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مقدمة:

شــهدت الفتــرة المنصرمــة فــي الواقــع المصــري المعاصــر ومــا أعقبهــا دوًرا كبيــًرا لتأثيــر شــبكة 
اإلنترنــت وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بمواقــع التواصــل االجتماعــي؛ والتــي غيــرت كثيــًرا مــن طبيعــة 
الشــعوب العربيــة بوجــه عــام علــى كافــة مســتويات الحيــاة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، 

وأثــرت فــي مســتخدميها بطــرق مباشــرة وغيــر مباشــرة.
 وكانــت ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر ومــا واكبهــا مــن ثــورات فــي الــدول العربيــة- فيمــا 
عــرف )بثــورات الربيــع العربــي(- مــن أكثــر األحــداث التــي ظهــر فيهــا تأثيــر هــذا الوعــاء الجديــد 

ودلــل علــى مــدى خطورتــه.
بــوك(  )فيــس  التواصــل االجتماعــي وخاصــة موقــع  المضمــون علــى مواقــع  تنــوع  وقــد    
FACEBOOK تنوًعا مفرًطا بما يتناســب مع اهتمامات الجمهور؛ حيث شــمل كل نواحي الحياة 
اإلنســانية، وقــد شــهد الموقــع فــي الفتــرات األخيــرة إقبــااًل ملحوًظــا مــن مســتخدميه علــى الصفحــات 
االجتماعيــة التــي تعالــج مشــكات الحيــاة اليوميــة لأفــراد علــى اختــاف نمــط هــذه المشــكات 
واختــاف المســتوى االجتماعــي للجمهــور، وقــد القــت هــذه الصفحــات ومــا تحملــه مــن مضمــون 
رواًجــا كبيــًرا بيــن مســتخدمي FACEBOOK؛ حيــث وصــل عــدد المعجبيــن بإحــدى هــذه الصفحــات 
إلــى371,351 مليــون معجًبــا، األمــر الــذي يتضــح معــه تضاعــف أعــداد المعجبيــن بهــذه الصفحــات 
ومتابعيهــا مــن الفئــات العمريــة المختلفــة ومــدى التفاعــل المتزايــد مــع المشــكات المطروحــة، وبــرز 
ــا فــي تعليقــات القــراء، ومــن هنــا بــرزت أهميــة هــذه الدراســة، وزاد تعلــق هــذه الصفحــات  ذلــك جلًي
ــا مــع تزايــد مســاحتها؛ فالقيــم  ومــا تعرضهــا بمنظومــة مــن القيــم التــي قــد تؤثــر فيهــا ســلًبا أو إيجاًب
مــن المفاهيــم الفضفاضــة؛ ألنــه يقــع علــى الخــط الفاصــل بيــن العلــم والفلســفة، فهــو مصطلــح فلســفي 
النشــأة يهتــم بالبحــث فيمــا ينبغــي أن يكــون)1(، وهــى الحكــم الــذي يصــدره اإلنســان علــى شــئ مــا 
مهتدًيــا بمجموعــة مــن المبــادئ والمعاييــر التــي أقرهــا المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، والــذي يحــدد 
المرغــوب فيــه وغيــر المرغــوب فيــه مــن الســلوك. ويعرفهــا “كاكــور” بأنهــا: قانــون أو مقيــاس لــه شــئ 
مــن الثبــات علــى مــر الزمــن أو بعبــارة أخــرى أعــم “أنهــا دســتور ينظــم نســق األفعــال والســلوك”)2(. 
 وقــد تــم تقســيم الدراســة إلــى: اإلطــار المنهجــي والــذي يتعــرض لمشــكلة الدراســة وأهميتهــا 
وأهدافهــا وتســاؤالتها وفروضهــا، اإلطــار النظــري والمعرفــي، ثــم الدراســة التحليليــة التــي تتنــاول )4( 
صفحــات مــن صفحــات المشــكات االجتماعيــة التــي تعــرض المشــكلة االجتماعيــة، ويتــم التعليــق 
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علــى المشــكلة وعــرض حلــول لهــا مــن قبــل معجبــي الصفحــات- علــى الـــــــ face Book وهــذه 
الصفحــات هــي: 

Problem Counseling Center Of Bride Group 	1
 society Problem 	2
 Real problems 	3

4- يوميات زوجة مفروسة
أدبيات الدراسة: 

 قامــت الباحثــة بمراجعــة الدراســات الســابقة ذات العاقــة بموضــوع الدراســة وهــو: قيــم المجتمــع 
العربــي كمــا تعكســها صفحــات المشــكات علــى موقــع )فيــس بــوك( واتجاهــات المســتخدمين نحوهــا، 
وتبيــن نــدرة البحــوث المتصلــة اتصــااًل مباشــًرا بموضــوع الدراســة، حيــث اقتصــرت الدراســات المتوفــرة 

فــي المكتبــة اإلعاميــة علــى اآلتــي: 
أواًل- الدراسات التي تناولت )القيم( وعاقتها بشبكات التواصل االجتماعي: 

1- دراسة رباب رأفت الجمال )2014()3(: هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير وسائل اإلعام 
الجديــدة )شــبكات التواصــل االجتماعــي عبــر شــبكة االنترنــت( علــى النســق القيمــي واألخاقــي لــدى 
الشــباب، بهــدف الوصــول لوضــع آليــة لتعزيــز القيــم األخاقيــة، وقــد اعتمــد الدراســة فــي بنائهــا 
 ،Reception Model ونموذج التلقي ،Public Sphere األساســي على: نظرية المجال العام
ومدخــل االعتمــاد علــى وســائل اإلعــام Media Dependency، وقــد تمثــل مجتمــع الدراســة فــي 
فئــة الشــباب الســعودي وذلــك فــي المرحلــة العمريــة مــن )18– 35( ســنة، وقــد تمثلــت عينــة الدراســة 
فــي عينــة عشــوائية متعــددة المراحــل ممثلــة مــن الشــباب الســعودي، قوامهــا )600( مفــردة مــن مدينــة 
)جــدة(، وقــد اســتخدمت الباحثــة أداتــي: “مجموعــات النقــاش المركــزة”، “ واســتمارة االســتبيان “ فــي 
جمــع بيانــات الدراســة، والتــي انتهــت إلــى: جــاءت شــبكة الفيــس بــوك Face Book فــي المركــز 
األول فــي االســتخدام )بدرجــة كبيــرة( بنســبة )63,50%(، أن متغيــر الثقــة وهــو العامــل األساســي 

فــي ارتبــاط المتلقــي بالوســيلة االتصاليــة منخفــض جــًدا فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي. 
2- دراســة مهــدي القصــاص )2014()4( ســعت الدراســة إلــى معرفــة أثــر اإلعــام اإللكترونــي علــى 
منظومــة القيــم فــي القــرى المصريــة وكشــف أهــم التغيــرات القيميــة لــدى الشــباب اســتخدمت الدراســة 
المنهــج الشــبه تجريبــي وطبقــت الدراســة علــى 20 مفــردة مــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
18	 30 عاًمــا مــن الذكــور واإلنــاث مــن ســكان قريــة “ميــت بــدر خميــس “ التابعــة لمركــز مدينــة 
المنصــورة، وقســم الباحــث العينــة إلــى مجموعــة تجريبيــة وأخــرى ضابطــة وتوصلــت الدراســة إلــى 
حدوث التأثير الســلبي على قيم الشــباب وخصوًصا القيم األســرية وقيم االنتماء إلى الوطن بســبب 
اســتخدام وســائل االتصــال االلكترونيــة )مواقــع الشــبكة العنكبوتيــة- تطبيقــات الموبيــل- القنــوات 
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الفضائيــة(.
3. دراســة محمــد عبــد البديــع الســيد )2014()5( ســعت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور وســائل 
اإلعــام الجديــدة )الفيــس بــوك- المدونــات- اليوتيــوب- الواتــس اب- تويتــر( فــي تغييــر بعــض القيــم 
السياســية لــدى الشــباب فــي مدينــة بنهــا )محافظــة القليوبيــة( وقريــة ســوادة )محافظــة الشــرقية( بعــد 
ثورتــي ينايــر 2011 ويونيــو 2013 والوقــوف علــى أهميــة اإلعــام الجديــد فــي رفــع درجــة الوعــي 
السياســي لــدى الشــباب واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي والمســحي والمقــارن وأجريــت 
الدراســة علــى 200 مفــردة عمديــة لمســتخدمي االنترنــت مــن المحافظتيــن واســتخدم الباحــث أداتــي 

الماحظــة وصحيفــة االســتقصاء لجمــع البيانــات. 
ومــن أهــم نتائــج الدراســة غيــرت وســائل اإلعــام الجديــدة مــن قيمتــي الحريــة والديمقراطيــة لــدى 
الشــباب فــي المدينــة والقريــة- مجتمــع الدراســة، بينمــا لــم تغيــر وســائل اإلعــام الجديــدة مــن قيمتــي 
الحريــة والديمقراطيــة لــدى الشــباب بينمــا لــم تغيــر فــي قيمتــي الرمــوز الوطنيــة والعدالــة والمســاواة. 
3- دراســة خالــد محمــد البــدري )2012()6(: وقــد هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى نســق القيــم 
االجتماعيــة التــي تؤثــر فــي اســتخدام أفــراد المجتمــع الســعودي لمواقــع التواصــل االجتماعــي، وقــد 
أجريــت الدراســة مســتخدمة منهــج المســح بالعينــة علــى مجموعتيــن عمريتيــن مختلفتيــن األولــى تمثــل 
جيــل اآلبــاء )100 مفــردة(، والثانيــة جيــل األبنــاء )100 مفــردة(، وقــد انتهــت الدراســة إلــى: أن 
النســق القيمــي يؤثــر علــى اتجاهــات المبحوثيــن- عينــة الدراســة- ومــن ثــم علــى اســتخداماتهم لشــبكة 
التواصــل االجتماعــي، وأن اتجاهــات المبحوثيــن كانــت ايجابيــة نحــو قيــم )التواصــل مــع األهــل 
واألقــارب( والتــي تيســرها الوســيلة، وقيمــة )ثقافــة الحــوار(، وقيمــة )التواصــل مــع الثقافــات األخــرى(، 
وكانــت اتجاهــات المبحوثيــن ســلبية نحــو الســلوك الســلبي الــذي تســمح بــه طبيعــة الوســيلة والمتمثــل 

فــي جرائــم النصــب، التزويــر اإللكترونــي، ابتــزاز المــرأة.
4- دراســة الغريــب زاهــر إســماعيل )2012()7(: والتــي ســعت إلــى التعــرف علــى دور شــبكات 
التواصــل االجتماعــي فــي تعزيــز قيــم المواطنــة لــدى طــاب الجامعــات المصريــة، وقــد اســتخدمت 
البيانــات مــن  اســتمارة االســتبيان كأداة لجمــع  التحليلــي، واســتخدمت  المنهــج الوصفــي  الدراســة 
المبحوثيــن مــن طــاب الجامعــات المصريــة، وقــد طبقــت الدراســة علــى )900( مفــردة مــن طــاب 
)10 كليــات( بجامعــة المنصــور، وانتهــت الدراســة إلــى: أن تأثيــر شــبكات التواصــل االجتماعــي 

علــى تعزيــز قيــم المواطنــة واالنتمــاء الوطنــي لــدى الطــاب كان ضعيًفــا.
5- دراســة وليــد رشــاد زكــي )2009()8(: وقــد هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى تأثيــر االنخــراط 
فــي التفاعــل مــع العالــم االفتراضــي- الــذي يتيحــه اإلنترنــت- علــى القيــم فــي األســرة المصريــة، 
واســتخدم الباحــث المنهــج المســحي، وتــم جمــع البيانــات باســتخدام صحيفــة االســتبيان علــى عينــة 
قوامهــا )202( مفــردة مــن رواد مقاهــي اإلنترنــت بمحافظــات القاهــرة الكبــرى والســويس، وانتهــت 
الدراســة إلــى أن االنخــراط فــي التفاعــل علــى اإلنترنــت أثــر ســلًبا علــى قيمــة )الحــوار األســري( وتــم 
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اســتبداله باالنخــراط فــي التفاعــات االفتراضيــة، كمــا أشــار )49%( مــن أفــراد العينــة إلــى أنهــم مــن 
خــال تفاعاتهــم المختلفــة علــى اإلنترنــت يشــعرون بفكــرة انضمامهــم لمجتمــع حقيقــي يضاهــي 

المجتمــع الواقعــي.

ثانًيا- الدراسات التي تناولت تأثير استخدام االنترنت على الجمهور: 
1. دراســة هشــام ســعيد البرجــي )2015()9( ســعت هــذه الدراســة إلــى معرفــة مــدى تأثيــر شــبكات 
لقــاء  التواصــل االجتماعــي عبــر االنترنــت علــى العاقــات األســرية بيــن أفــراد األســرة المصريــة واإ
الضــوء علــى التأثيــرات االجتماعيــة المرتبطــة باســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعيــة واســتخدمت 
الدراســة منهــج المســح وتــم جمــع البيانــات باســتخدام صحيفــة االســتبيان علــى عينــة قوامهــا 420 
مفــردة مقســمة بالتســاوي بيــن اآلبــاء واألبنــاء فــي 3 محافظــات هــي المنيــا والجيــزة والشــرقية وكان 
مــن ابــرز النتائــج: حصــول موقــع face book علــى نســبة االســتخدام األعلــى بيــن عينــة الدراســة 
وأن 53,3 مــن اآلبــاء عينــة الدراســة يــرون أن محتــوى face book أثــر علــى تكويــن شــخصية 
األبنــاء وان 74,3 مــن اآلبــاء يــرون أن face book قــد عــدل شــخصية أبنائهــم إلــى األفضــل.

2- دراســة “ ياســمين محمــد إبراهيــم” )2014()10(: وقــد ســعت هــذه الدراســة إلــى معرفــة كيفيــة 
 Face Book تكويــن رأس المــال االجتماعــي علــى شــبكات التواصــل االجتماعيــة، وحــددت موقــع
كنمــوذج للدراســة، وقــد أوضحــت الباحثــة ســبب اختصــاص “فيــس بــوك” بالدراســة، ويعــرف رأس 
المــال االجتماعــي بأنــه حجــم شــبكة الفــرد علــى موقــع التواصــل االجتماعــي )األصدقاء والمتابعون(، 
ومقــدار الثقــة بيــن األفــراد والعمــل المشــترك بينهــم والــذي أتاحتــه الشــبكة، ســواًء كان العمــل اجتماعًيــا 
أو سياســًيا أو ترفيهًيــا أو تعليمًيــا أو دعًمــا عاطفًيــا بيــن أفــراد الشــبكة، وانتهــت الدراســة إلــى وجــود 
عاقــة ارتباطيــة بيــن االســتخدام المكثــف لموقــع فيــس بــوك Face Book وتحقيــق المشــاركة علــى 
كافــة المســتويات التــي يتضمنهــا محتــوى الوســيلة ســواًء كان محتــوى المشــاركة معرفًيــا أو سياســًيا 

أو اجتماعًيــا أو مدنًيــا أو دعًمــا عاطفًيــا. 
3- دراســة “أرين كاربنيكســي” Aren Karbnsky )2010()11(: وقد هدفت الدراســة إلى التعرف 
علــى تأثيــر اســتخدام موقــع التواصــل االجتماعــي “ فيــس بــوك “ علــى التحصيــل الدراســي لطــاب 
الجامعــة، واســتخدم الباحــث المنهــج المســحي، وطبقــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا )219( مفــردة 
مــن طــاب الجامعــات، وانتهــت الدراســة إلــى وجــود عاقــة عكســية بيــن درجــة اســتخدام “موقــع فيــس 
بــوك” Face Book ودرجــة التحصيــل الدراســي؛ ممــا يوضــح التأثيــر الســلبي للموقــع، وقــد كانــت 
دمــان الموقــع فــي مقابــل قصــر الوقــت  أبــرز أســباب عــدم التحصيــل هــي االســتغراق فــي الوســيلة، واإ

المخصــص للدراســة.
4- دراســة أميــن ســعيد عبــد الغنــي )2003()12(: وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة تأثيــر 
اســتخدام اإلنترنــت علــى اتجاهــات الشــباب الجامعــي نحــو القضايــا األخاقيــة، واســتخدم الباحــث 
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منهــج المســح، وطبــق الدراســة علــى عينــة قوامهــا )400( مفــردة مــن طــاب الجامعــات المصريــة، 
وانتهــت الدراســة إلــى أن )74%( مــن أفــراد العينــة يؤكــدون علــى مخاطــر اإلنترنــت، والتــي كان فــي 

مقدمتهــا: إدمــان دخــول المواقــع اإلباحيــة، ثــم االختــراق السياســي، ثــم الغــزو الفكــري. 
5- دراســة عليــاء ســامي عبــد الفتــاح )2007()13(: وقــد ســعت الدراســة إلــى معرفــة شــكل العاقــات 
االجتماعية التي أحدث فيها استخدام الشباب لإلنترنت تغييرات معينة، وحددت الباحثة العاقات 
الداخليــة فــي األســرة، والخارجيــة بيــن الشــباب واألصدقــاء، واســتخدمت الباحثــة منهــج المســح، 
وطبقــت الدراســة علــى )440( مفــردة مــن شــباب الجامعــات المصريــة، وانتهــت الدراســة إلــى أنــه 
ال توجــد أيــة حــدود فاصلــة بيــن المجتمــع الحقيقــي والمجتمــع االفتراضــي، واتفــق )70%( مــن عينــة 

الدراســة علــى أن اإلنترنــت قــد وفــر شــكًا جديــًدا مــن العاقــات االجتماعيــة المؤثــرة.
6- دراســة فوزيــة عبــد اهلل آل علــي )2009()14( والتــي ســعت إلــى محاولــة التعــرف علــى اآلثــار 
النفسية لإلنترنت من قبل طاب جامعة الشارقة، ومعرفة اتجاهاتهم نحو الوسيلة، وقد استخدمت 
الباحثــة منهــج المســح وأجــرت الدراســة علــى عينــة قوامهــا )192( مفــردة مــن الطــاب، وانتهــت 
الدراســة إلــى وجــود الكثيــر مــن التأثيــرات التــي يحدثهــا اإلنترنــت علــى الطــاب والتــي كان مــن 

أبرزهــا: العزلــة، أعقبهــا اإلدمــان، أعقبهــا الســعي إلــى الســرية، وأخيــرا الشــعور بالقلــق.
7- دراســة نرميــن زكريــا خضــر )2009()15(: وقــد ســعت الدراســة إلــى تفســير اآلثــار النفســية 
واالجتماعيــة الســتخدام طــاب الجامعــات لموقــع التواصــل االجتماعــي” فيــس بــوك”، واســتخدمت 
الباحثــة المنهــج الوصفــي، كمــا اســتخدمت فــي جمــع البيانــات أداتــي: صحيفــة االســتبيان بالمقابلــة، 
ومجموعــات المناقشــة المركــزة، وكانــت أبــرز نتائــج الدراســة هــو التفاعــل مــع المجتمــع االفتراضــي 
مقابــل العزلــة مــن المجتمــع الحقيقــي، والتــي عدتهــا الدراســة أهــم اآلثــار الســلبية الســتخدام مواقــع 

التواصــل االجتماعــي.
8	 دراســة عفــاف عبــد اهلل إســماعيل )2009()16( وقــد ســعت الدراســة إلــى معرفــة تأثيــر اســتخدام 
شــبكة اإلنترنــت علــى الشــباب، وخاصــة اآلثــار النفســية واالجتماعيــة، واســتخدمت الباحثــة منهــج 
المســح الميدانــي، واســتخدمت لجمــع البيانــات أداة اســتمارة االســتبيان، وتــم توزيــع االســتبيان علــى 
)96( مفــردة بمدينــة الخرطــوم، وانتهــت الدراســة إلــى وجــود تأثيــر ســلبي الســتخدام اإلنترنــت علــى 

عاقــات الشــباب بأســرهم، األمــر الــذي نتــج عنــه نــوع مــن التفــكك األســري، أجمعــت عينــة الدراســة 
نفســية، واجتماعيــة، وأخاقيــة، وتربويــة، وتعليميــة،  آثــار ســلبية  بنســبة )94,8%( علــى وجــود 

وثقافيــة، واقتصاديــة، وفكريــة، ودينيــة.
مشكلة الدراسة: 

علــى  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  إعاميــة جديــدة- ظهــرت  اإلنترنــت- كوســيلة  بظهــور   
اختاف أشــكالها وخاصة موقع فيس بوك face book الذي انتشــر وشــاع اســتخدامه في الوطن 
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العربــي فــي الســنوات العشــر األخيــرة وخاصــة إبــان فتــرة ثــورات الربيــع العربــي، وعكــوف الكثيــر مــن 
رواد هــذا الموقــع عليــه لفتــرات طويلــة؛ األمــر الــذي زاد معــه اســتغال الموقــع بالشــكل األمثــل الــذي 
أتاحــه الموقــع، وظهــر علــى الموقــع الكثيــر مــن الصفحــات ذات الطابــع الخــاص؛ والتــي تحمــل 

مضاميًنــا نوعيــة، ســواًء كانــت دينيــة أو سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة.
 وقــد ظهــرت الصفحــات االجتماعيــة وخاصــة التــي تقــدم طرًحــا للمشــكات الفرديــة، وتحــاول 
مــن خــال جمهــور موقــع التواصــل )فيســبوك( مســاعدة صاحــب المشــكلة – مجهــول الهويــة- فــي 
االســتفادة مــن تجــارب المشــاركين الشــخصية أو خلفياتهــم للتوصــل إلــى حــل مناســب للمشــكلة، 
والتــي قــد تحمــل- فــي اختيارهــا لبعــض المشــكات أو محاولــة تصديرهــا للمســتخدمين- العديــد مــن 
القيــم التــي قــد ال تتــاءم مــع مجتمعاتنــا العربيــة وقيمهــا وتقاليدهــا، ومــن هنــا بــرزت فكــرة هــذه الدراســة 
وهــى: قيــم المجتمــع العربــي كمــا تعكســها صفحــات المشــاكل علــى موقــع face book واتجاهــات 

المســتخدمين نحوهــا ومــدى توافقــه مــع قيــم المجتمعــات العربيــة وثقافتهــا. 
حيــث تحــاول الدراســة معرفــة اتجاهــات الجمهــور مــن خــال تحليــل تعليقاتهــم علــى المشــكات 
المطروحــة علــى الصفحــات- محــل الدراســة- مــع التركيــز علــى الحلــول المقدمــة مــن مســتخدمي 

هــذه المواقــع ذات االنتشــار الواســع.
أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية هذه الدراسة من عدد من المتغيرات والعوامل منها: 
أواًل: تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن موضوعهــا، نظــًرا ألن موضــوع القيــم يمكــن أن تغيــر فــي 
الثقافيــة لأمــم والشــعوب  اتجــاه الجمهــور بمــا ال يخــدم اســتمرارية الحفــاظ علــى الهويــة 
العربيــة واإلســامية، بــل قــد تتغيــر نظــم القيــم فــي اتجاهــات معاكســه للقيــم الثقافــة العربيــة 
واإلســامية؛ ممــا ينتــج عنــه صــراع قيمــي علــى مســتوى الفــرد والجماعــة، يتبعــه فــي أغلــب 

األحــوال ســلوكيات تعمــل علــى تمزيــق النســيج االجتماعــي فــي نهايــة األمــر. 
ثانًيــا: أهميــة القيــم علــى المســتوى النظــري والعملــي، وخاصــة عندمــا ترتبــط بربــاط ثابــت دائًمــا فــي 
حيــاة النــاس، األمــر الــذي يجعــل القيــم ثابتــة وراســخة فــي ســلوكهم، تحــدد لهــم اتجاهاتهــم فــي 

الحيــاة وبهــا يميــزون بيــن اإليجابــي والســلبي بيــن الخيــر والشــر. 
ــا: تعــد صفحــات التواصــل االجتماعــي مــن أهــم أشــكال االتصــال االجتماعــي وأبرزهــا والتــي  ثالًث
أتاحتهــا شــبكة اإلنترنــت، وانتشــرت انتشــاًرا واســًعا فــي الــدول العربيــة واإلســامية، واحتلــت 
مواقع التواصل االجتماعي وخاصة موقع فيس بوك face book موقًعا متميًزا ومساحة ال 
يســتهان بهــا فــي الوقــت الحالــي علــى وجــه الخصــوص، وأصبــح اســتخدامها مــن الضروريــات 

اليوميــة ألفــراد المجتمــع علــى اختــاف مســتوياتهم التعليميــة واالجتماعيــة.
رابًعــا: أهميــة مواقــع التواصــل االجتماعــي الواضحــة، والتــي مــن الممكــن- إذا وظفــت توظيًفــا 
مناســًبا- أن تســهم فــي إعــاء قيــم المعرفــة والنقــد والمراجعــة وحــوار الــذات، وهــي القيــم التــي 
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ينطلــق منهــا أي مشــروع تنمــوي ثقافــي17. 
خامًســا: تهتــم هــذه الدراســة بالبحــث فــي طبيعــة العاقــة بيــن القيــم المتضمنــة فــي المشــكات 
العربــي،  المجتمــع  لواقــع  بــه  يســتهان  ال  انعكاًســا  تعتبــر  والتــي  المعروضــة  االجتماعيــة 

تفاعليــة. كونهــا عاقــة  مــن  انطاًقــا  نحوهــا،  المســتهدف  الجمهــور  واتجاهــات 
خامًســا: تعتبــر هــذه الدراســة مــن أولــى الدراســات التــي تعرضــت لصفحــات المشــكات االجتماعيــة 
والنفســية علــى موقــع التواصــل االجتماعــي “فيــس بــوك”، كمــا يتضــح مــن خــال الدراســات 

الســابقة. 
  وتأتــى هــذه الدراســة التــي تهتــم بالبحــث فــي هــذه الجزئيــة كمحاولــة للمســاهمة فــي توضيــح دور 
هــذه الصفحــات التــي وصفهــا البعــض بالمستشــار النفســي المــوازي والتــي توضــح أرقــام 

المعجبيــن بهــا مــدى أهميتهــا وســرعة انتشــارها وبالتالــي تأثيرهــا.
سادًســا: زيــادة المنافســة بيــن هــذه الصفحــات بهــدف كســب جمهــور المســتخدمين، وبالتالــي زيــادة 
إقبــال المعلنيــن عليهــا، والحصــول علــى الربــح المــادي كأحــد أهدافهــا، وســعى كل منهــا نحــو 
اجتــذاب الجمهــور بمختلــف األســاليب، وبصــرف النظــر عــن مــدى مائمــة القيــم اإليجابيــة 

أو الســلوك الســلبي المعــروض فــي المشــكات المنشــورة.
هــذه  اتجــاه جمهــور  لقيــاس  أداة  الباحثــة  تــراه  المســتخدمين والــذي  تعليقــات  ســابًعا: أن تحليــل 
الصفحــات بطريقــة غيــر مباشــرة، واســتعراض الحلــول التــي يطرحهــا مســتخدمو هــذه المواقــع 

لصاحــب المشــكلة؛ األمــر الــذي يعكــس واقــع المجتمــع العربــي بصــورة أوضــح.
ثامًنــا: أن هــذه الصفحــات ومــا تحويهــا مــن مشــكات هــي فــي األســاس انعــكاس فعلــي المســكوت 
عنــه مــن قضايــا المجتمعــات العربيــة، والتــي لــم يفصــح عنهــا الغالبيــة فــي الواقــع، نظــًرا لعــدة 
أمــور: أهمهــا الخجــل، والتخــوف مــن مواجهــة المجتمــع أو أحــد أفــراده بصــورة علنيــة بهــذه 

المشــكات، والتــي تعــد خرًقــا لكثيــر مــن الثوابــت فــي هــذا المجتمــع.
أهداف الدراسة: 

وتهدف هذه الدراسة إلى: 
1- تحديد أكثر المشــكات االجتماعية ظهوًرا على ســطح المجتمع، من خال نوعية المشــكات 

المعروضــة علــى هــذه الصفحات.
2- التعرف على كيفية معالجة المواقع- محل الدراسة- للمشكات المعروضة. 

3- التعرف على أهم القيم المطروحة من خال هذه المشكات.
4- التعرف على السلوكيات السلبية التي تنشرها هذه الصفحات من خال مضمونها.

5- رصد ردود أفعال المتفاعلين من مستخدمي هذه الصفحات على المشكات المعروضة.
تعليقــات  خــال رصــد  مــن  المطروحــة،  المشــكات  نحــو  المســتخدم  الجهــور  اتجــاه  6- رصــد 

وتحليلهــا. المطروحــة  المشــكات  علــى  الجمهــور 
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7-  تحديد العاقة بين القيم المطروحة من خال هذه المشكات، واتجاه الجمهور نحوها.
تساؤالت الدراسة: 

 تنطلق هذه الدراسة من تساؤل رئيس هو: 
المشــكات االجتماعيــة  التــي تطرحهــا صفحــات  المشــكات  فــي  القيــم المتضمنــة  أهــم   مــا 

والنفســية علــى موقــع فيــس بــوك، ومــا هــي اتجاهــات مســتخدمي هــذه الصفحــات نحوهــا؟ 
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس، عدد من التساؤالت الفرعية على النحو اآلتي: 

1- مــا القيــم التــي تعكســها صفحــات المشــكات االجتماعيــة علــى “الفيــس بــوك “خــال فتــرة 
الدراســة؟

2- ما السلوكيات السلبية التي تعكسها الصفحات ؟
3- هل هذه الصفحات قيًما محددة ومكررة في أكثر األحيان؟ ولماذا؟ 

4- ما اللغة المستخدمة في هذه الصفحات؟ 
5- ما المستوى االجتماعي واالقتصادي الذي تعكسه المشكات المطروحة في هذه الصفحات؟ 

6- ما أوجه التشابه واالختاف في انتقاء الصفحات للمشكات االجتماعية؟
7- مــا اتجــاه جمهــور المســتخدمين نحــو مــا تعرضــه صفحــات المشــكات االجتماعيــة والنفســية 

مــن قيــم ؟
8- ما أكثر الموضوعات المطروحة استقطاًبا لجمهور المستخدمين؟

 face book “ الدراسة االستطاعية على موقع “ فيس بوك
 face“ قامــت الباحثــة بإجــراء دراســة اســتطاعية علــى موقــع التواصــل االجتماعــي “فيــس بــوك 
book؛ وذلــك لرصــد صفحــات المشــكات االجتماعيــة والنفســية ومتابعــة المــواد المنشــورة بهــا، 

ــا للمعجبيــن علــى موقــع التواصــل االجتماعــي “  للوقــوف علــى أكثــر هــذه الصفحــات انتشــاًرا وجذًب
فيــس بــوك “، ومعرفــة مــا تقدمــه هــذه الصفحــات مــن قضايــا اجتماعيــة، ومشــكات نفســية، وأســرية، 
وغيرهــا مــن القضايــا المطروحــة، وبمقتضــى هــذه الدراســة تــم تحديــد مجتمــع الدراســة مــن بيــن 

صفحــات المشــكات االجتماعيــة المتعــددة والمنتشــرة وهــي: 
Problem Counseling Center Of Bride Group 	1

 society Problem 	2
 Real problems 	3

4- يوميات زوجة مفروسة
 وكذلــك تحديــد المحتــوى الــذي ســيتم تحليلــه مــن محتويــات هــذه الصفحــات، حيــث حــددت الباحثــة 
المحتــوى المكتــوب فقــط علــى هيئــة مشــكلة للتحليــل، إضافــًة لــردود مســتخدمي الموقــع علــى 
المشــكلة المطروحة، واســتبعدت أشــكال المحتويات األخرى التي قد تحويها بعض الصفحات 
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عانــات المواقــع األخــرى، والكوميكســات.  كالفيديــو، والصــور، واإ
نوعية الدراسة والمنهج المستخدم: 

 تنتمــي هــذه الدراســة إلــى البحــوث الوصفيــة، التــي تســتهدف تحليــل وتصويــر وتقويــم خصائــص 
مجموعــة معينــة أو موقــف معيــن يغلــب عليــه صفــة التحديــد، وذلــك بهــدف الحصــول علــى معلومــات 
كافيــة ودقيقــة عنهــا، دون الدخــول فــي أســبابها أو التحكــم فيهــا، وبغــض النظــر عــن وجــود فــروض 

محددة مســبًقا)18(. 
 وتعتمــد الدراســة علــى منهــج المســح بالعينــة، وهــو مــا يعــرف بالجهــد العلمــي المنظــم للحصــول 
علــى معلومــات أو أوصــاف عــن الظاهــرة محــل الدراســة.)19( كمــا يعــرف منهــج المســح بالعينــة 
دراكهــم ومشــاعرهم  بأنــه: أحــد األشــكال الخاصــة لجمــع المعلومــات عــن حالــة األفــراد وســلوكهم واإ
واتجاهاتهــم، وهــو الشــكل الرئيــس لجمــع المعلومــات عندمــا تشــتمل الدراســة علــى المجتمــع الكلــي، 
أو تكــون العينــة كبيــرة ومنتشــرة بالشــكل الــذي يصعــب معــه االتصــال بمفرداتهــا، ممــا يوفــر جانًبــا 
كبيــًرا مــن الوقــت والنفقــات والجهــد المبــذول، وهــو المنهــج الرئيــس لدراســة الجمهــور ووســائل اإلعــام 

فــي إطارهــا الوصفــي أو التحليلــي)20(. 
 وتســعى الباحثــة مــن خــال الدراســة الوصفيــة إلــى: وصــف اتجاهــات مســتخدمي صفحــات 

المشــكات االجتماعيــة علــى موقــع »فيــس بــوك« نحــو القيــم التــي تعكســها هــذه الصفحــات. 
مجتمع عينة الدراســـة: 

 يتمثل مجتمع الدراسة التحليلية في: 
أ- المشــكات المطروحــة علــى صفحــات المشــكات االجتماعيــة علــى الفيــس بــوك، حيــث تــم 

اختيــار )4( صفحــات للمشــكات االجتماعيــة علــى موقــع )فيــس بــوك(.
ب- تعليقــات القــراء علــى هــذه المشــكات؛ بهــدف معرفــة اتجــاه القــراء نحــو القيــم التــي تعرضهــا 

الصفحــات مــن خــال المشــكات.
 وقــد حــددت الباحثــة اختيــار أول )10( تعليقــات علــى المشــكلة؛ لتقــوم بتحليلهــا كعينــة لتعليقــات 
القــراء ؛نظــًرا لكثــرة التعليقــات، األمــر الــذي يتعــذر معــه مســح شــامل لــكل التعليقــات، كمــا أن نظــام 
الصفحــة يرشــح التعليقــات التــي حــازت نصيًبــا أكبــر مــن عامــات اإلعجــاب لتكــون علــى رأس 

التعليقــات فــي أي منشــور.
 أي أن العينــة المختــارة- العشــر تعليقــات اأُلول- هــم خليــط مــن عينــة عشــوائية مــن التعليقــات، 
باإلضافــة إلــى موافقــة أكبــر عــدد مــن المتفاعليــن علــى مــا ورد بهــا مــن اتجــاه نحــو القيمــة التــي 

تشــير إليهــا المشــكلة، أو الحــل الــذي يقدمــه صاحــب التعليــق.
 وقد تم اختيار هذه الصفحات بناًء على الدراسة االستطاعية على النحو اآلتي: 
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1- عــدد اإلعجابــات التــي تتميــز بهــا كل صفحــة، والتــي تعتبــر بمثابــة ميــزة لهــا علــى الصفحــات 
األخــرى ومؤشــًرا النتشــارها. 

2-  عــدد المشــكات التــي تعرضهــا كل صفحــة، وعــدد التعليقــات مــن قبــل المســتخدمين؛ وذلــك 
لضمــان ثــراء المــادة التحليليــة، وهــذه الصفحــات هــي: 

Problem Counseling Center Of Bride Group 	1
 society Problem 	2
 Real problems 	3

4- يوميات زوجة مفروسة
- الفترة الزمنية: شهر كامل، بدأت في األول من نوفمبر وحتى نهايته في العام 2016

أدوات جمع البيانات: 
الكمــي  بشــقيها  المضمــون  تحليــل  أداة  علــى  الدراســة  بيانــات  جمــع  فــي  الباحثــة  اعتمــدت   
والكيفــي: حيــث قامــت الباحثــة باســتخدام اســتمارة تحليــل مضمــون المشــكات فــي كل مــن صفحــات 
المشــكات االجتماعيــة- عينــة الدراســة- علــى موقــع” فيــس بــوك “ وذلــك مــن خــال الفئــات العلميــة 

لتحليــل المضمــون)1(.
إجراءات الصدق والثبات للدراسة التحليلية: 

 تحققــت الباحثــة مــن صــدق أداة جمــع البيانــات مــن خــال عــرض االســتمارة علــى مجموعــة 
مــن المحكميــن والذيــن أقــروا بصاحيــة االســتمارة للتطبيــق، ولتحقيــق الثبــات قامــت الباحثــة بإجــراء 
إعــادة الترميــز بعــد فتــرة زمنيــة “ أســبوع “ مــن االنتهــاء مــن التحليــل، وبمســاعدة باحثــة أخــرى )حيــث 
دمجــت بيــن إعــادة الباحثــة لترميــز عينــة ممــا تــم ترميــزه، مــع إدخــال مرمــز آخــر فــي العمليــة( للتأكــد 

مــن ثبــات االســتمارة.
1- وقــد أعطــت الباحثــة رمــز )أ( للترميــز األول الــذي قامــت بــه، ورمــز )ب( للترميــز الثانــي، 
ورمز )ج( لترميز الباحثة المعاونة212، وقد أجرت الباحثة إعادة الترميز لعدد )378( مفردة 

1- قامت الباحثة بتحكيم االستمارة لدى عدد من أساتذة اإلعام، وهم: 
- ا.د/ جمــال عبــد الحــي النجــار أســتاذ الصحافــة المتفــرغ بقســم الصحافــة واإلعــام بكليــة الدراســات اإلســامية 

والعربيــة بنــات بالقاهــرة
- ا.د/ محمــد شــعبان وهــدان أســتاذ ورئيــس قســم الصحافــة واإلعــام بكليــة الدراســات اإلســامية والعربيــة بنــات 

بالقاهــرة
الدراســات  المســاعد بقســم الصحافــة واإلعــام بكليــة  الــرؤوف أســتاذ اإلذاعــة والتليفزيــون  أمانــي عبــد  - ا.د/ 

بالقاهــرة بنــات  والعربيــة  اإلســامية 
2- اســتعانت الباحثــة فــي إعــادة الترميــز ب د/ نهــى الســيد ناصــر مــدرس العاقــات العامــة واإلعــان بقســم 

الصحافــة واإلعــام بكليــة الدراســات اإلســامية والعربيــة بنــات بالقاهــرة 



د.  آيات رمضان

169 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 46

بمــا يعــادل )20%( مــن العينــة الكليــة التــي تــم تحليلهــا والتــي بلغــت )1890( مشــكلة، مقســمة 
إلــى )society Problem 1080)، و)300( مشــكلة مــن صفحــة يوميــات زوجــة مفروســة، 
 Problem صفحــة  مــن  مشــكلة   )360( و   ،Real Problems صفحــة  مــن  و)150( 

Counseling Center Of Bride Group

 M × 2 = وعن طريق تطبيق معادلة “هولستي” للثبات: حيث معامل الثبات
N2+N1  .عدد الوحدات التي اتفق عليها المرمزان =M حيث -

	 N2+ N1 = مجموع الوحــدات التي تــم تحليلهــا وهي )378( وحــدة )المشــكلة + عينــة مــن 

التعليقــات( 
جدول رقم )1(

يوضح معامل الثبات الستمارة تحليل المضمون
نسبة االتفاقاالتفاقالخافالمرمزان

92%28350أ، ب

94%21357أ، ج

93,6%24354ب، ج
 

- معامل الثبات بين أ، ب = 2×350 = %90
774                          

معامل الثبات بين أ، ج = 2×357 = %92  -
774                             

معامل الثبات بين ب، ج = 2×354 = %91  -
774                                

معامل الثبات = 90 %+ %92 +%91 = %91  -
3                             

وتبيــن أن معامــل الثبــات =91%، ممــا يــدل علــى وجــود درجــة تطابــق كبيــرة نســبًيا بيــن التحليــل   -
األول والثانــي.
مفاهيم الدراسة: 

القيــم: هــي أحــكام يطلقهــا الفــرد علــى األشــياء المرغــوب فيهــا، أو التــي يفضلهــا عــن غيرهــا، 
وذلــك وفًقــا لمعاييــر الجماعــة، والعوامــل البيئيــة المختلفــة، ونتيجــة لخبــرات الفــرد وتفاعلــه مــع هــذه 

األشــياء.)22(
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الســلوك الســلبي: المــراد بــه فــي هــذه الدراســة هــو مــا تعكســه المشــكلة مغايــًرا للقيمــة ومضــاًدا لهــا 
)حيــث أطلــق عليــه البعــض: القيــم الســلبية(؛ بيــد أن الباحثــة أيــدت الــرأي القائــل بــأن القيمــة ال 
يمكــن أن تكــون ســلبية ولكــن )القيــم( إيجابيــة فقــط، يحترمهــا المجتمــع الســوي، ويحــاول تعميمهــا 

بمــا يناهــض الســلوك الســلبي ويســتنكر وجــوده.
 االتجــاه: هــو تنظيــم مــن المعتقــدات لــه طابــع الثبــات النســبي حــول موضــوع أو موقــف معيــن 
يــؤدى بصاحبــه إلــى االســتجابة بشــكل تفضيلــي، واالتجــاه مــن هــذا المنظــور هــو تنظيــم يختلــف 
فــي مــدى عموميتــه أو خصوصيتــه وفــي اتســاعه أو ضيقــه طبًقــا لمــا يتضمــن مــن أجــزاء أو 

عناصــر.)23( 
مــن  المؤثــرات، وهــو حالــة  أحــد  نحــو  ثابــت لاســتجابة  بأنــه: »نــزوع  البعــض   كمــا عرفــه 
مــن  بأنــه: »مجموعــة  مــا«, ويعــرف إجرائًيــا  أو رفــض موضــوع  لتأييــد  الفــرد  داخــل  االســتعداد 
المكونــات اإلدراكيــة المعرفيــة )معــارف- معلومــات(، والوجدانيــة )مشــاعر، معتقــدات، تقييمــات(, 

للقيــاس)24(. القابلــة  والســلوكية 
الركيــزة  تعــد  اإلنترنــت،  علــى  اجتماعيــة  إلكترونيــة  مواقــع  هــي  االجتماعــي:  التواصــل  مواقــع 
األساســية لإلعــام الجديــد أو البديــل، التــي تتيــح لأفــراد والجماعــات التواصــل فيمــا بينهــم عبــر 

هــذا الفضــاء االفتراضــي)25(.
المشــكات االجتماعية: هي الحوادث الناتجة بســبب عدم إشــباع االحتياجات بين أفراد المجتمع 
ســواًء كانــت احتياجــات اجتماعيــة أو نفســية أو اقتصاديــة أو بيولوجيــة أو صحيــة أو تعليميــة أو 
ترويحيــة؛ ويرجــع عــدم اإلشــباع لمجموعــة مــن العوامــل المرتبطــة بالفــرد ذاتــه »عوامــل ذاتيــة«، أو 

أســرته »عوامــل أســرية«، أو للعوامــل االجتماعيــة، أو البيئيــة، أو العوامــل المجتمعيــة.
صفحــات المشــكات االجتماعيــة: هــي صفحــات أتاحهــا موقــع التواصــل االجتماعــي« فيــس 
بــوك« يتــم إنشــائها مــن قبــل أي مســتخدم للموقــع- لــه حســاب علــى الموقــع- ويتولــى هــو إدارتهــا، 
كمــا يمكنهــا ضــم أي مســتخدم مــن معجبــي الصفحــة بعــد إنشــائها مــن إداراتهــا معــه، وقــد يكــون 
للصفحــة )3( أو )4( مديريــن )أدمــن(، ويزيــد الرقــم أو ينقــص وفــق نشــاط الصفحــة، وطبيعــة 
فــي مشــكات  الصفحــات محتــوى اجتماعــي ونفســي متمثــل  هــذه  التفاعــل داخلهــا. وتعــرض 
شــخصية لأفــراد، تصــل هــذه المشــكات للصفحــة عــن طريــق صنــدوق الرســائل الخاصــة والتــي 
تســمح إدارة الصفحــة بفتحهــا لفتــرات محــددة مــن اليــوم وفًقــا لحجــم متابعــي الصفحــة وحجــم 
التفاعــل والمشــاركة، وتنتقــي الصفحــة المشــكات التــي تتناســب مــع سياســتها وفًقــا للمحــددات 
الخاصــة بهــا ســواًء أعلنــت تلــك المحــددات أم ال، ثــم يعيــد مديــرو الصفحــة نشــر المناســب منهــا 
بعــد إخفــاء هويــة المرســل؛ حيــث يعــد الحفــاظ علــى ســرية شــخصية صاحــب المشــكلة مــن أهــم 
مــا يميــز هــذه الصفحــات؛ األمــر الــذي زاد مــن حجــم اإلقبــال عليهــا حيــث يعتبرهــا مســتخدموها 
)المستشــار النفســي المــوازي( الــذي يوفــر قــدًرا وافــًرا مــن النصائــح واإلرشــادات والخبــرات مــن 
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خلفيــات مختلفــة دون مقابــل مــادي أو مشــقة فــي الحجــز والوصــول إلــى المستشــار، ومــع ضمــان 
حياديــة الحكــم بســبب إخفــاء شــخصية صاحــب المشــكلة، ممــا يســاعد صاحــب المشــكلة فــي اتخــاذ 
قــرار أو تصحيــح وضــع قائــم، وخاصــة أن مــن بيــن المســتخدمين فئــة مــن أصحــاب الخلفيــات 
العاملــة فــي مجــال االستشــارات النفســية كمــا يتضــح مــن عناوينهــم علــى صفحاتهــم، ومــن ذوي 
الخبــرات فــي المجــاالت الحياتيــة المختلفــة والتجــارب المماثلــة، ويتفاعــل جهــور المســتخدمين مــن 
خــال أيقونــات اإلعجــاب الموجــودة أســفل كل منشــور، ومــن خــال التعليقــات علــى المنشــورات، 
ويمكــن للصفحــة حظــر المشــاركين عنــد الخــروج عــن سياســات الصفحــة المعلنــة حظــًرا مؤقتًــا أو 

حظــًرا نهائًيــا وفًقــا للقواعــد المتبعــة.
صفحات المشكات االجتماعية محل الدراسة: 

 )problem counseling center of bride group( :صفحة المشكات االجتماعية  .1
بــدأت الصفحــة فــي الظهــور علــى موقــع التواصــل االجتماعــي )فيــس بــوك( فــي عــام 2012، وبلــغ 
عــدد المعجبيــن بالصفحــة حتــى آخــر ينايــر 2017 حوالــي )425837( معجًبــا، وقــد قســمت 

الصفحــة داخلًيــا إلــى )5( أقســام، وهــي:
 أواًل-الصفحة الرئيسة:

 وهي التي تعرض من خالها مشكات المستخدمين وتفاعات المعجبين بالصفحة، 
ثانًيا – ماحظات:

ويضم هذا القسم عدد من التقسيمات الفرعية الداخلية المهمة، وهي:
أ- قواعــد حظــر المســتخدمين )Banning rules(: والتــي تعــد نوًعــا مــن تنظيــم العمــل والنشــر 
علــى الصفحــة الرئيســة، وقــد أوجــزت الصفحــة الحــاالت التــي تســتوجب الحظــر فــي النقــاط 

اآلتيــة: 
- كل تعليــق ســاخر يحمــل نوًعــا مــن التهكــم علــى صاحــب المشــكلة ســيتم حظــره نهائًيــا لمــدة يــوم 
كامــل حتــى يتقــدم باعتــذار لصاحــب المشــكلة، ويتــم إعادتــه للمشــاركة ورفــع الحظــر عنــه، وفــي 

حالــة التكــرار مــرة أخــرى يتــم الحظــر نهائًيــا ولــن يقبــل منــه أي اعتــذار.
- التعليقــات غيــر المهذبــة يتــم عمــل حظــر ألصحابهــا فــي الحــال بــا رجعــة، ولــن تقبــل منــه أي 

اعتذار.
- التعليقات السخيفة، والتي تشمل: 

التريقة على صاحب المشكلة مثال: “ممكن تهزر بشكل الئق” مع وضع حل للمشكلة.  .1
إهانــة أي طــرف مــن أطــراف المشــكلة “مثــال: “حماكــي ده راجــل أهبــل، أبوكــي متخلــف، إنتــى   .2

مجنونــة ولســعتي “.
الكاســيت، حبايــة  أهبــل، مالــه  يــا  الشبشــب، امشــي  تعليقــات ســخيفة مثــال: “هــات  وجــود   .3
الضغــط مــن علــى الجمــل، مرارتــي، أنــا لســه هقــرأ كل ده؟، احجــز أول تعليــق، أخــاف أرد ال 



Facebook قيم املجتمع العربي كما تعكسها صفحات املشكالت على موقع

172

آخــد حظــر، كنــت هــرد بــس بعــد كلمــة كــذا واهلل مــا انــا رادد... الــخ”
التريقــة علــى مشــكلة باللغــة اإلنجليزيــة أو بالفرانكــو.. “ممكــن تقــول حــل للمشــكلة وبعديــن   .4

تطلــب مــن صاحــب المشــكلة يبقــي يبعتهــا بالعربــي “
الضحــك علــى المشــكلة واســتدعاء أصدقــاء للضحك”لــو عايزيــن صديــق يحــل المشــكلة ممكــن   .5

تســتدعوه وتقولولــه عنــدك حــل “.
إقحام السياسة في المشكلة.  .6

ب_ قواعد نشر المشكات على الصفحة الرئيسة: 
فــي هــذا الجــزء حــدد القائمــون علــى الصفحــة المشــكات التــي ال يمكــن نشــرها مــن خــال 

الصفحــة أو عرضهــا علــى الجمهــور، وهــي: 
المشكات الخاصة بالعذرية واالغتصاب.  .1

المشكات الخاصة بالعاقات الجنسية.  .2
نصيحــة مــن أحــد األعضــاء إلــى بقيــة األعضــاء فــي الصفحــة يفضــل أن يكتبهــا بنفســه. علــى   .3

الــوول لكــي يخلــق جــو مــن المناقشــة مــع بقيــة األعضــاء.
المشكات الدينية أو اإللحاد.  .4

المشكات السياسية.  .5
نشر طلب الدعاء أو تفسير األحام.  .6

األسئلة المالية أنا عندي ظروف وعايزة فلوس أو أنا محتاجة رصيد ضروري. “.   .7
أسئلة: أجيب هدية إيه، بشرتي حساسة، أسئلة للدايت.  .8

أســئلة عامــة حيــث بــررت الصفحــة رفضهــا لهــذه النوعيــة مــن األســئلة العامــة بقولهــا: نحــن   .9
نقــوم بنشــر المشــكات التــي يعانــي منهــا األفــراد بصفــة شــخصية للمســاعدة فــي إيجــاد حلــول 

لهــا مــن خــال معجبــي الصفحــة.
أسئلة عن األشباح والجن والظواهر الغريبة.  .10

المشكات القانونية.  .11
12. إعجاب ألحد أعضاء الصفحة.

13. رسائل من أحد فقد صديقه ويبحث عنه في الصفحة
14.الرســائل الشــخصية زى”بحبــك يانونــا- عايــزة أقــول لصاحبتــى انهــا أجمــل واحــدة فــي الدنيــا- 
عايــزة أقــول لحبيبــي انــى بحبــه أوى- عايــزة أصبــح علــى خطيبــى واقــل لــه فانــة “بتحبــك 

مــوت”.
ج- قضايا مهمة للنقاش: 

عــن  بعيــًدا  محــددة  قضايــا  نحــو  المســتخدم  الجمهــور  وجــذب  الجهــد  لتوحيــد  محاولــة  هــي   
عليهــا. المتفاعليــن  قبــل  مــن  لهــا  حلــول  إيجــاد  الصفحــة  تحــاول  التــي  الفرديــة  المشــكات 
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 ويعــد هــذا الجــزء نوًعــا مــن التركيــز علــى المشــكات المجتمعيــة المتفــق عليهــا، والتــي يراهــا 
مســتخدمي الصفحــة علــى أنهــا ظاهــرة فــي المجتمعــات العربيــة تجــاوز البعــض وصفهــا بكونهــا 
مشــكلة وُيعــد الحديــث عنهــا أو طرحهــا، ثــم تلقــي آراء المتفاعليــن نوًعــا مــن إثــراء الجــو العــام 
بالتجــارب الفرديــة التــي أســهمت فــي تجــاوز الظاهــرة أو التغلــب عليهــا أو التعايــش معهــا بطريقــة 
أفضــل، ومــن أبــرز القضايــا التــي طرحتهــا الصفحــة مشــاهدة المواقــع اإلباحيــة، وقــد لقــي الطــرح 

إقبــااًل كبيــًرا مــن المتفاعليــن.
ثالثًا –الفيديو: 

 خصصــت الصفحــة للفيديوهــات المجمعــة علــى صفحتهــا هــذا الرابــط كنــوع مــن التيســير علــى 
المــادة  للمــادة المطروحــة مــن خــال الصفحــة، وخاصــة أن )80%( مــن  المســتخدم؛ للوصــول 

المنشــورة علــى الصفحــة عبــارة عــن مشــكات فرديــة.
راًبًعا- اإلعجابات: 

 لــم تعلــن الصفحــة علــى الصفحــة الرئيســة لهــا عــدد المعجبيــن والمتابعيــن لهــا، وأحالــت ذلــك إلــى 
صفحــة فرعيــة مــن خــال الرابــط المخصــص؛ حيــث تقــدم الصفحــة الفرعيــة أعــداد المعجبيــن وأعــداد 

المتابعيــن ورســم بيانــي يوضــح معــدل نشــاط الصفحــة فــي األســبوع األخيــر.
خامًسا- من نحن: 

 فــي هــذا الجــزء تحــاول الصفحــة توضيــح الهــدف األساســي مــن وجودهــا وتاريــخ اإلنشــاء، 
وُتضمــن بعــض الصفحــات رابًطــا للصفحــات الشــخصية لمديــر الصفحــة كنــوع مــن زيــادة فــرص 
التواصــل بينــه وبيــن المســتخدمين فــي حــال وجــود عــدد أكبــر مــن المديريــن الفرعييــن للصفحــة. 

  :)society Problem( 2- صفحة المشكات االجتماعية
بــدأت الصفحــة فــي الظهــور علــى موقــع التواصــل االجتماعــي )فيــس بــوك( فــي 23 ســبتمبر 
2014، ووصــل عــدد المعجبيــن بهــا حتــى نهايــة ينايــر 2017 إلــى )957345( معجًبــا مــن 
ــا حوالــي )36( مشــكلة، وبذلــك تعــد الصفحــة مــن  خــال متابعــة الصفحــة، وتنشــر الصفحــة يومًي
أكثــر صفحــات المشــكات االجتماعيــة ثــراًء بهــذا النــوع مــن المضمــون االجتماعــي؛ حيــث ال تنشــر 
الصفحــة أي نــوع آخــر مــن المضاميــن اإلعانيــة أو الترفيهيــة، وتلتــزم فقــط بمشــكات القــراء علــى 

خــاف الصفحــات األخــرى . 
وأوردت الصفحــة للتعريــف عــن نفســها تحــت عنــوان “مــن نحــن “ وباللغــة العاميــة المصريــة 
)إحنــا فــي البيــج هنــا هنبســطلك مشــكلتك علــى قــد مــا نقــدر ونحلهــا مهمــا كان حجمهــا مــن وجهــه 
ــا كانــت المشــكلة بمجــرد مــا تحكيهــا وتقولهــا لنــاس وال تعرفــك،, بــس عارفيــن إنهــم بــس  نظــرك، أًي
هيســاعدو صاحــب المشــكلة مــن غيــر مــا يعرفــو هــو ميــن، دا هيســاعدك تحلهــا وتأخــذ أحســن 
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اآلراء،, وحتــى لــو ملقتــش آراء هترتــاح لمجــرد إنــك حكتــه، المشــكلة إنــت لمــا تحكيهــا هترتــاح والزم 
متدهــاش أكبــر مــن حجمهــا وخليــك واثــق إنــك أكبــر مــن أي مشــكله تقابلــك, ألن طــول مانــت واثــق 
إن المشــكلة صغيــره وأنــت أكبــر منهــا يبقــى هتقــدر تحلهــا بســهولة، ولمــا تنــزل المشــكله مــع النــاس 
هتســاعدك وتســتفيد مــن خبراتهــم وتجاربهــم اللــي أكيــد عنــدك زيهــا وممكــن تكــون بتمــر بيهــا دلوقتــي،, 

اســمع منهــم رأيهــم وحــاول تســتفيد متنســوش إن المشــاكل كلهــا بتنــزل فــي ســرية تامــة( )26(.

 :)Real problems( )27(3- صفحة المشكات االجتماعية
 لــم تظهــر الصفحــة أي معلومــات عــن بدايــة ظهورهــا وال عــن الهــدف مــن انتشــارها عبــر موقــع 
التواصــل االجتماعــي )فيــس بــوك(, وقــد وصــل عــدد المعجبيــن بالصفحــة حتــى نهايــة ينايــر 2017 

حوالــي )148,784( معجًبــا مــن مســتخدمي موقــع التواصــل االجتماعــي )فيــس بــوك(.)28(

4- صفحة المشكات االجتماعية )يوميات زوجة مفروسة(
إحــدى الصفحــات التــي تعــرف نفســها بصفحــة اجتماعيــة كوميديــة نســائية، تتيــح للمــرأة العربيــة 
التعبيــر عــن مشــاعرها، وتناقــش وجهــات النظــر المختلفــة فــي جميــع مناحــي الحيــاة، وتســمح للمــرأة 
بطــرح مشــكاتها الشــخصية اليوميــة بــدون نشــر هويــة صاحبــة المشــكلة كمــا هــو متعــارف عليــه فــي 

صفحــات المشــكات االجتماعيــة.
وتختلــف هــذه الصفحــة عــن الصفحــات الثــاث األخــرى المختصــة بالمشــكات االجتماعيــة فــي 
أنهــا تتخــذ أســلوًبا ســاخًرا فــي عــرض بعــض الضغــوط اليوميــة التــي تعانــي منهــا المــرأة فــي شــكل 
)كوميكــس( خــاص بالصفحــة يحمــل شــعار الصفحــة وتوقيعهــا، وتحــاول الصفحــة مــن خــال هــذه 
الكوميكســات إلــى بــث روح الفكاهــة وتقليــل التوتــر الناتــج عــن المشــكات اليوميــة للمــرأة علــى 
ــا، أو زوجــة، أو أًمــا، أو امــرأة عاملــة، أو  ــا، أو أخًت اختــاف دورهــا فــي المجتمــع ســواًء كانــت بنًت

طالبــة جامعيــة.
ورغــم ان الصفحــة قــد تــم إغاقهــا مــن قبــل إدارة )الفيــس بــوك( فــي األســبوع األخيــر مــن شــهر 
نوفمبر؛ حيث كانت فترة الدراسة وحتى الثاني من ديسمبر من نفس العام، وقد بلغ عدد المعجبين 
بالصفحــة مــن مســتخدمي موقــع التواصــل االجتماعــي )فيــس بــوك( حوالــي )7,500,341( معجًبــا 
وذلــك بنهايــة ينايــر 2017، وتعــد صفحــة » زوجــة مفروســة » مــن أكبــر صفحــات المشــكات 
االجتماعيــة مــن حيــث عــدد المعجبيــن وعــدد المنشــورات اليوميــة، وقــد ظهــرت صفحــة »يوميــات 

زوجــة مفروســة« علــى موقــع التواصــل االجتماعــي )فيــس بــوك( فــي بدايــة عــام 2013.
القيم واالتجاهات: 

 أواًل- القيم: 
 مــن أهــم خصائــص القيــم أنهــا إنســانية، ذاتيــة نســبية، وترتــب ترتيًبــا هرمًيــا، كمــا أنهــا تتضمــن 
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نوًعــا مــن الــرأي والحكــم، كمــا تتضمــن الوعــي بمظاهــره اإلدراكيــة والوجدانيــة والنزوعيــة)29(. كمــا أن 
القيــم ظاهــرة ديناميــة متطــورة؛ لذلــك البــد مــن النظــر إليهــا مــن خــال الوســط الــذي تنشــأ فيــه والحكــم 
عليهــا حكًمــا موقفًيــا وذلــك بنســبتها إلــى المعاييــر التــي يضعهــا المجتمــع فــي زمــن معيــن وبإرجاعهــا 

إلــى الظــروف المحيطــة بثقافــة المجتمــع)30(. 
ويمكن تحديد أهم هذه الخصائص فيما يأتي: 

1- القيــم ذاتيــة: والمقصــود بذلــك أنهــا تتعلــق بالطبيعــة النفســية للفــرد، وتشــمل الرغبــات والميــول 
والعواطــف، وهــذه الخبــرات النفســية غيــر ثابتــة وتتغيــر مــن لحظــة إلــى أخــرى ومــن شــخص 

إلــى أخــر. 
2- القيــم نســبية: إن وجــود القيــم نســبي، فــإذا زالــت األشــياء وانعــدم األشــخاص، زالــت القيــم 

وانعدمــت. 
3- القيــم مكتســبة: تتميــز القيــم بــأن الفــرد يكتســبها مــن خــال البيئــة التــي يعيــش فيهــا، ومــن خــال 

عاقــات الفــرد المتعــددة مــع مــن حولــه والمنشــآت االجتماعيــة المتعددة. 
4- القيم دينامية: ألنها تخضع للحركة والتغير والتطوير )31(. 

5- القيــم ظاهــرة إنســانية: إذ تتميــز القيــم بأنهــا ظاهــرة إنســانية، تاريخيــة، اجتماعيــة وثقافيــة، 
فهــي إنســانية ألنهــا تبــدو دائًمــا حاضــرة فــي ســلوك اإلنســان، تحــدد اتجــاه هــذا الســلوك وترســم 
مقوماتــه، وهــي تاريخيــة ألنهــا نشــأت مــع ميــاد المجتمــع اإلنســاني، وهــي اجتماعيــة بحكــم 
وجودهــا كواقــع فــي المجتمــع، وهــي ثقافيــة ألنهــا صفــات يرغــب فيهــا النــاس فــي إطــار ثقافتهــم. 
6- الموضوعيــة: فأهــم مــا يميــز القيــم موضوعيتهــا، فعلــى الرغــم مــن ذاتيــة بعــض القيــم ونســبيتها 
إال أن الباحثيــن يؤكــدون علــى وجــود بعــض القيــم الموضوعيــة التــي يجمــع عليهــا النــاس، فللقيــم 
وجودهــا المســتقل اســتقااًل تاًمــا عــن األشــخاص؛ بدليــل أنهــا تفــرض ذاتهــا علــى كل وجــدان 
ذا احتــج علــى ذلــك بعــدم إدراك النــاس جميًعــا للقيــم، أو عــدم  بشــري بطريقــة أوليــة حدســية، واإ
اســتطاعتهم التمييــز بينهــا، فــإن ذلــك يرجــع إلــى النســق القيمــي الخلقــي الــذي يرجــع إلــى انعــدام 

النصــح أو نقــص فــي التربيــة لديهــم. 
7- ترتيــب القيــم: فالقيــم مرتبــة فيمــا بينهــا ترتيًبــا هرمًيــا، وذلــك يعنــي أن هنــاك قيًمــا لهــا األولويــة 
فــي حيــاة الفــرد عــن باقــي القيــم، فالقيــم الدينيــة عنــد رجــل الديــن مثــًا تقــع فــي المنزلــة األولــى 
عنــده وتأتــي بعدهــا باقــي القيــم، ولكــن هنــاك ترتيًبــا هرمًيــا عاًمــا يرتضيــه المجتمــع للقيــم الواجــب 
توافرهــا وتمســك أفــراده بهــا، ويرتبهــا بحســب أولويتهــا وأهميتهــا وهــو مــا يعــرف باإلطــار القيمــي 

أو النســق القيمــي)32(. 
8- القيــم تلقائيــة: فهــي ليســت مــن صنــع فــرد أو بضعــة أفــراد، ولكنهــا مــن صنــع المجتمــع وخلقــه 

وعقلــه الجمعــي. 
9- القيــم مترابطــة: فهــي تتميــز بأنهــا تؤثــر فــي غيرهــا مــن الظواهــر الطبيعيــة وتتأثــر بهــا، فهــي 
ترتبــط بالبنــاء االجتماعــي ارتبــاط الظواهــر االجتماعيــة ببعضهــا نتيجــة اعتمــاد متبــادل بينهــا 
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وبيــن المكونــات األخــرى لهــذا البنــاء. 
10- القيــم فرديــة واجتماعيــة: فهــي ترتبــط بإشــباع حاجــات اإلنســان المباشــرة حيويــة كانــت أو 
نفســية، والتــي تمثــل ظواهــر يتناولهــا علمــاء النفــس بالبحــث والدراســة وبيــن قيــم اجتماعيــة 

ترتبــط بمعيشــة اإلنســان. 
11- القيــم منتشــرة: فهــي منتشــرة فــي أجــزاء البنــاء االجتماعــي؛ ألن نســقها تتمثــل فيــه األنســاق 

األخــرى؛ ألنــه يحــوي بــدوره أنســاًقا فرعيــة للقيــم البشــرية واالقتصاديــة والدينيــة. 
12- كمــا تتصــف القيــم بأنهــا أســاليب وقوالــب وأوضــاع للتفكيــر والعمــل اإلنســاني؛ وذلــك ألنهــا 
تحــدد الغايــات المرغوبــة والمســتحقة اجتماعًيــا، كمــا تتســم بأنهــا ذات إلــزام جمعــي ؛حيــث 

تخضــع لمنطــق المجتمــع ونظمــه وقوانينــه.)33(
العاقة بين القيم واالتجاهات: 

1- قــدم العلمــاء تعريفــات متنوعــة لاتجــاه، وعلــى الرغــم مــن تبايــن تعريفــات االتجــاه وتنوعهــا، إال 
أن معظــم هــذه التعريفــات أجمعــت علــى أن االتجــاه: » اســتجابة قبــول أو رفــض مــن الفــرد إزاء 
موضــوع أو فكــرة أو موقــف جدلــي معيــن يحتمــل القبــول أو الرفــض، ولهــا مكوناتهــا الثاثــة 
اإلدراكــي، الوجدانــي، والنزوعــي، ويكتســب الفــرد هــذه االســتجابة مــن خــال خبرتــه الحياتيــة.

 )34(

2- ويعتبــر العلمــاء أن لفــظ االتجــاه يشــير إلــى القيــم وأنهمــا يعبــران عــن نفــس الشــئ، فعندمــا 
تتصاعــد االتجاهــات فــي قــوة أهميتهــا وعظــم جدواهــا وعموميتهــا نحــو الطــرف اآلخــر تصبــح 

قيًمــا ذات قــوة فعالــة ومنهــا القيــم الجماليــة والنظريــة والدينيــة وغيرهــا. 
3- ويــرى بعــض علمــاء االجتمــاع أن االتجــاه والقيــم وجهــان لعملــة واحــدة، ولكــن يمكــن القــول 
بــأن القيــم تمثــل مكانــة مركزيــة أكثــر مــن االتجاهــات داخــل النســق المعرفــي لأفــراد، ومــن ثــم 
فهــي محــددات االتجاهــات والســلوك معــَا، بمعنــى أن االتجاهــات تعتمــد علــى القيــم وفــي نفــس 

الوقــت هــي وظائــف للقيــم)35(. 
ن كانــت هنــاك بعــض الفــروق بينهمــا حيــث يتركــز االتجــاه   4- وللقيــم عاقــة وثيقــة باالتجاهــات واإ

حــول موضــوع أو موقــف معيــن، بينمــا تتجــاوز القيمــة الموضوعــات والمواقــف المحــددة إلــى 
تحديــد الغايــات النهائيــة المثلــى فــي الحيــاة )36(، وينظــر » كومتريــل« Comtrill إلــى القيــم 
باعتبارهــا اتجاهــات تقويميــة، بينمــا يــرى “ســتاجنر Stagner” أن االتجاهــات تــدل علــى ميــل 
ســلوكي يتميــز بشــعور ســار أو مؤلــم، فــي حيــن تمثــل القيــم األمــور التــي تتجــه نحوهــا رغباتنــا 
واتجاهاتنــا، ويؤكــد هــذا الــرأي” بوجــاردس” Bogardus بقولــه “ أن كل اتجــاه مصحــوب 
بقيمــة، وأن االتجــاه والقيــم وجهــان لعملــة واحــدة، فــإذ كان االتجــاه اتجــاه إقــدام وقبــول كانــت 

ذا كان اتجــاه إحجــام كانــت القيمــة ســلبية)37(.  القيمــة التــي تصحبــه إيجابيــة، واإ
وفي المقابل يمكن رصد عدة فروق بين القيم واالتجاهات، تتمثل فيما يأتي: 

1- القيم أكثر عمومية وتجريًدا وشمواًل من االتجاهات. 
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2- القيم أكثر ثباًتا وأقل قابلية للتغيير من االتجاه. 
3- تنطــوي القيــم عــادة علــى جانــب تفضيلــي وأخاقــي، فــي حيــن يمكــن أن تكــون االتجاهــات 

ســلبية. 
4- االتجــاه يتصــل بميكانزمــات الدفــاع األوليــة عــن الــذات ولــه صلــة بالدافعيــة، أمــا القيــم فهــي 
تتكــون بالتعلــم، وتنتقــل مــن الخــاص إلــى العــام، وتنعكــس مــن الــذات علــى المجتمــع)38(.

5- تشير القيم إلى األشياء والمواقف، ويركز االتجاه على موقف أو موضوع محدد. 
6- تشــير القيــم إلــى معتقــد واحــد، فــي حيــن يشــير االتجــاه إلــى تنظيــم لمجموعــة المعتقــدات التــي 

تــدور حــول موضــوع أو موقــف محــدد. 
7- تحتــل القيــم مكانــة مركزيــة أكثــر أهميــة مــن االتجاهــات فــي بنــاء شــخصية الفــرد ونســقه 

المعرفــي. 
8- القيم تتكون ببطء، في حين أن االتجاهات تتكون بسرعة. 

9- القيم تتطلب موافقة اجتماعية إلقرارها، أما االتجاه ال يتطلب موافقة اجتماعية إلقراره. 
القيم لها صفة العمومية، في حين أن االتجاه له صفة الخصوصية)39(.   -10

أن القيــم تتصــل اتصــااًل وثيًقــا بالثقافــة، وقــد ُينظــر إلــى الثقافــة علــى أنهــا مجموعــة قيــم، أمــا   -11
االتجاهــات فــا ترتبــط مثــل هــذا االرتبــاط الوثيــق بالثقافــة، وقــد يختلــف أبنــاء الثقافــة الواحــدة 

فــي اتجاهاتهــم. 
تختلــف القيــم عــن االتجاهــات فــي أن القيــم أقــل تأثــًرا بالظــروف الموقفيــة وأقــل عرضــه   -12
للتغيــر، ويــؤدي ذلــك إلــى وجــود درجــة مــن التشــابه بيــن األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي ثقافــة 
واحــدة فيمــا يختــص بترتيــب القيــم عندهــم، لكــن االتجاهــات تتغيــر ولذلــك تختلــف مــن شــخص 

آلخــر داخــل الثقافــة الواحــدة )40(. 
القيم أعم وأشمل من االتجاهات، فالقيمة تتشكل من اتحاد مجموعة من االتجاهات فيما   -13
بينهــا لتكــون القيمــة، لذلــك فالقيــم أكثــر أهميــة وتأثيــًرا فــي بنــاء شــخصية الفــرد مــن االتجاهــات، 
لذلــك فاإلنســان يمتلــك عــدًدا قليــًا مــن القيــم، بينمــا يمتلــك اآلالف مــن االتجاهــات، والقيمــة 

عبــارة عــن اتجاهــات شــاملة تتجمــع حــول محــور مركــزي هــذا المحــور هــو القيمــة.)41( 
بينما تتفق القيم مع االتجاهات فيما يأتي: 

دراكية توجه السلوك.  1- أنها تتكون من حاالت دافعية واإ
2- أنها مكتسبة يتعلمها الفرد في عملية التطبيع االجتماعي. 

 ويتضــح مــن خــال الرصــد الســابق ألوجــه االختــاف والتشــابه بيــن القيــم واالتجاهــات أن: 
االتجاهــات تمثــل متغيــًرا تابًعــا للقيــم، ومــن ثــم يمكــن تغييــر اتجاهــات األفــراد إذا أمكنــا تغييــر قيمهــم 
والتــي تمثــل األســاس خلــف اتجاهاتهــم، فالقيــم تؤثــر علــى مواقــف األفــراد ومــدى تقبلهــم للمحتــوى 
اإلعامــي، فقيــم مثــل التعصــب العرقــي- والتــي تنبــع مــن الميــول الفرديــة إلظهــار المجموعــة التــي 
ينتمــي إليهــا الفــرد كمجموعــة أساســية ومركزيــة فــي المجتمــع الداخلــي أو الخارجــي- إنمــا تؤثــر 
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بشــكل كبيــر علــى اتجاهــات المتلقيــن نحــو المحتــوى اإلعامــي)42(. 
 وعــن عاقــة االتجاهــات باإلنترنــت كوســيلة حديثــة ونحــو المواقــع اإللكترونيــة ومنهــا مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، فالواقــع أن االتجاهــات تعــد مــن الموضوعــات المهمــة والرئيســة فــي إعــاء 
القيــم المجتمعيــة وتدعيمهــا مــن خــال الوســيلة، فالجمهــور هنــا يــؤدي الــدور الفاعــل فــي تأييــد 
محتــوى الوســيلة وخاصــة تلــك الوســائل المجانيــة، فاالتجاهــات تكــون عامــًا رئيًســا فــي تحديــد 
المســتخدم للمواقــع اإللكترونيــة بصفــة عامــة لمضمونهــا، ومــن خــال اتجاهــه نحوهــا وعــرض 
االتجــاه يمكــن تغييــر سياســة الموقــع أو غلقــه أو تحســين أداؤه، بــل إن نشــاط المواقــع اإللكترونيــة 
والمتخصصــة منهــا يعتمــد فــي أهدافــه علــى دراســة القائــم باالتصــال التجاهــات المســتخدمين؛ حتــى 

يتمكــن مــن االســتمرار وتكويــن الثــراء المعــروف )بــرأس المــال االجتماعــي(.

نتائج الدراسة التحليلية
جدول رقم )1( 

يوضح ترتيب صفحات المشكات من حيث اإلقبال عليها

عدد المعجبينصفحات المشكات
الترتيب التكرار

األولى 7,500,341يوميات زوجة مفروسة
society Problem957,345الثانية

Problem Counseling Center Of Bride Group425,837الثالثة

Real problems148,784الرابعة
9,032,307المجموع

إلــى: أعــداد المعجبيــن بصفحــات المشــكات االجتماعيــة  الســابق  بيانــات الجــدول   تشــير 
علــى موقــع التواصــل االجتماعــي face book، حيــث بلــغ إجمالــي المتابعيــن لهــذه الصفحــات 
والمعجبين بمحتواها )9,032,307( متابًعا؛ األمر الذي يشــير إلى مدى انتشــار هذه الصفحات 
وذيوعهــا علــى مســتوى الموقــع ومــدى اســتجابة المســتخدمين لهــا إعجاًبــا وتفاعــًا؛ األمــر الــذي 
يوضــح أن اإلعــام البديــل المتمثــل فــي هــذه الصفحــات والتــي أطلــق عليهــا البعــض )المستشــار 
قــد تكــون شــائكة، أو  فــي قضايــا  للتعبيــر عــن آرائهــم  المــوازي( كان ســبيًا للكثيريــن  النفســي 
مشــكلة ألفــراد آخريــن قــد تتشــابه مــع مشــكاتهم الحياتيــة أو ألحــد معارفهــم، ولكــن ال يمكنهــم 
اإلفصــاح عنهــا أو طرحهــا للنقــاش فــي المجتمــع الحقيقــي، بّيــد إّن اإلعــام البديــل تعــد هــذه 
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الصفحــات تمثيــًا لــه، وبشــكل ملمــوس هــي الفرصــة ألفــراد المجتمــع ليقّدمــوا مكونــات المجتمــع 
الحقيقيــة والمختلفــة، وليتعرفــوا بعضهــم علــى بعــض وليتحــاوروا فيمــا بينهــم، وهــو اإلمكانيــة المفتوحــة 
لــكّل فــرد للدخــول بحريــة وبفعاليــة لاّتصــال مــع مواطــن آخــر أو مجموعــة أخــرى فــي جــّو مــن 
االحتــرام المتبــادل”)43(. ويوضــح الجــدول اآلتــي: ترتيــب الصفحــات- عينــة الدراســة- مــن حيــث 
جماهيرتهــا علــى موقــع التواصــل )فيــس بــوك(؛ حيــث تصــدرت صفحــة »يوميــات زوجــة مفروســة« 
قائمــة العينــة بعــدد معجبيــن تجــاوز)5,7( مليــون مســتخدًم للموقــع وتحديــًدا )7,500,341( معجًبــا 
حتــى 2فبرايــر 2017، رغــم مــا واجهتــه الصفحــة مــن إغــاق إدارة )الفيــس بــوك( لهــا واضطــرار 
مديــري الصفحــة لفتحهــا مــن جديــد، جــاء بعدهــا فــي المركــز الثانــي مــن حيــث الجماهيريــة صفحــة 
 Problem Counseling صفحــة  ثــم  معجًبــا،   )957,345( بواقــع   Society Problems

Center Of Bride Group بواقــع )425,837( معجًبــا، وفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت صفحــة 

Real problems بعــدد )148,784( معجًبــا.

جدول رقم )2(
يوضح حجم عينة الدراسة التحليلية

صفحات المشكات 
عدد المشكات

النسبةالتكرار
society Problem1080%57

Problem Counseling Center Of Bride Group360%19

16%300يوميات زوجة مفروسة
Real problems150%8

1890100المجموع

 تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى: تكــرارات عــدد المشــكات التــي قامــت الباحثــة بتحليلهــا 
خال الفترة الزمنية المحددة للدراسة، وقد بلغ إجمالي عدد المشكات المدروسة )1890( مشكلة 
فــي الصفحــات األربــع محــل الدراســة، ويتضــح مــن الجــدول أن صفحــة المشــكات االجتماعيــة 
society problems حيــث عرضــت الصفحــة )1080( مشــكلة خــال شــهر كامــل، بعــد حــذف 

المنشــورات المكــررة بنســبة )57%( مــن إجمالــي المشــكات التــي عرضتهــا الصفحــات األربــع خــال 
فتــرة الدراســة، فهــي أولــى الصفحــات مــن حيــث اســتعراض المشــكات؛ حيــث كان المتوســط الزمنــي 
ــا لمتابعــة الباحثــة هــو مشــكلة لــكل )20( دقيقــة؛ وقــد يرجــع  لعــرض المشــكات فــي الصفحــة وفًق
ارتفــاع نســبة العــرض فــي الصفحــة إلــى عــدم وجــود محاذيــر فــي النشــر كغيرهــا مــن الصفحــات 
األخــرى، كمــا أن الصفحــة لــم تتعــرض خــال فتــرة الدراســة االســتطاعية أو الفعليــة أليــة محاولــة 
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للغلــق مــن قبــل إدارة )فيــس بــوك(, كمــا أن محتــوى الصفحــة مخصــص فقــط لعــرض المشــكات 
االجتماعيــة والنفســية فقــط خاًفــا لغيــره، ممــا زاد مــن عــدد المشــكات المطروحــة، وجــاء فــي المرتبــة 
 Problem Counseling Center Of الثانيــة مــن حيــث عــدد المشــكات المعروضــة صفحــة
Bride Group بنســبة )19%( بواقــع )360( مشــكلة خــال فتــرة الدراســة، ويرجــع ســبب انخفــاض 

عــدد المشــاركات الفعليــة للصفحــة فيمــا يتعلــق بالمشــكات إلــى المحــددات الصارمــة التــي تضعهــا 
الصفحــة لنشــر المشــكات والتــي تــم اإلشــارة إليهــا ســالًفا، كذلــك وجــود مســاحات تفاعليــة أخــرى 
للصفحــة المتمثلــة فــي القضايــا النقاشــية المطروحــة مــن قبــل إدارة الصفحــة والتــي تســتغرق حيــًزا 
علــى مــدار اليــوم بعيــًدا عــن المشــكات الفرديــة التــي ُتعــد قــوام الصفحــة، وتأتــي فــي المرتبــة الثالثــة 
صفحــة “يوميــات زوجــة مفروســة” بنســبة)16%( وتكــرار )300( مشــكلة خــال فتــرة الدراســة، وُتعــد 
صفحــة “يوميــات زوجــة مفروســة” مــن الصفحــات التــي يتنــوع مضمونهــا اليومــي رغــم تصنيفهــا مــن 
قبــال المســتخدمين عليهــا بصــورة كبيــرة، وتخصــص  صفحــات المشــكات االجتماعيــة والنفســية واإ
الصفحــة فتــرة” مــا بعــد العاشــرة مســاًء “ لنشــر المشــكات االجتماعــي بالتوالــي؛ حيــث تعطــي 
فتــرة  إلــى )10( كحــد أقصــى، وخــال  مــن )1(  يومًيــا  المطروحــة  للمشــكات  الصفحــة ترتيًبــا 
الدراســة كان العــدد المنشــور يومًيــا ثابتًــا، وجــاء فــي المرتبــة األخيــرة صفحــة المشــكات االجتماعيــة 
“ Real Problems “ بواقــع مشــكلة )150( وبنســبة )8%( فقــط مــن إجمالــي المشــكات التــي 
تــم رصدهــا خــال فتــرة الدراســة بعــد حــذف المشــكات المكــررة؛ ويعــزو ذلــك إلــى انخفــاض نســبة 
التفاعــل علــى الصفحــة فــي هــذه الفتــرة ممــا أدى إلــى انخفــاض مســتوى الظهــور علــى الصفحــات 

الرئيســة للمســتخدمين.
جدول رقم )3(

يوضح درجة تفاعل المستخدمين مع المشكلة

صفحات المشكات 
عدد تعليقات عدد عامات اإلعجاب 

المستخدمين
النسبةالتكرارالنسبةالتكرار

society Problem311,544%80,1103753%51,1
44,3%9,39,0125%36,250يوميات زوجة مفروسة

 Problem Counseling Center
Of Bride Group

28,080%7,26520%3,2

Real problems13200%3,42980%1,4
389,074100203,378100المجموع

 face تشــير بيانات الجدول الســابق إلى: درجة تفاعل مســتخدمي موقع التواصل االجتماعي 
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book(( مع المشــكات المطروحة على صفحات المشــكات االجتماعية محل الدراســة.

 ويوضــح الجــدول أن رواد صفحــة Society Problem” “ هــم األكثــر تفاعليــة مــع مشــكات 
الصفحــة علــى مســتوى التفاعــل الخامــل أو التفاعــل النشــط؛ وتفســر الباحثــة ذلــك بســبب زيــادة 
معــدل نشــر الصحيفــة للمشــكات االجتماعيــة علــى خــاف الصفحــات األخــرى بشــكل ملحــوظ، 
األمــر الــذي يمكــن مــن خالــه أن تســتقطب جمهورهــا طيلــة ســاعات اليــوم المختلفــة، بينمــا يتراجــع 
مســتوى تفاعــل مســتخدمي الصفحــات األخــرى فــي مســتويي التفاعــل التــي حددتهمــا الباحثــة إلــى 
انخفاض مســتوى النشــر، كذلك إلى وجود محتوى آخر بخاف المنشــورات التي تطرح المشــكات 
والتــي ُتعــد أســاس هــذه الصفحــات بوجــه عــام أو تحديــد فتــرة النشــر للمشــكات، كمــا تفعــل صفحــة 
)يوميــات زوجــة مفروســة( والتــي جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث مســتوييي التفاعــل الخامــل 
والنشــط، جــاء بعدهــا صفحــة Problem“ Counseling Center Of Bride Group”، ثــم 

صفحــة” Real Problem “ فــي المرتبــة األخيــرة.
جدول رقم )4(

يوضح درجة تفاعل المستخدمين مع المشكلة

صفحات المشكات 

التفاعل الخاملعدد معجبي الصفحة 
)اإلعجابات( 

التفاعل النشط
 )التعليقات(

%التفاعل التكرارالتكرار
الخامل

%التفاعل التكرار
النشط

 Problem
 Counseling

 Center Of Bride
Group

425,83728,080%6,56520%1,5

Real problems148,78413200%8,92980%2

society Problem957,345311,544%32,5103753%1,1

يوميات زوجة 
مفروسة

7,500,34136,250%0,59,0125%1,2

2,3%4,3203,378%9,032,307389,074المجموع

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى: حجــم تفاعــل معجبــي الصفحــة بالمشــكات المطروحــة 
عليهــا، وقــد قســمت الباحثــة مســتوى تفاعــل المســتخدمين لهــذه الصفحــات إلــى: 

مستخدم نشط )أصحاب التعليقات(.  .1
2.  مســتخدم خامــل، فــي حيــن ان المســتوى الثانــي هــو التفاعــل الخامــل الــذي يكتفــي بضغــط زر 
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اإلعجــاب فقــط. 
مســتخدم غيــر فاعــل، ولكــن هــذه الفئــة ال يمكــن معرفتهــا إال مــن خــال مديــري الصفحــات   .3

فقــط.
 ومن خال اختبار )10( عينات عشــوائية للمشــكات المطروحة، ومقارنة قائمة ممن أعجبوا 
بالمشــكلة مــن خــال الضغــط علــى زر اإلعجــاب )like( بالمســتخدمين الذيــن تفاعلــوا مــن خــال 
التعليقــات، تبيــن للباحثــة أن )100%( مــن المســتخدمين الذيــن تفاعلــوا مــع المشــكلة بالتعليــق قــد 
أعلنــوا أواًل رضاهــم عــن طــرح المشــكلة مــن خــال الضغــط علــى زر اإلعجــاب، أو مــن خــال مــا 
وفــره موقــع التواصــل االجتماعــي )فيــس بــوك( مــن األشــكال التعبيريــة التــي تعطــي وصًفــا لمشــاعر 
المتلقــي تجــاه المــادة المنشــورة، ســواًء كان الشــعور إعجاًبــا أو تعاطًفــا أو اســتهجاًنا أو عــدم الرضــا 
أو الغضــب، وعليــه فــإن المســتخدمين إمــا فاعليــن نشــطين وهــم أصحــاب التعليقــات أو مســتخدمين 
خامليــن وهــم أصحــاب إظهــار اإلعجــاب فقــط وهــم مــن يمكــن معرفــة حجمهــم عنــد طــرح عــدد 
التعليقــات مــن عــدد اإلعجابــات الكليــة، ليكــون الفــارق هــو عــدد المســتخدمين الخامليــن، وكان مــن 
الممكــن التقســيم لثاثــة مســتويات ليكــون المســتوى الثالــث المســتخدمين غيــر الفاعليــن، ولكــن هــذه 
الفئــة ال يمكــن معرفتهــا إال مــن خــال مديــري الصفحــات فقــط، وهــو مــا يتيحــه نظــام موقــع )فيــس 
بــوك( ؛حيــث يمكــن معرفــة هــذه الفئــة مــن الخانــة الظاهــرة لمديــري الصفحــة تحــت عنــوان )تــم رؤيــة 

المنشــور لعــدد( األمــر الــذي تعــذر علــى الباحثــة الوصــول إليــه؛ لعــدم تعــاون مديــري الصفحــات.
جدول رقم )5(

يوضح نوع صاحب المشكلة

صفحات المشكات 
إناثذكور 

%كالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار
 Problem Counseling

 Center Of Bride
Group

149%41,4211%58,6360%100

Real problems114%7636%24150%100
society Problem813%75,3267%24,71080%100
100%43300%57921%171يوميات زوجة مفروسة

100%1890%65,964334,1%2471المجموع
 يوضــح بيانــات الجــدول الســابق: حجــم تمثيــل الذكــور واإلنــاث كأصحــاب للمشــكات التــي 
تــم طرحهــا مــن خــال الصفحــات األربــع- عينــة الدراســة- وقــد تبيــن أن نســبة مشــاركة الذكــور 
لمشــكاتهم علــى الصفحــة جــاء فــي المرتبــة األولــى بنســبة أعلــى مــن اإلنــاث؛ حيــث كانــت نســبة 
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مشــاركة الذكــور لمشــكاتهم هــي )65,9%(, وهــي نســبة كبيــرة مقارنــة باإلنــاث التــي كانــت نســبة 
مشــاركتهم خــال فتــرة الدراســة هــي )34,1%(؛ وقــد يعــود ذلــك إلــى عــدة أســباب علــى رأســها ســمات 
المجتمــع العربــي الــذي يــرى فــي الواقــع أن الرجــل هــو األقــدر علــى حــل مشــكاته بصفــة شــخصية 
دون اإلفصــاح عنهــا للغيــر، فيصبــح مجــرد الحديــث عــن المشــكلة ودواعيهــا بصــورة علنيــة أمــر قــد 
يقلــل مــن قــدر الرجــل فــي المجتمــع، كذلــك ثقافــة المجتمــع التــي ال تشــجع الرجــل علــى اإلفصــاح، 
األمــر الــذي يجعــل مــن الصفحــات المســتقبلة للمشــكات االجتماعيــة والنفســية مــع وجــود عــدد 
كبيــر مــن المتفاعليــن مــن مســتخدمي هــذه الصفحــات علــى اختــاف ثقافاتهــم ودرجاتهــم العلميــة 
وخلفياتهــم؛ األمــر الــذي يعطــي إثــراًء للحلــول المقدمــة مــن خــال الصفحــة، مــع الحفــاظ علــى ســرية 

هويــة صاحــب المشــكلة يجعــل منهــا بيئــة مائمــة للنشــر مــن الذكــور.
ويرجــع انخفــاض مســتوى المشــاركات مــن اإلنــاث علــى هــذه الصفحــات خــال المشــكات 
نفســها؛ لطبيعــة المــرأة فــي الواقــع والتــي تســمح لهــا بالحديــث عــن مشــكاتها ســواًء بغــرض البحــث 
عــن الحلــول أو بســبب الفضفضــة ليــس إال بيــن أفــراد أســرتها مــن اإلنــاث أو الذكــور أو بيــن 
صديقاتهــا فــي العالــم الحقيقــي حولهــا، األمــر الــذي قلــل مــن حجــم احتياجهــا لمشــاركة مشــكاتها 
علــى العالــم االفتراضــي إال بســبب نــوع المشــكلة كالعاقــات غيــر المشــروعة أو مشــكات النفســية 
أو المشــكات التــي يمكــن تســميتها بالتابــو أو المشــكات المســكوت عنهــا فــي المجتمــع العربــي وال 
يمكــن التصريــح بهــا بســبب عــادات المجتمــع المحيــط بهــا والــذي يختلــف تبًعــا للدولــة ومــكان اإلقامــة 

مــن الريــف للحضــر.
جدول رقم )6(

)Face book( مضمون المشكات على صفحات

محتوى المشكات 

صفحات المشكات 

العاطفيةالنفسيةالعقديةاالقتصاديةاألسرية

المجموع%ك%ك%ك%ك%ك

 Problem
 Counseling Center

Of Bride Group
240225113321,430133619360

Real problems88833800146158150
society Problem60556242621178,61356087461080
1471464160045205227300يوميات زوجة مفروسة

1080100390100141002241001901001890المجموع
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تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى: المضاميــن الرئيســية التــي تحويهــا المشــكات المعروضــة 
علــى الصفحــات عينــة الدراســة، ويوضــح الجــدول أن المشــكات التــي تتنــاول الجوانــب األســرية 
بمختلــف أشــكالها جــاءت فــي المرتبــة األولــى بنســبة)57%(، األمــر الــذي بــدا طبيعًيــا؛ حيــث إن 
هــذه الصفحــات بــدأت بالمشــكات الخاصــة باألســرة، ثــم تفــرع منهــا مشــكات فرديــة متفرعــة، 
وجاءت في المرتبة الثانية المشــكات االقتصادية بنســبة )21 %( من بين المشــكات االجتماعية 
الرئيســة، حيــث ُتعــد الحالــة االقتصاديــة فــي غالبيــة الــدول لعربيــة هــي أحــد أهــم أســباب المشــكات 
االجتماعيــة، بــل وتتفــرع منهــا عــدد مــن المشــكات الفرعيــة األخــرى المؤثــرة، وجــاء فــي المرتبــة 
الثالثــة »المشــكات العاطفيــة« بنســبة )11,8%(, وجــاء فــي المرتبــة الرابعــة »المشــكات النفســية 
»بنســبة )10%(, وفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت »المشــكات العاطفيــة« بنســبة )0,7%(, وتوضــح 
هــذه النســب بترتيبهــا أواًل: كبــر حجــم المشــكات األســرية فــي الوطــن العربــي والتــي أوضحــت 
المنشــورات على الصفحة أســبابها المتعددة تبًعا لكل مشــكلة. ثانًيا: إن تصدر المشــكات األســرية 
واالقتصاديــة يــدل علــى اهتمــام األفــراد فــي مجتمــع الدراســة بأولويــات األســرة وأســباب تحســين 

أحوالهــم المعيشــية، وهــو مــا أوضحــه تحليــل عينــة الدراســة.
ويوضــح أن اتفــاق عينــة الدراســة- إلــى حــد كبيــر فــي ترتيــب المشــكات االجتماعيــة بأنواعهــا 
الخمســة التــي حددتهــا الدراســة- هــو انعــكاس لحالــة المجتمــع الحقيقيــة طبًقــا لمــا تمليــه علــى 
الصفحــة الرســائل الــواردة إليهــا، وهــو مــا يوضــح تأثيــر المســتخدم فــي اإلعــام الجديــد علــى الوســيلة 
بشــكل أكبــر مــن الوســائل التقليديــة، ويعطــي ذلــك مصداقيــة أكثــر إلــى أن هــذه المشــكات هــي 

حــاالت ألشــخاص حقيقيــن وليســت صناعــة كمــا يــروج لهــا البعــض أو كمــا يعتقــد البعــض.
كمــا يوضــح مــدى مــا تعانــي األســرة مــن مشــكات داخليــة كبيــرة علــى مســتوى كل أفرادهــا ســواًء 
كان الــزوج أو الزوجــة أو األبنــاء، وربمــا ارتبطــت كثيــر مــن المشــكات األســرية ببعــض المشــكات 
األخــرى، ولكــن يبقــى التركيــز علــى إنقــاذ هــذا الكيــان األســري هــو الهــدف األول لصاحــب المشــكلة.
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جدول رقم )6(
 )Face book( مضمون المشكات االجتماعية على صفحات

موضوع المشكلة

 Problem

 Counseling Center

Of Bride Group

 Real
problems

 society
 Problem

يوميات زوجة 
مفروسة

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

أسرية

22615108683411زواج
65182013989145خطبة 
441264989248طاق
12332505196نفقة

1034321252إنجاب 
41,49620283نسب
21005021تعدد

11311717293انفصال
726420200هجر
329961029145خيانة
31953888186عقوق
24066,788596055614749المجموع

اقتصادية 
تنظيمية

2161510686248بطالة 
20664113103010محدودية الدخل

10312861621عدم تكافؤ الفرص
5114,1332224222,65621,3المجموع

21006100اإللحادعقدية
10115000تغيير الديانة

30,80011100المجموع

نفسية مرضية

00009110الشذوذ
5175252145خوف

1346412172انعدام ثقة
820010152سلوك إجرامي

2100747186إدمان
21115000ازدواجية الشخصية

308,3149,313512,54515المجموع

عاطفية
51107172103مشروعة

319537064214غير مشروعة
361015108785217المجموع

1001501001080100300100%360المجموع
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  توضــح بيانــات الجــدول الســابق: المشــكات االجتماعيــة التــي عرضتهــا صفحــات المشــكات 
محــل الدراســة، ويوضــح الجــدول المشــكات الفرعيــة التــي تتكــون منهــا المشــكات االجتماعيــة 
والتــي اســتقتها الباحثــة مــن أهــم عنصــر مــن عناصــر المشــكلة المنشــورة وأدرجتهــا فــي جــداول 

التحليــل كنتيجــة لتكــرار وجودهــا فــي الدراســة االســتطاعية. 
أواًل- موقع Problem Counseling Center Of Bride Group: والذي كان الموقع 
فــي نشــره للقضايــا األســرية علــى اختافهــا، وكانــت الموضوعــات  األول مــن حيــث الترتيــب 
للمشــكات  المحــور األول  هــي  األســرة  تكويــن  أولــى خطــوات  باعتبارهــا  بالخطوبــة  المتصلــة 
األســرية مــن حيــث الترتيــب، يليهــا “الطــاق “فــي المرتبــة الثانيــة، ثــم يأتــي” الــزواج” فــي المرتبــة 
الثالثــة وتتســاوى رتبــة “الخيانــة “ و”عقــوق اآلبــاء”، ثــم يأتــي فــي المرتبتيــن الرابعــة والخامســة 
“اإلنجــاب واالنفصــال “، ثــم فــي المرتبــة السادســة “الهجــر”، وفــي الســابعة “النســب “، وفــي 

األخيــرة “التعــدد”. 
 :Real Problems ثانًيا- موقع

 كان علــى رأس القضايــا التــي تضمنهــا محــور القضايــا األســرية والتــي طرحتهــا الصفحــة خــال 
فترة الدراســة أواًل الخطبة بنســبة 13% ثم الزواج بنســبة 1% ثم االنفصال في المرتبة الثالثة بنســبة 
7% ثــم جــاءت فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة 6% قضايــا النســب بســبب العاقــات غيــر الشــرعية ومــا 
هــو معــروف بالزنــا أو بســبب الــزواج غيــر الرســمي بــكل الصــورة المنتشــرة فــي المجتمعــات العربيــة .

جــاء بعــد ذلــك فــي المرتبــة الخامســة وبنســبة 4% قضايــا الطــاق الــذي أصبــح ظاهــرة ومــا 
يترتــب علــى الطــاق مــن مشــكات فرعيــة بالنســبة للــزوج أو الزوجــة أو األبنــاء وقــد أشــارت بعــض 
المشــكات إلــى طــاق احــد أبنــاء واثــر ذلــك علــى األم واألب األمــر الــذي اتســعت معــه مســاحة 
اآلثــار الســلبية علــى األســرة ككل، وكذلــك حــال المطلقــات فــي المجتمعــات العربيــة ومــا يصاحــب 
المطلقــة مــن خــوف داخلــي مــن البيئــة المحيطــة وخاصــة الذكوريــة التــي تنظــر إلــى المطلقــة كأحــد 
الفــرص الســهلة التــي يمكــن الحصــول عليهــا نظــًرا لضعفهــا وحاجتهــا إلــى الحمايــة نتيجــة للخــوف 
الداخلــي للمطلقــة نفســها، كذلــك الخــوف مــن المجتمــع األنثــوي ثــم كونهــا عبــىء جديــد علــى أســرتها 
األصيلــة األب واألم واإلخــوة والذيــن يحاولــون فــي كل وقــت الحــد مــن حريتهــا وفــرض المزيــد مــن 
ــا مــن المجتمــع ونظرتــه للمطلقــة. وفــي نفــس المرتــب جــاءت قضيــة الهجــر تليهــا فــي  القيــود تخوًف
المرتبة السادســة العقوق بنســبة 3,4% ثم اإلنجاب في المرتبة الســابعة بنســبة 3% ثم جاءت النفقة 

بنســبة 2% فــي المرتبــة األخيــرة.
 society Problem ثالثًا: صفحة

 فــي إطــار القضايــا األســرية التــي طرحتهــا الصفحــة حيــث تعتبــر الصفحــة مــن أكثــر الصفحــات 
نشــاطا فــي نشــر المشــكات االجتماعيــة والنفســية دون قيــود جــاءت مشــكات الخيانــة فــي المرتبــة 
األولــى بنســبة9,9% وهــي نســبة مرتفعــة مقارنــة بالصفحــات الثاثــة األخــرى تلتهــا الخطبــة فــي 
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المرتبــة الثانيــة بنســب9% وكذلــك مشــكلة الطــاق بنفــس النســبة والتكــرارات جــاء فــي المرتبــة الثالثــة 
العقــوق بنســبة 8,9% ثــم الــزواج فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة 8% ويليهــا فــي المرتبــة الخامســة النفقــة 
بنســبة 5% وتســاوت قضايــا اإلنجــاب والنفقــة والنســب والهجــر واالنفصــال فــي الترتيــب النســبي 
حيــث كانــت نســبة ظهورهــم علــى الصفحــة محــل الدراســة % تقريبــا وبفــارق تكــرارات ال يــكاد يذكــر.

رابًعا: يوميات زوجة مفروسة.
 فــي إطــار القضايــا األســرية تصــدرت مشــكات الــزواج بنســبة 11% فــي المرتبــة األولــى تلتهــا 
قضايــا الطــاق فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 8% ثــم النفقــة بنســبة,4 6% وتعتبــر هــذه القضايــا األكثــر 
انتشــاًرا علــى الصفحــة نظــًرا لغلبــة الطابــع األنثــوي علــى صفحــة المشــكات- يوميــات زوجــة 
مفروســة- وجذبهــا للســيدات وخاصــة فئــة المتزوجــات بصــورة اكبــر مــن غيرهــن األمــر الــذي يزيــد 
معــه التعــرض لهــذا النــوع مــن المشــكات ثــم يأتــي فــي المرتبــة الرابــع وبفــارق تكــرارات بســيط مشــكلة 
العقــوق بنســبة 6% تلتهــا بعــد ذلــك القضايــا المتعلقــة بالخطبــة بنســبة 5% ثــم الخيانــة بنفــس النســبة 
ثــم تأتــي مشــكات االنفصــال ســواء كانــت انفصــال بعــد فتــرة الخطبــة أو انفصــال بعــد الــزواج دون 
طــاق بغــرض المحافظــة علــى األبنــاء فــي المرتبــة السادســة بنســبة3,3 % ثــم تأتــي قضايــا النســب 
فــي المرتبــة الســابعة بنســبة 3% ثــم اإلنجــاب بنســبة 2% وفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت قضيــة التعــدد 

بنســبة %1.
جدول رقم )7( 

يوضح القيم مقابل السلوكيات السلبية التي تتضمنها المشكات المعروضة
النسبةالتكرارالمضمون القيمي للمشكلة

122764,9سلوك سلبي
50226,56قيمة

1618,5خاليه من القيم والسلوكيات
100%0189المجموع

المشــكات  تضمنتهــا  الــذي  والســلوكي  القيمــي  المضمــون  الســابق  الجــدول  بيانــات  توضــح 
انعكاًســا لمواطــن المجتمــع  الدراســة االجتماعيــة والتــي تعتبــر  المنشــورة علــى الصفحــات محــل 
العربــي والــذي يمثــل أصحــاب المشــاكل هــذا المجتمــع بــكل خفايــاه بشــكل صريــح كنتيجــة لعــدم 

اإلفصــاح عــن هويــة صاحــب المشــكلة 
ويبيــن الجــدول مــدى تفشــي الســلوك الســلبي فــي المجتمــع العربــي بشــكل غالــب وواضــح حيــث 
بلغت نســبة الســلوكيات الســلبية المرصودة 1227 ســلوًكا ســلبًيا وبنســبة 64,9 % ويوضح الجدول 
رقــم 10 تفصيــل هــذه الســلوكيات كمــا أظهرهــا التحليــل الكمــي للعينــة وهــي نســبة مرتفعــة للســلوكيات 
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الســلبية مقابــل القيــم االيجابيــة التــي بلغــت 6,562% فــي حيــن خلــت بعــض المشــكات مــن وجــود 
القيــم أو الســلوكيات الســلبية تمامــا، وهــي األقــل حيــث وصلــت نســبتها إلــى 8,5% فقــط مــن إجمالــي 

عينــة الدراســة.
جدول رقم )8( 

يوضح القيم األساسية التي تتضمنها المشكلة المعروضة

النسبةالتكرارالقيم األساسية
12023,90التضحية
10721,31التعاون
479,36األمان

448,76االلتزام في معاملة الجنس اآلخر
428,36الطموح
275,37الشجاعة
183,58العدل

173,38مراعاة شعور الغير
163,18بر الوالدين
152,98صلة الرحم
132,58السعادة
112,19التميز

91,79قيمة العلم
91,79المساواة

50,99العمل الجماعي
20,39التواضع

502%100
  

توضــح بيانــات الجــدول الســابق إجمالــي القيــم التــي تضمنتهــا صفحــات المشــكات االجتماعيــة- 
عينــة الدراســة- فــي فتــرة التحليــل حيــث وصــل إجمالــي القيــم التــي تــم رصدهــا 502 قيمــة ايجابيــه 
أبرزتهــا المشــكات االجتماعيــة المعروضــة وكان ابــرز القيــم التــي ظهــرت فــي عينــة التحليــل قيمــة 
التضحيــة فــي المرتبــة األولــى بنســبة 23,90 % ولعــل زيــادة نســبة ظهــور هــذه القيمــة دون غيرهــا 
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يرجــع إلــى أن راوي المشــكلة هــو احــد أطرافهــا وهــو غالبــا مــا يصــف الحالــة كمــا يراهــا، وقــد أظهــرت 
بعــض النمــاذج التــي عرضتهــا إحــدى الصفحــات والتــي تعرضــت لهــا الباحثــة ظهــور الطــرف الثانــي 
مــن المشــكلة والــذي حــاول ســلب هــذه القيمــة عــن الطــرف األول. وعليــه فــإن هــذه القيمــة التــي 
أظهرتهــا الصفحــات هــي نتيجــة ألحاديــة الروايــة التــي غالبــا مــا تحتــاج مــن المتلقــي إلــى ســماع 
الطــرف اآلخــر ومعرفــة روايتــه التــي غالبــا مــا يكــون بهــا اختــاف . وجــاء فــي المرتبــة الثانيــة قيمــة 
التعــاون بنســبة 21,31% وكان ظهــور هــذه الســمة فــي كثيــر مــن المشــكات االقتصاديــة التــي 
طرحتهــا الصفحــة والتــي تصــف محدوديــة الدخــل وظهــرت فيهــا قيمــة التعــاون بصــورة واضحــة ثــم 
جــاءت بعــد ذلــك باقــي القيــم بنســب ضعيفــة وكان ترتيــب ظهورهــا ضمنيــا فــي الصفحــات- محــل 
الدراســة- كمــا يلــي األمــان بنســبة 9,3 % فــي المرتبــة الثالثــة وقــد ارتفــع وجــود هــذه القيمــة فــي 
المشــكات الخاصــة بالمــرأة ومــا يتعلــق منهــا بالناحيــة العاطفيــة وكذلــك مشــكات الــزواج واإلنجــاب 
حيــث ظهــرت هــذه القيمــة بصــورة واضحــة كأحــد أهــم المبــررات التــي أظهرهــا صاحــب المشــكلة 
لاســتمرار فــي العاقــة رغــم العديــد مــن المعوقــات التــي قــد تــؤدي فــي الغالــب إلــى قطــع العاقــة، 
وجــاء فــي المرتبــة الرابعــة االلتــزام فــي معاملــة الجنــس اآلخــر بنســبة 8,7% ويعتبــر ظهــور هــذه 
القيمــة أمــًرا يحتــاج إلــى المزيــد مــن التركيــز عليهــا حيــث إن كثيــًرا مــن المشــكات العاطفيــة التــي 
شــملتها الدراســة ومشــكات الخطبة أشــارت إلى عكس ذلك مما قد يوحي بانتشــار الســلوك الســلبي 
الــذي ال يضــع حــدا للتعامــل بيــن الجنســين كمــا ظهــر مــن رصــد الســلوكيات الســلبية التــي أظهرتهــا- 
عينــة الدراســة فــي المجتمعــات العربيــة- وعليــه فــإن ظهــور هــذه القيمــة هــو كبيــر نســبيا فيمــا يتعلــق 
بمجمــوع القيــم التــي أظهرتهــا الصفحــة ولكنــه شــديد المحدوديــة مقارنــة بمــا يعاكســه، تاهــا قيمــة 
الطمــوح بنســبة8,3% فــي المرتبــة الخامســة وقــد يرجــع ســبب وجــود هــذه القيمــة فــي مصــاف مقدمــة 
القيــم التــي أظهرتهــا عينــة الدراســة التحليليــة إلــى أن غالبيــة الفئــة المشــاركة بمشــكاتها علــى هــذه 
الصفحــات مــن ســن الشــباب الــذي يبحــث عــن الفــرص ويتطلــع إلــى المزيــد علــى عــدة مســتويات 
مختلفــة بحســب النــوع ومحصلــة قدراتــه ومــا يمكــن أن يصنعــه مــن فــرص لنفســه، ثــم جــاء فــي 
المرتبــة السادســة قيمــة الشــجاعة بنســبة 5,37% علــى اختــاف شــكل الظهــور فــي المشــكلة ســواء 
كانــت فــي الفعــل أم القــول وغالًبــا مــا اقترنــت قيمــة الشــجاعة بقيمــة التضحيــة فــي المشــكات التــي 
تناولتها الدراســة، جاء في المرتبة الســابعة قيمة العدل بنســبة3,58% وتعتبر هذه النســبة منخفضة 
جــًدا مقارنــة بحاجــة المجتمــع وبحجــم وجــود الســلوك الســلبي المضــاد لهــا، ثــم جــاءت فــي المرتبــة 
الثامنــة قيمــة اإلحســان واو مــا يمكــن تســميتها بمراعــاة شــعور الغيــر بنســبة3,3% تاهــا فــي المرتبــة 
التاســعة قيمــة البــر بنســبة 3,1% ثــم صلــة الرحــم فــي المرتبــة العاشــرة بنســبة 3,1% تلتهــا الســعادة 
فــي المرتبــة الحاديــة عشــرة بنســبة 2,58 % ثــم التميــز فــي المرتبــة الثانيــة عشــرة بنســبة 2,1 % ثــم 
علــى الترتيــب أخــر ثاثــة قيــم وهــي المســاواة والعلــم فــي نفــس المرتبــة وبنســبة 1,7% وأخيــًرا قيمــة 

العمــل الجماعــي بنســبة %0,99
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جدول رقم )9( 
يوضح القيم األساسية التي تتضمنها المشكات المعروضة تفصيًا

القيم األساسية

 Problem

 Counseling Center

Of Bride Group

 Real
problems

 society
 Problem

يوميات زوجة 
مفروسة

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار
1412003100مراعاة شعور الغير

109120000التميز
11004200العمل الجماعي

87120066صلة الرحم
54120033قيمة العلم 

439140000السعادة
1123521918الشجاعة
3358914188التعاون
22694200التواضع
11101421521717األمان
201035421515الطموح
109812000العدل

االلتزام في معاملة 
4369341500الجنس اآلخر
15131269313534 التضحية

76693100بر الوالدين 
87120000المساواة
11510064100100222100103المجموع

 توضــح بيانــات الجــدول الســابق القيــم التــي تضمنتهــا المشــكات المعروضــة علــى صفحــات 
المشــكات االجتماعيــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيــس بــوك بشــكل تفصيلــي كمــا ظهــرت 
فــي كل صفحــة مــن صفحــات المشــكات االجتماعيــة- عينــة الدراســة التحليليــة- ويوضــح الجــدول 
نســبة وجــود كل قيمــة منفــردة فــي كل صفحــة وممــا هــو ظاهــر أن نســبة وجــود القيــم كان عاليــا فــي 
صفحــة Problem Counseling Center Of Bride Group مقارنــة بالصفحــات األخــرى 
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التــي انخفــض فيهــا مؤشــر ظهــور القيــم مقارنــة بحجــم النشــر اليومــي وعــدد المشــكات التــي تمــت 
دراســتها وترجــع الباحثــة ذلــك إلــى وجــود المحــددات التــي وضعتهــا الصفحــة للنشــر وتطبيــق هــذه 
المحــددات علــى المنشــور مــن الصفحــة ممــا أدى إلــى زيــادة معــدل ظهــور القيــم بالشــكل الظاهــر 
فــي الجــدول مقارنــة بالصفحــات الثاثــة األخــرى وتعتبــر صفحــة society problems هــي األقــل 

فــي نســبة ظهــور القيــم علــى صفحتهــا رغــم كثافــة المعــروض.
 جدول رقم )10( 

يوضح السلوكيات السلبية التي تتضمنها المشكلة المعروضة   

النسبةالتكرارالسلوك السلبي
25020,37العاقات المحرمة بين الجنسين

17914,58الظلم
17514,26اإلحباط
12510,18البخل

1219,86العنف األسري
1028,31الكذب
937,57إدمان

393,17حب الظهور
342,77الطبقية 

302,44حب التملك
292,36التبذير

241,95عقوق األبناء
191,54عقوق اآلباء
70,57فساد مالي
100%1227المجموع

يوضــح بيانــات الجــدول الســابق الســلوكيات الســلبية التــي أظهرتهــا المشــكات االجتماعيــة فــي 
الصفحــات عينــة الدراســة ويبيــن الجــدول أن أكثــر الســلوكيات الســلبية ظهــورا وبنســبة مرتفعــة مــن 
بيــت عــدد كبيــر مــن الســلوكيات هــي العاقــات غيــر المشــروعة أو المحرمــة بيــن الجنســين والــذي 

بلغــت نســبة ظهــوره فــي عينــة الدراســة التحليليــة 20,37 % وهــي نســبة عاليــة حيــث 
كانــت غالبيــة مشــكات الخطبــة والمشــكات العاطفيــة تشــير إلــى وجــود هــذه األشــكال مــن 
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العاقــات المحرمــة والــذي تعاهــد مرســلوا المشــكات علــى تســميتها بالتجــاوزات أو عاقــات تعــدت 
الخطــوط الحمــراء وقــد أوردت المشــكات ذكــر هــذه الســلوكيات مظهــرة أســبابها فــكان ابــرز مــا 
أوضحتــه المشــكات أن االختــاط وخاصــة فــي أماكــن الدراســة فــي المــدارس والجامعــات وعــدم 
الرقابــة مــن األبويــن وعــدم وضــع قيــود مــن خــال األســرة علــى فتــرة الخطوبــة والثقــة المفرطــة فــي 
الطــرف اآلخــر دون مراعــاة أوامــر الشــرع فــي هــذه الفتــرة وطــول هــذه الفتــرة قــد تســبب فــي ظهــور 
هــذه الســلوكيات كذلــك ظهــر مــن خــال تحليــل العينــة أن العاقــات غيــر المشــروعة عــن طريــق 
وســائل االتصــال الحديثــة ودخــول مواقــع التواصــل االجتماعــي كأحــد أســباب نشــوء هــذه العاقــات 
واســتخدام مــا تتيحــه الوســيلة مــن وســائط فــي بــدأ هــذه العاقــات وكذلــك فــي الضغــط علــى الطــرف 
اآلخــر مــن أجــل االســتمرار, ويعتبــر ســهولة تزويــر الهويــة وانتحــال شــخصيات وهميــة كاملــة مــن 
األمــور التــي ســهلت ألصحــاب النفــوس المريضــة التمــادي فــي هــذه العاقــات غيــر المشــروعة. 
وتــرى الباحثــة أن التصريــح بهــذه التجــاوزات وهــذه النــوع مــن العاقــات المحرمــة يجــب أن ينظــر 
إليــه جميــع أفــراد المجتمــع مؤسســاته وهيئاتــه علــى انــه خطــر يهــدد كيــان المجتمــع العربــي ويزحــف 
بقــوة إلــى كل أنحــاءه مســببا الكثيــر مــن المشــكات المترتبــة عليــه كمشــكات النســب والرفــض غيــر 
المبــرر للــزواج مــن قبــل الفتيــات وعــزوف الشــباب عــن العاقــات الســوية والضغــوط النفســية التــي 
قــد تصــل بالبعــض إلــى التفكيــر فــي االنتحــار وهــو مــا كان غائبــا عــن مجتمعاتنــا العربيــة مقارنــة 
بالمجتمعــات الغربيــة، كذلــك ان تــرك مســببات انتشــار هــذا النــوع مــن الســلوكيات وعــدم مواجهــة 
أســبابه بالشــكل المائــم سيســير بالمجتمعــات العربيــة إلــى تغريــب الكثيــر مــن القيــم المجتمعيــة 
األصيلــة والتــي تعتبــر أصــًا فيــه شــرع لهــا الديــن اإلســامي وحــرص علــى عــدم االقتــراب منهــا 

باعتبارهــا حــًدا مــن الحــدود. 
وال تنكــر الباحثــة أن كثيــًرا مــن األطــر التــي ذكــر فيهــا أصحــاب المشــكات هــذه الســلوكيات 
كانــت ضمــن إطــار النــدم والرغبــة فــي عــدم العــودة إلــى هــذه الســلوكيات أو كيفيــة تجــاوز مــا ترتــب 

عليهــا مــن مشــكات أشــد تعقيــًدا.
جــاء فــي المرتبــة الثانيــة ضمــن الســلوكيات التــي أظهرهــا تحليــل صفحــات المشــكات عينــة 
الدراســة الظلم بنســبة 14,58 % حيث اظهر أبطال المشــكات هذا الســلوك على اعتبارهم فاعلين 
وقــع منهــم الظلــم علــى أفــراد آخريــن وقــد ظهــرت علــى الصفحــات بعــض المشــكات التــي توضــح 
هــذا الســلوك وتحــاول البحــث عــن الضحيــة أو المفعــول بــه مــن خــال هــذه الصفحــات لطلــب 
العفــو نظــر النقطــاع أشــكال االتصــال األخــرى أو طلًبــا لمعــاودة العاقــات المقطوعــة أو كنــوع مــن 
اإلقــرار بالذنــب ورغبــة فــي مجــرد اإلفصــاح لمجموعــة مــن األفــراد التــي ال يعرفهــا صاحــب المشــكلة 
علهــا تســاعده فــي إيجــاد الحــل الــذي يمكنــه مــن الوصــول إلــى حــل مرضــي لضميــره ليتخلــص 
مــن عقــدة الذنــب. كمــا عرضــت الصفحــة هــذا الســلوك علــى لســان أبطــال مشــكات آخريــن علــى 
اعتبــار أنهــم- مفعــول بهــم- وقــع عليهــم الظلــم مــن آخريــن ســواء كان اآلخريــن مــن ذويــي القربــى 
أو غربــاء عنهــم وكثيــر مــن المشــكات التــي أظهــرت صاحــب المشــكلة فــي إطــار المظلــوم كان 



د.  آيات رمضان

193 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 46

ذلــك مبــررا القترافــه ســلوكيات ســلبية أخــرى كان مــن بينهــا العقــوق واإلحبــاط والســلوك العدوانــي أو 
العنــف األســري وهمــا ابــرز الســلوكيات الســلبية التــي رصدتهــا الباحثــة مقترنــة بالظلــم ضمــن إطــار 

المشــكات المدروســة.
جــاء فــي المرتبــة الثالثــة وبنســبة 14,26% اإلحبــاط كأحــد أهــم مــا شــاركه أصحــاب المشــكات 
علــى الصفحــات عينــة الدراســة والتــي كانــت بســبب الشــكل أو المســتوى التعليمــي أو اإلخفــاق فــي 
الحصــول علــى الوظيفــة المناســبة رغــم المؤهــات العلميــة أو الفشــل فــي قصــص الحــب أو الظلــم 
من قبل األســرة احد األبوين أو األخوة أو تكرار اإلخفاق غير المنطقي والذي قد يرجع إلى ســبب 
مــن أســباب الفســاد المجتمعــي كالطبقيــة أو المحســوبية أو الواســطة أو ســيطرة الشــكل االجتماعــي 
كأحــد اســبب القبــول فــي المجتمــع بشــكل عــام أو ســبب عــدم قبــول األفــراد فــي وظائــف معينــة أو 
قبولــه كعضــو جديــد ضمــن العديــد مــن اإلطــارات االجتماعية.كذلــك قــد يكــون اإلحبــاط بســبب الفشــل 

فــي تعديــل ســلوك ســلبي لــدى فــرد آخــر ذو أهميــة فــي حيــاة صاحــب المشــكلة.
جــاء فــي المرتبــة الرابعــة وبنســبة 10,18% البخــل حيــث ظهــر هــذا الســلوك فــي إطــار القضايــا 
الزوجيــة والنفقــة والعقــوق ثــم تــاه العنــف األســري بنســبة 9,86% ويعتبــر العنــف األســري مــن ابــرز 
المشــكات المتعلقــة بالعقــوق ســواء كانــت مســبب لهــا أو ناتــج عنهــا كذلــك صحــب هــذا الســلوك 
القضايــا المتصلــة بالطــاق واإلدمــان ويعتــب العنــف األســري مــن أكثــر الســلوكيات التــي صاحبــت 

مشــكات اإلدمــان داخــل األســرة.
ثــم جــاء فــي المرتبــة الخامســة الكــذب بنســبة 8,31 % تــاه فــي المرتبــة السادســة اإلدمــان 
باعتبــاره اخطــر مشــكات هــذا الجيــل وقــد كان ظهــور هــذا الســلوك الخطيــر وفــق مــا صــرح بــه 
أصحــاب المشــكات خــال فتــرة الدراســة هــي 7,57 % ثــم جــاء حــب الظهــور ثــم الطبقيــة ثــم حــب 
التملــك ثــم التبذيــر ثــم عقــوق األبنــاء ثــم عقــوق اآلبــاء بالترتيــب وجــاء فــي المرتبــة األخيــرة الفســاد 

المالــي بنســب ضئيلــة وبفــوارق نســبيه بســيطة.
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جدول رقم )11(
يوضح السلوك السلبي المعروض من خال المشكلة خال الصفحات األربع

السلوك السلبي

 Problem Counseling

 Center Of Bride

Group

Real problems society Problemيوميات زوجة مفروسة

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار
4417,120611139,222153,024252,6178اإلحباط

51,9455196,713810,2016147,3298حب الظهور
114,280282,826991,814510,5236التبذير
3112,06238128,621940,806594,712البخل

41,556441,4134173,427452,6178حب التملك
العنف 
3112,0623144,9475410,88712211,5183األسري
228,560310,3534112,217700الطبقية
51,9455144,9476112,29842211,5183الكذب
166,225793,18029919,95975528,7958الظلم

41,5564000031,5707فساد مالي
145,4475007615,322631,5707إدمان

العاقات 
المحرمة بين 

الجنسين
5421,0227,773913326,81454121,466

51,945500112,217731,5707عقوق اآلباء
114,28020051,008184,1885عقوق األبناء

100%100191%10028318900496%257المجموع

 تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى الســلوكيات الســلبية التــي أظهرتهــا صفحــات المشــكات 
االجتماعيــة كل علــى حــدة 

 Problem Counseling Center Of Bride Group أواًل: موقع
 جــاءت العاقــات المحرمــة بيــن الجنســين كأول الســلوكيات الســلبية ظهــور علــى الصفحــة 
وبنســبة 21,0% وهــي بذلــك تتفــق مــع النســق األصلــي لمجمــوع الســلوكيات الســلبية التــي ظهــرت 
مــن خــال كل المشــكات المرصــودة كعينــة للتحليــل ثــم جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة اإلحبــاط بنســبة 
17,1206% ثــم العنــف األســري والبخــل فــي المرتبــة الثالثــة وبنســبة 12,0623 % تاهــا الطبقيــة 
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فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة 8,5603 % ثــم الظلــم فــي المرتبــة الخامســة بنســبة 6,2257% ثــم 
اإلدمــان فــي المرتبــة السادســة بنســبة 5,4475 % وفــي المرتبــة الســابعة جــاء عقــوق األبنــاء مســاويا 

لإلدمــان بنســبة 4,2802 %
Real Problems ثانًيا: موقع

 كان للصفحــة ترتيــب خــاص فــي الســلوكيات الســلبية حيــث جــاء اإلحبــاط فــي المرتبــة األولــى 
بنســبة مرتفعــة وفــي المرتبــة األولــى حيــث اظهــر التحليــل الكمــي أن اإلحبــاط ظهــر بنســبة 39,222 
% علــى خــاق مــا جــاء فــي إجمالــي الســلوكيات الســلبية ثــم جــاء فــي المرتبــة الثانيــة البخــل بنســبة 
28,6219 % تاهــا العاقــات المحرمــة بيــن الجنســين فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 7,7739% ثــم 
حــب الظهــور فــي المرتبــة الرابعــة وبنســبة 6,7138%. وجــاءت فــي المراتــب األخيــرة وبنســب قليلــة 

علــى الترتيــب ســلوكيات العنــف األســري ثــم الظلــم ثــم التبذيــر وأخيــًرا حــب التملــك .
society Problem ثالثًا: صفحة

 جــاء فــي مقدمــة الســلوكيات الســلبية التــي رصدتهــا الباحثــة مــن خــال الدراســة التحليليــة علــى 
هــذه الصفحــة العاقــات المحرمــة بيــن الجنســين بنســبة 26,8145% وهــي بذلــك متفقــة مــع النســق 
الكلــي فــي ان هــذا الســلوك تــم عرضــة مــن خــال هــذه المشــكات بصــورة ملفتــه لانتبــاه ثــم جــاء فــي 
المرتبــة الثانيــة الظلــم وبنســبة19,9597 % وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء اإلدمــان بنســبة 15,3226 
% ثــم فــي المرتبــة الرابعــة الكــذب بنســبة 12,2984% ثــم تاهــا العنــف األســري بنســبة %10,887 
وتعتبــر هــذه الســلوكيات الخمــس األول قــد حظيــن بســب تكــرارات أعلــى مــن باقــي الســلوكيات 
حيــث كان ظهــور باقــي الســلوكيات بنســب ضعيفــة فجــاء حــب التملــك فــي المرتبــة السادســة بنســبة 
3,4274 % ثم احتل اإلحباط المرتبة الســابعة بنســبة 3,0242% وفي المرتبة الثامنة جاء عقوق 
اآلبــاء والطبقيــة بنســبة 2,2177 % وجــاء فــي المرتبــة التاســعة التبذيــر بنســبة 1,8145 % يليهــا 
فــي المرتبــة العاشــرة عقــوق األبنــاء بنســبة 1,0081 % ثــم البخــل بنســبة 0,8065 % وفــي المرتبــة 

األخيــرة جــاء حــب الظهــور وبنســبة %0,2016
 رابًعا: يوميات زوجة مفروسة

جــاء فــي مقدمــة الســلوكيات الســلبية التــي ظهــرت علــى الصفحــة مــن خــال تحليــل المشــكات 
الظلــم وقــد جــاء فــي المرتبــة األولــى بنســبة 28,7958 % تليهــا العاقــات المحرمــة بيــن الجنســين 
بنســبة 21,466 % وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء العنــف األســري والكــذب بنســبة 11,5183 % وفــي 
المرتبــة الرابعــة جــاء حــب الظهــور بنســبة 7,3298 % ثــم البخــل فــي المرتبــة الخامســة بنســبة 
4,712 % تاهــا فــي المرتبــة السادســة عقــوق األبنــاء 4,1885 % وتعتبــر هــذه الســلوكيات هــي 
األعلــى فــي نســب الظهــور علــى الصفحــة- خــال فتــرة الدراســة- ثــم أتــى بعــد ذلــك وفــي المرتبــة 
الســابعة اإلحباط وحب التملك بنفس النســبة 2,6178 % ثم جاء اإلدمان، وعقوق اآلباء، والفســاد 
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المالــي بنفــس معــدل الظهــور 1,5707 % وفــي المرتبــة األخيــرة جــاء التبذيــر بنســبة %0,5236.
جدول رقم )12(

يوضح ردود المستخدمين على المشكات المعروض

النسبةالتكرارردود المستخدمين على المشكلة

ال حلول 
3374

3110,016455ال مباالة
1410,00746استسام

6610,034974تشكيكالنسبةتكرار

337417,85
4540,024021لوم

1330,007037تعاطف
16740,088571سخرية

حلول
15526

58440,309206نصح ديني
36040,190688نصح نفسي

13530,071587حل عملي جادالنسبةتكرار

1552682,15
7110,037619ترجيح أحد الحلول
5430,02873عرض مساعدة

34710,183651سرد تجربة شخصية
18900%10018900%100

توضــح بيانــات الجــدول الســابق طبيعــة ردود مســتخدمي الصفحــات االجتماعيــة علــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي فيــس بــوك وطبيعــة الــردود المقدمــة، قامــت الباحثــة بتحليــل أول عشــر تعليقات 
علــى المشــكلة كعينــة لباقــي التعليقــات نظــرا لكبــر حجــم العينــة كمــا أن التعليقــات المتصــدرة هــي 
التعليقــات التــي تأخــذ عامــات إعجــاب أكثــر مــن باقــي المســتخدمين فكلمــا تصــدرت التعليقــات كلمــا 
دلــت علــى انهــا تعبــر عــن رأي أكثــر مــن مســتخدم لــذا وقــع االختيــار علــى التعليقــات العشــر األول 

المتصــدرة وقســمت الــردود إلــى قســمين 
القسم األول: ما ال يقدم حا للمشكلة المطروحة 

القسم الثاني: ما يقدم حا للمشكلة 
وقــد بلغــت الــردود التــي تــم تحليلهــا إلــى 18900 تعليًقــا علــى جميــع المشــكات التــي شــملتها 
الدراســة أثنــاء فتــرة التحليــل وقــد قــدم مســتخدموا الموقــع 3374 تعليقــا بنســبة 17,85% صنفتــه 

الباحثــة ضمــن الاحلــول 
القسم األول: ما ال يقدم حا للمشكلة المطروحة 

·  الــذي شــمل عــدة أشــكال مــن التعليقــات جــاء فــي مقدمتهــا التعليقــات الســاخرة بنســبة 8,8571 
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% مــن جملــة التعليقــات التــي تضمــن الحلــول والــا حلــول وتشــتهر هــذه الصفحــات بهــذه 
التعليقــات الســاخرة بــل ان كثيــرا مــن رواد الصفحــات االجتماعيــة وخاصــة الخامليــن يــرون أن 
هــذه التعليقــات الســاخرة هــي الســبب األول لزيارتهــم لهــذه الصفحــات وقــد احتلــت مكانــا متأخــرا 
نســبيا فــي مجمــل مــا تــم تحليلــه الن ترشــيح المســتخدمين كان للتعليقــات التــي تعتبــر بمثابــة 

حــل للمشــكلة والتــي تتســم بالجديــة.
جــاءت التعليقــات التــي تتســم بالتشــكيك فــي صاحــب المشــكلة أو روايتــه لهــا وأحياًنــا فــي   ·

التعليقــات. إجمالــي  مــن   %3,49 نســبة  نفســها  الصفحــة 
وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة للتعليقــات التــي ال تتضمــن أي حــل تلــك التعليقــات التــي تحمــل   ·
اللــوم لصاحــب المشــكلة ســواء علــى تورطــه وأحياًنــا علــى روايتــه للمشــكلة بهــذه الكيفيــة وهــذه 

التفاصيــل وقــد وردت هــذه النوعيــة مــن جملــة التعليقــات بنســبة %2,40
جــاء فــي المرتبــة الرابعــة الــردود التــي تشــير إلــى الــا مبــاالة بمضمــون المشــكلة وهــو مــا   ·
رصدتــه الباحثــة فــي تضميــن تلــك الــردود أمــور أشــد تعقيــًدا ممــا يقلــل مــن مضمــون المشــكلة 
ويشــعر صاحبهــا بعــدم اكتــراث صاحــب الــرد وقــد انخفضــت نســبة هــذه النوعيــة مــن الــردود 

الــى1,64 % 
الواقــع حســب موضــوع  إلــى األمــر  إلــى االستســام  التــي يشــير مضمونهــا  التعليقــات  أمــا   ·
.%746, نســبتها  وبلغــت  الــواردة  التعليقــات  مجمــل  فــي  جــدا  ضئيلــة  نســبتها  كانــت  المشــكلة 

القسم الثاني من التعليقات: الذي يقدم حلوال للمشكلة
 وقــد قســمت الباحثــة محتــوى التعليقــات التــي تقــدم حلــوال إلــى صاحــب المشــكلة إلــى ســتة أشــكال 

حســب مــا رصدتــه الباحثــة فــي تعليقــات المســتخدمين كانــت كالتالــي: 

جــاء فــي المرتبــة األولــى النصــح الدينــي لصاحــب المشــكلة بنســبة 30,9% وهــو والــذي اعتبــره   ·
جمهــور هــذه الصفحــات مــن المتفاعليــن اســلم الحلــول وأوضحهــا علــى جميــع المســتويات 
ورغــم أن بعــض التعليقــات التــي تشــمل النصــح الدينــي أخــذت قالــب النصــح العــام بعيــًدا عــن 
اإلفتــاء أو محاولــي إصــدار أحــكام شــرعية متعلقــة بالديــن لكــن محتــوى النصــح كان فــي الغالــب 
بضــرورة الرجــوع إلــى الديــن والتمســك بــه خاصــة فــي المشــكات التــي تشــمل اعتــراف باقتــراف 

معاصــي بشــكل واضــح ويحــاول صاحــب المشــكلة الرجــوع أو اإلقــاع مــن هــذا الذنــب.
     ويعتبــر تصــدر التعليقــات التــي تحــوي النصــح الدينــي كأحــد أهــم الحلــول التــي اســتخدمها 
معلقــوا الصفحــات لمســاعدة أصحــاب المشــكات مظهــرا مــن مظاهــر تمســك المجتمــع بالديــن 
رغــم وجــود الســلوكيات التــي تحولــت فــي بعــض األحيــان إلــى ظاهــرة لكــن محاولــة المجتمــع 
المحيــط بإرجــاع كل األمــور إلــى الديــن يعتبــر مؤشــرا جيــدا مفــاده تمســك المجتمعــات العربيــة 
بالثوابــت الدينيــة رغــم مــا طــرأ عليهــا مــن تغييــرات كثيــرة وان الــوازع الدينــي هــو المتصــدر 
للمشــهد رغــم كثــرة الحلــول المحيطــة والمتاحــة كذلــك يؤكــد علــى احتــرام المجتمــع ألوامــر 
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الشــريعة حينمــا يتــم إدراجهــا ضمــن أي مشــهد.
فــي المرتبــة الثانيــة مــن التعليقــات التــي قدمــت حلــوال للمشــكات المطروحــة كان النصــح   ·

 %19,1 بنســبة  النفســي 
فــي المرتبــة الثالثــة جــاءت التعليقــات التــي تســرد التجربــة الشــخصية بنســبة 18,36% والتــي   ·
تعتبــر أهــم الحلــول التــي يقدمهــا المشــاركون علــى الصفحــة كنــوع مــن المحــاكاة للواقــع حيــث 
يقــدم المســتخدم مــن خــال تقديمــه التجربــة بتفاصيلهــا حــل عملــي لصاحــب المشــكلة مــن 
خــال المحــاكاة الكاملــة التــي يســتعرضها صاحــب التعليــق كنــوع مــن الدعــم؛ بدايــة مــن روايــة 
الظــروف المشــابهة التــي مــر بهــا وحتــى النتائــج المتوقعــة أو النتيجــة كانــت ســلبية أو ايجابيــة 

وكيــف تغلــب عليهــا أو وواجههــا بشــكل مناســب.
   وتعتبر رواية التجارب الشخصية من أفضل الحلول المقدمة.

·  فــي المرتبــة الرابعــة جــاء تقديــم الحــل العملــي الجــاد بنســبة 7,15% قدمهــا المعلقــون علــى 
المشــكلة فــي شــكل خطــوات يتبعهــا صاحــب المشــكلة للخــروج مــن األزمــة ســواء علــى المســتوى 

الزمنــي القريــب أو البعيــد. 
جــاء فــي المرتبــة الخامســة مــن التعليقــات التــي قدمــت حلــوال لصاحــب المشــكلة ترجيــح احــد   ·
الحلــول بنســبة 3,7% وعمليــة الترجيــح هنــا أمــا لحلــول قدمهــا صاحــب المشــكلة يراهــا هــي 
األنســب مــن وجهــة نظــره ويحتــاج إلــى المشــورة لترجيــح األصــوب منهــا أو ترجيــح احــد الحلــول 
التــي قدمهــا المســتخدمون أنفســهم مــن خــال التعليقــات التــي تصــدرت قائمــة التعليقــات فــي 

المشــكلة.
فــي المرتبــة السادســة واألخيــرة جــاء عــرض المســاعدة بنســبة 2,87% حيــث كانــت التعليقــات   ·
المشــكلة مــن خــال مستشــار نفســي مــن متابعــي  التــي تحمــل إمكانيــة مســاعدة صاحــب 
الصفحــة أو عــرض للدعــم الفنــي أو المــادي لبعــض المشــكات التــي تتوالهــا الصفحــة والتــي 
تصنــف ضمــن القضايــا االقتصاديــة فئــة الدخــل المحــدود أو أصحــاب األمــراض المزمنــة مــن 

ســمنة أو أمــراض أخــرى تصاحــب المشــكات المعروضــة أو تتمحــور حولهــا المشــكلة 
جدول رقم )13(

يوضح اتجاه المستخدمين نحو القيم التي تعرضها المشكات

النسبةالتكراراتجاه تعليقات المستخدمين 
90,3%4533ايجابي
9,7%487سلبي
00محايد

100%5020المجموع
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توضــح بيانــات الجــدول الســابق اتجــاه تعليقــات المســتخدمين نحــو القيــم االيجابيــة التــي تضمنتهــا 
المشــكات المنشــورة علــى صفحــات المشــكات علــى موقــع فيــس بــوك وقــد أوضــح تحليــل عينــة 
مــن تعليقــات القــراء أن 90,3% مــن المعلقيــن علــى المشــكات التــي ظهــرت بهــا قيــم ايجابيــه كان 
اتجاههــم ايجابــي ظهــر ذلــك فــي الدعــم النفســي والنصــح والمطالبــة باالســتمرار أو بــذل مجهــود 
أكثــر للمحافظــة علــى القيمــة الظاهــرة فــي المشــكلة ومحاولــة مســاعدة صاحــب المشــكلة ليتمســك بهــا 
بشــكل اكبــر أو مــن خــال الحديــث عــن نــدرة وجــود هــذه القيمــة فــي المجتمــع وكل مــا مــن شــأنه 
التأكيــد علــى أهميــة الجانــب االيجابــي فــي الشــخصية صاحبــة المشــكلة. بينمــا ظهــرت اتجاهــات 
ســلبية نحــو القيــم االيجابيــة ولكنهــا كانــت ضعيفــة مقارنــة باالتجــاه االيجابــي نحوهــا حيــث كان نســبة 
االتجــاه الســلبي 9,7% فقــط وهــو مــا رصدتــه الباحثــة مــن خــال الــردود التــي دعــت إلــى التخلــي 
عــن بعــض القيــم التــي رأهــا أصحــاب هــذا االتجــاه نــوع مــن الضعــف أو التهــور أو أن المتمســك 
بهــذه القيــم ال يمكنــه مواكبــة العصــر الحديــث أو أن مقتضيــات الوقــت الحالــي تفــرض التخلــي عــن 
هــذه القيم.بينمــا لــم يظهــر التحليــل أي مؤشــر يــدل علــى وجــود اتجاهــات محايــدة بهــذا الشــأن ولعــل 
الحريــة التــي ضمنهــا موقــع التواصــل االجتماعــي قــد حمــل الكثيريــن إلــى التعبيــر عــن رأيــه بــكل 
وضــوح يعيــًدا عــن الحياديــة التــي كانــت ســمة مــن ســمات الكثيريــن لوقــت طويــل كنتيجــة لرفضــه 
أمــر مــا ولكــن الخــوف أو ضيــق المســاحة المخصصــة للتعبيــر عــن رفضــه تجبــره إلــى اختيــار الــرأي 

المحايــد بيــن الرفــض والقبــول.
جدول رقم )14(

يوضح اتجاه المستخدمين نحو السلوكيات السلبية التي تعرضها المشكات

النسبةالتكراراتجاه تعليقات المستخدمين

81,4%9986سلبي
14,8%1813محايد
3,8%471 ايجابي
100% 1227المجموع

توضــح بيانــات الجــدول الســابق أن اتجــاه تعليقــات المســتخدمين علــى صفحــات المشــكات 
نحــو الســلوكيات الســلبية التــي أظهرتهــا عينــة مــن مشــكات الدراســة االجتماعيــة كان ســلبيا بنســبة 
81,4% حيــث رفضــت هــذه النســبة مــن عينــة الدراســة مــا ورد فــي المشــكات مــن ســلوكيات ســلبية 

بينمــا كان اتجــاه 3,8% مــن المعلقيــن ايجابيــا نحــو هــذه الســلوكيات الســلبية بدعــاوى عــدة 
وظهــرت نســبة 14,8% مــن تعليقــات المســتخدمين محايــدة دون الميــل إلــى قبــول أو رفــض 
الســلوك المطروح من خال المشــكلة وكأنه شــأن خاص أو أن هذه الحاالت فردية ال يقاس عليها 

أو أن وجودهــا يعــود ألســباب معينــة ســتزول بــزوال المســبب لهــا 
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النتائج العامة للدراسة والتوصيات
أن نســبة مشــاركة الذكــور لمشــكاتهم علــى الصفحــة جــاء فــي المرتبــة األولــى بنســبة أعلــى   .1
مــن اإلنــاث؛ حيــث كانــت نســبة مشــاركة الذكــور لمشــكاتهم هــي )65,9%(, وهــي نســبة كبيــرة 

مقارنــة باإلنــاث التــي كانــت نســبة مشــاركتهم خــال فتــرة الدراســة هــي )%34,1( .
تفشــي الســلوك الســلبي فــي المجتمــع العربــي بشــكل واضــح؛ حيــث بلغــت نســبة الســلوكيات   .2
الســلبية المرصــودة )1227( ســلوًكا ســلبًيا، وبنســبة )64,9 %( كمــا أظهرهــا التحليــل الكمــي 
للعينــة، وهــي نســبة مرتفعــة للســلوكيات الســلبية مقابــل القيــم اإليجابيــة التــي بلغــت )%6,562 
)، في حين خلت بعض المشــكات من وجود القيم أو الســلوكيات الســلبية تماًما وهي األقل، 

حيــث وصلــت نســبتها إلــى )8,5%( فقــط مــن إجمالــي عينــة الدراســة.
3.  كان أبــرز القيــم التــي ظهــرت فــي عينــة التحليــل” قيمــة التضحيــة “؛حيــث جــاءت فــي المرتبــة 
األولــى بنســبة )23,90 %(, وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة “قيمــة التعــاون “بنســبة )%21,31(, 
ثــم جــاءت بعــد ذلــك باقــي القيــم بنســب ضعيفــة، وكان ترتيــب ظهورهــا ضمنًيــا فــي الصفحــات- 
محــل الدراســة- كمــا يأتــي: األمــان بنســبة )9,3 %( فــي المرتبــة الثالثــة، وقــد ارتفــع وجــود هــذه 
القيمــة فــي المشــكات الخاصــة بالمــرأة ومــا يتعلــق منهــا بالناحيــة العاطفيــة، وكذلــك مشــكات 
الــزواج واإلنجــاب؛ حيــث ظهــرت هــذه القيمــة بصــورة واضحــة كأحــد أهــم المبــررات التــي 
أظهرهــا صاحــب المشــكلة لاســتمرار فــي العاقــة رغــم الكثيــر مــن المعوقــات التــي قــد تــؤدي 
فــي الغالــب إلــى قطــع العاقــة، وجــاء فــي المرتبــة الرابعــة “ االلتــزام فــي معاملــة الجنــس اآلخــر” 

بنســبة )%8,7( .
 Problem Counseling Center Of Bride أن نسبة وجود القيم كان عالًيا في صفحة  .4
Group مقارنــة بالصفحــات األخــرى التــي انخفــض فيهــا مؤشــر ظهــور القيــم مقارنــة بحجــم 

النشــر اليومي وعدد المشــكات التي تمت دراســتها؛ وترجع الباحثة ذلك إلى وجود المحددات 
التــي وضعتهــا الصفحــة للنشــر وتطبيــق هــذه المحــددات علــى المنشــور مــن الصفحــة، ممــا 
أدى إلــى زيــادة معــدل ظهــور القيــم بالشــكل الظاهــر فــي الجــدول مقارنــة بالصفحــات الثاثــة 
علــى  القيــم  ظهــور  نســبة  فــي  األقــل  هــي   society problems وُتعــد صفحــة  األخــرى، 

صفحتهــا رغــم كثافــة المعــروض.
أن أكثر الســلوكيات الســلبية ظهوًرا هي العاقات غير المشــروعة أو المحرمة بين الجنســين،   .5
حيــث بلغــت نســبة ظهــوره فــي عينــة الدراســة التحليليــة )20,37 %( وهــي نســبة عاليــة، وجــاء 
فــي المرتبــة الثانيــة ضمــن الســلوكيات« الظلــم« بنســبة )14,58 %(؛ حيــث أظهــر أبطــال 
أو  أفــراد آخريــن  الظلــم علــى  فاعليــن وقــع منهــم  اعتبارهــم  الســلوك علــى  هــذا  المشــكات 
باعتبارهــم المفعــول بهــم، وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة وبنســبة )14,26%( “ اإلحبــاط”، وجــاء فــي 
المرتبــة الرابعــة وبنســبة )10,18%(” البخــل “؛ حيــث ظهــر هــذا الســلوك فــي إطــار القضايــا 
الزوجيــة والنفقــة والعقــوق، ثــم أعقبــه العنــف األســري بنســبة )9,86%(, ويعــد” العنــف األســري 
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“ مــن أبــرز المشــكات المتعلقــة بالعقــوق ســواًء كانــت مســبًبا لهــا أو ناتًجــا عنهــا، كذلــك 
صحــب هــذا الســلوك القضايــا المتصلــة بالطــاق واإلدمــان، ويعــد “العنــف األســري” مــن أكثــر 
الســلوكيات التــي صاحبــت مشــكات اإلدمــان داخــل األســرة، ثــم جــاء فــي المرتبــة الخامســة 
“الكــذب “ بنســبة )8,31 %(, وجــاء فــي المرتبــة السادســة “اإلدمــان” بوصفــه أخطــر مشــكات 
هــذا الجيــل، وقــد كان ظهــور هــذا الســلوك الخطيــر وفــق مــا صــرح بــه أصحــاب المشــكات 
خــال فتــرة الدراســة هــي )7,57 %(, ثــم جــاء علــى الترتيــب “حــب الظهــور”، ثــم “الطبقيــة”، 
ثــم “حــب التملــك “، ثــم “التبذيــر”، ثــم” عقــوق األبنــاء”، ثــم عقــوق اآلبــاء”، وجــاء فــي المرتبــة 

األخيــرة” الفســاد المالــي “ بنســب ضئيلــة وبفــارق نســبي بســيط .
بلغــت نســبة تعليقــات القــراء التــي قدمــت حلــواًل للمشــكلة )82,15%(, فــي حيــن بلغــت نســبة   .6

التعليقــات التــي لــم تقــدم أيــة حلــول هــي )%17,85(.
مــن التعليقــات: التــي قدمــت حلــواًل للمشــكلة، جــاء فــي المرتبــة األولــى “النصــح الدينــي لصاحــب   .7
المشــكلة” بنســبة )30,9%(, وفــي المرتبــة الثانيــة مــن التعليقــات التــي قدمــت حلــواًل للمشــكات 
المطروحــة كان “النصــح النفســي” بنســبة )19,1%(, وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة “التعليقــات التــي 
تســرد التجربــة الشــخصية “بنســبة )18,36%(, وفــي المرتبــة الرابعــة جــاء “تقديــم الحــل العملــي 
الجاد” بنســبة )7,15%(, جاء في المرتبة الخامســة من التعليقات التي قدمت حلوال لصاحب 
المشــكلة “ترجيــح أحــد الحلــول بنســبة )3,7%(, وفــي المرتبــة السادســة جــاء “عــرض المســاعدة 

“بنسبة )%2,87(.
بلغــت  المشــكات  أظهرتهــا  التــي  اإليجابيــة  القيــم  نحــو  المســتخدمين  تعليقــات  اتجاهــات   .8
)90,3%( منهــم اتجاههــم إيجابــي، بينمــا ظهــرت اتجاهــات ســلبية نحــو القيــم االيجابيــة ولكنهــا 

كانــت ضعيفــة مقارنــة باالتجــاه اإليجابــي نحوهــا حيــث بلغــت نســبة االتجــاه الســلبي )%9,7( 
فقــط .

التوصيات:
في ضوء النتائج العامة للدراسة، توصي الدراسة باآلتي: 

زيــادة االهتمــام بصفحــات المشــكات االجتماعيــة علــى موقــع )فيــس بــوك(، وزيــادة تركيــز   .1
الجهــود البحثيــة نحــو: القائميــن علــى إدارتهــا وعلــى محتواهــا الــذي تخطــى مضمــون المشــكات 

فــي بعــض الصفحــات المشــهورة، وعلــى مســتخدمي هــذه الصفحــات بشــكل أوســع.
محاولــة توجيــه الجهــود التوعويــة الخاصــة باســتخدام وســائل اإلعــام لأفــراد بمــدى أهميــة   .2
بــا شــك فــي حــل  الــردود المقدمــة والتــي تســهم  المتفاعليــن فــي هــذه الصفحــات، وأهميــة 

للكثيريــن. منفــًذا  تعــد  االســتخفاف، حيــث  المقدمــة وعــدم  المشــكات 
زيــادة االهتمــام بمعرفــة المســتور مــن خبايــا المجتمعــات العربيــة مــن خــال تتبــع هــذه الصفحــات   .3

وتحليــل محتواهــا بصفــة دائمــة.
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