يوتيوس ،والفيابوؾ) ،هدك

اات داـ ال باس المصر لمواق ال بكا

االجتماعية وقيم ـ المجتمعية ،وطبق

عم عينة

قوام ا ٓٓٗ طالس ،وت ير أهـ النتا ج ل أف معظـ طوس الجامعة يقموف وقتا طويو عم
موق الفيس بوؾ يرج ذلؾ ل طبيعة الن طة االتصالية والتطبيقا

المتنوعة الت تمكف

الطوس مف قما وقتا طويو ،كذلؾ أظ ر الدرااة ل أف موق الفيس بوؾ يلتو عم
العديد مف الامبيا

أهم ا :ماعة الوق  ،وا تمال عم

الدرااة أف الذكور أكثر اات داما لموق

ملتويا

بالية ،كما توصم

الفيس بوؾ مف اإلنا ؛ لي

ي تركوف ك

مجموعا النقاش وصفلا المعجبيف.

ٖ .درااة أبو عرقوس وال داـ: )ٕٕٓٔ،
وعنوان ػػػػا تػػػػأثير اإلنترنػػػػ عمػػػػ االتصػػػػاؿ ال لصػػػػ بالاػػػػرد وبالصػػػػدقا  :درااػػػػة
ميدانيػػػػػة)"هػػػػػدك

لػػػػػ تعػػػػػرؼ مػػػػػدج تػػػػػأثير اإلنترنػػػػػ كػػػػػ االتصػػػػػاؿ ال

صػػػػػ بالاػػػػػرد

وبالصػػػػػدقا  ،وقػػػػػد تػػػػػـ توزيػػػػػ ااػػػػػتبانة عمػػػػػ عينػػػػػة قوام ػػػػػا ٖٓٓ) طالبػػػػػة كػػػػػ كميػػػػػة
عجمػػػوف الجامعيػػػة بالمممكػػػة العربيػػػة الاػػػعودية ،وقػػػد توصػػػم الدرااػػػة لػػػ مجموعػػػة مػػػف
النتػػػػا ج أبرزهػػػػا :عػػػػدـ وجػػػػود كػػػػروؽ ذا داللػػػػة لصػػػػا ية لتػػػػأثير ااػػػػت داـ اإلنترنػػػػ كػػػػ
االتصػػػػاؿ ال

صػػػػ بالاػػػػرد وبالصػػػػدقا تعػػػػزج لمتايػػػػ ار الػػػػد ؿ ال ػػػػ ر  ،والت صػػػػص،

والماػػػػتوج الدرااػػػػ عنػػػػد ماػػػػتوج الداللػػػػة ٔٓ ،)ٓ.كػػػػ لػػػػيف أظ ػػػػر النتػػػػا ج وجػػػػود
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كػػػػروؽ دالػػػػة وكقػػػػا لمتايػػػػر الجػػػػنس؛ ليػػػػ وجػػػػد أف لإلنترنػػػػ تػػػػأثي ار كػػػػ اػػػػموؾ الطالبػػػػا
كػػػ كميػػػة عجمػػػوف الجامعيػػػة لنػػػ قمػػػؿ مػػػف رغبػػػت ـ كػػػ االتصػػػاؿ ال

صػػػ وج ػػػا لوجػػػ

بأارهف وبصديقات ف.

ٗ .درااة امية بف عمارد ،منصور بف زاه :)ٕٖٓٔ ،
وعنوان ػػػػػػا ال ػػػػػػعور بػػػػػػاالغتراس االجتمػػػػػػاع لػػػػػػدج ال ػػػػػػباس ماػػػػػػت دـ اإلنترنػػػػػػ –
درااػػػة ميدانيػػػة لعينػػػة مػػػف ال ػػػباس بمقػػػاه اإلنترنػػػ بواليػػػة ورقمػػػة) ،هػػػدك الدرااػػػة لػػػ
تعػػػػػرؼ درجػػػػػة ال ػػػػػعور بػػػػػاالغتراس االجتمػػػػػاع لػػػػػدج ك ػػػػػة ال ػػػػػباس ماػػػػػت دـ اإلنترنػػػػػ ،
ومعركػػػػػة الفػػػػػروؽ كػػػػػ درجػػػػػة ال ػػػػػعور بػػػػػاالغتراس بلاػػػػػس متايػػػػػ ار الدرااػػػػػة الجػػػػػنس،
والماػػػػتوج الدرااػػػػ ) ،وتقػػػػػديـ تصػػػػور مقتػػػػػر لعػػػػوي الظػػػػاهرد كػػػػػ المجتمػػػػ الج از ػػػػػر .
وتوصػػػػم الدرااػػػػة لػػػػ أف ال ػػػػباس ماػػػػت دـ االنترنػػػػ ي ػػػػعر بدرجػػػػة عاليػػػػة بػػػػاالغتراس
االجتمػػػػػاع  ،وأف هنػػػػػاؾ كػػػػػروؽ جوهريػػػػػة دالػػػػػة بػػػػػا توؼ متايػػػػػر الجػػػػػنس والماػػػػػػتوج
الدراا .

٘ .درااة لناف بن
وعنوان ػػػا أثػػػر

ع وع ال

ااػػػت داـ

ر ) ٕٖٓٔ ،
التواصػػػؿ اإللكترونيػػػة عمػػػ

ػػػبكا

العوقػػػا

االجتماعيػػة :الفياػػبوؾ وتػػويتر نمػػوذي ا– درااػػة ميدانيػػة عمػ عينػػة مػػف طالبػػا
جامعػة الممػؾ عبػد العزيػز بجػد ) هػدك
كػػػ

لػ

تعػرؼ الاػباس التػ

تػدك

لػ اال ػتراؾ

مػػػوقع الفياػػػبوؾ وتػػػويتر وتعػػػرؼ طبيعػػػة العوقػػػا االجتماعيػػػة عبػػػر هػػػذ المواقػػػ ،

والك ػػػؼ عػػػف اآلثػػػار اإليجابيػػػة والاػػػمبية الناتجػػػة عػػػف ااػػػت داـ تمػػػؾ المواقػػػ  .ومػػػف أجػػػؿ
تلقيػػػػؽ هػػػػذ الهػػػػداؼ اعتمػػػػد الدرااػػػػة عمػػػػ مػػػػن ج الماػػػػو االجتمػػػػاع وااػػػػت دم
أداد االاػتبياف لجمػ البيانػا
عمػػػػ عينػػػػة

ليػ

تػـ تطبيػؽ البلػ

كػ

جامعػة الممػؾ عبػد العزيػز

مكونػػػػة مػػػػف ٓ٘ٔ) طالبػػػػة تػػػػـ ا تيػػػػارهف بطريقػػػػة قصػػػػدية ،وقػػػػد توصػػػػم

الدرااػػػة لػػػ مجموعػػػة مػػػف النتػػػا ج أهم ػػػا :أف مػػػف أقػػػوج الاػػػباس التػػػ تػػػدك الطالبػػػا
الاػػػت داـ الفياػػػبوؾ وتػػػويتر هػػػ اػػػ ولة التعبيػػػر عػػػف ار ػػػف واتجاهػػػات ف الفكريػػػة التػػػ
ال ياػػػتطعف التعبيػػػر عن ػػػا صػػػرالة كػػػ المجتمػػػ  ،كيمػػػا جػػػا امػػػملوؿ التفاعػػػؿ الاػػػر
ألػد أهػـ اآلثػار الاػمبية ،وت ػير النتػا ج كػذلؾ لػ
العمػػػػر

وجػود عوقػة ارتباطيػة بػيف متايػر

والماػػػػتوج الدرااػػػػ  ،وبػػػػيف أاػػػػباس االاػػػػت داـ وطبيعػػػػة العوقػػػػا االجتماعيػػػػة.
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كمػػػا أ ػػػار الدرااػػػة لػػػ وجػػػود عوقػػػة ارتباطيػػػة موجبػػػة بػػػيف متايػػػر عػػػدد الاػػػاعا وبػػػيف
أاػػػػباس االاػػػػت داـ ،كػػػػ لػػػػيف أثبتػػػػ النتػػػػا ج وجػػػػود عوقػػػػة ارتبػػػػاط طرديػػػػة بػػػػيف متايػػػػر
طريقة االات داـ وبيف أاباب وطبيعة العوقا االجتماعية.

 .ٙدرااة يلي بف عبد اهلل:)ٕٓٔٗ،
وعنوان ػػػػػػػا االتجػػػػػػػا نلػػػػػػػو بعػػػػػػػض أدوا اإلعػػػػػػػوـ الجديػػػػػػػد ومجػػػػػػػاال ومعػػػػػػػدؿ
اػػػػػػػت دام ا كػػػػػػػ مػػػػػػػو بعػػػػػػػض المتايػػػػػػػ ار النفاػػػػػػػية والمعركيػػػػػػػة ،المممكػػػػػػػة العربيػػػػػػػة
الاػػػػعودية) ،وهػػػػدك

لػػػػ تعػػػػرؼ االتجػػػػا نلػػػػو أدوا اإلعػػػػوـ الجديػػػػد كػػػػ مػػػػو بعػػػػض

المتاي ػ ار النفاػػية والمعركيػػة لػػدج عينػػة مػػف ال ػػباس الاػػعود  ،وتكون ػ
الدرااػة مػف ٓٓٗ مبلوثػاً ،وك ػف

الػػػذيف

يلممػػػوف اتجاهػػػا

نتػا ج الدرااػة لػ

عينػػة

أف ناػبة أكػراد عينػة الدرااػة

يجابيػػػة نلػػػو أدوا اإلعػػػوـ الجديػػػد كانػػػ عاليػػػة جػػػدآً،%ٜ

داما أ ػػػػار نتػػػػا ج الدرااػػػػة لػػػػ أف
وكيمػػػػا يتصػػػػؿ بػػػػأكثر تطبيقػػػػا اإلعػػػػوـ الجديػػػػد ااػػػػت ً
أكثػػػػػر أدوا اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد ااػػػػػت داماً هػػػػػ  :اليوتيػػػػػوس ،يميػػػػػ تػػػػػويتر ثػػػػػـ ااػػػػػت داـ

الفياػػػػػػبوؾ ،ويمي ػػػػػػا ااػػػػػػت داـ تطبيقػػػػػػا أ ػػػػػػرج لدوا اإلعػػػػػػوـ الجديػػػػػػد ،كمػػػػػػا أظ ػػػػػػر

النتػػػا ج عػػػدـ وجػػػود كػػػروؽ دالػػػة لصػػػا ياً بػػػيف متواػػػط درجػػػا ال ػػػباس الكثػػػر والقػػػؿ
ااػػػػػػت داماً لتطبيقػػػػػػا اإلعػػػػػػوـ الجديػػػػػػد كػػػػػػ كػػػػػػؿ مػػػػػػف المتايػػػػػػ ار النفاػػػػػػية :التفػػػػػػا ؿ،
والت ػػػػا ـ ،وقمػػػػؽ الماػػػػتقبؿ .وكػػػػذلؾ وجػػػػود كػػػػروؽ دالػػػػة لصػػػػا ياً بػػػػيف ال ػػػػباس الكثػػػػر

والقػػػػؿ ااػػػػت داماً لدوا اإلعػػػػوـ الجديػػػػد كػػػػ الداكعيػػػػة لمػػػػتعمـ لصػػػػالو القػػػػؿ ااػػػػت داماً

لإلعػػػػوـ الجديػػػػد ،وكػػػػذلؾ وجػػػػود كػػػػروؽ دالػػػػة لصػػػػا ياً بػػػػيف متواػػػػط درجػػػػا ال ػػػػباس

الكثػر والقػؿ ااػت داماً لتطبيقػا اإلعػوـ الجديػد كػ

القمػؽ االجتمػاع

لصػالو الكثػر

اات داماً.

 .ٚدرااة نايؼ بف ثنياف بف ملمد :)ٕٓٔٗ،
وعنوان ػػػػػا عوقػػػػػة ػػػػػبكا التواصػػػػػؿ اإللكترونػػػػػ بػػػػػاالغتراس االجتمػػػػػاع لممػػػػػراهقيف
كػػػػػ المجتمػػػػػ الاػػػػػعود )  ،وهػػػػػدك الدرااػػػػػة لػػػػػ تعػػػػػرؼ كثاكػػػػػة ااػػػػػت داـ المػػػػػراهقيف
ل ػػػبكا التواصػػػؿ االجتمػػػاع االلكترونػػػ

ػػػوؿ المػػػدد الزمنيػػػة التػػػ يقمػػػي ا المراهقػػػوف

كػػػ ااػػػت داـ هػػػذ الواػػػا ؿ وتػػػأثير ذلػػػؾ عمػػػ االغتػػػراس االجتمػػػاع لػػػدي ـ ،وتعػػػرؼ مػػػدج
تعػػػػػػرض المػػػػػػراهقيف الاػػػػػػعودييف ل ػػػػػػبكا التواصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاع وعػػػػػػادا وانمػػػػػػاط هػػػػػػذا
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التعػػػػرض الن ػػػػط ،وعوقتػػػػ بػػػػاالغتراس االجتمػػػػاع لػػػػدي ـ .وأاػػػػفر نتػػػػا ج الدرااػػػػة لػػػػ
أف ااػػػػت داـ المػػػػراهقيف بػػػػالمجتم الاػػػػعود ل ػػػػبكا التواصػػػػؿ االلكترونػػػػ جػػػػا بناػػػػبة
٘ %ٛٛ.كػػػػػػ مقابػػػػػػؿ ٘ %ٔٔ.مػػػػػػن ـ ال ياػػػػػػت دمون ا .وجػػػػػػا كػػػػػػ مقدمػػػػػػة الواػػػػػػا ؿ
التػػػويتر والفػػػيس ،وأف هنػػػاؾ عوقػػػة ذا داللػػػة لصػػػا ية بػػػيف دواكػػػ ااػػػت داـ المػػػراهقيف
بػػػػالمجتم الاػػػػعود

الطقواػػػػية -النفعيػػػػة) ل ػػػػبكا التواصػػػػؿ االلكتػػػػون وبػػػػيف االغتػػػػراس

االجتمػػػػػاع لػػػػػدي ـ باإلمػػػػػاكة لػػػػػ وجػػػػػود عوقػػػػػة ذا داللػػػػػة لصػػػػػا ية بػػػػػيف التعػػػػػرض
الن ط ل بكا التواصؿ االلكترزن وبيف االغتراس االجتماع لدي ـ.

 .ٛدرااة كارس بف صاير:)ٕٓٔ٘ ،
وعنوان ػػػػػا ال ػػػػػباس العربػػػػػ بػػػػػيف واػػػػػا ؿ االتصػػػػػاؿ الجمػػػػػاهير  ،التايػػػػػر االجتمػػػػػاع
واالغتػػػػػػراس) ،وهػػػػػػ درااػػػػػػة نظريػػػػػػة هػػػػػػدك

لػػػػػػ تعػػػػػػرؼ ااػػػػػػت داـ تكنولوجيػػػػػػا اإلعػػػػػػوـ

واالتصػػػػاؿ اللديثػػػػة لػػػػدج ال ػػػػباس وعوقتػػػػ بػػػػاالغتراس ،ودور واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ كػػػػ

لػػػػدا

التايػػػػر االجتمػػػػاع ون ػػػػر ثقاكػػػػة االاػػػػت وؾ ،والقػػػػود ،والعزلػػػػة االجتماعيػػػػة ،واالزدواجيػػػػة،
والتػػػػػػأثير عمػػػػػػ ال ويػػػػػػة .وااػػػػػػت دم المػػػػػػن ج الوصػػػػػػف  ،وتوصػػػػػػم الدرااػػػػػػة لػػػػػػ أف
الواػػػػػا ط اإلعوميػػػػػة مقػػػػػ نمػػػػػط مػػػػػف التفاعػػػػػؿ بػػػػػيف أكػػػػػراد المجتمػػػػػ قػػػػػا ـ عمػػػػػ هػػػػػذ
الواػػػا ط مػػػف ممػػػماميف متنوعػػػة اػػػاهم كػػػ تػػػدعيـ قػػػيـ واتجاهػػػا واػػػموكيا غريبػػػة
عػػػف المجتمعػػػا العربيػػػة ،وأثػػػر كػػػ م تمػػػؼ الف ػػػا

اصػػػة ال ػػػباس) ،واػػػاعد عمػػػ

ن ر وتعميؽ العزلة عف المليط االجتماع تأث ار بالثقاكا الواكدد.

 .ٜدرااة عماد ألمد ال يخ: )ٕٓٔٙ ،
وعنوان ػػػػػػا اتجاهػػػػػػا طمبػػػػػػة جامعػػػػػػة اليرمػػػػػػوؾ نلػػػػػػو ااػػػػػػت داـ ػػػػػػبكا التواصػػػػػػؿ
االجتمػػػاع كػػػ دعػػػـ العمميػػػة التعميميػػػة ) ،وقػػػد هػػػدك هػػػذ الدرااػػػة لػػػ تعػػػرؼ اتجاهػػػا
طمبػػػػة جامعػػػػة اليرمػػػػوؾ نلػػػػو ااػػػػت داـ ػػػػبكا التواصػػػػؿ االجتمػػػػاع كػػػػ دعػػػػـ العمميػػػػة
التعميميػػػػػة وعوقػػػػػة ذلػػػػػؾ بمتايػػػػػ ار  :الجػػػػػنس والكميػػػػػة ،وتكونػػػػػ عينػػػػػة الدرااػػػػػة مػػػػػف ٕٛ
طالػػػػػس ،واعتمػػػػػد الدرااػػػػػة عمػػػػػ المػػػػػن ج الوصػػػػػف عػػػػػف طريػػػػػؽ اػػػػػت داـ االاػػػػػتبياف،
وتوصػػػػم الدرااػػػػة لػػػػ أف أكثػػػػر ثػػػػو

ػػػػبكا تواصػػػػؿ اجتمػػػػاع ااػػػػت داما مػػػػف قبػػػػؿ

طمبػػػة وطالبػػػا جامعػػػة اليرمػػػوؾ هػػػ عمػػػ الترتيػػػس)كياػػػبوؾ ،واتػػػس اس ،جوجػػػؿ بمػػػس(،
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وأف اإلدمػاف عمػ ااػت داـ ػػبكا التواصػؿ االجتمػاع
اػػمبيا

وامػػاعة الوقػ

كانػا مػف أكثػػر

ااػػت داـ ػػبكا التواصػػؿ االجتمػػاع ك ػ لػػيف أف معركػػة ال بػػار وكػػؿ مػػا هػػو

جديػد مػاكة لمتاػمية همػا أكثػر غايػا
طمبػػة جامعػػة اليرمػػوؾ ،مػػاكة لػ
ال ي ػػػة

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

ػبكا

ااػت داـ

التواصػؿ االجتمػاع

أف البنيػػة التلتيػػة ل ػػبكة اإلنترنػ

مػف قبػؿ

وقػػدرد أعمػػا

التدرياػػػية عمػػػ التعػػػاط مػػػ التكنولوجيػػػا كانتػػػا مػػػف أكبػػػر العقبػػػا نلػػػو تطبيػػػؽ

اات داـ بكا التواصؿ االجتماع ك التعميـ ك جامعة اليرموؾ.

ٓٔ .درااة موزد عيا الدو )ٕٓٔٚ،
وعنوان ا التػػػػػػػػأثي ار االجتماعيػػػػػػػػة الاػػػػػػػػت داـ مواقػػػػػػػػ التواصػػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػػاع عمػػػػػػػػ
العوقػػػا الاػػػرية :درااػػػة ميدانيػػػة عمػػػ عينػػػة مػػػف طمبػػػة جامعػػػة البلػػػريف) ،وهػػػدك

لػػػ

معركػػػػػػة التػػػػػػأثير الػػػػػػذ تلدثػػػػػػ مواقػػػػػػ التواصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاع كػػػػػػ العوقػػػػػػا االاػػػػػػرية،
وااػػػت دم الدرااػػػة المػػػن ج الوصػػػػف  ،واعتمػػػد عمػػػ ااػػػػتمارد االاػػػتبياف وطبقػػػ عمػػػػ
عينػػػة عمديػػػة قوام ػػػا ٓ٘ٔ مػػػف طػػػوس الجامعػػػة ،وقػػػد توصػػػم الدرااػػػة لػػػ مجموعػػػة مػػػف
النتػػػػا ج مػػػػف أهم ػػػػا :جػػػػا اإلنترنػػػػ كػػػػ الترتيػػػػس الولػػػػ  ،يميػػػػ اإلناػػػػتجراـ كػػػػ الترتيػػػػس
الثػػػان  ،بينمػػػا جػػػا اليوتيػػػوس كػػػ الترتيػػػس الثالػػػ وذلػػػؾ بالناػػػبة لكثػػػر المواقػػػ
بالناػػػػبة لعينػػػػة الدرااػػػػة ،كػػػػ جػػػػا

اػػػت داما

الاػػػػ ر وامػػػػطراس النػػػػوـ) كػػػػ الترتيػػػػس الوؿ بالناػػػػبة

لمتػػػػػأثي ار الاػػػػػمبية لمواقػػػػػ التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاع بناػػػػػبة ٓ ،%ٕٛ.يميػػػػػ

اإلدمػػػػػاف عمػػػػػ

ااػػػت دام ا كػػػ أ مكػػػاف بػػػدوف تمييػػػز) بناػػػبة  ،%٘ٙ.ٚثػػػـ نت ػػػار العػػػادا الاػػػموكية
الاي ة) بنابة  ،%ٕٙ.ٚثـ الم اكؿ الماتمرد م االهؿ) بنابةٖ.%ٔ٘.

ثانيا -الدراشات األجهبية:
ٔ .درااة مي يؿ كاناوف :)Vansoon, 2010
وعنوان ا أثر اات داـ التقنية عم

العوقا

اس مف مات دم

بكا

عينة قوام ا ٓٓ)ٔٙ

االجتماعية) ،وطبق

هذ الدرااة عم

التواصؿ االجتماع ك بريطانيا ،وهدك

ل تعرؼ أثر اات داـ بكا التواصؿ االجتماع ك العوقا االجتماعية ،واات دـ البال
المن ج الوصف التلميم وأداد االاتبياف لجم المعموما  ،وتوصم الدرااة ل عدد نتا ج
أهم ا :أف أكثر مف نصؼ ال

اص البالايف الذيف يات دموف مواق ) الفيابوؾ واليوتيوس (
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قد اعتركوا بأن ـ يقموف وقتا أطوؿ عم

بكة اإلنترن

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

مف ذلؾ الوق

الذ

يقمون م

أصدقا ـ اللقيقييف أو م أكراد أارهـ ،كما أظ ر الدرااة أيما أن ـ يتلدثوف بصورد أقؿ
عبر ال اتؼ وال ي اهدوف التمفاز كثي ار  ،وأف بكا التواصؿ اإللكترونية قد غير نمط لياد
ٖ٘ )%مف أكراد العينة.

ٕ .درااة يراف كي ر ) )Eran Fisher, 2012
وعنوان ػػػا كيػػػػؼ ي مػػػػؽ االغتػػػراس المزيػػػػد مػػػػف االاػػػػتاوؿ؟ جم ػػػور العمػػػػؿ عمػػػػ مواقػػػػ
ال ػػػػبكا االجتماعيػػػػة) .وهػػػػدك الدرااػػػػة لػػػػ تلميػػػػؿ االقتصػػػػاد الايااػػػػ الػػػػذ ركػػػػز عمػػػػ
ممكيػػػػة واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ وتوظيف ػػػػا كمواقػػػػ لإلنتػػػػاي تاػػػػ ـ كػػػػ ت ػػػػكيؿ عوقػػػػا اقتصػػػػادية
معينػػػػة .وتاػػػػميط المػػػػو عمػػػػ الػػػػدور الفعػػػػاؿ لمجم ػػػػور كػػػػ

مػػػػؽ قيمػػػػة لواػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ

كاػػػػم وعمػػػػاؿ عمػػػػ لػػػػد اػػػػوا  ،وااػػػػتاوؿ الجم ػػػػور كػػػػ تلقيػػػػؽ المصػػػػالو االقتصػػػػادية
لتػػػ لػػػو عمػػػ لاػػػاس القػػػيـ والمبػػػاد ال وقيػػػة .وتوصػػػم الدرااػػػة لػػػ أنػػػ كػػػ اآلونػػػة
ال يػػػرد كػػػ مػػػو التلػػػوال النموذجيػػػة كػػػ بي ػػػة الواػػػا ط  -و اصػػػة ظ ػػػور الويػػػس ٕٓ.
ومواقػػػػػ

ػػػػػبكا التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاع زاد مظػػػػػاهر االاػػػػػتاوؿ والعزلػػػػػة واالغتػػػػػراس لػػػػػدج

الكراد.

ٖ .درااة بيتمو ر

:) P.J. Patella-Rey,2012

وهػػػػػػػ درااػػػػػػػة نظريػػػػػػػة نقديػػػػػػػة بعنػػػػػػػواف االغتػػػػػػػراس واالاػػػػػػػتاوؿ وواػػػػػػػا ؿ التواصػػػػػػػؿ
االجتمػػػػاع ) وتػػػػدور لػػػػوؿ كيفيػػػػة موا مػػػػة النظػػػػاـ الرأاػػػػمال ال نفجػػػػار المواقػػػػ اإللكترونيػػػػة
ومواقػػػػػػ التواصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاع  ،وأكػػػػػػد البالػػػػػػ أف ااػػػػػػت داـ الكػػػػػػراد لمواقػػػػػػ التواصػػػػػػػؿ
االجتمػػػػاع يػػػػتـ بطريقػػػػة طوعيػػػػة  ،وأف ماػػػػت دم واػػػػا ؿ التواصػػػػؿ االجتمػػػػاع ي مػػػػعوف
ناػػػبيا مػػػ مػػػا ت ػػػدؼ ليػػػ الرأاػػػمالية الصػػػناعية ومػػػا
لماػػػتويا مػػػف االاػػػتاوؿ تتنااػػػس
ً
تاػػػػػبب مػػػػػف مظػػػػػاهر العزلػػػػػة والعجػػػػػز وانعػػػػػداـ القػػػػػيـ ،وأكػػػػػد أيمػػػػػا أف واػػػػػا ؿ التواصػػػػػؿ
اقتصاديا لمعظـ المات دميف.
االجتماع ليا مفيدد
ً
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 .4درااة جيمس ريفير

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

:)JAMES REVELEY, 2013

وهػػػػ درااػػػػة نظريػػػػة بعنػػػػواف ك ػػػػـ ااػػػػت داـ واػػػػا ؿ التواصػػػػؿ االجتمػػػػاع كػػػػاغتراس:
مراجعػػػة ونقػػػد) ،وقػػػد ألقػػػ المػػػو عمػػػ الفػػػرص التػػػ توكرهػػػا واػػػا ؿ التواصػػػؿ االجتمػػػاع
لمتعبيػػػػ ار المثيػػػػرد عػػػػف الػػػػذا وال

صػػػػية ،ودور واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ االجتماعيػػػػة كػػػػ

عػػػػادد

نتػػػػػاي رأاػػػػػمالية العصػػػػػر الرقمػػػػػ  ،واػػػػػع الدرااػػػػػة نلػػػػػو عػػػػػادد تلميػػػػػؿ واػػػػػا ؿ اإلعػػػػػوـ
االجتماعيػػػػػة وابػػػػػراز دورهػػػػػا كػػػػػ تأكيػػػػػد ال يمنػػػػػة اليديولوجيػػػػػة واالاػػػػػتاوؿ ،واعػػػػػادد نتػػػػػاي
عوقا االنتاي الرأامالية.

تعكيب على الدراشات الصابكة:
 كػػػػ أغمػػػػس الدرااػػػػا تػػػػـ التركيػػػػز عمػػػػ عوقػػػػة واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد بم ػػػػ ارومظػػػػػاهر االغػػػػػراس االجتمػػػػػاع مػػػػػف ػػػػػوؿ الوقػػػػػوؼ عمػػػػػ أثرهػػػػػا عمػػػػػ طبيعػػػػػة
العوقا االجتماعية والعممية التعميمية لدج الطوس.
 بعػػػػػػض الدرااػػػػػػا تناولػػػػػػ العوقػػػػػػة بػػػػػػيف واػػػػػػا ؿ اإلعػػػػػػوـ الجديػػػػػػد واالغتػػػػػػراساالجتمػػػػاع ب ػػػػكؿ مبا ػػػػر مثػػػػؿ درااػػػػة اػػػػمية بػػػػف عمػػػػارد ،ودرااػػػػة نػػػػايؼ بػػػػف
ثنيػػػػػاف ،ودرااػػػػػة كػػػػػارس الصػػػػػاير ،ودرااػػػػػة يػػػػػراف كي ػػػػػر ،وبػػػػػتمو ر  ،وجػػػػػيمس
ريفير .
 اتفقػػػػػ اغمػػػػػس الدرااػػػػػا عمػػػػػ بعػػػػػض اآلثػػػػػار الاػػػػػمبية الناجمػػػػػة عػػػػػف ااػػػػػت داـواػػػػػا ؿ اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد مثػػػػػؿ :ن ػػػػػر ثقاكػػػػػة االاػػػػػت وؾ ،العزلػػػػػة االجتماعيػػػػػػة،
ازدواجيػػػة القػػػيـ ،انعػػػداـ القػػػيـ ،ت ديػػػد ال ويػػػة الثقاكيػػػة ،دمػػػاف االنترنػػػ  ،مػػػاعة
الوقػػػػػ  ،مػػػػػعؼ التواصػػػػػؿ مػػػػػ أكػػػػػراد الاػػػػػرد والصػػػػػدقا  ،واالاػػػػػتاوؿ ،وال ػػػػػعور
بالعجز ،وايطرد القيـ الرأامالية ،وال يمنة اليديولوجية.
 بعػػػض الدرااػػػا ركػػػز عمػػػ أثػػػر ااػػػت داـ واػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد عمػػػ العمميػػػةالتعميمية مثؿ درااة عماد ألمد.
 اات دم أغمس هذ الدرااا المن ج الوصف . اتفػػػػػؽ البلػػػػػ اللػػػػػال مػػػػػ أغمػػػػػس الدرااػػػػػا الاػػػػػابقة كػػػػػ أف ااػػػػػت داـ واػػػػػا ؿاإلعػػػوـ الجديػػػد يػػػ ثر ب ػػػكؿ أو بػػػآ ر عمػػػ القػػػيـ والعوقػػػا االجتماعيػػػة والعمميػػػة
التعميمية.
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 ا تمػػػػؼ البلػػػػ اللػػػػال عػػػػف الدرااػػػػا الاػػػػابقة كػػػػ أنػػػػ قػػػػاـ بتلميػػػػؿ وتفاػػػػيرماهيػػػة االغتػػػراس االجتمػػػاع ومظػػػاهر وأاػػػباب  ،دور واػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد كػػػ
تكػػػػريس م ػػػػ ار االغتػػػػراس لػػػػدج طػػػػوس الجامعػػػػة ،وتقػػػػديـ تصػػػػور مقتػػػػر لتعزيػػػػز
دور واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد كػػػػ مواج ػػػػة االغتػػػػراس االجتمػػػػاع كػػػػ مػػػػو ر يػػػػة
مصر ٖٕٓٓ.

اإلطار الهظري للبخح:
احملور األول :وشائل اإلعالم اجلديد:
 مف وـ اإلعوـ الجديد:ف مصػػػػطمو اإلعػػػػوـ الجديػػػػد هػػػػو مصػػػػطمو لػػػػدي الع ػػػػد ،مثيػػػػر لمجػػػػدؿ ،لػػػػـ يجػػػػد
تعريفػػػاً والػػػداً بػػػيف منظػػػر العمػػػوـ االناػػػانية نظػػػ ارً لتػػػدا ؿ اآل ار واالتجاهػػػا كػػػ درااػػػت ،
وعكػػػػس هػػػػذا المصػػػػطمو كػػػػ بداياتػػػػ التطػػػػور التقنػػػػ الكبيػػػػر الػػػػذ طػػػػ أر عمػػػػ ااػػػػت داـ

تكنولوجيػػػا الصػػػو والصػػػورد كػػػ اإلعػػػوـ ،واللقػػػاً بعػػػد ثػػػورد االنترنػػػ  ،أطمػػػؽ عمػػػ كػػػؿ مػػػا

يمكػػػػف ااػػػػت دام مػػػػف قبػػػػؿ الكػػػػراد والجماعػػػػا عمػػػػ هػػػػذ ال ػػػػبكة العنكبوتيػػػػة العموقػػػػة

مصػػػطمو اإلعػػػوـ الجديػػػد .ومػػػف تعريفاتػػػ أنػػػ " عػػػوـ تولػػػد مػػػف تػػػزاوي مػػػا بػػػيف تكنولوجيػػػا
االتصػػػػػػػػػاؿ والبػػػػػػػػػ الجديػػػػػػػػػدد والتقميديػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ الكمبيػػػػػػػػػوتر و ػػػػػػػػػبكات

رايػػػػػػػػػس عمػػػػػػػػػ

ابتاػػػػاـ .)ٕٓٔٙ،٘ٓ٘،وتتعػػػػدد واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد بػػػػيف الفػػػػيس بػػػػوؾ ،والػػػػواتس س،
واليوتيوس ،والتويتر.

 صا ص اإلعوـ الجديد:يتميػػػػز اإلعػػػػوـ الجديػػػػد بالعديػػػػد مػػػػف ال صػػػػا ص ومن ػػػػا) يااػػػػر عبػػػػد العزيػػػػز،ٖٙ ،
 ،)ٕٓٔٚبػػػػػػػػراهيـ المصػػػػػػػػر ،عمرو أبػػػػػػػػو جبػػػػػػػػر ،)ٕٓٔٚ ،ٖٕٔ ،ناػػػػػػػػريف لاػػػػػػػػونة،
ٕٗٔٓ) ،ملاف جابر عواض:)ٕٖٙ،ٕٓٔ٘،

ٔ .التفاعميػػػػة :اػػػػمو اإلعػػػػوـ الجديػػػػد لماػػػػت دمي بتبػػػػادؿ الدوار؛ كالمراػػػػؿ يصػػػػبو
ماػػػػتقبو ،والماػػػػتقبؿ يصػػػػبو مراػػػػو  ،كمػػػػا ياػػػػمو لكػػػػؿ كػػػػرد يطمػػػػ عمػػػػ اللػػػػد
باإلمػػػاكة والتعميػػػؽ بعػػػد أف كانػػػ اللػػػدا تنقػػػؿ كػػػ اتجػػػا والػػػد مػػػف المركػػػز أو
المصدر ل المات مؾ.
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ٕ .ت ػػػػتي

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

الجم ػػػػور :تعػػػػدد قنػػػػوا اإلعػػػػوـ بػػػػيف المواقػػػػ اإللكترونيػػػػة ،و ػػػػبكا

التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاع  ،ال واتػػػػػؼ الذكيػػػػػة ،وألعػػػػػاس الفيػػػػػديو ،والواػػػػػا ؿ التقميديػػػػػة(،
وتػػػوزع وقػػػ الجم ػػػور بػػػيف هػػػذ القنػػػوا كأصػػػبو أمامػػػ مصػػػادر متنوعػػػة لمتابعػػػة
اللد .

ٖ .غيػػػاس التزامنيػػػة :مػػػنو اإلعػػػوـ الجديػػػد المراػػػؿ والماػػػتقبؿ كرصػػػة لمتواصػػػؿ رغػػػـ
ا ػػػػتوؼ الزمػػػػاف والمكػػػػاف كمػػػػـ يعػػػػد مطموبػػػػا تواجػػػػد المراػػػػؿ والماػػػػتقبؿ كػػػػ نفػػػػس
الزمػػػػاف والمكػػػػاف بػػػػؿ مػػػػف لػػػػؽ كػػػػؿ من مػػػػا اإلراػػػػاؿ واإلاػػػػتقباؿ كػػػػ أ زمػػػػاف أو
مكاف ،ولاس الطريقة أو التقنية الت تنااب

ٗ .انػػػػػدماي الواػػػػػا ط :ألاػػػػػ اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد كػػػػػؿ اللػػػػػدود الفاصػػػػػمة التػػػػػ كانػػػػػ
موجػػػػودد بػػػػيف واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ ،وأصػػػػبو بمقػػػػدور ااػػػػت داـ كػػػػؿ واػػػػا ؿ االتصػػػػاؿ
)الصػػػػػػو الصػػػػػػورد الثابتػػػػػػة ،الصػػػػػػورد المتلركػػػػػػة ،والراػػػػػػوـ البيػػػػػػاف)؛ كالصػػػػػػلؼ
الورقيػػػة لػػػـ تكػػػف تتعامػػػؿ مػػػ الصػػػو ومقػػػاط الفيػػػديو ولكػػػف بتلول ػػػا لػػػ صػػػلؼ
لكترونية ااتطاع

د اؿ الصو ومقاط الفيديو.

٘ .العالميػػػة :ال تعتػػػرؼ المعمومػػػا التػػػ تنقػػػؿ عبػػػر واػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد باللػػػدود
الزمانيػػػػػػة والمكانيػػػػػػة والرقابػػػػػػة ك ػػػػػػ قػػػػػػادرد عمػػػػػػ تجػػػػػػاوز كػػػػػػؿ اللػػػػػػدود الدوليػػػػػػة
الايااية لن ر اللد أو البل عف اللد الجديد.

 .ٙاللريػػػػة :لػػػػـ يعػػػػد بمقػػػػدور اإلعػػػػوـ كػػػػرض المومػػػػوعا عمػػػػ الماػػػػت دـ؛ ليػػػػ
أصػػػبو الثػػػان يطػػػر القمػػػية التػػػ يػػػرج كي ػػػا الهميػػػة ،ويناق ػػػ ا مػػػ الجم ػػػور
كػػػػػ جميػػػػػػ أنلػػػػػػا العػػػػػالـ .وزاد مػػػػػػف هػػػػػػذ اللريػػػػػة ظ ػػػػػػور ػػػػػػبكا التواصػػػػػػؿ
االجتمػػاع  ،وانت ػػار ال واتػػؼ الذكيػػة المػػزودد بالكػػامي ار

الرقميػػة والمرتبطػػة

باالنترن .

 .ٚقابميػػػػػة التنقػػػػػؿ :اػػػػػاعد صػػػػػار لجػػػػػـ أج ػػػػػزد العػػػػػوـ الجديػػػػػد الماػػػػػت دـ عمػػػػػ
اػػػ ولة التنقػػػؿ والمتابعػػػة والن ػػػر مػػػف أ مكػػػاف ،كمػػػـ يعػػػد ملصػػػور بمكػػػاف وجػػػود
ج از التمفاز أو الفيديو كأج زد الكمبيوتر الملمولة ا م تنقؿ المات دـ.
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 .ٛالت ػػػػزيف واللفػػػػظ  :تاػػػػتطي واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد لفػػػػظ وت ػػػػزيف اللػػػػدا
التػ تن ػػر بوااػػطت ا وترتيب ػا زمنيػػا ممػا ياػػاعد عمػ

ااػػترجاع ا كػ

أ

وق .

 .ٜاالاػػػػتاراؽ كػػػػ عمميػػػػة االتصػػػػاؿ :اػػػػاعد ان فػػػػاض تكمفػػػػة االتصػػػػاؿ باإلنترنػػػػ
عمػػػػ زيػػػػادد ااػػػػت داـ الج ػػػػزد ب ػػػػدؼ التعمػػػػيـ أو التركيػػػػ أو اكتاػػػػاس المعمومػػػػا
لوقا طويمة.
ممػػػا اػػػبؽ يتبػػػيف تعػػػدد ال صػػػا ص والاػػػما التػػػ تتميػػػز ب ػػػا واػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد
والتػػػ أثػػػر مػػػف ول ػػػا عمػػػ عمميػػػة التواصػػػؿ واالتصػػػاؿ اإلناػػػان وتلقيػػػؽ التنميػػػة كػػػ
م تمػػػؼ مجػػػاال الليػػػاد .ال أنػػػ عمػػػ الجانػػػس اآل ػػػر هنػػػاؾ بعػػػض المومػػػو اليديولوجيػػػة
الت أثر ب ا تمؾ الواا ؿ بصورد امبية عم التفاعو االجتماعية بيف الكراد.

 -الطاب

المومو) اليديولوج لواا ؿ اإلعوـ الجديد:

عمػػػػ الػػػػرغـ مػػػػف تعػػػػدد المميػػػػ از وال صػػػػا ص لواػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد ال أف هنػػػػاؾ
بعػػػض المومػػػو اليديولوجيػػػة التػػػ يتاػػػـ ب ػػػا هػػػذا الػػػنمط مػػػف اإلعػػػوـ والتػػػ تاػػػ ـ كػػػ
تكػػػػػريس االغتػػػػػراس وتزييػػػػػؼ الػػػػػوع بالػػػػػذا وبػػػػػالواق االجتمػػػػػاع الملػػػػػيط ،وكيمػػػػػا يمػػػػػ
عرض تمؾ المومو أ رؼ لاف منصور:)ٕٓٓٚ ،

 -الداؿ والمدلوؿ :

ف اليػػػػػػديولوجيا قمػػػػػػية تتعمػػػػػػؽ بالتمثيػػػػػػؿ  Representationأ
كػػػػػػ عمميػػػػػػة تمثيػػػػػػؿ الفكػػػػػػرد لم ػػػػػػ

طػػػػػػأ يلػػػػػػد

أو الػػػػػػداؿ لممػػػػػػدلوؿ .واذا كػػػػػػاف الت ػػػػػػوي يصػػػػػػيس

المومػػػوع ك ػػػو يصػػػيس الػػػذا أيمػػػا ،وبػػػذلؾ تصػػػبو ماتربػػػة ،أ غيػػػر قػػػادرد عمػػػ تلقيػػػؽ
عوقػػػػة لقيقيػػػػة مػػػػ مومػػػػوع ا  .وبفلػػػػص ظػػػػاهرد االتصػػػػاؿ التكنولػػػػوج اللػػػػدي كمػػػػف
المفتػػػرض أف يكػػػػوف مػػػػا ينقمػػػ اإلعػػػػوـ هػػػػو الواقػػػػ الفعمػػػ  .ال أف اللقيقػػػػة أف مػػػػا تنقمػػػػ
واػػػا ؿ اإلعػػػوـ لػػػيس هػػػو الواقػػػػ اللقيقػػػ بػػػؿ واقعػػػا

ػػػػر يعبػػػر عنػػػ بمصػػػطمو الواقػػػػ

المفػػػػرط  Hyperrealityوالػػػػذ تمػػػػ معالجتػػػػ وتلريػػػػر بليػػػػ يكػػػػوف أكثػػػػر واقعيػػػػة مػػػػف
الواق اللقيق .
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 التجريد أو اال تزاؿ:ليػػػ ي تػػػزؿ اإلعػػػوـ اللػػػدي

كمػػػا هػػػو اللػػػاؿ كػػػ المجتمػػػ الرأاػػػمال ) كػػػؿ ػػػ

بمػػػػا كي ػػػػا العوقػػػػا االناػػػػانية لػػػػ مجػػػػرد صػػػػور وم ػػػػاهد وعومػػػػا  .وال يعػػػػد ل
معنػػػػ

ال ذا تػػػػـ التعبيػػػػر عنػػػػ ب ػػػػذ الواػػػػا ؿ ،وال يصػػػػبو ل

بػػػػر مصػػػػداقية ال ذا تػػػػـ

نقمػػػػػ عػػػػػف طريػػػػػؽ هػػػػػذ الواػػػػػا ؿ .و بػػػػػذلؾ تماػػػػػ ال بػػػػػرد ال
اجتماع أو ناان ل لد

 -صنمية الصورد:

ػػػػ

صػػػػػية و يماػػػػػ أ معنػػػػػ

ذا لـ يمر مف قنوا االتصاؿ اللدي .

أدج التطػػػػور المعاصػػػػر لتكنولوجيػػػػا اإلعػػػػوـ والبصػػػػرية من ػػػػا اصػػػػة لػػػػ أف تلولػػػػ
الصػػػورد مػػػف مجػػػرد تمثيػػػؿ لواقػػػ لػػػ تلول ػػػا هػػػ نفاػػػ ا لػػػ واقػػػ لقيقػػػ  ،ويطمػػػؽ بعػػػض
المفكػػػػريف عمػػػػ هػػػػذ الظػػػػاهرد مصػػػػطمو صػػػػنمية الصػػػػورد أو العومػػػػة ،ويعػػػػد مػػػػاركس هػػػػو
أوؿ مػػػف تكمػػػـ عػػػف الطػػػاب الصػػػنم لماػػػم Commodities

of

 Fetishismكاإلنتػػػاي

الرأاػػػػمال يظ ػػػػر عمػػػػ أنػػػػ نتػػػػاي لاػػػػم تتػػػػراكـ بااػػػػتمرار ،وتظ ػػػػر هػػػػذ الاػػػػم عمػػػػ أف
ل ػػػػا قوانين ػػػػا ال اصػػػػة المتلكمػػػػة كي ػػػػا وهػػػػ قػػػػوانيف الاػػػػوؽ ،وبػػػػذلؾ تبتعػػػػد عػػػػف أصػػػػم ا
اإلناػػػػان ويػػػػتـ ناػػػػياف العوقػػػػا االجتماعيػػػػة التػػػػ أد

لػػػػ ظ ورهػػػػا وال يظ ػػػػر من ػػػػا ال

وجودها الماد وموموعيت ا ال از فة.
وبػػػػذلؾ يتبػػػػيف أف واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد تػػػػ ثر عمػػػػ وعػػػػ الكػػػػراد بمقومػػػػا ثقػػػػاكت ـ
القوميػػػة وواقع ػػػـ االجتمػػػاع  ،وعمػػػ ر يػػػت ـ العامػػػة والصػػػورد الذهنيػػػة لػػػدي ـ عػػػف قمػػػايا
الواقػػػػ والعػػػػالـ بأكممػػػػ ؛ ك ػػػػ تػػػػرتبط بأيديولوجيػػػػة المجتمػػػػ وتػػػػنظـ العوقػػػػا االجتماعيػػػػة
وتلػػػػػػدد ملتواهػػػػػػا ونمػػػػػػط المعركػػػػػػة ونػػػػػػوع المعمومػػػػػػا التػػػػػػ يتمقاهػػػػػػا الكػػػػػػراد وكقػػػػػػا لتمػػػػػػؾ
اليديولوجية والتيا ار والتوج ا الفكرية بالمجتم .
كما تعكس واا ؿ اإلعوـ الجديد مومو أيديولوجية أ رج ت ثر عم الوع االجتماع
لدج الكراد أ رؼ لاف منصور )ٕٓٓٚ ،تتمثؿ ك :

 جم رد الكراد وكردنة الجم ور :يتاػػػػـ المجتمػػػػ الرأاػػػػمال بأنػػػػ يقػػػػوـ بعمميتػػػػ التفتيػػػػ

Fragmentation

والت ػػػػميؿ  Totalizationكػػػػ نفػػػػس الوقػػػػ  ،ك ػػػػو يعامػػػػؿ الفػػػػرد عمػػػػ أنػػػػ جػػػػز مػػػػف
جم ػػػػور أكبػػػػر منػػػػ  ،ويعامػػػػؿ الجم ػػػػور عمػػػػ أنػػػػ لػػػػيس ال مجمػػػػوع مػػػػف الكػػػػراد ،وبػػػػذلؾ
- ٖٔ٘ٔ -

تصور مقترح لتعزيز دور وسائل اإلعالم الجديد في مواجهة االغتراب االجتااعي

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

يقمػػػػ عمػػػػ الفػػػػروؽ ال ػػػػواص المميػػػػزد لكػػػػؿ من مػػػػا ،ويمػػػػي كرديػػػػة الفػػػػرد ب للاقػػػػ كػػػػ
جم ػػػػور ويمػػػػي أ تػػػػرابط أو ولػػػػدد ممكنػػػػة لمجم ػػػػور بتفتيتػػػػ لػػػػ ل ػػػػد مػػػػف الكػػػػراد.
وقػػػػػد ور اإلعػػػػػوـ اللػػػػػدي نفػػػػػس هػػػػػذ الوظيفػػػػػة المزدوجػػػػػة لمنظػػػػػاـ الرأاػػػػػمال  ،أ أف
اإلعػػػوـ يعامػػػؿ الفػػػرد عمػػػ أنػػػ جػػػز مػػػف جم ػػػور ويعامػػػؿ الجم ػػػور عمػػػ أنػػػ لػػػيس ال
مجموعػػػػة مػػػػف الكػػػػػراد .وهػػػػذا يعنػػػػ أف اإلعػػػػػوـ ال يبػػػػرز مػػػػف الفػػػػػرد ال مػػػػا هػػػػو ػػػػػا
وم ػػػػترؾ مػػػػ الكػػػػراد اآل ػػػػريف  ،أمػػػػا مػػػػا يجعمػػػػ كػػػػردا متمػػػػاي از و م تمفػػػػا كينليػػػػ جانبػػػػا.
وبػػػػػػػذلؾ يػػػػػػػتـ دمػػػػػػػاي الفػػػػػػػرد كػػػػػػػ الجماعػػػػػػػة  Integrationوامػػػػػػػفا الطػػػػػػػاب العػػػػػػػاد
عميػػػػػ  Normalizationكعنػػػػػدما يعامػػػػػؿ الفػػػػػرد عمػػػػػ أنػػػػػ جػػػػػز مػػػػػف جم ػػػػػور تمػػػػػعؼ
مقاومتػػػػ لتػػػػأثير هػػػػذا الجم ػػػػور عميػػػػ  .كالماػػػػتم لػػػػ اإلذاعػػػػة أو م ػػػػاهد التميفزيػػػػوف
عمػػػػػ الػػػػػػرغـ مػػػػػف أنػػػػػػ يمكػػػػػف أف يكػػػػػػوف وليػػػػػدا ومنعػػػػػػزال بالفعػػػػػؿ أثنػػػػػػا االاػػػػػػتماع أو
الم اهدد ال أف اإلعوـ ي كد ل دا ما أن جز مف كؿ أكبر من .

 ت صيص العاـ وتعميـ ال اص :مػػػف أهػػػـ اػػػما المجتمػػػ الرأاػػػمال ال مػػػط بػػػيف المجػػػاؿ العػػػاـ والمجػػػاؿ ال ػػػاص
وطمػػػس المومػػػو ال اصػػػة بكػػػؿ من مػػػا ،ك ػػػذا المجتمػػػ ينظػػػر لػػػ م ػػػكمة مثػػػؿ م ػػػػكمة
البطالػػػػة مػػػػثو عمػػػػ أن ػػػػا م ػػػػكمة كرديػػػػة ناتجػػػػة عػػػػف نقػػػػص كػػػػ قػػػػد ار ومواهػػػػس الفػػػػرد
وكفا تػػػػػ  ،وال يفاػػػػػرها ب رجاع ػػػػػا لػػػػػ عوامم ػػػػػا االقتصػػػػػادية والبنا يػػػػػة ،كالم ػػػػػكو ذا
الاػػػػباس العامػػػػة يلول ػػػػا لػػػػ المجػػػػاؿ ال ػػػػاص ،وعمػػػػ الجانػػػػس اآل ػػػػر ينقػػػػؿ المجتمػػػػ
الرأاػػػمال

بػػػرد ور يػػػة طبقػػػة والػػػدد كيػػػ وهػػػ البورجوازيػػػة لػػػ بػػػاق طبقػػػا المجتمػػػ

ويعمم ػػػػا عميػػػػ  ،وبػػػػذلؾ تتلػػػػوؿ مفػػػػاهيـ البورجوازيػػػػة عػػػػف اللػػػػؽ والعػػػػدؿ وال يػػػػر لػػػػ
مفػػػاهيـ عامػػػة وتنػػػزع نلػػػو اللصػػػوؿ عمػػػ الصػػػولية الكميػػػة كػػػ لػػػيف أن ػػػا ال ت ػػػص ال
طبقػػػػػة والػػػػػدد  ،و بػػػػػذلؾ تفػػػػػرض البورجوازيػػػػػة ر يت ػػػػػا و ككرهػػػػػا عمػػػػػ بػػػػػاق الطبقػػػػػا ،
وتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الككػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دد هػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أككػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الطبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دد .
يت ػػػػذ اإلعػػػػوـ أيمػػػػا نفػػػػس هػػػػذ الوظيفػػػػة القديمػػػػة لأليػػػػديولوجيا البورجوازيػػػػة؛ كػػػػاإلعوـ
يلػػػػػوؿ العػػػػػالـ لػػػػػ قريػػػػػة والػػػػػدد وذلػػػػػؾ نتيجػػػػػة الاػػػػػرعة التػػػػػ يػػػػػتـ ب ػػػػػا نقػػػػػؿ ال بػػػػػار
والمعمومػػػػا ونتيجػػػػة النت ػػػػار واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ ووصػػػػول ا لػػػػ كػػػػؿ بقعػػػػة مػػػػف الرض ،ال
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أف ذلػػػػؾ يعنػػػػ كػػػػ نفػػػػس الوقػػػػ أنػػػػ يقمػػػػ عمػػػػ اال توكػػػػا والتمػػػػاي از الثقاكيػػػػة لكػػػػؿ
ال عوس ،يعمؿ عم

دماج ا ك ثقاكة والدد وه ثقاكة الارس بالطب .

وعمػػػ الجانػػػس اآل ػػػر يمعػػػس اإلعػػػوـ عمػػػ رغبػػػة المػػػر كػػػ تأكيػػػد واثبػػػا ذاتػػػ وذلػػػؾ
بػػػأف يبعػػػد الليػػػاد اليوميػػػة عػػػف ارتباط ػػػا بػػػأ أبعػػػاد ايااػػػية واجتماعيػػػة ويمػػػف عمي ػػػا
الطػػػػاب ال

صػػػػ وال ػػػػاص  ،Privateويجعػػػػؿ الفػػػػرد يتػػػػوهـ بأنػػػػ يمكنػػػػ تلقيػػػػؽ ذاتػػػػ

عػػػػف طريػػػػؽ امػػػػتوؾ مومػػػػوعا ااػػػػت وكية ،وكػػػػ نفػػػػس الوقػػػػ يقػػػػوـ اإلعػػػػوـ ب قنػػػػاع
الم ػػػػػاهديف أف كػػػػػرديت ـ وهػػػػػويت ـ تمػػػػػمن ا الثقاكػػػػػة ككػػػػػؿ ،أ الثقاكػػػػػة باعتبارهػػػػػا طػػػػػا ار
لاويػػػػا لمفػػػػرد ويػػػػوكر لػػػػ ال ػػػػعور باال نتمػػػػا  ،كػػػػالفرد هنػػػػا هػػػػو المتواكػػػػؽ والمناػػػػجـ مػػػػ
ثقاكت  ،أ م النظاـ القا ـ ،ال الم تمؼ مع أو المعارض والمواج ل .

احملور الجاني :مايية االغرتاب االجتناعي:
 مف وـ االغتراس االجتماع :Social Alienationاالغتػػػػػػراس االجتمػػػػػػاع هػػػػػػو مف ػػػػػػوـ كماػػػػػػف ياػػػػػػت دم عممػػػػػػا االجتمػػػػػػاع لوصػػػػػػؼ
تجربػػػة الكػػػراد أو الجماعػػػا التػػػ ت ػػػعر بأن ػػػا منفصػػػمة عػػػف القػػػيـ والمعػػػايير والمماراػػػا
والعوقػػػػػػا االجتماعيػػػػػػة لمجػػػػػػتمع ـ نتيجػػػػػػة مجموعػػػػػػة متنوعػػػػػػة مػػػػػػف الاػػػػػػباس ال يكميػػػػػػة
االجتماعيػػػػة واالقتصػػػػادية؛ ليػػػػ ال يت ػػػػاركوف كػػػػ القػػػػيـ الم ػػػػتركة الاػػػػا دد لممجتمػػػػ ،
اجتماعيػػػػػا
ػػػػدا كػػػػػ المجتمػػػػػ  ،ومجموعاتػػػػػ وم ااػػػػػات  ،ومعزولػػػػػوف
وال يػػػػػتـ دمج ػػػػػـ جيػ ً
ً
عف التيار الر يس.

االغتراس لاة:

كممػػػػػة االغتػػػػػراس ن ػػػػػأ مػػػػػف االاػػػػػـ الوتينػػػػػ  alienatiowhichبػػػػػدورها م ػػػػػتقة
مػػػػػػػف الفعػػػػػػػؿ الوتينػػػػػػػ  alienareبمعنػػػػػػػ "ياػػػػػػػمس" ،أو " زالػػػػػػػة"  ،أو "ياػػػػػػػبس انفصػػػػػػػاؿ
اللػػػػدو " 45-60,1997

Sarfraz,

 ،)Hamidويوجػػػػد مصػػػػطمو االغتػػػػراس كػػػػ

المعػػػػاجـ والقػػػػواميس الاربيػػػػة كػػػػ مصػػػػطمو  Alienationويعركػػػػ قػػػػاموس ويباػػػػتر بأنػػػػ
اناػػػػلاس ػػػػػ ص مػػػػػف موقػػػػػؼ مػػػػػا ،أو ػػػػػعور بالاربػػػػػة ،أو االنعػػػػػزاؿ عػػػػػف قػػػػػيـ المجتمػػػػػ
والعا مػػػة ،أو نقػػػؿ الممكيػػػة لػػػ

ػػػر 1828

A,

M.

 ،)Webster,أو هػػػو لالػػػة أو

عمميػػػػػة يفقػػػػػد كي ػػػػػا ال ػػػػػ اص أو الجماعػػػػػا أو الثقاكػػػػػا التواصػػػػػؿ أو ال يتعػػػػػاونوف مػػػػػ
غالبػػػا لػػػ صػػػراع مفتػػػو )2019
بعمػػػ ـ الػػػبعض  ،ممػػػا يػػػ د
ً
- ٖٖٔ٘ -
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أنػػػػ يعنػػػػ االبتعػػػػاد والنفػػػػور ،ومػػػػف الناليػػػػة النفاػػػػية هػػػػو لالػػػػة يكػػػػوف كي ػػػػا ال ػػػػ ص
غريبػػػػا أو ي ػػػػعر بالعزلػػػػة كػػػػ المجتمػػػػ  ،ولالػػػػة يػػػػتـ كي ػػػػا كػػػػبو م ػػػػاعر ال ػػػػ ص بليػػػػ
ً
يصػػػبو كػػػؿ مػػػف الػػػذا والعػػػالـ ال ػػػارج غيػػػر واقعػػػ كػػػ الن ايػػػة ،ومػػػف الناليػػػة القانونيػػػة
يعنػػػ نقػػػؿ الممتمكػػػا مػػػف ػػػ ص لػػػ ممكيػػػة ػػػ ص

ػػػر

English

Collins

.)Dictionary
أمػػػػا االغتػػػػراس االجتمػػػػاع اصػػػػطولا ك نػػػػاؾ مػػػػف يعركػػػػ بأنػػػػ لالػػػػة مػػػػف االنفصػػػػاؿ
ي ػػػػعر كي ػػػػا الفػػػػرد بكونػػػػ مفتقػػػػ ار لػػػػ االرتبػػػػاط بذاتػػػػ وبػػػػالترابط مػػػػ اال ػػػػريف ،إللاااػػػػ
النػػػػاب مػػػػف كقػػػػد ال ويػػػػة وانعػػػػداـ ال ػػػػدؼ الاااػػػػ مػػػػف الليػػػػاد ،ليػػػػ تكػػػػوف لياتػػػػ بػػػػو
معنػػػ ياػػػتلؽ ،لػػػ جانػػػػس كقدانػػػ قيمػػػة المعػػػايير االجتماعيػػػػة ،ممػػػا يػػػ د

لػػػ ال ػػػػعور

بالولدد واالنعزاؿ نايؼ بف ثنياف بف ملمد . )ٕٓٔٗ ،ٕٔ ،
ويعػػػػرؼ البلػػػػ الػػػػراهف االغتػػػػراس االجتمػػػػاع لمطالػػػػس الجػػػػامع

ج ار يػػػػا بأنػػػػ "لالػػػػة

اػػػػػيكو -اجتماعيػػػػػة تنتػػػػػاس الطالػػػػػس الجػػػػػامع ماػػػػػت دـ واػػػػػا ؿ اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد وي ػػػػػعر
ول ػػػػا بالاربػػػػة ،وعػػػػدـ قدرتػػػػ عمػػػػ تاييػػػػر الومػػػػ االجتمػػػػاع الػػػػذ يتفاعػػػػؿ معػػػػ  ،ممػػػػا
يػػػػػ د بػػػػػ لػػػػػ العزلػػػػػة وانفصػػػػػال عػػػػػف المجتمػػػػػ الملػػػػػيط ،وكقػػػػػداف ال ويػػػػػة ،ومػػػػػعؼ
االنتمػػػػا والػػػػوال لديػػػػ  ،والومبػػػػاالد ،واالاػػػػتوس القيمػػػػ  ،وال ػػػػعور بػػػػالعجز كػػػػ التكيػػػػؼ
م اآل ريف.

 بعض النظريا والر ج المفارد لوغتراس االجتماع :ان ػػػػاؿ المفكػػػػروف والفواػػػػفة منػػػػذ وقػػػػ بعيػػػػد بتفاػػػػير اػػػػموؾ االغتػػػػراس لػػػػدج بعػػػػض
ك ا المجتم  ،وانقاموا ك ذلؾ ل كرؽ متعددد:
كقػػػػد انلصػػػػر مف ػػػػوـ االغتػػػػراس قبػػػػؿ ع ػػػػد هيجػػػػؿ كػػػػ المف ػػػػوـ الػػػػدين أ انفصػػػػاؿ
اإلناػػػػػاف عػػػػػف اهلل ،وانفصػػػػػاؿ اإلناػػػػػاف عػػػػػف الطبيعػػػػػة بمػػػػػا كي ػػػػػا مػػػػػف ممػػػػػذا و ػػػػػ وا
منصػػػػور ابػػػػف زاهػػػػ  ،ال ػػػػايس ملمػػػػد الاااػػػػ  ، )ٕٓٓٙ ،ٗٗ ،وقػػػػد ػػػػاع كػػػػ البدايػػػػة
كػػػ الكتابػػػا الوهوتيػػػة ،كفػػػ الكتػػػاس المقػػػدس وصػػػؼ المفكػػػروف  -أثنػػػا تعمػػػيق ـ عمػػػ
المػػػو الرولػػػ  -الكػػػراد الػػػػوثنييف بػػػأن ـ مظممػػػة كػػػ ك م ػػػػـ ،ومعػػػزوليف عػػػف ليػػػػاد اهلل،
أيمػػػا
وأف المػػػو الرولػػػ لػػػيس اػػػوج اغتػػػراس الػػػرو عػػػف اهلل .لػػػيس كقػػػط الماػػػيلية بػػػؿ ً

ال ندواػػػية والبوذيػػػة قػػػد كاػػػرتا االغتػػػراس مػػػف ليػػػ االنفصػػػاؿ أو التفكػػػؾ عػػػف اهلل .وكػػػاف
- ٖٔ٘ٗ -
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الاػػػػبس الػػػػػر يس لمعزلػػػػػة لمعظػػػػػـ الوهػػػػػوتييف هػػػػو االن ػػػػػراط الػػػػػدنيو

المػػػػػاد واللاػػػػػ ).

ولتجنػػػس االغتػػػػراس الرولػػػػ  ،ػػػػجعوا االغتػػػػراس عػػػػف العػػػػالـ المػػػػاد واالجتمػػػػاع  .وب ػػػػر
الماػػػيلية البدا يػػػة بػػػأف العػػػالـ ينتمػػػ

لػػػ ال ػػػيطاف  ،والطبيعػػػة هػػػ العػػػدو  ،وأف الجاػػػد

غوبػػػػا ذا كػػػػاف العمػػػػؿ واػػػػيمة إلرمػػػػا المػػػػواد
يعػػػػد اػػػػجنا .وكػػػػاف ااػػػػتبعاد العمػػػػؿ أمػ ًا
ػػػر مر ً
ال صػػػػػية الجاػػػػػدية) أو االجتماعيػػػػػة أو أو النػػػػػا .وكػػػػػ الكتػػػػػاس المقػػػػػدس ال ندواػػػػػػ
غوبػػػا كيػػػ كقػػػط عنػػػدما يػػػتـ جػػػ ار ك ػػػعور
 ، Bhagavad Gitaكػػػاف الكرمػػػة العمػػػؿ) مر ً
ػػػػالص بالواجػػػػس دوف أ ارتبػػػػاط بنتا جػػػػ أو أ رغبػػػػػة كػػػػ تلقيػػػػؽ مكااػػػػس صػػػػػية.
وكػػػ التصػػػوؼ اإلاػػػوم  ،ت ػػػب لالػػػة الماارقبػػػة maraqba
العالـ ال ارج  ،ولت مف الفرد نفا

ٔ .نظرية هيجؿ:

of

 stateالاربػػػة مػػػف

.)Hamid Sarfraz, 45-46 ,1997

نظػػػر هيجػػػؿ لػػػ االغتػػػراس عمػػػ أنػػػ االغتػػػراس الػػػذات " الاربػػػة الذاتيػػػة) أ العمميػػػة
أو نتيجػػػة العمميػػػة التػػػ

تصػػػبو "الػػػذا " مػػػف ػػػوؿ نفاػػػ ا ومػػػف ػػػوؿ عمم ػػػا ال ػػػاص

غريبػػػة عمػػػ طبيعت ػػػا النفاػػػػية 2008

3,

DOĞAN,

 .)SEVGİليػػػ يكػػػػوف

هنػػػاؾ ثمػػػة انفصػػػاـ مػػػورو بػػػيف الفػػػرد بوصػػػف ذاتػػػا مبدعػػػة تريػػػد أف تلقػػػؽ نفاػػػ ا وبػػػيف
الفػػػػػػرد مومػػػػػػوعا واقعػػػػػػا تلػػػػػػ تػػػػػػأثير اآل ػػػػػػريف ،كػػػػػػاالغتراس يعػػػػػػد انعكػػػػػػاس لتصػػػػػػدعا
وان يػػػػػػا ار كػػػػػػ العوقػػػػػػة العمػػػػػػوية بػػػػػػيف اإلناػػػػػػاف وتجربتػػػػػػ الوجوديػػػػػػة ،بػػػػػػيف الػػػػػػذا -
المومػػػػوع ،بػػػػيف الجػػػػز  -الكػػػػؿ ،بػػػػيف الفػػػػرد -المجتمػػػػ

منصػػػػور ابػػػػف زاهػػػػ  ،ال ػػػػايس

ملمػػػػد الاااػػػػ  .) ٕٓٓٙ ، ٗ٘ -ٗٗ ،وقػػػػد عػػػػرؼ هيجػػػػؿ االغتػػػػراس عمػػػػ أنػػػػ " لالػػػػة
الوقػػػػدر أو العجػػػػز التػػػػ يعاني ػػػػا الفػػػػرد عنػػػػدما يفقػػػػد اػػػػيطرت عمػػػػ منتجاتػػػػ وومتمكاتػػػػ ،
كتوظػػػؼ لصػػػالو غيػػػر بػػػدؿ اف ياػػػطو عمي ػػػا لصػػػالل ال ػػػاص ،وب ػػػذا يفقػػػد الفػػػرد القػػػدرد
عمػػ تقريػػػر مصػػػير والتػػػأثير كػػػ مجػػػرج اللػػػدا التاري يػػة بمػػػا كػػػ ذلػػػؾ تمػػػؾ التػػػ ت مػػػ
وتاػػػػػػ ـ بتلقيػػػػػػؽ ذاتػػػػػػ وطمولاتػػػػػػ

اػػػػػػمية بػػػػػػف عمػػػػػػارد ،منصػػػػػػور بػػػػػػف زاهػػػػػػ ٕ٘ ،

.)ٕٖٓٔ،

ٕ .نظرية كارؿ ماركس:
ػػػػر بمف ػػػػػوـ هيجػػػػػؿ عػػػػػف "الجػػػػػوهر العػػػػػالم لإلناػػػػػاف" كػػػػػ
تػػػػػأثر كػػػػػارؿ مػػػػػاركس كثيػ ًا
تفكيػػػر كػػػ الطبيعػػػة الب ػػػرية ،لكػػػف معظػػػـ يمانػػػ بالطبيعػػػة العالميػػػة لإلناػػػاف أليػػػؿ لػػػ
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الن ػػػػػاط اإلنتػػػػػاج أو العمػػػػػؿ ليػػػػػ تركػػػػػز مف ػػػػػوـ االغتػػػػػراس كػػػػػ النػػػػػوال االقتصػػػػػادية
المتعمقػػػة بمجػػػاؿ تلميػػػؿ العمػػػؿ ،وأرجػػػ أاػػػباس االغتػػػراس لػػػ أف بعػػػض الكػػػراد ياتربػػػوف
عػػػػف أعمػػػػال ـ لاػػػػباس مومػػػػوعية كامنػػػػة كػػػػ عوقػػػػا اإلنتػػػػاي وناػػػػؽ الاػػػػيادد الطبقػػػػ
لػػػػ انفصػػػػال ـ عػػػػف العمػػػػؿ واإلنتػػػػاي ،وكػػػػذلؾ اغتػػػػراب ـ عػػػػف الطبيعػػػػة وعػػػػف

ممػػػػا يػػػػ د

ذوات ػػػػػـ منصػػػػػور ابػػػػػف زاهػػػػػ  ،ال ػػػػػايس ملمػػػػػد الاااػػػػػ  .) ٕٓٓٙ ، ٗ٘ -ٗٗ ،وقػػػػػد
أطمػػػػؽ مػػػػاركس عمػػػػ هػػػػذا النػػػػوع مػػػػف االغتػػػػراس "بػػػػاالغتراس االقتصػػػػاد " باػػػػبس "التقاػػػػيـ
االجتمػػػػاع لمعمػػػػؿ" الػػػػذ يقاػػػػـ المجتمعػػػػا الرأاػػػػمالية لػػػػ طبقػػػػا اجتماعيػػػػة  .ووكقًػػػػا

لمانػػػػدؿ  ،كػػػػ ف االغتػػػػراس االقتصػػػػاد هػػػػو انفصػػػػاؿ عػػػػف منتجػػػػا العمػػػػاؿ  ،بمػػػػا كػػػػ ذلػػػػؾ
"أدوا العمػػػػػػؿ" التػػػػػػ يواج ػػػػػػا العمػػػػػػاؿ "كقػػػػػػود أجنبيػػػػػػة وعدا يػػػػػػة تاػػػػػػتعبدها وت نق ػػػػػػا"
.)James Reveley, 85, 2013
وقػػػػػد لػػػػػدد مػػػػػاركس أربػػػػػ طػػػػػرؽ ملػػػػػددد ينت ػػػػػر كي ػػػػػا االغتػػػػػراس كػػػػػ المجتمػػػػػ
الرأامال

:)Judy Cox , 1998

ٔ .نتػػاي العمػػؿ :ليػػػ يػػتـ عػػػزؿ العامػػؿ عػػػف ال ػػ
ػػػ ص

الػػذ ينتجػػػ لنػػ مممػػػوؾ مػػف قبػػػؿ

ػػػر ،هػػػو الرأاػػػمال  .وهكػػػذا ينػػػتج العمػػػاؿ ملاصػػػيؿ نقديػػػة لماػػػوؽ عنػػػدما

ػػدا ،وصػػػن اػػػيا ار ال
يعػػػانوف مػػػف اػػػو التاذيػػػة ،وبنػػػا منػػػازؿ لػػػف يعي ػػػوا كي ػػػا أبػ ً

أبدا ،وانتاي ألذية ال يمكن ـ ارتدا ها  ،وما ل ذلؾ.
يمكن ـ ار ها ً
ٕ .عمميػػػة العمػػػؿ :ليػػػ ال توجػػػد اػػػيطرد لمعامػػػؿ عمػػػ عمميػػػة اإلنتػػػاي ،وال يكػػػوف لديػػػ
أ أر لػػػػوؿ ال ػػػػروط التػػػػ يعمػػػػؿ ب ػػػػا وكيفيػػػػة تنظػػػػيـ عممػػػػ  ،وكيػػػػؼ يػػػػ ثر عميػػػػ

وعقميػػػا .وهػػػذا االكتقػػػار لػػػ الاػػػيطرد عمػػػ عمميػػػة العمػػػؿ يلػػػوؿ قػػػدرد العامػػػؿ
ػػديا
ً
جاػ ً
عمػػػػػ العمػػػػػؿ لػػػػػ نقيمػػػػػ  ،وال تكػػػػػوف عمميػػػػػة العمػػػػػؿ ارجػػػػػة عػػػػػف اػػػػػيطرد العمػػػػػاؿ
كلاػػػػس ،بػػػػؿ ن ػػػػا ت مػػػػ لاػػػػيطرد قػػػػوج معاديػػػػة ل ػػػػـ؛ لف الرأاػػػػمالييف وأتبػػػػاع ـ
يلفػػػزوف المػػػػديريف لجعػػػؿ العمػػػػاؿ يعممػػػوف بجديػػػػة وباػػػرعة ولفتػػػػ ار أطػػػوؿ .ويصػػػػبو
المجتمػػػػػ قػػػػػا ـ عمػػػػػ بيػػػػػ و ػػػػػ ار القػػػػػود العاممػػػػػة ،وتقاػػػػػيـ المركبػػػػػة لػػػػػ أج از ػػػػػا
الفرديػػػػة" ،ليػػػػ يكػػػػوف لػػػػدج أربػػػػاس العمػػػػؿ مصػػػػملة كػػػػ تقاػػػػيـ عمميػػػػة العمػػػػؿ لػػػػ
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أجػػػ از صػػػايرد .وتػػػ د هػػػذ العمميػػػة المتكػػػػررد الصػػػارمة لػػػ دكػػػف المواهػػػس الفرديػػػػة
أو م ا ار العامؿ.
ٖ .عػػػزؿ العمػػػاؿ عػػػف بنػػػ الب ػػػر :وين ػػػأ هػػػذا االغتػػػراس جز يػػػاً باػػػبس التناقمػػػا التػػػ

تن ػػػػأ لتمػػػػاً عػػػػف البنيػػػػة الطبقيػػػػة لممجتمػػػػ  .كينعػػػػزؿ العمػػػػاؿ عػػػػف الرأاػػػػمالييف الػػػػذيف
ياتاموف عمم ـ ويتلكموف ك ال يا الت ينتجوها.

ٗ .الطبيعػػػػػة الب ػػػػػرية اإلناػػػػػانية) :العنصػػػػػر الرابػػػػػ هػػػػػو عػػػػػزؿ العامػػػػػؿ عػػػػػف ناػػػػػانيت
وذاتػػػػ  ،وقدرتػػػػ عمػػػػ ت ػػػػكيؿ العػػػػالـ مػػػػف لولػػػػ بػػػػوع  .كفػػػػ ظػػػػؿ الرأاػػػػمالية يعمػػػػؿ
العامػػػػػػؿ بػػػػػػاإلك ار  ،والاػػػػػػ رد .وال يلمػػػػػػؿ العمػػػػػػؿ أ عوقػػػػػػة بميولػػػػػػ ال
مصالل الجماعية.

ٖ .نظرية أنطونيو غرام

صػػػػػػية أو

:

يػػػربط العممػػػا بػػػيف مف ػػػوـ مػػػاركس لمعزلػػػة واالغتػػػراس وبػػػيف مف ػػػوـ ال يمنػػػة الثقاكيػػػة
لنطونيػػػو غرام ػػػ

ألػػػػد رواد المدراػػػة النقديػػػػة) الػػػذ يػػػرج أف االغتػػػػراس يعنػػػ ال مػػػػوع

لمنظػػػاـ االقتصػػػاد والثقػػػاك الػػػذ تقػػػوـ عميػػػ واػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد والػػػذ يأ ػػػذ ػػػي ًا
مػػػػا مػػػػف الماػػػػت دميف ؛ كاإلنترنػػػػ يلػػػػوؿ الماػػػػت دميف العػػػػادييف لػػػػ م ػػػػاركيف ن ػػػػطيف
ومػػػػػواكقيف كػػػػػ عػػػػػزل ـ مػػػػػف جانػػػػػس مجتمػػػػػ الماػػػػػت مكيف" .ليػػػػػ

ف ماػػػػػت دم واػػػػػا ؿ

التواصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاع بوصػػػػػػف ـ "منتجػػػػػػيف" ينتجػػػػػػوف بلريػػػػػػة ويعيػػػػػػدوف مػػػػػػط الملتػػػػػػوج
وتوزيعػػػػػػ عمػػػػػػ الويػػػػػػس ،ويلممػػػػػػوف المػػػػػػواد اإلعوميػػػػػػة أو يعمقػػػػػػوف عمي ػػػػػػا ،وي ػػػػػػاركوف
"اإلعجابػػػػػػا " مػػػػػػ اآل ػػػػػػريف عمػػػػػػ الفػػػػػػيس بػػػػػػوؾ ،المػػػػػػر الػػػػػػذ يػػػػػػديـ أاػػػػػػطورد اػػػػػػيادد
الماػػػػت مؾ ،ويػػػػ د

لػػػػ تاػػػػريس المعمومػػػػا ال

صػػػػية التػػػػ يػػػػتـ تجريػػػػدها مػػػػف هػػػػ ال

الماػػػػت دميف ،وتلويم ػػػػا لػػػػ بيانػػػػا أوليػػػػة يػػػػتـ بيع ػػػػا أو تبادل ػػػػا بػػػػيف ال ػػػػركا واعػػػػادد
ت ػػػػػػكيم ا لإلعونػػػػػػا الماػػػػػػت دكة  ،ممػػػػػػا ينػػػػػػتج ااػػػػػػت داكًا دقيقًػػػػػػا لملمػػػػػػو اإلعونيػػػػػػة
وااػػػػتراتيجيا التاػػػػويؽ .وبػػػػذؾ تصػػػػبو واػػػػا ؿ التواصػػػػؿ االجتمػػػػاع م يمنػػػػة كػػػػ المقػػػػاـ

الوؿ – المصػػػدر الػػػر يس الػػػذ تولػػػد كيػػػ رأاػػػمالية الماػػػت مؾ
.)86-87, 2013
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أيمػػػػػا ي كػػػػػد غرام ػػػػػ أف ماػػػػػت دم واػػػػػا ؿ التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاع يصػػػػػبلوف مػػػػػف
ً
ػػػػػػػريف ياػػػػػػػمي ـ "الملتػػػػػػػالوف"  ،ويلصػػػػػػػرهـ جمػػػػػػػيع ـ كػػػػػػػ "ترتيػػػػػػػس ال يمنػػػػػػػة".

وياتلمػػػػػػر عػػػػػػالـ االجتمػػػػػػاع الميبرالػػػػػػ كومػػػػػػور بايومػػػػػػاف  Bauman Comorمف ػػػػػػوـ
"الثقاكػػػػة االاػػػػت وكية" لي كػػػػد بػػػػأف ماػػػػت دـ واػػػػا ؿ التواصػػػػؿ االجتمػػػػاع يػػػػزعـ أف هدكػػػػ
المثػػػػال هػػػػو التعػػػػرؼ عمػػػػ اآل ػػػػريف ،بينمػػػػا يكػػػػوف كػػػػ الواقػػػػ مجػػػػرد كػػػػرد يػػػػروي ويبيػػػػ
نفاػػػػ لن ػػػػريف كاػػػػمعة أ ػػػػرج دوف معركػػػػة الاػػػػوؽ التػػػػ يػػػػتـ تػػػػداوؿ هػػػػذا البيػػػػ كي ػػػػا.
وتكػػػػوف الطريقػػػػة الوليػػػػدد لم ػػػػاركت كػػػػ نظػػػػاـ ايااػػػػ منفػػػػرد هػػػػ الاػػػػع

لػػػػ

دراي

منتجاتػػػ كػػػ ناػػػيج ثقػػػاك لماػػػم القابمػػػة لمتبػػػديؿ .مثػػػؿ جػػػذس أصػػػدقا الفػػػيس بػػػوؾ مػػػف
ػػػػػوؿ غػػػػػرس القواعػػػػػد والقػػػػػيـ  ،والتمكػػػػػيف الػػػػػذات لألككػػػػػار ال اط ػػػػػة التػػػػػ كػػػػػ الواقػػػػػ ،
وتلويػػػؿ العوقػػػا االجتماعيػػػة لػػػ اػػػػمعة ،بليػػػ ياػػػتوعس الماػػػت دموف البنػػػ الاػػػػمعية
الت تتمثؿ ك الثقاكة واإلدماي واالاتيعاس .)James Reveley, 87, 2013

ٗ .نظريػػػػػة كينيػػػػػ كيناػػػػػتوف ٜ٘ٔٙ

of

theory

Keniston’s

Kenneth

:alienation

ومػػػ كيناػػػتوف تصػػػو ار نظريػػػا لوغتػػػراس مػػػف ػػػوؿ درااػػػت التػػػ أجراهػػػا عمػػػ طمبػػػة
جامعػػػػة هاركػػػػارد .وتوصػػػػؿ كي ػػػػا أف الصػػػػؿ كػػػػ االغتػػػػراس هػػػػو اغتػػػػراس الػػػػذا النػػػػاتج عػػػػف
كقػػػداف الثقػػػة والنظػػػر الت ػػػا مية لمماػػػتقبؿ ،وعػػػدـ وجػػػود أهػػػداؼ بعيػػػدد المػػػدج ياػػػع الفػػػرد
لػػػػ تلقيق ػػػػا ،وعػػػػدـ رمػػػػ الفػػػػرد نلػػػػو معظػػػػـ أكػػػػراد المجتمػػػػ

صػػػػو الػػػػديف الجمػػػػاع ،

ٔ .)ٕٓٔٓ ،ٙوأكػػػػد أف االغتػػػػراس يظ ػػػػر كػػػػ ثنايػػػػا المجتمعػػػػا تبعػػػػا ال ػػػػتوؼ أنماط ػػػػا
الثقاكيػػػػػة واالجتماعيػػػػػة والايااػػػػػية ،وأنػػػػػ يتمػػػػػمف معػػػػػان الت ػػػػػا ـ والصػػػػػراعا النفاػػػػػية
تبعػػػػا لمػػػػا تلدثػػػػ تمػػػػؾ النمػػػػاط مػػػػف مػػػػاوط ال يتقبم ػػػػا ال ػػػػباس  ،ويصػػػػبو الػػػػركض ل ػػػػذ
المعطيػػػػا الثقاكيػػػػة واالجتماعيػػػػة التػػػػ تػػػػ د

لػػػػ الاػػػػ ط وعػػػػدـ اال نتمػػػػا والت ػػػػرس مػػػػف

تلمػػػػػؿ الماػػػػػ ولية لػػػػػو ألمػػػػػد .)ٛ ،ٕٓٔٛ ،ويػػػػػرج كيناػػػػػتوف أف هنػػػػػاؾ مجموعػػػػػة مػػػػػف
ال صػػػػا ص الاااػػػػية التػػػػ ت ػػػػكؿ مومػػػػو ال ػػػػ ص الماتػػػػرس وهػػػػ  :كقػػػػداف الثقػػػػة كػػػػ
التعامػػػػػػؿ مػػػػػػ اآل ػػػػػػريف ،واإللاػػػػػػاس بػػػػػػالقمؽ والتػػػػػػوتر النفاػػػػػػ  ،والامػػػػػػس ،والت ػػػػػػا ـ،
وال ػػػػػعور بالتقػػػػػار الػػػػػذا واآل ػػػػػريف مػػػػػف لػػػػػول ـ ،ومػػػػػعؼ ال ويػػػػػة ،وركػػػػػض التن ػػػػػ ة
االجتماعيػػػػة ،وال ػػػػوؼ مػػػػف المػػػػو  ،ومػػػػياع القػػػػيـ الجماليػػػػة كػػػػ مقابػػػػؿ الماػػػػايرد لملركػػػػة
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اآلليػػػػة وـ يتبع ػػػػا مػػػػف عوامػػػػؿ ماديػػػػة تكنولوجيػػػػة ،وركػػػػض القػػػػيـ االجتماعيػػػػة التػػػػ تمػػػػاط
عمػػػػػ

رادد اإلناػػػػػاف ،واالناػػػػػلاس وعػػػػػدـ تلمػػػػػؿ الماػػػػػ ولية

Sasani,

Samira

.)Parvaneh Javidnejat, 2015, 204
ممػػػا اػػػبؽ يتبػػػيف ا ػػػتوؼ المػػػدا ؿ والنظريػػػا التػػػ تناولػػػ مف ػػػوـ االغتػػػراس بػػػيف
المػػػػد ؿ الػػػػدين  ،والمػػػػد ؿ ال يجمػػػػ الػػػػذ يػػػػدور لػػػػوؿ ػػػػعور الفػػػػرد بالاربػػػػة عػػػػف ذاتػػػػ
والمػػػػػػد ؿ الماركاػػػػػػ القػػػػػػا ـ عمػػػػػػ البي ػػػػػػة الطبقيػػػػػػة وعوقػػػػػػا اإلنتػػػػػػاي .أمػػػػػػا غرام ػػػػػػ
وبايومػػػػػاف كقػػػػػد تنػػػػػاوال مف ػػػػػوـ االغتػػػػػراس مػػػػػف ػػػػػوؿ ال يمنػػػػػة اليديولوجيػػػػػة والثقاكيػػػػػة
لواػػػػػػا ؿ اإلعػػػػػػوـ والتواصػػػػػػؿ ومػػػػػػا تكراػػػػػػ ايااػػػػػػا الاػػػػػػوؽ مػػػػػػف ثقاكػػػػػػة االاػػػػػػت وؾ
واالاػػػػتاوؿ وال يمنػػػػة .وأ يػػػػ ار كيناػػػػتوف الػػػػذ اتفػػػػؽ مػػػػ هيجػػػػؿ كػػػػ أف االغتػػػػراس هػػػػو
اغتراس الذا عف نفا ا.

 مصادر االغتراس االجتماع :ف ظػػػػاهرد االغتػػػػراس االجتمػػػػاع ظػػػػاهرد اجتماعيػػػػة تراكميػػػػة ت تمػػػػؼ لجػػػػـ مظاهرهػػػػا

وأ ػػػػػكال ا و ػػػػػدت ا والم ػػػػػكو المصػػػػػالبة ل ػػػػػا بػػػػػا توؼ الزمػػػػػاف والمكػػػػػاف ،ومػػػػػف ك ػػػػػة
اجتماعيػػػػة لػػػػ أ ػػػػرج كػػػػ المجتمػػػػ الوالػػػػد .وتن ػػػػأ عػػػػف نػػػػوعيف مػػػػف المصػػػػادر ألػػػػدهما
مومػػػػوع ي ػػػػير لػػػػ البعػػػػاد البنا يػػػػة واالقتصػػػػادية والايااػػػػية واالجتماعيػػػػة التػػػػ مػػػػف
الملتمػػػػػػؿ أف تػػػػػػ د

لػػػػػػ االغتػػػػػػراس ،واآل ػػػػػػر ذاتػػػػػػ ليػػػػػػ يػػػػػػرتبط الفػػػػػػرد بالتنظيمػػػػػػا

البيروقراطيػػػػة وأنمػػػػاط الاػػػػمطة التػػػػ تجعػػػػؿ دور ينلصػػػػر كػػػػ ال مػػػػوع وااللتػػػػزاـ بػػػػالنظـ
والقػػػوانيف ممػػػا ي ػػػعر بػػػالعجز واكتقػػػاد القػػػدرد .وبػػػذلؾ كػػػ ف االغتػػػراس ظػػػاهرد ال تنطػػػو عمػػػ
المعنػػػػ الػػػػذات كلاػػػػس ،بػػػػؿ نػػػػ كػػػػ الجػػػػوهر نتػػػػاي لعوامػػػػؿ مومػػػػوعية ،تػػػػرتبط بالاػػػػرد
والمجتمػػػػػ الملمػػػػػ  ،والم ااػػػػػا الراػػػػػمية والاػػػػػمطة االجتماعيػػػػػة ،والظػػػػػروؼ التػػػػػ يمػػػػػر
ب ػػػػػػا المجتمػػػػػػ  ،اصػػػػػػة كػػػػػػ مرلمػػػػػػة التلػػػػػػوال الاػػػػػػريعة وااللتكػػػػػػاؾ الثقػػػػػػاك

جػػػػػػوؿ

اماعيؿ لمم .)ٜٜٖٔ ،ٜٔ،

 أاباس االغتراس االجتماع :وقػػػػد أرجػػػػ كػػػػروـ أاػػػػباس االغتػػػػراس لػػػػ طبيعػػػػة المجتمػػػػ اللػػػػدي  ،واػػػػيطرد اآللػػػػة

وهيمنػػػػة التكنولوجيػػػػا اللديثػػػػة عمػػػػ اإلناػػػػاف واػػػػيطرد الاػػػػمطة وهيمنػػػػة القػػػػيـ واالتجاهػػػػا
واليديولوجيا التامطية

الد ملمد أبو عيرد.)ٕٖٓٔ ، ٔٓٓ ،
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ممػػػا اػػػبؽ يتمػػػو تعػػػدد الاػػػباس والعوامػػػؿ التػػػ ينػػػتج عن ػػػا ػػػعور الفػػػرد بػػػاالغتراس
اػػػوا عػػػف نفاػػػ أو عػػػف مجتمعػػػ

ػػػوؿ عمميػػػة التن ػػػ ة االجتماعيػػػة ليػػػ قصػػػور الػػػدور

الػػػػذ ت ديػػػػ م ااػػػػا التن ػػػػ ة كػػػػ تعمػػػػيـ الفػػػػرد كيفيػػػػة طاعػػػػة الوامػػػػر وتنفيػػػػذها دوف
تعميمػػػ كيفيػػػة االعتمػػػاد عمػػػ الػػػنفس وتلمػػػؿ الماػػػ ولية والثقػػػة كػػػ الػػػنفس  .كمػػػو عػػػف
معؼ تلقيؽ تكاك الفرص والعدالة االجتماعية.

 أبعاد مظاهر) االغتراس االجتماع :تتعػػػػػػػدد أبعػػػػػػػاد مظػػػػػػػاهر) االغتػػػػػػػراس االجتمػػػػػػػاع لػػػػػػػدج الكػػػػػػػراد
,1997

Hamid

 )Sarfraz,51-56منصػػػػور ابػػػػف زاهػػػػ  ،ال ػػػػايس ملمػػػػد الاااػػػػ -ٗٙ ،

 ) ٕٓٓٙ ، ٗٚجوؿ اماعيؿ لمم :)ٜٜٖٔ ،ٜٔ،

ٔ .ال ػػػػػػػعور بػػػػػػػالعجز الولػػػػػػػوؿ -انعػػػػػػػداـ القػػػػػػػود)  :Powerlessnessويعنػػػػػػػ
ػػػعور الفػػػرد بأنػػػ ال ياػػػتطي أف يػػػ ثر كػػػ المواقػػػؼ االجتماعيػػػة التػػػ يواج ػػػا وبالتػػػػال
كػػػػالفرد الماتػػػػرس ال ياػػػػتطي أف يقػػػػرر مصػػػػير وارادتػػػػ أو التػػػػأثير كػػػػ مجػػػػرج اللػػػػدا أو
كػػػ صػػػن القػػػ ار ار الم مػػػة التػػػ ت ػػػتص بلياتػػػ ومصػػػير نظػػػ ار لف مصػػػير تلػػػددها قػػػػود
ارجيػػػػة؛ كيعجػػػػز عػػػػف تلقيػػػػؽ ذاتػػػػ  .وتتمثػػػػؿ مظػػػػاهر العجػػػػز لػػػػدج الطالػػػػس الجػػػػامع كيمػػػػا
يم :
 اكتقػػػػاد القػػػػدرد عمػػػػ صػػػػن وات ػػػػاذ القػػػػ ار ار كػػػػ أغمػػػػس المواقػػػػؼ المصػػػػيريةالدرااة -العمؿ ،الزواي).... ،
 ال عور بعدـ القدرد عم التصرؼ ك المواقؼ الت تواج . الميؿ ل االنالاس مف المواقؼ الت تتطمس معظ وج د كبير. اكتقاد القدرد عم التأثير الفعاؿ ك المواقؼ الت تواج . -تجنس مواج ة اآل ريف ك أغمس المواقؼ الت يتعرض ل ا.

ٕ .الومعنػػػػػ  :Meaninglessnessويعنػػػػػ أف الفػػػػػرد لػػػػػف ياػػػػػتطي التنبػػػػػ بدرجػػػػػة
عاليػػػػة مػػػػف الكفػػػػا د بالنتػػػػا ج الماػػػػتقبمية ونتػػػػا ج اػػػػموكيات واػػػػموؾ اآل ػػػػريف ،كمػػػػا ي ػػػػعر
أف الليػػػػػػاد كقػػػػػػد معناهػػػػػػا ،وداللت ػػػػػػا ومعقوليت ػػػػػػا ويمكػػػػػػف أف يػػػػػػ د ذلػػػػػػؾ لػػػػػػ كقػػػػػػداف
ماػػػوغا ااػػػتمرارها كػػػ نظػػػرهـ ،ويػػػنجـ مثػػػؿ هػػػذا ال ػػػعور لػػػدي ـ باػػػبس اإللباطػػػا التػػػ
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ػػػػػػػباع اللاجػػػػػػػا الم تمفػػػػػػػة الجاػػػػػػػدية والنفاػػػػػػػية

واالجتماعية .وتتمثؿ مظاهر الومعن لدج الطالس الجامع كيما يم :
 اكتقاد القدرد عم التنب بدرجة عالية بالنتا ج الماتقبمية التاػػػا ؿ بااػػػتمرار عػػػف قيمػػػة الليػػػاد وأهميت ػػػا ال ػػػعور بػػػأف الليػػػاد عمومػػػامممة).
 ال عور باإللباط نلو قدرت عم تايير الواق . تااوج النجا والف ؿ بالنابة ل . -ال وؼ مف الماتقبؿ ناد ار ما ي ام .

ٖ .الومعياريػػػػػة انعػػػػػػداـ القػػػػػيـ -النوميػػػػػػا)  :Normlessnessهػػػػػذا المظ ػػػػػػر
مػػػف االغتػػػراس لػػػ جػػػذور كػػػ مف ػػػوـ  anomieasأ "ال ػػػذوذ" الػػػذ ي ػػػير لػػػ
اللالػػػػة أو الموقػػػػؼ الػػػػذ ان ػػػػار كيػػػػ المعػػػػايير االجتماعيػػػػة التػػػػ تػػػػنظـ الاػػػػموؾ
الفػػػػرد وتوج ػػػػ أو لػػػػـ تعػػػػد كعالػػػػة كقواعػػػػد لماػػػػموؾ ،أو انػػػػدماي القػػػػيـ والمعػػػػايير
الماػػػػػتلدثة الناتجػػػػػ عػػػػػف التلػػػػػوؿ الاػػػػػري وااللتكػػػػػاؾ الثقػػػػػاك الػػػػػذ أدج لػػػػػ
اكتقػػػاد القاعػػػدد المعياريػػػة بػػػيف ال ػػػ ار و االجتماعيػػػة الم تمفػػػة .كي ػػػعر الفػػػرد بػػػأف
الواػػػػػا ؿ غيػػػػػر الم ػػػػػروعة مطموبػػػػػة وأنػػػػػ بلاجػػػػػة ل ػػػػػا إلنجػػػػػاز الهػػػػػداؼ ،وهػػػػػذ
اللالػػػة تن ػػػأ عنػػػدما تتفػػػؾ القػػػيـ والمعػػػايير االجتماعيػػػة وتف ػػػؿ كػػػ الاػػػيطرد عمػػػ
الاػػػػػموؾ الفػػػػػرد ومػػػػػبط .كيصػػػػػطدـ الفػػػػػرد بوجػػػػػود القػػػػػيـ ونقيمػػػػػ ا لممومػػػػػوع
الوالػػػػد ،كتلػػػػ كجػػػػود بػػػػيف الاايػػػػا والواػػػػا ؿ ،وي ػػػػعر بمػػػػياع القػػػػيـ والمعػػػػايير.
وتتمثؿ مظاهر الومعيارية لدج الطالس الجامع كيما يم :
 -اات داـ الواا ؿ غير الم روعة ك

نجاز أهداك .

 المجو ل تبن بعض القيـ ونقيم ا ك الموقؼ الوالد. ال ػػػػػعور بانعػػػػػداـ القػػػػػيـ كػػػػػ التفػػػػػاعو االجتماعيػػػػػة التػػػػػ تػػػػػتـ بينػػػػػ وبػػػػػيفزمو .
 المج ل مجاممة بعض ال-

اص لتلقيؽ مصالل وأهداك .

طاعػػػػػة الوامػػػػػر التػػػػػ يفرمػػػػػ ا اآل ػػػػػروف لتػػػػػ واف تعارمػػػػػ مػػػػػ قناعاتػػػػػ
ال

صية.
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 المجو لماش ك االمتلانا لت ينجو. ال عور أف النجا ك هذا المجتم ال يبن عم أاس أ وقية. -ال عور أف الناس ال يتقربوف من ال لمصالو

ٗ .العزلػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة Isolation

صية.

 :Socialوتعنػػػػػػ

لاػػػػػػاس الفػػػػػػرد بالولػػػػػػدد

وملاولػػػة االبتعػػػاد عػػػف العوقػػػا االجتماعيػػػة الاػػػا دد كػػػ المجتمػػػ  ،وهػػػ لالػػػة ال ي ػػػعر
كي ػػػػػا الفػػػػػرد باالنتمػػػػػا لػػػػػ المػػػػػة أو المجتمػػػػػ  ،ويفتقػػػػػد المػػػػػف واآلمػػػػػاف كػػػػػ الػػػػػروابط
االجتماعية .وتتمثؿ مظاهر العزلة االجتماعية لدج الطالس الجامع كيما يم :
 االبتعاد عف االندماي ك العوقا االجتماعية الاا دد ك الجامعة ال عور بالولدد والاربة وهو ك الجامعة. التمرد عم القوانيف والموا و الجامعية. تجاهؿ االلتزاـ بأغمس القوانيف ك العمؿ الجامع . اكتقاد ال عور بالمف واالاتقرار ك الجامعة. اكتقاد ال عور باللرية واالاتقولية دا ؿ الجامعة. تجنػػػػػس لمػػػػػور النػػػػػدوا والملامػػػػػ ار التثقيفيػػػػػة اػػػػػوا دا ػػػػػؿ الجامعػػػػػة أوارج ا.
 -تجنس الم اركة ك المناق ا الت تدور بيف زمو

ك الملامرد.

 اإللااس بأف الصداقة اللقيقية لـ تعد موجودد ك مجتمعنا المعاصر. -تفميؿ ال جرد ل بمد

ر.

 -معؼ الرغبة بالم اركة ك

٘ .االغتػػػػػػراس عػػػػػػف تلقيػػػػػػؽ الػػػػػػذا
الفػػػػرد بعػػػػدـ اقػػػػدرد عمػػػػ

دمة المجتم .

 :Self-Estrangementوي ػػػػػػير لػػػػػػ

ػػػػػػعور

يجػػػػاد الن ػػػػطة المكاك ػػػػة ذاتيػػػػا ،كػػػػو ياػػػػتطي الفػػػػرد أف ياػػػػتمد

الرمػػػا مػػػف ن ػػػاطات  ،والاااػػػ بتباعػػػد عػػػف ذاتػػػ  ،وعػػػدـ ثقتػػػ بػػػالكراد والجماعػػػا كػػػ
البي ػػػػة المليطػػػػة بػػػػ  .وتتمثػػػػؿ مظػػػػاهر االغتػػػػراس عػػػػف الػػػػذا لػػػػدج الطالػػػػس الجػػػػامع كيمػػػػا
يم :
 ال عور بعدـ الرما عف ال ن طة والم اـ الت ينجزها اكتقاد الثقة ك اآل ريف المليطوف ب .- ٖٕٔٙ -
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 ثار نتا ج) االغتراس االجتماع :يترتس عم ظاهرد االغتراس االجتماع عدد ثار ونتا ج يمكف يجازها كيما يم :

ٔ .النانيػػػػة والناماليػػػػة :ف ااػػػػتاوؿ الػػػػذا وق رهػػػػا مػػػػف ػػػػأن أف يولػػػػد مبػػػػدأيف

طيػػػػػريف يمكػػػػػف أف يلكمػػػػػا اػػػػػموؾ الب ػػػػػر ،همػػػػػا النانيػػػػػة لػػػػػدج الماػػػػػتاؿ والم ػػػػػيمف،
والناماليػػػػػػة لػػػػػػدج الفػػػػػػػرد المق ػػػػػػور ،ليػػػػػػ

ف الناماليػػػػػػػة أباػػػػػػط ميكػػػػػػانيزـ يمكػػػػػػػف أف

ياػػػت دم الفػػػرد المق ػػػور لمػػػرد عمػػػ القػػػوج الماػػػيطرد التػػػ ال يقػػػوج عمػػػ مواج ت ػػػا أو
تاييرهػػػا ،هػػػذا ذا لػػػـ يػػػدكع ـ اإللاػػػاس بػػػاالغتراس لػػػ النزعػػػة التدميريػػػة كميكػػػانيزـ بػػػديؿ
ايد عبد العاؿ. )ٜٔٛٛ ،ٗٙ ،

ٕ .التراجػػػػػ وال ام ػػػػػية :ك نػػػػػاؾ الكثيػػػػػر مػػػػػف الكػػػػػراد يعجػػػػػزوف عػػػػػف التكيػػػػػؼ مػػػػػ

لركػػػػة المجتمػػػػ باػػػػبس ااػػػػتمرارهـ كػػػػ التماػػػػؾ بػػػػالقيـ التقميديػػػػة ممػػػػا يعرقػػػػؿ موا مػػػػة
اػػػموك مػػػ التايػػػ ار االجتماعيػػػة الجاريػػػة اػػػمية بػػػف عمػػػارد ،منصػػػور بػػػف زاهػػػ ،٘ٔ ،
ٖٕٔٓ ).

احملور الجالح :عالقة وشائل اإلعالم اجلديد باالغرتاب االجتناعي:
تقػػػوـ م ااػػػا التربيػػػة بػػػدور م ػػػـ كػػػ المجتمػػػ ؛ ك ػػػ التػػػ تقػػػوـ بعمميػػػة المػػػبط
صػػػية الفػػػرد كػػػ

طػػػار ثقاكػػػة مجتمعػػػ  ،وتاػػػرس لديػػػ الػػػوع

ػػدد معػػػالـ
االجتمػػػاع  ،وتلػ ّ
بػػػػػالواق الملػػػػػيط .ونتيجػػػػػة لمتقػػػػػدـ ال ا ػػػػػؿ كػػػػػ ثػػػػػورد االتصػػػػػاال  ،تراجػػػػػ دور م ااػػػػػا

الموجػػػػػ
التربيػػػػة كعامػػػػػؿ مػػػػػ ثر كػػػػػ التن ػػػػػ ة االجتماعيػػػػػة ،وأصػػػػػبو اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد هػػػػػو
ّ

والمر ػػػػد لاػػػػموكيا ال ػػػػباس ،ك ػػػػ عامػػػػؿ الجػػػػذس لم تمػػػػؼ ال ػػػػ ار و وال اػػػػيما ال ػػػػباس
عبػػػػد الوهػػػػاس بو نوكػػػػة .)ٕٓٓ٘ ،ٖٛ ،كقػػػػد تعمػػػػؿ واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد عمػػػػ

عػػػػادد

الترتيبػػػػػا القيميػػػػػة والاػػػػػموكية لممجتمػػػػػ والف ػػػػػة الماػػػػػت دكة عػػػػػف طريػػػػػؽ مػػػػػؽ المعػػػػػايير
الجديػػػػدد ،وكػػػػرض الومػػػػاع االجتماعيػػػػة المرغوبػػػػة والمعاونػػػػة عمػػػػ

ن ػػػػا قواعػػػػد وأطػػػػر

مرجعيػػػة جديػػػدد تػػػ طر الاػػػموؾ المرغػػػوس ،وتعػػػديؿ المواقػػػؼ واالتجاهػػػا المػػػعيفة وتػػػدعيـ
الككػػػار واالتجاهػػػا المرغوبػػػة التػػػ تػػػتو ـ ورو العصػػػر ،والعمػػػؿ عمػػػ

يجمػػػد ثاػػػ ار كػػػ

بنيػػػػة القػػػػيـ المركومػػػػة تاػػػػتطي مػػػػف ول ػػػػا واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ أف تتاػػػػمؿ لمتػػػػأثير وزعزعػػػػة
القناعػػػة ب ػػػا .ليػػػ تاػػػتاؿ النظمػػػة االاػػػتبدادية كػػػؿ مكانيات ػػػا وواػػػا م ا لت ػػػوي صػػػورد
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اآل ػػػػػر الثقػػػػػاك ولتلقيػػػػػؽ مصػػػػػالل ا االقتصػػػػػادية والدوليػػػػػة منيػػػػػر اػػػػػميـ أبػػػػػو راس،ٔٓ ،
ٕٕٔٓ) .
كفػػػ ظػػػؿ الواقػػػ اإلعومػػػ المعاصػػػر أصػػػبل واػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد أداد كعالػػػة كػػػ
ت ػػػكيؿ الػػػوع والاػػػموؾ الب ػػػر  ،عػػػف طريػػػؽ م تمػػػؼ الواػػػا ؿ اللديثػػػة ومػػػا يصػػػدر عن ػػػا
مػػػف تصػػػو ار وأككػػػار ومبػػػاد تعمػػػؿ عمػػػ

لػػػدا تاييػػػر مقصػػػود كػػػ المجتمػػػ تلػػػ وطػػػأد

جػػػذس واغػػػ ار ال يقػػػاوـ ،تكػػػرس كيػػػ منظومػػػة جديػػػدد مػػػف القػػػيـ والمعػػػايير التػػػ أثػػػر اػػػمبا
عمػػػػػػ م تمػػػػػػؼ ػػػػػػ ار و المجتمعػػػػػػا العربيػػػػػػة كػػػػػػ تكوين ػػػػػػا ،وبنيت ػػػػػػا ،ووظا ف ػػػػػػا ،وأدوار
أكرادهػػػػػػا وعمػػػػػػ العوقػػػػػػا المتبادلػػػػػػة بيػػػػػػن ـ ،ولف ال ػػػػػػباس يمثمػػػػػػوف ك ػػػػػػة م مػػػػػػة دا ػػػػػػؿ
المجتمػػػ باعتبػػػارهـ هويػػػة الجماعػػػة كقػػػد تػػػأثر هػػػذ الف ػػػة بآثػػػار ال يمنػػػة اإلعوميػػػة ،ممػػػا
عمؽ مف الم كو االجتماعية لدي ـ كارس ابف صاير .) ٕٓٔ٘ ،ٜٜٔ ،
رقميػػػا وعػػػال التقنيػػػة ،كممػػػا زاد اللاجػػػة لػػػ ال ػػػعور بػػػاللس
ككممػػػا أصػػػبو العػػػالـ ً
اإلناػػػػان  ،وتاذيػػػػ العوقػػػػا الوثيقػػػػة والػػػػروابط االجتماعيػػػػة .ك نػػػػاؾ م ػػػػاوؼ متزايػػػػدد مػػػػف
أنػػػ مػػػ تعميػػػؽ الثػػػورد الصػػػناعية الرابعػػػة عوقاتنػػػا الفرديػػػة والجماعيػػػة مػػػ التكنولوجيػػػا ،
ػػػمبا عمػػػػ م اراتنػػػػا االجتماعيػػػػة وقػػػػدرتنا عمػػػػ التعػػػػاطؼ .وجػػػػد درااػػػػة
ك ن ػػػػا قػػػػد تػػػػ ثر اػ ً
فامػػػػػا بناػػػػػبة ٓٗ  ٝكػػػػػ
أجراهػػػػػا كريػػػػػؽ بلػػػػػ كػػػػػ جامعػػػػػة مي ػػػػػيااف عػػػػػاـ ٕٓٔٓ ان
ً
عامػػػػا)  ،مػػػػ لػػػػدو
التعػػػػاطؼ بػػػػيف طػػػػوس الجامعػػػػا مقارنػػػػة بنظػػػػ ار ـ قبػػػػؿ ٕٓ أو ٖٓ ً
معظػػػػػػػـ هػػػػػػػذا االن فػػػػػػػاض بعػػػػػػػد عػػػػػػػاـ ٕٓٓٓ .وكقًػػػػػػػا لػػػػػػػػ ػػػػػػػير توركػػػػػػػؿ مػػػػػػػف مع ػػػػػػػد
ػػػدا  ،لتػػػػ أثنػػػػا
مااات واػػػػتس لمتكنولوجيػػػػا  ،كػػػػ ف ٗٗ ٝمػػػػف المػػػػراهقيف ال ينفصػػػػموف أبػ ً
مماراػػػة الريامػػػة أو تنػػػاوؿ وجبػػػة مػػػ العا مػػػة أو الصػػػدقا  .مػػػ وجػػػود ملادثػػػا وج ػػػا

كػػػػامو مػػػػف
جػػػػيو
لموجػػػػ مزدلمػػػػة بالتفػػػػاعو عبػػػػر اإلنترنػػػػ  ،هنػػػػاؾ م ػػػػاوؼ مػػػػف أف
ً
ً

ال ػػػػباس الػػػػذيف تاػػػػت مك ـ واػػػػا ؿ التواصػػػػؿ االجتمػػػػاع واإلعػػػػوـ الجديػػػػد يكػػػػاكلوف مػػػػف
أجػػػؿ االاػػػتماع أو االتصػػػاؿ بػػػالعيف أو قػػػ ار د لاػػػة الجاػػػد
.)2016
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وتجػػػػدر اإل ػػػػارد لػػػػ أف هنػػػػاؾ عػػػػدد مظػػػػاهرد اػػػػموكية واجتماعيػػػػة لمرتػػػػد مواقػػػػ
التواصػػػؿ اإللكترونػػػ تتمثػػػؿ كػػػ  :الكػػػذس المفػػػرط أثنػػػا التفاعػػػؿ والتواصػػػؿ مػػػ اال ػػػريف،
والعجػػػز عػػػف الػػػتلكـ كػػػ عػػػدد اػػػػاعا الجمػػػوس أمػػػاـ االنترنػػػ وادمػػػاف عمميػػػة التواصػػػػؿ
االجتمػػػػاع بصػػػػورد دا مػػػػة وهػػػػو مػػػػا ياػػػػم باالاػػػػت داـ الق ػػػػر لإلنترنػػػػ  ،وظ ػػػػور نمػػػػط
تفكيػػػر غيػػػر منطقػػػ تتػػػدا ؿ كيػػػ أككػػػار متنوعػػػة ترتكػػػز عمػػػ مفػػػاهيـ م تمفػػػة لػػػيس ل ػػػا أ
التػػػػػػزاـ قػػػػػػانون أو دينػػػػػػ أو مقػػػػػػ  ،والومبػػػػػػاالد التػػػػػػ تػػػػػػ د

لػػػػػػ

همػػػػػػاؿ العوقػػػػػػا

االجتماعيػػػػة مػػػػ م ااػػػػا التن ػػػػ ة االجتماعيػػػػة ،واالناػػػػلاس مػػػػف الن ػػػػطة االجتماعيػػػػة،
وتجاهػػػػؿ الدرااػػػػة وان فػػػػاض الماػػػػتوج الدرااػػػػ  ،وال ػػػػعور باالنب ػػػػار أمػػػػاـ االنترنػػػػ وأنػػػػ
الاػػػبيؿ الوليػػػد لم ػػػروي مػػػف الممػػػؿ والتامػػػس عمػػػ الولػػػدد واالكت ػػػاس ،ومػػػعؼ اإللاػػػاس
بقيمػػػة الػػػذا كي ػػػرس لػػػ اإل نترنػػػ لين ػػػئ مف ومػػػا ذاتيػػػا مثاليػػػا يلػػػؿ ملػػػؿ مف ػػػوـ ذاتػػػ
الػػػػواقع المػػػػعيؼ مػػػػف ػػػػوؿ عػػػػالـ اكترامػػػػ

نػػػػايؼ بػػػػف ثنيػػػػاف بػػػػف ملمػػػػد،ٕٓ-ٜٔ ،

ٕٗٔٓ ).
أيمػػػا تظ ػػػر نتػػػا ج اآلثػػػار االجتماعيػػػة الاػػػمبية التػػػ اػػػببت ا واػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد
بالناػػػػبة لم ػػػػباس مػػػػف التقميػػػػؿ مػػػػف م ػػػػا ار االتصػػػػاؿ ال
االجتمػػاع  ،كمػػا أف ااػػتعماؿ

ػػبكة اإلنترنػ

صػػػػ ؛ وغيػػػػاس قػػػػيـ التفاعػػػػػؿ

يقػػوـ عمػ طػػاب الفرديػػة؛ كبػػدال مػػف أف

يقػػػوـ الفػػػرد بالتعػػػاوف مػػػ أكػػػراد أاػػػرت كػػػ مماراػػػة بعػػػض الن ػػػطة اللياتيػػػة كالتاػػػوؽ،
وم ػػػػاهدد البػػػػرامج التركي يػػػػة ،والمناق ػػػػة واللػػػػوار مػػػػ أاػػػػرت  ،أصػػػػبو يقػػػػوـ ب ػػػػا بمفػػػػرد
عمػ

ػػبكة اإلنترنػ ؛ ممػػا قػػد يػ د

لػ

ن ػػو أجيػػاؿ ال تجيػػد التعامػػؿ ال مػ

اللااػػس

اآللػػػػ  ،وارتفػػػػاع معػػػػدؿ العزلػػػػة االجتماعيػػػػة كم ػػػػر مػػػػف م ػػػػ ار االغتػػػػراس االجتمػػػػاع .
وهػػػػػذا مػػػػػا أظ رتػػػػػ درااػػػػػة اػػػػػمية بػػػػػف عمػػػػػارد )ٕٖٓٔ ،ٖٙ،كػػػػػ أف ااػػػػػت داـ اإلنترنػػػػػ
ياػػػػ ـ كػػػػ اغتػػػػراس قػػػػيـ اجتماعيػػػػة أصػػػػيمة مثػػػػؿ :اإليثػػػػار والتعػػػػاوف لتلػػػػؿ ملم ػػػػا النانيػػػػة
والنفعيػػة والتنػػاكس ،كمػػا أصػػبل

القػػيـ الماديػػة ه ػ

الماػػيطرد عم ػ عوقػػا

الك ػراد؛

ممػػا أدج ك ػ أليػػاف كثيػػرد ل ػ ان يػػار العوقػػا االجتماعيػػة ،والتمػػرد عم ػ قػػيـ المجتم ػ
والاػػػرد ،وال ػػػعور بعػػػدـ االنتمػػػا  ،والعجػػػز عػػػف التواكػػػؽ مػػػ الػػػنفس أو مػػػ اآل ػػػريف ،وقػػػد
ي د ذلؾ ل انالاس الفرد عف المجتم وعف الارد .
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وبػػػػػػذلؾ تػػػػػػ د واػػػػػػا ؿ اإلعػػػػػػوـ والتواصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاع دو ار طيػػػػػػر يفػػػػػػوؽ دور
العبػػػػػػادد ،وم ااػػػػػػا التعمػػػػػػيـ؛ باػػػػػػبس قػػػػػػدرت ا عمػػػػػػ الوصػػػػػػوؿ لػػػػػػ الجمػػػػػػاهير بكاكػػػػػػة
ماػػػتويات ا ،ولات ػػػا الباػػػيطة والمبا ػػػرد ،وهػػػو مػػػا يفاػػػر لاليػػػا تنمػػػيط الككػػػار والػػػر ج كػػػ
المجتمعػػػػػا المعاصػػػػػػرد ،وتكػػػػػػريس ثقاكػػػػػػة اإلاػػػػػت وؾ ،واالبتػػػػػػذاؿ واإلاػػػػػػفاؼ كػػػػػػ أغمػػػػػػس
موادها؛ لتاطيو الككار والكعاؿ عم الاوا .
وعمػػػػػ مػػػػػو مػػػػػا اػػػػػبؽ تتلػػػػػدد أنمػػػػػاط ال

صػػػػػيا الماتربػػػػػة اجتماعيػػػػػا كػػػػػ ثوثػػػػػة

انماط امية بف عمارد ،منصور بف زاه :)ٕٖٓٔ ،٘ٛ-٘ٚ ،

ٔ .المنعزلػػػػػوف :وهػػػػػـ المناػػػػػلبوف الػػػػػذيف يفمػػػػػموف االبتعػػػػػاد ويتجنبػػػػػوف المواج ػػػػػة
ويعزكػػػػوف عػػػػف القيػػػػاـ بػػػػالدوار االجتماعيػػػػة ومػػػػف أعرامػػػػ ا كتػػػػور ال مػػػػة ومػػػػعؼ
اللمػػػػػاس ،وينظػػػػػروف لممواقػػػػػؼ االجتماعيػػػػػة عمػػػػػ أن ػػػػػا أصػػػػػعس مػػػػػف مقػػػػػدرت ـ
وياتبدلون ا بمواقؼ أ رج ،وال يممكوف قدرد لؿ الصراعا .

ٕ .المطيعػػػػوف :وهػػػػـ يميمػػػػوف لػػػػ
قػػػانعت ـ ال

طاعػػػػة مػػػػا ترمػػػػا الجماعػػػػة باػػػػض النظػػػػر عػػػػف

صػػػية ،ك ػػػـ ماػػػايروف ومجػػػامموف ومنػػػاكقوف يبلثػػػوف عػػػف المكانػػػة

غيػػػػػر مقتنعػػػػػوف بصػػػػػلة واقػػػػػ هػػػػػذا الناػػػػػؽ ،ويطمػػػػػؽ عمػػػػػي ـ أيمػػػػػا بال

صػػػػػية

االغترابيػػػػػة االناوقيػػػػػة ،ليػػػػػ يتميػػػػػز ال ػػػػػ ص بػػػػػالتمركز لػػػػػوؿ ذاتػػػػػ و براتػػػػػ
وأهداكػػػػػ واهتماماتػػػػػ ومصػػػػػالل  ،ويكػػػػػوف ال نػػػػػا عنػػػػػدهـ بػػػػػ رد عػػػػػالم ـ وموجػػػػػ
اموك ـ وليس النا العم .

ٖ .الفػػػاعموف :وهػػػـ يواج ػػػوف المواقػػػؼ االغترابيػػػة بقصػػػد العمػػػؿ عمػػػ تاييػػػر الواقػػػ
مػػػػػػا بالمعارمػػػػػػة او االلتجػػػػػػاي أو بػػػػػػالتمرد ويطمػػػػػػؽ عمػػػػػػي ـ أيمػػػػػػا بال

صػػػػػػية

االغترابيػػػػة الركمػػػػية ،ويتصػػػػؼ أصػػػػلاب ا بالمقاومػػػػة لماػػػػمطة وتجاهػػػػؿ القواعػػػػد أو
القػػػػػػوانيف االجتماعيػػػػػػة ،وهػػػػػػـ يلػػػػػػدثوف امػػػػػػطرابا لن ػػػػػػريف بركمػػػػػػ ـ التفاعػػػػػػؿ
مع ـ بصفة عامة راكموف لمجماعة ولهداك ا واج ار ات ا.
وبػػػػػذلؾ تتعػػػػػدد أنمػػػػػاط ال

صػػػػػية الماتربػػػػػة كػػػػػ ظػػػػػؿ عػػػػػالـ تلكمػػػػػ وتاػػػػػير واػػػػػا ؿ

اإلعػػػػػػوـ الجديػػػػػػد مػػػػػػا بػػػػػػيف

صػػػػػػية منعزلػػػػػػة أو مناػػػػػػاقة ومطيعػػػػػػة طاعػػػػػػة عميػػػػػػا  ،أو

صػػػػػية ملتجػػػػػة وراكمػػػػػة لقواعػػػػػد الجماعػػػػػة ومعاييرهػػػػػا .المػػػػػر الػػػػػذ يتطمػػػػػس مػػػػػرورد
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ال ػػػػوض كػػػػ الواقػػػػ الميػػػػدان وتعػػػػرؼ واقػػػػ ااػػػػت داـ طػػػػوس الجامعػػػػة لواػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ
الجديد وعوقت باالغتراس االجتماع .

احملور الرابع -الدراشة امليدانية (إجراءاتًا ونتائجًا وتفصرييا):
أولًا -إجراءات الدراشة امليدانية:
ٔ -هدؼ الدرااة الميدانية:
هػػدك الدرااػػة الميدانيػػة لػ تعػػرؼ واقػ ااػػت داـ عينػػة مػػف طػػوس الجامعػػة بػػبعض
التربيػػة -التربيػػة النوعيػػة-

الكميػػا العمميػػة والنظريػػة بجامعػػة المنيػػا والت ػ تتمثػػؿ ك ػ كميػػا

التربية الريامية -التربية الفنية -التربيػة لمطفولػة المبكػرد -التمػريض -اآلداس -دار العمػوـ-
العمػػػوـ -ال نداػػػة -اللقػػػوؽ -طػػػس الاػػػناف -الزراعػػػة -الصػػػيدلة) لواػػػا ؿ االعػػػوـ الجديػػػد
ودورها ك تكريس م ار االغتراس االجتماع لدي ـ.

ٕ -بنا أدوا

الدرااة الميدانية والتلقؽ مف صدق ا وثبات ا.

مف وؿ عرض اإلطار النظر لمبل  ،وااتعراض الدبيا
ب ذا الموموع ،قام

البالثتاف بتصميـ أداوا

لجم البيانا

العربية والجنبية المتعمقة
ال اصة بال باس الجامع

الا مة التاماؿ المنطق

والومو ك

بجامعة المنيا ،وقد راع

البالثتاف ك

الا مة ،م التركيز عم

الا مة المامقة لتا يؿ عميمة جم المعموما

باإلماكة ل تا يؿ م مة المبلوثيف ك اإلجابة عف الا مة ،وقد اعتمد
صدؽ المل َكميف لمتلقؽ مف صدؽ أدوا
ك صورت ا الولية عم مجموعة مف الملكميف المت صصيف ك

صياغة

مف المبلوثيف،
البالثتاف عم

الدرااة ،وذلؾ بعرم ا مجمعة ك ااتمارد والدد)

ااعد عرض أدوا

الدرااة عم

الملكميف وال ذ بآ ار ـ عم

التربية واإلعوـ ،وقد
االطم ناف ل

الصدؽ

المنطق ل ا  ،لي اعتبر نابة اتفاؽ الملكميف عم العبا ار معيا ار لصدق ا.
وك مو ار الاادد الملكميف ،أجري

التعديو

مو ذلؾ وصؿ عدد مفردا

والمولظا

المطرولة ،وك

الن ا ية ل

 )٘ٙمفردد موزعة عم أربعة ملاور كالتال :
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ػاص بػدواك ااػت دـ عينػة الدرااػة مػف طػوس الجامعػة لواػا ؿ

اإلعوـ الجديد وتممف  )ٛمفردا *).

 -الملػػور الثػػان  :ااػػتطوع أر

ػػاص بتطبيقػػا اإلعػػوـ الجديػػد الكثػػر ااػػت داما لػػدج عينػػة

الدرااة مف طوس الجامعة وتممف ٗ) مفردا .

 -الملػػور الثال ػ  :مقيػػاس ربػػاع

ػػاص بم ػ ار

مظػػاهر) االغت ػراس االجتمػػاع لػػدج طػػوس

الجامعة وتممف ٖٗ ) مفردد *).

 الملور الراب  :مقياس رباعمفردا

اص ب دماف طوس الجامعة لموق الفيس بػوؾ وتمػمف ٓٔ)

*).

وتـ تطبيؽ ااتمارد الدوا

ليكترونيا عم موق

 )Google Driveعم عينة الدرااة

*) .وقد طبق مقاييس دواك اات داـ واا ؿ اإلعوـ الجديد ،واالغتراس االجتماع  ،وادماف
الفيس بوؾ) بعد ج ار تعديو الاادد الملكميف تـ تطبيؽ الصورد الن ا ية لداد البل عم
عينة ااتطوعية مف طوس جامعة المنيا مكونة مف ٓ٘ٔ) طالس وطالبة للااس ثبا
الداد .وبعد تفريغ ااتجابا
ثبا
الدواك

العينة تـ لااس ثبا

تمؾ المقاييس عف طريؽ لااس معامؿ

ألفا كرونباخ باات داـ برنامج  ،)SPSS22لي

بما

قيمة معامؿ الثبا

لمقياس

 ،)ٓ.ٚ٘ٙومقياس دماف الفيس بوؾ ٕ٘ ،)ٓ.ٛوهذا يعن أف معامؿ الثبا

درجة كبيرد مف الثبا ؛ مما ي كد ثبا

تمؾ المقاييس وصوليت ا لمتطبيؽ عم

عم
العينة

الاااية.

*

) مف عداد البالثتاف.

*

) مف عداد البالثتاف.

*

) تػػػـ الرجػػػوع لػػػ درااػػػة )Tóth-Király,

G.,

 (Orosz,التػػػ ااػػػت دم مقيػػػاس دمػػػاف الفػػػيس بػػػوؾ ) وتػػػـ

ترجمػػػة مفػػػردا المقيػػػاس ومػػػبط ا بمػػػا يتواكػػػؽ مػػػ أاػػػ مة الدرااػػػة اللاليػػػة ،ثػػػـ تػػػـ عػػػادد لاػػػاس الصػػػدؽ والثبػػػا
لممقيػػػاس نظػػػ ار ال ػػػتوؼ البي ػػػة الثقاكيػػػة لمدرااػػػة ،وتػػػـ تطبيقػػػ عمػػػ عينػػػة الدرااػػػة بال ػػػكؿ اللػػػال كمػػػا هػػػو مومػػػو
بجدوؿ رقـ .)ٚ
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dkift36pUk2kkYzHVZmwaESmbmPe
NoZBmL93wkCeA5UMTBXT0cyOExYSlQ4Q1JHRUxNOU9WSlQ0TS4u&fbclid=IwAR2x91N79hZCO2gMNF_Xf
eTgM1lZIpGrKJUjmrvT7GjJBFtGgYMz18yGuMg.
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كما تػـ لاػاس ثبػا مقيػاس االغتػراس االجتمػاع وأبعػاد أيمػا عػف طريػؽ لاػاس
معامؿ ثبا ألفا كرونباخ باات داـ برنامج  ،)SPSS22وتـ اللصػوؿ عمػ معػامو الثبػا
لكػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد المقيػػاس عمػ لػػدد ،ومعامػػؿ الثبػػا لممقيػػاس ككػؿ ،وذلػػؾ كمػػا يتمػػو مػػف
جدوؿ رقـ ٔ).

خذول سلى ( )1يؼايالخ انثثاخ تطشَمح أنفا كشوَثاش نًمُاط االغرشاب االخرًاػٍ نذي غالب اندايؼح
يؤششاخ االغرشاب االخرًاػٍ
االغرشاب االخرًاػٍ نطالب اندايؼح
 تؼذ انشؼىس تانؼدض (انالزىل ،اَؼذاوانمىج)
 تؼذ اناليؼًُ تؼذ اناليؼُاسَح (اَؼذاو انمُى) تؼذ انؼضنح االخرًاػُح -تؼذ االغرشاب ػٍ ذسمُك انزاخ

يؼايم أنفا كشوَثاش
9.030

ػذد انؼثاساخ
34

9.001

6

9.058
9.046
9.008
9.001

5
19
0
4

يتمو مف جدوؿ رقـ ٔ) أف معامو ألفػا كرونبػاخ كيمػا ي ػص أبعػاد مقيػاس االغتػراس
االجتماع تراول بيف ٔ ،)ٓ,ٜٛٔ، ٓ,ٛٛبينمػا بماػ قيمػة ألفػا لممقيػاس ككػؿ )ٓ.ٜٖٜ
وه معامو دالة لصا يًّا عند ماتوج داللة ٘ٓ)ٓ,؛ ممػا ي كػد ثبػا المقيػاس وصػوليت
لمتطبيؽ عم العينة الاااية.

توصيف عيهة الدراشة:
أجري

الد اراة عم

عينة ع وا ية بايطة مف طوس جامعة المنيا بكميات ا العممية

والنظرية ،قوام ا  )ٔٓٓٛطالس وطالبة ،ممثمة مف ٓ٘ٗ) طالبا ،و  )٘٘ٛطالبة ،
والجدوؿ رقـ ٕ) يومو توصيؼ هذ العينة لاس النوع والكمية.
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خذول سلى (َ )2ىظر ذىصَغ ػُُح انذساعح وفما ً نطثُؼح انذساعح وانُىع
انُىع
انكهُح

ركش
ن

انرشتُح
انُىػُح
انرشتُح
انرشتُح
انفُُح
انرًشَط

انُىع
أَثً
ن

%

انكهُح
%

 19.6 198 14.8 140غة األعُاٌ وانصُذنح

ركش
ن %

أَثً
ن %

3.4 34 1.0 10

01

8.0

انرشتُح انشَاظُح،
 39.2 394وانرشتُح نهطفىنح
انًثكشج

3.1 31 1.5 15

0

9.0

40

4.0

اِداب وداس انؼهىو

1.3 13

5

9.5

15.0 150

25

2.5

أخشي*

9.8

4

9.4

8

أخشي* كهُاخ (انضساػح ،وانؼهىو ،وانسمىق ،وانهُذعح).

 مملوظة :ا توؼ عدد الطوس بيف الكميا
طوس الكميا

العممية لمم اركة ك

العممية والنظرية يعزج ل معؼ ااتجابة

تطبيؽ أداد البل  ،وقد يعزج ذلؾ ل

صعوبة

الدرااة لدي ـ ،وميؽ الوق  ،وان اال ـ بالدرااة اصة وأن تـ تطبيؽ أداد البل

ك

وق تزامف م امتلانا الفصؿ الدراا الثان لمعاـ الجامع .ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛ

املعاجلة اإلحصائية:
بعد القياـ ب ج ار

عممية الترميز الاتمارد الدوا  ،ومف

وؿ اات داـ البرنامج

اإللصا  SPSS22تـ ج ار المعالجة اإللصا ية لمبيانا واات راي الجداوؿ البايطة
وعمؿ المقاييس التجمعية لبعض متاي ار الدرااة .ومف وؿ ذلؾ اعت ِم َد عم اال تبا ار
التك ار ار

والناس

اإللصا ية

اآلتية:

والمتواطا

اللاابية ونابة متواطا

الم وية)(Frequencies&Percentages

االاتجابة ،ومعامؿ ارتباط ابيرماف ،وا تبار يفي

 Scheffeلتلديد اتجا الفروؽ ك لاؿ وجود داللة لصا ية.

نتائج الدراشة امليدانية وتفصرييا:
لإلجابػػػػة عػػػػف الاػػػػ اؿ الوؿ لمبلػػػػ والػػػػذ يػػػػنص عمػػػػ  :مػػػػا دواكػػػػ ااػػػػت داـ
طػػػوس الجامعػػػة لواػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد ومػػػا أكثػػػر التطبيقػػػا ااػػػت داما لػػػدي ـ؟ صصػػػ
البالثتػػػػاف الملػػػػوريف الوؿ والثػػػػان مػػػػف ااػػػػتمارد الدوا ؛ لتعػػػػرؼ دواكػػػػ ااػػػػت داـ طػػػػوس
جامعػػػػة المنيػػػػا لواػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد و التطبيقػػػػا ) الواػػػػا ؿ الكثػػػػر ااػػػػت داما لػػػػدي ـ.
وكيما يم توميو ذلؾ :
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خذول سلى (َ )3ىظر َغة يرىعطاخ اعرداتاخ غالب اندايؼح زىل دوافغ اعرخذايهى
نىعائم اإلػالو اندذَذ
و

انؼثاساخ

1

انرىاصم يغ
اِخشٍَ
انرغهُح
وانرشفُه
انسصىل ػهٍ
األخثاس
فؤائذ ذؼهًُُح
فٍ يدال
ذخصصٍ
لعاء ولد
انفشاؽ
ذؼشف
أشخاص خذد
ذثادل انخثشاخ
االخرًاػُح
يشاسكح
أخثاسٌ يغ
األخشٍَ

2
3
4
5
6
8
0

أزُاَا ً

ن

%

ن

632

62.0

344

305

30.2

541

400

40.5

423

326

32.4

515

305

30.2

405

291

29

413

322

32

516

386

38.3

ن

%

انرشذُة

دائًا ً

َادساً

انًرىعػ
انسغاتٍ

َغثح
يرىعػ
االعرداتح

32

3.1

2.508

9.066

1

01

0

2.391

9.868

3

06

0.5

2.300

9.806

2

%
265
1
231
0
249
6
218
4
228
2
102
2
216
8
210
5

436

166

16.5

2.150

9.810

6

128

12.6

2.256

9.852

4

303

30

1.090

9.693

0

160

16.0

2.151

9.818

6

105

10.4

2.180

5

9.823

مف بيانا الجدوؿ الاابؽ يتمو ما يم :
جا ك

الترتيس الوؿ بالنابة لدواك اات داـ واا ؿ اإلعوـ الجديد التواصؿ م

اآل ريف) ،يمي

وق

الفراغ) ،ك
تبادؿ ال ب ار

ك

الترتيس اللصوؿ عم

ال بار) و التامية والتركي ) وقما

ليف جا ك الترتيبيف اال يريف كؿ مف
االجتماعية ،وتعرؼ أ

اص جدد) عم

ك ا د تعميمية ك مجاؿ ت صص ،
التوال  ،وت ير تمؾ النتا ج او

دواك اات داـ طوس الجامعة لواا ؿ اإلعوـ الجديد ولصر اات دام ا ك المجاؿ التركي
كلاس ،وقد يعزج ذلؾ ل قصور الدور التوجي
لوؿ واا ؿ تنمية الوع

الثقاك

واالجتماع

اإلعوـ الجديد االات داـ الصليو ،المر الذ

واإلر اد

لم ااا

التن ة االجتماعية

لدج طوس الجامعة ،وكيفية اات داـ واا ؿ
يجعؿ ه ال الطوس منااقوف و ار ما تارا

تمؾ الواا ؿ مف راا ؿ وقيـ قد تتعارض م ثقاكة وقيـ المجتم المصر  ،كمو عف التأثير
عم نظام ـ الفكر وأولويات ـ القيمية؛ لي

ف واا ؿ اإلعوـ الجديد تعيد صياغة طريقة

التفكير واللكـ عم ال يا لدج طوس الجامعة ،بلي
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يتما

اإلعوـ الجديد ،أ
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يتـ عمؿ برمجة ذهنية ل ال ال باس بما
؛ مما يفقدهـ القدرد عم

وأهداؼ ممول اإلعوـ الجديد ،ك ـ يقمدوف ك كؿ

التمييز بيف ال طأ والصواس.
و عف ذلؾ ،تا ـ العولمة اإلعومية ك ن ر ما يام بثقاكة ال ا ة الصورد)
كم ً

أو ثقاكة التامية الت
التركي

ترك

عار واجس التركي والركاهية االجتماعية لت

غدا هذا الب ْعد

وكأن لاجة ليوية ،كما أف ما تفرم هذ الثقاكة مف مااكة ،وما تقدم مف واق

مصطن  ،ال تطابؽ ك

صا ص ا مقوما

لدج جمي ال عوس والمجتمعا ؛ لي

الثقاكة الت تلدد

عم أااا ا ماهية الثقاكا

ن ا تمن عف اإلنااف الفرصة الطبيعية ك أف يكوف

اهدا لتلبا ك ومعية الم اهد المتفري) ،والمتفري عم اللياد ارج ا ،وال اري يفترض
ً
المااكة رندج أب عاد  .)ٖٗ-ٖٖ ، ٕٓٔ٘،كما أف انت ار ثقاكة الصورد الت تروج ا
ممور ومعفًا
ًا
العولمة اإلعومية أدج ل تراج ك معدال الق ار د ك العالـ؛ مما يعن
ديدا ك التكويف المعرك لإلنااف ،وكذلؾ يعد ايطرد نمط الصورد النمط التمفزيون ) عم
ً
ديدا لمقيـ وليد ألمد مااعدد ،عماد عبد اهلل ال ريفيف -ٕ٘ٛ ،ٕٓٔٓ،
النمط المكتوس ت ً
بديو عف ثقاكة الكممة ألد مظاهر التنميط الثقاك ال طيرد
 .)ٕٜ٘ويعد يوع ثقاكة الصورد ً
الت ت د

ل ارقة الوق  ،وهدر الطاقة الجامية ،والم اعر والككار عبد اهلل أبو هيؼ،

ٕٔٓٓ.)ٗ ،
وال ؾ أف التلميؿ الواع لمبعد التركي

ومادد التامية ،الت تتناقم ا واا ؿ اإلعوـ

الجديد يك ؼ عف الهداؼ ال فية والقيـ المممرد ،كال ياؿ والتامية لياا منعزليف عف قيـ
المجتم  ،كثمة
جانس التأكيد عم
الطرؼ الذ

ارد ل وجود أيديولوجيا مممرد بالفعؿ ك كؿ أنواع القصص ال يالية ،ل
أف عنصر ال ياؿ يفوؽ العنصر الواقع

ك

ت كيؿ ار الناس ،وأف

ياع لمتأثير ال يصر عادد عف مقصد ونوايا  ،وغالبا ما تأ ذ عممية اإلقناع

طابعا فيا اعيد براهيـ عبد الفتا .)ٜٔٗ ،ٕٕٓٓ،
وقد اتفق
كي ا ك

نتا ج الدرااة اللالية م درااة ملمد رما ألمد  )ٕٓٔٙوالت

الترتيس الوؿ االات داـ لارض التواصؿ م االصدقا

تمؾ النتا ج م درااة لاف ملمد لاف )ٕٓٔٚ،لي

جا داك

جا

 .)chattingكما تتفؽ
التواصؿ م اآل ريف)

ك مقدمة الدواك بنابة ٘ ،%ٛٛ.يمي داك التامية والتركي  ،ثـ اللصوؿ عم ال بار.
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بينما ا تمف

نتا ج هذ الدرااة م

لناف بن

درااة

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

ع وع ال

ر  )ٕٖٓٔ ،لي

أكد نتا ج ا عم أف مف أقوج الاباس الت تدك الطالبا الات داـ الفيابوؾ وتويتر ه
ا ولة التعبير عف ار ف واتجاهات ف الفكرية الت

ال ياتطعف التعبير عن ا صرالة ك

المجتم ).
وعم

عم

الرغـ مف تأكيد بعض الدرااا

أهمية اات داـ واا ؿ اإلعوـ الجديد ك

العممية التعميمية و اصة الفيابوؾ لن الكثر اات داما بالنابة لطوس لجامعة ،ال أف هذ
الدرااة أكد

وؼ ذلؾ لي

جا اات دام ك العممية التعميمية ك الترتيس ال ير ويدؿ

ذلؾ عم معؼ اهتماـ أعما التدريس باات داـ واا ؿ اإلعوـ الجديد ك تا يؿ وتبايط
المعموما

وقمة توظيف ـ ل صا ص التعميمية .وتتفؽ تمؾ النتيجة م نتا ج درااة اعيدد

عباس )ٕٓٔٚ،ٔٗٛ ،ودرااة عماد ياميف )ٕٔٗ،ٔٗٔ ،ٕٓٔٙ ،الت
البنية التلتية ل بكة اإلنترن

وقدرد أعما

ال ي ة التدرياية عم

أكدتا عم

أف

التعامؿ الفعاؿ م

التكنولوجيا كانتا مف أكبر العقبا نلو تطبيؽ اات داـ بكا التواصؿ االجتماع ك التعميـ
ك

جامعة اليرموؾ ،وقد قمنا بالتركيز عم

تمؾ النقاط ك

التصور المقتر لتقميؿ نابة

االغتراس االجتماع .
ولإلجابة عم الجز الثان مف الا اؿ الوؿ تـ لااس تك ار ار وناس ااتجابا الطوس
لوؿ تطبيقا اإلعوـ الجديد الكثر اات داما لدي ـ كجا
رقـ ٗ):
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خذول سلى (َ )4ىظر ذكشاساخ وَغة اعرداتاخ غالب اندايؼح زىل (ذطثُماخ) وعائم اإلػالو اندذَذ
األكثش اعرخذايا نذَهى
-

انرطثُماخ
انفُغثىن
واذغاب
َىذُىب
أخشي*

%
04.3
80.3
49.0
6

ن
040
800
411
69

انرشذُة
1
2
3
4

*أخشي (ذىَرش ،Skype ،اَغردشاو.)Snapchat ،Pinterest ،

مف بيانا الجدوؿ الاابؽ يتمو اآلت :

جػػػػا الفػػػػيس بػػػػوؾ كػػػػ الترتيػػػػس االوؿ مػػػػف ليػػػػ االاػػػػت داـ مػػػػف وج ػػػػة نظػػػػر عينػػػػة
الدرااػػػػة وذلػػػػؾ بناػػػػبة م ويػػػػة مرتفعػػػػة بماػػػػ
الػػػػواتس اس وذلػػػػؾ بناػػػػبة بماػػػػ
بناػػػػبة م ويػػػػة بماػػػػ

ٖ ،)%ٛٗ.ثػػػػـ جػػػػا كػػػػ الترتيػػػػس الثػػػػان

ٖ ،)%ٜٚ.بينمػػػػا جػػػػا كػػػػ الترتيػػػػس الثالػػػػ اليوتيػػػػوس

 .) %ٗٓ.ٛوتعػػػػد هػػػػذ النتيجػػػػة ناقواػػػػا لم طػػػػر؛ ليػػػػ

الجػػػػػدير بالػػػػػذكر أف موقػػػػػ الفػػػػػيس بػػػػػوؾ يعػػػػػد أكثػػػػػر مواقػػػػػ التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاع
بػػػػػالطوس؛ ليػػػػػ

نػػػػ مػػػػف
ار
مػػػػػر ا

نػػػػػ بوجػػػػػود الفياػػػػػبوؾ تتفػػػػػاقـ الم ػػػػػكو وتكثػػػػػر الصػػػػػراعا  ،وتنت ػػػػػر

بنطػػػػػا ع
ؽ وااػػػػػ واػػػػػػرعة أكبػػػػػر ،كمػػػػػػا أف ن ػػػػػر ماػػػػػت دم

ػػػػػػبكا اإلنترنػػػػػ معمومػػػػػػا

صػػػػية مػػػػف ػػػػأن ا اإلمػػػػػرار ب ػػػػـ وبأصػػػػدقا ـ ،وااػػػػػت دام ا لمتوعػػػػس ب ػػػػـ ،واللػػػػػاؽ
اإلاػػػػا د ب ػػػػـ ،كػػػػذلؾ مػػػػاعة الوقػػػػ وهػػػػدر كػػػػ الجمػػػػوس اػػػػاعا طويمػػػػة عمػػػػ صػػػػفلة
لػػػػ كقػػػػداف ال ػػػػعور بالواقعيػػػػة ،والعػػػػيش كػػػػ العػػػػالـ االكترامػػػػ ،

الفياػػػػبوؾ ،والػػػػذ يػػػػ ّد
ومػػػعؼ اإلنتاجيػػػة ،وعػػػدـ قػػػدرد ال ػػػ ص عمػػػ الموازنػػػة بػػػيف الن ػػػطة الم تمفػػػة المكمّػػػؼ

ب ػػػا كػػػ الجانػػػس العممػػػ  .كمػػػو عػػػف م ػػػاهدد واطّػػػوع الماػػػت دميف عمػػػ ملتػػػوج غيػػػر

التماليػػػػة لمتواصػػػػؿ غيػػػػر الو ػػػػؽ مػػػػ ال ػػػػ اص .وهػػػػذا مػػػػا أكدتػػػػ درااػػػػة
ال ػػػػؽ ،ووجػػػػود
ّ
أف أكثػػػػر مػػػػف نصػػػػؼ ال ػػػػباس البػػػػالايف يقمػػػػوف وقتػػػػاً
مي ػػػػيؿ كاناػػػػوف ) ٕٓٔٓ ،كػػػػ ّ

أطػػػوؿ عمػػػ الفياػػػبوؾ مػػػف ذلػػػؾ الوقػػػ الػػػذ يممػػػون مػػػ الصػػػدقا اللقيقيػػػيف أو مػػػ

أاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهـ.
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وت تمؼ تمؾ النتا ج م درااة يلي بف عبد اهلل )ٕٓٔٗ،الت أ ار
أدوا

ل أف أكثر

اإلعوـ الجديد اات داماً ه :اليوتيوس ،يمي التويتر ثـ اات داـ الفيابوؾ ،ويمي ا

اات داـ تطبيقا

أ رج لدوا

رما ألمد )ٕٓٔٙ ،لي

أيما م نتا ج درااة ملمد

اإلعوـ الجديد ،كما أ تمف

جا تطبيؽ الواتس س هو الكثر اات داما لد

ثـ جا ك الترتيس الثان التويتر ،وجا ك الترتيس الثال

اإل ناتجراـ ،وا تمف

درااة نايؼ بف ثنياف بف ملمد ؿ اعود )ٕٓٔٗ ،لي
والفيس بوؾ ،كما ا تمف
ل

أف

التوال

مس

بكا

عينة الدرااة،
كذلؾ م

جا ك مقدمة الواا ؿ التويتر

تمؾ النتا ج م درااة لاف ملمد لاف )ٕٓٔٚ،والت توصم
كان

العم

اات داما لدي ـ بناس تجاوز اؿ ٓ٘ %وه

عم

الواتس اس٘ ،%ٜاليوتيوس ٕ ،%ٜالفيس بوؾٔ ،%ٛالتويتر ٔ.)%ٚ
ولإلجابػػػػة عػػػػف الاػػػػ اؿ الثػػػػان الػػػػذ يػػػػنص عمػػػػ  :مػػػػا مظػػػػاهر االغتػػػػراس االجتمػػػػاع

لػػػدج طػػػوس جامعػػػة المنيػػػا ماػػػت دـ واػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد؟ صصػػػ البالثتػػػاف الملػػػور
الثالػػػػ مػػػػف ااػػػػتمارد أدوا الدرااػػػػة؛ لتعػػػػرؼ مظػػػػاهر االغتػػػػراس االجتمػػػػاع لػػػػدج طػػػػوس
جامعة المنيا مات دـ واا ؿ اإلعوـ الجديد .وكيما يم توميو ذلؾ :
خذول سلى (َ )5ىظر انًرىعػ انًشخر العرداتاخ غالب اندايؼح زىل يظاهش االغرشاب االخرًاػٍ نذَهى
ن
افرمذ انمذسج ػهً
واذخار
صُغ
فٍ
انمشاساخ
انًىالف
انًصُشَح
كانذساعح وانؼًم
أشؼش تؼذو انمذسج
ػهً انرصشف
فٍ انًىالف انرٍ
ذىاخهٍُ.
إنً
أيُم
االَغساب يٍ
انًىالف انرٍ
ظؼع
ذرطهة
وخهذ كثُش.

%

يىافك
ن

ن

%

%

%

ن

انرشذُة

انؼثاسج

يىافك خذاً

يؼاسض

يؼاسض خذاً

انًرىعػ
انًشخر

134

13.3

390

38.7

310

30.8

173

17.2

2.52

6

127

12.6

489

48.6

280

27.8

111

11

2.38

15

154

15.3

469

46.6

270

26.8

114

11.3

2.34

18
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ن
افرمذ انمذسج ػهً
انرأثُش انفؼال فٍ
انًىالف انرٍ
ذىاخهٍُ.
اذدُة يىاخهح
فٍ
اِخشٍَ
أغهة انًىالف
انرٍ أذؼشض نها.
افرمذ انمذسج ػهً
تذسخح
انرُثؤ
ػانُح تانُرائح
انًغرمثهُح

%

يؼاسض خذاً

يؼاسض
%
ن

%

ن

انًرىعػ
انًشخر

123

12.2

514

51

277

27.5

93

9.2

2.34

18

160

15.9

471

46.8

274

27.2

102

10.1

2.32

10

119

11.8

446

44.3

333

33.1

109

10.8

2.43

11

إخًانٍ تؼذ انشؼىس تانؼدض (انالزىل ،اَؼذاو انمىج)
ال اهرى تؼىالة
االيىس انرٍ الىو
تها
أشؼش تأٌ انسُاج
ػًىيا يًهح
ال أهرى تانرخطُػ
نسُاذٍ انؼًهُح
َرغاوي انُداذ
وانفشم تانُغثح
نٍ.
ال َؼٍُُُ انرفكُش
فٍ انًغرمثم

انرشذُة

انؼثاسج

يىافك خذاً

يىافك
%
ن

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

211

21

2.39

448

25.0 269 44.4

0.0

2.23

23

00

12.4 125

360

10.5 106 32.6 320 36.5

2.58

3

23.5 238

404

29.4 295 40.1

01

0

2.13

26

45.3 456

300

199 30.5

0.0

63

6.3

1.88

33

30.1 304

440

19.8 190 44.6

66

6.6

1.06

32

إخًانٍ تؼذ اناليؼًُ
اعرخذو انىعائم
غُش انًششوػح
40.3 406
إَداص
فٍ
أهذافٍ.
أندأ إنً ذثٍُ
انمُى 18.8 180
تؼط
فٍ
وَمُعها

365

433

2.11

19.1 192 36.2

43

312
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31

54

5.4

1.83

34

04

0.3

2.30
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انؼثاسج

ن

%

انًىلف انىازذ.
تاَؼذاو
أشؼش
فٍ
انمُى
انرفاػالخ
29.3 294
االخرًاػُح انرٍ
ذرى تٍُُ وتٍُ
صيالئٍ.
أندأ إنً يدايهح
تؼط األشخاص
39.4 396
نرسمُك يصانسٍ
وأهذافٍ.
األوايش
أغُغ
َفشظها
انرٍ
اِخشوٌ زرً
34.6 340
وإٌ ذؼاسظد يغ
لُاػاذٍ
انشخصُح.
أندأ نهغش فٍ
االيرساَاخ زرً 34.1 343
أَدر.
أشؼش أٌ انُداذ
فٍ هزا انًدرًغ
29 291
ال َثًُ ػهً
أعظ أخاللُح.
أشؼش أٌ انُاط
ال َرمشتىٌ يٍُ
0.6
08
نًصانر
إال
شخصُح.
أذًشد
انمىاٍَُ
20.3 205
وانهىائر
اندايؼُح.
أذداهم االنرضاو 21.5 218

يؼاسض خذاً

يؼاسض
%
ن

%

ن

انًرىعػ
انًشخر

انرشذُة

يىافك خذاً

يىافك
%
ن

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

408

22.5 228 40.4

00

0.0

2.20

24

443

10.0 109

60

6.0

2.02

39

18.3 184 43.3

40

4.0

1.92

31

436

359

202

429

44

23.2 234 34.0

20

09

8.0

2.05

20

101 34.1 343

10

2.50

8

2.56

5

16.0 189 31.0 329 41.8

ػهً

454

510

10.3 104 45.1

101 51.5
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10

84

8.3

2.04

20

09

8.0

2.13

26
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انؼثاسج

ن

%

يؼاسض
%
ن

يؼاسض خذاً
%

ن

انرشذُة

يىافك خذاً

يىافك
%
ن

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

انًرىعػ
انًشخر

تأغهة انمىاٍَُ
انؼًم
فٍ
اندايؼٍ
إخًانٍ تؼذ اناليؼُاسَح (اَؼذاو انمُى)
اترؼذ
االَذياج
انؼاللاخ
15 151
االخرًاػُح
فٍ
انغائذج
اندايؼح
أشؼش تانىزذج
وانغشتح وأَا فٍ 21.6 210
اندايؼح.
انشؼىس
افرمذ
تاأليٍ
21.4 215
واالعرمشاس فٍ
اندايؼح.

2.15

ػٍ
فٍ

افرمذ
تانسشَح
واالعرمالنُح
داخم اندايؼح.
أذدُة زعىس
انُذواخ
وانًساظشاخ
انرثمُفُح عىاء
داخم اندايؼح أو
خاسخها.
اذدُة انًشاسكح
فٍ انًُالشاخ
انرٍ ذذوس تٍُ
فٍ
صيالئٍ
انًساظشج.
أٌ
أُزظ

301

15.6 158 31.6 310 38.0

2.48

0

430

12.6 128 22.1 223 43.6

2.26

21

409

0.0

2.19

25

199 29.1 292 40.8

انشؼىس
16.2 163

433

14.1 142

496

12.5 126 33.1 333 49.3

15.1 152

423

13.3 134 20.6 200

181

18

319

43

42

13.3 134 28.5 288

2.38

13

2.44

19

2.41

12

2.57

3

222 39.2 394 39.0
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ن

%

يؼاسض
%
ن

انصذالح انسمُمُح
نى ذؼذ يىخىدج
يدرًؼُا
فٍ
انًؼاصش.
أفعم انهدشج
313 10.5 106 0.0 199
إنً تهذ آخش.
سغثرٍ
ذمم
تانًشاسكح فٍ 200 43.1 434 16.3 164
خذيح انًدرًغ.
إخًانٍ تؼذ انؼضنح االخرًاػُح
تؼذو
أشؼش
ػٍ
انشظا
340 49.4 498 12.1 122
األَشطح وانًهاو
انرٍ أَدضها
أشؼش تأٍَُ غُش
لادس ػهٍ إَداص 246 44.1 444 29.4 295
أٌ شٍء
اشرشن فٍ انكثُش
يٍ انًهاو ونكٍُ
13.8 130
أعرطُغ
ال
اذًايها
أشؼش تاإلزثاغ
َسى لذسذٍ ػهً 13.6 138
ذغُُش انىالغ.

يؼاسض خذاً
%

ن

49.5 490 31.1

111 20.6

11

انرشذُة

انؼثاسج

يىافك خذاً

يىافك
%
ن

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

انًرىعػ
انًشخر

3.02

1

2.35

16
2.46

12.0 139 34.6

2.48

0

11.1 112 24.4

2.26

21

456

19.8 190 39.3 395 45.3

2.38

13

202

18.8 180 30.8 499

2.61

2

20

إخًانٍ تؼذ االغرشاب ػٍ ذسمُك انزاخ

2.43

يتبيف مف بيانا الجدوؿ الاابؽ:
أف بعد العزلة االجتماعية تصدر قا مة مظاهر االغتراس االجتماع
المنيا مات دـ اإلعوـ الجديد؛ لي
 ،)ٕ.ٗٙيمي

جا

جمال

لدج طوس جامعة

المتواط المرجو لمفردا

م ر االغتراس عف تلقيؽ الذا

ٖٗ ،)ٕ.ثـ م ر ال عور بالعجز

الولوؿ)  ،)ٕ.ٖٜثـ م ر الومعيارية ٘ٔ ،)ٕ.وأ ي ار م ر الومعن
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يم

الكثر

توميو مظاهر االغتراس االجتماع

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

يوعا لدج طوس جامعة المنيا مات دـ

اإلعوـ الجديد:
تصدر

عبارد أكمؿ ال جرد ل

االغتراس االجتماع  ،ويدؿ ذلؾ عم

بمد

ر ) الترتيس ال وؿ مف بيف عبا ار

قدرد واا ؿ اإلعوـ الجديد عم

مقياس

عرض العديد مف

النماذي الامبية وااليجابية ل كؿ البود؛ مما أثر عم قيـ االنتما الوطن لدج الطوس ،كما
أن قد يدؿ ذل ؾ عم
طير ذا نجل

اإللباط وعدـ ال عور بتلقيؽ الذا

واا ؿ اإلعوـ الجديد ك

دا ؿ الوطف .ويعد ذلؾ م ر

مؽ جدار بيف المواطف ووطن بطريقة غير

مبا رد ،ويمكف أ ف يعزج ذلؾ ل أف ال ركا متعددد الجنايا تعد لدج أبرز وأهـ الدوا
الفاعمة لمعولمة اإلعومية ،والت أصبل
الدولة الاياا

تلتكر المادد اإلعومية وعمم

واالقتصاد  ،وتعمؿ عم

عم

معاؼ دور

الترويج لثقاكت ا تلقيقا لمصالل ا االقتصادية،

وت وي الصورد الذهنية لمدولة القومية ،ااعية ل تنميط ثقاكا

ال عوس الم تمفة ممف

نمط ثقاك والد عبد الرلمف ابف جيول .)ٕٓٔٙ ،ٕٙٓ :ٕٜ٘ ،
بينمػػػػا جػػػػا كػػػػ الترتيػػػػس الثػػػػان

أ ػػػػعر باإللبػػػػاط نلػػػػو قػػػػدرت عمػػػػ تاييػػػػر الواقػػػػ )

وهػػػػذ نتيجػػػػة لتميػػػػة يترتػػػػس عمي ػػػػا العديػػػػد مػػػػف الككػػػػار ال ػػػػرج ،كػػػػ ذا ػػػػعر الفػػػػرد بعػػػػدـ
القػػػدرد عمػػػ التاييػػػر ،كػػػالطبيع أف ي ػػػعر باإللبػػػاط ،واذا ػػػعر باإللبػػػاط كػػػ موطنػػػ كػػػأف
التفكيػػػر الػػػذ يمزمػػػ هػػػو ال جػػػرد والبعػػػد عػػػف مكػػػاف ػػػعر كيػػػ بعػػػدـ أهميتػػػ  ،وعجػػػز عػػػف
تاييػػػر مجػػػر اللػػػدا

لػػػ الكمػػػؿ مػػػف وج ػػػة نظػػػر ال

صػػػية .وهػػػذا مػػػا أكدتػػػ نظريػػػة

العنػػػؼ الرمػػػز لعػػػػالـ االجتمػػػاع بييػػػر بورديػػػػو كػػػ أف النظػػػاـ االجتمػػػػاع بمػػػا يلويػػػ مػػػػف
عوقػػػػػا ومماراػػػػػا وقواعػػػػػد مكتوبػػػػػة وغيػػػػػر مكتوبػػػػػة ياػػػػػ ـ كػػػػػ تزييػػػػػؼ الػػػػػوع لػػػػػدج
الجماعػػػا ال امػػػعة عامػػػة ،وااػػػت داـ م ااػػػا هػػػذا النظػػػاـ بمػػػا كي ػػػا واػػػا ؿ اإلعػػػوـ)
كمواقػػػ لتكػػػريس مظػػػاهر العنػػػؼ الرمػػػز لػػػدج الكػػػراد Antonia Kupfer ,2015 ,27-
)29؛ المػػػػر الػػػػذ ينػػػػتج عنػػػػ تقييػػػػد اللريػػػػة الفكريػػػػة ل ػػػػـ ،والت ػػػػكيؾ بقػػػػدرات ـ العقميػػػػة،
وا ػػػػعارهـ بػػػػالعجز واإللبػػػػاط ،وتػػػػدن التػػػػراـ الػػػػذا لػػػػدي ـ ،ومػػػػعؼ قػػػػدرت ـ عمػػػػ ات ػػػػاذ
القػػػػرار ،وتػػػػدن ثقػػػػت ـ بأنفاػػػػ ـ ،وتجنػػػػب ـ تلمػػػػؿ الماػػػػ ولية؛ واكتقػػػػادهـ لم ػػػػا ار النقػػػػد
واللوار البنا والقيادد.
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ك

الترتيس الثال

ليف جا ك

ألس أف الصداقة اللقيقية لـ تعد موجودد ك

مجتمعنا المعاصر) وذلؾ نتيجة لاياس التفاعؿ اللقيق
قا مة عم

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

المصالو أو غير  ،وكذلؾ وجود ك

وتكويف عوقا

اكترامية قد تكوف

عصر تامس عمي ثقاكة الصورد قبؿ كؿ

 .كما ك ف النتا ج العممية أف اموؾ الكراد يمكف أف ي تمؼ عف اات دام ـ لتطبيقا
اإلعوـ الجديد ذا
يتصرؼ ال

اص بعين ـ ي اهدوف تعميقات ـ وتفاعوت ـ عمي ا ،وقد

عروا بأف أ

اص ك الواق االكترام عم نلو ي تمؼ عف تصركات ـ ك الواق الفعم ،
تكوف اآل ار المن ورد عم

كقد تكوف هناؾ مبالاة أو اندكاع ،وبالتال

بدقة عف اآل ار اللقيقية ،وبالتال تن أ عوقا

المواق غير معبرد

مزيفة قا مة عم م اعر از فة م ا عبد

اللميد صو .)ٕٓٔٙ ،ٔٓٗ ،
كما أكد
يات دـ االنترن

الد غااف يواؼ )ٕٖٓٔ ،ٚٓ-ٚ٘ ،أف ال

درااة

لمتواصؿ م أكراد ال يعرك ـ مف قبؿ يبدأ ك ا توؽ

لقيقية ،ت تمؼ لاس ال

ص الذ

ص العاد
صيا

عندما

أ رج غير

يتواصؿ مع ويبدأ ك الكذس واالدعا ووصؼ نفا

بصفا غير لقيقية  ،وهذ بدور ي ثر عم العوقا االجتماعية ويا ـ ك ظ ور م ر
لوغتراس االجتماع
الجا معة المعايير الت
الذا

أال وهو الومعياري

أو ما يام

بانعداـ القيـ)؛ لي

يفتقد طوس

يبنوا عمي ا صداقت ـ وعوقت ـ باآل ريف ،كما قد ي د

اغتراس

ل

والبعد عن ا واط ممارات اليومية مف نفاؽ وجداؿ وكذس ،وبالتال تمي ال

اللقيقية بدا ؿ ال

ر

صية الكترامية ،وتعان

صية

مف عدـ التزاف النفا  ،وعدـ القدرد عم

تلقيؽ الذا ؛ كيصبو ك طريؽ االغتراس االجتماع .
كاات داـ واا ؿ اإلعوـ الجديد مف قبؿ الطوس أصبو بديو لمتفاعؿ االجتماع م
الركاؽ واالقارس ،وأصبو هـ الفرد قما الااعا

الطويمة ك

المتعددد ،مما يعن تاي ارً منظومة القيـ االجتماعية لألكراد لي
اإلدماف) القيـ الفردية بدالً مف القيـ االجتماعية ،وبالتال

ااتك اؼ مواق النترن
يعزز هذا االات داـ المفرط
ينتج عن العزلة االجتماعية

والااس الفرد بالومعن و عور بالعجز واالغتراس عف تلقيؽ الذا نتيجة ل عور ب زدواجية
الككار بيف ما يعي
يترتس عمي ما يام

عم مواق التواصؿ االجتماع وبيف ما يعي
باالغتراس االجتماع ؛ لي

ل ذلؾ الواق االكترام الذ

يرتد

ك الواق  ،وكؿ ذلؾ

يفمؿ الفرد ال روس مف الواق اللقيق

كي أقنعت المفممة ويمارس ليات بالصورد المثالية
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الت يتنم أف يكوف عمي ا ولكن ال ياتطي كعؿ ذلؾ ،وهذا بدور ي د
مف أبعاد االغتراس االجتماع

وتكمف طورت ليس عم

ل ظ ور بعد أ ر

ماتو الفرد ولكف عم

ماتو

المجتم وهو نعداـ القيـ أو الومعيارية كذلؾ عالـ اكترام ال يوجد ب موابط وال قوانيف
تلرـ الفرد مف النفاؽ أو النقاش أو الجداؿ أو التباه والتفا ر والكذس ،وتمؾ لألاؼ اما
التفاعؿ عم

مواق التواصؿ االجتماع

يتاـ ب ا العديد مف ال

اص عم

تمؾ المواق

أثنا تبادل ـ اللادي والتعميقا واإلعجابا .
كػػػػػ لػػػػػيف جػػػػػا كػػػػػ الترتيػػػػػس ال ػػػػػامس أ ػػػػػعر أف النػػػػػاس ال يتقربػػػػػوف منػػػػػ
لمصػػػالو

صػػػية) كػػػالقرس الػػػذ

ال

مقتػػػ هػػػذ التكنولوجيػػػا أاػػػ ـ كػػػ تاييػػػر نمػػػط الليػػػاد،

والتػػػػأثير عمػػػػ طبيعػػػػة بعػػػػض العوقػػػػا االجتماعيػػػػة بليػػػػ أصػػػػبل المصػػػػالو ال

صػػػػية

تاػػػود عمػػػ لاػػػاس المصػػػملة العامػػػة .وكػػػ هػػػذا الصػػػدد أكػػػد درااػػػة ماػػػاور

ػػػلاتة،

ٕ )ٕٕٓٓ،ٜٔ،ٜأف مػػػػف أهػػػػـ القمػػػػايا التػػػػ يواج ػػػػا التعمػػػػيـ الجػػػػامع كػػػػ مصػػػػر هػػػػ
ػػر لاػػػيادد المصػػػالو ال
نقػػػص الػػػوع لػػػوؿ القمػػػايا المجتمعيػػػة نظػ ًا

صػػػية عمػػػ المصػػػالو

العامػػػة .وقػػػد يعػػػزج ذلػػػؾ لػػػ أف واػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد تقػػػ تلػػػ تػػػأثير النظػػػاـ الفكػػػر
لصػػػػانع القػػػػ ار ار عمػػػػ الماػػػػتوج الػػػػدول  ،ويػػػػتـ تطبيػػػػؽ أككػػػػارهـ عمػػػػ عػػػػدد ماػػػػتويا
تتػػػدري مػػػف الػػػدول

لػػػ القػػػوم ثػػػـ الملمػػػ ؛ كمكػػػ يػػػتـ تطبيػػػؽ تمػػػؾ الككػػػار ومماراػػػات ا

يقػػػػدـ صػػػػانعو القػػػػ ار ار ر ج لتفاػػػػير تمػػػػؾ الككػػػػار بطريقػػػػة منطقيػػػػة و ػػػػرعية بمػػػػا يتنااػػػػس
مػػػػ الواقػػػػ المجتمعػػػػ وتلقيػػػػؽ مصػػػػالل ـ ال

صػػػػية؛ المػػػػر الػػػػذ انعكػػػػس بػػػػدور عمػػػػ

الطاب العاـ ك العوقا االجتماعية.
ك ليف جا تلقؽ مظاهر االغتراس اآلتية ك الترتيبا ال يرد عم التوال  :أطي
ال وامر الت يفرم ا اآل روف لت واف تعارم

م قناعات ال

صية) ،ال يعنين التفكير

ك الماتقبؿ) ،يتااوج النجا والف ؿ بالنابة ل ) ،اات دـ الواا ؿ غير الم روعة ك
نجاز أهداك ) ،وقد يعزج ذلؾ ل ما تدعم واا ؿ اإلعوـ الجديد مف ن ر وتعميؽ الثقاكة
االات وكية  Consumptive Cultureوقد ااعد لمو الدعاية المكثفة والت تااندها
ال ركا

عابرد القا ار

االات وكية ،وأصبو

عم

االنفتا

االات وك  ،ود وؿ العالـ مرلمة عالمية الثقاكة

عار الكونية الاوقية التأكيد عم قيـ الام والربو ،وزيادد اات وؾ

الام الجنبية اوا ك الطعاـ وال راس والممبس والفف وواا ؿ االتصاؿ ،المر الذ
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ل تاير اتجاها

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

الكراد نلو المجو ل واا ؿ الكاس الاري والرغبة ك
الت

ألمد كاروؽ ألمد ،)ٖٜٚ-ٖٚٛ،ٕٓٓ٘ ،ومف ثـ تعقد المتطمبا

الث ار العاجؿ
يتطمب ا اوؽ

العمؿ؛ لذا كرض عم طوس الجامعة مرورد التفكير ك الماتقبؿ ،والت طيط ل  ،وملاولة
مقاومة الف ؿ وتلقيؽ النجا

ك

اللياد ال

مجاال

صية والعممية ،والوصوؿ لمث ار

وتلقيؽ الكاس الاري  ،مف أجؿ مواكبة التاي ار االقتصادية والتكنولوجية.
ولإلجابػػػػة عػػػػف الاػػػػ اؿ الثالػػػػ الػػػػذ يػػػػنص عمػػػػ  :هػػػػؿ توجػػػػد عوقػػػػة ارتباطيػػػػة ذا
داللػػػػػة لصػػػػػا ية بػػػػػيف دمػػػػػاف طػػػػػوس الجامعػػػػػة لموقػػػػػ الفػػػػػيس بػػػػػوؾ ودرجػػػػػة االغتػػػػػراس
االجتمػػػػاع لػػػػدي ـ  .تػػػػـ لاػػػػاس متواػػػػطا ااػػػػتجابا طػػػػوس الجامعػػػػة عينػػػػة الدرااػػػػة)
لػػػوؿ مقيػػػاس دمػػػاف لمفػػػيس بػػػوؾ باعتبػػػار أكثػػػر واػػػا ؿ اإلعػػػوـ الجديػػػد ااػػػت داما لػػػدي ـ.
ثػػػـ تػػػػـ لاػػػاس معامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيراػػػوف بػػػػيف درجػػػة دمػػػػاف طػػػػوس الجامعػػػة لمفػػػػيس بػػػػوؾ
و عورهـ باالغتراس االجتماع ) .ويمكف توميو ذلؾ كيما يم :
خذول سلى (َ )6ىظر يرىعطاخ اعرداتاخ غالب اندايؼح (ػُُح انذساعح) زىل يمُاط
ادياٌ انفُغثىن

ن
إرا يا أذُر نٍ ذصفر
يىلغ وازذ فمػ ػهً
شثكح اإلَرشَد فئَه
عُكىٌ انفُغثىن
أشؼش تاألعف إرا نى
اذصفر زغاتٍ ػهً
انفُغثىن َىيُا ً
كثُشاً يا أتسث ػٍ
اذصال تاالَرشَد كٍ
أذًكٍ يٍ ذصفر
انفُغثىن
لثم أٌ أخهذ إنً انُىو،
ألىو تضَاسج انفُغثىن
أكثش يٍ يشج
يُشىساخ
يشاهذج
انفُغثىن خُذج فٍ

%

يىافك
ن

%

ن

%

ن

%

انرشذُة

انؼثاساخ

يىافك خذاً

يؼاسض

يؼاسض
خذاً

انًرىع
غ
انًشخر

105

10.4

554

55

224

22.2

34

3.4

2.093

3

156

15.5

331

32.0

426

42.3

04

0.3

2.546

0

295

29.4

464

46.1

209

20.0

40

4.0

2.010

4

228

22.5

415

41.2

391

20.0

64

6.4

2.800

5

230

23.8

520

52.4

295

29.4

35

3.5

2.063

1
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انؼثاساخ

ن
انرغهة ػهً انًهم
زًُُا أشؼش تانًهم،
ألىو تضَاسج انفُغثىن
ألعٍ ولرا ً ػثً
انفُغثىن ػهً زغاب
إنرضاياذٍ
ً
ألعٍ ولرا ػهً
انفُغثىن أكثش يٍ
انىلد انزٌ أسَذ أٌ
ألعُه
كثُشاً يا أعرخذو
انفُغثىن تذالً يٍ
انزهاب إنً انُىو
أذصفر
كثُشاً يا
تًدشد
انفُغثىن
اعرُماظٍ صثازا ً

%

ن

يؼاسض
خذاً

يؼاسض
%

ن

ن

%

انًرىع
غ
انًشخر

%

انرشذُة

يىافك خذاً

يىافك

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

212

21.1

559

54.6

100

10.0

64

4.6

2.029

2

155

15.4

301

30.0

388

38.4

04

0.3

2.613

0

290

29.8

301

30.0

345

34.3

63

6.3

2.830

6

161

16

320

32.8

415

41.2

19
2

19.
1

2.545

19

296

29.5

308

30.4

312

31

02

0.1

2.812

8

يتمو مف بيانا الجدوؿ الاابؽ:
أف الاػػػػػباس اللقيقيػػػػػة و ار دمػػػػػاف اإلنترنػػػػػ و اصػػػػػة الفػػػػػيس بػػػػػوؾ هػػػػػو ال ػػػػػعور
بالممػػػػؿ وذلػػػػؾ قػػػػد يرجػػػػ لػػػػ غيػػػػاس ال ػػػػدؼ أو غيػػػػاس الػػػػدور الرقػػػػاب لواػػػػرد  ،وال ػػػػعور
بالولػػػػػدد والفػػػػػراغ ولػػػػػذلؾ كقػػػػػد جػػػػػا

عبػػػػػارد م ػػػػػاهدد من ػػػػػو ار الفياػػػػػبوؾ جيػػػػػدد كػػػػػ

التامػػػػس عمػػػػ الممػػػػؿ) كػػػػ الترتيػػػػس الوؿ مػػػػف مػػػػمف العبػػػػا ار التػػػػ تقػػػػيس درجػػػػة دمػػػػاف
طػوس الجامعػة لمفػيس ليػ تفػتو ال ػبكا
عمػ

الممػؿ بت ػارؾ العديػد مػف الفيػديوها

بابػا أواػ
االجتماعيػة ً
والصػور وغيرهػا .وثبػ

بػوؾ ت فػؼ مػف لاػاس الطالػس بالعزلػة كػ
المػر الػذ

لمطالػػس كرصػػة ثبػػا وجػػود
ويتعاطؼ مع

أف

ػبكة الفػيس

مػـ ان ػااال أوليػا المػور بالعمػؿ،

قمّػؿ مػف كػاؽ التواصػؿ بػيف أكػراد العا مػة الوالػدد ،ليػ
االجتمػػاع

لمتاػمية ،والقمػا

يمػنو الفػيس بػوؾ

والوجػػدان  ،بوجػػود مػػف ي ػػتـ بػ

اامية عواي.)ٕٓٔٙ،ٗ٘،
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كػػػ الترتيػػػس الثػػػان عبػػػارد

وهػػػذا مػػػا أكدتػػػ العبػػػارد الثانيػػػة مػػػف المقيػػػاس ليػػػ جػػػا

لينمػػػػا أ ػػػػعر بالممػػػػؿ ،أقػػػػوـ بزيػػػػارد الفياػػػػبوؾ) ،ويتفػػػػؽ ذلػػػػؾ مػػػػ نتػػػػا ج درااػػػػة عمػػػػاد
ألمػػػد ال ػػػػيخ )ٕٓٔٙ ،ليػػػػ أكػػػػد عمػػػػ أف اإلدمػػػاف عمػػػػ ااػػػػت داـ ػػػػبكا التواصػػػػؿ
االجتمػػػػػاع ) وامػػػػػاعة الوقػػػػػ ) كانػػػػػا مػػػػػف أكثػػػػػر اػػػػػمبيا ااػػػػػت داـ ػػػػػبكا التواصػػػػػؿ
االجتمػػػاع  ،كمػػػا جػػػا كػػػ الترتيػػػس الثالػػػ مػػػف عبػػػا ار
لػػػػ تصػػػػفو موقػػػػ والػػػػد كقػػػػط عمػػػػ

ػػػػبكة اإلنترنػػػػ ك نػػػػ اػػػػيكوف الفياػػػػبوؾ) وهػػػػذا مػػػػا

ت كػد بعػض الدرااػا كػ أنػ تػزداد رقعػة منتاػبي
وتتنػوع

ػ ار و ماػت دمي  ،ولعػؿ اكبػر

ك ػة الطمبػة ليػ التواصػؿ اليػوم

) ) 2011لػ
ماػت دم

موقػ

الفػيس بػوؾ يومػا بعػد يػوـ

ػريلة مػف المجتمػ

أكثػر ااػت داما لمموقػ

بالصػدقا وركقػا الت صػص ،اػوا لاػرض عوقػا

اجتماعيػة يتطمب ػا عمػر الطالػس أو لاػرض البلػ
الفػػيس بػػوؾ يولػػد لػػدج الكثيػػريف

دمػػػاف الفػػػيس بػػػوؾ ذا مػػػا أتػػػيو

العممػ  ،هػذا التواصػؿ اليػوم

دمػػاف متػػدري اللػػدد كقػػد أ ػػار

تػداوؿ أكثػر مػف 70لاػة عمػ

عبػر

Sherman, 4,

صػفلا الفػيس بػوؾ و  48 %مػف

واػا ؿ اإلعػوـ االجتماعيػة يعممػوف عمػ

تلػدي

االاػتعداد لمنػوـ و %٘ٙي ػعروف بػأن ـ مجبػروف عمػ

صػفلة الفػيس بػوؾ أثنػا

ا تيػار الفػيس بػوؾ عمػ

القػؿ

مرد والدد ك اليوـ.
بعػػػػد لاػػػػاس متواػػػػطا ااػػػػتجابا طػػػػوس الجامعػػػػة لػػػػوؿ مقػػػػيمس دمػػػػاف الفػػػػيس
بػػػوؾ ،تػػػـ لاػػػاس معامػػػؿ ارتبػػػاط بيراػػػوف بػػػيف درجػػػة دمػػػاف طػػػوس الجامعػػػة لمفػػػيس بػػػوؾ،
و عورهـ باالغتراس) كما هو مومو ك الجدوؿ رقـ :)ٚ
خذول سلى ( )8يؼايم االسذثاغ تٍُ إدياٌ غالب اندايؼح نًىلغ انفُغثىن ودسخح االغرشاب نذَهى
(ٌ = )1990
انًرغُشاخ
االغرشاب االخرًاػٍ
 تؼذ انشؼىس تانؼدض (انالزىل ،اَؼذاوانمىج)
 تؼذ اناليؼًُ تؼذ اناليؼُاسَح (اَؼذاو انمُى) تؼذ انؼضنح االخرًاػُح -تؼذ االغرشاب ػٍ ذسمُك انزاخ

إدياٌ غالب اندايؼح نًىلغ انفُظ تىن
لًُح س

انمًُح االزرًانُح ويغرىٌ انذالنح

**9.332

 9.999دانح ػُذ 9.91
 9.999دانح ػُذ 9.91

**9.312
**9.310
**9.254
**9.200

 9.999دانح ػُذ 9.91
 9.999دانح ػُذ 9.91

**9.313
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بتطبيؽ معامؿ ارتباط بيراوف لمدرجا

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

 ،)SPSS22وتبيف

ال اـ باات داـ برنامج

وجود عوقة ارتباط موجبة دالة لصا ياً بيف ادماف طوس الجامعة لموق الفيابوؾ ودرجة
االغتراس االجتماع

لدي ـ عند ماتوج داللة ٔٓ .)ٓ.ال أف نابة هذا االرتباط تمثؿ

 )%ٓ.ٜٓويدؿ هذا عم

أف العوقة االرتباطية بيف دماف الطوس لمفيس بوؾ و عورهـ

باالغتراس عوقة معيفة ،وهذا يدؿ عم معؼ وزيؼ الوع االجتماع لدج طوس الجامعة
عينة الدرااة) وايمان ـ بأف اات دام ـ لواا ؿ اإلعوـ الجديد عامة ،والفيس بوؾ اصة ال
يمثؿ اببا جوهريا ك

عورهـ باالغتراس االجتماع  ،بؿ عم العكس يروف أن ا واا ؿ تدعـ

عوقات ـ باآل ريف ،وتعزز هويت ـ الثقاكية ،وتمنل ـ ال عور باالاتقولية واللرية والثقة
بالنفس .وتمكن ـ مف تكويف صداقا ت ترؽ لدود الزماف والمكاف ،وتمب كثير مف متطمبا
اللياد لدي ـ والدواك النفعية والطقواية مثؿ معركة ال بار وغيرها ،وك
لـ ياتط الطوس التمييز بيف ماهو جيد وناك  ،ونتج عن

كراط ك

مـ تمؾ ال يا
اإلات داـ دماف)،

وترتس عم ذلؾ اإلدماف ال عور باالغتراس اإلجتماع .
وقد يعزج تزيؼ الوع لدج طوس الجامعة ل أف الرأامالية تقوـ بج د كبير ك
االغتراس االجتماع ؛ ك

لدا

تقوـ ب مؽ اوؽ عالمية قومية لممنتجا المادية ،وا ر واا ؿ

االتصاؿ الجماهير لمتأثير عم أذهاف الناس ،وتـ الايطرد عمي ـ مف وؿ الت كيؿ المبا ر
لوعي ـ وتكويف اوؽ قومية لمام الثقاكية المولدد قياا ًيا ،باعتبارها قود دمج تات دؼ
توجي كؿ أكراد المجتم دا ؿ االنتاي الرأامال  .وتعمؿ الثورد التكنولوجية عم تا يؿ هذ
الم مة وبذلؾ تات دؼ واا ؿ االتصاؿ الجماهير الوع العاـ بصورد مبا ر عم
و روف .)ٛٓ-ٜٚ ،ٕٓٔٗ،كواا ؿ اإلعوـ الجديد ال تزود الكراد كقط بالمعموما

عبود
المتعمقة

هذ القمايا واللدا

أيما بمنظور معيف لتمق
بقمايا وألدا معينة ،ولكن ا تزودهـ ً
وتفايرها ،وهذا يم تمؾ القمايا واللدا دا ؿ اياقا معينة ،المر الذ ي ج المتمقيف
أيما ،ونتيجة لذلؾ ك ف واا ؿ االتصاؿ الجماهير ال ت تار كقط
عم ك م ا بط ار ؽ اصة ً
أيما تقدـ الطر التفايرية الت يمكف ك ـ اللدا مف ول ا.
اللدا الت تاطي ا ،ولكن ا ً

ويبرز عالـ االجتماع ميمز  Millsطورد واا ؿ االتصاؿ وكيفية تأثيرها ك صياغة وت كيؿ

أككار الكراد والتأثير ك

يو كقط مما نعرك مف
جانبا م ً
ار ـ وتكويف وعي ـ ،لي قاؿ " :ف ً
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لقا ؽ اجتماعية عف العالـ قد توصمنا لي بأنفانا والجانس الكبر عف طريؽ واا ؿ اإلعوـ
واالتصاؿ" ألمد الكتام .)ٙٗ ،ٕٓٔٙ ،
كمو عما ابؽ ،ك ناؾ العديد مف العوامؿ الت
تطبيقا

دكع

الطوس ل

اإلعوـ الجديد من ا :العوامؿ الايااية ومعؼ قدرت عم

والم اركة ك

البرلمانا

وغير مف الم ااا

والعوامؿ االقتصادية متمثمة ك

الايااية الت

االناماس ك

التعبير عف رأي ،

تتيو ل الم اركة والبنا ،

غو المعي ة ومعؼ الرواتس ،والعوامؿ االجتماعية والت

تظ ر ك ان ااؿ أوليا عف م مت ـ الر ياة أال وه والتن ة االجتماعية وتلقيؽ المبط
االجتماع

؛ كوق البنا كرياة لمفراغ وعدـ االهتماـ الذ

دكع ـ ل

البل

عف عالـ

مثال يريدوف أف يعي وف بدا م يقم ويمم كراغ ـ النفا واالجتماع .
وتتفؽ تمؾ النتا ج م درااة لناف بن

ع وع ال

ر  ) 2013لي

الدرااة

أثبت

أف امملوؿ التفاعؿ االجتماع ألد أهـ اآلثار الامبية الت يابب ا اات داـ الفيس بوؾ
وتويتر .أيما تتفؽ تمؾ النتا ج م درااة )  )Eran Fisher, 178, 2012الت أكد أف
اات داـ واا ؿ اإلعوـ الجديد يزيد مف م ار
نومار(2012 ،

ك

اإلغتراس واالاتاوؿ  ،كما توصم

دراات ا لوؿ اات داـ ال بكا

االجتماعية ل أف اات داـ مواق التواصؿ االجتماع
امطراس عوقة التواصؿ وج ا لوج  ،وهذا ما يعن

االجتماعية تأثير عم

مريـ
العوقا

والفيس بوؾ اصة قد ي د

ل

تعزيز عوامؿ االكت اس والعزلة لدج

الطوس وتذبذس عوقات اإلناانية لتصبو غير اوية.
ولإلجابػػػة عػػػف الاػػػػ اؿ الرابػػػ الػػػػذ يػػػنص عمػػػػ  :هػػػؿ توجػػػػد كػػػروؽ ذا داللػػػػة
لصػػػػا ية كػػػػ

دواكػػػػ ااػػػػت داـ واػػػػا ؿ االعػػػػوـ الجديػػػػد ،وادمػػػػاف الفػػػػيس بػػػػوؾ ،ودرجػػػػة

االغتػػػراس االجتمػػػاع ) لػػػدج طػػػوس جامعػػػة المنيػػػا تعػػػزج لمتايػػػر النػػػوع .تػػػـ لاػػػاس الفػػػروؽ
بػػػػػيف متواػػػػػطا درجػػػػػا أكػػػػػراد العينػػػػػة كػػػػػ

دواكػػػػػ ااػػػػػت داـ واػػػػػا ؿ اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد،

وادمػػػاف الفياػػػبوؾ ،ودرجػػػة االغتػػػراس االجتمػػػاع ) وكقػػػاً لمنػػػوع .ويمكػػػف تومػػػيو ذلػػػؾ كيمػػػا

يم :
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خذول سلى (َ )0ىظر َرائح اخرثاس (خ) نذالنح انفشوق تٍُ يرىعطاخ دسخاخ أفشاد انؼُُح يسم انذساعح فٍ
(دوافغ اعرخذاو وعائم اإلػالو اندذَذ ،وادياٌ انفُغثىن ،ودسخح االغرشاب االخرًاػٍ) وفما ً نًرغُش انُىع

انمًُح
االزرًانُح

انًرىعػ
انسغاتٍ

االَسشاف
انًؼُاسٌ

دوافغ اعرخذاو وعائم ركش
اإلػالو اندذَذ
اَثً

440
550

10.44
18.36

2.068
2.568

ركش

440

28.06

55.458

اَثً

550

28.24

5.259

0.033
 2.138دانح ػُذ
0.05

ركش
اَثً

440
550

01.90
85.01

10.608
13.890

9.999
4.986
دانح ػُذ 9.91

انثُاٌ

انُىع

ادياٌ انفُغثىن
االغرشاب االخرًاػٍ

انؼذد

لًُح
(خ)

يغرىي انذالنح
9.999
6.099
دانح ػُذ 9.91

يتمو مف بيانا الجدوؿ الاابؽ:
تومو نتا ج تطبيؽ ا تبار
واإلنا

مف طوس الجامعة ك

) وجود كروؽ دالة لصا ياً بيف متواطا

دواك اات داـ واا ؿ اإلعوـ الجديد ،وادماف الفيابوؾ،

ودرجة االغتراس االجتماع ) لصالو الذكور ،وتتفؽ تمؾ النتيجة م
أاعد )ٕٓٔٔ،والت
ي تركوف ك

أكد

مجموعا

درااة عمرو ألمد

أف الذكور أكثر اات داما لموق الفيس بوؾ مف اإلنا
النقاش وصفلا

الت صص ،وكذلؾ ا توؼ اال تجاها
واللياد العممية  ،ك ف الابس ك

الذكور

المعجبيف ،ويمكف أف يرج

بيف الذكور واإلنا

ذلؾ يعود ل

قباؿ اإلنا

ذلؾ ل

لي
طبيعة

وطبيعة التعامؿ م الت صص
عم

التعميـ وتطوير اتجاها

يجابية نلو واعتبار التعميـ مصدر لياد مقبوآل و منا ،وهذا المر قد ي تمؼ بالنابة لمذكور
الذيف يعتقدوف أف التدريس قد ال يمب التياجت ـ المادية ويقوموف باإللتلاؽ بأعماؿ أ ر
أثنا الدرااة ،كما أف نظرد الجنايف م تمفة لمعممية التعميمية  .كذلؾ قد يرج الابس ل
طبيعة المجتم الذكور لي مازاؿ هناؾ بعض الار الت تتاب وتراقس اموكيا اإلنا  ،أما
الذكور يتمتعوف بلرية كاممة ك

مماراة هوايات ـ بلكـ جنا ـ ولذلؾ كمدي ـ كرص أكبر

لمتصفو واالات داـ الجايـ لمفيس وغير مف واا ؿ اإلعوـ الجديد مما يتابس بدور ك
وصول لدرجة اإلدماف.
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احملـــور اســـامض -تصـــور مكـــرتي لتعسيـــس دور وشـــائل اإلعـــالم اجلديـــد مواجًةمؤشـــرات
االغرتاب االجتناعي لدى طالب اجلامعة ضوء رؤية مصر :* 9101
ي كؿ اإلعوـ الجديد عنص ار م ما ك
تأثير امبا وايجابا وكؽ المنظور الذ
لوؿ العالـ ل

قرية صايرد ،وك

لياد المجتمعا

أهميت ودرجة

الب رية وزاد

يات دـ كي بازدياد التقدـ العمم والتكنولوج الذ
هذا الصدد ي ير هانور هار

ل

أف وظيفة االتصاؿ

واإلعوـ تكمف ك ربط المجتم  ،والدا التايير ك الاموؾ والقيـ كارس ابف صاير،ٜٜٔ ،
ٕ٘ٔٓ) .وت م تقنية اإلعوـ الجديد ل المجاؿ االجتماع لتلقيؽ اللاجة الكامنة الت
ظ ارها وبالتال

تعمؿ عم

التن ة االجتماعية قا ـ عم

ك ف اندماج ا ك

ت دي ا م ااا

الن طة التربوية الت

تفكير الكراد وبلث ـ عف كيفية ااتاول ا بفاعمية لتفعيؿ

التربية والت طيط والتفاعؿ جماؿ صبرينة ،بف لطرش ليم .)ٕٓٔٛ،ٕٖٓ،
وتعد ر ية مصر ٖٕٓٓ ر ية مجتمعية تم
المقوما

ال باس كأولوية باعتبارهـ ألد أهـ

الب رية الاااية لتعزيز التنمية الماتدامة ك

البعد االجتماع

المجتم المصر  .لي

تناوؿ

لواتراتيجية ملو ار اص بالتعميـ والتدريس نص عم أن " بلموؿ عاـ

2030مف المات دؼ تالة التعميـ والتدريس لمجمي بجودد عالية دوف تمييز ،وك
نظاـ م اا

طار

 ،كؼ وعادؿ ،وماتداـ ،ومرف  .وأف يكوف مرتك ازً ع المتعمـ والمتدرس

القادر عم التفكير والمتمكف كنياً وتقنياً وتكنولوجياً ،وأف يااهـ أيماً ك بنا ال

صية

المتكاممة واطوؽ مكانات ا ل أقص مدج لمواطف معتز بذات  ،وماتنير ،ومبدع ،وما وؿ،
وقابؿ لمتعددية ،يلترـ اال توؼ ،وك ور بتاريخ بود  ،و اوؼ ببنا ماتقبم ا وقادر عم

التعامؿ تناكاياً م الكيانا اإلقميمية والعالمية ".ر ااة مجمس الوز ار .)ٕٓٔ٘ ،ٖٔ ،
يتبيف مما ابؽ أف هناؾ عدد اما

االاتراتيجية ل دعم ا مف وؿ م ااا

لم

صية المصرية المأمولة الت

التعميـ ،وتتمثؿ تمؾ الاما

تاع

ك التفكير الناقد،

والتمكف التكنولوج  ،واالعتزاز بالنفس وبالوطف ،واإلبداع واالبتكار ،وتلمؿ الما ولية ،وقبوؿ
اآل ر والترام اوا عم الماتوج الثقاك

أو الدين

أو العرق

والقدرد عم التناكس ملميا وعالميا .ومما ال ؾ كي اف ت كيؿ

*

أو الاياا

او النوع ،

صية تمتمؾ تمؾ الاما

) تم صٌاغة التصور المقترح بالرجوع إلى اإلطار النظري للدراسة ،واإلطار المٌدانً للدراسة ،ورؤٌة مصر .0202
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يتطمس تماكر ج ود أج زد الدولة اليديولوجية لارس وتنمية تمؾ الاما  .ولي
يعد ألد أج زد الدولة اليديولوجية وجس عمي المااهمة ك ت كيؿ ال

ف اإلعوـ

صية القومية.
"

أيما تناوؿ البعد االجتماع لواتراتيجية ملو ار اص بالثقاكة نص عم أن
بلموؿ عاـ  2030مف المات دؼ بنا منظومة قيـ ثقاكية يجابية ك المجتم المر تلرـ
التنوع واال تاؼ وعدـ التمييز .وتات دؼ الر ية تمكيف المواطف المصر مف الوصوؿ ل
واا ؿ اكتااس المعركة وكتو اآلكاؽ أمام لمتفاعؿ م معطيا
تاري

عالم المعاصر ،وادراؾ

وتراث اللمار المر  ،واكااب القدرد ع اال تيار اللر ،وتأميف لق ك مماراة

وانتاي الثقاكة .عم

أف تكوف العناصر اإليجابية ك

الثقاكة مصدر قود لتلقيؽ التنمية،

وقيمة مماكة لوقتصاد القوم  ،وأااااً لقود مصر الناعمة قميمياً وعالمياً " ر ااة مجمس

الوز ار .)ٕٓٔ٘ ،ٖٔ ،
ولي

ف الجامعة تعد م ااة اجتماعية ل ا وظيفة م مة ك

واإلا اـ ب كؿ كعاؿ ك

ركعة

أف المـ،

عداد القادد مف ال باس الذيف هـ عصس المة وقمب ا النابض،

ويتركز عمم ا الااا ك دك الفرد لك يفكر ويصؿ ل اللقا ؽ ،كذلؾ ن ر العمـ بلثاً

كاف أـ تطبيقاً بيف طوب ا؛ ك يااعدهـ ك مواج ة الم كو

بطريقة عممية اميمة ،وه

كوؽ هذا تعد مرك ازً إلج ار البلو ون رها .المر الذ يتطمس قياـ م ااة الجامعة بما كي ا
مف دارد  ،وبرامج ومقر ار  ،وأعما هي ة تدريس ،وأن طة ،وطوس ،ومن ج ف ) بتبن

أهداؼ ر ية مصر ٖٕٓٓ ك

عادد صياغة نظرد الطوس واات دام ـ لواا ؿ اإلعوـ الجديد

.فلصفة التصور املكرتي:
ت ػػتؽ كماػػفة التصػػور المقتػػر مػػف كماػػفة العوقػػا اإلناػػانية ،ليػػ ينطمػػؽ هػػذا
التصػػور مػػف كماػػفة م داهػػا تلقيػػؽ وتأكيػػد الػػذا واالنػػدماي االجتمػػاع لػػدج طػػوس الجامعػػة
وذلؾ مف وؿ ت كيؿ الوع الناقد لدي ـ وايقاظ العقػؿ امػاـ كػاؽ عديػدد مػف المعركػة ،بليػ
ال يقؼ االنااف امبيا اماـ الكوف والوجود؛ كالوع ال يكوف والدا كػ أ ّ مجتمػ لنػ مػرتبط
بػػالظروؼ المعي ػػية والطبقيػػة لألكػراد وبمصػػالل ـ ومػواقع ـ الاػػمطوية كػ المجتمػ  ،وبلاػػس
تلوؿ كعوً اجتماعيػاً عفويػاً
الوع المت كؿ يتلدد دور ووظيفت و ليا العمؿ الت يمكن ا أف ّ
ر منظماً لت يكوف ك دمة مف يعبر عف هػذا الػوع  .كلينمػا تاػيطر مصػالو طبقػة
ل

اجتماعيػػػة -اػػػوا كانػػػ ايااػػػية أو دينيػػػة أو غيرهػػػا  -عمػػػ نظػػػاـ ليػػػاد الفػػػرد أو أ ػػػكاؿ
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تاػوؿ العػاـ يعنػ ااػتبعاد
العوقا االجتماعية تتعرض كردية الفرد لإلقصا وياتاؿ النقػد .لف ّ
ال اص وترويم وانكار صوصية الفرد أو المجموعػة أو الطبقػة أو غيرهػا مػف كػؿ مػا يلمػؿ
كينونػػة اجتماعيػػة .وهػػذا مػػا تقػػوـ ب ػ واػػا ؿ اإلعػػوـ الجديػػدك الوق ػ ال ػراهف؛ كعنػػدما تنتػػزع
صوصػػية الػػذا

الفرديػػة أو الجماعيػػة) ب ػػكؿ من جػػ يػػ د هػػذا لػػ تجريػػدها مػػف ألػػد

انتما ات ا وجز مف هويت ا ،وهذا ينمو تلتػ لاػا لمػذا وبالتػال ت ػوي لمػوع المت ػكؿ
عػػف هػػذ العمميػػة االجتماعيػػة واغتػراس عػػف الػػذا والمجتمػ  .وينػػتج عػػف هػػذا الت ػػكؿ الم ػػو
لمفػػرد أو المجموعػػا وع ػ يكيػػؼ نفا ػ م ػ الواق ػ الثقػػاك واالجتمػػاع كي م ػ ل ػ ويقبػػؿ
وتلد مف قدرت عم التايير.
ب روط الت تفرض عمي لدود معركت بواقع وبذات
ّ

أيداف التصور املكرتي:

أ-

ي ػػدؼ التصػػور المقتػػر ل ػ تعزيػػز االنػػدماي االجتمػػاع مػػف ػػوؿ تلاػػيف وتعزيػػز
العوقا اإلناانية والوع االجتماع لدج طوس الجامعة بما ي د

ل :

ٔ .تلاػػيف اػػير العمميػػة التعميميػػة بالجامعػػة مػػف ػػوؿ دعػػـ وتعزيػػز العوقػػا اإلناػػانية
والوع النقد بيف أعما هي ة التػدريس والطػوس ،وبػيف الطػوس وبعمػ ـ الػبعض،
وكذلؾ بيف الطوس وأعما المجتم ال ارج .
ٕ .توعية الطوس بآليا االات داـ الصػليو لواػا ؿ اإلعػوـ الجديػد ااػتنادا لػ كماػفة
الوع النقد و ليات .
ٖ .اإلاػػػ اـ كػػػ تعػػػديؿ الاػػػموكيا غيػػػر المرغػػػوس كي ػػػا لػػػدج الطػػػوس وأعمػػػا هي ػػػة
التدريس بما يتنااس م الاموكيا الت يرم عن ا المجتم .
ٗ .ت ي ة البي ة الجامعية بلي يتواكر كي ا مناخ عو ق وتعميم يرتكز عمػ االاػت داـ
الواع لواا ؿ اإلعوـ الجديد.
٘ .تنمية قيـ التمااؾ والنقد واللرية واالنتما لدج طػوس الجامعػة وبمػا ال يتعػارض مػ
اات دام ـ لواا ؿ اإلعوـ الجديد.

ب -أشض ومبادئ التصور املكرتي:
يقوـ التصور المقتر عم مجموعة مف الاس والمباد الت يمكف يجازها كيما
يم :

(أ) أشض خاصة بعضو ييئة التدريض:
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 توعيػػػػػة الطػػػػػوس المعممػػػػػيف ب طػػػػػورد واػػػػػا ؿ االتصػػػػػاؿ الجمػػػػػاهير واإلعػػػػػوـ الجديػػػػػدودورها ك تزييؼ وعي ـ االجتماع وتكريس االغتراس لدي ـ.
 تػػػػػػوجي ـ وت ػػػػػػجيع ـ نلػػػػػػو االاػػػػػػت داـ الصػػػػػػليو لواػػػػػػا ؿ التواصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاعوكيفيػػػة االاػػػتفادد من ػػػا كػػػ الػػػتعمـ الػػػذات والبلػػػ عػػػف القمػػػايا واإللمػػػاـ بتطػػػو ار
العصر وتلديات .
 -نقد القمايا الت تناق

ا واا ؿ اإلعوـ الجديد ومناق ت ا م الطوس.

 االاػػػػػػت داـ الفعػػػػػػاؿ لمواقػػػػػػ التواصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاع كلمقػػػػػػة تواصػػػػػػؿ بػػػػػػيف الطػػػػػػوسوأعما هي ة التدريس ك البل  ،والمناق ة العممية.

(ب) أشض خاصة بالطالب اجلامعي:
 النقػػػػد الػػػػواع لمػػػػا تناق ػػػػ وتعرمػػػػ واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد وعػػػػدـ االنجػػػػراؼ و اركؿ جديد.
 الاػػػػع نلػػػػو تاييػػػػر الواقػػػػ الملػػػػيط والتعبيػػػػر عػػػػف الػػػػ أر بم تمػػػػؼ الطػػػػرؽ وبمػػػػا الي ؿ بقيـ وثقاكة المجتم .
 معركػػػػػػة اآل ػػػػػػر الثقػػػػػػاك والتواصػػػػػػؿ معػػػػػػ تكنولوجيػػػػػػا وبمػػػػػػا ال ي ػػػػػػدـ ال صوصػػػػػػيةالقومية.
 االاػػػػػت داـ الػػػػػواع لواػػػػػا ؿ اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد كػػػػػ تلقيػػػػػؽ أهػػػػػداؼ ر يػػػػػة مصػػػػػرٖٕٓٓ.

(ج) آليات (إجراءات) التصور املكرتي:
يتطمػػػػس تلقػػػػؽ أاػػػػس ومبػػػػاد التصػػػػور المقتػػػػر اتبػػػػاع مجموعػػػػة مػػػػف اآلليػػػػا يمكػػػػف
توميل ا كيما يم :
ٔ .التعامػػػػؿ مػػػػ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد كم ااػػػػة اجتماعيػػػػة ل ػػػػا راػػػػالة هادكػػػػة ولػػػػيس كاػػػػمعة
تباع وت ترج أو كوايمة ايااية لفرض اآل ار .
ٕ .توظيػػػػػؼ واػػػػػا ؿ اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد كػػػػػ ت ػػػػػجي الم ػػػػػاركة المجتمعيػػػػػة لػػػػػدج ال ػػػػػباس
والم اركة ك الن طة الطوبية اوا دا ؿ الجامعة أو ارج ا.
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ٖ .ااػػػػت داـ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد كػػػػ تعريػػػػؼ الطػػػػوس بمقومػػػػا ال ويػػػػة الثقاكيػػػػة المصػػػػرية
مػػػػف كنػػػػوف وعػػػػادا وتقاليػػػػد وقػػػػيـ لمػػػػارية .مػػػػ تعػػػػريف ـ بمقومػػػػا ثقاكػػػػة اآل ػػػػر
الثقاك  ،ريطة أال ينلصر ملتوج واا ؿ اإلعوـ عم النتاي الثقاك الجنب .
ٗ .توظيػػػػؼ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد كػػػػ تراػػػػيخ مبػػػػدأ الم ػػػػاركة لػػػػدج الطػػػػوس مػػػػف ػػػػوؿ دعػػػػـ
مقوما اللوار المجتمع .
٘ .اػػػع التعمػػػيـ الجػػػػامع

لػػػ التأكيػػػػد أف ااػػػت داـ المعمومػػػا واالتصػػػػاؿ يكػػػوف ب ػػػػدؼ

تالػػػػة المجػػػػػاؿ أمػػػػػاـ م تمػػػػػؼ الثقاكػػػػػا لمتعبيػػػػػر عػػػػػف نفاػػػػػ ا بكػػػػػؿ لريػػػػػة ،وتراػػػػػيخ
أاػػػس التفػػػاهـ بػػػيف ال ػػػعوس ،واللػػػوار بػػػيف الثقاكػػػا  .وتمتمػػػؾ واػػػا ؿ اإلعػػػوـ القػػػدرد
عمػػػ تياػػػير هػػػذا اللػػػوار بػػػيف الثقاكػػػا  .مػػػف ػػػوؿ التصػػػد لممواقػػػؼ الاػػػا دد كيمػػػا
يتعمػػػػػؽ بػػػػػػ"اآل ريف" ،وتجػػػػػاوز التصػػػػػو ار النمطيػػػػػة الموروثػػػػػة ،وتعزيػػػػػز رو التاػػػػػامو
والقبػػػػوؿ بػػػػاال توؼ بليػػػػ يصػػػػبو التنػػػػوع كمػػػػيمة وكرصػػػػة لمتفػػػػاهـ .وتكػػػػويف ػػػػباس
قادريف عم

مؽ كرص اللياد بأنفا ـ.

 .ٙااػػػػػت داـ اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد كػػػػػ تػػػػػدعيـ المػػػػػن ج الت ػػػػػاور بػػػػػيف الطػػػػػوس وبعمػػػػػ ـ
البعض ،وبين ـ وبيف اعما هي ة التدريس.
 .ٚتالػػػػة الفػػػػرص لمطػػػػوس لمناق ػػػػت ـ كػػػػ القمػػػػايا والم ػػػػكو التػػػػ يػػػػتـ تػػػػداول ا كػػػػ
واا ؿ اإلعوـ الجديد.
 .ٛتصػػميـ معػػايير وقواعػػد أ وقيػػة تراػػخ وتػػنظـ كيفيػػة ااػػت داـ ال ػػباس لمواقػ
التواصؿ االجتماع  ،ك ابيؿ تدعيـ رو الرقابة الذاتية. Self-Control
 .ٜبنػا

البػرامج الوقا يػة واإلر ػادية الفعالػة كػ

وتز ػر الدرااػا

التعامػؿ مػ واػا ؿ اإلعػوـ الجديػد،

النفاػية اإلر ػػادية والعوجيػة بالعديػد مػػف التطبيقػا

مػف قبيػػؿ

تعديؿ البنا المعرك لياؿ التعامؿ م مواق التواصؿ االجتماع .
ٓٔ .ن ػا

مجموعػا

ػبابية عمػ

اجتماعيػػة وثقاكيػػة ت ػػدؼ

مواقػ
لػ

التواصػؿ االجتماعيػة ،تعنػ

بتبنػ

قمػايا

تأصػػيؿ القػػيـ اإليجابيػػة ون ػػرها بػػيف ال ػػباس

الجامع .
ٔٔ .أف يعمػػؿ رااػمو الايااػا

التربويػػة عمػ

باآلثػػار اإليجابيػػة والاػػمبية المترتبػػة عمػ

التركيػز عمػ

توعيػػة طػوس الجامعػػة

ااػػت داـ واػػا ؿ اإلعػػوـ الجديػػد دوف
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ااتلمػػار الػػوع  ،ومػػرورد تنفيػػذ بػرامج توعويػػة لػػوؿ م تمػػؼ جوانػػس التفاعػػؿ
بػاإلعوـ الجديػد ،لمػا لػ مػف طػورد بالاػة كػ
وبالتػػال

مػؽ اتجاهػا

هػذ الف ػة العمريػة،

صػػياغة اػػموكات ـ كيمػػا بعػػد مػػمف ملػػيط ـ الم اا ػ

كػ

الاػػرد

والم ااا التربوية وم ااا العمؿ ك المجتم .
ٕٔ .تطػػػػوير أاػػػػاليس وواػػػػا ؿ الج ػػػػزد التربويػػػػة والتعميميػػػػة ال اصػػػػة بال ػػػػباس مػػػػ الاػػػػع
لتػػػػػوكر منػػػػػاخ تربػػػػػو ثقػػػػػاك مصػػػػػلوس بالتاػػػػػمو بػػػػػأدوا العولمػػػػػة واالاػػػػػتفادد مػػػػػف
جوانب ا االيجابية الت ك مقدمت ا العمـ والتكنولوجيا.
ٖٔ .تلفيػػػز هػػػذ الطاقػػػا ال ػػػابة لتاػػػويؽ مقومػػػا ال ويػػػة القوميػػػة ملميػػػا وعالميػػػا عبػػػر
تمؾ الواا ؿ.
ٗٔ .ثػػػ ار ملتػػػوج واػػػا ؿ اإلعػػػالـ الجديػػػد بمقومػػػا الثقاكػػػة القوميػػػة مػػػ تركيػػػز االهتمػػػاـ
بنوعيػػػػة هػػػػذا الملتػػػػوج وتاػػػػويق بصػػػػورد جذابػػػػة لم ػػػػباس عبر"الفياػػػػبوؾ والواتاػػػػاس
واليوتيوس" باعتبارها أكثر الواا ؿ اات داما لدي ـ.
٘ٔ .تفعيػػػػؿ لاػػػػة اللػػػػوار والتفػػػػاهـ بػػػػيف أعمػػػػا هي ػػػػة التػػػػدريس وطػػػػوس الجامعػػػػة لتقميػػػػؿ
لدد الصراع بيف الجياؿ.
 .ٔٙالاػػػع لبنػػػا جيػػػؿ مػػػف ال ػػػباس قػػػادر عمػػػ الموا مػػػة بػػػيف متطمبػػػا اللداثػػػة وبػػػيف
مقوما الت ار وقيم .
 .ٔٚومػػػػ ااػػػػتراتيجية متكاممػػػػة عمػػػػ الماػػػػتويا الملميػػػػة والوطنيػػػػة واإلقميميػػػػة والدوليػػػػة
للوكمػػػة ال ػػػػبكا االجتماعيػػػػة  ،ترتكػػػز عمػػػػ مػػػػرورد لمايػػػة لريػػػػة التفاعػػػػؿ وتر ػػػػيد
االات داـ بما يكفؿ لماية الطراؼ الم اركة والمصالو العامة.
ػػر لمػػػا ي ػػػ د العػػػالـ مػػػف تايػػػ ار راديكاليػػػة كػػػ
 .ٔٛمطالبػػػة الاػػػرد بماػػػ وليا أكثػػػر نظػ ًا

مفػػػػػاهيـ المكػػػػػاف والزمػػػػػاف والفمػػػػػا االجتمػػػػػاع  ،تاػػػػػتمزـ عمي ػػػػػا التن ػػػػػ ة الاػػػػػميمة
والتربية الم ااية عم هذا الواق  ،وكيفية التعامؿ م ماتلدثا العصر.

 .ٜٔاالاػػػػت داـ العقونػػػػ والر ػػػػيد لمتكنولوجيػػػػا بمػػػػا كي ػػػػا ال ػػػػبكا االجتماعيػػػػة ،المػػػػر
الػػػػذ ياػػػػتدع تعزيػػػػز مف ػػػػوـ التربيػػػػة اإلعوميػػػػة كػػػػ التن ػػػػ ة الاػػػػرية ،والمدراػػػػية،
وغيرهػػػػا مػػػػف الم ااػػػػا االجتماعيػػػػة والتربويػػػػة لمماػػػػاهمة كػػػػ الملاكظػػػػة عمػػػػ جيػػػػؿ
ال باس.
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د -متطلبات التصور املكرتي:
ٔ .تقديـ دو ار

تدريبية وورش عمؿ لتوعية أعما هي ة التدريس والطوس بأمرار

وكوا د واا ؿ اإلعوـ الجديد ،وكيفية اات دام ا االات داـ الصليو.
ٕ .ماكة مقرر

اص بأ وقيا

وأاس التعامؿ م اإلعوـ الجديد ممف المقر ار

الت يدرا ا الطالس الجامع اوا ك الكميا النظرية أو الكميا العممية.
ترتكز عمي ا ر ية مصر ٖٕٓٓ كمرج أااا

ٖ .اعتماد الملاور الت

ا تيار

ك

أااليس التدريس والتقويـ الجامع .

يـ -صعوبات متوقعة تطبيل التصور املكرتي:
ٔ .ركض أغمس أعما
التعامؿ م

هي ة التدريس والطوس لايااة التوعية بأ وقيا

واا ؿ اإلعوـ الجديد ،مبرريف ذلؾ بأن ـ ك

وأاس

غير لاجة ل

هذ

الدو ار لن ـ يعمموف جيدا تمؾ ال وقيا والاس.
ٕ .القناعة التامة لدج أغمس الطوس وأعما هي ة التدريس بأف واا ؿ اإلعوـ الجديد
وايمة لمتركي وملاربة الممؿ وليس أكثر.
ٖ .أف الطوس وأعما هي ة التدريس ينتموف لبي ا

اجتماعية ذا

ثقاكا

م تمفة ،

وهذا ي ير ل التمالية عدـ جدوج دو ار التوعية م بعض الطوس وأعما هي ة
التدريس.
ٗ .قناعة كؿ مف عمو هي ة التدريس والطالس بأف برامج التوعية وملاوال

الاع

لتلايف أات داـ واا ؿ اإلعوـ الجديد لف تاير الواق الراهف واالعتماد عم اآل ر
ك تايير .

و -كيفية التغلب على الصعوبات:
ٔ .ملاولة قناع أعما
باالات داـ الواع

هي ة التدريس والطوس بأف لمورهـ الدو ار

لواا ؿ اإلعوـ الجديد ال يعن

التعامؿ ،ولكف لمورهـ يثرج الدو ار

أن ـ مفتقديف لاس وأ وقيا

بمقترلات ـ و ار ـ ك

اإلناانية.
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ٕ .تعريؼ وتبصير الطوس وأعما هي ة التدريس بآليا

وأااليس ودواك االات داـ

الواع والصليو لواا ؿ اإلعوـ الجديد ،وكذلؾ تعريف ـ بأهداؼ ر ية مصر ٖٕٓٓ
كيما يتعمؽ بالتعميـ والثقاكة وكيفية تلقيق ا مف وؿ واا ؿ اإلعوـ والتواصؿ.
ٖ .مف

وؿ هذ الدو ار

يتـ توميو الصورد الت

يرام ا الطالس وعمو هي ة

التدريس ك ذهن والمرتبطة بدواك اات داـ واا ؿ اإلعوـ الجديد ،وملاولة اقتنا
المقترلا مف الطركيف لتعديؿ هذ الصورد.

- ٖٜٔٙ -

تصور مقترح لتعزيز دور وسائل اإلعالم الجديد في مواجهة االغتراب االجتااعي

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

املراجع:
أوال -املراجع العربية:
ٔ .بػػػػػراهيـ المصػػػػػر ،عمرو أبػػػػػو جبػػػػػر " :)ٕٓٔٚالعوقػػػػػة بػػػػػيف ماػػػػػتويا

اػػػػػت داـ الجم ػػػػػور

الفماػػطين لإلعػػوـ الرقم ػ وماػػتويا المعركػػة بقمػػايا ال ػػباس"  ،جامعػػة القػػدس المفتولػػة

لمبلػػػو

.ٖٔٛ

اإلناػػػانية

واالجتماعيػػػة  ،عٕٗ ،جامعػػػة القػػػدس المفتولػػػة ،كماػػػطيف ،صٕٔٔ ص

ٕ .جػػػػػػوؿ اػػػػػػماعيؿ لممػػػػػػ

ٖ " :)ٜٜٔاالغتػػػػػػراس االجتمػػػػػػاع بػػػػػػيف ال ػػػػػػباس كػػػػػػ مجتمػػػػػػ

اإلمػػػػا ار درااػػػػة ميدانيػػػػة عمػػػػ عينػػػػة مػػػػف طػػػػوس جامعػػػػة اإلمػػػػا ار " ،مجمػػػػة ػػػػ وف اجتماعيػػػػة،

مج ٓٔ ،ع ٓٗ ،جمعية االجتماعييف ،ص ص ٘.ٗٓ-

ٖ .ألمػػػػػػد الكتػػػػػػام

" :)ٕٓٔٙواػػػػػػا ؿ االتصػػػػػػاؿ الجمػػػػػػاهير وت ػػػػػػكيؿ الػػػػػػوع االجتمػػػػػػاع

بقمػػػػػايا الفاػػػػػاد :درااػػػػػة لعينػػػػػة مػػػػػف الن بػػػػػة المثقفػػػػػة -تلميػػػػػؿ ااػػػػػيولوج " ،مجمػػػػػة ال ػػػػػرؽ
الواػػػػط ،مركػػػػز بلػػػػو ال ػػػػرؽ الواػػػػط بجامعػػػػة عػػػػيف ػػػػمس ،القػػػػاهرد ،ع  ،ٖٜاػػػػبتمبر ،ص

ص ٖ.ٔٓٓ-ٙ

ٗ .ألمػػػد كػػػاروؽ ألمػػػد لاػػػف ٕ٘ٓٓ)" :أثػػػر العولمػػػة عمػػػ ال ويػػػة الثقاكيػػػة لم ػػػباس الجػػػامع :
درااػػػػة ميدانيػػػػة" ،مجمػػػػة اآلداس والعمػػػػوـ اإلناػػػػانية ،كميػػػػة اآلداس ،جامعػػػػة المنيػػػػا ،ع ،٘ٛي ٔ،

أكتوبر ،ص ص ٖ.ٗٙ٘-ٖٙ

٘ .أ ػػػػرؼ لاػػػػف منصػػػػور " :)ٕٓٓٚاليػػػػديولوجيا كػػػػ عصػػػػر التكنولوجيػػػػا" ،اللػػػػوار المتمػػػػدف،

ع  ،ٔٚٛٛمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ االلكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=85271&r=0

 .ٙبػػػػػاديس لػػػػػونيس ٕٗٔٓ)" :اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد وال ويػػػػػة :درااػػػػػة نظريػػػػػة كػػػػػ جدليػػػػػة العوقػػػػػة
والتػػػػػػأثير" ،مجمػػػػػػة العمػػػػػػوـ االجتماعيػػػػػػة واإلناػػػػػػانية ،ع ٖٔ ،دياػػػػػػمبر ،جامعػػػػػػة اللػػػػػػاي ل مػػػػػػر

باتنة ،ص ص ٘.ٕٜٗ :ٕٙ
 .ٚلنػاف بنػ
العوقػا

ع ػوع ال ػ ر

ٖٕٔٓ)" :أثػر ااػت داـ

ػبكا

التواصػؿ اإللكترونيػة عمػ

االجتماعيػة :الفياػبوؾ وتػويتر نموذجػا– درااػة ميدانيػة عمػ عينػة مػف طالبػا

جامعػة الممػؾ عبػد العزيػز بجػد "  ،راػالة ماجاػتير ،كميػة اآلداس والعمػوـ اإلناػانية ،جامعػة
الممؾ عبد العزيز ،جدد ،المممكة العربية الاعودية.

 .ٛلمػػػػػػد ب ػػػػػػير ٕٗٔٓ) " :ظػػػػػػاهرد اإلعػػػػػػوـ االجتمػػػػػػاع وأبعادهػػػػػػا االقتصػػػػػػادية والايااػػػػػػية
والمنية ك العالـ العرب " ،أمواي لمن ر والتوزي  :عماف -الردف.
- ٖٜٔٚ -
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 .ٜعبػػػػػػػاس مصػػػػػػػطف صػػػػػػػادؽ ،اإلعػػػػػػػوـ الجديػػػػػػػد ٕٔٔٓ)" :درااػػػػػػػة كػػػػػػػ مدا مػػػػػػػ النظريػػػػػػػة
و صا صػػػػػػػػػػػػػػػػ العامػػػػػػػػػػػػػػػػة ،البوابػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػة لعمػػػػػػػػػػػػػػػػوـ اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػوـ واالتصػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ،
http://www.jadeedmedia.com/2012-04-22-10-44-52/44-2012-0418-14-53-45/123-2012-04-21-15-22ٓٔ .جمػػػػػاؿ صػػػػػبرينة ،بػػػػػف لطمػػػػػرش ليمػػػػػ

" :)ٕٓٔٛالميػػػػػديا الجديػػػػػدد والبعػػػػػد المكػػػػػارو ثقػػػػػاك

لإلناػػػػاف الرقمػػػػ  :درااػػػػة كػػػػ اتجاهػػػػا الكػػػػراد نلػػػػو ااػػػػت داـ النيوميػػػػديا وعوقتػػػػ بتاييػػػػر

ال ويػػػػػة الثقاكيػػػػػة" ،المجمػػػػػة العربيػػػػػة كػػػػػ العمػػػػػوـ اإلناػػػػػانية واالجتماعيػػػػػة ،عٖٖ ،جامعػػػػػة

الجمفة ،ص ٕٛٚص.ٜٛٗ

ٔٔ .لاػػػػػف ملمػػػػػد لاػػػػػف  " :)ٕٓٔٚػػػػػبكا التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاع كمصػػػػػدر تعميمػػػػػ وا بػػػػػار
لػػػػد طمبػػػػة الجامعػػػػة ،درااػػػػة مقارنػػػػة كػػػػ

طػػػػار نمػػػػوذي االاػػػػت داـ واالعتماديػػػػة" ،المجمػػػػة

العربية لمعموـ اإلناانية ،مجٖ٘ ،ع ،ٖٜٔجامعة الكوي  ،صٔٔ ص.ٜ٘

ٕٔ .لاػنيف

ػفيؽ) (2013نظريػا

اإلعػوـ وتطبيقات ػا كػ

درااػا

اإلعػوـ الجديػد ومواقػ

التواصؿ االجتماع  ،دار ككر وكف ،القاهرد
ٖٔ .لػػػػػػػو ألمػػػػػػػد  " :)ٕٓٔٛمصػػػػػػػر :ظػػػػػػػاهرد االغتػػػػػػػراس المجتمعػػػػػػػ وانعكااػػػػػػػات ا" ،درااػػػػػػػا
اجتماعية ،المع د المصر لمدرااا  ،ديامبر ،ص ص ٔ.ٕٕ :

ٗٔ .الػػػػػد غاػػػػػاف يواػػػػػؼ المقػػػػػداد ٖٕٔٓ) :ثػػػػػورد ال ػػػػػبكا االجتماعيػػػػػة ،دار النفػػػػػا س،
الردف.

٘ٔ .الػػػػػػد ملمػػػػػػد أبػػػػػػو ػػػػػػعيرد ٖٕٔٓ) " :االغتػػػػػػراس كػػػػػػ الناػػػػػػؽ االجتمػػػػػػاع لػػػػػػدج ال ػػػػػػباس
الجػػػػامع كػػػػ مػػػػو المتايػػػػ ار " ،مجمػػػػة الجامعػػػػة اإلاػػػػومية لمدرااػػػػا التربويػػػػة والنفاػػػػية،

مج ٕٔ ،ع ٕ ،الجامعة اإلاومية بازد ،ص ص .ٖٔٗ -ٜٜ

 .ٔٙرايػػػػػػس عمػػػػػػ ابتاػػػػػػاـ " :)ٕٓٔٙنظريػػػػػػػة االاػػػػػػت داما واإل ػػػػػػباعا  ،وتطبيقات ػػػػػػا عمػػػػػػػ
اإلعػػػػػػوـ الجديػػػػػػد" ،المجمػػػػػػة العربيػػػػػػة كػػػػػػ العمػػػػػػوـ اإلناػػػػػػانية واالجتماعيػػػػػػة ،عٕ٘ ،جامعػػػػػػة

الجمفة ،ص ٔٓ٘ص. ٘ٔٚ

 .ٔٚرندج أب عاد ٕ٘ٔٓ )" :الثقاكة واإلنااف ك زمف ما بعد اللداثة :مقاربة أنثروبولوجية لزمة
المعن وال وية" ،مجمة الثقاكة العالمية ،س ٖٔ ،ع  ،ٜٔٚالمجمس الوطن

لمثقاكة والفنوف

واآلداس ،ص ص . ٖٜ-ٕٛ

 .ٔٛر ااػػػػػػة مجمػػػػػػس الػػػػػػوز ار

ٕ٘ٔٓ )" :ر يػػػػػػة مصػػػػػػر ٖٕٓٓ " ،جم وريػػػػػػة مصػػػػػػر العربيػػػػػػة،

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهرد :متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
- ٖٜٔٛ -

االلكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :
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http://www.cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/Pages/
Egypt%E2%80%99sVision2030.aspx

 .ٜٔاػػػػػامية عػػػػػواي " :)ٕٓٔٙثػػػػػورد اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد ورهانػػػػػا اإلاػػػػػت داـ الر ػػػػػيد كػػػػػ تربيػػػػػة
وتن ػػػػ ة الطفػػػػاؿ  :مػػػػف لتميػػػػة المواج ػػػػة لػػػػ لتميػػػػة المو مػػػػة" ،مجمػػػػة الكممػػػػة ،مػػػػجٖٕ

،عٖ ،ٜمنتدج الكممة لمدرااا والبلا  ،ص ٖٛص ٘٘.

ٕٓ .اػػػعد بػػػف ملػػػارس الملػػػارس ٕٔٔٓ)" :اإلعػػػوـ الجديػػػد كػػػ الاػػػعودية -درااػػػة تلميميػػػة كػػػ
الملتو اإل بار لمراا ؿ النصية القصيرد" ،الكوي  ،جداوؿ لمن ر والتوزي .

ٕٔ .اػػػػػعيد بػػػػػراهيـ عبػػػػػد الفتػػػػػا طعيمػػػػػة ٕٕٓٓ)" :أثػػػػػر الفمػػػػػا يا عمػػػػػ القػػػػػيـ كػػػػػ مػػػػػو
العولمػػػػػػة الثقاكيػػػػػػة" ،مجمػػػػػػة درااػػػػػػا تربويػػػػػػة واجتماعيػػػػػػة ،القػػػػػػاهرد ،مػػػػػػج  ،ٛع ٖ ،ص ص

ٔ.ٕٕٛ-ٔٚ

ٕٕ .اػػػػػعيدد عبػػػػػاس " :)ٕٓٔٚااػػػػػت داـ موقػػػػػ الفياػػػػػبوؾ وانعكااػػػػػات عمػػػػػ قػػػػػيـ المواطنػػػػػة"،
مجمػػػة اللكمػػػة لمدرااػػػػا اإلعوميػػػة واإلتصػػػػالية ،ع ،ٜم ااػػػة كنػػػوز اللكمػػػػة

والتوزي  ،ص ٖٔٙص ٘٘ٔ.

ٖٕ .اػػػػػمية بػػػػػف عمػػػػػارد ،منصػػػػػور بػػػػػف زاهػػػػػ

لمن ػػػر

ٖٕٔٓ) " :ال ػػػػػعور بػػػػػاالغتراس االجتمػػػػػاع لػػػػػدج

ال ػػػػباس ماػػػػت دـ اإلنترنػػػػ – درااػػػػة ميدانيػػػػة لعينػػػػة مػػػػف ال ػػػػباس بمقػػػػاه اإلنترنػػػػ بواليػػػػة

ورقمػػػػة" ،مجمػػػػة درااػػػػا نفاػػػػية وتربويػػػػة ،ع ٓٔ ،جامعػػػػة قاصػػػػد مربػػػػا  -م بػػػػر تطػػػػوير
المماراا النفاية والتربوية ،يونيو ،ص ص ٘ٗ.ٚٓ -

ٕٗ .اػميرد ػي ان

ٕٓٔٓ)" :اإلعػوـ الجديػد كػ

عصػر المعمومػا " ،مجمػة جامعػة دم ػؽ،

مج  ،ٕٙع )ٔ ،)ٕ+دم ؽ ،الجم ورية العربية الاورية ،ص ص 225-271 .

ٕ٘ .اػػػػػػيد عبػػػػػػد العػػػػػػاؿ  " :)ٜٔٛٛكػػػػػػ اػػػػػػيكولوجية االغتػػػػػػراس :بعػػػػػػض الم ػػػػػػ ار النظريػػػػػػة
المبريقيػػػة الموج ػػػة لبلػػػو االغتػػػراس" ،مجمػػػة عمػػػـ الػػػنفس ،ع ٘ ،ال ي ػػػة المصػػػرية العامػػػة

لمكتاس ،مارس ،ص ص ٓٗ.ٜٗ-

 .ٕٙصػػػػػػو الػػػػػػديف الجمػػػػػػاع

ٕٓٔٓ)" :االغتػػػػػػراس النفاػػػػػػ واالجتمػػػػػػاع وعوقتػػػػػػ بػػػػػػالتواكؽ

النفا واالجتماع " ،عماف :دار زهراف لمن ر والتوزي .

 .ٕٚعبػػػػػد اهلل أبػػػػػو هيػػػػػؼ ٕٔٓٓ)" :الاػػػػػزو الثقػػػػػاك والمفػػػػػاهيـ المتصػػػػػمة بػػػػػ " ،مجمػػػػػة النبػػػػػأ ،ع
ٖ ،ٙلبناف :م ااة الماتقبؿ لمثقاكة واإلعوـ ،ص ص ٔ. ٙ-

 .ٕٛعبػػػد الػػػرلمف ابػػػف جيولػػػ

" :)ٕٓٔٙاإلعػػػوـ الجديػػػد كػػػ عصػػػر العولمػػػة اإلعوميػػػة وأزمػػػة

ال ويػػػػة الثقاكيػػػػة العربيػػػػة" ،مجمػػػػة درااػػػػا  ،جامعػػػػة عمػػػػار ثميجػػػػ بػػػػالغواط ،ع ٔٗ ،أبريػػػػؿ،

ص ص ٕٓ٘.ٕٚٔ :

- ٖٜٜٔ -
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 .ٕٜعبػػػػػد الكػػػػػريـ اػػػػػعود

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

ٕٗٔٓ) " :دمػػػػػاف الفػػػػػيس بػػػػػوؾ وعوقتػػػػػ بػػػػػالتواكؽ اإلاػػػػػر لمطالػػػػػس

الجػػػػػامع " ،مجمػػػػػة درااػػػػػا نفاػػػػػية وتربويػػػػػة ،عٖٔ ،جامعػػػػػة ب ػػػػػار الج از ر ،صٔٗ صٕ٘

.

ٖٓ .عبػد الوهػاس بو نوكػة ٕ٘ٓٓ)" :الطفػؿ العربػ

والتربيػة عمػ

التعامػؿ مػ واػا ؿ اإلعػوـ

الاػػمعية البصػػرية ..الػػدور الاا ػػس لممدراػػة" ،مجمػػة اإلذاعػػا

صٖ. ٛ

العربيػػة ،مػػج  ،عٕ،

ٖٔ .عصػػػػػػاـ ملمػػػػػػد زيػػػػػػداف  " :)ٕٓٓٛدمػػػػػػاف اإلنترنػػػػػػ وعوقتػػػػػػ بػػػػػػالقمؽ واالكت ػػػػػػاس والولػػػػػػدد
النفاػػػػية والثقػػػػة بػػػػالنفس" ،مجمػػػػة درااػػػػا عربيػػػػة ،رابطػػػػة ال صػػػػا ييف النفاػػػػييف المصػػػػرية،

عٕ ،مج ،ٚأبريؿ ،ص ص ٔ.ٕٗ٘ -ٖٚ

ٕٖ .عمػػػػػ لجػػػػػاز بػػػػػراهيـ " :)ٕٓٔٚالتكامػػػػػؿ بػػػػػيف اإلعػػػػػوـ التقميػػػػػد والجديػػػػػد" ،دار المعتػػػػػز
لمن ر والتوزي .

ٖٖ .عمػػػػػ عبػػػػػود الملمػػػػػداو و ػػػػػروف ٕٗٔٓ)" :الماركاػػػػػية الاربيػػػػػة ومػػػػػا بعػػػػػدها :التأاػػػػػيس
واالنعطاؼ واالاتعادد" ،دار ومكتبة عدناف ،الرابطة العربية الكاديمية لمفمافة.

ٖٗ .عمػػػ ملمػػػد عبػػػد اهلل  " )ٕٓٔٚػػػباس الفػػػيس بػػػوؾ ،والعػػػالـ االكترامػػػ " ،وكالػػػة الصػػػلاكة
العربية.

ٖ٘ .عمػػػػػاد ألمػػػػػد ال ػػػػػيخ يػػػػػاميف " :)ٕٓٔٙاتجاهػػػػػا طمبػػػػػة جامعػػػػػة اليرمػػػػػوؾ نلػػػػػو ااػػػػػت داـ
ػػػػبكا التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاع كػػػػػ دعػػػػػـ العمميػػػػػة التعميميػػػػػة" ،مجمػػػػػة المكتبػػػػػا والمعمومػػػػػا

والتوثيػػؽ ك ػ العػػالـ العرب ػ  ،عٗ ،جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة – قطػػاع العمػػاؿ واالتصػػاؿ -

ادارد المعموما والتوثيؽ والترجمة ،صٕٗٔ صٔٗٔ .

 .ٖٙعمػػػػرو ملمػػػػد أاػػػػعد ٕٔٔٓ)" :العوقػػػػة بػػػػيف ااػػػػت داـ ال ػػػػباس المصػػػػر لمواقػػػػ ال ػػػػبكا
االجتماعيػػػػػة وقػػػػػيم ـ المجتمعيػػػػػة ،درااػػػػػة عمػػػػػ مػػػػػوقع اؿ يوتيػػػػػوس ،والفياػػػػػبوؾ" ،راػػػػػالة

دكتوراد غير من ورد ،كمية اإلعوـ ،جامعة القاهرد.

 .ٖٚكػػػػارس ابػػػػف صػػػػاير ٕ٘ٔٓ) " :ال ػػػػباس العربػػػػ بػػػػيف واػػػػا ؿ االتصػػػػاؿ الجمػػػػاهير  ،التايػػػػر
االجتمػػػػػػاع واالغتػػػػػػراس" ،مجمػػػػػػة اللكمػػػػػػة لمدرااػػػػػػا االجتماعيػػػػػػة ،ع ٖٔ ،م ااػػػػػػة كنػػػػػػوز

اللكمة لمن ر والتوزي  ،ص ص .ٕٖٔ -ٜٔٛ

 .ٖٛال ار ألمػػػػد اللديػػػػػد " :)ٕٓٔٙدور اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد كػػػػػ

عػػػػػادد نتػػػػػاي التن ػػػػػ ة اإلجتماعيػػػػػة

لميػػػػاكعيف مػػػػف طػػػػوس المرلمػػػػة الثانويػػػػة" ،مجمػػػػة العمػػػػوـ اإلناػػػػانية واالجتماعيػػػػة ،مػػػػجٖٗ ،
الجامعة الردنية ،ص ٜٔ٘ٛصٖٓ. ٔٙ
- ٔٗٓٓ -
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 .ٖٜمبػػػػػارؾ زودد ٕٕٔٓ) ":دور اإلعػػػػػوـ االجتمػػػػػاع كػػػػػ صػػػػػناعة الػػػػػ أر العػػػػػاـ -الثػػػػػورد
التوناية أنموذجا ،راالة ماجاتير  ،جامعة اللاي ل مر ،باتنة ،الج از ر.

ٓٗ .ملاػػػػف جػػػػابر عػػػػواض ٕ٘ٔٓ) ليػػػػة مقترلػػػػة لتوظيػػػػؼ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد كػػػػ التواصػػػػؿ
عربيػػة كػ

العممػ بالمرلمػػة الجامعيػػة :الفياػػبوؾ نموذجػاً ،درااػػا

التربيػػة وعمػػـ الػػنفس،

ع ،ٙٛرابطة التربوييف العرس ،ص-ٕ٘ٚصٕٚٙ
ٔٗ .ملمػد المنصػور ٕٓٔٓ(" :الفاياػبوؾ صػورد المثقػؼ واػيرت
عمػ

الفاياػبوؾ هػؿ تعيػد نتػاي صػورت أـ تصػن

العصػرية ،وجػود المثقػؼ

أكػؽ ماػاير" ،جريػدد القػدس الكويتيػة

اليومية ،ع ٖٔ ،ٗٗٙنوكمبر ،صٙ

ٕٗ .ملمػػػػد رمػػػػا ألمػػػػد " :)ٕٓٔٙدور واػػػػا ؿ اإلعػػػػوـ الجديػػػػد كػػػػ مواج ػػػػة التػػػػأثي ار الاػػػػمبية
لم ػػػػػا عا المرتبطػػػػػة باإلرهػػػػػاس عمػػػػػ المجتمػػػػػ الاػػػػػعود ب اػػػػػت داـ اػػػػػتراتيجية المنصػػػػػا
المتعػػػددد  ،درااػػػة تطبيقيػػػة مػػػ تصػػػور مقتػػػر " ،مجمػػػة جامعػػػة عػػػيف ػػػمس ،كميػػػة الدرااػػػا

العميا لمطفولة ،مج ،ٜٔعٓ ،ٚجامعة عيف مس  ،القاهرد ،ص٘ٗ ص.٘ٚ

ٖٗ .مراػػػػػ م ػػػػػر

ٕٕٔٓ ) " :ػػػػػبكا التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاع الرقميػػػػػة نظػػػػػرد كػػػػػ الوظػػػػػا ؼ"،

مجمة الماتقبؿ العرب  ،ع ٘ ،)ٖٜمركز درااا الولدد العربية ،بيرو  ،لبناف.

ٗٗ .مػػريـ نريمػػاف نومػػار
العوقػا

ٕٕٔٓ)" :ااػػت داـ مواق ػ

االجتماعيػة  ،درااػة عمػ

عينػة مػف ماػت دم

راالة ماجاتير  ،جامعة باتنة  ،الج از ر.
٘ٗ .ماػػػػػاور

ال ػػبكا االجتماعيػػة وتػػأثير

كػ

موقػ الفػيس بػوؾ كػ الج از ػر"،

ػػػػػلاتة ديػػػػػاس ٕٕٓٓ)" :أزمػػػػػة التعمػػػػػيـ -الواقػػػػػ  -ر يػػػػػة ماػػػػػتقبمية " ،المػػػػػ تمر

الاػػػنو الاػػػاب

دارد الزمػػػا التعميميػػػة كػػػ مصػػػر) ،كميػػػة التجػػػارد ،جامعػػػة عػػػيف ػػػمس،

أكتوبر ،ص ص .ٔٔٗ-ٛٙ

 .ٗٙمنصػػػػور ابػػػػف زاهػػػػػ  ،ال ػػػػايس ملمػػػػد الاااػػػػػ

 " :)ٕٓٓٙمظػػػػاهر االغتػػػػراس االجتمػػػػػاع

لػػػػدج طمبػػػػة جامعػػػػة ورقمػػػػة" ،مجمػػػػة العمػػػػوـ اإلناػػػػانية ،ع ٕ٘ ،جامعػػػػة منتػػػػور قاػػػػنطينة ،

ص ص ٖٗ.٘٘ -

 .ٗٚمنيػػػػػر اػػػػػميـ أبػػػػػو راس ٕٕٔٓ) " :اإلعػػػػػوـ الجديػػػػػد وت ػػػػػكيؿ الػػػػػ أر العػػػػػاـ" ،كميػػػػػة اآلداس،
الجامعػػػػػػػػة اإلاػػػػػػػػومية ،غػػػػػػػػزد ،ص ص ٔ . ٔٙ -متػػػػػػػػا عمػػػػػػػػ الموقػػػػػػػػ االلكترونػػػػػػػػ :
http://site.iugaza.edu.ps/mras/files/2015/09/journal11 -7.pdf
 .ٗٛمػػوزد عيا ػ الػػدو  :)ٕٓٔٚالتػػأثي ار االجتماعيػػة الاػػت داـ مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاع
عمػ

العوقػا

الاػرية  :درااػة ميدانيػة عمػ

عينػة مػف طمبػة جامعػة البلػريف ،مجمػة

- ٔٗٓٔ -
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بلػػو

ال ػػرؽ الواػػط ،جامعػػة عػػيف

صٕٕٚصٖٓٙ

 .ٜٗم ػػا عبػػد اللميػػد صػػو
االجتمػػػاع

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

ػػمس  -مركػػز بلػػو

 " :)ٕٓٔٙاإل ػػكاليا

المن جيػػة كػ

ال ػػرؽ الواػػط،عٔٗ،

درااػػة تطبيقػػا

اإلعػػوـ

 :ر يػػػة تلميميػػػة" ،المجمػػػة العربيػػػة لوعػػػوـ واالتصػػػاؿ ،ع٘ٔ ،الجمعيػػػة

الاعودية لإلعوـ واالتصاؿ ،صٔ ٜصٕٗٔ .

ٓ٘ .نػػػػػايؼ بػػػػػف ثنيػػػػػاف بػػػػػف ملمػػػػػد ؿ اػػػػػعود ٕٗٔٓ) " :عوقػػػػػة ػػػػػبكا التواصػػػػػؿ اإللكترونػػػػػ

بػػػػػػاالغتراس االجتمػػػػػػاع لممػػػػػػراهقيف كػػػػػػ المجتمػػػػػػ الاػػػػػػعود " ،المجمػػػػػػة العربيػػػػػػة لإلعػػػػػػوـ

واالتصاؿ ،ع ٔٔ ،الجمعية الاعودية لإلعوـ واالتصاؿ ،مايو ،ص ص ٔٔ.ٛٛ -

ٔ٘ .ناػريف لاػونة ٕٗٔٓ)" :اإلعػوـ الجديػد المف ػوـ والواػا ؿ وال صػا ص" .متػا عمػ المػوؽ
االلكترون

 ، http://blog.amin.org/nisreenhassouna/2014/04/07/%D8%A7%D9%84%تػػػػـ

الد وؿ بتاريخ ٕٕ. ٕٓٔٚ/٘/

ٕ٘ .وليػػػػػد ألمػػػػػد ماػػػػػاعدد ،عمػػػػػاد عبػػػػػد اهلل ال ػػػػػريفيف ٕٓٔٓ) " :العولمػػػػػة الثقاكيػػػػػة  :ر يػػػػػة
تربويػػػػة اػػػػومية " ،مجمػػػػة الجامعػػػػة اإلاػػػػومية اماػػػػمة الدرااػػػػا اإلاػػػػومية) ،مػػػػج  ،ٔٛع

ٔ ،غزد  ،ص ص . .ٕٛٓ-ٕٜٗ

ٖ٘ .يااػػػر عبػػػد العزيػػػز " :)ٕٓٔٚعقمنػػػة ااػػػت داـ واػػػا ط التواصػػػؿ االجتمػػػاع " ،جامعػػػة الػػػػدوؿ
العربية ،المانة العامة ،ع ٔ ،ٔٚصٓ ٙصٔ. ٚ

ٗ٘ .يليػػػػ بػػػػف عبػػػػد اهلل" ٕٓٔٗ ،االتجػػػػا نلػػػػو بعػػػػض أدوا اإلعػػػػوـ الجديػػػػد ومجػػػػاال ومعػػػػدؿ
ااػػػػػت دام ا كػػػػػ مػػػػػو بعػػػػػض المتايػػػػػ ار النفاػػػػػية والمعركيػػػػػة" ،الجمعيػػػػػة الاػػػػػعودية لمعمػػػػػوـ
التربوية والنفاية ،ع ،ٗٚالمممكة العربية الاعودية ،صٔ صٕٗ .
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