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 الالمعيارية في استخدام المرأة لمواقع التواصل االجتماعي

 ”تطبيق التك توك أنموذجا“

 د. نورا طلعت إسماعيل رمضان  

 مدرس بقسم االجتماع                                                               
 كلية اآلداب جامعة المنصورة                                                                    

 المخلص

ىذه الدراسة موضوع استخدامات اظترأة ظتواقع التواصل االجتماعي وعبلقتها بفكرة  تتناول
البلمعيارية, وذلك من خبلل دراسة ميدانية حتليلية جملموعة من الفيديوىات اظتنشورة باستخدام 
تطبيق التك توك, وذلك على احدى شبكات التواصل االجتماعي وىي شبكة اليوتيوب, فضبل 

لعينة من الطبلب جبامعة اظتنصورة, استهدفت الدراسة التعرف على خصائص  عن دراسة مسحية
احملتوى اإلعبلمي الذي تنشره اظترأة عرب تلك الفيديوىات, فضبل عن التعرف على أىم أسباب 

 صناعة فيديوىات التك توك و نشرىا وموقف اجملتمع منها.

( فيديو من فيديوىات التك توك اظتنشورة على 444قامت الباحثة بتحليل ػتتوى )    
 666موقع التواصل االجتماعي اليوتيوب, كما قامت بدراسة مسحية لعينة غرضية بلغ حجمها 

مفردة. وخلصت النتائج إُف أن فيديوىات التك توك تتسم بعدد من اطتصائص البلمعيارية اليت 
ضوء نظرية ماكس فيرب عن الفعل االجتماعي, وأن فتط الفعل العقبلين الغائي  نتكن تفسًنىا يف

ىو الذي نتيز غالبية تلك اطتصائص, كما كشفت النتائج أيضا عن كون الرغبة يف الشهرة 
واظتكاسب اظتالية أىم األسباب اليت تدفع النساء لنشر مثل ىذه النوعية من الفيديوىات , وأخًنا  

 التوجو السليب الذي نتيز موقف اجملتمع من فيديوىات التك توك.كشفت النتائج عن 

Abstract: 

This study examined women’s social media use and its 
relationship with anomie notion. This is through an analytical 
field study on a compilation of Tik Tok videos on YouTube 
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social network, and a survey study on a sample of Mansoura 
University's students which aimed to identify the 
characteristics of media content that women publish through 
the videos, as well as to recognize the most important reasons 
that drive them to make and publish Tik Tok videos in 
addition to the attitude of the society towards them. 

The researcher analyzed 441video recording from the 
Tik Tok videos published on YouTube social network. The 
researcher also conducted a survey of a target sample of 662 
items. The results concluded that Tik Tok videos have a 
number of non-standard characteristics that can be explained 
in the light of Max Weber's theory of social action and that 
are distinguished by a pattern of absent-minded action. The 
results also revealed that the desire for fame and  

 financial gains are the most important reasons that drive 
women to publish these types of videos. Finally, the results 
revealed the negative trend that distinguishes the society’s 
attitude towards the women’s Tik Tok videos  

 مقدمة:

تحدث وسائل التواصل االجتماعي خلبل اجتماعيا يشابو _إن َف يكن يتخطى_ "س   
, بلتك الفرضية دتهد الباحثة لدراستها ة اليت أحدثتها الثورة الفرنسية"حالة البلمعيارية االجتماعي

لوسائل التواصل االجتماعي. فإذا كانت الثورة الفرنسية أحدثت خلبل  رأةحول استخدامات اظت
ع عاَف االجتماع الفرنسي أميل دوركامي إُف ضرورة تأسيس علم يتوُف إعادة التوازن اجتماعيا دف

 socialللمجتمع الفرنسي, بعدما تعرض ضتالة من اطتلل عرب عنها مبصطلح البلمعياري 
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anomy    يقل يف تأثًنه فإن ما حتدثو وسائل التواصل االجتماعي يف اجملتمعات الراىنة ال
 الثورة يف اجملتمع األورويب بوجو عام وفرنسا على وجو اطتصوص. , عما تركتو تلكوطأة

لقد تنامى استخدام وسائل االجتماعي يف السنوات األخًنة للدرجة اليت أصبح من   
الصعب أن جتد شخصا تعدى عمره العشر سنوات, دون أن يكون قد حتول إُف مستخدم نشط 

ائل حتظي باىتمام كبًن من قبل الباحثٌن يف ألحد تلك الوسائل, وىو األمر الذي جعل تلك الوس
عدد من العلوم االجتماعية, ما بٌن علم النفس واالجتماع, بل وأيضا  وجدت وسائل التواصل 

 االجتماعي اىتماما بالغا من قبل الباحثٌن يف ؼتتلف ختصصات العلوم الرتبوية.

سائل يف حياة اجملتمع, ويعكس ذلك االىتمام الدور اظتهم الذي باتت تقوم بو تلك الو    
ومن مث اآلثار احملتملة اليت نتكن لتلك الوسائل إحداثها يف اجملتمع, وىو األمر الذي تنبهت إليو 
الكثًن من الدراسات السابقة, فثمة تزايد ألعداد اظتشرتكٌن يف تلك الوسائل خاصة من الشباب 

  )457 :6146مرسي مشري,  ( يف العاَف العريب؛ أدى إُف تصاعد تأثًنىا ودوىا يف اجملتمع

ذتة تأكيدات من قبل اظتعنيٌن بأمر تلك الوسائل يف ؼتتلف التخصصات السابقة , بأن    
ىناك نتائج عميقة وغًن متوقعة يف بعض األحيان لوسائل التواصل االجتماعي, من حيث قدرهتا 

, وما يرتبط هبا من ماعيةة وفتط شبكة العبلقات االجتعلى التأثًن العميق وعلى نطاق واسع يف بني
دوائر اجتماعية لكافة مؤسسات اجملتمع بداية من األسرة _وىي مؤسسة أولية أصيلة يف التنشئة_ 
مرورا بباقي مؤسسات اجملتمع اضتكومية منها وغًن اضتكومية, فمن عبلقات التعارف العادية إُف 

ينجم عنها عقود زواج ػتلي , تصل يف بعض األحيان إُف اضتميميةالصداقات االفرتاضية اليت 
وعاظتي, وليس انتهاء بالبحث عن نطاقات للعمل فضبل عن حركة التثاقف الكبًنة اليت دتر عرب 
تلك الوسائل, من كل ذلك نتكن القول بأن تلك الوسائل باتت دتثل ملمحا مهما من مبلمح 

 (W. V. Siricharoen, 2012:476) التحول والتشكل اإلنساين يف العصر اضتديث.

يف ضوء ىذا التأكيد الواسع النطاق على التداعيات السلبية اليت ترتكها وسائل التواصل    
االجتماعي على اجملتمع , جاء توجو الباحثة اضتاِف ؿتو دراسة موضوع استخدام اظترأة لوسائل 

 التواصل االجتماعي وعبلقتو  بالبلمعيارية يف اجملتمع اظتصري.
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 السابقة:الدراسات  -أوال

لعل واحدة من أىم اظتبلحظات اليت رصدهتا الباحثة على الدراسات السابقة اظتعنية 
بقضايا وسائل التواصل االجتماعي, ىي كثرهتا وتعدد التخصصات العلمية اليت اندرجت حتتها 
تلك الدراسات, فضبل عن تنوع اظتداخل البحثية وقضايا االىتمام يف تلك الدراسات, ومن مث 

لباحثة ىنا سرتكز على الدراسات اليت عنيت ببحث قضايا استخدامات وسائل التواصل فإن ا
 االجتماعي.

حبثت دراسة زينب زموري وخًنه بغدادي يف موضوع العبلقات العاطفية بٌن الشباب عن 
طريق الوسائل اإللكرتونية, وىدفت إُف التعرف على اآلليات اليت تتشكل عن طريقها ىوية ىؤالء 

مٌن لئلنرتنت, ومدى حتقق ىذه العبلقة على مستوى اظتمارسة االجتماعية. وكشفت اظتستخد
النتائج اظتيدانية عن أن مواقع الفيسبوك ومواقع الدردشة دتثل أىم وسائل التواصل االجتماعي 

% ظتواقع الدردشة(, كشفت النتائج 66.66% للفيس مقابل 66166استخداما من قبل العينة )
فراد العينة أشاروا إُف أهنم أقاموا عبلقات عاطفية من خبلل اإلنرتنت )زينب % من أ55أيضا أن 

 (. 49:6144زموري, وخًنه بغدادي, 

وركزت دراسة مرمي نومار على حتليل أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية من قبل 
االجتماعية, الشباب وىدفت إُف التحقق من طبيعة التأثًن الذي نتارسو الفيسبوك على العبلقات 

فضبل عن معرفة تأثًن متغًن اصتنس والسن على طرق استخدام الفيسبوك, أوضحت النتائج أن 
أغلب اظتبحوثٌن يستخدمون الفيسبوك منذ أكثر من ثبلث سنوات, وعن الدوافع أظهرت النتائج 
ان أغلب العينة تستخدمو بدافع التواصل مع األىل واألصدقاء إُف جنب التثقيف وزيادة 

 (. 64:6146ظتعلومات مث الرتفيو والتسلية )مرمي ونرنتان نومار, ا

أجرى فهد الطيار دراسة حول التأثًن الذي دتارسو شبكات التواصل االجتماعي على 
البناء القيمي لدى الشباب, وقد استهدفت بيان اآلثار السلبية اظترتتبة على استخدام طبلب 

صت الدراسة لعدد من النتائج أقتها: أن أىم اآلثار اصتامعة لشبكات التواصل االجتماعي, وخل
السلبية لوسائل التواصل االجتماعي تتمثل يف التمكن من إجراء عبلقات غًن شرعية مع اصتنس 

 (. 88: 6144اآلخر وإقتال الشعائر الدينية )فهد بن علي الطيار,
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عن استخدام كما قامت حنان السعيدي وعائشة ضيف بدراسة موضوع التأثًنات النارتة 
الشباب ظتواقع التواصل االجتماعي على البناء القيمي لدى ىؤالء الشباب, وكشفت النتائج أن 

% لديهم قدرة على 65,85غالبية الشباب يسعون لتكون عبلقات طبية مع اآلخرين, وأن نسبة 
س بوك % من العينة تؤكد أن الفي61التعبًن عن آرائهم حبرية, فضبل عن ذلك كشفت النتائج أن 

 جعلهم مهملٌن للدراسة.

وقام الكر اصتلفة بدراسة حول شبكات التواصل االجتماعي وإشكالية التباعد األسري, 
وىي دراسة حالة لؤلسرة اصتزائرية , خلص فيو أن لتلك الشبكات الكثًن من اآلثار السلبية منها 

اطفي واهنيار العبلقات العزلة االجتماعية كبديل للتواصل األسري, واإلنطوائية والفراغ الع
 ( .47: 6148االجتماعية داخل األسرة )ػتمد الكر اصتلفة, 

وقامت ؾتوى عبد السبلم بدراسة حول أفتاط ودوافع استخدام الشباب لشبكة اإلنرتنت, 
وتوصلت إُف تنوع تلك األسباب والدوافع منها التسلية والرتفيو وإقامة الصداقات واالطبلع على 

 (. 454: 4998ية وشغل وقت الفراغ )ؾتوى عبد السبلم, اظتستجدات العاظت

أيضا قام سامي طايع بدراسة حول دوافع استخدام الشباب لئلنرتنت يف عدد من البلدان 
العربية )مصر والسعودية واإلمارات والبحرين والكويت(, وأوضحت أن نسبة كبًنة من العينة 

التسلية ترتيبًا متأخرًا جدا بالنسبة  -احتل دافع تستخدم اإلنرتنت مصدرًا لؤلخبار واظتعلومات, و 
 (. 67: 6111للمستخدمٌن )سامي طايع, 

كما قام ػتمد القضاة بدراسة حول دوافع استخدام الشباب لئلنرتنت والرتدد على 
اظتقاىي اظتخصصة لذلك, يف مدينيت عمان وأربد باألردن, وخلصت الدراسة إُف أن الشباب من 

يرون أن مقاىي اإلنرتنت أصبحت ضرورة حياتية عتم وال يستطيعون االستغناء أفراد عينة البحث 
 (. 618-474: 6116عنها )ػتمد القضاة, 

ومن الدراسات األجنبية اليت اىتمت ببحث قضايا استخدام وسائل ومواقع التواصل 
بعنوان" تأثًن مواقع التواصل االجتماعي على  June Aln االجتماعي, دراسة جيين آلٌن 

( اليت استهدفت رصد وحتليل اآلثار اظتتنوعة اليت حتدثها عملية استخدام 6144اظتراىقٌن" )
 وسائل التواصل االجتماعي بالنسبة للمراىقٌن الشباب.
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خلصت الدراسة إُف أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي يشكل ػتور االىتمام 
يف األنشطة اليومية للشباب اظتراىقٌن يف تفاعبلهتم االجتماعية مع اجملتمع احمليط هبم, الرئيسي 

سواء مع األصدقاء أو اظتدرسٌن أو مع اآلباء واصتًنان واألىل عموما, وأكدت النتائج على أن ذتة 
تها الكثًن من اإلكتابيات اليت ترتكها عملية استخدام وسائل التواصل االجتماعي يأيت يف مقدم

تعزيز الثقة بالنفس وتفعيل شبكة العبلقات التفاعلية االجتماعية من األصدقاء واظتساعدة التعليمية 
 (. June Aln, 2011:1435-1445يف اظتدرسة) 

بدراسة حول "الشباب والشبكات  P.Colas كما قام ب. كوالس وزمبلؤه 
يف استخدامات الشباب لوسائل  حبثت ىذه الدراسةاالجتماعية. الدوافع واالستخدامات اظتفضلة"

التواصل االجتماعي يف مدينة إشبيليو يف إسبانيا, ودتثلت أىدافها الرئيسة يف معرفة استخدامات 
خلصت الدراسة إُف أن الشباب  الشبكات االجتماعية وتواترىا والدوافع وراء استخدامها.

-2013:15مع اآلخرين)يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز مشاركتهم اجملتمعية 
23:.(Colás T González and J. de Pablos, 

بدراسة حول " استخدام   Ioannis & Michail كما قام كل من لونيس وميشيل 
وسائل التواصل االجتماعي يف العمل", اىتمت ببحث استخدامات الشباب اظتختلفة لوسائل 

استخدام تلك الوسائل يف تعزيز التواصل االجتماعي يف نطاق العمل, خاصة فيما يتعلق ب
% من  العينة يستخدمون وسائل 67التواصل بٌن الزمبلء ومع العمبلء, وخلصت الدراسة إُف أن 

التواصل االجتماعي إلؾتاز مهام تتعلق بعملهم, وأن اظتوظفٌن ينظرون إُف استخدامهم لتلك 
 Ioannis(     الوسائل بوصفها أدوات موجهة ؿتو تعزيز اإلنتاجية يف العمل.    

Leftheriotis & Michail N. Giannakos, 2014: 134–142(. 

بدراسة عنواهنا" حتليل نقدي لدور وسائل   Jain prakritiأيضا قام جاين براكريت 
التواصل االجتماعي يف إنشاء ثقافة فرعية للشباب يف مدينة جايبور," ىدفت الدراسة إُف رصد 

م بو وسائل التواصل االجتماعي يف تشكيل ما نتكن أن يطلق وحتليل الدور الذي نتكن أن تقو 
عليو ثقافة فرعية للشباب يف مدينة جايبور. وخلصت النتائج  إُف أن أفراد عينة البحث 
يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي وخاصة الفيسبوك وتويرت بشكل مفرض للغاية, وأن تلك 

صدقاء والعائلة, وأن تلك الوسائل تعد بالنسبة الوسائل أتاحت عتم البقاء على اتصال مع األ
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ظتستخدميها من الشباب آلية جيدة للتعامل مع اجملتمع واإلسهام يف تغيًنه, والنتيجة األكثر أقتية 
أن وسائل التواصل االجتماعي ساعدت على تشكيل ثقافة فرعية للشباب يف غتتمع 

 (.,Jain prakriti ,6145:466البحث)

ببحث  Iqbal Anam  Asad Ali &أسعد علي وإقبال أنعمكما قام كل من 
"آثار وسائل اإلعبلم االجتماعية على الشباب. دراسة حالة يف جامعة سرغودا,  ركزت الدراسة 
على حبث  اآلثار النارتة عن استخدام الشباب لوسائل التواصل االجتماعي جبامعة باكستانية, 

يف حتليل آثار وسائل التواصل االجتماعي على وقد حدد الباحثان اعتدف من ىذه الدراسة 
الطبلب , وقد خلصت الدراسة إُف أن وسائل التواصل االجتماعي دتارس دور مهمًا يف التعليم 
وفرص العمل, وأن الشباب يستخدمون تلك الوسائل غالبا للتواصل مع األصدقاء واألىل, كما 

ة وتؤثر على الثقافات احمللية, خاصة أوضحت النتائج أيضا أن تلك الوسائل تسبب مشاكل صحي
 Iqbal,  (Asad  372-369 :2011) القيم الثقافية واألعراف االجتماعية اإلسبلمية

Ali. 

أيضا قامت كل من أنبورنا شييت وزمبلؤىا بدراسة تأثًن وسائل التواصل االجتماعي على 
لى الوعي السياسي الشباب وركزت الدراسة على الكيفية اليت تؤثر هبا وسائل التواصل ع

واظتمارسات الدينية للشباب إُف جانب تأثًنىا على التعليم واالنشطة الرياضية.  وخلصت الدراسة 
إُف أن الفيسبوك والسكاي يب واليوتيوب وتويرت وماي سبيس تعد أكثر مواقع التواصل االجتماعي 

ث ىن أكثر استخداما استخداما من قبل أفراد عينة البحث, كما أكدت النتائج على أن اإلنا
وبقاء على وسائل التواصل من الذكور, فضبل عن ذلك أكدت النتائج أن لوسائل التواصل 

 االجتماعي دوراً إكتابياً يف تطوير اضتياة اظتهنية للشباب. 

(Annapoorna Shetty ,Reshma Rosario and Sawad 
Hyder, 2015:379-384)  

وزمبلئو  Arpan Sinhaدد دراسة آربان سينها من الدراسات اظتهمة أيضا يف ىذا الص
اليت أكدت على أن وسائل التواصل االجتماعي باتت اليوم جزءا من حياة الشباب بأشكال 
متنوعة, وحدد فريق البحث اعتدف من الدراسة يف حبث تأثًن مواقع التواصل االجتماعي على 

 على اصتيل اضتاِف من الشباب.الشباب وإجراء مقارنة بٌن تأثًناهتا السلبية واإلكتابية 
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وقد عددت الدراسة اصتوانب السلبية وقد حددهتا يف أن اإلفراط يف استخدام تلك 
الشبكات يؤدي إُف اإلدمان, فيمكن قضاء ساعات ال حصر عتا على تلك اظتواقع, ما يصرف 

لك فهذه الرتكيز واالنتباه عن أمور أخرى قد تكون مهمة خاصة بالنسبة للطبلب, إضافة إُف ذ
اظتواقع قد توفر يف بعض األحيان معلومات مضللة وغًن موثوق فيها؛ ؽتا يربك اظتستخدمٌن, 
عنصر األمان يشكل ىو األخر خطر يف استخدام مواقع التواصل, حيث نتكن لبعض األشخاص 
من ػترتيف السطو على اضتسابات الشخصية اضتصول على اظتعلومات اطتاصة بشكل غًن قانوين, 

ا أوضحت الدراسة أن تلك الشبكات تشجع على األخطاء النحوية يف الكتابة ؛ نظرا وأخًن 
 ,(491-2016:484,لتفضيل الشباب الكتابة باألسلوب العامي واالبتعاد عن اللغة الرصينة

(Arpan Sinha &Rekha Kanodia 

بدراسة حول  Danappagoudra  & Halakerimathأيضا قام كل من  
صل االجتماعي على الشباب, استهدفت الدراسة اإلجابة عن سؤال عما إذا  تأثًن وسائل التوا

كانت تلك الوسائل حتقق استفادة جيدة للشباب وموقف ىؤالء الشباب منها, وخلصت الدراسة 
إُف أن الشباب ىم أكثر الشرائح االجتماعية تأثرا باستخدام وسائل التواصل االجتماعي؛ ألهنم 

ها مقارنة بباقي فئات اجملتمع العمرية األخرى, وأكدت النتائج أن الشباب الفئة األكثر إقباال علي
 .من عينة البحث يستخدمون شبكة الفيسبوك واإلنستجرام وتويرت وبشكل مكثف

 (Vidyashri C Halakerimath & Shivagangamma B. 
Danappagoudra, 2017:568-570) 

 House ofهبا غتلس العموم الربيطاين  ومن الدراسات اضتديثة للغاية الدراسة اليت قام
Commons  حول تأثًن وسائل التواصل االجتماعي واستخدامو على صحة الشباب, وسعت

الدراسة إُف التحقق عما إذا كان استخدام الشباب لوسائل التواصل االجتماعي مضرًا بالناحية 
ن قبل الدراسات السابقة الصحية عتم أم ال, خاصة مع تأكيد الدراسة على وجود أدلة قاطعة م

حول ىذا الشأن. خلصت الدراسة إُف  أنو أصبح وبشكل متزايد أن ذتة روابط ػتتملة بٌن وسائل 
التواصل االجتماعي ورفاىية الشباب , وأن ذلك يشكل مصدر قلق لآلباء واألمهات ومقدمي 

أن ذتة تأكيدات من  الرعاية من اظتعلمٌن والشباب على حد السواء. كشفت البيانات اظتتعمقة عن
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قبل الشباب على الفوائد اظتتحققة من استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي خاصة يف خلق 
 روابط وصداقات جديدة وثرية, والسيما مع األشخاص الذين لديهم اىتمامات وجتارب مشرتكة.

لن  أما عن اظتخاطر فقد أوضحت النتائج أن الضرر الناجم عن استخدام وسائل التواصل
يكون واحدا بالنسبة لكافة الشباب, وتأيت مشاىدة احملتويات غًن البلئقة يف مقدمة األضرار اليت 
تلحق مبستخدمي وسائل التواصل من الشباب, أما عن األضرار الصحية البدنية فقد أشارت 
 النتائج إُف تأثًنات تلك الوسائل على اـتفاض مستويات النشاط البدين اظترتبط باالستخدام
السليب للتكنولوجيا الرقمية, وما نتكن أن يؤدي ذلك االرتباط  إُف أمراض مثل السمنة والسكري, 
غًن أن الدراسة تؤكد على أنو ال توجد أدلة قاطعة على تلك العبلقة بٌن التعرض لوسائل التواصل 

يت وأمراض السمنة وغًنىا من األضرار الصحية, ويبقى كل ذلك ىو نوع من وجهات النظر ال
 حتتاج إُف مزيد من التأكيد.

يف ضوء ىذا العرض اظتختصر لنماذج من الدراسات السابقة, تأيت الباحثة يف اصتزء اآليت 
من البحث لتعرض مشكلة دراستها, وىي اظتشكلة اليت حتدد موقع الدراسة الراىنة على خريطة 

سًنكز على موضوع َف الدراسات السابقة, وكما سيتضح من عرض اظتشكلة, فإن البحث الراىن 
تقم أي دراسة سابقة ببحثو, وىو استخدام اظترأة ألحد برامج ومواقع التواصل االجتماعي بشكل 

 ػتدد وىو الربنامج اظتعروف بالتك توك.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: -ثانيا

على الرغم من وجود الكثًن من الدراسات اليت أكدت على اصتانب اإلكتايب الستخدام 
 Marina) التواصل االجتماعي, فإن تلك الوسائل حققت قدرًا كبًنًا من اضتريات وسائل

Bartoletti,2013:2)  ,وقامت بدور فاعل يف جهود اإلغاثة الدولية) أسامة غازي اظتدين
( , كما أهنا ألغت اضتواجز اظتكانية والزمانية وشتحت بالتواصل بسهولة ويسر) 411: 6144

(,  ودلل البعض على أقتية تلك الوسائل من حيث قدرهتا 8-7:  6141إبراىيم أزتد الدوي, 
(, 6:6149على زيادة الرتابط وقوة العبلقات بٌن أفراد اجملتمع )حليمو لكحل وربيحو زايد, 

فضبل عن دتتعها بقدرهتا على تلبية االحتياجات على ؿتو فردي ورتعي بسرعة وكفاءة عاليتٌن) 
 ( .8: 6147عبد الرزتن ػتمد الشامي,
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على الرغم من تلك التأكيدات السابقة للجوانب اإلكتابية لوسائل التواصل االجتماعي, 
فإن اضتديث والتأكيدات على سلبيات تلك الوسائل ال يقل قوة وال أقتية عن حديث اإلكتابيات, 
فوسائل التواصل االجتماعي كما وصفها أحد الباحثٌن أصبحت نقمة نتيجة استغبلل قوام ىذه 

بكات بسقف مفتوح من اضتريات البلمسؤولة وضرب قيم وعادات اجملتمع وإدخال الش
 (. 66-64: 6148إيديولوجيات وثقافيات دخيلة )ػتمد الكر اصتلفة, 

ورصدت الكثًن من الدراسات اصتوانب السلبية لتلك الوسائل منها فقدان التواصل 
عبد الرزتن حسٌن, ء )ىالة حجاجي االجتماعي والتأثًن السليب على القيم االجتماعية لؤلبنا

, ووصفت دراسة ثانية تلك الوسائل بأهنا مبثابة مصيدة إلكرتونية (569-561: 6146
ظتستخدميها من ؼتتلف األعمار وخاصة الشباب من اصتنسٌن لئليقاع هبم من خبلل األساليب 

: 6145اصر العباد, االحتيالية والغش واطتداع الذي دتارسو فئة ضالة عرب ىذه اظتواقع )أنتن ن
( . أكدت دراسة ثالثة على أن تلك الوسائل تؤثر على طرائق التفكًن وتعزز من القيم الفردية 55

(, وأكدت دراسة رابعة أن تلك الوسائل تعد أداة قوية 616:  6146)وفاء حافظ عبد السبلم 
 Jacob )      لكثًن من اظتمارسات الضارة من قبيل التحرش اصتنسي والغش واالبتزاز

Amedie,2015:2)  

ولكون الباحثة مستخدمة نشطة للكثًن من مواقع التواصل االجتماعي مثل تويرت والفيس 
بوك واالنستجرام وغًنىا من الوسائل اضتديثة, فقد رصدت الباحثة خبلل الثبلث سنوات األخًنة 

الوسائل وما  حيت اآلن, تنامي استخدام الشباب _خاصة اإلناث_ لتلك 6146بداية من عام 
يرتبط هبا من برغتيات تعتمد يف عمليها على شبكة اظتعلومات الدولية, ومن بٌن أىم الربامج اليت 
زاد استخدامها كثًنا من قبل الفتيات وأصبح عتا صدى كبًن من قبل كافة أفراد, اجملتمع من حيث 

رتاضية باسم برامج "التك اظتوقف من استخدام اظترأة لتلك الربامج, برنامج عرف عرب الساحة االف
 توك".

وتطبيق "التك توك" ىو النسخة الدولية من تطبيق "دويٌن" اظتنتشر داخل الصٌن, والذي 
. والتطبيق يف الواقع ال متتلف كثًناً عن تطبيقات أخرى نعرفها, حيث 6146مّت إطبلقو يف العام 

ثانية, وتقاشتها مع األصدقاء.  45بإمكان اظتستخدمٌن حتميل فيديوىات قصًنة, ال تتعدى مدهتا 
" مثبًل, أو غًنه من SnapChat" االسناب شات((أي أنو يعمل بطريقة مشاهبة لطريقة عمل
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منصات مواقع التواصل االجتماعي, ولكن اظتادة األساسية اليت يتشاركها األصدقاء فيو ليست 
ة اظتصنعة, يعرف التطبيق اظتنشورات )الكتابات( أو الصور, إفتا مواد الفيديو. على موقع الشرك

نفسو "باظتنصة اليت تصّور وتوثّق وتقّدم وجو العاَف اطتبلق, اظتعرفة, وضتظات اضتياة اظتهمة عرب 
 جهاز اعتاتف الذكي".

ومبجرد أن تكتب "تك توك" على موقع التواصل االجتماعي "يوتيوب" بإمكانك رؤية  
عرب التطبيق. ففي اضتقيقة يبلقي "تك توك"  كميات كبًنة جدًا من الفيديوىات اليت مّت تقاشتها

مليون  661ؾتاحاً ىائبًل خصوصاً لدى الشباب واظتراىقٌن. وحبسب األرقام اظتتوفرة, ذتة أكثر من 
. 6148شخص قاموا بتحميل التطبيق على األجهزة اليت تعمل بنظام أندرويد وحده يف العام 

لو ما فكرنا يف األجهزة اليت تعمل  ,لك بكثًنوىذا يعين أن الرقم اضتقيقي قد يكون أكرب من ذ
( اظتتخصص يف إحصائيات التطبيقات, عدد Apptopiaوقّدر موقع "أبتوبيا"   IOSبنظام 

ديسمرب الفائت بأكثر من  –مستخدمي "التك توك" النشطٌن حول العاَف يف شهر كانون األول 
 https://arabic.euronews.com ما ىو تطبيق "تيك توك"( مليون مستخدم 651

:6149(. 

وما بٌن مقاطع فيديو صغًنة اضتجم يركز أصحاهبا على موضوعات ذات طابع جنسي, 
ومقاطع أخرى يقلد فيها أصحاهبا األغاين الشعبية , وثالثة يتهكم فيها أصحاهبا على موضوعات 

توى من متنوعة ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية, ورابعة وخامسة وسادسة تعرض حمل
السباب والشتائم, ما بٌن كل ذلك تعج منصة التك توك باآلالف بل وباظتبليٌن من مقاطع 
الفيديو للمرأة من ؼتتلف اظتراحل العمرية, غالبية تلك اظتقاطع وخاصة اظتنشورة من قبل 

بلل اظتستخدمٌن يف اجملتمع اظتصري نتكن وصفها بأهنا تعد فتوذجا ضتالة التدين األخبلقي واالؿت
 القيمي الذي يصيب أي غتتمع يف فرتات ضعفو أو تراجعو.

, أمر يدعو االفرتاضية وخاصة من قبل اإلناث إن التزايد اظتتنامي ظتستخدمي ىذه اظتنصة
بل ويستلزم توجو الباحثٌن ؿتو دراستو من ؼتتلف جوانبو, فما الذي يدفع ىؤالء اظتستخدمات 

_ إُف استخدام تلك اظتنصة ونشر فيديوىات تسيء عتن _أغلبهم يف سن اظتراىقة وبداية الشباب
أكثر ؽتا تقدم عتن من فائدة؟ ىل استخدام ىذه اظتنصة يف ؽتارسات ذات عبلقة باصتنس من قبيل 
عرض مفاتن اصتسد أو غًن ذلك, فضبل عن السباب والشتائم واإلىانات ىو األمر الذي نتيز 
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امج؟ ما أىم ما نتيز اظتضامٌن اإلعبلمية اليت تنشر عرب استخدام اظترأة يف اجملتمع اظتصري لتلك الرب 
 تلك الفيديوىات؟ وما موقف احمليطيٌن هبن من استخدامهن لتلك الربامج؟

دتثل األسئلة السابقة اإلطار الذي ستتحرك فيو إشكالية البحث الراىنة, واليت ستبحث يف 
البلمعيارية, ومن مث فإن الفرضية األساسية قضية استخدام اظترأة لربامج التك توك وارتباطو بفكرة 

اليت ستحاول الدراسة التحقق منها تتمثل يف اآليت: أن استخدام اظترأة لربامج التك توك لتدث 
 آثاراً سلبية أفضت إُف حالة من البلمعيارية يف اجملتمع اظتصري.

 أهداف الدراسة –ثالثا 

استخدام اظترأة لوسائل التواصل  دتثل اعتدف الرئيس للدراسة يف التعرف على تأثًن
االجتماعي )برامج التك توك حتديدا( على البلمعيارية يف غتتمع البحث. وحتت ىذا اعتدف العام 

 حققت الدراسة عدداً من األىداف الفرعية على النحو اآليت:

 رصد أىم اطتصائص اظتميزة للمحتوى الذي تعرضو اظترأة عرب برامج التك توك. -

 امٌن احملتوى اإلعبلمي الذي تبثو اظترأة عرب برامج التك توك.التعرف على مض -

 التعرف على أسباب استخدام برامج التك توك. -

 رصد موقف أفراد غتتمع الدراسة من استخدام اظترأة لربامج التك توك. -

 اإلطار النظري للدراسة: -رابعا

 مفاىيم الدراسة: -4

 مفهوم وسائل التواصل االجتماعي:  4-4

 Johnور مفهوم الشبكات االجتماعية إُف عاَف االجتماع جون بارنز يعود ظه
A.Brnes   ؛ حيث كانت تتمثل يف نوادي اظتراسلة العاظتية اليت تستخدم يف ربط  4954عام

 . )6 :6147إبراىيم أزتد الدوي,(عبلقات األفراد يف ؼتتلف الدول باستخدام الرسائل اظتكتوبة
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اقع التواصل االجتماعي عرب اإلنرتنت تعٌد من أحدث وقد أشار حسٌن معوض إُف أن مو 
منتجات تكنولوجيا االتصاالت وأكثرىا شعبية, وبالرغم من أن ىذه اظتواقع أنشئت يف األساس 
للتواصل االجتماعي بٌن األفراد, فإن استخدامها امتد ليشمل النشاط السياسي من خبلل تداول 

حسٌن (ك الدعوة إُف حضور الندوات أو التظاىراظتعلومات اطتاصة باألحداث السياسية وكذل
 .)6148:5عوض, 

أوضح زتدي عمر أن مواقع التواصل االجتماعي تشًن إُف الطرق اصتديدة يف االتصال و 
يف البيئة الرقمية, مبا يسمح للمجموعات الصغرى من الناس بإمكانية االلتقاء والتجمع على 

 .)56 :6144عمر,  زتدي( اإلنرتنت وتبادل اظتنافع واظتعلومات

وعرفها السيد أبو خطوة بأهنا غتموعة من اظتواقع على شبكة اإلنرتنت تتيح التواصل بٌن 
األفراد يف بنية غتتمع افرتاضي كتمع بٌن أفرادىا اىتمام مشرتك أو شبو انتماء, يتم التواصل بينهم 

ومعلوماهتم اليت يتحيوهنا من خبلل الرسائل أو االطبلع على اظتلفات الشخصية ومعرفة أخبارىم 
 .)496 :6144السيد عبد اظتوُف السيد أبو خطورة, (للعرض

وأشار فهد الطيار إُف أن وسائل التواصل االجتماعي تشًن إُف منظومة من الشبكات 
اإللكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها بإنشاء موقع خاص بو, ومن مث ربطو من خبلل نظام 

ء آخرين لديهم نفس االىتمامات واظتيول أو رتعو مع أصدقائو )فهد اجتماعي إلكرتوين مع أعضا
 (.616بن علي الطيار, 

وعرفت ىالة حسٌن وسائل التواصل االجتماعي إجرائيا بأهنا الطرق اصتديدة يف االتصال 
يف البيئة الرقمية مبا يسمح بإمكانية االلتقاء والتجمع على اإلنرتنت وتبادل اآلراء واألخبار 

 (.566ومات )ىالة حجاجي عبد الرزتن حسٌن: واظتعل

وعرفت حليمة ضتكل وربيحو زايد وسائل التواصل االجتماعي بأهنا منظومة من الشبكات 
, ومن مث ربطو من خبلل نظام للمشرتك فيها بإنشاء حساب خاص بواإللكرتونية اليت تسمح 

ات أو رتعو مع أصدقاء اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم نفس االىتمامات واعتوي
 (.66: 6147اصتامعة أو الثانوية )حليمة لكحل وربيحو زايد, , 
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أيضا عرفت حنان السعيدي وعائشة ضيف وسائل التواصل االجتماعي بأهنا شبكات 
اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل ظتستخدميها يف أي وقت يشاءون ويف أي مكان من العاَف, 

سنوات قليلة وغًنت يف مفهوم التواصل والتقارب بٌن الشعوب,  ظهرت على شبكة اإلنرتنت منذ
واكتسبت اشتها االجتماعي كوهنا تعزز العبلقات بٌن بين البشر)حنان السعيدي وعائشة ضيف, 

6145 :44.) 

وأشارت حنان الشهري إُف أن مواقع التواصل االجتماعي مصطلح يطلق على غتموعة 
, تتيح 6مع اصتيل الثاين للويب أو ما يعرف باسم ويب  من اظتواقع على شبكة اإلنرتنت ظهرت

التواصل بٌن األفراد يف بيئة غتتمع افرتاضي كتمعهم حسب غتموعات اىتمام أو شبكات انتماء 
حنان بنت ()بلد, جامعة, مدرسة, شركة... اٍف( كل ىذا يتم عن طريق خدمات التواصل اظتباشر

 ( :7 6147شعشوع الشهري,

اطتريشة شبكات التواصل االجتماعي إجرائيا بأهنا غتموعة من الشبكات وعرفت سلطانة 
التواصلية, الفيس بوك والتويرت واالنستغرام وغًنىا من التطبيقات اليت يستخدمها األفراد عرب 

 (.7: 6146اإلعبلم اصتديد) سلطانة جدعان نايف اطتريشة, 

ماعية اليت تتيح ظتتصفحيها امكانية وعرفتها سيما جرب وزينة بكًن بأهنا تلك اظتواقع االجت
مشاركة اظتلفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو , وكذلك مكنتهم من إنشاء اظتدونات اإللكرتونية 

 (.46:   6148وإجراء احملادثات الفورية وإرسال الرسائل )سيما ىاين جرب وزينة ماجد بكًن, 

امعة اظتلك عبد العزيز إُف أن وتشًن دراسة صادرة عن مركز الدراسات االسرتاتيجية جب
الشبكة االجتماعية ىي ببساطة وسيلة إلكرتونية حديثة للتواصل االجتماعي, حيث إهنا ّتكون 
بنية اجتماعية افرتاضية جتمع بٌن أشخاص أو منظمات تتمثل يف نقاط التقاء متصلة بنوع ػتدد 

ابة أو مصاٌف مشرتكة, أو توافق يف من الروابط االجتماعية, إذ كتمع اظتشاركٌن فيها صداقة أو قر 
اعتواية أو الفكرة أو رغبة يف التبادل اظتادي أو اظتعريف, أو ػتبة أو كراىية لشيء معٌن, أو عبلقات 
عقدية أو دينية, أو تناسق يف اظتعرفة  أو اظتركز االجتماعي, كما أن الشبكة االجتماعية دتثل يف 

بط بٌن أقطاب متعددة )مركز الدراسات صورهتا اظتبسطة خريطة لعبلقات ػتددة تر 
 (.6:  6146االسرتاتيجية,
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 LXue Bai and Oliver Yao وعرف كل من لوكسي باي و أوليفر يأو 
شبكات التواصل االجتماعي بأهنا مواقع إلكرتونية تسمح لؤلفراد بالتعريف بأنفسهم واظتشاركة يف 

 LXue Bai and) ماعيةشبكات اجتماعية يقومون من خبلعتا بإنشاء عبلقات اجت
Oliver Yao.2010)  

ويشًن ػتمد اصتلفة إُف أن شبكات التواصل االجتماعي ىي غتموعة من اظتواقع على 
( تتيح التواصل بٌن األفراد يف بيئة غتتمع افرتاضي 2.0شبكة اإلنرتنت ظهرت مع الويب )

 .)47: ػتمد الكر اصتلفة(كتمعهم حسب غتموعات اىتمام أو انتماء

إبراىيم الدوري شبكات التواصل االجتماعي بأهنا غتموعة من مواقع التواصل  وعرف
الفعالة على شبكة اإلنرتنت للجهات واظتؤسسات اليت تعمل يف اضتقل اإلنساين, تذلل اضتدود 
اصتغرافية والزمنية, وتسمح بتقاسم وتشارك اظتعلومات لذوي االىتمام/ النشاط اظتشرتك أو 

نتمٌن عتذه اصتهات, بطريقة تسمح باالنتشار السريع والعريض لؤلخبار للمنتميٌن أو شبو اظت
إبراىيم ( والتوعية وجذب اظتتطوعٌن ؽتا يساعد على تقليل األزمات والكوارث واضتد من آثارىا

 .)6 :6147أزتد الدوي

ىذا بينما يرى زتدي عمر أن مواقع التواصل االجتماعي تشًن إُف الطرق اصتديدة يف 
يف البيئة الرقمية, مبا يسمح للمجموعات الصغرى من الناس بإمكانية االلتقاء والتجمع االتصال 

على اإلنرتنت وتبادل اظتنافع واظتعلومات, وىي بيئة تسمح لؤلفراد واجملموعات بتوصيل صوهتم 
وصوت غتتمعاهتم إُف العاَف أرتع, وىي مواقع إلكرتونية ذات طابع تواصلي اجتماعي مكونة 

 رتاضيا صتمع الفئات االجتماعية خاصة الشباب, لتاكي الواقع الطبيعي على األرضواقعا اف
 .)56 :زتدي أزتد عمر(

وعرفت خدكتة إبراىيم شبكات التواصل االجتماعي بأهنا مواقع على اإلنرتنت تقدم 
لؤلفراد خدمة التواصل اظتستمر بكل أشكال التفاعل من تبادل اظتلفات ودردشة ورسائل 

وذلك هبدف استمرار االتصال االجتماعي وتبادل اظتصاٌف اظتشرتكة وىؤالء األفراد قد  وػتادثات,
يكونون متجانسٌن أو غًن متجانسٌن لكن جتمعهم عبلقات اجتماعية أو تعليمية مشرتكة 

 .)465 :6144خدكتة عبد العزيز علي إبراىيم, (وقوية
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اعية ىي خدمة أن الشبكة االجتم Danah M. Boyd ويوضح دانيو م. بويد  
إلكرتونية تتيح لؤلفراد بناء ملف معلومايت عام أو شبو عام ضمن نظام ػتدد مبا يسمح لقائمة من 

 :Danah M. Boyd, 2018) اظتستخدمٌن اآلخرون التفاعل والتشارك يف ىذه اظتعلومات
3). 

كما يستخدم كل عوده مراد وعمر ػتاسنة من مصطلح مواقع اجتماعية ويعرفها باهنا 
نظومة من الشبكات تسمح للمشرتك بإنشاء مواقع خاصة بو, مث ربطو من خبلل نظام م

اجتماعي الكرتوين, مع أعضاء آخرين لديهم االىتمامات واعتويات نفسها, مع أصدقاء اصتامعة 
 .)469 :عوده سليمان وعمر موسى(أو الثانوية 

صل االجتماعي يف ؽتا سبق نتكن القول بأن ذتة تبادل من قبل دراسي شبكات التوا
استخدامهم ألكثر من مصطلح لئلشارة إُف ىذا اظتفهوم, وىي: )وسائل( و)شبكات( و 
)مواقع(, و)برامج(  ففي حٌن أن البعض يستخدم مفهوم وسائل التواصل االجتماعي فإن البعض 
اآلخر يستخدم مفهوم شبكات التواصل االجتماعي, ىذا فضبل عن تفضيل البعض ظتصطلح 

تواصل االجتماعي نظرا ألن ىذا اظتصطلح لتيل مباشرة إُف عبلقة ىذه الشبكات بالشبكة مواقع ال
, فضبل عن أن ىناك من استخدم كلمة برامج تواصل على  اعتبار (wwwالدولية للمعلومات )

أن عمل تلك الشبكات يقوم على برغتيات مرتبطة باضتاسب اآلِف, وترى الباحثة أن أي 
لحات األربعة السابقة ىو استخدام صحيح نظرا لكوهنم يشًنون إُف استخدام ألي من اظتصط

 ذات اظتعىن.

 التعريف اإلجرائي ظتفهوم وسائل التواصل االجتماعي يف الدراسة الراىنة:

بالنظر إُف أن الباحثة قد اختذت من منصة التواصل االجتماعي اظتعروفة باسم )التك      
ية, فإن الباحثة اختذت من اظتوقع اإللكرتوين اطتاص هبذا توك( غتاالت لتطبيق دراستها اظتيدان

 الربنامج ػتددا إجرائيا وأفتوذجا تطبيقيا ظتا عرف بوسائل التواصل االجتماعي.

 مفهوم البلمعيارية 4-6

عاًف أميل دروكامي فكرتو عن البلمعيارية من خبللو تفسًنه لظاىرة االنتحار, حيث     
اع: االناين والغًني والبلمعياري, ويف صدد تفسًنه لؤلخًن أوضح قسمو دوركامي إُف ثبلثة أنو 
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دوركامي أن االنتحار البلمعياري لتدث يف تلك اضتاالت اليت يتهتك فيها النسيج االجتماعي على 
حد تعبًنه, وبالتاِف تنشأ حالة من البلمعيارية أو انعدام اظتعايًن يف اجملتمع, وحالة انعدام اظتعايًن 

أو حالة االضطراب اظتعياري ينجم عن أي خلل يف التوازن سواء كان ىذا اطتلل يف  يف اجملتمع
التوازن مؤديا إُف نتائج أكتابية أو سلبية فأي تغًنات مفاجئة يف النظام االجتماعي تؤدي إُف حالة 

 .)416 :4986شتًن نعيم ازتد,  (من البلمعيارية أو التفكك االجتماعي

ركامي قد بالتأكيد دور القيم األخبلقية يف دفع السلوك ويرى أرفنيج زايتلن أن دو 
وىو أمر يتماشى مع  )44 : 1993إرفينج زايتلٌن, ( االجتماعية وصيانة النظام االجتماعي,

اطتط العام لنظرية دوركامي اليت وضعت يف األصل للمساقتة يف اضتفاظ على النظام االجتماعي 
لتو, وذلك ىو اصتانب الذي طوره دوركامي من فكر سان القائم وػتاربة أي توجو لتفكيكو أو خلخ

سيمون فإذا كان كارل ماركس قد طور اصتنب الثوري يف سان سيمون فإن دوركامي طور أفكاره 
, خبلقية حتافظ على دتاسك اجملتمعاحملافظة, وكامتداد لو لقول سان سيمون بأن األفكار والقيم األ

, وىذه األفكار واظتعايًن والقيم األخبلقية ىي اليت تشكل فاجملتمع ىو أساسا غتتمع من األفكار
, 4986علي ليلة, (جوىر الضمًن اصتمعي الذي لتافظ على النسق وتكاملو بالنسبة لدوركامي 

 .)67ص 

ففي حالة الثبات  Anomieوقدم دوركامي خبلل تلك النظرية مفهومو عن االنومي 
وواضحة لكل شخص, كما ان الناس يعرفون النسيب للمجتمع تكون مستويات الطموح ػتددة 

امكانية حتقيق ىذه اظتستويات اما يف حالة اضطراب اجملتمع فإن مستويات الطموح تتسم بعد 
التحديد كما انا لناس غالبا ما كتدون ىوة تفصل بٌن ما يطمحون إليو ونبٌن ما يستطيعون حتقيقو 

 .)4986:466ػتمد علي ػتمد, (بالفعل

للباحثة صياغة الفرضية النظرية التالية: أن وسائل التواصل االجتماعي  يف ضوء ذلك نتكن
احدثت  خلبل  يف بنية اجملتمع اطتاصة بالعبلقات, ألهنا حولتها من واقعية خاضعة لنظام اجملتمع 
وقوانينو واعرافو إُف عبلقات افرتاضية متحررة من كل ضوابط اجملتمع أو على األقل كتد ؽتارسوىا 

من اضترية لفعل ما يشاؤون عرب تلك العبلقات, دون أي اعتداد للنظام القيمي  فسحة كبًن
واألخبلقي اظتؤطر للعبلقات الواقعية يف اجملتمع, وبالتاِف لتدث ما نتكن ان نطلق عليو بلغة 

 دوركامي خلبل يف التوازن يفضي إُف حالة من البلمعيارية(.
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 نظرية الفعل االجتماعي ظتاكس فيرباستخدام وسائل التواصل االجتماعي يف ضوء  -6

ظتا كان استخدام وسائل التواصل االجتماعي ىو سلوك إنساين دتيز بو أفراد اجملتمع      
يف العصر اضتديث, فإن الباحثة تنظر إُف عملية االستخدام بوصفها سلوك اجتماعي, ومن مث 

فإن الباحثة ستعرض يف  نتكن فهمو يف ضوء نظرية الفعل االجتماعي ظتاكس فيرب, وعلي ذلك
 اصتزء التاِف من البحث لتلك النظرية كما قدمها فيرب يف أعمالو.

دتثل نظرية الفعل االجتماعي ظتاكس فيرب جوىر مشروعو العام يف علم االجتماع, فعلم 
االجتماع من وجهة نظره ىو العلم الذي لتأول الوصول إُف فهم تفسًني للفعل االجتماعي من 

 ُف تفسًن علمي جملرى ىذا الفعل وآثاره.أجل الوصول إ

وقد نظر فيرب إُف الفعل االجتماعي على اعتبار أن لو معىن عند الفاعل)كل فعل لو قصد 
معٌن( الفعل االجتماعي ىو اظتوضوع االساسي لعلم االجتماعي عند فيرب, وقد كان لتأكيد فيرب 

بالغة من األقتية, فقد عرف الفعل  للفهم الذايت دور كبًن يف اختاذه قرارا علميا على درجة
action  بأنو سلوك إنساين ظهار أو مسترت نتنحو الفرد الفاعل معىن ذاتيا, فالسلوك الذي متلو

من اظتعىن الذايت ال ينتمي إُف الدراسة السسيولوجية اظتتعمقة, وعلى ذلك فإن علم االجتماع ىو 
 4986 نيقوال تيماشيف (إُف سلوك اآلخرين  الذي يسعى يف احملل األول إُف دراسة الفعل اظتوجو

: 666.(  

وقد عرض فيرب لنظريتو يف الفعل االجتماعي يف كتابو مفاىيم أساسية يف علم االجتماع, 
 واليت نتكن أكتازىا على النحو التاِف:

الفعل االجتماعي نتكن توجيهو تبعا للسلوك اظتاضي أو اضتاضر أو اظتستقبلي اظتتوقع  -4
وىؤالء اآلخرون نتكن أن يكونوا فرادي ومعارف أو عديد من من اآلخرين, 

 االشخاص غًن ػتددي العدد وغًن معروفٌن دتاما.

ال يعترب كل نوع من أنواع الفعل ومن األفعال اطتارجية أيضا فعبل اجتماعيا تبعا ظتعين  -6
الكلمة احملدد ىنا, إال أن الفعل اطتارجي يستثين من ذلك إذا كان يتوجو تبعا 
لتوقعات سلوك عناصر مادية معينة, أما الفعل الداخلي فبل يعد فعبل اجتماعيا إال 

 إذا توجو تبعا لسلوك اآلخرين.
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ال يعترب كل لون من ألوان االحتكاك بٌن البشر ذا طابع اجتماعي, ولكن يتخذ  -6
 الطابع فقط كل سلوك خاص ذي معىن يتوجو تبعا لسلوك اآلخر.

 الفعل االجتماعي ال يعين: -4

 كل فعل ؽتاثل ألفعال أشخاص آخرين,  . أ

 .)54-51 :6144 ,ماكس فيرب(كل فعل متأثر بسلوك آخرين . ب

ومن وجهة نظر فيرب فإن  أىم ما نتيز الفعل االجتماعي ىو أنو نوع م عٌن من السلوك 
اإلنساين القابل للفهم يف ضوء ما يتضمنو من معاين ذاتية, ويعتقد فيرب أنو ليس من الضروري أن 

كل سلوك لو الطابع االجتماعي, فهناك أفتاط من السلوك ليست اجتماعية , وىي تلك يكون  
اليت تتجو ؿتو أشياء فاقدة اضتياة, أما ما كتعل الفعل اجتماعيا فهو كونو متجها ؿتو اآلخرين 

 .)665 :4986,ػتمد علي ػتمد  (لتسب حسابا لسلوكهم, ويقدر أىدافهم وقيمتهم

ى أساس التمييز بٌن أربعة أفتاط أساسية من الفعل االجتماعي وقد أقام فيرب نظريتو عل
 وىي:

عقبلين غائي: من خبلل توقعات سلوك األشياء يف العاَف اطتارجي وسلوك  -4
االشخاص اآلخرين, وباستخدام تلك التوقعات بوصفها شروطا أو وسيلة 

 لغاية عقبلنية مرجوة ومتوقعة ألهنا ؾتاح لصاحبها.

ل االعتقاد الواعي يف قيم أصيلة أخبلقية أو رتالية أو عقبلين قيمة: من خبل -6
دينية أو ذات تفسًن آخر, ال غين عنها الي سلوك معٌن حبت وال عبلقة عتا 

 بالنجاح.

 انفعاِف شعوري خاصة: وذلك بفعل تأثًنات راىنة وحاالت شعورية. -6

 . )54-56 :ماكس فيرب(تقليدي: من خبلل العادة اليت درج عليها الشخص -4

والفعل العقبلين الذي يرتبط هبدف ما يتصف بأن الفاعل فيو يدرك بوضوح ىدفا         
معينا يريد حتقيقو وتكون لديو أساليب مناسبة لتحقيق ىذا اعتدف, أما اعتدف العقبلين الذي 



 الحادي والثالثونالعدد                          اإلنسانية                                كلية اآلداب والعلوم`

67  

 
 

يرتبط بقيمة ما فهو ذلك الفعل الذي ال يهدف إُف حتقيق ىدف خارجي بالنسبة للفرد بقدر ما 
مسك بقيمة معينة عتا أقتية عظمي عند الفرد, أما الفعل الوجداين أو العاطفي فهو يهدف إُف الت

ذلك الفعل الذي ينجم عن حالة عاطفية أو نفسية مباشرة للفرد, ىذه األفعال وجدانية وليست 
أفعال عقبلنية ألهنا ليست موجهة إُف ىدف وال مرتبطة بقيمة )مثال حٌن تصفح األم طفلها 

سيئا(, أما الفعل التقليدي فانو ذلك الفعل الذي دتليو التقاليد والعادات اصتمعية  ألنو أتى سلوكا
واظتعتقدات والفاعل يف ىذه اضتالة ال يأيت فعلو من أجل حتقيق ىدف ما أو من أجل دتسكو 
بقيمة معينة أو ألنو مثار انفعاليا ولكن فعلو يكون غترد اطاعة ألفكار مت لو اكتساهبا من خبلل 

 . )445-4986:444,شتًن نعيم أزتد (التطبيع االجتماعي  عملية

وحتتل أفتاط الفعل االجتماعي ىذه أقتية خاصة يف النسق السسيولوجي الذي صاغو 
ماكس فيرب ويرجع ذلك إُف عدة عوامل فمن اظتبلحظ أن فيرب تصور علم االجتماع باعتباره 
دراسة شاملو للفعل االجتماعي ومن مث أصبح تصنيف أفتاط الفعل نتثل أعلى مستويات التصور 

ة اجملال االجتماعي, ومن اظتبلحظ ثانيا أن علم االجتماع عند ماكس فيرب اليت تستخدم يف دراس
يستهدف فهم معاين السلوك البشري, ومن ىنا تأيت أقتية التصنيف كمدخل ضروري لتحليل بناء 

 .)669-668 :ػتمد علي ػتمد (السلوك 

ظيفيا بأفتاط ويشًن عايد اصتابري إُف ان ىذه األفتاط األربعة من السلوك ترتبط ارتباطا و 
العبلقات االجتماعية, فالسلوك العقلي بنوعية ىو الفعل االجتماعي الذي يسود اجملتمع عامة, 
أما السلوك العاطفي فهو خاص باصتماعة, يف حٌن أن السلوك البلعقبلين متص اإلنسانية رتعاء, 

ػتمد عابد اصتابري  (وقوامو رتلة من العادات والتقاليد اليت قد تتحول إُف سلطة اجتماعية قاىرة
4974: 645( . 

وتستند الباحثة يف ػتاولتها لتفسًن مشكلة دراستها واظتتعلقة باستخدام اظترأة لوسائل 
التواصل االجتماعي وعبلقتها بالبلمعيارية على نظرية الفعل االجتماعي ظتاكس فيرب, خاصة وأن 

ا أكد ازتد زايد يشكل تيارا متميزا االجتاه النظري واظتنهجي الذي أسسو فيرب ال يزال على ؿتو م
, فضبل عن أن مفاىيم ماكس فيرب ما زالت )4984:96,داخل علم االجتماع ) أزتد زايد 

 Etzrodtمفيدة يف الوقت اضتاضر للتحليل االجتماعية على ؿتو ما أكدت كرستيان اتزرودت
Christiian, 1979:11) رة اليت أسسها (, ففكرة الفهم الذايت لسلوك األفراد وىي الفك
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فيرب يف نظريتو عن الفعل االجتماعي, نتكن أن تكون جيدة للغاية عتم اظتمارسات السلوكية اليت 
تقوم هبا الفتيات يف استخدامها لوسائل التواصل االجتماعي بوجو عام وبرامج التك توك )ػتل 

 البحث الراىن( على وجو اطتصوص.

 اإلجراءات المنهجية: -خامسا

راسة: تتصف مشكلة البحث الراىن بالطبيعة الوصفية التحليلية, وىو منهجي الد -4
 األمر الذي استدعى اعتماد الباحثة على كل من:

منهج اظتسح االجتماعي بالعينة, وذلك من خبلل تطبيق استمارة االستبيان على  4-4
 عينة من طالبات جامعة اظتنصورة.

ث يف موضوع استخدام الطالبات منهج حتليل احملتوى, ظتا كانت الدراسة تبح 4-6
لوسائل التواصل االجتماعي وبالرتكيز على برنامج التك توك, فإن الباحثة قد اعتمدت على منهج 

عبلمي الذي تعرضو حتليل احملتوى, وذلك لتحقيق األىداف اطتاصة بالتعرف على  احملتوى اإل
 الطالبات من خبلل ذلك الربنامج.

 الباحثة على اداتٌن أساسيتٌن على النحو التاِف:أدايت الدراسة: اعتمدت  -6

أداة االستبيان: حيث قامت بتصميم استمارة استبيان مرت عملية  6-4
 التصميم باظتراحل التالية:

وضع االستبيان يف شكلو اظتبدئي: وقد استفادة الباحثة كثًنا من األدبيات  6-4-4
 جتماعي سواء العربية منها أو األجنبية.السابقة اليت اىتمت مبوضوع استخدام وسائل التواصل اال

 صدق االستبيان: 6-4-6

أ. صدق احملكمٌن: قامت الباحثة بعرض االستبيان على عدد من احملكمٌن يف التخصص 
ػتكمٌن(, وقد التزمت  5من اظتهتمٌن بقضايا استخدام وسائل التواصل االجتماعي )بلغ عددىم 

احملكمٌن, وأبقت الباحثة على العبارات اليت بلغت نسبت الباحثة بكافة اظتبلحظات اليت أبداىا 
 % فأعلى.81االتفاق عليها 
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ب. صدق اإلتساق الداخلي: قامت الباحثة باحتساب صدق اإلتساق الداخلي 
 لبلستبيان احصائيا باستخدام معامل بًنسون, واصتدول التاِف يوضح ذلك:

 (4جدول )

 الستبيان الفرعية والدرجة الكلية لبلستبيانمعامبلت صدق االتساق الداخلي بٌن أبعاد ا

 الثالث الثاين األول األبعاد

    األول

   **1.678 الثاين

1.67 **1.445 الثالث
5** 

 

1.84 **1.774 الكلي
4** 

1.567** 

 (1.14(   ** دالة عند )1.15* دالة عند )

الفرعية من جهة, توضح البيانات السابقة أن معامبلت االتساق بٌن أبعاد االستبيان 
(, وىو ما يعين أن 1.14وبينها وبٌن االستبيان الكلي من جهة أخرى, كانت دالة عند مستوى )

 اظتقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق.

 ثبات االستبيان: 2-1-3

مفردة, مث أعادت التطبيق على   61قامت الباحثة بتطبيق االستبيان على عينة قوامها 
الثانية بعد مرور ستسة عشر يوما, ويوضح اصتدول التاِف معامل ثبات اإلعادة العينة نفسها  للمرة 

 بٌن عملييت التطبيق ومستوى الداللة:
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 ( ثبات االستبيان بطريقة ثبات اإلعادة6جدول )

معامل ثبات  االؿتراف اظتعياري اظتتوسط األبعاد
 اإلعادة

 مستوى الداللة

 1.14 88 5.66 54.4 األول

 1.14 96 6.66 66.79 الثاين

 1.14 79 4.79 61.67 الثالث

يتضح من البيانات السابقة أن رتيع معامبلت االرتباط بٌن عملييت التطبيق األوُف والثانية 
, وىو ما يعين ان االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات, وبناء 1.14كانت دالة عند مستوى 

 على البيانات اظتستهدفة.عليو نتكن الثقة يف ثباتو وقدرتو على اضتصول 

استمارة حتليل احملتوى: قامت الباحثة بتصميم استمارة لتحليل ػتتوى الفيديوىات  6-6
اليت تنشرىا الطالبات من أفراد عينة البحث من خبلل استخدامها لربنامج التك توك. وقد 

ر بند تكونت االستمارة من ػتورين اساسٌن, األول  حول خصائص احملتوى وتضمن احدى عش
 والثاين حول مؤشرات البلمعيارية يف احملتوى وتكون من سبعة بنود.

غتاالت الدراسة: قامت الباحثة بتطبيق الدراسة اظتيدانية على رتهور الشباب من  -6
 طبلب جامعة اظتنصورة.

 عينة الدراسة: -4

عينة حتليل احملتوى: قامت الباحثة بتطبيق استمارة حتليل احملتوى على عينة غرضة  4-4
من فيديوىات التك توك اظتنشورة على موقع التواصل االجتماعي اليوتيوب خبلل الفرتة من أول 
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حيت هناية شهر نوفمرب  من السنة نفسها, وبلغ عدد الفيديوىات ػتل التحليل  6149شهر مايو 
 يو.فيد 444

عينة اظتسح االجتماعي: قامت الباحثة بتطبيق استمارة االستبيان على عينة غرضية  4-6
مفردة, مت تطبيقها من خبلل أسلوب التطبيق  666من طبلب جامعة اظتنصورة بلغ حجمها 

اإللكرتوين من خبلل إحدى اطتدمات اليت يقدمها موقع جوجال اإللكرتوين, حيث تتيح ىذه 
ستبيان ونشره إلكرتونيا مث توزيع الرابط االلكرتوين اطتاص باالستبيان على الفئة اطتدمة تصميم اال

اظتستهدفة والطلب منهم الدخول على الرابط واالجابة على اسئلة االستبيان, وىذا ما قامت بو 
الباحثة بالفعل, حيث اتبعت اطتطوات اظتطلوبة لتصميم االستبيان إلكرتونيا على اظتوقع اظتشار 

مث قامت بتوزيع الرابط اإللكرتوين على طبلب جامعة اظتنصورة, وقد وصل عدد اظتستجيبٌن  إليو,
مفردة اعتربهتم الباحثة عدد كايف لكونو نتثل عينة غرضية. ومن أىم  666خبلل فرتة شهرين ؿتو 

 خصائص عينة الدراسة كما أوضحتها الدراسة اظتيدانية التاِف:

 % من الذكور.46,7من اإلناث و %86,6توزعت عينة الدراسة بواقع  -

% 4,5% من العزاب و95,5توزعت عينة الدراسة حسب اضتالة االجتماعية بواقع  -
 فقط من اظتتزوجٌن.

% من طبلب الليسانس و 94,6توزعت العينة حسب اظتستوى الدراسي بواقع  -
 % من طبلب الدراسات العليا.8,8

 التحليل االحصائي لبيانات اظتيداين: -5

 لباحثة على األساليب االحصائية التالية:اعتمدت ا

 معامل بًنسون. -

 اظتتوسط اضتسايب واالؿتراف اظتعياري. -

 التكرارات والنسب اظتئوية. -
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 ىذا وقد اعتمدت الباحثة على أسلوب ليكارت الثبلثي يف تصميمها لعبارات االستبيان.

 نتائج الدراسة اظتيدانية: -سادسا

 احملتوى:النتائج اطتاصة بتحليل  -4

 أىم اطتصائص اظتميزة للمحتوى الذي تعرضو الفتيات عرب برامج التك توك: 4-4

مثل التعرف على أىم اطتصائص اظتميزة للمحتوى الذي تعرضو الطالبات عرب برامج التك 
توك اعتدف األول الذي سعت الدراسة إُف حتقيقو وفيما يلي نتائج الدراسة اظتيدانية اطتاصة 

 الفيديوىات:بتحليل ػتتوى تلك 

 ( يوضح عدد اظتقاطع داخل الفيديو6جدول رقم )

 النسبة التكرار البيان

 %84.6 658 مقطع واحد

 %48.8 86 أكثر من مقطع

 %411 444 اإلرتاِف

و ػتل التحليل ( يتبٌن لنا أن النسبة الغالبة من مقاطع الفيدي6من بيانات اصتدول )
 تتضمن مقطعا واحدا
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 يوضح مدة الفيديو( 4جدول رقم )

 النسبة التكرار البيان

 %64.7 676 أقل من دقيقة

 %66.4 445 دقائق 5من دقيقة إُف أقل من 

 %46.6 54 دقائق 5أكثر من 

 %411 444 اإلرتاِف

( يتبٌن لنا أن غالبية الفيديوىات ػتل التحليل مدهتا الزمنية أقل 4من بيانات جدول رقم )
 %.64,7من دقيقة بنسبة 

 ( يوضح عدد اظتشاىدات5جدول رقم )

 النسبة التكرار البيان

 %64.6 94 4111أقل من 

 %65.4 455 5111إُف أقل من  4111من 

 %46.5 496 5111أكثر من 

 %411 444 اإلرتاِف

( يتبٌن لنا أن عدد اظتشاىدات الغالب يتخطى حاجز اطتمسة 5من بيانات اصتدول رقم )
أن تلك الفيديوىات تبلقي رواجا كبًنا بٌن مستخدمي وسائل  أالف مشاىدة, وىو ما يعين

 التواصل االجتماعي.
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 ( يوضح عدد اإلعجاب6جدول رقم )

 النسبة التكرار البيان

 %69.9 466 4111أقل من 

 %64.5 456 5111إُف أقل من  4111من 

 %65.6 457 5111أكثر من 

 %411 444 اإلرتاِف

يتبٌن لنا أن النسبة الغالبة جاءت لصاٌف عدد االعجابات ( 6من بيانات اصتدول رقم )
 اليت تتخطى حاجز اطتمسة أالف اعجاب.

 ( يوضح اظترحلة العمرية لصاحبة الفيديو7جدول رقم )

 النسبة التكرار البيان

 %4.8 8 طفلة

 %65.4 456 مراىقة

 %66.8 677 شابة

 %411 444 اإلرتاِف

أعمار أصحاب الفيديوىات يف الغالب ىن من ( أن 7توضح بيانات اصتدول رقم )
 % من إرتاِف عدد الفيديوىات ػتل التحليل.66,8الشبات حيث بنسبة 
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 ( يوضح عدد اظتشاركٌن يف صناعة الفيديو8جدول رقم )

 النسبة التكرار البيان

 %67.6 697 واحد

 %64.8 96 اثنان

 %4.8 64 ثبلثة

 %6.4 67 أربعة فأكثر

 %411 444 اإلرتاِف

( أن غالبية الفيديوىات ػتل التحليل شاركت فيها فتاة 8توضح بيانات اصتدول رقم )
%, وىو ما يعزز التوجو الفردي من قبل مستخدمي ىذا الربنامج يف 67,6واحدة, بنسبة 

 صناعتهن للمحتوى الذي يعرضونو.

 ( يوضح مكان تصوير الفيديو9جدول رقم )

 النسبة التكرار البيان

 %94.4 445 مدينة

 %5.9 66 ريف

 %411 444 اإلرتاِف

( أن النسبة الغالبة من فيديوىات التك توك ػتل التحليل 9توضح بيانات اصتدول رقم )
 %.94,4مت تصويرىا يف اظتدينة بنسبة 
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 ( يوضح مضمون الفيديو41جدول رقم )

 النسبة التكرار البيان

 %6.4 67 رقص

 %45.6 67 غناء

 %56 647 رقص وغناء معا

 %46.8 64 تقليد فنانٌن

 %4.8 8 نقد بناء

 %6.6 44 سخرية

 %6.9 47 تتكلم عن نفسها

 %411 444 اإلرتاِف

( أن الرقص والغناء نتثبلن الغالبية العظمي بالنسبة 41توضح بيانات اصتدول رقم )
 %.56ظتضامٌن الفيديوىات اليت مت حتليليها بنسبة 

 اظتبلبس اليت ترتديها صاحبة الفيديو( يوضح نوعية 44جدول رقم )

 النسبة التكرار البيان

 %6.6 69 مبلبس للنوم

 %64.6 94 مبلبس بيت

 %76.4 648 مبلبس خروج

 %411 444 اإلرتاِف
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( أن النسبة الغالبة من الفتيات داخل الفيديوىات ػتل 44توضح بيانات اصتدول رقم )
 %.64,6يليها البلئي يرتدين مبلبس البيت بواقع % 76,4التحليل ترتدي مبلبس خروج بواقع 

 ( يوضح مدى احتشام اظتبلبس46جدول رقم )

 النسبة التكرار البيان

 %56.6 661 مبلبس ػتتشمة

 %47.8 644 مبلبس خليعة

 %411 444 اإلرتاِف

% تشًن إُف أن 47,8( أن ذتة نسبة يعتد بلها بلغت 46توضح بيانات اصتدول رقم )
 الفتيات يف الفيديوىات ػتل التحليل كانت مبلبس خليعة.مبلبس 

 ( يوضح مدى مشاركة أحد األبوين يف الفيديو46جدول رقم )

 النسبة التكرار البيان

 %57.4 489 نعم

 %46.9 656 ال

 %411 444 اإلرتاِف

% من الفيديوىات شارك فيو احد 57,4 ( أن 44توضح بيانات اصتدول رقم )
 صاحبة الفيديو.األبوين الفتاة 
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 ( يوضح مكان تسجيل الفيديو44جدول رقم )

 النسبة التكرار البيان

 %69 468 غرفة النوم

 %46.5 496 صالة البيت

 %6 9 يف النادي

 %4.4 5 يف اظتدرسة

 %41.4 46 يف اظتقهى

 %46.8 64 يف الشارع

 %411 444 اإلرتاِف

الغالبة الفيديوىات ػتل التحليل مت تصويرىا ( أن النسبة 44توضح بيانات اصتدول رقم )
 %.69% يليها غرفة النوم بنسبة 46,5داخل صالة البيت بنسبة 

 طبيعة احملتوى اإلعبلمي الذي تبثو الفتيات عرب برامج التك توك. 4-6

( يوضح طبيعة احملتوى اإلعبلمي الذي تبثو الفتيات عرب فيديوىات التك 45جدول رقم )
 توك

 االؿتراف اظتعياري اظتتوسط البيان

 .654   4.67 الفيديو جاد وىادف

 . 754 6.47  الفيديو ىزِف

 .746  6.58 الفيديو تافو
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 .814  6.49 ال لتمل الفيديو أية رسائل أخبلقية

 .684  4.68 يتضمن الفيديو إللتاءات عن العنف

 .784  4.56 يتضمن الفيديو التاءات جنسية

 .864  4.89 على عادات اجملتمعيدعو الفيديو إُف التمرد 

موضوع الفيديو يتناىف مع تقاليد اجملتمع اليت 
 تربينا عليها

6.64  791. 

 .845  4.98 يتضمن الفيديو موضوع مبتذل

 .865  4.98 يتضمن الفيديو معىن غًن أخبلقي

 .944  4.96 تتقمص البنت يف الفيديو شخصية ولد أو رجل

على العادات يشجع الفيديو على التمرد 
 والتقاليد

6.18  868. 

 .856  6.16 يتضمن الفيديو كلمات نابية وسوقية

 .847  6.64 يتضمن الفيديو إشارات جسدية وحركات سوقية

( أىم خصائص طبيعة احملتوى الذي تعرضو الفتيات عرب 45تظهر بيانات اصتدول رقم )
برزت سبعة خصائص حصلت على  فيديوىات التك توك ػتل التحليل, ومن بٌن تلك اطتصائص

 ( وىي على النحو  التاِف:6.1متوسط حسايب ختطي حاجز )

 (.6,58دتيز تلك الفيديوىات بالتفاىة  مبتوسط حسايب بلغ) -

 (.6,49عدم تضمن الفيديوىات ألي رسالة أخبلقية مبتوسط حسايب بلغ ) -

 (.6,47اتسام الفيديوىات باعتزلية مبتوسط حسايب ) -
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 (.6,64الفيديوىات مع تقاليد اجملتمع مبتوسط حسايب )تعارض موضوع  -

 (.6,64تضمن الفيديوىات إشارات جسدية وحركات سوقية مبتوسط حسايب ) -

 (.6,18تشجع الفيديوىات على التمر على العادات والتقاليد مبتوسط حسايب ) -

 (.6,16تضمنت الفيديوىات كلمات نابية وسوقية مبتوسط حسايب ) -

 بتحليل االستبيان:النتائج اطتاصة -6

 األسباب اليت تدفع الفتيات الستخدام برامج التك توك. 6-4

 (46جدول )

 رؤية أفراد عينة البحث ألسباب استخدام الفتيات لربنامج التك توك
 االؿتراف اظتعياري اظتتوسط البيان

 454. 2.75 حتقيق مكسب ماِف

 712. 1.58 تكوين عبلقات اجتماعية

 504. 2.61 وجود وقت فراغ

 681. 1.41 الدعاية واالعبلن

 784. 1.51 الرتويج ألفكار بعينها

 864. 1.11 البلمسؤولية

 881. 1.31 تسطيح الوعي والتفاىة

 321. 2.89 رغبة يف الشهرة

( أن ىناك عدد من األسباب رجحها أفراد عينة البحث 46توضح بيانات اصتدول رقم )
الفتيات إُف استخدام برامج التك توك, من بٌن األسباب الثمانية بوصفها األسباب اليت تدفع 

 برزت ثبلثة أسباب وىي:

 (.6,89حتقيق الشهرة  مبتوسط حسايب بلغ ) -
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البيا
 ن

 االؿتراف اظتعياري اظتتوسط

تتعار 
ض تلك 
الفيديوىات 

مع بعض 
القيم الدينية 

خاصة 
مسألة تقليد 

البنات 
 للشباب

2.75 .421 

تس
ببت ىذه 
الفيديوىات 

يف حدوث 
مشاكل 
داخل 
 البيوت

2.92 .325 

تدل 
ىذه 

الفيديوىات 
على تراجع 
الكثًن من 
القيم يف 

2.81 .398 
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 اجملتمع

ىذه 
الفيديوىات 

دليل على 
ان األسرة َف 
تعد تراقب 
ابنائها وال 

 توجههم

2.93 .312 

ىذه 
الفيديوىات 

دليل على 
الفهم 

اطتاطئ 
ضترية البنت 
أو اظترأة يف 

 تمعاجمل

2.80 .400 

بع
ض من ىذه 
الفيديوىات 

لتمل معاين 
 جيدة

1.01 1.454 

هتدد 
تلك 

الفيديوىات 

2.70 .454 
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 (.6,75حتقيق مكسب ماِف مبتوسط حسايب بلغ ) -

 (.6,64بلغ )وجود وقت فرغ مبتوسط حسايب  -

 موقف أفراد غتتمع الدراسة من استخدام الفتيات لربامج التك توك. 6-6

 (47جدول رقم )

 رؤية أفراد عينة البحث ظتوقف أفراد اجملتمع من فيديوىات التك توك

( أن أفراد عينة البحث طرحوا ذتانية مواقف تعرب عن 47توضح بيانات اصتدول رقم )
التك توك اليت تقوم الفتيات بنشرىا على مواقع التواصل موقف اجملتمع من فيديوىات 

االجتماعي, سبعة من تلك اظتواقف تعرب عن اظتوقف السليب للمجتمع من تلك الفيديوىات 
حصلت على تقديرات مرتفعة للغاية, وموقف وحيد يعرب عن موقف إكتايب حصل على تقدير 

 ضعيف.

ع من برامج التك توك جاء اظتوقف الذي يرى يف مقدمة اظتواقف السلبية ألفراد اجملتم    
أن تلك الفيديوىات دليل على أن األسرة َف تعد تراقب أبنائها وال توجههم مبتوسط حسايب بلغ 

(, يليو اظتوقف الذي رأي أن تلك الفيديوىات تسببت يف حدوث كثًن من اظتشاكل 6,96)

الكثًن من 
اظتعاين 

األخبلقية 
 يف اجملتمع

شج
عت تلك 
الفيديوىات 

الفتيات على 
 التنمر

2.55 .443 
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يرى أن تلك الفيديوىات مؤشر  (, يليو اظتوقف الذي6,96داخل البيوت مبتوسط حسايب بلغ )
(, مث اظتوقف الذي يرى أهنا 6,84على تراجع الكثًن من القيم يف اجملتمع مبتوسط حسايب بلغ )

(, وىناك موقف 6,81دليل على الفهم اطتاطئ للفتيات ظتعىن اضترية يف اجملتمع مبتوسط حسايب )
ية خاصة مسألة تقليد البنات آخر أيضا يرى أن تلك الفيديوىات تتعارض مع بعض القيم الدين

 (.6,75للشباب مبتوسط  حسايب بلغ )

 مناقشة نتائج الدراسة -سادسا

استعرضت الباحثة يف اصتزء السابق أىم نتائج الدراسة اظتيدانية سواء النتائج اطتاصة    
فيديو( من فيديوىات التك توك واظتنشورة على موقع التواصل االجتماعي  444بتحليل ػتتوى )

يوتيوب, أو تلك النتائج اطتاصة باستمارة االستبيان اليت طبقت على عينة من طبلب اصتامعة, ال
 وتأيت الباحثة ىنا ظتناقشة ما خلصت إليو من نتائج يف ضوء التوجو النظري للدراسة.

فيما يتعلق باطتصائص اظتميزة للمحتوى الذي تعرضو الفتيات عرب فيديوىات التك  -أوال
 توك

التحليل إُف أن تلك الفيديوىات تتميز بعدد من اطتصائص, ما يهمنا ىنا  خلصت عملية
بعض اطتصائص اليت ترتبط بفكرة البلمعيارية وىي الفكرة النظرية األساسية اليت انطلقت منها 

 الباحثة.

السمة األوُف خاصة بعدد اظتشاىدات واإلعجاب اليت حاذهتا تلك الفيديوىات, حيث  
%( ختطت مشاىدهتا 46,5ن النسبة الغالبة من تلك الفيديوىات )كشفت عملية التحليل أ

%( حازت على عدد من اإلعجاب 65,6اطتمسة أالف مشاىدة, وأن النسبة الغالبة أيضا )
 ختطي حاجز اطتمسة أالف اعجاب.

واظتبلحظة اظتهمة على ىاتٌن النتيجتٌن أهنما يعطيان لنا فكرة واضحة عن مدى قبول تلك 
ى الرغم ؽتا دتثلو يف كثًن من األحيان من كوهنا دتثل حالة من البلمعيارية واطتروج الفيديوىات عل

 عن تقاليد اجملتمع وأخبلقياتو على النحو الذي ستكشف عنو النتائج اظتيدانية فيما بعد.
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فإذا ما أضفنا إُف ذلك تلك النتيجة اطتاصة باظترحلة العمرية ألصحاب تلك الفيديوىات 
%( من أصحاب تلك 66,8ة التحليل أن الغالبية العظمى بنسبة )واليت كشفت عملي

الفيديوىات ىن من الشابات, إذا ما أخذنا يف االعتبار تلك النتيجة المكن القول بأن تلك 
الفيديوىات دتثل حسب تصنيف ماكس فيرب للفعل االجتماعي فتوذجا للفعل العقبلين الغائي, 

غًن مدركٌن ظتا يفعلونو, بل وقعوا يف الفئة العمرية اليت فأصحاب تلك الفيديوىات ليسوا بأطفال 
من اظتفرتض اهنا دتتلك وعي وإدراك ظتا تفعلو, وعليو فإن قيامها بصناعة تلك الفيديوىات ومن مث 
نشرىا على وسائل التواصل االجتماعي, ىو فعل ذو ىدف ػتدد وسوف تكشف النتائج التالية 

 عن ذلك اعتدف.

أيضا اليت كشفت عنها نتائج التحليل ان الغالبية العظمي من تلك من السمات اظتهمة 
%( وتراجع نسبة الفيديوىات اليت 94,4الفيديوىات مت تصويرىا يف اماكن داخل اظتدن )بنسبة 

مت تصويرىا يف أماكن ريفية, ورمبا يعود ذلك يف ضوء طبيعة اجملتمع الريفي الذي دتثل تلك 
و فتوذجا من الفعل االنفعاِف الشعوري اطتاص وىو الفعل الذي الفيديوىات بالنسبة لو حالة أ

 ينجم وفقا لرؤية ماكس فيرب عن حالة عاطفية أو نفسية مباشرة للفرد.

من السمات أو اطتصائص اظتهمة أيضا تلك السمة اطتاصة مبضمون تلك الفيديوىات, 
لرقص والغناء حيث كشفت عملية التحليل أن النسبة الغالبة منها تتضمن مقاطع من ا

%(, وىي شتة نتكن تفسًنىا يف ضوء األىداف الكامنة وراء قيام الفتيات بنشر تلك 56)بنسبة
الفيديوىات, واليت يتصدرىا ىدف الشهرة, ومن مث رغم نتكن النظر إُف ذلك السلوك بوصفو 

 فعبل اجتماعيا عقبلين وغائي بغض النظر عن اظتتضمنات األخبلقية اليت يعرضها.

ة أخرى عتا داللة مهمة يف فهم تلك النوعية من الفيديوىات وىي السمة اطتاصة وذتة شت
بنوعية اظتبلبس اليت ترتديها الفتيات يف تلك الفيديوىات ومدى احتشامها, حيث كشفت النتائج 

%( كانت ترتدي مبلبس البيت )بيجامة أو ما شابو من 64,6عن أن نسبة ليست بقليلة )
الفتيات وىن داخل اظتنزل(, أيضا اشارت النتائج إُف أن نسبة كبًنة بلغت اظتبلبس اليت ترتديها 

%( أوضحت ان تلك اظتبلبس كانت خليعة, ونتكن أيضا النظر إُف تلك السمات 47,8)
بوصفها أفتاطا من السلوك الغائي, فتلك الفيديوىات اعتدف منها حتقيق الشهرة, ومن مث فإن 

اليت تضمن عتم مسألة جذب اظتشاىدين وزيادة عددىم, صانعيها يستخدمون كافة األساليب 
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ومن بٌن تلك األساليب ارتداء اظتبلبس اظتثًنة أو اطتليعة لضمان عملية اصتذب, وىو أيضا وإن  
كان نتثل فعبل اجتماعيا غًن اخبلقيا إال أنو يف ذات الوقت يعد فعبل غائيا يستهدف حتقيق غاية 

اىدة, ظتا لتقق عتم ذلك من مكاسب مادية من خبلل ػتددة وىي ضمان أعلى نسبة من اظتش
 الشركات اظتسؤولة عن تلك الشبكات واظتواقع.

 فيما يتعلق بطبيعة المحتوى الذي تبثه الفتيات عبر برامج التك توك -ثانيا

كشفت نتائج التحليل عن أن ىناك عدد من اطتصائص اليت دتيز احملتوى الذي تبثو 
توك اظتنشورة على موقع التواصل االجتماعي اليوتيوب, ومن بٌن  الفتيات عرب فيديوىات التك

 تلك اطتصائص برزت سبعة خصائص وىي:

 دتيز تلك الفيديوىات بالتفاىة. -

 عدم تضمن الفيديوىات ألي رسالة أخبلقية. -

 اتسام الفيديوىات باعتزلية. -

 تعارض موضوع الفيديوىات مع تقاليد اجملتمع. -

 ية وحركات سوقية.تضمن الفيديوىات إشارات جسد -

 تشجع الفيديوىات على التمر على العادات والتقاليد. -

 تضمنت الفيديوىات كلمات نابية وسوقية. -

ورغم ان السمات السابقة رتيعها تصب يف اصتوانب السلبية, إال أن ذلك ال             
ديوىات وال كتعلها خترج من دائرة الفعل االجتماعي حسب تصنيف ماكس فيرب, فتفاىة تلك الفي

اخبلقيتها وىزليتها وتعارضها مع تقاليد اجملتمع وتضمنها الشارات جنسية وكلمات سوقية, كل 
ذلك ال يعين مطلقا اهنا افعال ال اجتماعية, فتلك السمات أو اطتصائص اليت دتيز احملتوى, ىي 

عينة ىو خصائص أو شتات تعمد صانعوىا من التأكيد عليها داخل الفيديوىات, وذلك لغاية م
 ضمان عملية جذب اظتشاىدين كما سبق اإلشارة.
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 فيما يتعلق باألسباب التي تدفع الفتيات الستخدام برامج التك توك -ثالثا

كشفت النتائج اظتيدانية عن أن ىناك ذتانية أسباب تدفع الفتيات إُف استخدام برامج 
 أسباب تصدرت الثمانية وىي: التك توك, ومن بٌن االسباب الثمانية أوضحت النتائج بروز ثبلثة

 حتقيق الشهرة. -

 حتقيق مكسب ماِف. -

 وجود وقت فرغ. -

واضتقيقة أن األسباب الثبلثة السابقة تشًن إُف فتطٌن من أفتاط الفعل االجتماعي وفقا 
لتصنيف ماكس فيرب, فعامل حتقيق الشهر وحتقيق مكسب ماِف لتيل إُف النمط األول )الفعل 

الفيديوىات موجهة لآلخرين, هبدف ػتدد وىو ىدف مزدوج )حتقيق العقبلين الغائي( فهذه 
الشهرة ومن مث الكسب اظتاِف(, وعلى ذلك وكما سبق القول فإن المعيارية تلك الفيديوىات أو 
األفعال اليت تتضمنها ال يعين مطلقا كوهنا سلوكات غًن موجهة, بل ىي ووفقا لتصور ماكس فيرب 

 وجها لآلخرين ويأخذ يف حسبانو توجهات اآلخرين حيالو.فعبل اجتماعيا الهنا سلوكا م

أما السبب اطتاص بوجود وقت فراغ فيحيل ىو اآلخر بدوره إُف فتط الفعل الشعوري 
اطتاص, وىو النمط الثالث حسب تصنيف ماكس فيرب, فوقت الفراغ لدى الفتيات رمبا يكون 

ما كتعلو فعبل اجتماعيا يندرج حتت  دافعا مهما يف قيامهن بصناعة ونشر تلك الفيديوىات, وىو
 مظلة االنفعال الشعوري اطتاص.

فيما يتعلق بموقف أفراد مجتمع الدراسة من استخدام الفتيات لبرامج التك  -رابعا
 توك

كشفت النتائج اظتيدانية عن أن أفراد عينة البحث طرحوا ذتانية مواقف تعرب عن موقف 
وم الفتيات بنشرىا على مواقع التواصل االجتماعي, سبعة اجملتمع من فيديوىات التك توك اليت تق

من تلك اظتواقف تعرب عن اظتوقف السليب للمجتمع من تلك الفيديوىات حصلت على تقديرات 
 مرتفعة للغاية, وموقف وحيد يعرب عن موقف إكتايب حصل على تقدير ضعيف.
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جاء اظتوقف الذي يرى أن يف مقدمة اظتواقف السلبية ألفراد اجملتمع من برامج التك توك 
تلك الفيديوىات دليل على أن األسرة َف تعد تراقب أبنائها وال توجههم, يليو اظتوقف الذي رأي 
أن تلك الفيديوىات تسببت يف حدوث كثًن من اظتشاكل داخل البيوت, يليو اظتوقف الذي يرى 

اظتوقف الذي يرى أهنا دليل  أن تلك الفيديوىات مؤشر على تراجع الكثًن من القيم يف اجملتمع, مث
على الفهم اطتاطئ للفتيات ظتعىن اضترية يف اجملتمع, وىناك موقف آخر أيضا يرى أن تلك 

 الفيديوىات تتعارض مع بعض القيم الدينية خاصة مسألة تقليد البنات للشباب.

 وتطرح اظتواقف السابقة موقفا مهما بالنسبة للتحليل النظري الذي قدمو فيرب الفتاط
األفعال, فهذه اظتواقف تنظر إُف تلك الفيديوىات بوصفها فعبل اجتماعيا منافيا الخبلقيات 
اجملتمع وضوابطو, ومن مث فاجملتمع ال يهتم بنوعية تلك األفعال أكانت عقبلنية غائية أو قيمية أو 

فقط, تقليدية, بل ىي يف الغالب دتثل حالة انفعالية شعورية خاصة ال تعرب إال عن أصحاهبا 
 وعليو فإن فيديوىات التك توك من وجهة نظر اجملتمع دتثل حالة من البلمعيارية.
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 قائمة اظتراجع: 

( , شبكات التواصل االجتماعي, مركز البحوث 6147إبراىيم أزتد الدوي )  -
 واظتعلومات, اظتنظمة العربية للهبلل األزتر والصليب األزتر, عمان.

( , علم االجتماع بٌن االجتاىات الكبلسيكية والنقدية, الطبعة 4984أزتد زايد )  -
 األوُف, دار اظتعارف, القاىرة

(, دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل الرأي لدى 6144أسامة غازي اظتدين) -
ة, جامعة طلبة اصتامعات السعودية "جامعة أم القرى فتوذجا", غتلة اآلداب والعلوم االجتماعي

 السلطان قابوس.

(, شبكة التواصل االجتماعي وأثارىا على 6144السيد عبد اظتوُف السيد أبو خطورة) -
األمن الفكري لدى طلبة اظترحلة اصتامعية مبملكة البحرين, اجمللة العربية لضمان جودة التعليم 

 .45اصتامعي, اجمللد السابع, العدد

ظتعاصرة يف علم االجتماع. دراسة نقدية, تررتة ػتمود النظرية ا (4996إرفينج زايتلٌن,) -
 عودة وإبراىيم عثمان, دار اظتعرفة اصتامعية. 

(, اظتسؤولية اصتنائية ظتستخدمي شبكات التواصل االجتماعي: 6145أنتن ناصر العباد) -
ية دراسة تأصيلية مقارنة, الطبعة األوُف, مكتبة القانون واالقتصاد, الرياض, اظتملكة العرب

 السعودية.

(, أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف 6147حليمة لكحل وربيحو زايد ) -
الفيس بوك فتوذجا. دراسة ميدانية جملموعة من اظتعلمات اظتتزوجات, مذكرة , العبلقات األسرية

لنيل شهادة اظتاسرت يف علم االجتماع الرتبوي, جامعة زيان بن عاشور اصتلفة, كلية العلوم 
 اإلنسانية واالجتماعية, اصتزائر.

(, استخدام مواقع التواصل االجتماعي وأثره 6145حنان السعيدي وعائشة ضيف)-
على القيم لدى الطالب اصتامعي, موقع الفيس بوك فتوذجا, مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات 
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واالجتماعي, نيل شهادة ماسرت أكادنتي, جامعة قاصدي مرباح ورقلة, كلية العلوم اإلنسانية 
 اصتزائر.

( أثر استخدام شبكات التواصل اإللكرتونية 6147حنان بنت شعشوع الشهري, ) -
على العبلقات االجتماعية. الفيس بوك وتويرت فتوذجا, مشروح حبثي ضمن متطلبات اضتصول 

 على درجة اظتاجستًن, جامعة اظتلك عبدالعزيز, كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية, السعودية.

(, أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف تنمية اظتسؤولية 6148حسٌن عوض)-
اجملتمعية لدى الشباب. جتربة غتلس شبايب عبلر أفتوذجا, برنامج التنمية االجتماعية واألسرية, 

 جامعة القدس اظتفتوحة.

(, مواقع التواصل االجتماعي وتشكيل الوعي السياسي. دراسة يف 6144زتدي عمر) -
سسيولوجية اإلنرتنت على عينة من الشباب يف بعض ػتافظات صعيد مصر, دورية إعبلم الشرق 

 .6144األوسط, العدد العاشر, خريف 

(, واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي 6144خدكتة عبد العزيز علي إبراىيم )-
الرتبوية, العدد الثالث , يف العملية التعليمية جبامعات صعيد مصر )دراسة ميدانية(, غتلة العلوم 

 .6144يوليو 

(, العبلقة العاطفية بٌن اصتنسٌن باستخدام 6144زينب زموري, وخًنه بغدادي) -
الوسائل االلكرتونية بٌن اجملتمع االفرتاضي واجملتمع اضتقيقي, غتلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية, 

 .6جامعة ورقلة, اصتزائر, العدد

(, أخبلقيات استخدام شبكات التواصل 6146ريشة)سلطانة جدعان نايف اطت-
االجتماعي من وجهة نظر مدرسي اإلعبلم والقانون يف اصتمعات األردنية, رسالة ماجستًن, 

 جامعة الشرق األوسط, كلية اإلعبلم, األردن.

(, استخدام العبلقات العامة ظتواقع التواصل 6148سيما ىاين جرب وزينة ماجد بكًن) -
دينة روايب فتوذجا, جامعة النجاح الوطنية, كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية, االجتماعي. م

 فلطسٌن.
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(, اإلنرتنت يف العاَف العريب, دراسة ميدانية على عينة من 6111سامي طايع ) -
 .4الشباب العريب, اجمللة اظتصرية لبحوث الرأي العام, العدد 

جتماع. دراسة نقدية, دار اظتعارف, (,  النظري يف علم اال4986شتًن نعيم ازتد) -
 القاىرة,

عبد الرزتن ػتمد الشامي, استخدامات قادة الرأي اطتليجي لشبكات التواصل   -
 6147االجتماعي, مركز اصتزيرة, قطر,

(, البنائية الوظيفية يف علم االجتماع واألنثربولوجيا. اظتفاىيم 4986علي ليلة ) -
 والقضايا, دار اظتعارف, القاىرة.

(, شبكات التواصل االجتماعي وأثرىا على القيم لدى 6144فهد بن علي الطيار ) -
طبلب اصتامعة "تويرت فتوذجا "دراسة تطبيقية على طبلب جامعة اظتلك سعود, اجمللة العربية 

 , الرياض.64, العدد 64للدراسات األمنية والتدريب, اجمللد 

ة الرقمية. نظرة يف الوظائف, غتلة (, شبكات التواصل االجتماعي6146مرسي مشري )-
 , بًنوت.695اظتستقبل العريب, مركز دراسات الوحدة العربية, العدد 

(, استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثًنه يف 6146مرمي نرنتان نومار )  -
العبلقات االجتماعية. دراسة عينة من مستخدمي موقع الفايسبوك يف اصتزائر, رسالة ماجستًن, 

 معة اضتاج طتضر, اصتزائر.جا

(, شبكات التواصل االجتماعي وإشكالية التباعد األسري 6148ػتمد الكر اصتلفة )  -
 . دراسة حالة األسرة اصتزائرية, جامعة اصتزائر.

(, رؤية رواد مقاىي اإلنرتنت: دراسة ميدانية على رواد مقاىي 6116ػتمد القضاة )  -
 .5, العدد 47غتلة مؤتة للبحوث والدراسات, اجمللد اإلنرتنت يف ػتافظيت عما وأربد, 

(, اظتعرفة وشبكات التواصل االجتماعي 6146مركز الدراسات االسرتاتيجية ) -
 اإللكرتونية, سلسلة ؿتو غتتمع اظتعرفة, جامعة اظتلك عبدالعزيز, السعودية.
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سة من (, اظتفكرون االجتماعيون. قراءة معاصرة ألعمال ست4986ػتمد علي ػتمد ) -
 أعبلم علم االجتماع الغريب, دار النهضة العربية, بًنوت.

( مفاىيم أساسية يف علم االجتماع, تررتة صبلح ىبلل, اظتركز 61444ماكس فيرب ) -
 .4675القومي للرترتة, اظتشروع القومي للرترتة, العدد 

من  ( اظتفكرون االجتماعيون قراءة معاصرة ألعمال ستسة4986ػتمد علي ػتمد ) -
 أعبلم علم االجتماع الغريب, دار النهضة العربية, بًنوت

 ( دروس الفلسفة, دار النشر اظتغربية, الدار البيضاء.4974ػتمد عابد اصتابري ) -

( , أفتاط ودوافع استخدام الشباب اظتصري لشبكة 4998ؾتوى عبد السبلم ) -
اإلعبلم "اإلعبلم وقضايا الشباب", اإلنرتنت. دراسة استطبلعية, اظتؤدتر العلمي الرابع لكلية 

 جامعة القاىرة .

(, نظرية علم االجتماع. طبيعتها وتطورىا, تررتة ػتمود عودة 4986نيقوال تيماشيف ) -
 وآخرون, الطبعة الثامنة, دار اظتعارف, القاىرة.

(, التنشئة األسرية للمراىقٌن يف ضوء تأثًن 6146ىالة حجاجي عبد الرزتن حسٌن ) -
التواصل االجتماعي, غتلة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس, العدد اطتامس والسبعون, مواقع 
 يوليو.

(, االنعكاسات االجتماعية لئلنرتنت كأحد أشكال 6146وفاء حافظ عبد السبلم ) -
دراسة وصفية مطبقة على عينة من طبلب جامعة القاىرة, اظتؤدتر الدوِف  التكنولوجيا الرقمية.

اطتامس والعشرون لكلية اطتدمة االجتماعية جبامعة حلوان "مستقبل اطتدمة االجتماعية يف الدولة 
 .6146اظتدنية اضتديثة, كلية اطتدمة االجتماعية, القاىرة, اصتزء التاسع, مارس

 اظتواقع اإللكرتونية:

إلكرتونية بعنوان "ما ىو تطبيق "تك توك" الذي اجتاح العاَف بسرعة ؼتيفة؟ أخذ  مقالة 
 :5/41/6149من اظتوقع اإللكرتوين التاِف بتاريخ 
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