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ABSTRACT  

 

The aims of this literary review is investigate the relationship of emotion with culture, and culture 

to social media pages, and the relationship of social media pages with emotion, and this in order 

to show the role of intermediate emotion for links between culture, and social media pages. The 

results showed that culture influence emotion in the expressive part, and that emotion manifests in 

social media pages through interactions in messages, groups, publications, and comments. On the 

other hand, culture is affected by social media through communication that carries emotion. Social 

media pages are affected by culture through the strength of emotions that produce it, whether 

positively or negatively. These results refer that emotion is not universal in his expression due to 

culture, and social media, and make a problem in assessment. On the other hand, the results 

conclude that social media can be used as a therapy through emotion. 

Keywords: Emotion; Culture; Social Media. 

 
 

    امللخص
التواصل       مبواقع  الثقافة  وعالقة  ابلثقافة،  االنفعال  عالقة  يف  التقصي  إىل  األدبية  املراجعة  هذه  تسعى 

االجتماعي، وعالقة مواقع التواصل االجتماعي ابالنفعال، وهذا من أجل اظهار دور االنفعال الوسيط للنقل بني الثقافة 
لتواصل االجتماعي اليت تشكل جزء كبري من احلياة االفرتاضية ابعتبارها تشكل جزء كبري من احلياة الواقعية، ومواقع ا

لألشخاص. وعليه أظهرت النتائج أن االنفعال يف اجلزء التعبريي منه ويف متثله خيضع للجانب الثقايف، كما أن االنفعال 
نشورات والتعليقات. يتجلى يف مواقع التواصل االجتماعي من خالل التفاعالت املختلفة يف الرسائل أو اجملموعات أو امل

من جهة أخرى، أتثر الثقافة يف مواقع التواصل االجتماعي من خالل التواصل الذي حيمل االنفعال، وابملقابل أتثر 
مواقع التواصل االجتماعي على الثقافة من خالل قوة االنفعاالت اليت تفرزها، سواء ابإلجياب او السلب. هذه النتائج 

بري عن االنفعال بسبب الثقافة، وحىت يف مواقع التواصل االجتماعي، وهذا ما يطرح اشكالية حتيل إىل عدم عاملية التع
التواصل االجتماعي كتقنية عالجية من خالل  مواقع  استخدام  امكانية  النتائج إىل  القياس. من جهة أخرى ختلص 

  االنفعال. 
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 الثقافة، مواقع التواصل االجتماعي. ،  االنفعال  الكلمات املفتاحية: 
 

 وطرح االشكال    مقدمة.1
فال ميكن أن يتصور االنسان الليل بدون هنار، وال ميكن ان يدرك الليل يعيش االنسان يف جدلية الثنائية املتعاكسة،      

بدون وجود هنار، كما انه ال ميكن أن يعرف اخلري إذا مل يكن هناك شيء آخر امسه الشر، وال ميكن ان يدرك الضوء 
 الداكن إذا مل يكن هناك الضوء الفاتح، وال ميكن تصور الشعور بدون ال شعور. 

على أساس هذه اجلدلية الثنائية، ال ميكن تصور وجود احلقيقة مبعزل عن اخليال، او الواقع مبعزل عن االفرتاض، فاإلنسان 
 قد يعيش حياته يف الواقع، وقد يتخيلها ضمن أحالم اليقظة. 

قع التواصل االجتماعي، خاصة يف اجلزء املتعلق مبواان التطور يف جمال الرقميات واالعالميات خلق فضاء جديدا مفرتضا،  
املواقع  افرتاضية، مبنية على مؤسسات اجتماعية مفرتضة ومتخيلة وموازية للمجتمع احلقيقي. هذه  حيث متثل حياة 
أصبحت توفر امكانية التواصل والتفاعل االجتماعي عن بعد بدون حتمل عناء السفر، كما أهنا جعلت من العامل قرية 

واصل مع أشخاص آخرين من بيئات وثقافات وأعراق ودايانت أخرى، وبدون حىت صغرية، حبيث أصبح املستخدم يت
 أن يتعرف عليهم يف احلياة الواقعية.

والثقافات  احلضارات  منرب اللتقاء  متثل  االجتماعي  التواصل  مواقع  القول أبن  املمكن  من  األساس أصبح  على هذا 
طابع  التواصل يف جوهره حيمل  إن  املختلف.  األفكار واخلربات واالنفتاح على  تبادل  يتم  اجتماعيا، حيث  تفاعليا  ا 

 واالنفعاالت، حبيث أن أتثري االنفعاالت يلعب دورها مهما يف احلياة االجتماعية. 
إننا نفرتض ضمن هذا الطرح أن التفاعل بني احلقيقة أو الواقع، واليت نتصورها يف هذه املراجعة على أهنا الثقافة الفردية 

ني اخليال أو االفرتاض والذي نتصوره على أنه مواقع التواصل االجتماعي يتأثر بشكل كبري ابالنفعال، واالجتماعية، وب
الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي، ويف االجتاهني  حيث أن االنفعال يلعب دورا وسيطا للنقل والتبادل والتأثري بني 

 االجيايب والسليب. 
وحسب طبيعة املوضوع، فإنه يفرض علينا الرجوع إىل الدراسات السابقة   من أجل التحقق من حقيقة هذا االفرتاض، 

التواصل  مبواقع  الثقافة  عالقة  مث  ابلثقافة،  االنفعال  عالقة  تبيان  خالل  من  التصور،  هذا  وتفكيك  الصدد  هذا  يف 
األخري يسمح لنا ببناء االجتماعي، مث اظاهر جتليات االنفعال يف مواقع التواصل االجتماعية واحلياة الرقمية. هذا يف  

ما تصور يظهر الدور الوسيط لالنفعال بني الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي. وعليه ميكن طرح التساؤل العام التايل:  
 هو الدور الوسيط لالنفعال بني الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي؟ 
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 الثقافة واالنفعال: .2
حول مسلمة مفادها أن االنفعال عاملي من حيث العمليات اجلسدية أغلب الدراسات يف علم نفس االنفعال تتفق      

الثقافة تعمل على توفري  والتجليات الفيزيولوجية له، وابلتايل هو مشرتك بني االنسان واحليوان يف هذه امليزة، إال أن 
والتعبري عنها وفقت تلك   جمموعة من العالمات والتعبريات، والتصنيفات، وأتويل االنفعال، وتنظيم املعايري االجتماعية

إذا االنفعال ال حيدد بيولوجيا فقط، بل حىت من خالل أتثريات البيئة، حيث أن ،  1الثقافة السائدة يف تلك املنطقة
، من حيث 2االختالفات الثقافية تؤدي إىل اختالفات يف االنفعاالت، خاصة يف مستوى التفعيل واالاثرة االنفعالية 

 ظهور االنفعاالت السلبية واالجيابية، ومستوى تفعيلها. شدة 
االنفعاالت لديها وظيفة ثقافية حبيث تساعد على اجناز األهداف االجتماعية وحل املشكالت االجتماعية، وابلتايل 

ماعية هي عنصر يساعد على التكيف مع احلياة االجتماعية، واالختالل فيها قد يؤدي الختالل التكيف مع البيئة االجت
وهنا يظهر الالسواء أو املرض. حبيث أن التفاعالت االجتماعية تلعب دورا مهما يف متثل االنفعاالت وتصنيفاهتا اليت 

فاالختالف عن التعبري االنفعايل .  تنتجها الثقافة، أي أن التفاعل االجتماعي ينقل الثقافة مبا فيها طرق التعبري االنفعايل
حسب النظم واملعايري االجتماعية والقيم ،   3لفرد على أن يكون شخص جيد يف ثقافتةومتثله جد مهم، فهو يساعد ا
 .4االجتماعية اليت تفرزها الثقافة 

إىل الفرد من خالل التفاعل االجتماعي، والتفاعل االجتماعي يتم من خالل اللغة، فاللغة تلعب ابلتايل فإن الثقافة تنقل  
دور مهم يف االحساس ويف التعبري عن االنفعاالت، حبيث ان اختالف اللغات يصاحبه أحياان اختالف يف األلفاظ 

 .5والتعبريات االنفعالية 
العاطفة االجيابية وتصنيفها خيتلف حسب  الوجهية واالنفعالية، وادراك  التعابري  فادراك  حىت من حيث منط االدراك، 

 . 6الثقافات

 
1Cathia Papi. (2016). The influence of culture on the expression of emotions in online social networks. ESSACHESS. 

Journal of Communication Studies, 9(218), pp. 33-42. 
2 Nangyeon Lim. (2016). Cultural differences in emotion: differences in emotional arousal level between the east and 

the west. Integer Med RES, 5, pp. 105-109. 
3 Batja Mesquita, Michael Boiger& Jozefien De Leersnyder. (2017). Doing emotions : the role of culture in everyday 

emotions. European Review of Social Psychology, 28(1), pp. 95-133 
4 David Mutsumoto& Hyi Sung Hwang. (2011). Culture and emotion: The integration of biological and cultural 

contributions. Journal of Cross-Cultural Psychology, pp. 1-28. 

5 Cathia Papi. (2016). The influence of culture on the expression of emotions in online social networks. ESSACHESS. 

Journal of Communication Studies, 9(218), pp. 33-42. 
6 Jan B. Engelmann& Marianna Pojosyan. (2013). Emotion perception across cultures: The role of 

cognitive mechanisms. Frontiers in Psychology, 4(118), pp. 1-10. 
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اضافة إىل ذلك، فإن الثقافة تسمح ابلضبط والتعديل االنفعايل حسب اجملموعات االجتماعية اليت ينتمي إليها الفرد، 
 . 7الثقافية تفرض على الشخص التصرف واالنفعال وفق طريق معينة دون غريها حيث أن بعض اجملموعات االجتماعية  

ما ميكن أن خنلص له يف األخري أن االنفعاالت ليست عاملية، بل ختتلف حسب الثقافات والتعبريات االنفعالية، وهذا 
 .8من حيث الشدة والتفعيل 

ح لنا دور الثقافة وأتثرياهتا يف االنفعال، نسعى اآلن بعد هذا العرض املوجز الذي مل نسهب فيه ابحلديث، والذي أوض 
 إىل معرفة العالقة اليت جتمع بني الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي. 

 الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي:  .3
ذه االختالفات إن الثقافة عرب العامل حتمل التقاليد الفردية املختلفة، واملعتقدات، واملعايري وجتعل األفراد يف وحدة، ه    

تؤثر على طرق التواصل، وعلى السلوك، والقيم. كما اهنا تؤثر على طريقة األفراد يف التواصل خالل مواقع التواصل 
 . االجتماعي

إن مواقع التواصل االجتماعي جتمع بني األفراد من خمتلف الثقافات مع بعض يف "قرية صغرية" ، فاألشخاص املغرتبني 
واقع التواصل االجتماعي من اجل أن يصبحوا أكثر تكيفا مع الثقافة املضيفة )يف حالة اهلجرة( مييلون إىل استخدام م

 .9يف مرحلة التكيف، ومن اجل احملافظة على الروابط مع املنزل يف دوهلم 
 مواقع كما أن بعض الدراسات أظهرت بعض الروابط بني الثقافة ابعتبارها متثل كل ما هو مرتبط ابحلياة الواقعية، وبني 

 التواصل االجتماعي ابعتبارها متثل ما هو افرتاضي.
حول ادراك الدعم االجتماعي من طرف مستخدمي الفيس بوك يف   (Olson, Liu& Shultz)  10يف دراسة قام هبا   

ي اجملتمع األمريكي، سواء يف احلياة االجتماعية احلقيقية، أو االفرتاضية، حيث خلصت إىل أن ادراك الدعم االجتماع
املادية،  )املرتبط  ابملساعدات  الدعم االجتماعي  الثالثة من  عال مع  األصدقاء وجها لوجه، وهذا ابلنسبة لألنواع 

 واملعلومات، واالنفعالية(، وهذا حتقق حىت ابلنسبة ألصدقاء الفيس بوك حسب عدد الساعات املمضية فيه.

 
7 Brett Q. Ford& Tris B. Mauss. (2015). Culture and emotion regulation. Current Opinion in Psychology, 3, pp. 1-5. 

8 Rachael E. Jack, Oliver G. B. Garrod, Hui Yu, Roberto Caldara& Philippe G. Schyns. (2012). Facial expressions of 

emotion are not culturaly universal. PNAS, 109(19), pp. 7241-7244. 

9 Rebecca Sawyer& Guo-Ming Chen. (2012). The impact of social media on intercultural adaptation. Intercultural 

Communication Studies, 4(2), pp. 151-169. 

10 Deborah A. Olson, Jeanny Liu& Kenneth S. Shultz. (2012). The influence of facebook usage on perceptions of 

social support, personal efficacy, and life satisfaction. Journal of Organizational Psychology, 12(3/4), pp. 133-144. 
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لذين لديهم تواصل اجتماعي كثري، لديهم شخصيات تنبأ  كما أن املستخدمني املشهورين )الشعبيني( يف الفيس بوك ا
بصداقات كثرية يف العامل احلقيقي، أو تنبأ ابمليل إىل وضع عالقات سطحية. كما أن العدد احلقيقي لألصدقاء يف العامل 

ذي يشمل ، وهنا يتجلى جيدا النقل بني العامل احلقيقي وال11احلقيقي ينبأ هو اآلخر بعدد األصدقاء يف الفيس بوك 
 الثقافة و العامل االفرتاضي.

، فهي تؤثر على الدماغ البشري، وكنتيجة 12انتشار مواقع التواصل عرب العامل أظهر أتثريات خمتلفة على الثقافات الفردية
، 13على جودة حياته. كما ان التفاعالت عرب مواقع التواصل االجتماعي حتمل الكثري من التهديدات على األفراد واجملتمع

بوك مثال  الفيس  استخدام  الواضح جدا من خالل  اخلاصة 14خاصة من حيث خطر اخلصوصية  احلياة  ، حبيث أن 
 أصبحت تشارك مع الغرابء. 
التواصل االجتماعي تلعب دورا مهما يف التأثري على الثقافة، االقتصاد، والنظرة حنو العامل. ميكن أن نستنتج أن مواقع  

إهنا جتعل األشخاص يتبادلون األفكار، ويرتبطون أبمور معينة، وحشد القضااي ضد من يعتربوهنم أعداء هلم. هذه املواقع 
ال امام كل األصوات واألشخاص ابحلديث يف ما حمت حدود التواصل، وخلقت قنوات ال مركزية التواصل، وفتحت اجمل

يريدون ويف الوقت الذي يريدون. كما تساعد على التعلم، واالرتباط مع خمتلف اجملموعات العلمية املتخصصة، وتسهل 
 التواصل مع األصدقاء والعائلة، وهتدم العوائق الثقافية.

العزلة و  الثقة والراحة من مكان آلخر، ابملقابل، هلا أتثريات سلبية، حيث أهنا جتمع بني  الثقافة، فهي تسرق  آتكل 
وتعوض العالقات احلقيقية، والدعم االنفعايل واجلسدي الواقعي، كما أهنا تسلب التحكم الذايت والقدرة على التفكري 

االكتئاب   املستقل، وتقصي العالقات احلقيقية، حبيث ألغت الزايرات املنزلية واالكتفاء ابلتواصل الرقمي، وأتدي إىل 
 .15والقلق والتنمر والرهاب 

 
11 Daniele Quercia, Renaud Lambiotte, David Stillvell, Michal Kosinski& Jon Sroucroft. (2012). The personality of 

popular facebook users. Session: Social Network Analysis, February 11-15, 2012, Seattle, WA, USA, pp. 955-964. 

12 Rebecca Sawyer& Guo-Ming Chen. (2012). The impact of social media on intercultural adaptation. Intercultural 

Communication Studies, 4(2), pp. 151-169. 
13 Nantascha Zeitel- Bank& Ute Tat. (2014). Social media and its effects on individuals and social systems. 

International Conference, 25-27 June 2014. Portoroz, Slovenia. Management, Knowledge and Learning. 

14 Bernhard Debatin, Jennette P. Lovejoy, Ann-Kathrin Horn& Brittany N. Hughes. (2009). Facebook and online 

privacy: Attitudes, behaviors, and unintended consequences. Journal of Computer Mediated Communication, 15, 

pp. 83-108. 

15 Jacob Amedie. (2015). The impact of social media on society. Advanced Writing: Pop Culture Intersections, 2, 

pp. 1-20 
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منه الثقافة تؤثر على مواقف التواصل االجتماعي من خالل التواصل وطرقه، ويف نفس الوقت تتأثر هبذه املواقع من 
 خالل أتثرياهتا على الفرد وحياته االجتماعية، سواء ابإلجياب أو السلب. 

من التفاعالت، وابلتايل العديد من االنفعاالت. سنسعى يف العنوان هذا كون هذه املواقع جتعل األفراد خيتربون العديد  
 املوايل أن نبني خمتلف العالقات بني االنفعال ومواقع التواصل االجتماعي. 

 مواقع التواصل االجتماعي واالنفعال:  .4
االنفعال ضمن مواقع التواصل االجتماعي كان حمل اهتمام العديد من الباحثني حسب ما تظهره دراسة منهجية يف     

فرحة  )قلق، خوف،  منفصلة  وكانفعاالت  )سليب/اجيايب(،  االاثرة  االنفعال من حيث  دراسة  مت  الصدد، حيث  هذا 
عالية، وكتفعيل انفعايل )عال/منخفض(، واألحاسيس وغريهم(،  وكتفاعل بني االنفعاالت كبىن منفصلة واالاثرة االنف

 .16اجلماعية، وكانفعاالت معدية بني املستخدمني، ومن حيث حضور االنفعال من عدمه 
التعبري عن االنفعاالت يرتبط بدرجة االهتمام بعدد من اجملاالت )الرايضة، األفالم، السياسة،  ميل املستخدمني إىل 

17  لفن، الصحة والدين( عند مستخدمياألخبار، العلم، االقتصاد، ا
Twitter  ، حبيث أن االهتمام مبجال معني يرفع

من القدرة على التعبري االنفعايل حوله، وكذا يف كمية ونوعية االنفعاالت املفرزة. يتضح من جهة أخرى أن انفعاالت 
، ونرجع عدم 18بادلة حسب األفراداملستخدمني عرب مواقع التواصل االجتماعي أهنا متقارب فيما بينها، لكن ليست مت

 تبادليته إىل اختالف اخللفيات الثقافية والشخصية للمتفاعلني فيما بينهم.
إن األشخاص يشاركون ويتفاعلون بشكل خمتلف بني قنوات الفيس بوك، وبقصد أكرب وانفعاالت سلبية يف الرسائل   

اركة االنفعالية االجيابية يف كل قنوات وجمموعات الفيس بوك ابلنسبة جملتمع الدراسة، كما أهنم يشعرون ابلرضا بعد املش 
الكشف عن االنفعاالت الناجتة عن قراءة منشور ضمن الفيس بوك، حيث   (lin& Utz)  حاول .  19اليت يهتمون هبا 

 
16 Hissu Hyvarinen& Roman Beck. (2018). Emotions trunp facts: The role of emotions in on social media: A literature 

Review. Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Science, pp. 1797-1806. 

17 Yoad Lewenberg, Yoram Bachrach& Switlan Volkava. (2015). Using emotions to predict user internet areas in 

online social networks. International Conference on data science and advanced analytics (DSAA). 

Doi:10.1109/DSAA.2015.7344887. 

18 Saike He, Xiaolong Zheng, Daniel Zeng, Chuan Luo& Zhu Zhang. (2016). Exploring entrainment patterns of human 

emotion in social media. PLoS ONE, 11(3): e0150630, pp. 1-19. 

19 Natalya N. Bazarova, Yoon Hyung Choi, Victoria Schowanda Sosik, Dan Cosley& Janis Whitlock. (2015). Social 

sharing of emotions on facebook: Channel differences, satisfaction, and replies. Mood and Emotion, pp. 154-164. 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) p: 39- 55-Vo: 4, No: 1, 2020 

 
 46 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

. هذا 20اتضح أن االنفعاالت االجيابية تنتشر أكثر من االنفعاالت السلبية أثناء تصفح الفيس بوك يف اجملتمع األمريكي 
رمبا بسبب سهولة العالقات ووضوحها يف اجملتمع األمريكي، حبيث أن التواصل بني مستخدمني عرب الرسائل يكون جد 
قليل مقارنة ابلوقت الذي ميضونه مع بعض ويتبادلون فيه االنفعاالت، عكس املنشورات فهي ذات طابع اجتماعي 

األف انشغال  وبسبب  معينة،  وجمموعات  أكثر  التواصل  وميوالت  مواقع  من  مما جيعل  الواقع،  يف  االلتقاء  يصعب  راد 
 االجتماعي املكان األمثل لتبادل االهتمامات واألفكار واالنفعاالت ذات الطابع االجتماعي.

التفاعالت االجتماعية الكثرية ترتبط ابلتأثري العايل لالنفعاالت بني مستخدمني اثنني، أي كلما كان هناك تفاعل أكرب 
 .21اك افراز انفعايل أكرب، وأتثري االنفعاالت السلبية أقوى بكثري من االجيابية حسب ما خلص إليه كان هن

يبادرون للتواصل بطريقة سريعة جدا داخل اجملموعات، كما أن الذكور  الذين  السلبية تكثر عند األفراد  االنفعاالت 
األفراد   أن  االانث. كما  من  أسرع  التواصل  يف  للمبادرة  نفس يباشرون  لديهم  الذين  ابآلخرين  االرتباط  يفضلون 

االهتمامات.  هذا عكس األفراد املنبسطون، الذين  يبادرون للتواصل اكثر بطئ، رمبا يرجع هذا إىل كون لديهم تواصل 
 .22أكرب خارج اجملموعة ضمن الفيس بوك 

ء يف الفيس بوك صغرية وكثيفة، رمبا العتبار إن األفراد يشاركون االنفعاالت االجيابية والسلبية عندما تكون شبكة األصدقا
عامل الثقة والسرية. السماع أبن صديق يف الفيس بوك مضطرب جيعل األصدقاء يرسلون ويعلقون أبكثر عاطفية ودعما 
يف التعليقات. ان استقبال اإلعجاابت الكثرية، والتعليقات بلغة اجيابية ينمي لدى صاحب املنشور االحساس ابلقيمة 

والنقص الذات ابهلزمية  يشعر  جتعله  السلبية  بينما  ابلدفء،  التواصل  23ية، كاإلحساس  مواقع  قدرة  إىل  يوحي  هذا   ،
 االجتماعي يف التأثري على شخصية األفراد احلقيقية. 

 
20 Ruoyun Lin& Sonja Utz. (2015). The emotional responses of browsing facebook: Happiness, envy, and the role 

of tie strength. Computers in Human Behavior, 52, pp. 29-38. 

1- 21 Xioahui Wang, Jia Jia, Jie Tang, Boya Wu, Lianhong Cai& Lexing Xie. (2007). Modeling emotion 

influence in image social networks. IEEE Transactions on Affective Computing, 6(1), pp. 1-13. 

22 Damica Vukadinovic Greetham, Robert Hurling, Gabrielle Osborne& Alex Linley. (2011). 7 th Conference on 

applications of social network analysis: Social networks and positive and negative affect. Procedia-social and 

behavioral sciences, 22, pp.4-13. 
23 Movia Burke& Mike Develin. (2016). Once more with feeling: Supportive responses to social sharing on 

facebook. CSCW16, February 27-march 02, 2016, San Fransisco, CA, USA. 

http://dx.doi.org/10.1145/2818048.2835199. 
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واجملموعات،  املواقع،  مع  عاطفي  انفعايل  تعلق  إىل  تؤدي  أن  ميكن  االجتماعي  التواصل  مواقع  ضمن  التفاعالت 
 بسبب كثافة احلديث وسهولته. ،  24واألشخاص 

األمطار حىت البيئة الفيزايئية من شأهنا التأثري على احلالة االنفعالية لألشخاص، وقد تسبب عدوى انفعالية، فهطول  
يؤثر مباشرة على احملتوى االنفعايل للرسائل، حبيث تكون أكثر شاعرية ولطافة، كما أهنا تؤثر على حالة رسائل األصدقاء 

 . 25اآلخرين الذين يعيشون يف مدن ال تشهد هطول االمطار 
فعالية تتماشى واحلدث إن االنفعاالت معدية، فانتظار حدث معني أيثر على االنفعاالت الشخصية ويؤدي إىل ااثرة ان  

، فقد يعلق الفرد على 26املنتظر، كما أن قرار كتابة تعليق معني من عدمه يتأثر بشكل جوهري ابالنفعاالت الشخصية
 صورة أعجبته، او يعلق ابلسلب على منشور يغضبه. 

ات والتعليقات، العدوى االنفعالية تظهر خارج تفاعل الشخص مع األشخاص اآلخرين، يف حمتوى األخبار واملنشور 
فعندما تنقص التعابري االجيابية لآلخرين أثناء التفاعل معهم،  جتعل الشخص يتجه حنو منشورات أقل اجيابية وأكثر 

العكس يظهر  السلبية  االنفعالية  التعابري  تنقص  اليت .27سلبية، وعندما  االنفعالية  التعبريات  ان  إىل  النتائج حتيل  هذه 
 وك تؤثر على انفعاالتنا الشخصية. ينتجها اآلخرون يف الفيس ب

قد يرتبط االنفعال ابجملموعات اخلاصة وحمور اهتمامها، ففي دراسة على خطاب األمهات عرب الفيس بوك، تبني أن   
أغلب خطاابت وحوارات االمهات هو حول تطلعات االمومة، كما أن األم تعرب عن االنفعاالت السلبية اليت تظهر 

 ، حيث تعترب األمهات هذه اجملموعات فضاء للتفريغ االنفعايل. 28رنة ابالنفعاالت االجيابية عند جماهبة احملن مقا
يف دراسة مقارنة بني املستخدمني حقيقي اهلوية يف مواقع التواصل االجتماعي، ومزيفي اهلوية، تبني أن حقيقي اهلوية   

قية لديهم مثل املتعة، احلزن، الغضب، اخلوف، يكشفون عن تصنيفات انفعالية متعددة ترتكز على جتارب احلياة احلقي
 

24 Yulia Rahmadini& Rizal Edy Halim. (2018). The influence of social media towards emotions, braind relationship 

quality, and word of mouth (WOM) on concert’s attendees in Indonesia. MATEC Web of conferences, 150: 05058, 

pp. 1-9. 

25 Lorenzo Coviello, Yunkyu Sohn, Adam D. J. Kramer, Cameron Marlov, Massimo Franceschetti, Nicholas A. 

Christakis& James H. Fovler. (2014). Detecting emotional contagion in massive social networks. PLoS ONE, 9(3): 

e90315, pp. 1-6. 

 
26 Hissu Hyvarinen& Roman Beck. (2018). Emotions trunp facts: The role of emotions in on social media: A literature 

Review. Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Science, pp. 1797-1806. 

27 Adam D. J. Kramer, Jamie E. Guillory& Jeffrey T. Hancock. (2013). Experimental evidence of massive- scale 

emotional contagion through social networks. PNAS, 111(24), pp. 8788-8790. 

28 Theresa M. De Los Santos, Lauren M. Amaro& Nataria T. Joseph. (2019). Social comparison and emotion across 

social networking sites for mothers. Communication Reports, 32 (2), pp. 82-97. 
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هذا لكون اهلوية السرية ترتبط أبهداف معينة، ،  29بينما مزيفي اهلوية، ينشرون منشورات حمددة إلجناز أهداف حمددة 
 واليت تتطلب انفعاالت معينة. وحىت من حيث التعبري عنها من عدمه، فقد تكون مزيفة. 

لكن على العموم، أغلب املستخدمني الفاعلني يف منصات التواصل االجتماعي، وحوايل النصف منهم يظهر انفعاالت 
فمثال مستخدمي   .30 تنعكس على شدة استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي قوية، ومتنوعة اجيابية وسلبية، واليت

الفيس بوك يستخدمونه كثريا وبكثافة، واكثر كشف عن االنفعاالت )االجيابية والسلبية(، والعالقة بني كثافة استخدام 
ث أن الفيس بوك يعترب ، حبي31الفيس بوك والكشف عن االنفعاالت يتوسطها احلاجة الكبرية على التعبري العاطفي 

 وسيلة سهلة وفورية للتعبري عن االنفعاالت، ومرات تضمن السرية مع أشخاص غري معروفني.
وابلرغم من ذلك، فإن كثافة استخدام الفيس بوك يرتبط ابملوجب مع مستوايت االكتئاب، فكلما زادت مدة االستخدام   

، حبيث أن التفاعل 32يف الفيس بوك ترتبط اجيااب ابالكتئاباليومي ترتفع معه درجات االكتئاب. كما أن النشاطات  
فإن  املستخدم، وابملقابل  االكتئاب لدى  ينمي  قد  السلبني  التواصل مع بعض األشخاص  او  املنشورات،  مع بعض 
ا املستخدم املكتئب من خالل رسائله ومنشوراته قد يؤثر على املستخدمني اآلخرين، وهذا ما كنا قد أشران إليه سابق

 من خالل العدوى االنفعالية. 
لكن هذا ليس ابلنسبة لكل املستخدمني، فاألشخاص ذوي تقدير الذات املرتفع يستقبلون املعلومات االجيابية بسعادة 
مقارنة ابملعلومات السلبية من طرف األصدقاء احلميميني عرب مواقع التواصل االجتماعي، لكن التأثري منعكس إذا كانت 

، فعدم الثقة يف اآلخر غري القريب جيعل من تصديقه 33قدمة من طرف أصدقاء بعيدين جدا )غري محيميني(املعلومات امل
 صعبا جدا. 

 
29 Mudasir Ahmad Wani, Nancy Agarwal, Suraiya Jabin& Syed Zeeshan Hussain. (2019). Analyzing real and fake 

users in facebook network based on emotions. 11th International Conference on Communication Systems& 

Networks (COMSNETS), pp. 110-117. 

30 Gunilla Widen, Johanna Lidstrom, Malin Brannback, Isto Huvila& Anna-Greta Nystron. (2015). Mixed emotions 

in active social media use-fun and convenient or shameful and embarrassing?. In iConference 2015 Proceedings, pp. 

1-74. 

31 Han Lin, William Tow& Lin Qiu. (2014). Emotional Disclosure on social networking sites: The role of network 

structure and psychological needs. Computers in Human Behavior, 41, pp. 342-350. 

32 Grace Pauline A. Maglunog& Morison Felicidad R. Dy. (2019). Facebook usage and depression levels of selected 

Filipino college students. International Journal of Psychology and Educational Studies, 6(2), pp.35-50. 

33 Jiangmeng Liu, Cong Li, Nick Carcioppolo& Michael North. (2016). Do our facebook friends make us feel worse? 

A study of social comparison and emotion. Human Communication Research, pp. 1-22. 
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التفاعالت  أن  حيث  خمتلفة،  وطرق  أبشكال  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  يتجلى  االنفعال  أن  نستنتج  هنا  من 
 نفعال إىل مواقع التواصل االجتماعي. االجتماعية واليت تتم من خالل التواصل، والذي بدوره ينقل اال

هذا يعيدان إىل االفرتاض الرئيسي اليت تسعى هذه املراجعة النظرية للدراسات السابقة من االجابة عليه، والذي حييل إىل 
، ان االنفعال يتوسط العالقة بني الواقع واخليال، بني احلقيقة واالفرتاض، أي بني الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي

 وهذا ما سنسعى لرتكيبه انطالقا مما سبق.
 االنفعال وسيط بني الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي:  .5

التواصل يتضمن شروط ثقافية، فالثقافة تنتظم على شكل نظام من الرموز املتعارف عليها يف بيئة معينة، وعلى مجيع     
 . مستوايت التواصل، وابلتايل التواصل هو طريقة لنقل الثقافة

هناك أمهية ابلغة لدور االعالم الرقمي يف حتويل االنفعاالت عرب القنوات الرقمية، وابلتايل التأثري على الثقافات والتغري 
، 34من بعض أشكاهلا ومظاهرها، حيث أن البيئة الرقمية تؤثر على اجملال االنفعايل والثقايف من خالل املواءمة االنفعالية 

لة عنها جيب أن يتم من خالل عرضها بطريقة جتعل املتلقي يشعر ابنفعاالت اجيابية اجتاهها، فتقبل ثقافة ما لعناصر دخي
 فال ميكن أن يتقبل عنصر ما وهو يكرهه. 

موقع     النزاعات   Twitterيلعب  من  اخلفض  يف  أو  التصعيد  عملية  يف  سواء  االنفعاالت،  استثارة  يف  مهما  دورا 
ع السياسي أو الديين، او حىت االجتماعي جتعل املستخدمني يفرزون انفعاالت ، حبيث أن املنشورات ذات طاب35واحلروب

عالية الشدة قد تؤدي يف بعض األحيان إىل االنتفاضة أو احلروب، سواء على دوهلم او على دول أخرى، أو قد تؤدي 
 إىل العنف واحلروب الطائفية وغري ذلك. 

ا التواصل  مواقع  أطول يف  وقتا  املستخدم  احلال كلما قضى  عليه أتثريات سلبية يف حسن  الجتماعي، كلما ظهرت 
االنفعالية لديه، وتنقص من جودة احلياة لديه يف حياته العادية، وحتد من مدى توافقه مع البيئة االجتماعية والثقافية 

التواصل االجت الوقت املستغرق يف وسائل  العالقة بني  يتواجد هبا. حسن احلال االنفعالية تتوسط  ماعي وجودة اليت 
العالقات لدى املستخدمني، مما يعين أنه كلما زاد وقت االستخدام كلما اضطربت احلياة االنفعالية، ويتبعه أتثري سليب 

الواقعية العالقات  ان 36على  االكتئاب، كما  به إىل  يستنفذ عاطفيا ويقود  الشخص  املفرط جيعل من  فاالستخدام   ،
 

34 Katrin Doveling, Anu A. Harju& Denise Sommer. (2018). From mediatized emotion to digital affect cultures: New 

technologies and global flows of emotion. Social Media+ Society, pp. 1-11. 
35 Constance Duncombe. (2019). The politics of twitter: Emotions and the power of social media. International 

Political Sociology, 13, pp. 409-429. 

 
36 Spencer Palmer Christensen. (2018). Social Media use and its impact on relationships and emotions. All These and 

Dissertations, 6927. 
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كل متكرر، ومالحظة أساليب حياة راقية جتعل الشخص يقع يف املقارانت مالحظة أشكال معينة من التفاعالت بش
 غري املنطقية، مما قد جتعل منه يضطرب يف عالقاته الواقعية، أو ينتفض ضد الثقافة السائدة يف البيت أو اجملتمع. 

أظهرت النتائج أن   يف املقابل، يف دراسة ابلدمنارك مت مقارنة جمموعة ال تستخدم الفيس بوك مع جمموعة تستخدمه.
االبتعاد عن الفيس بوك )عدم استخدامه( لديه أتثريات اجيابية على حسن احلال: ينمي الرضا عن احلياة، وانفعاالهتم 

واملدمنني ابستمرار  املستخدمني  عكس  اجيابية،  أكثر  على 37تصبح  مبنية  الواضحة  غري  املقارانت  بسبب  وهذا   ،
 فرتاضي والعامل احلقيقي املعاش. االنفعاالت املفرزة بني العامل اال 

لكن جيب االشارة إىل أن الثقافة بدورها تؤثر على مواقع التواصل االجتماعي، حيث مت مالحظة أن حضور كلمات 
مقارنة ابلكلمات   %40عاطفية يف الرسائل عرب مواقع التواصل االجتماعي ينمي ويزيد من انتشارها بنسبة  -أخالقية

األخرى املتداولة، كما أن العدوى األخالقية تنتشر بني أعضاء اجملموعات، واللغة األخالقية االنفعالية تنمي من هذا 
من 38االنتشار جتعل  اجيابية،  انفعاالت  وحتمل  وحمرتمة  أخالقية  بطريقة  يتواصلون  الذين  املستخدمني  أن  حبيث   ،

  معه ميتصون تلك القيم واألخالق واالنفعاالت، والعكس ابلعكس صحيح. املستخدمني اآلخرين املتفاعلني  
إن عدم القدرة على التوافق مع الثقافة السائدة مبفهومه الواسع يعرب ويعلل ظهور االضطراابت االنفعالية املختلفة، وهذا 

ب والقلق يظهرون االنفعاالت السلبية بدوره يؤثر على العامل االفرتاضي، فاألفراد الذين لديهم مستوايت عالية من االكتئا
للتعبري عن االنفعاالت االجيابية يرتبط ابلسالب   (Emoji) على الفيس بوك حبدة. يف املقابل، استخدام الرموز االنفعالية  

مع مستوايت التوتر، فكلما كان الفرد متوترا ينقص تعبريه عن االنفعاالت االجيابية. عند املقارنة حسب جمموعات 
املرتبطة ابلكلمات، والرموز االنفعالية املستخدمة يف   السن، اليافعني يستخدمون بشدة كل من االنفعاالت  الشباب 

،  39منشوراهتم، كما ان العالقة بني التعبري االنفعايل وحسن احلال االنفعالية واضح عند جمموعة اليافعني عرب الفيس بوك 
 هذا ابعتبار سن الشباب سن التفاعل واألمزجة. 

 
https://scholarsarchive.byu.edu/etd/6927. 

37 Mortn Tromholt. (2016). The facebook experiment: Quitting facebook leads to higher levels of well-being. 

Cyberpsychology, Behavior, and social networking, 19(11), pp. 661-666. 
38 William J. Brady, Julian A. Wills, John T. Jost, Joshua A. Tucker& Jay J. Van Bavel. (2016). Emotion shape, the 

diffusion of moralized content in social networks. PNAS, pp. 1-6. 

39 Michele Settanni& Davide Marengo. (2015). Sharing feelings online: Studying emotional well-

being via automated text analysis of facebook posts. Front.Psychol, 6: 1045, pp. 1-7. 
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اك فروق جوهرية  يف الكشف عن االنفعاالت بني مواقع التواصل االجتماعي والعامل احلقيقي تعزو ملواقع التواصل هن
، حبيث أن األفراد يعربون عن انفعاالهتم يف مواقع التواصل االجتماعي أكثر من التعبري عنهم يف الواقع، 40االجتماعي 

قص اخلجل، أو ان املستخدمني اآلخرين الذين يتم التفاعل معهم ال بسبب رمبا غياب التواصل البصري املباشر مما ين
 يعرفونه يف العامل الواقعي.

الفيس أكثر نرجسية، وتقدير الذات وانبساطية مقارنة ابلذين ال يستخدمون لكن من حيث الشخصية، مستخدمي  
الفيس بوك. كما ان املستخدمني لديهم مستوايت مرتفعة من الدعم االجتماعي والرضا عن احلياة والسعادة مقارنة بغري 

احلياة والرضا عن  والسعادة  الذات  وتقدير  االنبساطية  اجملموعتني،  عند كال  والدعم   املستخدمني.  النفسي  والصمود 
 .41االجتماعي من جهة، واالكتئاب والقلق وأعراض التوتر من جهة أخرى مرتبطني سلبا 

منه ميكن القول أن االنفعال يلعب دورا جوهراي يف نقل الثقافة عرب التفاعالت االجتماعية والتواصل إىل مواقع التواصل  
بدورها  االجتماعي  التواصل  مواقع  وان  واالجتماعية   االجتماعي،  الفردية  الثقافة  على  تؤثر  معينة  انفعاالت  تفرز 

 للمستخدم، سواء ابلسالب أو املوجب. 
 استلزامات وخالصات:  .6

اننا بعد االطالع على خمتلف الدراسات السابقة وحتليلها، مت اخلروج ببعض النتائج وبعض االشكاليات اليت ظهرت    
 كربى لتكون قاعدة مستقبلية للبحوث يف هذا اجملال.   لنا، حناول عرضها بشكل موجز على شكل حماور

من خالل الدراسات السابقة اليت مت بناء املقال هبا، اتضح لنا أن قياس االنفعاالت عرب اشكالية القياس:   -6-1
 مواقع التواصل االجتماعي مت وفق ثالث حماور كربى: 

 سواء من خالل قياس ادراكات األفراد عرب املقاييس وسرب اآلراء.   •
من خالل الشخص كسياق: أي قياس االنفعال مباشرة يف تفاعل الشخص عرب مواقع التواصل االجتماعي  •

 من خالل الكلمات واجلمل والتعليقات، والرموز واملنشورات. 
 أو من خالل برامج حاسوبية تقيس الشدة االنفعالية.  •

 
40 Iryna Pentina& Lixuan Zhang. (2016). Effects of social support and personality on emotional disclosure on facebook 

and real life. Behaviour& Information Technology, pp. 1-9. 

41 Julia Brailovskaia& Jurgen Margraf. (2016). Comparing facebook users and facebook non-users: Relationship 

between personality traits and mental health variables- An exploratory study. PLos ONE, 11(12): e0166999, pp. 1-

17. 
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لف حسب اللغة والثقافة السائدة، سواء يف وبعض ان أظهران أن االنفعاالت ذات طابع ثقايف، فإن التعبري عنها خيت
احلياة االجتماعية الواقعية، أو االفرتاضية، وابلتايل فإن الدراسات حول االنفعاالت عموما يصعب عليها جدا أن تعمم 

 نتائجها، وهذا خصوصا يف العامل العريب، حبيث جيب القيام مبسح شامل من أجل تعميم النتائج.
ا يسمى ابلتعبري املزدوج عن االنفعاالت االجيابية والسلبية، حيث أنه ميكن أن يعرب عن انفعال اضافة إىل ذلك، هنالك م

اخلوف ابنفعال الفرحة مثال، ولنعطي مثاال،  قد يصادف ان يكون شخصا ما يف حالة انفعالية سلبية ترتبط حبياته 
توح برموز وكلمات ال  بوك  الفيس  الرسائل عرب  لكنه جييب يف  قياس الواقعية،  احلقيقية، وابلتايل  االنفعالية  ي حبالته 

االنفعال يف هذه احلالة قد حيتاج ألدوات معينة دون أخرى، كما ميكن اعتبار التعبري املزدوج عن االنفعاالت عرب مواقع 
 التواصل االجتماعي كإشكالية مهمة حباجة لإلجابة عليها.
تواصل االجتماعي مثل الفيس بوك، حيث أننا قد جند بعض قد نالحظ بعض بوادر النفاق االجتماعي عرب منصات ال

األفراد تستخدم عبارات انفعالية وهي ال تشعر هبا أصال، فمثال قد يعلق شخص ما على زميل معني أو يضع اعجااب 
 معني على منشور معني، لكنه يف حقيقة األمر ال يعرب عن حالته االنفعالية. 

ة ال ترتبط ابلفرد وحياته الشخصية، بقدر ما ترتبط بقضااي اجتماعية عامة، من جهة أخرى قد تظهر انفعاالت معين
فمثال شخص ال يهتم بكرة القدم على االطالق، عند رأيته ملنشور يتحدث عن فوز منخب وطين فقد تنتابه انفعاالت 

معينة وال ترتبط حبالته الفرحة مثال، وهنا هي انفعاالت ترتبط مبجموعات اجتماعية، او وطنية، أو دينية، أو عرقية  
 النفسية والشخصية. هذا ما يطرح اشكالية القياس أيضا. 

 مواقع التواصل االجتماعي والعالج النفسي:  -6-2
بعد ان اتضح لنا سابقا أن االنفعال الذي يرتبط ابلثقافة يؤثر على استخدام مواقع التواصل االجتماعي،    

ماعي تعيد التأثري على الثقافة السائدة، فإنه هبذا ميكننا أن نستخدم واالنفعاالت اليت تفرز يف مواقع التواصل االجت
مواقع التواصل االجتماعي من خالل الضبط والتحكم االنفعايل يف عالج سوء التوافق مع الثقافة )أي االضطراابت 

                   هذا احملور من األحباث.  االنفعالية والسلوكية( الناجتة. هذا الطرح يفتح اآلفاق مستقبال امام الباحثني يف التفكري يف 

  اخلالصة .7
يعلب االنفعال دورا مهما يف النقل بني الثقافة ومواقع التواصل االجتماعي يف االجتاهني، سواء ابإلجياب او السلب.    

املراجعة النظرية للدراسات السابقة مدخل لعرض اهم الدراسات يف هذا اجملال من منطلق شكويل مجع بني تعترب هذه  
 لألحباث احمللية العربية يف هذا الصدد.   الواقع واالفرتاض، ومفرتضا ان االنفعال يلعب دور الوسيط بينها، وهي بوابة
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