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تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي
عمى رأس المال االجتماعي والسعادة لدى المقيمين في دولة اإلمارات
(دراسة ميدانية عمى عينة من المقيمين العرب وغير العرب في دولة اإلمارات)
صفا عثماف ,عمياء عنتر



مقدمة
لقد تزايد االهتماـ الدولي في اآلونة األخيرة بسعادة المواطنيف وجودة الحيػاة وقياسػاتاا ,ورافقػ اهتمػاـ

دولػػة اإلمػػا ار العربيػػة المتحػػدة برفاهيػػة المػواطنيف والمقيمػػيف عمػ أرضػػاا وسػػعادتاـ؛ حتػ أناػػا أنشػأ

و ازرة

يشػػمؿ تضػػميف ه ػ

وطنيػػا لمسػػعادة وجػػودة الحيػػاة ,ال ػ
نامجػػا
ً
السػػعادة عػػاـ  ,6104التػػي تتبن ػ بػػدورها بر ً
المفػػاهيـ فػػي بيئػػا العمػػؿ كافػػة ,واعتبارهػػا أسػػمو حيػػاة فػػي المجتم ػ واالهتمػػاـ بقياس ػ ؛ وهنػػا تبػػرز مقولػػة
صاح السمو الشػي محمػد بػف ارشػد آؿ مكتػوـ -نائػ رئػيس الدولػة رئػيس مجمػس الػوزراء حػاكـ دبػي" -أف
تكوف السعادة واإليجابيػة شػعارنا ومػنا حيػاة" (بوابػة حكومػة دولػة اإلمػا ار العربيػة المتحػدة  ,)6161وتػأتي

دولػػة اإلمػػا ار العربيػػة المتحػػدة فػػي المرتبػػة األول ػ عربي ػا لمعػػاـ السػػادس عم ػ الت ػوالي ,طبقػػا لتقريػػر السػػعادة
امنا مػ اليػوـ الػدولي لمسػعادة ,وجػاء الوافػدوف فػي
العالمي لعاـ  6161ال أطمؽ في  61مارس  ,6161تز ً
إيمانػا مػف الدولػة
المرتبة ال ػ 07
عالميا فػي مقيػاس السػعادة طبقًػا لتقريػر السػعادة العػالمي لعػاـ 6106؛ و لػؾ ً
ً
بأف المشاركة الفعالة في بناء المجتم تبدأ أوًال باالندماج والثقة في المجتم ؛ وبالتالي اإلحساس بالسعادة.
وتعػػد مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي مػػف األ رع المامػػة عم ػ مسػػتو األف ػراد والحكومػػا

فػػي تحقيػػؽ

السعادة ألفرادها -خاصة م االرتفاع الممحوظ في استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي فػي دولػة اإلمػا ار

العربيػػة المتحػػدة بػػيف المػواطنيف والمقيمػػيف -بمػػا يعػػزز دورهػػا الممحػػوظ فػػي تفاعػػؿ المقيمػػيف وانػػدماجاـ فػػي

المجتم اإلماراتي ,إال أف هناؾ نػدرة فػي الد ارسػا

التػي تناولػ

دور مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي فػي بنػاء

ودعـ والحفاظ عم رأس المػاؿ االجتمػاعي لممػواطنيف عامػة والمقيمػيف عمػ أرض دولػة اإلمػا ار خاصػة,

وعالق ػػة ل ػػؾ بس ػػعادتاـ ورض ػػاهـ ع ػػف حي ػػاتاـ -خاص ػػة أف دول ػػة اإلم ػػا ار تا ػػتـ بتحقي ػػؽ س ػػعادة األفػ ػراد
والمجتم وتوفير الرخاء والرفاهية واالستقرار لشػعباا والمقيمػيف عمػ أرضػاا عمػ حػد سػواء -وبػالرمـ مػف




أستا مشارؾ ,كمية اإلعالـ -جامعة عجماف.
أستا مساعد ,كمية اإلعالـ -جامعة عجماف.
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تنامي اهتماـ الدراسا

اإلعالمية بشبكا

التواصؿ االجتماعي ,التي ينص

هناؾ قمة في األبحاث التي تاتـ بتأثير شبكا

معظماا عم الفيسبوؾ؛ فإف

التواصؿ االجتماعي عم رأس الماؿ االجتمػاعي لممقيمػيف

فػػي الػػدوؿ العربيػػة (اإلمػػا ار نمو ًج ػا) وعالقت ػ بشػػعورهـ بالسػػعادة المتمثمػػة فػػي اإلحسػػاس بتقػػدير ال ػ ا
والرضػػا عػػف حيػػاتاـ االجتماعيػػة ,وعالقػػة اسػػتخداـ مواقػ التواصػػؿ االجتمػػاعي بتػػدعيـ عالقػػا المغت ػربيف
االجتماعية في وطناـ األـ خارج اإلما ار وعالقاتاـ االجتماعية داخؿ اإلما ار عم حد سواء.

وتبحث ه الدراسة عػف مػد إسػااـ مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي فػي دعػـ رأس المػاؿ االجتمػاعي

لممقيم ػػيف ف ػػي دول ػػة اإلم ػػا ار  ,وترص ػػد حرك ػػة انتق ػػاؿ رأس الم ػػاؿ االجتم ػػاعي االفت ارض ػػي إلػ ػ المجتمع ػػا
الفعمية وتأثير في سعادتاا الحقيقية.

ومػػف هنػػا تتحػػدد مشػػكمة الد ارسػػة فػػي التعػػرؼ عم ػ عالقػػة كثافػػة اسػػتخداـ المقيمػػيف العػػر وميػػر

العػػر لمواقػ التواصػػؿ االجتمػػاعي وتكػػويف والحفػػاظ عمػ رأس المػػاؿ االجتمػػاعي لػػدياـ مػػف جاػػة ,وتػػأثير
رأس الم ػػاؿ االجتم ػػاعي عمػ ػ س ػػعادة المقيم ػػيف م ػػف جا ػػة أخ ػػر متمثم ػػة ف ػػي (تق ػػدير الػ ػ ا – الرض ػػا ع ػػف

الحياة) .وتػدرس المتغيػ ار الديمومرافيػة الوسػيطة المػؤثرة عمػ العالقػة بػيف كثافػة اسػتخداـ مواقػ التواصػؿ
االجتماعي ورأس الماؿ االجتماعي مثؿ (الجنسية "عربية ومير عربية" ,النوع ,العمر ,الدخؿ).
أهداف الدراسة

 معرفػػة تػػأثير اسػػتخداـ مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي عم ػ رأس المػػاؿ االجتمػػاعي لممقيمػػيف فػػي دولػػة
اإلما ار .

 مقارنػػة تػػأثير اسػػتخداـ مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي عم ػ رأس المػػاؿ االجتمػػاعي -بأبعػػاد الثالثػػة-
والسعادة عم المقيميف العر ومير العر .

 معرفػػة تػػأثير المتغي ػ ار الديموجرافيػػة عم ػ رأس المػػاؿ االجتمػػاعي والسػػعادة لػػد المقيمػػيف فػػي دولػػة
اإلما ار .

 الكش ػػؼ ع ػػف العالق ػػة ب ػػيف اس ػػتخداـ مواقػ ػ التواص ػػؿ االجتم ػػاعي والس ػػعادة ل ػػد المقيم ػػيف ف ػػي دول ػػة
اإلما ار .

 رصد حركة العالقا االجتماعيػة مػف العػالـ الػواقعي إلػ االفت ارضػي  ,Offline to Onlineوحركتاػا
مف العالـ االفتراضي إل العالـ الواقعي .Online to Offline
أهمية الدراسة
 قمة الد ارسػا

التػي اهتمػ

بد ارسػة العالقػة بػيف مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي والرفاهيػة والسػعادة فػي

المجتم عامة ,وخاصة سعادة المغتربيف مف المقيميف في مير أوطاناـ.
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 تتػػي الد ارسػػة إمكانيػػة المقارنػػة بػػيف اسػػتخداما

المجتم ػ العربػػي والمجتم ػ ميػػر العربػػي المغتػػر

لمواق التواصؿ االجتماعي ,وتأثيرها عم عالقػاتاـ االجتماعيػة المتمثمػة فػي بنػاء عالقػا

جديػدة

ف ػػي الدول ػػة المض ػػيفة ,وت ػػدعيـ عالق ػػاتاـ االجتماعي ػػة المتواج ػػدة ف ػػي وط ػػناـ األـ والحف ػػاظ عميا ػػا,
وسعادتاـ المتمثمة في تقدير ال ا

والرضا عف حياتاـ في اإلما ار الدولة المضيفة.

 طبيعة الجماور المستادؼ؛ حيث تسم الدراسة بالكشؼ عف دور مواق التواصؿ االجتماعي في
دم ػ المغتػ ػربيف م ػػف جمي ػ الجنس ػػيا

ف ػػي الدولػػة المض ػػيفة ,والت ػػأقمـ م ػ مكوناتا ػػا ,وعالق ػػة ل ػػؾ

بسعادة المغتربيف ,والمتمثمة في اإلحساس بتقدير ال ا  ,والرضا عف الحياة االجتماعية في الدولة

المضيفة.

 اهػتـ معظػـ الد ارسػا

التػي تناولػ

تػأثير مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي عمػ رأس المػاؿ االجتمػاعي

لمسػػتخدمياا بػػالتركيز عم ػ بعػػديف فقػػط مػػف أبعػػاد رأس المػػاؿ االجتمػػاعي ,همػػا توثيػػؽ العالقػػا
االجتماعي ػػة وتقويتا ػػا مػ ػ األه ػػؿ واألق ػػار  ,Bondingوتجس ػػير العالق ػػا

الجدي ػػدة وم ػػدها مػ ػ

أشػ ػػخاص جػ ػػدد  ,Bridgingبينمػ ػػا لػ ػػـ يكػ ػػف هنػ ػػاؾ اهتمػ ػػاـ كػ ػػاؼ بد ارسػ ػػة رأس المػ ػػاؿ المؤسسػ ػػي
 ,Linkingال

يتضمف عالقا

مستخدمي شبكا

التواصؿ االجتماعي م المؤسسا .

 ترص ػػد الد ارس ػػة اتج ػػا العالق ػػا م ػػف افت ارض ػػية لعالق ػػا واقعي ػػة ,والعك ػػس ,وتق ػػدـ نمو ًجػ ػا لش ػػبكة
العالقا االجتماعية لممغتربيف في دولة اإلما ار عم مواق التواصؿ االجتماعي.
اإلطار النظري لمدراسة
تنطمؽ الدراسة مػف نظريػة رأس المػاؿ االجتمػاعي  ,Social Capital Theoryالتػي بػدأ تطبيقاػا
ومواق التواصػؿ االجتمػاعي ,الػ

أعػاد تسػمية

في المجتمعا

الفعمية ,ثـ تـ تطبيقاا م ظاور اإلنترن

مفاػػوـ رأس المػػاؿ االجتمػػاعي إل ػ رأس المػػاؿ االجتمػػاعي االفت ارضػػي ,بمػػا يػػوفر دينامكيػػا

لمتفاعػػؿ بػػيف

السياؽ الواقعي والسياؽ االفتراضي لرأس الماؿ االجتماعي ,وهو ما أسػما )(Brandtzaeg 2011: 457
بتأثير اإلحالؿ االجتماعي  Social Displacement Effectإشػارة إلػ أف العالقػا

بديال عف العالقا
ً

نوعا
الحقيقية الفعمية .وأشار كؿ مف ) (Blanchard & Horan 2000إل أف هناؾ ً

مف التحوال

في اتجا العالقا

مػػف السػػياقا

الواقعيػػة إلػ العالقػػا

بػػيف الجماعػػا

اإلليكترونيػة حمػ

والتفاعال

بػيف األفػراد فػي السػياقا

االفت ارضػية؛ حيػث تتحػوؿ العالقػا

االفت ارضػػية عمػ اإلنترنػ  ,والعكػػس صػػحي  ,وأشػػا ار إلػ أف التفاعػػؿ

االفت ارضػػية يقػػوـ عمػ عنصػػر تبػػادؿ المعمومػػا  ,والػػدعـ االجتمػػاعي؛ حيػػث يمتمػػؾ الفػػرد

شبكة مف العالقػا

اإللكترونيػة ,يمكػف مػف خاللاػا اكتسػا

المعمومػا  ,وتحقيػؽ منػاف تتػأرج بػيف الواقػ

االفتراضي والمجتم الواقعي.
وهناؾ ثالثة أشكاؿ لرأس الماؿ االجتماعي ,أوالً رأس المػاؿ االجتمػاعي التواصػمي  ,Bondingالػ

يػربط بػػيف األف ػراد المتشػػابايف ,وموج ػ إلػ داخػػؿ الجماعػػة ,ويعمػػؿ عمػ تأكيػػد الاويػػة ,وتػػدعيـ التجػػانس داخػػؿ
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الجماع ػػة ,ونج ػػد أف رأس الم ػػاؿ االجتم ػػاعي التواص ػػمي يتش ػػكؿ م ػػف ش ػػبكا

ا عالق ػػا اجتماعي ػػة شخص ػػية
يػربط بػيف

ثانيػا رأس المػاؿ االجتمػاعي العػابر  ,Bridgingالػ
وحميمية؛ كأفراد العائمة واألصدقاء المقػربيفً .
أف ػراد شػػديد التبػػايف ,ويوج ػ إل ػ خػػارج الجماعػػة ,وي ػربط بػػيف أف ػراد ت ػربطاـ عالقػػا ضػػعيفة؛ حيػػث يكتس ػ

نوعػا مػف
األفراد مف خالؿ عضػويتاـ مجموعػة مػف الماػا ار والمعػارؼ والعالقػا االجتماعيػة؛ ممػا يولػد لػدياـ ً

الثقػة فػي المجتمػ  ,ويػدفعاـ لممشػاركة واالنػدماج فػي المجتمػ وأنشػطت  ,(Putman 2002: 10-11) .ويحقػؽ
رأس الماؿ االجتماعي العابر لمستخدـ موق الفيسبوؾ التطمػ إلػ الخػارج؛ بحيػث يتقبػؿ وجاػا نظػر اآلخػريف

المختمفيف عن  ,وينظر إل خب ار أخر مختمفة عػف محيطػ اليػومي ,وينظػر إلػ نفسػ بوصػف جػزًءا ال يتجػ أز

مػػف شػػبكة اجتماعيػػة واسػػعة النطػػاؽ ,وأف يجػػر اتصػػاال مػ مجموعػػة واسػػعة مػػف األفػراد ,فضػ ًػال عػػف انتشػػار
مب ػػدأ المعامم ػػة بالمث ػػؿ والتب ػػادؿ مػ ػ المجتمػ ػ األوسػ ػ (ياس ػػميف  .)6102ثالثػ ػاً رأس الم ػػاؿ االجتم ػػاعي الػ ػرابط
 ,Linkingوهو مؤلؼ مف الشبكا االجتماعية ,والثقة بيف الناس ال يف يتفاعموف عػف طريػؽ القػو المؤسسػية

الرسػػمية المعمنػػة ,أو أصػػحا السػػمطا فػػي المجتمػ بمػػا يػػوفر المعمومػػا والمػوارد فػػي اتجػػا عمػػود  ,ويشػػمؿ
عالقة األفراد بالسمطا وصناع القرار ,وتتسـ العالقة هنا بالرسمية ,وتأخػ اتجاهػا عموديػا أرسػيا ,أمػا العالقػا

االجتماعيػػة فػػي النػػوعيف السػػابقيف مػػف رأس المػػاؿ التواصػػمي ورأس المػػاؿ العػػابر فاػػي عالقػػا ميػػر رسػػمية,
وتأخ االتجا األفقي ).(Aldrich 2012: 33

إف أه ػػـ العناص ػػر المكون ػػة لػ ػرأس الم ػػاؿ االجتم ػػاعي ه ػػي الثق ػػة ,الت ػػي تع ػػد أه ػػـ مكون ػػا رأس الم ػػاؿ
االجتماعي ,وثمة عالقة طردية بيف ارتفاع معدؿ الثقة بيف األفراد وحدوث التعاوف االجتماعي ,وهنػاؾ عػامالف

مرتبطػػاف يسػػاماف فػػي نمػػو الثقػػة فػػي المجتمػ الحػػديث المعقػػد ,همػػا معػػايير التبادليػػة ,والمشػػاركة المدنيػػة ,وهمػػا
بدورهما يمثالف المؤشػريف اآلخػريف لػرأس المػاؿ االجتمػاعي ,ويوضػ بوتنػاـ أف حجػـ شػبكا المشػاركة المدنيػة

يسػاـ فػي تعزيػز الثقػػة مػف جاػة ,وتعزيػػز معػايير التبادليػة مػف جاػػة أخػر  ,كمػا أف معػػايير التبادليػة ترسػ قيمػػة

الثقة بيف أعضاء المجتم ) .(Häuberer 2011وفيما يأتي عرض ألدبيا الدراسا

السابقة.

العالقة بين استخدام شبكات التواصل االجتماعي ورأس المال االجتماعي
اهتـ الكثير مف الدراسا

ببحث العالقة بػيف كثافػة اسػتخداـ مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي ورأس المػاؿ

االجتمػػاعي لػػد المسػػتخدميف .فقػػد وجػػد ( Brandtzæg )2012فػػي د ارسػػت لعينػػة زمنيػػة ممتػػدة ,مكونػػة مػػف
 6111نرويجػػي أف مسػػتخدمي شػػبكا التواصػػؿ االجتمػػاعي أظاػػروا تفوقًػا فػػي ثالثػة أبعػػاد ا صػػمة بػرأس
المػػاؿ االجتمػػاعي ,وهػػي التفاعػػؿ وجاً ػا لوج ػ ؛ وعػػدد المعػػارؼ؛ وتجسػػير العالقػػا الضػػعيفة م ػ الغربػػاء.

فالاػػدؼ ال ػرئيس لمسػػتخدمي مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي هػػو التواصػػؿ والتقػػار م ػ أق ػراناـ ,والتعػػرؼ عم ػ
إلكتروني ػا؛ ممػػا يسػػاؿ أشػػكاؿ الػػتعمـ .واعتمػػد
أخبػػار اآلخ ػريف ,واكتسػػا المعمومػػا  ,والتقػػار م ػ األق ػراف
ً

زمني ػا ,كد ارسػػة )(Brandtzaeg 2011
مجموعػػة مػػف الد ارسػػا األجنبيػػة مػػنا الد ارسػػا التتبعيػػة الممتػػدة ً

زمنيػا لمػػدة ثػػالث سػػنوا لعينػػة مػػف  100مػػف مسػػتخدمي الفيسػػبوؾ باسػػتخداـ االسػػتبياف اإللكترونػػي,
الممتػػدة ً
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وتوصػػم إلػ أف ت ازيػػد اسػػتخداـ الفيسػػبوؾ ارتػػبط بزيػػادة الػػروابط االجتماعيػػة مػ األسػرة واألقػػار واألصػػدقاء

إلكترونيػا
(رأس المػػاؿ التواصػػمي) ,كمػػا ارتػػبط بزيػػادة العالقػػا أو الػػروابط االجتماعيػػة الضػػعيفة مػ المعػػارؼ
ً

فقػط (رأس المػاؿ العػابر) ,وكشػف

نتػائ الد ارسػة التتبعيػة التػي أج ارهػا ) Burke & Marlow (2011أف

م ػػف أكث ػػر التغيػ ػ ار الحادث ػػة ف ػػي س ػػموؾ اس ػػتخداـ الف ػػرد لمفيس ػػبوؾ تتمث ػػؿ ف ػػي زي ػػادة ف ػػي رأس الم ػػاؿ الع ػػابر
Bridging Social Capital؛ إ أعػػر المبحوثػػوف عػػف أناػػـ يسػػتخدموف الفيسػػبوؾ لتبػػادؿ العالقػػا مػ

اآلخػريف ,التػػي قػػد تفيػدهـ فػػي بنػػاء رأس المػػاؿ االجتمػػاعي العػػابر ,كالتواصػػؿ مػ زمػػالء العمػػؿ؛ أو التواصػػؿ
الكتسا معمومة عػف الوظػائؼ الجديػدة ,ومػف ضػمف النتػائ المفاجئػة نقػص العالقػة بػيف اسػتخداـ الفيسػبوؾ

ورأس الماؿ التواصمي  ,Bonding Social Capitalويمكف تفسير تمؾ النتيجة بناء عم فكرة تعدد وسائؿ

اإلعػػالـ؛ إ إف االتصػػاؿ بأصػػدقائنا المق ػربيف يػػتـ مػػف خػػالؿ عػػدد كبيػػر مػػف القن ػوا  ,مناػػا االتصػػاؿ وجاً ػا

لوج ؛ مما يجعؿ ظاور تمؾ العالقا

القوية عبر الفيسبوؾ أقؿ مف ظاور العالقا

العابرة.

بينمػا ركػز د ارسػة ) Pénard & Poussing (2010بشػكؿ أساسػي عمػ تػأثير المتغيػ ار الديموجرافيػة

االفترض ػػي المكتسػ ػ م ػػف اس ػػتخداـ اإلنترنػ ػ ؛ حي ػػث أظا ػػر الد ارس ػػة أف مس ػػتو
ا
عمػ ػ رأس الم ػػاؿ االجتم ػػاعي

الػػدخؿ والمسػػتو التعميمػػي ل ػ تػػأثير محػػدود عم ػ االسػػتثمار اإللكترونػػي ل ػرأس المػػاؿ االجتمػػاعي ,أمػػا المتغيػػر
ال ػ

كػػاف ل ػ تػػأثير فاػػو متغيػػر العمػػر ,وخمص ػ الد ارسػػة إل ػ أف األف ػراد المػػاهريف فػػي تكنولوجيػػا اإلنترن ػ ,

واألفػ ػراد الػ ػ يف ل ػػدياـ أوق ػػا فػ ػراغ كبيػ ػرة ,واألفػ ػراد الػ ػ يف ل ػػدياـ رص ػػيد كبي ػػر م ػػف رأس الم ػػاؿ االجتم ػػاعي أكث ػػر

احتمالية الستخداـ اإلنترن لمحفاظ عم قاعدة رأس الماؿ االجتماعي لدياـ وتوسيعاا.
اهتم

بعض الدراسا

بالمقارنة بيف تأثير وسائؿ اإلعالـ الجماهيريػة واإلنترنػ

االجتماعي ,كدراسة جبػر وزمالئاػا ) Geber, Scherer & Hefner (2016التػي أثبتػ
عم وسائؿ اإلعالـ الجماهيرية ,وكشف

عف أف استخداـ اإلنترن

عمػ رأس المػاؿ
تفػوؽ اإلنترنػ

نج في تقوية رأس المػاؿ االجتمػاعي

لد مستخدمياا وتدعيماا مقارنة باستخداـ وسائؿ اإلعالـ الجماهيرية.
وفي تطبيقا

بحثية عم المجتمعا

العربية اهتـ معظػـ الد ارسػا

العربيػة ببعػديف فقػط مػف أبعػاد

رأس المػػاؿ االجتمػػاعي االفت ارضػػي؛ رأس المػػاؿ التواصػػمي ,ورأس المػػاؿ العػػابر ,كمػػا ركػػز معظماػػا عم ػ

عالقة استخداـ الفيسبوؾ مف دوف ميػر مػف مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي بػرأس المػاؿ االجتمػاعي؛ فأسػفر

د ارسػػة نجػػالء محمػػود ( )6106التػػي طبقتاػػا عم ػ  101مبحوثًػا عػػف أف الفيسػػبوؾ يػػدعـ أوج ػ العالقػػا
االجتماعيػػة التقميديػػة ,ويخمػػؽ سػػبالً لتػػدعيـ أشػػكاؿ مػػف العالقػػا االجتماعيػػة االفت ارضػػية الجديػػدة ,ويزيػػد
اندماج األفراد في المجتم المحمي والعالمي ,ويدعـ مشػاركتاـ فػي الشػؤوف العامػة ,بمػا يمثػؿ قاعػدة يمكػف
توظيفاا في حفز قو التنمية.
السعود

وتوصػ ػػم

د ارسػ ػػة عػ ػػالء الشػ ػػامي ( )6101التػ ػػي اسػ ػػتادف

د ارسػ ػػة تػ ػػأثير اسػ ػػتخداـ المجتم ػ ػ

في الرياض لمفيسبوؾ عم دعـ رأس الماؿ االجتمػاعي ,إلػ وجػود عالقػة ارتباطيػة إيجابيػة
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تحقؽ رأس الماؿ االجتماعي بمستويي ؛ رأس الماؿ االجتماعي العابر

بيف استخداـ الفيسبوؾ ومعدال

 ,Bridging Social Capitalورأس الماؿ االجتماعي التواصمي .Bonding Social Capital
وفػ ػػي د ارسػ ػػة هيػ ػػثـ جػ ػػودة ( )6104عم ػ ػ عينػ ػػة قواماػ ػػا  132مػ ػػف طػ ػػال

الجامعػ ػػة فػ ػػي مصػ ػػر

ػائيا ب ػػيف حج ػػـ رأس الم ػػاؿ االجتم ػػاعي ل ػػد الش ػػبا
والس ػػعودية ,توص ػػم إلػ ػ وج ػػود عالق ػػة دال ػػة إحص ػ ً
الجامعي وكثافة استخداماـ لمواق التواصؿ االجتمػاعي؛ حيػث توجػد فػروؽ ناتجػة عػف تػأثير معػدؿ إدمػاف
مواق التواصؿ االجتماعي عم رأس الماؿ االجتماعي لصال المعدؿ المرتف  ,ودل
عم وجود عالقة بيف رأس الماؿ االجتماعي وتقدير ال ا  ,والثقة في العالقا

أيضػا
نتائ الد ارسػة ً

االجتماعية.

وكشػػف د ارسػػة شػػيريف محمػػد ك ػدواني ( )6106عػػف تػػأثير شػػبكة العالقػػا االجتماعيػػة اإللكترونيػػة

عم صفحا النقاش فػي الفيسػبوؾ عمػ رأس المػاؿ االجتمػاعي لػد المتفػاعميف عبػر الصػفحا  ,وفػي هػ ا

اإلطػػار أجػػر الباحثػػة د ارسػػة تحميميػػة لمحتػػو صػػفحا النقػػاش ,ود ارسػػة ميدانيػػة عم ػ  011شػػخص مػػف
أعضاء الصػفحا النقاشػية ,وأشػار نتػائ الد ارسػة إلػ أف صػفحا النقػاش االجتمػاعي نجحػ فػي تشػكيؿ
شبكة مف العالقا

االجتماعية بيف أعضائاا ,واظاار الثقة المتبادلة والتعاوف والمساعدة بيناـ ,كما ساعد

في دعـ رأس الماؿ االجتماعي التواصمي والعابر لد أعضائ  ,وأسام

ه الصفحا النقاشية في ترسػي

قيـ الرمبة في مساعدة اآلخريف ,والتعاوف ,واالحتراـ المتبادؿ ,واالختالؼ في ال أر مف دوف تجري .
والعالقا

ف ػػي ح ػػيف اهتمػ ػ

د ارس ػػة ياس ػػميف محم ػػد ( )6102بالمؤشػ ػ ار النفس ػػية المرتبط ػػة بإنش ػػاء ال ػػروابط

المختمفة؛ وبالتالي تراكـ رأس الماؿ االجتماعي العابر والتواصمي ,التي تضػـ الرضػا عػف الحيػاة

والثقػ ػػة بػ ػػالنفس واحت ػ ػراـ ال ػ ػ ا

االجتماعية ,وإلنشاء العالقا

بوصػ ػػفاا مؤش ػ ػ ار لمحالػ ػػة النفسػ ػػية لالسػ ػػتخداـ المكثػ ػػؼ لمواق ػ ػ الشػ ػػبكا

م اآلخػريف ,والحصػوؿ عمػ المعمومػا

والعاطفي ,والمشاركة السياسية والمدنية .كما توصم

دراسة داليػا عاصػـ ( )6103إلػ أف الفيسػبوؾ دعػـ

رأس الماؿ االجتماعي بنوعي لد المستخدميف؛ حيث كان
أصدقائاـ الحالييف ,وتكويف عالقا

( )6105بدراسة اتجاها

الشبا

وفػرص العمػؿ والػدعـ االجتمػاعي

تستخدـ عينة الدراسة الفيسػبوؾ لمتواصػؿ مػ

جديدة فيما يعرؼ بالتشبيؾ م المزيد مػف األصػدقاء .كمػا اهػتـ بكيػر

السعود نحو تطبيقا

التواصؿ االجتماعي عف طريؽ الاواتؼ ال كية

وعالقتاا برأس الماؿ االجتماعي لدياـ؛ حيث أظار الدراسة أف مستو رأس الماؿ االجتماعي التواصمي

لػػد الشػػبا

الشبا
وزاد

السػػعود أعم ػ مػػف مس ػتو رأس المػػاؿ االجتمػػاعي العػػابر ,وأن ػ كممػػا زاد

السعود لتطبيقا

الاواتؼ ال كية زاد

ثقتاـ في العالقا

كثافػػة اسػػتخداـ

االجتماعيػة ,وزاد تقػدير الػ ا

أيضا ماا ار التواصؿ االجتماعي لدياـ؛ وبالتالي زاد رأس الماؿ االجتماعي.
ً
وتجػػدر اإلشػػارة إل ػ أف هنػػاؾ قمػػة مػػف الد ارسػػا التػػي طبق ػ

لػدياـ,

عم ػ المجتم ػ اإلمػػاراتي ,التػػي ركػػز

معظماا عم رأس الماؿ االجتماعي الرابط والعابر -فقط -فتوصم دراسة )Shen, & Khalifa (2015
التػػي طبق ػ
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المبحػػوثيف فػػي تطػػوير عالقػػا قويػػة م ػ اآلخ ػريف ,وأظاػػر الد ارسػػة أف األف ػراد األكثػػر اشػػت ار ًكا فػػي أنشػػطة
تطوير ألنواع مختمفة مف رأس الماؿ االجتماعي ,وكاف اسػتخداـ الفيسػبوؾ بكثافػة يػرتبط
ًا
الفيسبوؾ كانوا أكثر

ئيسػا لتطػوير رأس المػاؿ االجتمػاعي العػابر .كمػا
ارتباطًا
إيجابيػا بػرأس المػاؿ الواصػؿ ,إال أنػ لػـ يكػف س ً
ً
ػببا ر ً

ه ػػدف د ارسػػػة ع ػ ػزة عبػػػد العظػػػيـ ( )6107إل ػ ػ اكتش ػػاؼ مػػػد إدراؾ اإلم ػػاراتييف ل ػ ػرأس الم ػػاؿ االجتمػػػاعي

االفت ارضػػي عبػػر مواقػ التواصػػؿ االجتمػػاعي؛ وأظاػػر نتػػائ الد ارسػػة وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة قويػػة بػػيف كثافػػة
اسػتخداـ مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي ورأس المػػاؿ االجتمػػاعي (العػػابر)  Bridgingعم ػ حسػػا رأس المػػاؿ

(التواصمي) .Bonding
العالقػػا

ومما سبؽ نستخمص أف نتائ معظـ الدراسا
الجديػػدة  Bridgingعم ػ حسػػا

أشػار إلػ دور مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي فػي مػد

الحفػػاظ عم ػ العالقػػا

القويػػة  ,Bondingوأف هنػػاؾ نقػػص

اهتمػػاـ بالبعػػد الثالػػث المكمػػؿ ل ػرأس المػػاؿ االجتمػػاعي ,وقم ػة فػػي الد ارسػػا

التػػي اهتم ػ

باتجػػا العالقػػا

االجتماعية مف العالـ االفتراضي  Onlineإل الواقعي  ,Offlineأو العكس.
عالقة رأس المال االجتماعي بالسعادة
بينمػػا أشػػار د ارسػػا

كثيػػرة إل ػ تػػأثير مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي عم ػ زيػػادة المشػػاعر السػػمبية

كػالغيرة؛ والحقػد؛ واالكتئػا ؛ والقمػؽ ,كد ارسػة ),Scherr et al. (2018), Vannucci et al. (2017
اهتم

دراسا

أخر بتأثير كثافة استخداـ مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي عمػ السػعادة والمشػاركة اإليجابيػة

والتطوع وميرها مف السموؾ والمشػاعر اإليجابيػة ,وبمػا أف السػعادة مفاػوـ نسػبي ,فانػاؾ د ارسػا

الماؿ االجتماعي أحد مقوما

تعػد رأس

السعادة؛ ففي دراسة تحميمية لعناصر السعادة في تس مف الػدوؿ الصػناعية

الغنيػ ػػة أظاػ ػػر التحميػ ػػؿ اإلحصػ ػػائي أف السػ ػػعادة والرضػ ػػا عػ ػػف الحيػ ػػاة مرتبطػ ػػاف ببعضػ ػػاما ,وأف السػ ػػعادة
تتوقػ ػػؼ عم ػ ػ العالقػ ػػا

المسػ ػػتقرة ,وخص ػ ػائص الدولػ ػػة التػ ػػي يقػ ػػيـ فياػ ػػا الفػ ػػرد ,وأشػ ػػار الد ارس ػ ػة إل ػ ػ أف

رأس المػ ػػاؿ االجتمػ ػػاعي هػ ػػو أهػ ػػـ مؤش ػ ػ ار السػ ػػعادة لػ ػػد المقيمػ ػػيف فػ ػػي كػ ػػؿ دولػ ػػة ,واستخمص ػ ػ

د ارسػ ػػة

ػائيا بػيف سػعادة الماػاجريف ورأس مػالاـ االجتمػاعي,
) Leung et al. (2011أف هنػاؾ عالقػة دالػة إحص ً
أيضا اهتـ الكثير مف الدراسا باختبار العالقة بيف
متمثمةً في الثقة في األشخاص والمؤسسا في كندا .و ً

اسػػتخداـ الطػػال

كؿ دراسة؛ فتوصم

الجػػامعييف بالتحديػػد لمفيسػػبوؾ والسػػعادة ,التػػي تػػـ قياسػػاا مػػف خػػالؿ متغيػ ار مختمفػػة فػػي
دراسة ( Kim& Lee )2011عم عينة مف الطال

الجامعييف قواماا ( )170إلػ

ط ػا
أف عػػدد األصػػدقاء عمػ الفيسػػبوؾ وطريقػػة تقػػديـ صػػورة إيجابيػػة عػػف واتاػػـ عمػ الفيسػػبوؾ تػرتبط ارتبا ً
والعالقػػا

عبػػر الفيسػػبوؾ مثماػػا مثػػؿ

إيجابيػا بالسػػعادة وال ارحػػة الشخصػػية لممسػػتخدـ ,وادراؾ أف الصػػداقا
ً
ػدر رئيسػا لمػػدعـ االجتمػػاعي لػ تػػأثير عمػ عالقػػة عػػدد األصػػدقاء
الصػداقا التقميديػػة تعمػػؿ بوصػػفاا مصػ ا
والسعادة.
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الجامعػػا

وه ا ما أكدت دراسة أماني ألبر ( )6106مف وجود عالقة ارتباطية إيجابية بيف استخداـ طال

المصػرية لمفيسػػبوؾ والشػعور بالرضػػا عػػف الحيػػاة االجتماعيػػة ,والثقػػة االجتماعيػػة وتقػػدير الػ ا ,

التػػي عبػػر عناػػا الد ارسػػة بمصػػطم الرفاهيػػة االجتماعيػػة  ,Social Wellbeingكمػػا توصػػم
كثافػػة اسػػتخداـ الفيسػػبوؾ واالتجاهػػا

طال

الجامعا

المحابيػػة ل ػ سػػاعد

عينة الدراسة ,وأيضاً توصم

إل ػ أف

فػػي التقميػػؿ مػػف الشػػعور بالوحػػدة والخجػػؿ لػػد

د ارسػة ( Srivastava (2015لمنتيجػة نفسػاا ,وهػي تػأثير

استخداـ الفيسبوؾ عمػ الرضػا عػف الحيػاة والسػعادة الشخصػية بػيف الطػال

ارتباطية إيجابية بيف عدد األصدقاء عم الفيسبوؾ ومعدال

الجػامعييف عمػ وجػود عالقػة

المبحوثيف عم مقاييس السعادة والرضا عف

الحياة.
بينما توصم

أخػر إلػ أف هػ العالقػة ضػعيفة؛ كد ارسػة ) Valenzuela (2009التػي

د ارسػا

أظا ػػر وج ػػود عالق ػػة مي ػػر قوي ػػة ب ػػيف رأس الم ػػاؿ االجتمػ ػاعي والرض ػػا ع ػػف الحي ػػاة االجتماعي ػػة ,والثق ػػة
والمشػػاركة لػػد الطػػال  ,وفسػػر الد ارسػػة لػػؾ ب ػأف الرضػػا لػػد األف ػراد ع ػف الحيػػاة والثقػػة والمشػػاركة فػػي

األنشػػطة الجمعيػػة يتػػأثر بسػػماتاـ الشخصػػية وخب ػراتاـ الحياتيػػة وتنشػػئتاـ االجتماعي ػة فػػي مرحمػػة المراهقػػة
واستخداماـ وسائؿ اإلعالـ اإلخبارية.

مواقع التواصل االجتماعي ورأس المال االجتماعي لدى المقيمين في دولة مضيفة
العالقػا

اهتمػ

قمػػة مػػف الد ارسػػا

بتػأثير اسػػتخداـ مواقػ التواصػػؿ االجتمػاعي عمػ حفػػاظ المغتػربيف عمػ

االجتماعيػة وتكػويف عالقػػا

جديػدة وانػدماجاـ فػػي الدولػة المضػيفة ,التػػي تنوعػ

والمااجريف؛ ففي دراسة عف المااجريف إلػ أوروبػا أظاػر الماػاجروف مسػتويا

مقارنة بنظرائاـ مف السكاف األصمييف فػي مػر أوروبػا ,وأرجعػ

الد ارسػة السػب

بػيف المغتػربيف

أقػؿ مػف الشػعور بالسػعادة

فػي لػؾ إلػ أف ضػعؼ

رأس الماؿ االجتماعي هو مصدر محتمؿ لعػدـ المسػاواة فػي الشػعور بالرفاهيػة ال اتيػة؛ فػاختالؼ الشػبكا

االجتماعية والحواجز المغوية والثقافية مثؿ عوائؽ لالنػدماج والسػعادة ,كمػا مثػؿ فجػوة بػيف الماػاجريف ميػر

األوروبيػيف والسػػكاف األصػػمييف ,وأوضػػح

أف رأس المػاؿ االجتمػػاعي عنصػػر حاسػـ فػي تقميػػؿ الفجػػوة بػػيف

ػدماجا م ػػف مي ػػر األوروبي ػػيف
الما ػػاجريف والس ػػكاف األص ػػمييف؛ حي ػػث ك ػػاف الما ػػاجروف األوروبيػ ػوف أكث ػػر ان ػ ً
).(Tegegne & Glanville 2019
واهتـ بعض الدراسا

بدواف اسػتخداـ المغتػربيف لمواقػ التواصػؿ االجتمػاعي؛ حيػث توصػم د ارسػة

) McKechnie et al. (2012إل أف المغتربيف في دبي اهتموا باستخداـ مواق التواصؿ االجتماعي؛ ألف

أسػػرهـ وأصػػدقاءهـ أعضػػاء فػػي تمػػؾ المواق ػ  ,ولكػػي يظم ػوا عم ػ تواصػػؿ م ػ أسػػرهـ وأصػػدقائاـ ,إل ػ جان ػ
استخداـ تمؾ المواق لاللتقاء بأصدقاء جدد ,ولجم المعموما

عف األفػراد أو المنتجػا  ,أو متابعػة األحػداث

الجارية في البمد المضيفة.

67

تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمى رأس المال االجتماعي والسعادة لدى المقيمين في دولة اإلمارات

)Arab Media & Society (Issue 29, Winter/Spring 2020

أما د ارسػة ) Li et al. (2014فقػد اسػتادف

مقارنػة دوافػ اسػتخداـ الطػال الصػينييف المقيمػيف فػي

الواليػػا المتحػػدة األمريكيػػة لمواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي فػػي الدولػػة المضػػيفة والدولػػة األـ ,وبم ػ حجػػـ العينػػة
 601طالبا جامعيا ,وتوصم الدراسة إل أف استخداـ الطال الصينييف لمواقػ التواصػؿ االجتمػاعي ارتػبط

يجابيػا بػرأس المػػاؿ العػابر لمحفػػاظ عمػ عالقػاتاـ الضػػعيفة داخػؿ الواليػػا المتحػدة األمريكيػػة ,والتػػي
ارتباطًػا إ ً
تتػي لاػـ تكػويف شػبكا

اجتماعيػة أوسػ لمحصػوؿ عمػ المعمومػا

والمصػادر المتنوعػة ,وأكػد الد ارسػة أف

الفيسبوؾ يستخدـ بكثافة مف جان الطػال الصػينييف المقيمػيف فػي الواليػا المتحػدة األمريكيػة لمتواصػؿ مػ

أصػػدقائاـ داخػػؿ بالدهػػـ األـ أو البمػػد المضػػيفة .وه ػ ا مػػا أكدت ػ د ارسػػة أج ارهػػا ) Theemling (2013عػػف
المغتػ ػربيف ف ػػي نيوزيمن ػػدا لمتع ػػرؼ عمػ ػ الط ػػرؽ الت ػػي يس ػػتخدـ با ػػا المغتربػ ػوف ف ػػي نيوزيمن ػػدا مواقػ ػ التواص ػػؿ
االجتماعي والمنصا

اإللكترونية األخر أثناء عممية التكيؼ واالندماج م المجتم النيوزلنػد ؛ حيػث كػاف

ػتخداما بيػػناـ؛ لمتواصػػؿ م ػ اآلخ ػريف ,والحفػػاظ عم ػ العالقػػا الشخصػػية م ػ
الفيسػػبوؾ أكثػػر المنصػػا اسػ ً
ػتبيانا عمػ عينػة مػف  527مػف الماػاجريف
األصدقاء واألسرة .كمػا أجػر ) Damian & Ingen (2014اس ً
الاولن ػػدييف ,ورك ػػز االس ػػتبياف عمػ ػ قي ػػاس اس ػػتخداـ الما ػػاجريف لم ػػوقعي الفيس ػػبوؾ و Hyvesف ػػي نيوزيمن ػػدا,

يجابيػا بعػدد الػروابط بالجماعػا
وخمص الدراسة إل أف استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي يرتبط ارتباطًػا إ ً
الخارجيػػة  ,Outgroupsبينمػػا لػػـ تظاػػر أيػة عالقػػة بػػيف اسػػتخداـ مواقػ التواصػػؿ االجتمػػاعي وعػػدد الػػروابط
بالجماعػػة الداخميػػة ,وكشػػف

عػػف اهتمػػاـ الماػػاجريف بأنشػػطتاـ اإللكترونيػػة؛ لتأسػػيس عالقػػا م ػ م ػواطني

الدولة التي يعيشوف فياا ,فالنجاح في تكويف تمؾ العالقا

عامػؿ ماػـ لنجػاح عمميػة التكيػؼ مػ الدولػة التػي

يعيشوف فياا ,كما كاف الستخداـ مواق التواصؿ االجتماعي تأثير إيجابي عمػ جػودة العالقػا االجتماعيػة؛

إ إناػ ػػا األداة األساسػ ػػية لتحسػ ػػيف الخطػ ػػا ال ػ ػ اتي  ,Self-Discourseوتحسػ ػػيف خب ػ ػراتاـ ,والتعبيػ ػػر عػ ػػف
مشاعرهـ في االتصاؿ م أصدقائاـ عبر اإلنترن .
ومما سبؽ تشير نتػائ الد ارسػا

السػابقة إلػ أهميػة مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي فػي بنػاء عالقػا

اجتماعيػ ػػة جديػ ػػدة ,والحفػ ػػاظ عم ػ ػ رأس المػ ػػاؿ االجتمػ ػػاعي القػ ػػائـ بالفعػ ػػؿ ,وايجػ ػػاد روابػ ػػط لمتواصػ ػػؿ م ػ ػ

المؤسسا ؛ وبالتالي االندماج في أنشطة المجتم والثقة المتبادلة بيف أفراد  ,بما يوض أهميتاا لممغتربيف
والمقيميف في دولة مضيفة ,ودورهػا فػي اكتسػا

الثقػة بػيف أفػراد المجتمػ واالنخػراط فػي أنشػطت ؛ ممػا يعػد

مصدر لمسعادة والشعور باإليجابية ,المتمثمة في تقدير ال ا  ,والرضا عف الحياة في الدولة المضيفة.
ًا
فروض الدراسة

 الفرض األوؿ هناؾ فروؽ في كثافة استخداـ مواق التواصػؿ بػاختالؼ النػوع ,والجنسػية (عربيػة–
مير عربية) ,والتعميـ ,والدخؿ ,والحالة الوظيفية.

إحصائيا بيف كثافة استخداـ مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي
 الفرض الثاني توجد عالقة ارتباطية دالة
ً
والسعادة لد المغتربيف.
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 الفرض الثالث توجد عالقػة ارتباطيػة بػيف كثافػة اسػتخداـ مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي ورأس المػاؿ
االجتماعي لد المغتربيف (رأس الماؿ التواصمي– رأس الماؿ العابر -رأس الماؿ الرابط الرأسي).

 الفرض الراب

توجد عالقة ارتباطيػة بػيف الثقػة االجتماعيػة عمػ مسػتويا

الثالثة والسعادة لد المغتربيف.

رأس المػاؿ االجتمػاعي

ػائيا ب ػ ػػيف رأس الم ػ ػػاؿ االجتم ػ ػػاعي والثق ػ ػػة
 الف ػ ػػرض الخ ػ ػػامس توج ػ ػػد عالق ػ ػػة ارتباطي ػ ػػة دال ػ ػػة إحص ػ ػ ً
االجتماعية.
 الفػػرض السػػادس هنػػاؾ فػػروؽ ا

داللػػة إحصػػائية بػػيف المغتػربيف العػػر وميػػر العػػر فػػي دولػػة

اإلما ار العربية المتحدة في كؿ ما يأتي

 كثافة استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي.

 رأس الماؿ االجتماعي (العابر– التواصمي -الرابط).
 السعادة.
 الثقة.
منهج الدراسة
استخدم

الدراسة منا المس بالعينة لعينػة متاحػة قواماػا ( )111مقػيـ مػف العػر وميػر العػر

أعمارهـ مف ( 06إل أكثر مف  41سنة).
عينة الدراسة

عينة متاحة  Available Sampleقواماا ( )111مبحوث ,موزعة بالتساو بيف المقيميف العر
ومير العر في اإلما ار السب ممف تتراوح أعمارهـ بػيف  06سػنة فػأكثر ,بمختمػؼ المسػتويا
وحاول

الباحثة تمثيؿ فئا

وتـ جم البيانا

مختمفة ممثمة لمجتم المقيميف مف الجنسيا

التعميميػة,

العربية ومير العربيػة المتنوعػة,

مف خالؿ استمارة استبياف؛ نسخة مصممة بالمغة اإلنجميزية ,وأخر بالمغة العربية.

اختبار الصدق والثبات في الدراسة الميدانية
مع ػػا ت ػػـ ع ػػرض االس ػػتمارة عمػ ػ مجموع ػػة م ػػف
لمتأك ػػد م ػػف ص ػػدؽ االس ػػتمارة الظ ػػاهر والمحت ػػو ً
المحكم ػيف المتخصصػػيف ف ػ اإلعػػالـ وعمػػـ االجتمػػاع لالسػػتفادة مػػف مالحظػػاتاـ بشػػأف االسػػتمارة  ,ومػػف
تبعػا لمالحظػاتاـ ,ثػـ صػيامة
خالؿ آرائاـ ,تـ تعديؿ بعػض األسػئمة وفئاتاػا مػف حيػث الحػ ؼ ,واإلضػافة ً
االستمارة في صورتاا الناائية(.)0
()0

أ.د/أحمد فاروؽ رضواف.أستا مشارؾ بكمية االتصاؿ الجماهير  .جامعة الشارقة.
أ.د.ـ /حساـ سالمة أستا مشارؾ بكمية اإلعالـ -جامعة عجماف.

أ.د /سعيد ناصؼ أستا بقسـ االجتماع .كمية اإلنسانيا
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والعموـ -جامعة عجماف.
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وتػػـ تحقيػػؽ الثبػػا

فػػي أداة القيػػاس عػػف طريػػؽ قيػػاـ الباحثػػة بإعػػادة تطبيػػؽ صػػحيفة االستقصػػاء

( )Test-Re-Testعم ػ مجموعػػة البحػػث بنسػػبة ( )%3مػػف عينػػة الد ارسػػة ( 66مفػػردة) بعػػد أسػػبوع مػػف
انتاػػاء العمػػؿ الميػػداني فػػي تطبيق ػ  ,وبم ػ معامػػؿ الثبػػا
صحيفة االستقصاء بالمقابمة.

لثبا

الكمػػي ( ,)1.76وهػػو معامػػؿ عم ػ درجػػة مقبولػػة

مقاييس الدراسة التجميعية
استفاد

الدراسة الحالية مف الدراسا

السابقة في تحديد متغي ار الدراسة وقياساا كما يأتي

كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي
طبقػ

الد ارسػة مقيػاس ) Ellison, Stenifield & Lampe (2007التجميعػي لكثافػة اسػتخداـ

مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي مػف خػالؿ سػؤاؿ المبحػوثيف ثالثػة أسػئمة أوال مػا متوسػط الوقػ

الػ

يقضػي

يوميا في استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي؟ ثانياً ما عػدد األصػدقاء عمػ مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي؟

ثالث ػاً مػػا مػػد عالقت ػ وارتباط ػ بمواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي؟ و لػػؾ مػػف خػػالؿ عػػدة جمػػؿ عم ػ مقيػػاس

ليك ػػر الثالث ػػي (مواف ػػؽ -محاي ػػد -مع ػػارض) وتش ػػمؿ العب ػػا ار اآلتي ػػة ج ػػزء م ػػف نش ػػاطي الي ػػومي ,أش ػػعر
بالسػػعادة والفخػػر عنػػدما أقػػوؿ إف لػػد حسػػابا عم ػ موق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي ,أشػػعر بػػأني منعػػزؿ عػػف

اآلخريف عندما ال أسجؿ دخولي لفترة عم موق شبكة التواصؿ االجتماعي ,أشػعر بػأني جػزء مػف مجتمػ
شبكة التواصؿ االجتماعي ,سأشعر باألسؼ إ ا تـ إمالؽ موق التواصؿ االجتماعي.
رأس المال االجتماعي

وتػػـ قياس ػ بس ػؤاؿ المبحػػوثيف عػػف مػػد م ػوافقتاـ عمػ بعػػض العبػػا ار التػػي تعب ػر عػػف االنػػدماج,

والثقة عم مستو األبعاد الثالثة لرأس الماؿ االجتماعي ,و لؾ باستخداـ مقياس (ليكر الخماسي) ال

تتػ ػراوح ب ػػدائؿ اإلجاب ػػة عميػ ػ ب ػػيف اآلتػ ػي مواف ػػؽ بش ػػدة ( -)3مواف ػػؽ ( -)2محاي ػػد ( -)1مع ػػارض (-)6

معارض بشدة (.)0

ويتكوف مقياسي االندماج والثقة عم مستو األبعاد الثالثة لرأس الماؿ االجتماعي
أوال :االندماج طبقا لألبعاد الثالثة لرأس المال االجتماعي
طبق

الدراسة المقاييس التي طورتاا جامعة مينيسػوتا لقيػاس االنػدماج والثقػة طبقػا لألبعػاد الثالثػة

لرأس الماؿ االجتماعي ) ,(Chazdon, Allen, Scheffert & Horntvedt 2013وتـ تعديؿ صػيامة
بعض الجمؿ بما يتوافؽ م المجتم اإلماراتي ,كما يأتي

أ.د/عصاـ نصر سميـ .أستا بكمية االتصاؿ الجماهير  .جامعة الشارقة.
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 مقي ػػاس رأس المػػػاؿ االجتمػ ػػاعي (التواصػ ػػمي)  Bondingويشػ ػػمؿ س ػػب جمػ ػػؿ هػػػي هنػ ػػاؾ عػػػدة
شخصػػيا

فػػي اإلمػػا ار أثػػؽ فياػػا وألجػػأ إلياػػا لحػػؿ مشػػاكمي إ ا احتجػ

شػػخص فػػي اإلمػػا ار أسػػتطي الطم ػ
أطم ػ

سػػمفة ماليػػة ممحػػة ,هنػػاؾ

من ػ  ,هنػػاؾ أشػػخاص فػػي اإلمػػا ار أثػػؽ فػػياـ وأسػػتطي أف

مػػناـ النصػػيحة فػػي ق ار ارتػػي المامػػة ,الشخصػػيا

التػػي أتفاعػػؿ معاػػا فػػي اإلمػػا ار سػػتكوف

مرجعا لي لمحصوؿ عم وظيفة جيدة ,ال أعػرؼ النػاس بشػكؿ كػاؼ لعمػؿ أ شػيء ماػـ بالنسػبة

لػػي ,الشخصػػيا

ػز لػػي لتنميػػة ماػػاراتي ,يجتم ػ أعضػػاء المجتم ػ
التػػي أتفاعػػؿ معاػػا تكػػوف محفػ ا

لمساعدة الجار في قضاء حاجة مامة ل .

 مقياس رأس الماؿ االجتماعي (العابر)  Bridgingويتضمف خمس عبا ار هػي أشػعر بػأني جػزء
مف مجتم اإلما ار  ,أنا ماتـ بمػا يػدور فػي مجتمػ اإلمػا ار  ,التفاعػؿ مػ األشػخاص المختمفػة فػي

مجتم ػ اإلمػػا ار جعمنػػي أجػػر أشػػياء جديػػدة ,أنػػا عم ػ اتصػػاؿ بأشػػخاص جديػػدة ط ػواؿ الوق ػ فػػي

اإلما ار  ,التفاعؿ م الناس في اإلما ار ي كرني بأف كؿ شخص في العالـ متصؿ باآلخر.

 مقياس رأس الماؿ االجتماعي المؤسسي (الرابط)  Linkingويشمؿ سب عبػا ار تػـ تعػديماا بمػا
يتناس

م المجتم اإلماراتي ,هي التفاعػؿ مػ المؤسسػا

فػي اإلمػا ار يجعمنػي أشػعر برفاهيػة

فػ ػػي الحصػ ػػوؿ عم ػ ػ المعمومػ ػػا

والمسػ ػػاعدة ,أجػ ػػد اسػ ػػتجابة س ػ ػريعة لتسػ ػػاؤالتي واستفسػ ػػاراتي مػ ػػف

اإلمػػا ار  ,تفػػاعمي مػ المؤسسػػا

فػػي اإلمػػا ار يجعمنػػي ماتمػا باألنشػػطة والمبػػاد ار االجتماعيػػة,

المؤسسػػا

ػر لمشػػاكمي خػػالؿ تفػػاعمي م ػ المؤسسػػا
فػػي اإلمػػا ار  ,أجػػد حػػال س ػريعا ومباشػ ا

التفاعؿ م المؤسسا

في اإلما ار يجعمني أهتـ بحضور االجتماعا

فػػي

الرسمية ,أتصؿ بػاآلخريف

فػػي مجتمعػػي لعػػرض موضػػوع مػػا والمشػػاركة ب أري ػي فياػػا ,أحػػرص عم ػ المشػػاركة فػػي المناسػػبا
الوطنية والدينية في اإلما ار .

ثانيا :الثقة االجتماعية طبقا لألبعاد الثالثة لرأس المال االجتماعي
وتـ قياس الثقة االجتماعية مف خالؿ مقياس خماسي يتكوف مف إحد عشرة جممة ,تتضمف
الثقػػة عم ػ مسػػتو رأس المػػاؿ االجتمػػاعي التقػػاربي م ػ األهػػؿ واألصػػدقاء وتعبػػر عناػػا الجممتػػاف

اآلتيتاف أثؽ في الجيراف ,أثؽ في زمالئي في العمؿ ,والثقة عم مستو العالقا
واألشػػخاص مػػف الجنسػػيا

والثقافػػا

مختمفة ,أثؽ في شخصيا

جديدة عم المجتم  ,والثقة في المؤسسا

ثقافا

المتنوعػػة ,وتعبػػر عناػػا الجمػػؿ األربػ اآلتيػػة أثػػؽ فػػي أشػػخاص مػػف

مختمفة ,أثؽ في أشخاص يشاركونني الناد نفس واألنشطة نفساا ,أثؽ في أشخاص مف جنسيا

عناػػا الجمػػؿ الخمػػس اآلتيػػة أثػػؽ فػػي المؤسسػػا

الصػػحية فػػي اإلمػػا ار  ,أثػػؽ فػػي مؤسسػػا
القانوف في اإلما ار  ,أثؽ في المؤسسا
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المتباعدة م المعارؼ

الرسمية في الدولة المضيفة وتعبر

التعميميػػة فػػي المجتم ػ اإلمػػاراتي ,أثػػؽ فػػي المؤسسػػا

الخدمػػة االجتماعيػػة فػػي اإلمػػا ار  ,أثػػؽ فػػي مؤسسػػا

اإلعالمية اإلماراتية.

تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمى رأس المال االجتماعي والسعادة لدى المقيمين في دولة اإلمارات

تطبيػػؽ

)Arab Media & Society (Issue 29, Winter/Spring 2020

السعادة
تـ قياس السعادة مف خالؿ المقياس التجمعي لمقياسي تقدير ال ا

عف الحياة  ,Satisfaction with Life in UAEكما يأتي
 .0مقياس تقدير ال ا

 Self-Esteemطبق

ليكر الخماسي ,ويتكوف مقياس تقدير ال ا

 Self-Esteem Scaleوالرضا

الدراسة مقيػاس ) (Rosenberg 1989طبقػا لمقيػاس
مف سب جمؿ كاآلتي أشعر بػأني شػخص يسػتحؽ

الجيػػدة-

التقػػدير -وأنػػي عمػ قػػدـ المسػػاواة مػ اآلخػريف -أشػػعر بػػأني أمتمػػؾ الكثيػػر مػػف الصػػفا

لػد القػدرة عمػ إنجػاز أمػػور كثيػرة -أشػعر بأنػ لػػيس لػد مػا أفخػر بػ  -لػد اتجػا إيجػابي نحػػو
نفسي -بشكؿ عاـ أنا راض عف نفسي.

صػػمم

 .6مقيػػاس الرضػػا عػػف الحيػػاة ) Satisfaction With Life Scale (SWLSال ػ

) ,Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E. & Smith H. L. (1999وطبقػ
ه ػ ا المقيػػاس لقيػػاس درجػػة الرضػػا عػػف الحيػػاة فػػي اإلمػػا ار  ,بعػػد إج ػراء تعػػديال

الد ارسػة

طفيفػػة عم ػ

المقياس؛ ليشير بشكؿ محدد إل سػياؽ الحيػاة فػي اإلمػا ار  ,ويتكػوف المقيػاس مػف خمػس جمػؿ

كاآلتي في أمم

الحاال

حياتي في دولة اإلما ار

ممتازة -أنا راض عف حياتي في اإلما ار  -لقد حصم

تعد نمو جية -أحواؿ حيػاتي فػي اإلمػا ار

عم األشػياء المامػة التػي أبحػث عناػا

في اإلما ار  -إ ا كاف في إمكاني الحياة وقتا أكثر في اإلما ار

لف أمير ش ًيئا في الغال .

نتائج الدراسة
أوًال عادا

استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي لد المقيميف في دولة اإلما ار

تفضيال لد عينة الدراسة
أكثر المواق
ً
 جاء موق التواصؿ االجتماعي  Facebookفي المرتبة األولي مف حيػث تفضػيال

أفػراد العينػة,

فػ ػ ػ  Twitterفػػي المرتبػػة الثانيػػة ,ثػػـ تسػػاو  Instagram, SnapChatفػػي المرتبػػة الثالثػػة مػػف
حيث تفضيال

التطبيقا
أدوا

أفراد العينة ,ثـ اليوتيو  ,وفي نااية القائمة ظار موق  ,Linkedinومػف حيػث

جاء تطبيؽ الواتس أ

في المرتبػة األولػ لػد المقيمػيف فػي اإلمػا ار بوصػف أداة مػف

التواصؿ االجتماعي ,وقد اتفق

تمؾ النتيجة م عػدد مػف الد ارسػا  ,التػي أكػد

أف الفػيس

ػتخداما مػػف قبػػؿ المتػػابعيف والمتصػػفحيف لمواقػ التواصػػؿ
بػػوؾ أكثػػر مواقػ التواصػػؿ االجتمػػاعي اسػ ً
االجتم ػػاعي ,ومنا ػػا د ارس ػػا محم ػػد فتح ػػي ( ,)6103وهش ػػاـ فتح ػػي ( ,)6103ودع ػػاء الغػ ػوابي

أيض ػ ػػا مػ ػ ػ
( ,)6102ون ػ ػػرميف خض ػ ػػر ( ,)6117ومحم ػ ػػود عب ػ ػػد الق ػ ػػو ( ,)6117كم ػ ػػا اتفقػ ػ ػ
ً
إحصػػائيا مركػػز المعمومػػا ودعػػـ اتخػػا الق ػرار بمجمػػس الػػوزراء ( ,)6100التػػي أكػػد انتشػػار
أيضا دراستي مادة البطريؽ ( ,)6100وأشرؼ جالؿ (.)6117
استخداـ الفيس بوؾ في مصر ,و ً
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عدد األصدقاء المتواجديف بمواق التواصؿ االجتماعي لد المقيميف في دولة اإلما ار
جدول ( )7عدد األصدقاء المتواجدين بمواقع التواصل االجتماعي لدى المقيمين في دولة اإلمارات
الموقع

إنستجرام

فيس بوك

سناب شات

تويتر

لينكد إن

عدد األصدقاء

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

أقؿ مف مائة صديؽ

1

0

01

1.1

11

00

66

5,1

00

1,5

مف  011إل أقؿ مف  611صديؽ

25

03.5

07

4.1

43

60,5

31

04,5

17

01

مف  611إل أقؿ مف  111صديؽ

11

01

44

66

51

61,1

41

61

22

02,5

مف  111إل أقؿ مف  211صديؽ

46

66.5

11

00

011

11,1

13

00,5

45

66,1

مف  211إل أقؿ مف  311صديؽ

31

05.5

016

12

11

01

61

64,5

71

10

أكثر مف 311

77

11

51

61,1

6

1,5

31

05,5

24

03,1

عند النظر إل أ المواق االجتماعية حظي بأصدقاء أكثر مف 311صديؽ ,نجد أف الفيس بوؾ
جاء في المرتبة األول  ,و لؾ بنسبة  %15مف بيف مواق التواصؿ االجتماعي ,التي كاف لدياـ فياا أكثر

مػػف  311صػػديؽ ,أعقبػ فػػي الظاػػور اإلنسػػتجراـ بنسػػبة  ,%64.1وفػػي الم ارتػ
سنا

األخيػرة ظاػػر تػػوتير ,ثػػـ

شا  ,وهي النتيجة التي تتفؽ مػ د ارسػة داليػا عاصػـ ( ,)6103المتمثمػة فػي أف موقػ الفػيس بػوؾ

أس ػ ػاـ ف ػ ػ تحسػ ػػيف رأس المػ ػػاؿ االجتمػ ػػاعي بأنواع ػ ػ لػػػد مسػ ػػتخدمي ؛ إ إف نصػ ػػؼ العينػ ػػة يت ػ ػراوح عػ ػػدد
أصدقائاـ مف  111إل  411صديؽ ,وأف أكثر مف نصؼ العينة يحرص عم وجػود صػفحا
خاصػة بػ  Pageلمزيػد مػػف التواصػؿ مػ األصػدقاء وتكػػويف عالقػا

شخصػية

جديػػدة ,وأف  5مػف كػػؿ  01يرمبػػوف

في تعميؽ عالقاتاـ االجتماعية والترابط م المزيد مف أعضاء الفيس بوؾ.
كثافة استخداـ المقيميف باإلما ار لمواق التواصؿ االجتماعي:

جدول ( )7مقياس تجميعي لكثافة استخدام عينة الدراسة مواقع التواصل

()0

كثافة االستخدام

ك

%

متوسط

607

51

منخفض

30

05

مرتف

11

01

اإلجمالي

677

777

تتكػػوف درجػػا
والدرجا

المتوسط الحسابي

6,10

()7

االنحراف المعياري

1,30

المقيػػاس مػػف (صػػفر إل ػ  ,)011حيػػث إف الدرجػػة (صػػفر) تػػدؿ عم ػ انعػػداـ اسػػتخداـ مواق ػ التواصػػؿ,

ما بيف (الصفر إل  )31تشير إل التدرج في التعرض البسيط لا المواق حت الوصوؿ إل توازف مفػردا

العينػة فػي االسػتخداـ ,وتػدؿ الدرجػة ( )31عمػ تػوازف مفػػردا

العينػة مػف حيػث اسػتخداـ مواقػ التواصػؿ ,والػدرجا

مػػا

بيف ( ) 011 -31تشير إلػ التػدرج مػف االسػتخداـ المتػوازف لمواقػ التواصػؿ إلػ االسػتخداـ التػاـ لاػا ,حيػث إف الدرجػة
( )011تشػػير إل ػ االسػػتخداـ التػػاـ لمواق ػ التواصػػؿ ,والجػػدير بال ػ كر أن ػ تػػـ حسػػا

متوسػػط كػػؿ عبػػارة بحيػػث تصػػب

اإلجابة المعبرة عم أقؿ معارضة بػ (درجة واحدة) والعبارة التي تعبر عف أعم موافقة بػ (ثالث درجا ).
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 اتض ػ مػػف نتػػائ التحميػػؿ الكمػػي أف اسػػتخداـ عينػػة الد ارسػػة وق ػ فػػي إطػػار االسػػتخداـ المتوسػػط,
و لػػؾ بنس ػػبة  ,%51بمتوسػػط حس ػػابي  6.10وانحػ ػراؼ معيػػار  ,1,30وعن ػػد النظػػر إلػ ػ النت ػػائ
تفصيال نجد أف
بشكؿ أكثر
ً

 موق الفيس بوؾ كاف أكثر مواق التواصؿ االجتماعي مف حيث كثافػة االسػتخداـ ,و لػؾ بمتوسػط
حسػابي  ,6.3فاإلنسػتجراـ بمتوسػػط حسػابي  ,6.0ثػػـ سػنا

البياني اآلتي يوض ترتي

شػا

بمتوسػػط حسػابي  ,0.7والرسػػـ

المواق مف حيث كثافة االستخداـ.

شكل ( )7معدل استخدام عينة الدراسة لمواقع التو اصل االجتماعي

وقد اتفقػ

تمػؾ النتيجػة مػ مػا توصػم

لػ د ارسػة كػؿ مػف دعػاء الغػوابي ( ,)6104وحمػزة السػيد

( )6106مػػف ارتفػػاع كثافػػة اسػػتخداـ مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي؛ وهػػو األمػػر ال ػ
المواقػ ػ عمػ ػ جػ ػ

يػػدؿ عم ػ قػػدرة ه ػ

المت ػػابعيف لا ػػا؛ لتك ػػوف ب ػػديال ع ػػف التواص ػػؿ المباش ػػر مػ ػ اآلخػ ػريف .وأك ػػد

) Bellarmin (2013أف مف أسبا

د ارسػػػة

تفضيؿ عينة الدراسة الستخداـ الفيس بوؾ مقارنة بالمواق األخر ,

ساولة االستخداـ واالنتقائية العالية والتفاعؿ النشػط ,وهػي الصػفا
ػيال بوصػػف موقػ تواصػػؿ اجتمػػاعي؛ حيػػث أثبتػ
األكثػػر تفضػ ً

التػي حصػؿ عمياػا الفػيس بػوؾ؛ لكونػ

نتػػائ الكثيػػر مػػف الد ارسػػا

أف موقػ الفػػيس

استخداما؛ مما يدؿ عم تصدر موق الفػيس بػوؾ قائمػة مواقػ التواصػؿ
بوؾ هو أكثر المواق االجتماعية
ً
أيضػا ,وقػد
االجتماعي ,والحفاظ عم ترتيب بيف تمؾ المواق  ,إل جان زيادة أعداد المستخدميف ونسػباـ ً

يرج ػ

لػػؾ لسػػاولة اسػػتخدام أكثػػر مػػف نظ ارئ ػ مػػف المواق ػ  ,والتنػػوع الموجػػود فػػي المحتػػو مػػف نصػػوص

مكتوبة وصور وفيديوها  ,دوف التقيد بعدد كمما

أو مدة زمنية لمفيديوها

المعروضة.
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ثانيا االتجاها نحو العالقا داخؿ مواق التواصؿ االجتماعي وخارجاا لد المقيميف في دولة اإلما ار
ً
جدول ( )6مقياس االتجاهات نحو العالقات داخل مواقع التواصل االجتماعي وخارجها لدى المقيمين في دولة اإلمارات
موافق بشدة

االتجاهات
أسػػتخدـ مواقػ التواصػػؿ االجتمػػاعي لمبحػػث

عف شخصية قابمتاا وأعرفاا اجتماعياً.

أسػػتخدـ مواقػ التواصػػؿ االجتمػػاعي لمعرفػػة
المزيد عف أشخاص تعيش بجوار .

أسػػتخدـ مواقػ التواصػػؿ االجتمػػاعي لمعرفػػة
المزيد عف أصدقائي في العمؿ.

أسػػتخدـ مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي ألكػػوف

عم اتصاؿ باألصدقاء القدام .

أسػػتخدـ مواقػ التواصػػؿ االجتمػػاعي لمعرفػػة

أشخاص جدد ,ومقابمتاـ اجتماعياً.

ألك ػ ػػوف عمػ ػ ػ تواص ػ ػػؿ مػ ػ ػ أق ػ ػػاربي وأفػ ػ ػراد

عائمتي.

لقد طور عالقػاتي بػبعض أصػدقائي عمػ

مواق التواصؿ االجتماعي لدرجػة المشػاركة
في األنشطة والمناسبا االجتماعية.

موافق

معارض

محايد

العكس مف عالقا
اتجاها

بشدة

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

23

03

043

33

53

63

7

1

4

6

47.31

67

7,5

061

21

75

16,1

15

06,1

05

3,5

37.30

15

06,2

016

24

60

65

63

6,1

07

4,1

46.62

57

64,1

021

25,5

37

07,5

01

1,1

7

1

51.62

46

61,5

027

27,5

45

66,1

04

3,1

4

6

51.26

17

01

013

13

63

66,1

36

07,1

01

2,1

36.63

31

04,5

64,5

61

62

40

66

الواقعيػة بػيف األصػدقاء إلػ عالقػا

افتراضية إل عالقا

61,1

63

6.1

33.53

عينة الدراسة نحو (Offline

افت ارضػية ,و)(Online to Offline

واقعية بيف األصدقاء ,والتي توض بالجدوليف اآلتييف

عينة الدراسة نحو التواصؿ م األقار واألصدقاء القدامي عبر مواق التواصؿ االجتمػاعي ,أ

تحوؿ العالقا

مف واقعية إل افتراضية From Offline to Online

جدول ( )6المقياس التجميعي ال تجاهات عينة الدراسة

نحو التواصل مع األقارب واألصدقاء القدامي عبر مواقع التواصل االجتماعي

66

النسبي

%

ومف العبا ار السابقة يمكننا أف نستنت المقاييس الخاصة باتجاها

) to Onlineتحػوؿ العالقػا

معارض

الوزن

االتجاه

ك

%

مرتف

034

36

متوسط

013

23

منخفض

7

1

المجموع

677

777

االنحراف المعياري

1,33

المتوسط

6,27
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مف نتائ الجدوؿ السابؽ يتض لنا أف هنػاؾ  %36مػف عينػة الد ارسػة مػف و االتجػا اإليجػابي

نحو  ,Offline to Onlineو لؾ بمتوسط حسابي اقترب
 ,McKechnie et al.ومف أبرز العبا ار التي أد

درجت مف  ,6.3وتتفؽ ه النتيجة م دراسة

إل ارتفاع المقياس نجد

 عبارة "أستخدـ مواق التواصؿ االجتماعي ألكوف عم

اتصاؿ باألصدقاء القدام "؛ حيث جاء

الوزف النسبي الخاص باا .51.6
 عبارة "أستخدـ مواق التواصؿ االجتماعي لمبحث عف شخصية قابمتاا وأعرفاا اجتماعياً"؛ حيث
جاء الوزف النسبي الخاص باا .47.3
اتجاهػػا

العالقا

عينػػة الد ارسػػة نحػػو التواصػػؿ م ػ األصػػدقاء الجػػدد عبػػر مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي ,أ تحػػوؿ

مف افتراضية إل واقعية From Online to Offline

جدول ( )6المقياس التجميعي ال تجاهات عينة الدراسة نحو التواصل مع األصدقاء الجدد عبر مواقع التواصل االجتماعي
المقياس

ك

%

مرتف

033

30,5

متوسط

062

20,1

منخفض

60

5

المجموع

677

777

االنحراف المعياري

1,45

المتوسط

6,22

م ػػف نت ػػائ الج ػػدوؿ الس ػػابؽ يتضػ ػ لن ػػا أف هن ػػاؾ  %30,5م ػػف عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف و االتج ػػا
اإليجابي نحو  ,Online to Offlineو لؾ بمتوسط حسابي اقترب

درجت مف  ,6.3وتتفػؽ هػ النتيجػة

م دراسة ) ,Theemling & Richard (2013وعند النظر إل الجدوؿ ( )1الخاص بالعبا ار المكونة
لمقيػػاس االتجاهػػا  ,نجػػد أف العبػػارة القائمػػة "أسػػتخدـ مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي لمعرفػػة أشػػخاص ج ػػدد
بوصػفاا أعمػ العبػا ار ؛ حيػث جػاء الػوزف النسػبي لاػا 51.2؛ ممػا أسػاـ فػي

اجتماعيا" ,جػاء
ومقابمتاـ
ً
ارتفاع المقياس .والرسـ البياني اآلتي يوض المقارنة بيف االتجاها

شكل ( )7مقارنة بين اتجاهات عينة الدراسة نحو طبيعة عالقتها مع األصدقاء القدامي والجدد عبر مواقع التواصل االجتماعي
تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمى رأس المال االجتماعي والسعادة لدى المقيمين في دولة اإلمارات
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يتضػ مػػف الشػػكؿ البيػػاني السػػابؽ عػػدـ وجػػود فػػروؽ كبيػرة بػػيف مقياسػػي االتجاهػػا

النظػػر إل ػ المتوسػػط الحسػػابي لممقياسػػيف نجػػد أف االتجاهػػا

مػػف عالقػػا

) )Offline to Onlineبمػ  6.27مقابػؿ  6.22لالتجاهػا

مػف عالقػا

).(Online to Offline

بشػػقياا ,فعنػػد
افت ارضػػية

واقعيػػة إل ػ عالقػػا

افت ارضػية إلػ عالقػا

واقعيػة

ثالثاً مكونا رأس الماؿ االجتماعي لد عينة الدراسة
جدول ( )3مقياس رأس المال االجتماعي "العابر"
االنحراف المعياري

المقياس

ك

%

مرتف

610

45

متوسط

74

16

منخفض

1

0

المجموع

677

777

1,27

تفاعػا فػػي رأس المػػاؿ "العػػابر" ,ال ػ
يتضػ مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف هنػػاؾ ار ً

المتوسط الحسابي

6,44

بمػ المتوسػػط الحسػػابي

لممقي ػػاس الخ ػػاص بػ ػ  ,6.4وف ػػي هػ ػ ا الس ػػياؽ نج ػػد أف "بوتن ػػاـ" أش ػػار إلػ ػ رأس الم ػػاؿ االجتم ػػاعي الع ػػابر
 Bridgingبأن هو الػ

مختمؼ الطبقػا

يػربط بػيف أفػراد شػديد التبػايف ,ويوجػ إلػ خػارج الجماعػة ,ويػربط بػيف أفػراد مػف

االجتماعيػة ,ويتجمػ

لػؾ الشػكؿ فػي الحركػا المدنيػة ,والجماعػا الدينيػة (العالميػة) التػي

تدعو لمتقار والتفاهـ بيف مختمؼ الكنائس ,ويؤكد "بوتناـ" أف رأس الماؿ االجتماعي العػابر هػو الػ

يكػوف

رأس ماؿ اجتماعيا إيجابيا ,يساـ فػي تحقيػؽ الديموقراطيػة؛ إ يكتسػ األفػراد مػف خػالؿ عضػويتاـ مجموعػة
نوعا مف الثقة المجتمعيػة تػدفعاـ لممشػاركة فػي
مف الماا ار والمعارؼ والعالقا االجتماعية ,بما يولد لدياـ ً

أيض ػا تتفػػؽ تمػػؾ النتيجػػة م ػ د ارسػػة داليػػا
الحيػػاة العامػػة ,والتػػأثير فػػي صػػن القػرار؛ ممػػا يػػدعـ الديموقراطيػػة ,و ً
عاصػػـ ( )6103فػػي أف  %71.6مػػف العينػػة قػػد سػػاعدهـ موق ػ الفػػيس بػػوؾ عم ػ التواصػػؿ والتشػػبيؾ م ػ
زمػػالء الد ارسػػة ,وأف أكثػػر مػػف نصػػؼ العينػػة  %31.3مػػف العينػػة يسػػتخدـ "الفػػيس بػػوؾ" لمتعبيػػر عػػف آ ارئ ػ
السياسية؛ مما يساـ ف تكويف نمط مف أنماط الثقة والحرية ,ويدعـ الثقافة السياسية لممستخدميف.
جدول ( )6مقياس رأس المال االجتماعي التواصمي
المقياس

ك

%

متوسط

032

30,1

مرتف

067

21

منخفض

05

3,5

المجموع

677

777

بالنظر إل الجدوؿ السابؽ ,ال
النسبة األمم
67

وقع

االنحراف المعياري

1,37

المتوسط الحسابي

6,15

يعرض لنا نتائ مقيػاس رأس المػاؿ التواصػمي ,تؤكػد نتائجػ أف

في منطقة المتوسط ,وقد اقترب

تمؾ النتيجة م ما توصم

إلي دراسة داليا عاصػـ
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()6103؛ حيث تبيف أف الغرض الرئيس مف االنضماـ لموق الفيس بوؾ هو التواصؿ ,والمثير أف 47,1
 %مف العينة يتواصموف م أقارباـ مف الدرجة األول وأفراد أسػرهـ ,وهػو مػا يؤكػد أف الفضػاء االفت ارضػي
يدعـ رأس الماؿ االجتماعي التواصمي  ,Bondingوفي سياؽ تحميم لرأس المػاؿ االجتمػاعي يػر بوتنػاـ

( )6100أف رأس الم ػ ػػاؿ االجتم ػ ػػاعي التواص ػ ػػمي  Bondingيػ ػ ػربط ب ػ ػػيف أفػ ػ ػراد متش ػ ػػابايف ,ويظا ػ ػػر ف ػ ػػي
الدينيػػة واالجتماعيػػة ,وموج ػ إلػ داخػػؿ الجماعػػة ,ويعمػػؿ عمػ تأكيػػد الاويػػة وتػػدعيـ التجػػانس

التنظيمػػا

ا

داخؿ الجماعة ,وأف رأس الماؿ االجتماعي التواصمي يتشكؿ مف شبكا
وحميمية ,تقوـ بيف أفراد العائمة واألصدقاء المقربيف.

عالقا

اجتماعية شخصػية

جدول ( )6مقياس رأس المال االجتماعي الرابط
المقياس

ك

%

متوسط

032

30,1

مرتف

013

23

منخفض

00

1,5

المجموع

677

777

االنحراف المعياري

1,34

المتوسط

6,20

يتض مف نتائ الجدوؿ السابؽ أف رأس المالي االجتماعي الرابط  Linkingتمركز عينة الدراسة

في في المنطقة الوسط بنسة %30.1؛ حيث بم المتوسط الحسػابي 6.20؛ و لػؾ يشػير إلػ التفاعػؿ بػيف

المقيمػػػيف فػ ػػي دولػػػة اإلمػ ػػا ار ومؤسسػ ػػا الدولػػػة مػ ػػف خػػػالؿ المشػ ػػاركة فػ ػػي األنش ػػطة والمناسػ ػػبا الوطنيػ ػػة
واالجتماعية والمباد ار المختمفة التي تدعو لاا مؤسسا

الدولة عبر صفحاتاا بمواق التواصؿ االجتماعي.

نمو ج توضيحي لمقياس رأس الماؿ االجتماعي

شكل ( )6مقياس رأس المال االجتماعي

يتضػ ػ م ػػف الش ػػكؿ االس ػػبؽ أف هن ػػاؾ ارتفاعػ ػا ف ػػي المتوس ػػط الحس ػػابي الخ ػػاص بمقي ػػاس رأس الم ػػاؿ

تفاعػا ,وعنػد النظػر إلػ مكونػا
االجتماعي ,فقد بم  ,6.2وجاء الوزف النسبي ل  ,44وهػ ا يعنػي أف هنػاؾ ار ً
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المقياس نجد أف رأس الماؿ العابر  Bridgingهو ال
 ,56وقد يرج

أساـ في ارتفػاع المقيػاس؛ حيػث بمػ الػوزف النسػبي لػ

لؾ إل طبيعة عينة الدراسة؛ حيث إناـ مف المقيميف في اإلمػا ار بػاختالؼ جنسػياتاـ ,وتتفػؽ

ه النتيجة م دراسة كؿ مف ) ,(Burke & Marlow 2011و(عزة عبد اؿ عظيـ .)6107
جدول ( )6مقياس تقدير الذات
االنحراف المعياري

المقياس

ك

%

مرتف

031

31

متوسط

023

26,1

منخفض

3

0,5

المجموع

677

777

1,31

المتوسط

6,26

ابعا مد شعور عينة الدراسة بالسعادة مف استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي
رً
مكونػػا

حي ػػث تمرك ػػز نص ػػؼ عين ػػة الد ارس ػػة ف ػػي المس ػػتويا

العمي ػػا م ػػف تق ػػدير الػ ػ ا  ,وه ػػي واح ػػدة م ػػف

مقيػػاس السػػعادة المرتبطػػة باسػػتخداـ مواقػ التواصػػؿ االجتمػػاعي ,هػ ا وقػػد بمػ المتوسػػط الحسػػابي

لمقياس السعادة لد عينة الدراسة (.)6.3

جدول ( )77مقياس الرضا عن الحياة
المقياس

ك

%

مرتف

604

56

متوسط

45

66,1

منخفض

05

3,5

المجموع

677

777

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ ,نجد أن تمركز أمم

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

1,36

درجا

الرضا عف الحياة التي يعيشوف فياا ,وهي المكوف الثاني مف مكونا

6,7

عينة الدراسة فػي المسػتويا

العميػا مػف

مقياس السػعادة النػات عػف اسػتخداـ

مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي ,ويػػدؿ لػػؾ عم ػ انعكػػاس السػػعادة الحقيقػػة لاػػـ فػػي المجتم ػ اإلمػػاراتي ,التػػي
تعكساا مواق التواصؿ االجتماعي مػف خػالؿ تفػاعماـ وتػوثيقاـ لألنشػطة والفعاليػا

التػي يقومػوف باػا فػي

دولة اإلما ار  ,ه ا وقد بمػ المتوسػط الحسػابي لمقيػاس السػعادة لػد عينػة الد ارسػة ( ,)6.7أ أنػ اقتػر
مف حد المثالية.
جدول ( )77مقياس السعادة

67

المقياس

ك

%

مرتف

076

42

متوسط

012

12,5

منخفض

2

0,1

المجموع

677

777

االنحراف المعياري

1,30

المتوسط

6,4
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فقد تمركز  %42مف عينة الدراسة فػي المسػتويا

العميػا مػف السػعادة ,ويػدؿ لػؾ عمػ انعكػاس

السػػعادة الحقيقػػة لاػػـ فػػي المجتم ػ اإلمػػاراتي ,ه ػ ا وقػػد بم ػ المتوسػػط الحسػػابي لمقيػػاس السػػعادة لػػد عينػػة
الدراسة (.)6.4

شكل ( )6مقياس السعادة

يش ػػير الش ػػكؿ التوض ػػيحي الس ػػابؽ إلػ ػ ارتف ػػاع مقي ػػاس الس ػػعادة الن ػػات ع ػػف اس ػػتخداـ مواقػ ػ التواص ػػؿ

االجتماعي لعينة الدراسة ,وتشير األرقاـ إلػ األوزاف النسػبية لممقيػاس ومكوناتػ  ,ويوضػ لنػا الشػكؿ السػابؽ أف
مكوف الرضا عف الحياة بم وزن النسػبي  ,52أ أنػ هػو الػ

أسػاـ فػي ارتفػاع المقيػاس ,وتتفػؽ هػ النتيجػة

م دراسة كؿ مف ) ,(Kim J. & Lee J. 2011و(أماني ألبر  ,)6106و).(Srivastava 2015
خامسا مد شعور عينة الدراسة بالثقة نتيجة استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي
ً
جدول ( )77مقياس الثقة االجتماعية
المقياس

ك

%

مرتف

033

30,5

متوسط

015

23,5

منخفض

6

6,4

المجموع

677

777

االنحراف المعياري

1,330

المتوسط

6,27

يتض ػ مػػف بيانػػا الجػػدوؿ السػػابؽ ارتفػػاع مسػػتو الثقػػة لػػد عينػػة الد ارسػػة نتيجػػة اسػػتخداـ مواق ػ

التواص ػػؿ االجتم ػػاعي بمق ػػدار  ,%30.5وي ػػدؿ ل ػػؾ عمػ ػ انعك ػػاس الثق ػػة االجتماعي ػػة ل ػػدياـ ف ػػي كاف ػػة أفػ ػراد
أيضػا الثقػة فػي مؤسسػا دولػة اإلمػا ار
المجتم سواء عم مستو زمالء العمؿ أو األصدقاء أو الجيػراف ,و ً

كافة التي تحاوؿ مف خالؿ صفحاتاا الرسمية توصيؿ المعمومة بدقة ,والرد عم استفساراتاـ ,وتقػديـ الخدمػة

لكافة أفػراد المجتمػ مػف مػواطنيف ومقيمػيف عمػ أرض الدولػة ,هػ ا وقػد بمػ المتوسػط الحسػابي لمقيػاس الثقػة
لد عينة الدراسة ( ,)6.27وتتفؽ ه النتيجة م دراسة ).(Leung et al. 2011
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نموذج العوامل المؤثرة عمى مستويات السعادة ،باستخدام المتغيرات اآلتية
 رأس الماؿ االجتماعي التواصمي.
 رأس الماؿ االجتماعي الرابط.

 المتغي ار الديمومرافية (النوع -مستو الدخؿ).
باستخداـ اختبار االنحدار الخطي تػـ إجػراء عػدد مػف االختبػا ار اإلحصػائية التػي مػف أهماػا صػحة

البيانػػا  ,واتباعاػػا التوزي ػ الطبيعػػي ,وك ػ لؾ وجػػود عالقػػا ارتباطيػػة بػػيف المتغي ػ ار التػػي تػػـ إج ػراء اختبػػار
االنحدار الخطي عمياا ,اتض أف هناؾ الكثير مف العوامؿ والمتغي ار التي تػؤثر عمػ مقيػاس السػعادة لػد

عينة الدراسة ,وهػ العوامػؿ تتضػ فػي الشػكؿ ()3؛ حيػث إف رأس المػاؿ االجتمػاعي التواصػمي Bonding

مف أكثر العوامؿ المؤثرة عم مقياس السعادة لد عينة الدراسة ,فكمما زاد مستواها درجة واحػدة فقػط انعكػس

لػػؾ عم ػ السػػعادة ,وازداد احتماليػػة حدوث ػ بمقػػدار  ,1.4وك ػ لؾ ال ػربط بػػيف مقيػػاس السػػعادة ورأس المػػاؿ

االجتمػػاعي الػ ػرابط  ,Linkingفكممػػا زاد مس ػػتواها درج ػػة زاد درجػػة ت ػػأثير عم ػ مقي ػػاس الس ػػعادة ,وازداد

كر مف العوامؿ المؤثرة عم مقيػاس
احتمالية حدوث بمقدار ,6.6وتبيف أف نوع عينة الدراسة؛ سواء أنث أو ا

إحساسا بالسعادة مقارنة بال كور ,وكػ لؾ كػاف الخػتالؼ الػدخؿ
السعادة ,وجاء لؾ لصال اإلناث؛ فاـ أكثر
ً
الشار لعينة الدراسة تأثير عم مقياس السعادة ,كما هو موض بالشكؿ اآلتي

شكل ( )6العوامل المؤثرة عمى مقياس السعادة

نموذج العوامل المؤثرة عمى مستويات الثقة باستخدام المتغيرات اآلتية:
 رأس الماؿ االجتماعي العابر.

 رأس الماؿ االجتماعي التواصمي.
 رأس الماؿ االجتماعي الرابط.
 مستو التعميـ.
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تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ االنحػػدار الايرارك ػ لمتوصػػؿ إل ػ أهػػـ العوامػػؿ المػػؤثرة عم ػ مقيػػاس السػػعادة

والوصػػوؿ إلػ تفسػػير لػػؾ المقيػػاس والتعػػرؼ عمػ درحػػا

التػػأثير ,وهنػػاؾ الكثيػػر مػػف العوامػػؿ والمتغيػ ار

التي تؤثر عم مقياس الثقة االجتماعية لد عينة الدراسة ,وه العوامؿ تتض في الشكؿ ()4؛ حيث إف
رأس الماؿ االجتماعي الرابط  Linkingمف أكثر العوامؿ المؤثرة عم مقياس الثقة االجتماعية لد عينة

الد ارس ػػة؛ فكمم ػػا زاد مس ػػتواها درج ػػة واح ػػدة فق ػػط انعك ػػس ل ػػؾ عمػ ػ الثق ػػة ف ػػي المؤسس ػػا
اإلمػا ار واالنخػراط فػػي أنشػطتاا ومبادراتاػا ,وازداد

الموج ػػودة بدول ػػة

احتماليػػة حدوثػ بمقػدار  ,6.5وجػػاء بعػد لػؾ الػربط

بيف مقياس الثقة ومستو التعمػيـ لػد عينػة الد ارسػة؛ فكممػا زاد المسػتو التعميمػي درجػة زاد

عمػ ػ مقي ػػاس الثق ػػة ,وازداد

درجػة تػأثير

احتمالي ػػة حدوثػ ػ بمق ػػدار  , 6.4وتب ػػيف أف ك ػ ًػال م ػػف رأس الم ػػاؿ االجتم ػػاعي

العابر  Bridgingورأس الماؿ االجتماعي التواصمي  Bondingكاف لاما التأثير نفس عم مقياس الثقة
كما هو موض بالشكؿ اآلتي

شكل ( )3العوامل المؤثرة عمى مقياس الثقة

سادسا :نتائج فروض الدراسة
ً
الف ػػرض األوؿ توج ػػد ف ػػروؽ ا

دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي كثاف ػػة اس ػػتخداـ مواقػ ػ التواص ػػؿ االجتم ػػاعي تع ػػود

الختالؼ النوع ,والجنسية ,والتعميـ ,والدخؿ ,والحالة الوظيفية.

 الفػػرض الفرعػػي األوؿ هنػػاؾ فػػروؽ بػػيف كثاقػػة اسػػتخداـ مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي تعػػود الخػػتالؼ
النوع ,والختبار مد صحة ه ا الفرض تـ إجراء اختبار " "  T-testال

يوضح الجدوؿ اآلتي

جدول ( )76اختالف كثافة االستخدام باختالف النوع
ذكر ن=()736
مقياس
استخداـ مواق التواصؿ
االجتماعي

المتوسط

أنثي ن=()766
االنحراف

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

0,72

1,31

0,71

1,3

قيمة ت

1,471

درجات
الحرية
676
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المعنوية
1,771
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ػائيا بػيف نػوع عينػة الد ارسػة سػواء كػانوا
يتض مف التحميؿ اإلحصػائي عػدـ وجػود فػروؽ دالػة إحص ً
كور أو إناثًا ومستويا استخداماـ لمواق التواصؿ االجتمػاعي ,و لػؾ عنػد مسػتو معنويػة  ,1.771أ
ًا
أكبر مف ( ,)1.13ومف هنا ال يقبؿ الفرض الفرعي السابؽ.
 الفػػرض الفرعػػي الثػػاني توجػػد فػػروؽ بػػيف كثاف ػة اسػػتخداـ مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي تعػػود الخػػتالؼ
الجنسػية (عػر وميػر العػر ) ,والختبػار مػد صػػحة هػ ا الفػرض تػـ إجػراء اختبػار " "  T-testالػ
يوضح الجدوؿ اآلتي
جدول ( )76اختالف كثافة االستخدام باختالف الجنسية (عرب– غير عرب)
عرب ن=()766
مقياس

المتوسط

غير العرب ن=()776

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

6,0

1,23

0,67

1,32

كثافة استخداـ مواق
التواصؿ االجتماعي

االنحراف

درجات

قيمة ت

الحرية
676

2,23

مستوى

المعنوية
1,16

إحصائيا بيف طبيعة المقيميف  -عينة الدراسة  -سواء
يتض مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة
ً
كػػانوا عرًب ػا أو ميػػر عػػر وكثافػػة اسػػتخداماـ مواقػ التواصػػؿ االجتمػػاعي ,عنػػد مسػػتو معنويػػة ()1.16؛
حي ػػث كانػ ػ قيم ػػة ( )2.32ودرج ػػا الحري ػػة ( ,)676و ل ػػؾ لصػ ػال الع ػػر بمتوس ػػط حس ػػابي ()6.0
مقابؿ ( )0.7لغير العر .
 الفرض الفرعي الثالث توجد فروؽ بيف كثاقة استخداـ مواق التواصؿ تعود الخػتالؼ الحالػة الوظيفيػة,
والختبػار صػحة هػ ا الفػرض تػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ" ( ,)One- Way Anovaوالػ

جػاء نتائجػ

عم النحو اآلتي
جدول ( )76اختبار تحميل التباين ( )ANOVAلقياس الفروق في
كثافة استخدام المبحوثين مواقع التواصل االجتماعي وفقا لمتغير الحالة الوظيفية
المقياس
كثافة استخداـ مواق
التواصؿ

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجات

طال

011

0,6

1,31

6

يعمؿ

001

0,47

1,34

675

ال يعمؿ

41

0,50

1,31

الحالة الوظيفية

ن

المتوسط

الحرية

677

قيمة ف

0,34

مستوى

المعنوية
1,067

أظاػػر اسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف أحػػاد االتجػػا عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف كثافػػة
استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي واختالؼ الحالة الوظيفية ,عند مستو معنوية ( )1.067عندما كان

قيمة ؼ ()0.34؛ و لؾ ألف مستو المعنوية أكبر مف ( ,)1.13وبالتالي نرفض الفرض الفرعي السابؽ.
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 الفرض الفرعي الراب

توجد فروؽ بيف كثافة استخداـ مواق التواصؿ تعود الخػتالؼ مسػتويا الػدخؿ,

والختبػار صػحة هػ ا الفػرض تػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ" ( ,)One- Way Anovaالػ

جػاء نتائجػ

عم النحو اآلتي
جدول ( )73اختبار تحميل التباين ( )ANOVAلقياس الفروق في

كثافة استخدام المبحوثين مواقع التواصل االجتماعي وفقا لمتغير مستوى الدخل
المقياس
كثافة استخداـ
مواق التواصؿ

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجات

المتوسط

1.136

6

مستوى الدخل

ن

مرتف

026

0.67

متوسط

020

0.75

1.27

منخفض

05

0.66

1.41

الحرية
675
677

قيمة
ف

0.021

مستوى

المعنوية
1.161

أظاػػر اسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف أحػػاد االتجػػا عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف كثافػػة

استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي واختالؼ مستو الدخؿ ,عند مسػتو معنويػة ( )1.161عنػدما كانػ

قيمة ؼ ()0.02؛ و لؾ ألف مستو المعنوية أكبر مف ( ,)1.13وبالتالي نرفض الفرض الفرعي السابؽ.
 الفػػرض الفرعػػي الخػػامس توجػػد فػػروؽ بػػيف كثاف ػة اسػػتخداـ مواق ػ التواصػػؿ تعػػود الخػػتالؼ مسػػتويا
جػاء

التعمػيـ ,والختبػار صػحة هػ ا الفػرض تػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ" ( ,)One- Way Anovaالػ
نتائج عم النحو اآلتي
جدول ( )76اختبار تحميل التباين ( )ANOVAلقياس الفروق في

كثافة استخدام المبحوثين مواقع التواصل االجتماعي وفقا لمتغير مستوى التعميم
المقياس

كثافة استخداـ

مواق التواصؿ

المتوسط

االنحراف

المستوى التعميمي

ن

ثانوية عامة

36

0,74

درجة البكالوريوس

035

0,72

1,34

ماجستير

13

0,63

1,13

دكتو ار

21

0,65

1,30

الحسابي

المعياري
1,23

درجات
الحرية
2

667

قيمة ف

1,310

مستوى

المعنوية

1.501

671

أظاػػر اسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف أحػػاد االتجػػا عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف كثافػػة
اسػػتخداـ مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي واخػػتالؼ المسػػتو التعميمػػي ,عنػػد مسػػتو معنويػػة ( )1.501عنػػدما
كان

قيمة ؼ ()1.310؛ و لؾ ألف مستو المعنوية أكبر مف ( ,)1.13وبالتالي نػرفض الفػرض الفرعػي

السابؽ.
إحصائيا بيف كثافة استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي والسعادة
الفرض الثاني توجد عالقة ارتباطية دالة
ً
لد المغتربيف .والختبار مد صحة ه ا الفرض تـ استخداـ معامؿ بيرسوف ال يوضح الجدوؿ اآلتي
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جدول ( )76معامل بيرسون لداللة العالقة االرتباطية بين كثافة االستخدام والسعادة
كثافة االستخداـ
مستويا

ومستويا

يتضػ مػػف بيانػػا

السعادة لد عينة الدراسة

قيمة بيرسوف

مستو المعنوية

1,03

1,10

الجػػدوؿ السػػابؽ وجػػود عالقػػة بػػيف كثافػػة اسػػتخداـ مواقػ التواصػػؿ االجتمػػاعي,

السعادة لد عينة الدراسة ,و لؾ عند مستو معنويػة ( ,)1.10وقيمػة بيرسػوف ( - )1.03أ

اناػػا عالقػػة طرديػػة ضػػعيفة القػػوة  -أ أن ػ كممػػا ارتف ػ معػػدؿ اسػػتخداـ مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي ارتف ػ

معدؿ السعادة لد عينة الدراسة ,والعكس صحي .

الفػ ػػرض الثالػ ػػث توجػ ػػد عالقػ ػػة ارتباطيػ ػػة بػ ػػيف كثافػ ػػة اسػ ػػتخداـ مواق ػ ػ التواصػ ػػؿ االجتمػ ػػاعي ورأس المػ ػػاؿ
االجتماعي لد المغتربيف (رأس الماؿ التواصمي– رأس الماؿ العابر -رأس الماؿ الرابط الرأسي).
والختبار مد صحة ه ا الفرض تـ إجراء اختبار بيرسوف ال

يوضح الجدوؿ اآلتي

جدول ( )76اختبار بيرسون لداللة العالقة االرتباطية بين كثافة االستخدام ورأس المال االجتماعي
مقياس

يتضػ ػ م ػػف بيان ػػا

كثاقة االستخدام
قيمة بيرسون

مستوى المعنوية

الرابط

1,012

1,123

العابر

1,101

1,051

التواصمي

1,065

1,166

رأس المال االجتماعي

1,010

1,16

الج ػػدوؿ الس ػػابؽ وج ػػود عالق ػػة ارتباطي ػػة ب ػػيف كثاف ػػة اس ػػتخداـ مواقػ ػ التواص ػػؿ

االجتمػػاعي ومقيػػاس رأس المػػاؿ االجتمػػاعي ,و لػػؾ عنػػد مسػػتو معنويػػة ( ,)1.16وجػػاء

قيمػػة بيرسػػوف

( -)1.010وهػػي عالقػػة طرديػػة ضػػعيفة القػػوة -أ أن ػ كممػػا زاد االسػػتخداـ زاد اإلحسػػاس بػػالرأس المػػالي
االجتمػػاعي لػػد عينػػة الد ارسػػة ,والعكػػس صػػحي  ,وتتفػػؽ تمػػؾ النتيجػػة مػ مػػا توصػػم

إليػ د ارسػػة (نجػػالء

ػاال
المصيمحي)6106 ,؛ حيث أسفر الدراسة عف نتيجة مامػة تتمثػؿ فػي أف الفػيس بػوؾ ال يعػد فقػط مج ً

بديال عف رأس الماؿ االجتمػاعي الػواقعي ,وانمػا يمػارس دور فػي
لخمؽ رأس ماؿ اجتماعي افتراضي جديد ً
تدعيـ بعض صور العالقا

االجتماعية التقميدية ,وتبيف مف الدراسة أف الفػيس بػوؾ ال يتوقػؼ عنػد حػدود

خمػؽ رأس المػػاؿ االجتمػػاعي أو تدعيمػ  ,وانمػػا يتػػي الفػرص واإلمكانػػا

لجعػػؿ األفػراد منخػػرطيف فػػي عػػالـ

عالميا ,ويدعـ قدراتاـ عم المشاركة في الشؤوف العامة بما يمثؿ قاعدة محتممة يمكػف
محميا كاف أو
ً
أكبر ً
استغاللاا في تحفيز جاود التنمية وقواها.
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وجاءت النتائج التفصيمية عمى النحو اآلتي
 أثب ػ

التحميػػؿ اإلحصػػائي وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة بػػيف كثافػػة اسػػتخداـ مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي

و ,Linkingوهػ ػػو أحػ ػػد مكونػ ػػا

( ,)1.123وجػػاء
زاد

مقيػ ػػاس رأس المػ ػػاؿ االجتمػ ػػاعي ,و لػ ػػؾ عنػ ػػد مسػ ػػتو معنويػ ػػة

قيمػػة بيرسػػوف ( -)1.012وهػػي عالقػػة طرديػػة ضػػعيفة القػػوة -أ أن ػ كممػػا
مس ػػتويا

كثاف ػػة االسػػػتخداـ لمواق ػ ػ التواصػ ػػؿ االجتم ػػاعي زاد

المالي االجتماعي لد عينة الدراسة ,والعكس صحي .
 أثب

األف ػ ػراد  Linkingبػ ػػالرأس

التحميؿ اإلحصائي عدـ وجود عالقة ارتباطية بيف كثافة استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي

و  ,Bridgingوه ػػو أح ػػد مكون ػػا

مقي ػػاس رأس الم ػػاؿ االجتم ػػاعي ,و ل ػػؾ عن ػػد مس ػػتو معنوي ػػة

( ,)1.051لكوناا أكبر مف ( ,)1.13ومف هنا نرفض الفرض الفرعي السابؽ.

 أثب

التحميؿ اإلحصائي وجػود عالقػة ارتباطيػة بػيف كثافػة اسػتخداـ مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي و

 ,Bondingوهػ ػػو أحػ ػػد مكونػ ػػا

( ,)1.166وجػػاء
زاد

مقيػ ػػاس رأس المػ ػػاؿ االجتمػ ػػاعي ,و لػ ػػؾ عنػ ػػد مسػ ػػتو معنويػ ػػة

قيمػػة بيرسػػوف ( -)1.065وهػػي عالقػػة طرديػػة ضػػعيفة القػػوة -أ أن ػ كممػػا
مس ػػتويا

كثاف ػػة االس ػػتخداـ لمواقػ ػ التواص ػػؿ االجتم ػػاعي زاد

األفػ ػراد  Bondingب ػػالرأس

المالي االجتماعي لد عينة الدراسة ,والعكس صحي .

 ومف هنا يمكننا القوؿ أف استخداـ مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي قػد يكػوف لػ أثػر إيجػابي عمػ رأس
المػػاؿ االجتمػػاعي ,فالزيػػادة والتطػػور فػػي الشػػبكا
األفػراد مػػف إنشػػاء شػػبكا

االجتماعي ػة ,مثػػؿ الفػػيس بػػوؾ ,وتػػويتر ,مك ػف

افت ارضػػية اجتماعيػػة قائمػػة عمػ أسػػاس التػرابط وجسػػور التواصػػؿ ,عمػ

عمػ المسػػتخدميف التواصػػؿ مػ

عكػػس التواصػػؿ وجاًػا لوجػ ؛ فمواقػ التواصػػؿ االجتمػػاعي سػػام
اآلخػػر ف بنػػاء عم ػ عوامػػؿ معين ػة ,مثػػؿ (تشػػاب االهتمامػػا والثقافػػا )؛ وبالتػػالي تكػػويف شػػبكة
اجتماعية تقدر كميا بعدد أفرادها ,ومعنويا بحجـ الثقة والتعاوف المتبادؿ.

الفػرض ال اربػ

رأس المػػاؿ االجتمػاعي الثالثػة

توجػػد عالقػة ارتباطيػػة بػيف الثقػػة االجتماعيػة عمػ مسػتويا

والسعادة لد المغتربيف
والختبار مد صحة ه ا الفرض تـ استخداـ معامؿ بيرسوف ال

يوضح الجدوؿ اآلتي

جدول ( )77معامل بيرسون لداللة العالقة االرتباطية بين الثقة والسعادة
مستو الثقة
مستويا

يتض مف بيانا

السعادة لد عينة الدراسة

قيمة بيرسوف

مستو المعنوية

1.210

1.1110

الجدوؿ السابؽ وجود عالقة بػيف مسػتويا

الثقػة ومسػتويا

السػعادة لػد عينػة

الدراسة ,و لؾ عند مسػتو معنويػة ( ,)1.1110وقيمػة بيرسػوف ( –)1.210وهػي عالقػة طرديػة متوسػطة
تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمى رأس المال االجتماعي والسعادة لدى المقيمين في دولة اإلمارات

66

)Arab Media & Society (Issue 29, Winter/Spring 2020

القػػوة– أ أنػ كممػػا ارتفػ معػػدؿ مسػػتو الثقػػة ارتفػ معػػدؿ السػػعادة لػػد عينػػة الد ارسػػة ,والعكػػس صػػحي ,
ويمكننػػا اإلشػػارة إلػ مػػا أحدثتػ رؤيػػة "بوتنػػاـ" مػػف تحػػوؿ فػػي المفاػػوـ؛ بحيػػث لػػـ يعػػد التركيػػز منصػ ًػبا عمػ
وجود عالقا السمطة والالمساواة الناتجة عف تبايف األفراد فيما يممكون مػف رأس المػاؿ بأنواعػ المختمفػة,

وقيـ عامة؛ كالثقة باآلخريف ,والتسام  ,والتبادلية القائمة عم االنتماء

وانما أضح التركيز عم توجاا

المشترؾ ).(Putman 2002

إحصائيا بيف رأس الماؿ االجتماعي والثقة االجتماعية
الفرض الخامس توجد عالقة ارتباطية دالة
ً
والختبار مد صحة ه ا الفرض تـ إجراء اختبار بيرسوف ال

يوضح الجدوؿ اآلتي

جدول ( )77اختبار بيرسون لداللة العالقة االرتباطية بين الثقة ورأس المال االجتماعي
الثقة االجتماعية

المقياس

قيمة بيرسون

مستوى المعنوية

الرابط

1,414

1,1110

العابر

1,204

1,1116

التواصمي

1,313

1,110

رأس الماؿ االجتماعي

1,301

1.116

يتض مف بيانا

الجدوؿ السابؽ وجود عالقة ارتباطية بيف الثقة ومقياس رأس الماؿ االجتماعي,

الق ػػوة -أ أنػ ػ كمم ػػا زاد

الثق ػػة ل ػػد عين ػػة الد ارس ػػة زاد الػ ػرأس الم ػػالي االجتم ػػاعي ل ػػد عين ػػة

و لػػؾ عنػػد مسػػتو معنويػػة ( ,)1.116وجػػاء
مس ػػتويا

الدراسة ,والعكس صحي  ,وجاء
أثب

قيمػػة بيرسػػوف ( -)1.301وهػػي عالقػػة طرديػػة متوسػػطة

النتائ التفصيمية عم النحو اآلتي

التحميؿ اإلحصائي وجود عالقة ارتباطية بيف مستويا

االجتماعي الرابط  ,Linkingوهو أحد مكونا

( ,)1.1110وجػػاء

الثقة لد عينػة الد ارسػة ورأس المػاؿ

مقياس رأس الماؿ االجتماعي ,و لؾ عند مستو معنويػة

قيمػػة بيرسػػوف ( -)1.414وهػػي عالقػػة طرديػػة قويػػة -أ أن ػ كممػػا زاد

الثقػػة لػػد عينػػة الد ارسػػة زاد

مسػػتويا

مسػػتويا

األفػراد  Linkingبػػالرأس المػػالي االجتمػػاعي لػػد عينػػة الد ارسػػة,

والعكس صحي .
عدـ وجود عالقػة ارتباطيػة بػيف رأس المػاؿ االجتمػاعي العػابر  Bridgingومسػتويا
أحد مكونا

مقياس رأس الماؿ االجتمػاعي ,و لػؾ عنػد مسػتو معنويػة ( ,)1.204وجػاء

( -)1.204وهي عالقة طردية متوسطة القوة -أ أن كمما زاد
مستويا

قيمػة بيرسػوف

الثقة لد عينػة الد ارسػة زاد

األفراد  Bridgingبالرأس المالي االجتماعي لد عينة الدراسة ,والعكس صحي .

وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة بػػيف مسػػتويا

 ,Bondingوهػػو أح ػػد مكون ػػا
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مستويا

الثقػة ,وهػو

الثقػػة لػػد عػػيف الد ارسػػة ورأس المػػاؿ االجتمػػاعي التواصػػمي

مقيػػاس رأس الم ػػاؿ االجتم ػػاعي ,و لػػؾ عن ػػد مس ػػتو معنوي ػػة (,)1.116
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وجػاء

قيمػة بيرسػػوف ( -)1.313وهػي عالقػة طرديػػة ضػعيفة القػوة -أ أنػ كممػا زاد

لمواقػ ػ التواص ػػؿ االجتم ػػاعي زاد
الدراسة ,والعكس صحي .

الفػرض السػػادس توجػد فػػروؽ ا
العربية المتحدة في كؿ ما يأتي

مس ػػتويا

كثافػة االسػػتخداـ

األفػ ػراد  Bondingب ػػالرأس الم ػػالي االجتم ػػاعي ل ػػد عين ػػة

داللػة إحصػػائية بػػيف المغتػربيف العػػر وميػر العػػر فػي دولػػة اإلمػػا ار

 كثافة استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي.

 رأس الماؿ االجتماعي (العابر ,التواصمي  ,الرابط).
 السعادة.
 الثقة.

جدول ( )77الفروق بين العرب وغير العرب في دولة
اإلمارات العربية المتحدة من حيث كثافة االستخدام ،ورأس المال االجتماعي ،والسعادة ،والثقة
المتغيرات

المتوسط الحسابي

مستوى المعنوية

T-test
5,012

العرب

غير العرب

رأس الماؿ االجتماعي العابر

6,3

6.5

1,116

رأس الماؿ االجتماعي التواصمي

6,1

6.4

1.110

7,72

رأس الماؿ االجتماعي الرابط

6,17

6.20

1,362

1,214

رأس الماؿ االجتماعي

6.23

6.30

1,413

1,647

الثقة االجتماعية

6,24

6,36

1,114

0.316

6,26

6,26

1,662

0,036

الرضا عف الحياة

6.46

6.41

1,652

0,077

مقياس السعادة

6.41

6.44

1,035

6,101

كثافة استخداـ مواق التواصؿ االجتماعي

0,67

6.10

1,103

2,515

تقدير ال ا

يتضػ مػػف بيانػػا

الجػػدوؿ السػػابؽ وجػػود فػػروؽ ا

داللػػة إحصػػائية بػػيف المغتػربيف العػػر وميػػر

الع ػػر ف ػػي دول ػػة اإلم ػػا ار العربي ػػة المتح ػػدة -عين ػػة الد ارس ػػة -م ػػف حي ػػث المتغيػ ػ ار اآلتي ػػة رأس الم ػػاؿ
أيضػا كثافػة اسػتخداـ مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي؛
االجتماعي العابر ,ورأس الماؿ االجتماعي التواصػمي ,و ً
حيػػث جػػاء مسػػتويا المعنويػػة لاػػـ أقػػؿ مػػف ( ,)1.13أمػػا بقيػػة المتغي ػ ار فمػػـ يوجػػد اخػػتالؼ فياػػا بػػيف

العر ومير العر  -عينة الدراسة -مف حيث السعادة والثقة ورأس الماؿ االجتماعي الرابط.
مناقشة النتائج

 تدؿ نتػائ الد ارسػة عمػ تفػوؽ موقػ الفػيس بػوؾ عمػ مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي بشػكؿ عػاـ مػف
دور في تػدعيـ
حيث كثافة االستخداـ ,وأعداد األصدقاء؛ حيث تمارس مواق التواصؿ االجتماعي ًا
تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمى رأس المال االجتماعي والسعادة لدى المقيمين في دولة اإلمارات
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بعػػض صػػور العالقػػا

ػاال لخمػػؽ رأس مػػاؿ اجتمػػاعي افت ارضػػي
االجتماعيػػة التقميديػػة ,وال يع ػد مجػ ً

داعمػػا مػػف خػالؿ طػػرح سػػبؿ وآليػػا
ػديال عػػف رأس المػػاؿ االجتمػاعي الػواقعي ,وانمػػا يمػارس ًا
ب ً
دور ً
جديػػدة؛ لخمػػؽ أشػػكاؿ جديػػدة مػػف العالقػػا االفت ارضػػية وتػػدعيماا لتتجػػاوز الواقػ االفت ارضػػي لمواقػ
الفعمي ,وقد يشاداف بعض التبادال

المعرفية والتفاعال .

 عدـ توقؼ حدود مواقػ التواصػؿ االجتمػاعي عمػ خمػؽ رأس المػاؿ االجتمػاعي أو تدعيمػ  ,وانمػا
تساـ في االنخراط بيف أفراد المجتم  ,والمشاركة المجتمعيػة والمدنيػة؛ حيػث تػدعـ مواقػ التواصػؿ

االجتمػػاعي قػػد ار األف ػراد عم ػ المشػػاركة فػػي الشػػؤوف العامػػة؛ فتمثػػؿ مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي
قاعػػدة محتممػػة يمكػػف اسػػتغاللاا فػػي تحفيػػز جاػػود التنميػػة وقواهػػا ,وهك ػ ا فػػإف نجػػاح رأس المػػاؿ
االجتماعي االفتراضي أو فشم يتوقؼ عم نجاح أو فشم في المجتم األصمي.

 إف مواق التواصؿ االجتماعي عكس
وأتاح

واق المجتم بكؿ فئات كمػا هػو بكػؿ تفاصػيم واهتماماتػ ,

فرصة لمتابعياا لتوسي شبكا

العالقا

االجتماعية االفتراضية ,وتدعيـ روابط العالقا

الواقعيػػة؛ ممػػا أسػاـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي إيجػػاد شػػعور بالثقػػة المتبادلػػة بػػيف المتواجػػديف عمػ صػػفحا
المواق التواصؿ االجتماعي؛ وبالتالي خمؽ الشعور بالسعادة.

 هن ػػاؾ ش ػػعور بالثق ػػة ب ػػيف األفػ ػراد والمؤسس ػػا المتواج ػػدة عمػ ػ ص ػػفحا التواص ػػؿ االجتم ػػاعي لنش ػػر
المعموما

واألنشطة والمباد ار المتنوعة؛ و لؾ لدم األفراد كافة في النشاط المجتمعي داخؿ الدولة.

 كاف لمواق التواصؿ االجتماعي -مف خالؿ تأكيدها زيادة رأس الماؿ االجتماعي بكافة متغي ارتػ -

ت ػػأثير كبي ػػر ف ػػي الش ػػعور بالس ػػعادة ,وتق ػػدير الػ ػ ا  ,والرض ػػا ع ػػف الحي ػػاة بش ػػكؿ ع ػػاـ ف ػػي الدول ػػة

المض ػػيفة ,وزي ػػادة ان ػػدماج المغتػ ػربيف م ػػف جميػ ػ الجنس ػػيا
العربية المتحدة).

ف ػػي المجتمػ ػ الجدي ػػد (دول ػػة اإلم ػػا ار

وتطرح الدراسة الحالية بعض المقترحات اآلتية
 ينبغػػي أف تسػػتفيد الجاػػا

الرسػػمية المسػػئولة االسػػتفادة القصػػو مػػف مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي

وادارة حساباتاـ عمياا ,بما يضمف الثقة المتبادلة بيف المؤسسا

المدنية والسياسية بيف أفراد المجتم .
 دراسة استخداـ كافة مؤسسا

الدولة لصفحا

وأفراد المجتم  ,ويحقؽ المشاركة

مواق التواصؿ االجتماعي بوصفاا داعمػا وشػريكا

لاا في نشر الوعي والثقة في المعمومة ,وتقييـ الخدمة المقدمة ألفراد المجتم .

 إج ػراء د ارسػػا

مقارنػػة لتػػأثير مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي عم ػ الشػػعور بالسػػعادة فػػي مجتمعػػا

اجتماعيا.
اقتصاديا و
ثقافيا و
ً
ً
مختمفة ً
 دراسة طبيعة الماا ار االجتماعية والسموكية المكتسبة مف عالقا

األفػراد االفت ارضػية عمػ مواقػ

التواصؿ االجتماعي.
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ص ص .022-57
الصػػائ  ,محمػػد فتحػػي " .6103.اسػػتخداما

الشػػبا

المصػػر لموق ػ اليوتيػػو  YouTubeواإلشػػباعا

المتحثػػة مناػػا",

رسالة ماجستير مير منشورة (جامعة القاهرة كمية اإلعالـ ,قسـ اإل اعة والتميفزيوف).
الغوابي ,دعاء حامد" .6102 .دور مواق التواصؿ االجتماعي في إدراؾ المػرأة المصػرية لحقوقاػا د ارسػة ميدانيػة ,المػؤتمر
العممػػي الػػدولي العشػػروف بعن ػواف "مسػػتقبؿ اإلعػػالـ المصػػر فػػي ظػػؿ الدسػػتور  ,"6102كميػػة اإلعػػالـ ,جامعػػة

القاهرة 61-66 ,يونيو .ص ص .130-657

المصػػيمحي ,نجػػالء محمػػود رؤوؼ" .6106.الفػػيس بػػوؾ ورأس المػػاؿ االجتمػػاعي فػػي مصػػر د ارسػػة سوسػػيولوجية– ميدانيػػة".
شؤوف اجتماعية– جمعية االجتماعييف الشارقة .م  ,67ع  .003ص ص .025-000
بكير ,محمد محمد عبد ".6105.اتجاها

الشبا

السعود نحو تطبيقا

الاواتؼ ال كية وعالقتاا برأس المػاؿ االجتمػاعي

لدياـ دراسة مسحية" .المجمة العربية لبحوث اإلعالـ واالتصاؿ .ع  .05أبريؿ – يونية .ص ص .76-51
بوابػػة حكومػػة دولػػة اإلمػػا ار العربيػػة المتحػػدة .)6161( .متػػاح عمػ https://www.government.ae/ar-AE/about-
the-uae/the-uae-government/government-of-future/happiness
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العالقػػا

حسػػف ,أشػػرؼ جػػالؿ" .6117.أثػػر شػػبكا

االجتماعيػػة التفاعميػػة باإلنترن ػ

ورسػػائؿ الفضػػائيا

االجتماعية واالتصالية لألسرة المصرية والقطرية دراسة تشخيصية مقارنة عم الشبا

مدخؿ اإلعالـ البديؿ" ,المؤتمر الدولي العممي األوؿ بعنواف "األسػرة واإلعػالـ وتحػديا

عم ػ العالقػػا

وأولياء األمور في ضوء

العصػر" ,كميػة اإلعػالـ,

جامعة القاهرة 05-03 .فبراير.
خض ػر ,نػػرميف زكريػػا" .6117.اآلث ػػار النفسػػية واالجتماعيػػة السػػتخداـ الشػػبا

لمواقػػ الشػػبكا

مستخدمي مواق الفػيس بػوؾ" ,ورقػة بحثيػة مقدمػة إلػ مػؤتمر األسػرة واإلعػالـ وتحػديا
جامعة القاهرة 05-03 ,فبراير.

االجتماعيػػة -د ارسػػة عمػ ػ
العصػر ,كميػة اإلعػالـ,

زكػػي ,وليػػد رشػػاد" .6117.رأس المػػاؿ االجتمػػاعي بػػيف السػػياؽ ال ػواقعي واالفت ارضػػي .مجمػػة الديمقراطيػػة" .م ػ  ,7ع .13
يوليو .مؤسسة األهراـ .ص ص .62 -55
عاصػ ػػـ ,داليػ ػػا أحمػ ػػد" .6103.ثقافػ ػػة الفضػ ػػاء االفت ارض ػ ػ ورأس المػ ػػاؿ االجتمػ ػػاع  ..د ارسػ ػػة اسػ ػػتطالعية آلليػ ػػا

التفاعػ ػػؿ

االجتماع عم موق فيسبوؾ" ,رسالة ماجستيرمير منشورة ,كمية األدا  ,جامعة االسكندرية.
عبػػد القػػو  ,محمػػود حمػػد " .6117.دور اإلعػػالـ البػػديؿ فػػي تفعيػػؿ المشػػاركة السياسػػية لػػد الشػػبا  ,د ارسػػة تطبيقيػػة عم ػ
الشػػبكا

االجتماعيػػة االفت ارضػػية ,ورقػػة بحثيػػة مقدمػػة إل ػ مػػؤتمر اإلعػػالـ واإلصػػالح والواق ػ والتحػػديا  ،كميػػة

اإلعالـ ,جامعة القاهرة 7-5 ,يوليو.

كػػدواني ,شػػيريف محمػػد" .6106.دور الفيسػػبوؾ فػػي تشػػكيؿ رأس المػػاؿ االجتمػػاعي د ارسػػة تطبيقيػػة" .المجمػػة العربيػػة لبحػػوث
اإلعالـ واالتصاؿ .ع  .61ص ص .077-061
مركػز المعمومػا

ودعػـ اتخػا القػرار".6101.اإلعػالـ اإللكترونػي فػػي مصػر ..الواقػ والتحػديا " ,تقريػر شػار يصػدر عػػف

مركز المعموما

ودعـ اتخا القرار -مجمس الوزراء المصر  ,السنة الرابعة ,العدد  .16ص .2

مؤيػػد ,هيػػثـ جػػودة".6104.إدمػػاف مواق ػ التواصػػؿ االجتمػػاعي وعالقت ػ بمنظومػػة القػػيـ االجتماعيػػة واألخالقيػػة لػػد الشػػبا
الجػػامعي المصػػر والسػػعود

د ارسػػة مقارنػػة فػػي إطػػار نظريػػة رأس المػػاؿ االجتمػػاعي" .المجمػػة العمميػػة لبحػػوث

الصحافة .ع  .4ص ص .611 -133
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