الضغوط واملشكالت االجتناعية والنفسية للشباب والفراغ
تعد ادلشكالت االجتماعية لدى الشباب من اىم ادلؤثرات اليت تتحكم بالسلوؾ االنساين والتاثري يف اجملتمع
ككل من حيث دورىم والقياـ دبسوؤلياهتم اذباه رلتمعهم وربقيق اىدافهم وذواهتم
ومن خالؿ ىذ الورقة سيتم توضيح دور وقت الفراغ وادلشكالت االجتماعية لدى الشباب
 الفراغ وعالقته باملشكالت االجتناعية -العوملة ووسائل التواصل التقنية

مفهوو وقت الفراغ :
فهي تعريف الفراغ باعتباره الوقت الفائض عن العمل وواجبات احلياة األخرى مثل النوـ واألكل وبعض
احلاجات الفسيولوجية وذلك بأف تأخر األربع وعشرين ساعة ويسقط منها الفرتات اليت ال تعد فراغاً .ويف
ضوء ذلك يعرؼ القاموس االجتماعي  Dictionary Of sociologyالفراغ "ىو الوقت احلر بعد
قياـ الفرد دبسؤولياتو احلياتية
وتعرؼ دائرة معارؼ العلوـ االجتماعية أف وقت الفراغ ىو الذي يتحرر فيو الفرد من ادلهاـ ادللتزمة
بأدائها بصورة مباشرة وغري مباشرة والواقع أف الفهم الصحيح للفراغ يتطلب أف نأخذ يف االعتبار عنصري
الوقت والنشاط ،كما أف مقدار الوقت ادلتاح لنا ىو للفراغ الذي حيدد ما ديكن أف نفعلو خاللو سواء سبثل يف
حلظات تنتزعها من زمحة العمل للراحة لذا فالفراغ جزء من الوقت الغري مستخدـ ،وجيب استغاللو وإال أصبح
فراغاً داخلياً ونفسيا وفكرياً.
وإف الصلة بني وقت الفراغ والنظاـ الديين يف اجملتمع صلة وثيقة وذلك ألمهية دعم العالقات بني ما
يدين بو الناس وما ديارسونو من أنشطة خالؿ وفق الفراغ على منو حيقق مزيد من االرتباط بالقيم واألخالقيات
اإلسالمية وإف من مفاخر اإلسالـ أنو مل يرتؾ أمراً إال وعاجلو معاجلة تنفع الفرد واجملتمع.
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نستطيع تصنيف التعريف اإلجرائي لوقت الفراغ بأف "وقت الفراغ ىو الوقت الذي ال يرتبط فيو الفرد
بأداء واجب معني ويكوف حراً من التزامات وضرورات احلياة اليومية مع قدراتو على أف يقضيو يف النشاط الذي
خيتاره .
ومن خالؿ استعراض التعاريف اليت تشرح مفهوـ ووقت الفراغ ديكننا استخالص عدد من اخلصائص اليت
دييز هبا وقت الفراغ وىي.
 أف الفراغ ينشأ عن االختيار احلر لألفراد وإف كانت ىذه احلرية ليست مطلقة ولكن الفرد خالؿ وقت
الفراغ يتحرر من طائفة معينة من الواجبات وااللتزامات ويبقى بعض االلتزامات اليت تعترب ضرورية
إلمكاف استمرار احلياة االجتماعية.
 أف الفراغ خيلو من الغرض وادلصلحة وادلنفعة ادلادية فهو ال يهدؼ إليها ولو ربقق شيء منها خالؿ
وقت الفراغ ولكنها ليست ىدفاً.
 أف الفراغ متصل حباجات الفرد ذاتو فهو من حقوقو اخلاصة يشرط إال يؤذي رلتمعو .ويرجع البعض أف
وقت الفراغ يف اجملتمعات ادلتقدمة ال يعترب فقط وقتاً للرتويح واالستجماـ واستعادة القوى ولكنو يعترب
فرتة من الوقت ديكن من خالذلا تطوير وتنمية الشخصية بصورة متزنة وشاملة.
يشري "جراى وبليجرينو " إىل أف وقت الفراغ ىو وقت اكتساب القيم حسب إف الفرد يقوـ بعملية اختيار
للنشاط الذي ديارسو وىذا يعين عملية تفضيل بني النشاط النافع وغري النافع وادلفيد والضار كما أف احلرية اليت
ديارسها الفرد يف اختيار أوقات فراغو قد تسمح لو بالتعبري عن نفسو وإثبات ذاتو
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اهه الدراسات حول الشباب و الفراغ
كنموذج اساسي للباحث حوؿ زلور الفراغ والذي ايت كجزء من دراسة اعدىا مقدـ البحث دبشاركة الباحث د
 .زلمد عمر بقرؼ يف العاـ  2005واليت استهدفت العينة  500شاب وشابة ديثلوف مدينة ادلكال –
حضرموت  ،فانو مت استعراض العديد من ادلشاؾ اليت يعانيها الشباب وكاف يف راسها مشكلة البطالة و اوقات
الفراغ لدى الشباب – الرسم البياين ادلرفق :
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الشكل البياين ادلرفق يوضح ىذا الشكل الباين بأف البطالة تشكل ادلشكلة الكربى عند الشباب حيث تشكل
نسبة (  )%72وتليها عدـ استثمار أوقات الفراغ بنسبة (  )%64مث عدـ تنمية قدرات الشباب والقدرة
على مواصلة التعليم بنسبة ()%60
( ) 3الصفحة
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ومن خالؿ الدراسة خلص الباحث اىل اف البطالة كنتيجة لعدـ توفر ادلهارات الكافية لدى الشباب لتلبية
متطلبات سوؽ العمل يف اللغة اإلصلليزية واحلاسوب شلا أدى إىل عدـ توظيف ىؤالء الشباب  .وكذلك غياب
التنسيق بني ادلؤسسات التعليمية كاجلامعات وادلعاىد من جهة والقطاع العاـ واخلاص من جهة أخرى حبيث
يوجو التعليم بتلبية متطلبات سوؽ العمل فيكفل للشباب احلصوؿ على فرص عمل كل حبسب زبصصو .
وكانت هتم نتائج
الفراغ عند الشباب واسبابو حسب الدراسة عدـ توفر ادلكتبات  ،النوادي العلمية والثقافية والرياضية وكذلك
غياب الوعي الكايف عند بعض الشباب الستغالؿ أوقات فراغهم دبا يعود عليهم بالفائدة .
وقد حدد الشباب موضع الدراسة ادلتطلبات اليت حيتاجوهنا  ،حيث شكلت مراكز تنمية قدرات الشباب
وادلبدعني نسبة ( ، )%40ادلكتبات وادلنتديات الثقافية ( ،)%35صالة ألعاب وأندية رياضية (، )%1882
أما الفن و ادلسرح بنسبة ( . )%785ويعود إىل احتياج الشباب إىل تنمية قدراهتم وزيادة ذخريهتم العلمية و
الثقافية دلواكبة ادلتغريات احلديثة اليت ذبري على ادلستوى العادلي.
كما مت ربديد الدور الذي ياملو الشباب للمؤسسات القادرة على دعم ومساعدة الشباب حيث شكلت
اجلهات الرمسية احلكومية النسبة األكرب ( )%2788تليها اجلمعيات اخلريية ( )%2484مث النوادي العلمية
والثقافية ( )%1884وىذا يعود إىل سبتع اجلهات الرمسية بالصالحيات الكاملة وتوفر التمويل الكايف ،أما
اجلمعيات اخلريية فيعود ذلك إىل أف دعم الشباب للتنمية جزء من رسالة ىذه اجلمعيات  ،أما النوادي العلمية
والثقافية ألهنا تركز بشكل أساسي على فئة الشباب .
وبالعودة اىل الوضع احلايل للواقع يف حضرموت ال صلد انو خيتلف كثريا عن ماورد يف الدراسة  ،وىو بشكل اخر
ال خيتلف كثريا عما يعانية الشباب يف سلتلف مناطق الدولة .
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مفهوو العوملة ووسائل التواصل االجتناعي :
يعرؼ أنتوين جيدينز عاـ  1990العودلة بأهنا مرحلة جديدة من مراحل بروز وتطور احلداثة ،تتكثف فيها
العالقات االجتماعية على الصعيد العادلي ،حيث حيدث تالحم غري قابل للفصل بني الداخل واخلارج ،ويتم
فيها ربط احمللي والعادلي بروابط اقتصادية وثقافية وسياسية وإنسانية .كما يعرؼ روالند روبرتسوف عاـ 1992
العودلة بأهنا اذباه تارخيي ضلو انكماش العامل ،وزيادة وعي األفراد واجملتمعات هبذا االنكماش.
ويرى بعض الباحثني أف العصر القادـ وىو عصر العودلة ،سيتسم بسمات عدة ،أبرزىا ثالث مسات ،وىي :
 اتاحة توافر ادلعرفة  ،حيث تتعدد مصادر ادلعرفة أكثر شلا ىي عليو اآلف ،فلن تكوف ادلدرسة أو وسائل
اإلعالـ أو الكتب وحدىا مصدرا للمعرفة ،بل ستصبح إىل جانبها مصادر أخرى أكثر اتساعا ومشوال.
 توفري ادلهنية العادلية ؛ فادلهارات ادلهنية جيب أف تكوف ذات مستوى متقدـ يف األداء ،ألهنا ستتعامل
مع أجهزة وتقنية عالية تتطلب تعليما وتأىيال وتدريبا عاليا.
 ادلرونة والتنوع ،وىي مسة ليست مقتصرة على مرونة ادلادة بل سبتد إىل مرونة ادلوقف والفكر وتنوعهما.
ومن اىم مواقع التواصل االجتماعي واليت ربتل الصدارة ىي مواقع فيس بوؾ وتويرت والواتس اب وغريىا
ويف تلخيص سريع لتفاصيل استخداـ وسائل التواصل االجتماعي يف الوطن العريب ( حسب دراسة كلية
ديب لالدارة احلكومية ) :
-

64%من مستخدمي السوشياؿ ميديا يف البلداف العربية ىم ربت عمر الػ .30

 اللغة العربية ىي اللغة األكثر استخداماً يف األنشطة على السوشياؿ ميديا يف البلداف العربية؛ هبذا الصدد شهدت بلدافادلغرب العريب خالؿ األعواـ القليلة ادلاضية ارتفاعا ملحوظا يف النشاط باللغة العربية على السوشياؿ ميديا؛ مفسحة اجملاؿ
لرتؤس اللغة العربية ترتيب اللغات األكثر استخداماً على السوشياؿ ميديا يف البلداف العربية.
-

1من اصل  3مستخدمني للسوشياؿ ميديا يف ادلنطقة من السيدات -أقل من نسبة نشاط النساء على السوشياؿ ميديا
عادليا -حيث مل تشهد ىذه النسبة أي تغريات خالؿ السنوات الست األخرية.

-

1من اصل  4مستخدمني فقط ىي من السيدات ،يف دوؿ اخلليج العريب ،بنسبة  %2446من رلمل ادلستخدمني.

 وسيدة واحدة من أصل  3مستخدمني ،يف باقي الدوؿ العربية ،بنسبة  %3246من رلمل ادلستخدمني.( ) 5الصفحة
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-

36%من ادلستخدمني نساء ،يف بلداف ادلغرب العريب ،وتشكل ىذه النسبة ،األعلى عربيا.

 من جهة أوىل ،فإف فلسطني -الضفة الغربية وقطاع غزة -الدولة العربية األوىل من حيث التوازف بني الرجاؿ والنساء علىالفيسبوؾ .فيما سلطنة عماف ىي يف آخر القائمة من جهة أخرى.

الدراسات املتعلقة مبواقع التواصل االجتناعي :
 ىناؾ عدة دراسات تطرقت ألثر استخداـ مواقع التواصل االجتماعي "الفيس بوؾ" على شخصبةالشباب ،وعلى ربصيلهم الدراسي ،وخرجت بنتائج مهمة تفيد أغراض الدراسة احلاليػة  ،وفيمػا يلي
عرض موجز لبعض الدراسات اليت تناولت موضوع الدراسة :
 دراسة أرين كاربنسكي ( karbnsky Aren (2010وىدفت للتعرؼ إىل أثر استخداـ موقع"فيس بوؾ" على التحصيل الدراسي لدى طلبة اجلامعات ،وقد طبقت الدراسة علػى( ( 219طالباً
جامعياً ،حيث أظهرت النتائج أف الدرجات اليت حيصل عليها طالب اجلامعات ادلػدمنوف على شبكة
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االنرتنت وتصفح موقع "فيس بوؾ" أكرب الشبكات االجتماعية على اإلنرتنت أدىن بكثري من تلك اليت
حيصل عليها نظراؤىم الذين ال يستخدموف ىذا ادلوقع ،كما أظهرت النتائج أنو كلما ازداد الوقت
الذي ديضيو الطالب اجلامعي يف تصفح ىذا ادلوقػع كلمػا تػدنت درجاتػو فػي االمتحانات .كما بينت
النتائج أف األشخاص الذين يقضوف وقتاً أطوؿ على االنرتنػت خيصػصوف وقتػاً أقصر للدراسة مشريا إىل
أف لكل جيل اىتمامات ذبذبو" ،وأف ىػذا ادلوقػع يتػيح للمػستخدـ "الدردشة" ،وحل الفوازير ،وإبداء
رأيو يف كثري من األمور والبحث عن أصدقاء جدد أو قػدامى ،وبينت النتائج إف( % (79من الطالب
أثر سلبياً على ربصيلهم
اجلامعيني الذين مشلتهم الدراسة اعرتفوا بأف إدماهنم على موقع "الفيس بوؾ" ّ

الدراسي ز

 كما ىدفت دراسة ميشيل فانسوف ( , Meshel (2010التعرؼ على أثر استخداـ شػبكاتالتواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية ،وقد طبقت الدراسػة علػى عينػة بلػغ قوامهػا (1600
(شاب من مستخدمي شبكات التوصل االجتماعي يف بريطانيا  ،وقد أظهرت النتػائج أف أكثر من
نصف األشخاص البالغني الذين يستخدموف مواقع من بينها ( الفيس بوؾ وبيبو ويوتيوب )قد اعرتفوا
ضونو مػع أصدقائهم احلقيقيني
بأهنم يقضوف وقتاً أطوؿ على شبكة اإلنرتنت من ذلك الوقػت الػذي ي ْقػ ُ
أو مع أفراد أسرىم .وأظهرت الدراسة أيضا أهنم يتحدثوف بصورة أقل عرب اذلاتف ،وال يشاىدوف
التلفػاز كثيػراً ،ويلعبوف عدداً أقل من ألعاب الكمبيوتر ،ويرسلوف كمية من الرسائل النصية وكذلك
الربيدية،وقػد بينت الدراسة أنو ضلو(%( 53من الذين شاركوا يف الدراسة ادلسحية ،بػأف شػبكات
التواصػل االجتماعي على شبكة اإلنرتنت تسببت بالفعل يف تغيري أمناط حياهتم ،وكشفت الدراسة عػن
أف نصف مستخدمي اإلنرتنت يف بريطانيا ىم أعضاء يف أحد مواقع التواصل االجتماعي ،مقارنػ ًة بػ(
 %( 27فقط يف فرنسا ،و(  % (33يف الياباف ،و( %( 40يف الواليات ادلتحدة .أما دراسة شركة
(، Eversave) 2009فقد أظهرت نتائجها أف ( %( 85من النساء يتعرضن دلضايقات على
الفيس بوؾ ،كما أظهرت النتائج كذلك أف( %( 80من النػساء تػأثرف بعادات ادلستخدمات على
الفيس بوؾ وذبارهبن  ،وأف (%( 85من النساء اللوايت مػثلن عينػة الدراسة أعربن عن شعورىن بالضيق
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من أصدقائهن وصديقاهتن على "الفيس بػوؾ"  ،وتعػددت أوجو الضيق وتفاوتت بالنسبة لكل منهن،
فجاءت الشكوى على الدواـ كأحد أكثر األمػور التػي تزعج ادلستخدمات على الفيس بوؾ من
صديقاهتم وأصدقائهم بنػسبة %، 63ثػم تبػادؿ اآلراء السياسية بنسبة (%(، 42مث التفاخر واإلدعاء
بعػيش حيػاة ىادئػة ومثاليػة بنػسبة ( (. 32%كما كشفت الدراسة أف ( % (91من النساء عربف
عن تقديرىن الكبري للدور االجتمػاعي الكبري الذي يلعبو الفيس بوؾ يف حياهتن وربديداً إمكانية تبادؿ
ومشاركة الفيػديوىات والػصور اخلاصة بأصدقائهن ،فيما عربت (% (76من ىؤالء باإلعجاب بقدرة
"الفيس بوؾ" على مل شػمل األصػػدقاء وخباصػػة الػػذين لػػم يتقػػابلوا أو جيتمعػػوا منػػذ مػػدة طويلػػة
).(http://www.aitnews.com/news/14468.html
 وتوصلت دراسة أجرهتا جامعة تكساس األمريكية ((، 2009إىل أف الناس يقبلوف علػى استخداـمواقع التواصل االجتماعي وعلى رأسها موقع "فيس بوؾ" هبدؼ التعبيػر عػن حقيقػة شخصياهتم ،بدالً
من رسم صور مثالية عنها ،حيث إهنا تشبع لدى معظم ادلػستخدمني بأنفسهم اآلخرين لتعريف
احلاجات األساسية
-

كما بينت دراسة العتييب(( 2008اليت ىدفت للتعرؼ على تأثري الفػيس بػوؾ علػى طلبػة اجلامعات
السعودية ،أف نسبة انتشار استخداـ "الفيس بوؾ" بػني طػالب اجلامعػات الػسعودية وطالباهتا بلغت
%، 77وأف دور األىل واألصدقاء وتأثريىم يف التعرؼ عليػو بػدافع سبػضية الوقت ،كعامل رئيس
الستخدامو ،حيث جاء ىذا العامل يف ادلرتبة األوىل يف اإلشاعات ادلتحققة من استخدامو ،وخلصت
العينة إىل أف "الفيس بوؾ" حقق ما مل ربققو الوسائل اإلعالمية األخرى ،وأف استخداـ الفيس بوؾ كاف
لو تػأثريه علػى الشخػصية أكثػر مػن الوسػائل اإلعالميػة .
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التوصيات :
 االلتفات إىل الرتاث العريب اإلسالمي إلعادة قراءتو وتكييفو مث توظيفو بالشكل الذي جيعلنا نستفيدمنو يف ظل العودلة الثقافية احلاصلة ،جبعلو نقطة قوة ربمي اذلوية الثقافية وباعتباره عنصرا ىاما من
عناصرىا ،و ليس نقاط ضعف.
 مواجهة وسائل االتصاؿ احلديثة بالتعليم والتدريب والتثقيف والتحصني ورفع الكفاءة وزيادة الدعماالقتصادي للشباب وزلاربة اجلهل وخفض معدالت األمية .
 إعداد برامج تربوية وتعليمية وإعالمية زبدـ تقوية ارتباط الشباب العريب يف اجملتمع بعناصر و أبعادىويتو الثقافية.
 ضرورة التأين عند ازباذ ادلواقف واآلراء القطعية خبصوص ظاىرة العودلة واالنشغاؿ بالبحث عن أسلمالسبل للتعامل معها كظاىرة موضوعية.
 توحيد التشريعات العربية حوؿ مواقع التواصل االجتماعي بوضع تشريعات تتيح الرقابة واحلدللصفحات التحريضية واإلرىابية وادلتطرفة .
 نشر الوعي لدى فئة الشباب حوؿ دور وأثر مواقع التواصل االجتماعي يف تنمية شخصياهتموإرشادىم لالستخداـ األمثل دلواقع التواصل االجتماعي .
 إعداد برامج إرشادية وتدريبية لتنمية ادلسؤولية االجتماعية لػدى فئػات األطفػاؿ والػشباب باستخداـالتقنيات احلديثة .
 إجراء دراسات ذبريبية لتنمية السلوؾ االجتماعي اإلجيايب لدى الشباب يف استخدامهم دلواقػع التواصلاالجتماعي .

اعداد الباحث  /م 8أديب حسان
ديسمبر 2017
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