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ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي درجة استخدام طلبة الجامعة األردنية لتكنولوجيا التواصل

االجتماعي وعالقتها بمستوى الشعور باالغتراب االجتماعي ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع

طلبة كلية األداب في الجامعة األردنية إذ بلغ عددهم ( )0150طالبا وطالبة ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )814طالبا وطالبة ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية ،شكلوا ما نسبته ( )%5480من
مجتمع الدراسة ،وقد تم استخدام أداتين :األولى لدرجة استخدام تكنولوجيا التواصل االجتماعي
والثانية لمستوى الشعور باالغتراب االجتماعي ،وقد تم استخراج دالالت الصدق والثبات لهما ،وتم
استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل ارتباط بيرسون لإلجابة عن اسئلة

الدراسة ،وأظهرت النتائج أن درجة استخدام تكنولوجيا التواصل االجتماعي جاءت مرتفعة .كما جاء
مستوى الشعور باالغتراب االجتماعي متوسطا .كما أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة

إحصائية بين درجة استخدام تكنولوجيا التواصل االجتماعي ومستوى الشعور باالغتراب االجتماعي.

الكلمات المفتاحية :تكنولوجيا التواصل االجتماعي ،االغتراب االجتماعي ،الطلبة ،الجامعة األردنية.
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......تكنولوجيا التواصل االجتماعي وعالقتها بمستوى الشعور باالغتراب

Social Media Technology and its Relationship with the Level of Social
Alienation Feeling of Students at the University of Jordan
Doua Teaser Mohammed AL-Khlaila
Abstract:
This study aimed at investigating the social media technology and its
relationship with the level of social alienation feeling of students at the
University of Jordan, The study population consisted of all faculty
memebers of arts students at the University of Jordan, Their number reached
(2512) male and female student. The study sample consisted of (458) male
and female students, they were selected by the random clusterd method,
they formed (18.2%) from the study population.
Two instruments have been used: The first for the degree of using
social media technology, and the second for level of social alienation
feeling. Their validity and reliability were assured. Also, means and
standard deviations, and Pearson Correlation Coefficient were used to
answer the study questions.
The results revealed that the degree of using social media technology
was high, and the level of feeling of social alienation was medium, Also the
results showed that the presence of a relationship with statistically
significance between the degree of using social media technology and the
level of social alienation feeling.
Keywords: social media technology, social Alienation, students, university
of Jordan.
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المقدمة

يشهد العالم اليوم مع ثورة المعلومات واالتصاالت تطو ار سريعا ومتزيدا في عدد المستخدمين

لشبكة اإلنترنت كوسيلة من وسائل االتصال التكنولوجية المتطورة ،خاصة بعد االنتشار الواسع
والكبير الستخدام شبكة اإلنترنت في دول العالم كافة ،والتي عملت على ربط أجزاء هذا العالم وعلى
اختالف مكوناته ،وحولته إلى قرية صغيرة ،مهدت من خاللها الطريق لتقارب األفراد والجماعات
والتعارف فيما بينهم ،وتبادل اآلراء واألفكار والرغبات وفي مجاالت الحياة كافة.
وبناء على التقدم التكنولوجي ظهر ما يعرف بمواقع التواصل االجتماعي التكنولوجية وسرعان

ما بدأت باالنتشار ،وبناء عليه ترتب على ذلك جملة من التفاعالت السلوكية الثقافية المرتبطة بها،
والتي انعكست آثارها على األفراد وأسرهم ومجتمعاتهم ،وأدى شيوع استخدام هذه الوسائل وانتشارها
إلى ظهور أنماط جديدة من السلـوك والقيم االجتماعية التي أثرت في التفاعل االجتماعي بين األفراد
والمجتمعات ))Al-Kandari, and Alfashan,2001
كثير من التساؤالت حول
ا
فاالنتشار الواسع لشبكات التواصل االجتماعي أثار لدى الباحثين

استخدامها ،وقد تحددت في رأيين األول من يعدها نتاجا للتطور التكنولوجي الذي طوى المسافات
بين الناس وقربها ،والرأي الثاني يرى أنها مضيعة لوقت الفرد ونافذة للمفاسد (.)Helton, 2011

لقد أدى ظهور شبكات تكنولوجيا مواقع التواصل االجتماعي إلى تغيير شكل العالقة السائدة

في المجتمع ،وأصبحت وسيلة لالتصال والتواصل تؤثر في حياة أفراد المجتمعات اليومية وأنماط
سلوكهم وعالقاتهم .وقد أتاحت هذه التكنولوجيا الفرصة لبث األفكار ونقلها لجميع شرائح المجتمع
ومكوناته وبكل األطياف ،ومناقشتها معهم بما تتضمنه من متغيرات اجتماعية واقتصادية وأي
موضوعات تهم الطرفين ،كما أتاحت تكنولوجيا شبكات التواصل االجتماعي لمستخدميها إمكانية
تحميل الملفات وتبادلها ،وكذلك التسجيالت والصور ،ومقاطع الفيديو ،وإرسال الرسائل النصية،
والتواصل المباشر من خالل المحادثات الفورية ،وإنشاء المدونات اإللكترونية). (Haigh, 2010

عرف كل من بويد والسون ) (Boyd & Ellison, 2007تكنولوجيا مواقع التواصل

االجتماعي بأنها مواقع تتشكل من خالل اإلنترنت تسمح لألفراد بتقديم لمحة عن حياتهم العامة،
وإتاحة الفرصة لالتصال بقائمة األشخاص المسجلين عليها ،والتعبير عن وجهة نظر األفراد أو

المجموعات من خالل عملية االتصال .وعرفها الشهري ) (Al-Shehri,2008بأنها منظومة من
الشبكات االلكترونية التي تسمح للمشـتـرك فيها بإنشــاء موقع خاص به ،ومن ثم ربطه خالل نظام
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اجتماعي الكتروني مــع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات والميــول والهوايات ذاتها ،أو جمعه مع
أصدقائه .أما ماركوزة ( )Marcuse,1988فيعرف التكنولوجيا بإنها " علم تحويل األشياء " أشياء
طر عليها ،بهدف استعمالها ألغراض إجتماعية وحضارية.
مروضة ،مسي َ
الطبيعة " إلى أدوات َّ

وقد أحدث استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وما رافقها من توسع في استخدام

تكنولوجيا مواقع التواصل االجتماعي ومنها مواقع الفيسبوك) ،(Facebookوتويتر)،(Twitter

كثير من التغيرات والتحوالت السريعة التي تتطلب من الباحثين دراستها
ا
واليوتيوب)،(Youtube
وإعادة النظر فيها للوقوف على ايجابياتها وسلبياتها ،والتي يمكن أن يكون لها أثر في شبكة

العالقات االجتماعية لألفراد في المجتمع مع أقرانهم ،ولعل من أهم هذه الظواهر الشعور باالغتراب
االجتماعي .وأوضح ماركوزة ( )Marcuse,1988أن الوسائل والتسهيالت المتعلقة بحياة األفراد
واالنتاج المتطور قد ترتب عليه مواقف وعادات مفروضة وردود أفعال فكرية وانفعالية معينة.
ويمكن القول إن االغتراب ظاهرة إنسانية امتد وجودها لتشمل مختلف أنماط الحياة
االجتماعية ،ففي معظم الثقافات اإلنسانية المعاصرة ،تتزايد مشاعر االغتراب وتتعدد ،نتيجة لطبيعة
العصر الحالي الذي يعيشه طلبة الجامعات ،والذي يكمن وصفه بعصر المتناقضات والتنافس،
والنفعية ،والتغيرات السريعة المتالحقة ،والتي أصابت الشخص بكثير من االضطرابات والمشكالت

النفسية واالجتماعية.
فاالغتراب هو حالة سيكو اجتماعية تسيطر على الفرد ،وتحوله إلى شخص آخر غريب وبعيد
عن بعض النواحي االجتماعية في واقعه ،وأشار فروم ( ( From, 5692إلى عدم مقدرة الفرد على
التواصل مع نفسه وشعوره باالنفصال عما يرغب في أن يكون عليه ،وبين إحساسه بنفسه في الواقع،

ولالغتراب كثير من المظاهر فمنها شعور الفرد بالعزلة االجتماعية والنفسية ،وعدم المقدرة على
اتخاذ الق اررات ،وشعوره بالنفور من المجتمع وأفراده ،وعدم المقدرة على التواصل مع اآلخرين ،وعدم
الوضوح في الرؤية للمستقبل وفقدان االنتماء ،وأصبح يشعر بالبعد عن مجتمعه وكيانه ،وبات يعيش
في عالمه الخاص الذي يلبي احتياجاته ورغباته بعيدا عن العالم الواقعي ،فأصبح االغتراب ظاهرة

اجتماعية مهمة استدعت اهتمام الباحثين والمهتمين في مختلف مجاالت العلوم االجتماعية والنفسية

ومنها علم االجتماع ،وهو يتطلب مزيدا من البحث والدراسة خاصة مع التطور في تكنولوجيا مواقع
التواصل االجتماعي وانتشارها بين فئات الشباب وخاصة في الجامعات.
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وعرف حنفي ( (Hanafi, 5660االغتراب بأنه شعور الفرد بالضياع والعزلة وعدم الفاعلية
والوحدة والتضاؤل وعدم االنتماء ،ومع كل ما يصاحب ذلك وينتج عنه من سلوك عدواني مدمر
تجاه المجت مع بأكمله وتجاه اآلخرين ،بل وتجاه الذات في النهاية مع سلوك انسحابي من المجتمع
عامة ومن األفراد اآلخرين ثم من الذات في النهاية.
الدراسات السابقة:

أجرى هارت ) (Hurt, 2011دراسة هدفت إلى معرفة دوافع طلبة المدارس الثانوية وطلبة

الجامعات الستخدام الفيسبوك .وشملت العينة ) (363طالبا وطالبة من جامعة Mid-Atlantic

 ،Universityومدرستين ثانويتين .وأظهرت النتائج تنوع دوافع استخدام طلبة الجامعة لشبكة
االنترنت ،فقد احتل دافع استخدام البريد اإللكتروني الرتبة األولى بنسبة ( .)%84.3وأظهرت نتائج
الدراسة أيضا أن دوافع طلبة المدارس لزيارة الفيسبوك هو إمضاء وقت الفراغ ،والحفاظ على
العالقات ،وأن طلبة المدارس يستخدمونه لفترة أطول من طلبة الجامعات ،وكان عدد أصدقاء طلبة
المدارس على الفيسبوك أكثر من عدد أصدقاء طلبة الجامعات ،والدافع األبرز إلستخدام الفيسبوك
من قبل طلبة الجامعات هو المحافظة على العالقات ،أما طلبة المدارس فأبرز دوافعهم هو تمضية
الوقت.
وقام نومار( )Nomar,2012بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثار استخدام شبكات التواصل

االجتماعي في العالقات االجتماعية ،وشملت عينة الدراسة على ) )280شخصا مستخدما للفيسبوك

في الجزائر ،وأظهرت النتائج أن الذكور أكثر تعلقا من اإلناث بشبكة الفيسبوك ويقضون وقتا أطول

في استخدامها ،فضال عن أن دوافع استخدام الفيسبوك كانت مرتبة على النحو اآلتي :التواصل مع
األصدقاء واألهل ،والتثقيف ،وزيادة المعلومات والمعارف ،والتسلية والترفيه.

وهدفت دراسة أبو صعيليك والزبون ( )Abu Saileeq, and Al-Zboon, 2013إلى تقصي

أثر شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية في اتجاهات طلبة الجامعات األردنية .وقد شملت عينة
الدراسة ( )5511طالبا وطالبة ،وأظهرت نتائجها إن أهم دوافع استخدام شبكات التواصل االجتماعي
هي أنها تتيح للمستخدمين تقديم أنفسهم بالطريقة التي يحبونها ،وإعطاء اآلخرين صورة يعتقدون أنها

مثالية ،وتبادل المعلومات الشخصية والعامة ،والحفاظ على عالقات قوية مع األصدقاء ،وتعزيز

الصداقات الجديدة ،والتسلية والترفيه من خالل األلعاب التفاعلية ،أو من خالل التفاعل االجتماعي،
والحصول على األخبار والمعلومات.
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في حين هدفت دراسة أبو شعيرة ( (Abu sharia,0251إلى تعرف ظاهرة االغتراب في
النسق االجتماعي لدى الشباب الجامعي ،وقد استخدم في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛
ولتحقيق أهداف الدراسة أستخدمت استبانة مكونة من ( )12فقرة تمثل كل منها مظه ار لالغتراب،
وزعت على ستة مجاالت وهي :فقدان المعايير ،واالنعزال االجتماعي ،وفقدان السيطرة ،والالمباالة،

وعدم االنتماء ،وفقدان المعنى ،وتم تطبيق هذه األداة على عينة مكونة من ( )021طالب وطالبات،

وأشارت النتائج إلى أن مظاهر االغتراب على المقياس الكلي جاءت بدرجة متوسطة .فقد جاء
مجال فقدان المعايير بالرتبة األولى ،يليه فقدان المعنى ،ثم االنعزال االجتماعي ،فعدم االنتماء،
فاغتراب فقدان السيطرة ،وأخي ار الالمباالة.
وهدفت دراسة السعود ( (Al-Saud,2014إلى تعرف دوافع استخدام الشباب الجامعي في
السعودية لمواقع التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت ،واالشباعات المتحققة منها ،والتعرف إلى
عادات االستخدام وكثافته وتأثير ذلك على تقييمهم لسلبيات شبكات التواصل االجتماعي وإيجابياته.
واعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وأخذت بأسلوب العينة العشوائية الختيار %1
من إجمالي طالب السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود بواقع ( )872طالبا .وأوضحت نتائج

الدراسة أن أكثر من  %41من أفراد العينة يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي وأن  %44منهم
يقضون في استخدام تلك الشبكات ما بين ساعة إلى أقل من ساعتين ،وأن أكثر من  %95منهم

يستخدمون (تويتر) ،مقابل  %17لمن يستخدمون (فيسبوك) .وجاءت دوافع (الحصول على

األخبار ،ومعرفة أبرز القضايا السياسية العالمية ،والبحث عن األحداث واالحتفاالت) في مقدمة
دوافع المبحوثين الستخدام شبكات التواصل االجتماعي ،تليها األسباب والدوافع الخاصة باالتصال
والتواصل مع اآلخرين .وكان االت جاه اإليجابي هو الغالب لدى المبحوثين إزاء تأثيرات شبكات
التواصل االجتماعي.

أما دراسة الجهني ( (Al-Jahni, 0258فهدفت إلى تعرف مستوى الشعور باالغتراب بين

الطلبة الذين يدرسون داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وانعكاسات ذلك على دافعيتهم

لإلنجاز ،وذلك من خالل معرفة الفروق بين طالب الجامعة المغتربين إلى نيوزيالندا والمقيمين في
المملكة في درجة الشعور باالغتراب ودافعية اإلنجاز ،وأثر ذلك على تحصيلهم الدراسي .وأستخدم
الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي ،وتكونت العينة من ( )000طالبا منهم ( )518من الطالب

المقيمين بالمملكة و( )44طالبا يدرسون في نيوزيالندا ،أما أدوات الدراسة فقد شملت مقياس
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االغتراب ومقياس الدافعية لإلنجاز .وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات
طالب الجامعة في نيوزيالندا والمقيمين في المملكة على مقياس االغتراب .كما تبين أن درجة
الداف عية لإلنجاز أكبر لدى المقيمين بالمقارنة مع المغتربين ،إذ يجد الطالب المقيم المساندة من
األهل والمجتمع وهو ما يفقده الطالب المغترب ،مما يعني أنه مع زيادة مشاعر االغتراب تقل دافعية
الفرد لإلنجاز مما يؤثر بالتالي في التحصيل الدراسي لديه.

وهدفت دراسة محمود وحسن والشافعي ( ( Mohmood, Hasan, Al-Shafei, 0259إلى

تعرف العالقة بين استخدام طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل االجتماعي واالغتراب األسري

والمدرسي لديهم ،ومعرفة أهم دوافع استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي ،وأستخدم المنهج
الوصفي ،واستخدمت االستبانة على عينة قدرها  822طالب وطالبة من المدارس محافظة الدقهلية
الحكومية والخاصة .وبينت النتائج أن غالبية أفراد العينة ليس لديهم فترة محددة يستخدمون فيها
مواقع التواصل االجتماعي وذلك بنسبة  ،%90يليهم المبحوثون الذين يستخدمون مواقع التواصل

االجتماعي بعد المدرسة بنسبة ( %01أشار بعضهم إلى استخدامهما بين الحصص الدراسية والفترة
المسائية بنسبة  %02لكل منهم .وجاءت غالبية أفراد العينة  %76801ممن يستخدمون مواقع

التواصل بمفردهم ،بينما  %50801يستخدمونها مع أصدقائهم ،و %486يستخدمونها مع أفراد
أسرتهم .وجاءت الدوافع النفعية الستخدام هذه المواقع كاآلتي :في الرتبة األولى عبارة "أكتسب
مهارات جديدة لم أكن أعرفها" كأحد الدوافع النفعية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل

الطلبة بوزن نسبي %41؛ وفي ال رتبة الثانية جاءت عبارة "لكي أقوم بالدردشة داخل الصفحات
والمجموعات" بوزن نسبي %48؛ ثم تلتها عبارة "التعبير عن الرأي واألفكار بحرية" في الرتبة الثالثة

بوزن نسبي . %40

وهدفت دراسة سكندر ( (Skander,2016التعرف إلى االغتراب لدى طلبة الجامعة ،وعالقته

مع الهوية الوطنية ،وتحقيقا لألهداف تم بناء مقياس االغتراب والذي تكون من ( )88فقرة موزعة
على ثالثة مجاالت هي :العجز ،والعزلة االجتماعية ،والمعنى .ومقياس رحيم ( )0255للهوية
الوطنية .وبلغ عدد أفراد العينة ( )822طالب وطالبة ،وتم التحقق من صدق المقياس وثباته،

وأشارت النتائج إلى أن طلبة الجامعة ال يشعرون باالغتراب ،كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة
ارتباطية عكسية بين االغتراب والهوية الوطنية أي كلما زاد الشعور باالغتراب قل الشعور بالهوية
الوطنية.
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التعقيب على الدراسات السابقة:

تبين للباحثة من خالل االطالع على الدراسات السابقة أن بعض الدراسات تناولت دوافع طلبة

المدرسة الثانوية وطلبة الجامعات الستخدام موقع الشبكة االجتماعية الفيسبوك مثل دراسة هارت
) (Hurt, 2011ودراسة السعود ( ،)Al-Saud ,0258ودراسة محمود وحسن والشافعي (0259

 ، (Mohmood, Hasan, Al-Shafei,وأخرى تناولت أثار استخدام شبكات التواصل االجتماعي

في العالقات االجتماعية مثل دراسة نومار ( ، )Nomar,2012وبعضها تقصي أثر شبكات
التواصل االجتماعي اإللكترونية في اتجاهات طلبة الجامعات األردنية مثل دراسة سيليق والزبون

(.)Abu Saileeq, and Al-Zboon, 2013

وأما بخصوص متغير االغتراب االجتماعي فقد تناولت بعض الدراسات ظاهرة االغتراب في

النسق االجتماعي لدى الشباب الجامعي مثل دراسة أبو شعيرة ( ،( Abu sharia, 0251وأخرى

تناولت الشعور باالغتراب بين الطلبة مثل دراسة الجهني ( .)(Al-Jahni, 2014وبعضها تناول
العالقة بين االغتراب لدى طلبة الجامعة ،وعالقته مع الهوية الوطنية مثل دراسة سكندر
( ،(Skander,2016والعالقة بين استخدام طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل االجتماعي
واالغتراب األسري والمدرسي لديهم مثل دراسة محمود وحسن والشافعي ( Mohmood, Hasan,
.(0259 Al-Shafei,

أما الدراسة الحالية فتناولت تكنولوجيا التواصل االجتماعي وعالقتها بمستوى الشعور

باالغتراب االجتماعي لدى طلبة كلية األداب في الجامعة األردنية .إذ لم تجد الباحثة أي دراسة

عربية تربط بين متغيري هذه الدراسة وبالتالي تعد هذه الدراسة األولى خاصة عند طلبة الجامعة
األردنية.
مشكلة الدراسة:

شهدت المجتمعات المعاصرة عديدا من التغيرات ،والتي اتسمت بالعمق واتساع النطاق ،ومع

نهاية األلفية الثانية وبداية األلفية الثالثة ظهرت تكنولوجيا التواصل االجتماعي وزادت الدوافع التي
شجعت على استخدامها ،وبناء عليه ظهرت كثير من المشكالت التي أحدثت تغيرات في مختلف
المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية وانعكست على المجتمع وأفراده ،ولما كانت
فئة الشباب وخاصة طلبة الجامعة من أكثر الفئات المستخدمة لهذه التكنولوجيا التي أدت إلى انتشار
بعض الظواهر االجتماعية السلبية منها االغتراب االجتماعي بصفته ظاهرة نفسية انتشرت بين
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األفراد فجعلتهم يشعرون باالنفصال النسبي عن أنفسهم وعن المجتمعات التي يعيشون فيها أكثر من
أي وقت سبق ،والذي يمكن أن يرجع إلى ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وما رافقها من نمو
متزايد في استخدام تكنولوجيا التواصل االجتماعي ،وأشارت دراسة دورينغ ) (Doering, 1996إلى
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين طول المدة التي يقضيها الفرد أمام جهاز الحاسوب وانخفاض

المشاركة االجتماعية ،وخلصت الدراسة إلى أن استخدام االنترنت يزيد من الشعور باالغتراب
االجتماعي لدى الشباب نتيجة لفقد القدرة على التكيف االجتماعي والتواصل مع اآلخرين ،ولما
كانت دوافع استخدام الطلبة قد تختلف من شخص إلى أخر ،جاءت هذه الدراسة للبحث في استخدام

تكنولوجيا التواصل االجتماعي وعالقتها بمستوى الشعور باالغتراب االجتماعي لدى طلبة كلية
االداب في الجامعة األردنية.
هدف الدراسة وأسئلتها

هدفت الدراسة إلى تقصي درجة استخدام طلبة كلية االداب في الجامعة األردنية لتكنولوجيا

التواصل االجتماعي وعالقتها بمستوى الشعور باالغتراب االجتماعي وذلك من خالل اإلجابة عن
اإلسئلة اآلتية:
 .5ما درجة استخدام طلبة كلية األداب في الجامعة األردنية لتكنولوجيا التواصل االجتماعي؟
 .0ما مستوى الشعور باالغتراب االجتماعي لدى طلبة كلية األداب في الجامعة االردنية؟

 .1هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )0.05 = αبين درجة استخدام
تكنولوجيا التواصل االجتماعي ومستوى الشعور باالغتراب االجتماعي لدى طلبة كلية األداب

في الجامعة االردنية؟"
أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من تناولها لموضوع يهم جميع مؤسسات المجتمع وأفراده وهو درجة

استخدام تكنولوجيا التواصل االجتماعي وعالقتها بمستوى الشعور باالغتراب االجتماعي ويؤمل من
هذه الدراسة إضافة علمية في مجال علم االجتماع والدراسات االجتماعية والنفسية ،وفي إثراء
المكتبة األردنية والعربية بدراسات جديده ،ويمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة في تقديم معلومات
جديدة لصانعي القرار في الجامعات ومؤسسات رعاية الشباب.
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حدود الدراسة

أقتصرت الدراسة على طلبة كلية األداب في الجامعة األردنية والمسجلين على الفصل الدراسي

الثاني من العام الجامعي .0254-0257
المصطلحات والتعريفات اإلجرائية

تكنولوجيا التواصل االجتماعي :وهي منظومة من الشبكات األلكترونية تسمح للمشترك فيها

بإنشاء موقع خاص به ومن ثم ربطه عن طريق نظام تكنولوجي مع أعضاء أخرين لديهم
األهتمامات نفسها ( (Zaher,2003ويعرف إجرائيا بأنه استخدام تكنولوجيا التواصل االجتماعي
بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على المقياس المعد لهذه الغاية.
االغتراب اإلجتماعي :شعور اإلنسان باالنفصال عن ذاته وعن اآلخر ،مما يجعله عاج از عن

إرضاء حاجاته النفسية والبيولوجية وهذا من شأنه أن يحرر حياته من المعنى ويشعره بأن ما يريده
غير واضح مما يدفعه إلى الخروج عن المعيارية االجتماعية وعدم تقبل واقعه( Al-Moosawi,
) 1997ويعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على المقياس المعد لهذه الغاية.
المنهجية واإلجراءات

فيما يأتي وصف لمجتمع الدراسة ولعينتهـا  .كمـا تـم وصـف أداتـي الد ارسـة وإجـراءات تطبيقهمـا،

وكيفيــة تقيــيم صــدقهما وثباتهمــا ،فضــال عــن وصــف للمعالجــات اإلحصــائية التــي تــم إتباعهــا لإلجابــة
عن أسئلة الدراسة.
منهج الدراسة

استخدمت الباحثة منهج البحث الوصفي المسحي لمناسبته لهذا النوع من الدراسات.

مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة المستهدف من مجمل طلبة البكالوريوس في كلية االداب في الجامعة

األردنية والمسجلين على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ( .)0254-0257فقد بلغ عددهم
( )0150طالبا وطالبة .أما عينة الدراسة ،فتكونت من ( )891طالبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة
العشوائية العنقودية على اساس أن الشعبة الدراسية هي وحدة االختيار شكلوا ما نسبته  %5488من
مجتمع الدراسة ،وقد تم استبعاد ( ) 1استبانات لعدم صالحيتها للتحليل لتصبح العينة مكونة من

( )814طالبا وطالبة .وقد شكلت العينة ما نسبته ( )%5480من مجتمع الدراسة.
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أداتا الدراسة

قام ــت الباحث ــة بتط ــوير أدات ــي الد ارس ــة م ــن خ ــالل االط ــالع عل ــى األدب النظ ــري ومراجعتهـ ـا

للد ارســات الســابقة حــول موضــوع الد ارســة "اســتخدام تكنولوجيــا التواصــل االجتمــاعي" مثــل د ارســة ابــو

ســيليق والزبــون ( )Abu Saileeq, and Al-Zboon, 2013ود ارســة الســعود ((Al- ,0258
 ،Saudواالغت ـراب االجتمــاعي مثــل د ارســة ابــو شــارية ( ( Abu sharia,0251ود ارســة ســكاندر

( (Skander,2016تم بناء أداتـي الد ارسـة .وقـد تكونـت أداة اسـتخدام تكنولوجيـا التواصـل االجتمـاعي
بصورتها األولية من ( ) 54فقرة ،في حين تكونـت أداة الشـعور بـاالغتراب االجتمـاعي مـن ( )00فقـرة.
وبعــد عــرض األداتــين علــى المحكمــين تكونــت أداة اســتخدام تكنولوجيــا التواصــل االجتمــاعي بصــورتها

النهائيـة مـن( ) 54فقـرة ،أمـا أداة الشـعور بـاالغتراب االجتمـاعي فتكونـت بصـورتها النهائيـة تكونـت مـن
( )00فق ـرة ،وقــد اســتخدم تــدريج ليك ــرت الخماســي (موافــق بدرجــة كبيـ ـرة جــدا ،موافــق بدرجــة كبيـ ـرة،
محايد ،غير موافق بدرجة كبيرة ،غير موافق بدرجة كبيرة جدا) وتم التحقق من صدقهما وثباتهمـا كمـا
يأتي:
صدق األداتين

يعرف صدق األداة بأنة الدرجة التي تقيس بها األداة مـا صـممت ألجلـه ،وفـي هـذه الد ارسـة ،تـم

تقي ــيم درج ــة صـ ــدق األداة بعرض ــها علـ ــى ( )52محكمـ ـين مـ ــن المختص ــين بموضـ ــوع الد ارس ــة مـ ــن
الجامعات االردنية ،وتم األخـذ بـارائهم واقت ارحـاتهم وتعـديالتهم ،إذ تـم االبقـاء علـى الفقـرات التـي اتفـق
عليها ما يزيد عن ( )%42من المحكمين ،وقد تـم إعـادة صـياغة بعـض الفقـرات ،ولـم يـتم إضـافة أو

حــذف أي فق ـرة ،وبــذلك أصــبح عــدد فق ـرات أداة اســتخدام تكنولوجيــا التواصــل بصــورتها النهائيــة ()54

فقرة ،أما مقياس الشعور باالغتراب االجتماعي فأصبح بصورته النهائية مكون من ( )00فقرة.
ثبات أداتي الدراسة:

تم تقييم درجة ثبات األداة بطريقة االتساق الـداخلي (كرونبـا ألفـا) ،إذ تـم تطبيـق األداتـين علـى

عينــة اســتطالعية مــن خــارج عينــة الد ارســة بلغــت ( )04طالبــا وطالبــة ،تــم اختيــارهم بطريقــة عش ـوائية
ومن خارج عينة الدراسة ثم تم إدخال البيانات إلى ذاكـرة الحاسـوب وتـم اسـتخراج معامـل كرونبـا ألفـا
(  ،)Cronbach Alphaوالذي بلغ ألداة استخدام تكنولوجيا التواصل االجتمـاعي ( ،)2849فـي حـين
بلغ ألداة الشعور باالغتراب االجتماعي ( .)2844وتعد هذه القيم مقبولة ألغراض هذه الدراسة.
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إجراءات تطبيق الدراسة

تم تنفيذ خطوات الدراسة على النحو اآلتي:

 .5بع ــد اإلط ــالع عل ــى األدب النظ ــري والد ارس ــات الس ــابقة ح ــول موض ــوع الد ارس ــة ت ــم بن ــاء أدات ــي
الدراسة.
-5

تم أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة لتطبيق الدراسة على مجتمع الدراسة.

-0

ثم بعد ذلك تم التحقق من الخصائص السيكومترية (الصدق والثبات) ألداتي الدراسة ،ثم تـم

تطبيــق األداة علــى عينــة الد ارســة ،وإدخــال المعلومــات إلــى ذاك ـرة الحاســوب وتم ـت اإلجابــة عــن

أسئلة الدراسة .وقد تم تقدير الدرجات على الفقـرات ((موافـق بدرجـة كبيـرة جـدا( ،)1موافـق بدرجـة

كبي ـرة ( ،)8محايــد( ،)1غيــر مواف ـق بدرجــة كبي ـرة( ،)0غيــر موافــق بدرجــة كبي ـرة جــدا( ))5وتــم
استخدام المعيار اآلتي في الحكم على درجة الفقرات:

إذا كان الوسط الحسابي للفقرة أقل من أو يساوي ( )0811تكون درجة الفقرة منخفضة.

.5

إذا كان الوسط الحسابي للفقرة محصور بين ( )1897-0818تكون درجة الفقرة متوسطة.

.0

إذا كان الوسط الحسابي للفقرة أكبر من أو يساوي ( )1894تكون درجة الفقرة مرتفعة.

.1
.8

إستخراج النتائج ومناقشتها.

.1

صياغة التوصيات.

متغيرات الدراسة

المتغير األول وهو :دوافع اسـتخدام تكنولوجيـا التواصـل االجتمـاعي لـدى طلبـة كليـة األداب فـي

الجامعة االردنية.

المتغي ــر الث ــاني :درج ــة الش ــعور ب ــاالغتراب االجتم ــاعي ل ــدى طلب ــة كلي ــة األداب ف ــي الجامع ــة

االردنية.

المعالجات اإلحصائية

 .5لإلجابـ ــة عـ ــن س ـ ـؤال الد ارسـ ــة األول والثـ ــاني تـ ــم اسـ ــتخدام المتوسـ ــطات الحسـ ــابية واالنح ارفـ ــات
المعيارية.

 .0لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث تم استخدام معامل ارتباط بيرسون
عرض النتائج ومناقشتها

خرجت الدراسة بالنتائج اآلتية مرتبة حسب األسئلة.
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النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول " :ما درجة استخدام طلبة كلية األداب في الجامعة األردنية

لتكنولوجيا التواصل االجتماعي؟" تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة
ا ستخدام تكنولوجيا التواصل االجتماعي والجدول ( )5يبين النتائج.
جدول ( :)1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات أفراد عينة الدراسة
رقم
الفقرة
55
16
15
17
2
3
1
5
9
18
12
14
4
7
6
8
10
13
54-5

لفقرات استخدام تكنولوجيا التواصل االجتماعي
محتوى الفقرة

تشعرني بالحرية عند التعبير عن آرائي
تعرفني على اخر االخبار السياسية واالقتصادية والرياضية
تساعدني على الهروب من مواجهة األخرين
التعرف إلى المستجدات في المجاالت العلمية
تعرفني بثقافات الشعوب األخرى
تشعرني بأنني شخص اجتماعي
تزيد معرفتي بمختلف القضايا المطروحة
تزيد من عالقتي االجتماعية بأهلي
تجعلني على تواصل مع اصدقائي على الرغم من بعد
المسافات بيننا
التعرف الى التقنيات الحديثة
تساعدني على قضاء أوقات فراغي
تقلل من شعوري بالوحدة
تعلمني مهارات جديدة في الحياة
تشعرني بأنني على اتصال دائم باألخرين
تخفف من الضغوط الحياتية
عرفتني على اصدقاء من خارج مجتمعي
تسهل على اختيار المجموعات التي ارغب بالتواصل معها
تجعلني اشعر باالسترخاء
الدرجة الكلية

الوسط
الحسابي
8880
8808
8801
8859
8826
8827
8821
8821

االنحراف
المعياري
2846
2861
2861
5851
5821
5824
5825
5850

5
0
1
8
1
9
7
4

1847

5824

6

مرتفعة

1841
1870
1891
1891
1816
1887
1887
1881
0849
1.40

5801
5805
5802
5808
5855
5857
5859
5800
5818
2.99

52
55
50
51
58
51
51
57
54
-

مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة

الرتبة

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يبين الجدول ( ) 5أن المتوسط الحسابي إلستخدام تكنولوجيا التواصل األجتماعي لدى طلبة

كلية االداب في الجامعة األردنية بلغ ( )1840وبانحراف معياري ( )2899وتعد هذه الدرجة مرتفعة.
وقد احتلت الفقرة الحادية عشر والتي تنص على" تشعرني بالحرية عند التعبير عن آرائي " بالرتبة

األولى بمتوسط حسابي ( )8880وبانحراف معياري ( )2846وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة

الثانية الفقرة السادسة عشرة "تعرفني على اخر االخبار السياسية واالقتصادية والرياضية " بمتوسط

حسابي ( )8808وبانحراف معياري ( )2861وبدرجة مرتفعة .وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة الثالثة
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عشرة " تجعلني اشعر باالسترخاء " بمتوسط حسابي ( )0849وبانحراف معياري ( )5818وبدرجة
متوسطة.

وق ــد تع ــزى ه ــذه النتيج ــة إل ــى أن تكنولوجي ــا التواص ــل االجتمـ ـاعي ق ــد اص ــبحت م ــن متطلب ــات

العص ــر ،إذ أنه ــا تعط ــي المج ــال لرس ــم اجته ــادات فكري ــة وثقافي ــة لألفـ ـراد وذل ــك م ــن خ ــالل انتم ــائهم
لمجموعات ( ) groupsذات توجهات معينـة وتـربطهم وجهـات نظـر اجتماعيـة وثقافيـة ،كمـا أنهـا تعـد
وســيلة فعالــة للحصــول علــى األخبــار المتنوعــة مــن حــول العــالم فــي أي وق ـت وبتكلفــة محــدودة جــدا.

وتتف ــق ه ــذه النتيج ــة م ــع د ارسـ ــة الس ــعود ( ، )Al-Saud ,0258ود ارس ــة محم ــود وحس ــن والشـ ــافعي

(.) Mohmood, Hasan, Al-Shafei,0259
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني“ :ما مستوى الشعور باالغتراب االجتماعي لدى طلبة كلية

األداب في الجامعة االردنية؟ " تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداة الشعور
باالغتراب االجتماعي ولفقراتها ،والجدول ( )0يبين قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
والرتب والدرجة لكل فقرة من فقرات أداة الشعور باالغتراب األجتماعي.
جدول ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة الستجابة أفراد عينة الدراسة على
رقم
الفقرة
15
17
18
19
13
16
20
21
22
6
2
7
8
10
5
1

أداة الشعور باالغتراب االجتماعي

محتوى الفقرة
أفضل قضاء وقت فراغي بمفردي
أفضل االنسحاب على المواجهة مع اآلخرين
أشعر بأنني متعصب الى آرائي وافكاري
أسعى جاهدا الى تحقيق اهدافي بأية وسيلة
أشعر بأنني مراقب من األخرين
أعتقد أن مقدراتي وإمكاناتي تحد من مقدرتي على تحقيق طموحاتي
اشعر بالعجز عن مواكبة متطلبات العصر
أشعر بالغضب لعدم وجود من يساعدني في المجتمع
أشعر بأن الصداقة الحقيقة غير موجودة في حياتي
استخدم مواقع التواصل االجتماعي التكنولوجية للهروب من الواقع
ليس لدي اي اهتمام لالنضمام إلى األحزاب والمنتديات الثقافية
أشعر بعدم الرغبة في استخدام تكنولوجيا التواصل االجتماعي

أعتقد ان التمسك بالقيم االجتماعية يقلل من مواكبتي لمتطلبات العصر

أشعر بعدم المقدرة على تجاوز مشكالتي الحياتية
اشعر بعدم المقدرة في الدفاع عما أؤمن به
اشعر بعدم الرغبة بالمشاركة في األنشطة المجتمعية

999

الوسط
الحسابي
8802
8850
8829
8821
8820
8822
1864
1865
1862
1871
1881
1882
1814
1815
1801
1859

االنحراف
المعياري
2.64
5821
5850
5826
5821
2847
2870
5851
2865
5850
5800
5808
5807
2862
2878
2846

الرتبة

الدرجة

5
0
1
8
1
9
7
4
6
6
55
55
51
58
51
59

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
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رقم
الفقرة
12
9
4
3
11
14
00-5

محتوى الفقرة
أفضل أنماط السلوك التي ال تخضع لعادات المجتمع
أشعر بالوحدة على الرغم من وجودي مع زمالئي
رؤيتي لمستقبلي غير واضحة المعالم
أشعر بالمباالة اتجاه عالقاتي االجتماعية
تراودني مشاعر االحباط لدرجة التفكير في العزلة عن المجتمع
أشعر بعدم االهتمام لما يحدث في المجتمع
الدرجة الكلية "لألغتراب االجتماعي"

الوسط
الحسابي
1855
1852
1821
1825
0861
0895
1.11

االنحراف
المعياري
2869
2847
5810
2871
2844
2879
2.91

الرتبة

الدرجة

57
54
56
02
05
00
-

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يبين الجدول( )0أن المتوسط الحسابي لشعور طلبة كلية األداب في الجامعة األردنية

باالغتراب االجتماعي بلغ ( )1811وبانحراف معياري ( )2891وتعد هذه الدرجة متوسطة ،وقد

احتلت الفقرة الخامسة عشرة والتي تنص " أفضل قضاء وقت فراغي بمفردي " بالرتبة األولى

بمتوسط حسابي ( )8802وبانحراف معياري ( )2864وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة
السابعة عشرة " أفضل االنسحاب على المواجهة مع اآلخرين " بمتوسط حسابي ( )8850وبانحراف
معياري ( )5821وبدرجة مرتفعة وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة الرابعة عشرة " أشعر بعدم االهتمام
لما يحدث في المجتمع " بمتوسط حسابي ( )0895وبانحراف معياري ( )2879وبدرجة متوسطة.

يتبين من النتائج السابقة أن ظاهرة االغتراب االجتماعي بين الطلبة ظاهرة متنامية لوصولها
إلى الدرجة المتوسطة وهذا ما يدفعهم إلى تفضيل قضاء أوقات فراغهم بمفردهم واالنسحاب من
مواجهة األخرين .ونتيجة لذلك بدأت معالم عدم األهتمام بقضايا المجتمع من حولهم نتيجة شعورهم

باالغتراب االجتماعي .وقد تعزى هذه النتيجة إلى ضعف إهتمام المؤسسات االجتماعية والثقافية

بالطلبة وقلة األنشطة الثقافية واالجتماعية والعلمية التي تعقدها الجامعات للطلبة لقضاء اوقات

الفراغ لديهم واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة أبو شعيرة ( (Abu sharia,0251وأختلفت مع
نتائج دراسة سكندر (.(Skander, 2016
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث

لإلجابة عن سؤال الد ارسـة الثالـث" :هـل هنـاك عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة

) )0.05=αب ـ ــين درج ـ ــة اس ـ ــتخدام تكنولوجي ـ ــا التواص ـ ــل االجتم ـ ــاعي ومس ـ ــتوى الش ـ ــعور ب ـ ــاالغتراب

االجتمــاعي لــدى طلبــة كليــة األداب فــي الجامعــة االردنيــة؟" فقــد تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون

(  )Pearson Coefficientإذ بلـغ ( )2810وهـو دال إحصـائيا عنـد مسـتوى الداللـة( )0.05=αوهـي
عالقة طردية.
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......تكنولوجيا التواصل االجتماعي وعالقتها بمستوى الشعور باالغتراب

وقد تعزى هذه النتيجة إلى ان استخدام الطلبة لمواقع تكنولوجيا التواصل االجتماعييتعزز من
Mohmood, ( رغبة الطلبة لقضاء اوقات فراغهم بمفردهم كما أكدته دراسة محمود وحسن والشافعي
) األمر الذي زاد من شعورهم باالغتراب االجتماعيHasan, Al-Shafei,2016
:التوصيات

.عقد برامج تثقيفية وأرشادية تعزز الدوافع اإليجابية إلستخدام تكنولوجيا التواصل االجتماعي

تفعيل دور الكليات وعمادات شؤون الطلبة في إعداد برامج اجتماعيـة وترفيهيـة للحـد مـن شـعور
.الطلبة باالغتراب االجتماعي

 ومقارنته ــا م ــع.أجـ ـراء د ارس ــة مس ــحية ش ــاملة لفئ ــة الش ــباب ف ــي األردن ع ــن متغي ــري الد ارس ــة

.5
.0
.1
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