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أوال قبل كل شيء نشكر هللا عز وجل على منه وفضله وتوفيقه النجاز هدا العمل المتواضع  

 فله الحمد وله الشكر . 

حفصة " على كل إرشاداتها و    نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذة المشرفة "األستاذة كوبيبي

 توجيهاتها القيمة في كل مراحل هذه فجازاها هللا كل خير . 

إلى كل أساتذة القسم الذين اشرفوا علينا أثناء مشوارنا الدراسي في الجامعة الذين لم يبخلوا  

 علينا بالمعلومة. 

ي انجاز هده  ( شكرا لكل من ساهم ف2020_2019إلى زمالئنا و أصدقائنا األعزاء في دفعة )

 بعيد.  أوالدراسة المتواضعة من قريب 

 _وفي الختام سالم_ 

 



 

 

 

 

 

 قريب أواهدي عملي المتواضع لكل شخص ساعدني في انجاز هده الدراسة من بعيد 

 الفاضلة كوبيبي حفصة أستاذتنا إلىبجزيل الشكر و االمتنان  أتفضلبداية 

 أحبتيو  أسرتيكل  إلىالوالدين الكريمين حفضهما هللا و  أيضاونخص بالذكر 

 و بغداد  إيمانبرفقتي طوال فترة دراستي و خاصة صليحة و  كانوامن  األصدقاءكل  إلى

 تحملهم و لم تحملهم ذاكرتي اهدي ثمرة جهدي كل من ىوال
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 : الملخص

تشكيل االتجاهات السياسية للطلبة  دراسة موضوع دور موقع فيس بوك فيتناولت هده ال     

الجامعيين دراسة ميدانية على طلبة جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم ،و هدفت هده 

 ،تشكيل االتجاهات السياسية للطلبةموقع فيس بوك على  تأثيرالدراسة الى معرفة مدى 

 : وانطلقت هده الدراسة من تساؤل رئيسي التالي

 ؟ هو دور موقع فيس في تشكيل االتجاهات السياسية للطلبة ما-     

االستبيان االلكتروني ، وطبقت هده  أداةاعتمدنا في هده الدراسة على المنهج المسحي باستخدام  

مفردة ،بحيث توصلت هده الدراسة الى بعض النتائج  09على عينة عشوائية موزعة على  األداة

 : أبرزها

 .من ثالث سنوات  أكثرالطالب الجامعي يستخدم موقع فيس بوك منذ  -

 .يستخدم المبحوثين موقع فيس بوك بدافع متابعة األخبار و مواكبة اإلحداث -

يكمن وراء استخدام المبحوثين لموقع فيس بوك هو كونه مصدر مهم  الذيالدافع السياسي  إن -

 .للمعلومات في القضايا السياسية المختلفة

مضامين الصفحات السياسية عبر موقع فيس بوك أثرت على تشكيل االتجاهات السياسية لدى  -

 .الطلبة الجامعيين

ل تصفحهم لموقع التواصل شكلوا توجههم السياسي من خال أوالطلبة الجامعيين حددوا  إن -

 .االجتماعي فيس بوك  

شخصيات معينة نتيجة تصفحهم لموقع  أوأغلبية المبحوثين تغير موقفهم اتجاه قضية  إن -

الصفحات و المجموعات  تأثير مضامين التواصل االجتماعي فيس بوك ودلك بسبب قوة 

 . شخصية معينة أوالسياسية على اتجاه الطالب الجامعي نحو قضية 

 .هات السياسية ،الطلبة الجامعيين موقع فيس بوك ،االتجا : الكلمات المفتاحية

Summary : 

     This study deals with the role of Facebook in shaping the political trends of 

university students, a field study on students of the University of Abd al-Hamid 
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bin Badis Mostaganem, and this study aimed to find out the extent of the 

influence of Facebook on the formation of students' political trends, and this 

study started from the following main question: 

     What is the role of Facebook in shaping students' political trends? 

In this study we relied on the survey method using the electronic questionnaire 

tool, and this tool was applied to a random sample distributed among 90 

individuals, so that this study reached some results, most notably: 

-The university student has been using Facebook for more than three years. 

- Respondents use Facebook for the purpose of following the news and keeping 

abreast of events. 

- The political motive behind the respondents' use of Facebook is that it is an 

important source of information on various political issues. 

-The contents of the political pages on Facebook influenced the formation of the 

political trends of university students. 

- University students determined or shaped their political orientation by 

browsing the social networking site Facebook. 

- The majority of respondents changed their position towards a particular issue 

or personalities as a result of browsing the social networking site Facebook due 

to the strong influence of the contents of the pages and political groups on the 

university student’s attitude towards a specific issue or personality. 

Key words: Facebook, political trends, university students 

 

 

 

 

 

 



 



 :مقدمة
 

 أ
 

  :قدمةم

في مجال االتصال و تقنية  المسارعةيشهد العالم المعاصر مجموعة من التغيرات 

 األرضية أنحاء الكرةجميع  إلىما جعل العالم قرية كونية تنتقل فيها المعلومات ،المعلومات 

مباشر في مختلف مجاالت الحياة  تأثيرالتغيرات لها  أنمن الثانية ،وال شك هده  أجزاءفي 

والمؤسسات المكونة  األفرادالثقافية ،االقتصادية ،الفكرية ،االجتماعية ، و السياسية على 

للمجتمعات ، ما دفعها لقبول هده المستحدثات و التكيف معها لتحقيق االستفادة مما تقدمه من 

 .ميع المجاالتمزايا في ج

مظاهر تكنولوجيا االتصال الحديثة تجليا و التي نجحت  أكثروتعتبر االنترنت من بين 

والمعلومات من خالل  أفكارهمللتفاعل و نقل  أمام األفرادحد كبير في فتح فرص جديدة  إلى

 .بناء عالقات اجتماعية افتراضية تنتهي عند حدود الشاشة 

الفيس " اإلطالقعلى  أشهرهاي عبر االنترنت و االجتماع التواصلوتعد مواقع 

هده المواقع  أنشعبية ، ورغم  أكثرهامن احدث منتجات تكنولوجيا االتصاالت و " بوك

لكن استخدامها امتد ليشمل النشاط  األفرادللتواصل االجتماعي بين  األساسفي  أنشأت

 .السياسي

،ال سيما الطلبة الجامعيين الجزائريقوة متصاعدة بين الشباب وقد غدا الفيس بوك  

رغباتهم و دوافعهم  إشباعالتقليدية لم تعد بمفردها قادرة على  اإلعالموسائل   أدركواأنالذين 

حدث بالجزائر من حراك  دوره يزداد يوما بعد يوم ،خاصة  في ظل ما أصبحالمعرفية، و 

عمل  الذيض للنظام السائد، و المناه 9102شعبي كأبرز تداعيات االنتخابات الرئاسية لسنة 

خاصة والمجتمع  ة متنوعة في الوسط الجامعيالفيس بوك على تشكيل اتجاهات سياسي

النشطاء السياسيين األحزاب و التنظيمات و التكتالت و ،ما دفع بالعديد من الجزائري عامة

من عبر موقع فيس بوك  وباقي المواقع صفحات  مجموعات و بإنشاءفي العالم االفتراضي 

 .اجل التأثير على االتجاهات السياسية للطلبة الجامعيين



 :مقدمة
 

 ب
 

وفي ضوء ما تم التطرق اليه ،تاتي هده الدراسة لرصد دور موقع فيس بوك في تشكيل      

االتجاهات السياسية للطلبة الجامعيين لعينة من طلبة جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم 

رجع سبب اختيار هدا الموضوع لبروز موقع فيس بوك على الساحة السياسية الوطنية و ،وي

،ومدى احترافية استخدامه من طرف الطلبة الجامعيين نتيجة سرعة انتشاره في العالمية

الجتمع بصفة عامة و والوسط الجامعي بصفة خاصة ،عليه فإننا نسعى من خالل هده 

قع التواصل االجتماعي فيس بوك في تشكيل االتجاهات الدراسة الى معرفة كيف ساهم مو

 .السياسية للطلبة في نظر افراد العينة 

وفيه  لنجاح اي بحث علمي ، أساسيةاستهلنا دراستنا باالطار المنهجي الذي يعتبر ركيزة    

الموضوع، واهداف الدراسة  وأهميةاختيار الموضوع،  وأسبابالموضوع ، إشكاليةتم تحديد 

نات، تحديد مجتمع البحث والعينة اجمع البي أدوات،والمنهج المستخدم في الدراسة ، 

المفاهيم ، الدراسات السابقة ، الخلفية النظرية للدراسة ،ومن ثم تطرقنا  تحديد الى باإلضافة،

 .الصعوبات التي عرقلت دراستنا هده  أهم إلى

حيث تطرقنا في هدا الجانب الى ب النظري كفصل ثاني،وبعدها تطرقنا الى الجان

و  نشأتهفصلين االول شمل لمحة عامة حول موقع التواصل االجتماعي فيس بوك من 

يجابية و السلبية على الطلبة ،اما الفصل اال و مميزاته و مجالت استخدامه و اثارها مفهومه

بة من مفهوم و انواع و مراحل تكوين هات السياسية للطلقنا فيه الى تشكيل االتجاالثاني تطر

وفي االخير  .جاهات السياسية للطلبة الجامعييناالتجاهات و العوامل المؤثرة على تشكيل االت

احتوى على عرض و تحليل النتائج و مناقشتها و  ختمنا دراساتنا باالطار الميداني الدي

ثم قائمة المراجع  هده الدراسة ،الخروج باستنتاج عام ،ثم خاتمة تشمل كل ما توصلنا اليه في 

 .المستخدمة في الدراسة ثم المالحق 
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 :الدراسة إشكاليــة

لتكويــن  المطروحــــة ل فتحــــت ثورة تكنولوجيـــا اإلعالم و االتصال آفاقا واسعــا              

رأي عام حــول مختلـــف االتجاهات السياسيــــة و الموضوعــــات المطروحــــة لـــدى الطلبـــــة 

بسهولــــة الوصـــول  ــــل االتصال المتعــــددة و المتنوعـــــة و التـــــي اتسمتعبـــر وسائ

سيمــا موقــع التواصـــل االجتماعي فيـــــس بوك ــرت هـــذه الوسائــــل ال، حيــث وفــإليهــــا

ـــي الحيــــاة السياسيـــــة مجــاال واسعـــا أمــــام الطلبــــة فــــي إطـــــار الدور الـــذي يلعبــــه ف

لإلطـــالع علـــى اتجاهاتهم السياسيــــة باعتباره وسيلــــة لجـــــدبهم و االقتراب بصـــورة أوثــق 

لبنـــاء جيـــل متقــدم و أصبـــح المستخــدم يصنـــع محتــوى إعالمــــي واتصالي ويناقــــش 

ديمقراطية ، واكتسب موقع فيس بوك مزيد من الشعبية و ازداد مواضيـــع مختلفــــة بكــل جــرأة و 

عدد المشتركيــن ليصبــح جزاءا مــن تاريـــخ التغييـــر السياسي خاصــــة فـــي الجزائــــر ، ومن 

في بدايـــة ‘  بين أكبر عدد مستخدمـــي موقع فيس بوك فئــة البــاب خاصــة الطلبـــة الجامعييـــن

ت للدردشــــة ولكن يبدو أن موجــة من النضــج ســرت و أصبح المستخدميــــن األمر كان

يتبادلـــون وجهـــات النظـــر مــن أجــل المطالبــــة بتحسيـــن إيقـــاع الحيــاة السياسيــــة ، وكمـــا 

حفيــــز السياســــي يستخدم الفيس بوك من قبل التجمعـــات السياسيــــة والتنظيمـــات كوسيلـــــة للت

و ترجــع أهميـــة فيس بوك في عمليـــة التحـــول الديمقراطـــي حيــت يعتبـــــر موقــع التواصـــل 

االجتماعي فيس بوك بالنسبــــة للطلبــــة موقــع هــام ال يمكــن االستغناء عنـــه إطالقا في عالمنا 

يجب تجنبهــا لكي ال تدمر عقولهم لهــذا ارتأينا إجــراء  المعاصر ، فهــو له مزايا كمــا له عيــوب

 .دراســــة على عينـــة من طلبــــة جامعـــة مستغانــــم 

وبنــاءا علــى هــذا الطــرح فإن اإلشكاليــــة هــذه الدراســـة تتحــــدد فـــي محاولــــة معرفــــة 

وقــع التواصل االجتماعي فيس الجزائرييــــن عبر معوامل تشكيل االتجاه السياســـي للطلبــــة 

 .بوك

 : وعليــه يندرج التساؤل الرئيسي التالي 
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 ما هو دور موقع الفيس بوك في تشكيل االتجاهات السياسية للطلبة ؟ 

 : ويندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية كما يلي _  

 فيس بوك من طرف طلبة جامعة مستغانم ؟ماهي عادات و أنماط استخدام موقع 

ماهي الدوافع و الحاجات التي تكمن وراء استخدام طلبة الجامعة مستغانم لموقع فيس بوك ؟ 

 هل يعتمد الطلبة على الفيس بوك في تشكيل اتجاهاتهم السياسية ؟ 

ه السياسي كيف أثر شكل  ومضامين المجموعات السياسية عبر موقع فيس بوك على االتجا

     للطلبة ؟ 

 :أسباب اختيار الموضـــوع _        

 : تتلخص أهم الدوافع و األسباب التي دفعتنــا الختيار هــذا الموضوع فيما يلي          

  األسباب الذاتيـــــة: 

 .الميل و الرغبة في دراســـة مواضيـــع متعلقـــة بالشـــأن السياسي

خصـــي للموضـــوع ، و النابـــع مــن األثـــر و الــدور الكبيـــر لشبكـــات الميل و االهتمام الش

التواصل االجتماعي عامـــة و الفيس بوك خاصــــة في حياة األفراد و المجتمع بصفة عامة و 

 .الطلبة بصفة خاصة 

االتجاه السياسي  الرغبة في التوسع أكثر في دراسة موقع الفيس بوك لما له من أهمية بالغة في تحديد

 .للطلبة الجامعيين 

  األسباب الموضوعية: 

 قابلية الموضوع للدراسة من الناحية النظرية و التطبيقية -

جدية الموضوع من خالل دراسة المساهمة التي يقدمها موقع الفيس بوك في تحديد االتجاه السياسي -

لى الدور الــذي يؤديه هذا الموقع وخاصة لطلبة الجامعيين ، األمر الذي دفعنا إلى تسليط الضوء ع

 .في وضعنا الراهن 

التزايد الهائل و المستمر لعدد مستخدمي موقع فيس بوك وتعدد اهتماماتهم التي نجد من بينها -
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   المواضيع السياسية  و على رأسها يتشكل االتجاه السياسي

شد الجماهير بسرعة قياسية قدرة شبكات التواصل االجتماعي وبالخصوص موقع فيس بوك على ح-

 .لممارسة ضغوطات ذات طابع سياسي على األنظمة الحاكمة 

 :أهميـــــــة  الدراســــــــة _

تكمــن أهميـــة الدراســــة التــي نحـــن بصددها من أهميـــة تناولها لموقع التواصل        

لباحثين ، خاصـــة فــي مجــال االجتماعي فيس بوك الــذي يستقطــب اهتماما كبيرا من قبل ا

 .علـــوم اإلعــــالم و االتصال 

وتأتــي هــده األهميــــة كمحاولـــة جادة لمعرفة التأثير الوجداني و السلوكي لموقع فيس بوك       

على الطلبة الجامعيين ، حيث ثم التركيز أساسا على تشكيل االتجاهات السياسية و مدى اعتمادهم 

 .لى انتقائهم للمعلومة السياسية من خالله ع

 : أهداف الدراســـــــــــة -   

تسعــى هــذه الدراســـة إلــى التعرف على طبيعة الدور الــذي يقـــوم به موقـــع التواصـــل         

االجتماعي فيس بوك في تشكيل االتجاهات السياسية للطلبة الجامعيين كهدف رئيسي لهذه الدراسة 

 : ــوا إلـــى تحقيق األهداف الفرعية التاليـــة كما تصب

 التعرف على عادات و أنماط استخدام موقع فيس بوك من طرف الطلبة الجامعيين 

 معرفة الدوافع و الحاجات التي تكمن وراء استخدام الطلبة الجامعيين لموقع فيس بوك 

السياسي للطلبة  الكشف عن مدى تأثير موقع فيس بوك على تشكيل االتجاه 

 الوقوف على أهم العوامل المؤثرة على تشكيل االتجاهات السياسي عبر موقع فيس بوك. 

 :منهــج الدراســــــة _  

إن أي بحـــث علمــــي يستنـــد إلـــى المنهـــج ، و هــو يختلــــف من دراســــة إلــــى أخـــرى      

ــوع حيــث يعــرف بأنــه مجموعـــة مــن القواعــــد التــي يتــم وذلــــك حســــب طبيعـــة الموض

وضعهــا بقصــــد الوصــول إلــى الحقيقــــة فــي العلـــم أي أنــه الطريقـــة التي يتبعهـــا الباحـــث 
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 .فـــي دراستــه للمشكلـــة الكتشاف الحقيقـــة وهــي تختلــف باختالف المواضيـــع 

ــق أهداف دراستنـــا هــذه استخدمنا المنهــج المسحـــي و هــو المنهــج األكثــر استخداما ولتحقيـ

فــي البحــوث العلميـــة الكميـــة فــي مختلــف المعــارف و الموضوعــات وهــو عبــارة عــن 

معلومــات الوافيــــة منهــج وصفـي يعتمــد عليــه الباحــــثون فــي الحصــول علــى البيانــات و ال

و الدقيقــــة  ، تصــور الواقــع االجتماعي والحياتية الــذي يؤثـــر علــى كافــــة األنشطــــة 

اإلداريــــة و االقتصادية و التربويــــة و الثقافيــــة و السياسيــــة و العلميــــة و تسهــم مثــل تلــك 

 1.واهـــــر البيانات و المعلومات في تحليل الظ

إن المنهج المسحي يساعدنا في دراستنا من خالل إسهامه في تقديم المعلومات حول ظاهر تشكيل 

م و كذا تقديم تفسير للدور الذي يقوم به موقع الفيس بوك في تشكيل السياسي للطلبة بجامعة مستغان

 .االتجاهات السياسية للطلبة و من ثم الوصول إلى االستنتاجات 

 :أدوات جمع البيانات 

إن الهدف األساسي للبحث العلمي هو اإلجابة على مجموعة من التساؤالت المطروحة عن المشكلة، 

 :ئل التي يستخدمها الباحث في جمع المعلوماتكما تعرف على أنها تلك الوسا

االستبيان: 

هــو عبــارة عــن مجموعــة األسئلــــة يسجـــل فيهـــا األشخــاص إجاباتهم على استمارة "

 2"األسئلــــة 

ولقد استعملنا استمارة االستبيان فيما يخص الجانب التطبيقي للدراسة حيث مر تصميمها بالمراحل 

 : اآلتية 

 األستاذة كوبيبي حفصة و : مرحلة تصميم الشكل األولي لالستبيان و تقديمه لألستاذة المشرفة

                                                           
عمان -10الطبعة  –دراسة الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة  –البحث العلمي في الصحافة و اإلعالم  –عامر إبراهيم قنديلجي  1

 015ص  -5102

2
 10 - 5105 –ائر الجز –الجامعية  ديوان المطبوعات –الوجيز في المنهجية للعلوم االجتماعية  و اإلنسانية  –رحالي حجيلة  
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 . األساتذة المختصيـــن للتحكيـــم

ـــب الشكــل األولــي لالستبيان مــن خالل استخدام عينـــة محــدودة مــن مرحلــــة تجري

المجتمــع األصلـــي للدراســـة بحيــــث قمنــا باالستغناء عــن بعــض األسئلــــة التــي لم يتجــاوب 

 معهــا الطلبــــة 

لعينة المدروســــة و أخيــرا مرحلــة وضــع الشكل النهائي لالستبيان و توزيعه على ا. 

 :بنـــاء و اختبار االستبيان  

ولقد قمنا بتصميم استمارة استبيان انطالقا من رؤيتنــا الشخصيــــة إضافـــة إلــى اعتماد علــى ما 

توفــر مــن الدراســات السابقـــة وساعدتنـا عــلى وضــع أسئلتهــا و موافقتهـــا لغــرض الدراســـة 

 .كمــا حاولنــا قدر المستطـــاع أن تكــون أسئلــــة هــذا االستبيان واضحــــة و أهدافها،

ومعبــرة عــن إشكاليـــة الدراسة و تساؤالتهـــا بحيـــث تحقـــق قدرا من التوازن في تغطيـــة 

 .التساؤالت

المشرفة و على ليتم عرض على األستاذة ( سؤال  51) وقد تضمنت االستمارة في صورتها األولية 

مجموعة من األساتذة المحكميـــن بهدف معرفـــة مدى وضوح األسئلـــة لالستجابة و دقاهـــا و 

شموليتها للموضـــوع ، وأيضــــا قابليـــة هــذه األسئلـــة لالستجابة مــن طــرف المبحوثيـــن 

ـف المالحظــات المقدمــــة فــي حســب التسلســل و البنـــاء الــذي وضعــت عليــه وقد تم توظيـ

إطـــار   إعــادة صياغـــة األسئلـــة  و ترتيبهــــا و كـــذا خيــارات األجوبــــة المقدمــــة  و 

سؤال 50" إلىلتكون في شكلها النهائي فـــي عدد األسئلــــة  ختبار للزيادة كانـــت نتيجــــة هــذا اال

 .منهــــــــــا " ئلةأسخمسة "و كــذا تعديــــل "

 :مجتمــع البحـــث و عينــــة الدراســـــة _ 

المجتمــع هــو عبــارة عــن جميـــع وحــــدات المعاينـــة التــي تقــوم بدراستهــــا أي هــو "    

" ة جميــــع وحــدات المعاينـــة التــي نريـــد االستدالل علــى خواصـــه عــن طريـــق العينــــ
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ولقد حددنا مجتمـــع بحثنـــا فــي هــده الدراســـة علــى مجمــل طلبـــة جامعـــة عبد الحميد بن 1

باديـــس بمستغانــــم فـــي جميــــع الكليـــات و التخصصــــات و األطـــوار أي وكل طالب يملك 

  "فيس بوك"حســـاب علــى موقـــع 

 01من ولقد قمنا في دراستنـــا باالعتماد علـــى العينـــة العشوائيــــة حيــــث تــم تشكيلهــــا 

طالبــــة مــن مختلــف الكليـــات وقد استعنا باالستمارة اإللكترونيـــــة موزعـــة عبـــر طالــــب و

طلبـــة جامعــة ) ة بالطلبـــــة موقـــع فيس بوك فــي جميــع المجموعــات العلميـــة الخاصــــ

بمستغانم خاصة بطلبة جامعة عبد الحميد بن باديس   مجموعـــة "05"حوالــــي ( مستغانـــــم 

وتلقينــــا صعوبــــة كبيـــرة فـــي تجــــاوب الطلبــــة مــع االستبيان و بمختلف التخصصات 

 : ، ومن بين هده المجموعات نذكر منهاـــة اإلجابـــــة علــــى األسئلــــة بكـــل جديــ

UNIV MOSTA 27-SCIENCES HUMAINES& SOCIALES  -0 

 L2 SCIENCE BIOLOGIQUE LITA MOSTAGA-5 

UNIVERSITE ABDELHAMID LBN BADIS MOSTAGANEM-3 

 ملتقى طلبة و اساتدة جامعة مستغانم -4

 .التسيير  خريجي كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم -6

 (. ماستر+ليسانس)نادي طلبة علوم اإلعالم و االتصال  -1

 . -مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس-8

 .جامعة الحقوق لوالية مستغانم -0

 .خروبة مستغانم-ادارة االعمال –السنة الثالثة ليسانس  -01

 .ستغانمم-جامعة عبد الحميد بن باديس–طلبة االدب العربي السنة الثانية  -00

 .كلية االدب كل االطوار– جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم -05

 

                                                           
1
 72ص-جع نفسهرالم–رحالي حجيلة  
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 يبين توزيع المبحوثين متغير الجنس: (10)جدول رقم 

 المئوية النسبة التكرار الجنس

 33.33 31 ذكر

 66.66 61 أنثى

 011 01 المجموع

 

اإلناث، حيث بلغت نسبتهم  من خالل الجدول أعاله نالحظ أن أغلبية المبحوثين من فئة        

،والمتمثلين في طلبة جامعة عبد الحميد بن %33.33: ،فيما قدرت نسبة الذكور ب%66.66: ب

وهدا ما يمكن قوله إن نسبة اإلناث هي األعلى مقارنة مع نسبة الذكور ،وهي -مستغانم-بأديس

على الذكور في الجامعة النتيجة التي يمكن إرجاعها للمجتمع الجزائري  الذي تفوق نسبة اإلناث 

 .الجزائرية عموما

ومن خالل قراءة الجدول وطبيعة االستبيان االلكتروني تبين لنا إن اإلناث هم أكثر نشاطا          

وتصفحا على مستوى موقع الفيس بوك،اضافة الى ذلك اننا قمنا بتوزيع االستمارات بشكل عشوائي 

 .اث و الدكور بحيث لم نراعي التوزيع المتساوي بين االن

 يبين توزيع المبحوثين حسب متغير السن: (10)جدول رقم 

 المئوية النسبة التكرار السن

08-52 42 21 

56-31 31 33.33 

 06.66 02 فأكثر31

 011 01 المجموع
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من فئة الشباب في العمر المتوسط  كانواالمبحوثين  أغلبية أنمن خالل قراءة الجدول تبين لنا     

سنة بنسبة متقاربة 31-56، ثم تليها الفئة العمرية مابين %21سنة بنسبة 52-08 مابين

اقل من فئة  %06.66سنة فأكثر فكانت نسبتهم 31،وأما فيما يخص الفئة العمرية %33.33ب

 .الشباب

فنالحظ من خالل الجدول أعاله أن فئة الشباب وخاصة الفئة العمرية هم أكثر تجاوبا مع االستبيان    

 .تروني  ألنهم أكثر نشاطا على مستوى موقع فيس بوك الك

 يبين توزيع المبحوثين حسب التخصص: (10)جدول رقم 

 النسبة التكرار التخصص

علوم االقتصادية و االجتماعية و 

 علوم التسيير

12 03.33 

 54.44 22 العلوم اإلنسانية

 50.00 19 العلوم االجتماعية

 8.88 08 أدب عرب حديث و معاصر

 2.22 05 علوم سياسية

 ST 16 6.66 علوم وتكنولوجيا

 4.44 04 بيولوجيا

 3.33 13 أدب فرنسي

 8.88 08 أدب انجليزي

 3.33 13 حقوق

 011 01 المجموع

يبين توزيع أفراد العينة حسب التخصص وشمل هدا الجدول (3)من خالل قراءتنا للجدول رقم      

،ولقد كانت أعلى نسبة لتخصص  -مستغانم  –يد بن باديس معظم التخصصات في جامعة عبد الحم
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مفردة،ثم تليها العلوم االجتماعية  55أي ما يعادل  %54.44بنسبة علوم إنسانية 

،ثم %03.33،بعدها تخصص العلوم االقتصادية و االجتماعية والتسيير بنسبة %50.00بنسبة

،ويليها تخصص علوم %8.88تخصص أدب عربي معاصر وتخصص أدب انجليزي بنسبة متشابهة

، أما اصغر نسبة كانت تخص تخصص أدب  فرنسي  وتخصص %6.66بنسبة  STوتكنولوجيا 

 .% 3.33حقوق بنسبة متشابهة مقدرة ب

وهدا راجع إلى نوع العينة العشوائية ، و باإلضافة أن لهده التخصصات تخصصات أخرى فرعية 

 .الكتضاض في الجدول متعددة حاولنا جمعها في كل جدع مشترك للتجنب ا

 يبين توزيع المبحوثين حسب متغير المستوى الجامعي: (10)جدول رقم 

 

 النسبة التكرار المستوى الجامعي

 10.00 55 ليسانس

 01.11 00 ماستر

 0.00 10 دكتوراه

 011 01 المجموع

    

العينة ،وذلك بنسبة  نالحظ من خالل الجدول أن مستوى الليسانس هو المستوى الغالب ألفراد        

،وأما نسبة دكتوراه فكانت ضعيفة  قدرت %36,66،بينما تمثلت نسبة الماستر في  60.00%

،وهدا راجع إلى أن اختيار مفردات العينة كان عشوائيا و الكترونيا على مستوى موقع %5.55ب

يدل على أن  فيس بوك ،وباإلضافة إلى أن مستوى الليسانس فيه ثالثة مستويات كاملة و هدا ما

 .عددهم كبير مقارنة بمستوى الماستر و الدكتوراه

  حــدود الدراســـــة : 

تعتبــــر حـــدود الدراســــة خطـــوة مهمـــة و أساسيــــة فـــي البنـــاء المنهجـــــي ألي دراســــة 
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الميـــــدان، و تتمثـــل مجاالت  ذلـــك أنهـــا تساعــــد علــــى تحقيـــق المعــارف النظريــــة فــــي

 : دراستنــــا فـــي ثالثــــة حـــدود أساسيــــة هـــي

 :الحدود المكانيــــة –أ 

وتتمثـــل فـــي جامعــــة عبد الحميـــد بن باديــــس بمستغانــــم ، بمختلــــف كلياتهــــا و التــي 

، و تم توزيع االستمارة االلكترونية عبر موقع راســـــة تشكـــل الحـــدود المكانيــــة لهــــذه الد

التواصل االجتماعي فيسبوك في الصفحات و المجموعات الخاصة بطلبة جامعة مستغانم  لجميع 

 .التخصصات 

 :الحــــدود البشريــــــة –ب 

واصـــل االجتماعي تتمثـــل فـــي طلبــــة جامعــــة مستغانـــــم الذيـــن يستخدمـــون موقـــع الت

 فيس بوك من كال الجنسيـــن و فئــــات عمريــــة متباينـــة و كــذا تخصصـــات مختلفـــــة 

 :الحــــدود الزمنيــــــة –ج 

حيث تم  5151و سبتمبر  5100امتدت الحــدود الزمنية إلنجــــاز هـــذه الدراســــة ما بين أكتوبر 

 و من تم االنتقال إلى الجانب النظري و من ثم تطرقنا إلى الجانب إنجــاز الجانب المنهجي أوال

الميداني من إعداد استمارة االستبيان و تحكيمها لتأتي بعدها مرحلة توزيع االستمارة على المبحوثين 

 .و أخيرا معالجة البيانات وتحليلها و استخالص نتائج الدراسة 

 :صعوبات الدراسة_ 

من الصعوبات التي تعترض الباحث في البحث العلمي و خاصة في مجال  ال تخلو أي دراسة      

الدراسات اإلنسانية التي تتفاعل مع السلوك البشري الذي يتميز بالتعقيد و الصعوبة ومن أهم هذه 

 : الصعوبات التي إعترضتنا أثناء القيام بالبحث 

  كورونا في الجزائر و العالم ككل  00ظهــور فيرس كوفيد. 

 غلق الجامعات و المكتبات و فرض الحجز الصحي مما تعذر علينا التنقل للمكتبات من أجل

 .اقتناء الكتب و المراجع
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 ضعف تدفق االنترنت مما أدى إلى صعوبة تحميل الكتب و مذكرات بصيغةPDF   

وزيع دخول الطلبة الجامعيين في عطلة مسبقة و طويلة األمد مما صعب علينا األمر في ت

 االستمارة و اللجوء إلى االستمارة اإللكترونية 

 ضعف اإلمكانيات المادية و المعنوية تسبب في عرقلة سير الدراسة 

صعوبة التعامل مع الطلبة و هذا لعدم تعامل المبحوث بشفافية و الصراحة الالزمة. 

 :تحديــــد المفاهيـــــم

ـن المنطلقــــات األساسيـــــة فـــي البحــــث حيــــت تساعد يعتبـــر تحديـــــد المفاهيــــم مـــ

الباحث علــى إزالــــة الغمـــوض و اللبــــس عــن المصطلحــــات التــي ســـوف يتناولهـــا فـــي 

دراسته ، حيــث يقـــوم بتحديــــد المعانـــي التــي تخدم أهداف بحثـــه حيــث قمنـــا بتفكيـــك 

 :وان دراستنــا إلــى عــدة مصطلحــــات التــي ســوف نقـــوم بضبـــــط معانيهــــا كاآلتــــي عنــ

 :الـــــــــــدور

هــو وظيفــــة أو مكانــــة اإلنســـان او الفرد في موقــف ما ، أي أنــه الجانــب : لغــــــــة         

ــع بالحقـــوق و تحمــل الواجبــات التــي يمنحهــا  أو الحركــي للمركــز ، أو هــو كيفيــة التمت

 1.يفرضهــا المركـــز 

قترن مع المواقع االجتماعية فهـو هــو رباط اجتماعي يحدد توقعــات و التزامات ت : اصطالحا      

 2.ناتج عــن عمليات التفاعل التي يبلورها األفراد

يؤيدهــا الشخـــص فــي موقــف مجموعــة مــن األفعــال المكتسبـــة التــي :كمــا يعـرف بأنــه 

 .تفاعـــل اجتماعي 

                                                           
 -هـ2211 –عمان  –دار اللسان العربي  –الطبعة األولى  –مصطلحات في اإلعالم  و االتصال  –اللسان العربي  –خضير شعبان  1

 39ص 
  921ص  -1002 –عمان  –دار الشروق لنشر و التوزيع  -الطبعة األولـى   –معجم علم االجتماع المعاصر  –معن خليل العمر  2
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بأنه تصور سلوك يرتبط بشخص معين و بصفة من صفاته الشخصيـــة  ":سنفورد"وكما عرفه

مجموعــة القيم و المعايير التي تحدد : ألنــه تعبيــر عــن حاجات الشخــص و عــرف الدور بأنــه

 .1سماتــه الشخصيـــة  السلوك المنتظر من شخص معين استنادا إلى

هــو عبارة عن مجموعة من المهام و المسؤوليات التي تظلع بها وسائـل اإلعـالم و  :إجرائيا      

 .سياسيــــة االتصال فـي سيـاق تحديـد و توجيــه االتجاهات ال

  موقـــع فيـــس بــوك: 

 : اصطالحا

  dictionary of media and communicationsاالتصال يعـــرف قاموس اإلعالم و 

، و يتيــح  5114الفيس بوك على أنـــه ، موقــع خاص بالتواصــل االجتماعي أســس عــام في 

ـــة لخدمـــة طالب الجامعـــة في البداي ، و قــد وضــع  profilesنشــر الصفحـــات الخاصــة 

 2..هيئـــة التدريـــس و الموظفيـــن لكنه اتسع ليشمـــل كــل األشخاص و

عي و التي يمكن الوصول إليــها عــلى أحــد مواقع التواصل االجتما: يعـــرف أيــضا عــلى أنـــه و

  face book . Comالشبكة العنكبوتية من خالل الرابط 

تتيــح الشبكـــــة لمستخدمـــيــها التعـــارف و التواصــل و مشاركـــة المعلومـــات و تبـــادل و

 .الخبرات من خالل  أدوات تقنيــة تفاعلية 

 : إجرائـــيا

هــذه الدراســة هو ذلك الموقع االجتماعي الموجود على شبكــة يقصد بالفيس بوك في و 

االنترنت و الذي يلقى قبوال و تجارب كبيرا بين المستخدمين و خاصة الطلبة الجامعيين حيث أصبح 

 .هذا الموقع عامل أساسي في تشكيل االتجاهات السياسية لدى الطلبة 

                                                           
1

  211ص  -1020-عمان  –دار الفكر  – 9الطبعة  –علم النفس االجتماعي  –خليل عبد الرحمان المعايطة 
  

2 MARCEL Danes; dictionary of media and communications M.E Sharpe, new York, 2009,p117. 
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 االتجاهات : 

 .ـذي نقصــــــدهاالتجاه الوجــــه الــ: لغــــة

 إذا جعــــل علــى جهــــة واحــدة ال يختلــــف : وشيء موجــــــه

 .الموضـــع الــذي نتوجـــه إليــــه و نقصـــــده: الجهــــة و الوجــــه

 و االتجاه مشتـــق مـــن فعـــل اتجـــه، و اتجـــه إليـــه أي قبـــل لــــه رأي

أقبـــل و قصـــد الجهـــة القصـــد و النيــة ما يتوجه إليه األســـــتاذ مـــن و توجــــه إليـــه، و  

 1.عــمـــل و غيـــــــره

  :اصطالحا

أو الجماعـــة  االتجاه هو استعداد أو مــيــل مكتســـب يظهـــر في ســـلـــــوك الفــــــرد -

قـــد ـــة و متميــــزة وعنــــدما يكــــون بصـــدد تقييـــم شيء أو موضـــوع بطريقـــــة منسق

بيـــر محـــدد عن قيمـة أو معتقـــد و لهـــذا يشمـــل على نـــوع ينظـر إليـــه علـــى أنـــه تع

مــن الـــتقييــــم اإليجـــابي أو السلبي و االستعداد نحـــو االستجابة لموضوعات أو مواقــــف 

بطريقـــــة محددة و معروفــــة مسبقـــا من ثـــم فاالتجاه هـــو ميـــل إلـــى الفعـــل بأسلوب 

 2...مع موضوعات يعبئـــها و مواقـــف مترابطـــة محــــددة  يتفق

                                                           

 1
 –اتجاهات طلبة الجامعة نحو عمل المراة في المجالين السياسي و االجتماعي في المرحلة الراهنة  –خضير مهدي صالح 

 .1ص  -1001 -انساني –دد الثاني الع –المجلد السادس –مجلة جامعة كربالء العلمية 

2
الطبعة األولى –دار المعرفة الجامعية  –( عربي –إنجليزي )معجم مصطلحات اإلعالم –طارق سيد أحمد الخليفي -

 .22-29ص 1001-
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ميــل مستقــر إلــى حــد كبيــر ، يحمــل مجمــــوعــة من " بتعريـــف أخــر و 

عـــــر و العواطـــــف و األفكــــــار و المفاهيـــم ذات األبعـــاد المتعــــــددة  لالستجابة المشا

 1.بطريــقة منسقـــة لبعــض األمور و الموقــف و األفـراد و الجماعات

حالـــة استعداد عقـــلي كونتــــه التجـــارب أو الظـــروف التـــي "و كما يعرف على انه 

مــــــرت بالفــــرد في الماضــــي، و يؤثـــر هــذا االستعداد تأثيــر توجيهــــيا عــلى استيعاب  

ميــع المواقــف و األشيــاء، و يرتبــط االتجاه بتأهــب الفــرد و استعداده ألن يتأثــر الفـــرد لج

 2.ما  في موقف من المواقف فيتصــرف تصـــرف معيــنــا 

 : جـــرائي لالتجاه التعريــف اإل

هــو عـــبارة عــن موقـــف الفـــرد إزاء موضوعــات أو أشيـــاء أو ظـــواهـــر قــد تــكون 

سياسيــة أو اقتصادية أو اجتماعية أو هــو عبارة عــن مجموعـــة من الخبــرات و التجـــارب التي 

 . ف ماتعمـــل عــلى توجيـــه الفــرد نحــو القيـــام بموقــ

وجهـــة نظـــر أو موقف الذي يحملـــه و يتبناه الطالب : و نقصــد باالتجاه في هــذه الدراســـة 

الجامعي الجزائري حيال األوضاع السياسية الراهنــــة ســواء بالموافقة أو الرفــض أو الحــياد و 

 " .فيـــس بـــوك "ذلك من خــالل موقع التـــواصــل االجتماعي 

 الطلبــــة الجامعييــــن : 

 .مـــن الطلـــب أي السعـــي وراء الشيء للحصــــول عليـــه :  لغـــــة

المدرســـة أو : هــو كــل شخــص ينتمي لمــكان تعليــمي معيــن ، مثــل : اصطالحا     

ـــل الحصول عــلى الجامعـــة أو الكليـــة أو المعهـــد أو المركــز ، و ينتمـــي لــها مــن أج

                                                           
1

 –دار النهضة العربية  -(المعجم في المفاهيم الحديثة لإلعالم و االتصال المشروع العربي لتوحيد المصطلحات –مي العبد هللا -

 22ص  1022لبنان  –بيروت –الطبعة األولى 

2
 02 -ص 1002-عمان –األردن –الطبعة األولى –دار أسامة للنشر و التوزيع –المعجم اإلعالمي  –دمحم جمال الفار  
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العــلم و امتالك شهــادة معتـــرف بــها مــن ذلــك المـــكان حــتى يستطيــع ممارســة حياتــه 

   1. العمليــة فيـــما بعــد تبـــعا للشهـــادة التـــي حصـــل عليـــها

ـق بالجامعـــة بعــد الحصــول عــلى شهادة البكالوريــا بحيــث هــو الذي يلتحـ:إجـــرائـــيا    

أتيحــت لــه الفرصــة لمتابعـــة دراستــــه بمرحلــة التعليــــم العـــالي بحيــث يتوجــه إلــى 

عــدة شعــب ، و لقــد ركــزنا فــي دراستــنا عــلى طلبــة جامعــة عبــد الحميــد بن باديــس 

 .نــم بجميــع الكليات بمختلــف األطــوار و التخصـــصات  بمستغا

 :الدراســات السابقــــــة 

إن الهدف من استعراض الدراسات السابقة هو تعريف القارئ بكافة الدراسات التي            

سبق إجراؤها في موضوع البحث مع عرضها بطريقة منطقية و أمينة تأخذ بالحسبان أوجه  

و أوجـــه االختالف بين نتائجها و محاولة لبيان أسباب أوجه الدراسات بينها إن وجدت  التشابـــه

و عليه فقد اعتمدنا في دراستنا على مجموعة من الدراسات السابقة التي تخدم موضوعنا في 

عدد من النقاط بحيث استفدنا من الدراسات السابقة في صياغة أسئلـــة االستبيان وكيفيـــة 

 :ـا و تحديد المفاهيـــم و من بين الدراسات السابقة نذكـــر تحليلهــ

 الدراسة األولى: 

الشبكــــات االجتماعية و اتجاهات الشبـــاب الجزائـــري نحـــو عمليــــة " هـــدار خالـــــد      

 ."الشبـــاب الجزائري نموذجا –التغييــــر السياســــي فــي الوطـــن العربــــي 

                                                           
1
دراسة ميدانية على عينة من " الجامعيين  دور فيس بوك في تداول المعلومة السياسية لدى الطلبة –ساعد راشدي و هشام قارة  

 –مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر  في علوم اإلعالم و االتصال  –طلبة الماستر علوم اإلعالم و االتصال بجامعة مسيلة 

 90ص-1022ماي  –المسيلة  –جامعة دمحم بوضياف  –تخصص اتصال و عالقات عامة 
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الجامعة اللبنانيـــــة سنة  –عهد العالي الدكتوراه في اآلداب  و العلوم اإلنسانية و االجتماعية الم

 م 5106-م 5102

تناولت هذه الدراسة تأثير الشبكات االجتماعية على اتجاهات الشباب الجزائري نحو الثورات 

 :االعربية أو ما يسمى بالربيع العربي و هذا من خالل طرح إشكالية مفاده

نحو عملية التغيير السياسي في الوطن العربي ؟ و ما دور  –ما هي اتجاهات الشباب الجزائري 

 الشبكات االجتماعية في ذلك ؟ 

 : طرح التساؤالت الفرعية 

ما هي عادات و أنماط استخدامات شبكات التواصل االجتماعي من طرف الشباب الجامعي  -

 الجزائري ؟ 

كلتها شبكات التواصل االجتماعي لدى أفراد العينة حول التغيير ما هي االتجاهات التي ش -

 السياسي في الوطن العربي و العالم ؟ 

و لإلجابة على هــذه التساؤالت طبق الباحث المنهج المسحي بالعينة من خالل اإلعتماد على 

أربع  مفردة موزعة على الشباب الجزائري مقسمة إلى 611العينة الطبقية بلغ عدد مفرداتها 

مجموعات لشرق ، غرب ، شمال ، جنوب  و تم اختيار جامعيين من كل منطقة  و تم توزيع 

إستبانة في كل منطقة و قد 021االستبيان في الجامعات بطريقة عشوائية ، حيث وزعت حوالي 

إستبانة كانت غير صالحة النعدام اإلجابات  24من اإلستبانات الموزعة و ألغيت  414عادت 

 .إستبانة  451بعض األسئلة ليصل عدد االستبانات الصالحة لتفريغ والتحليل  فيها على

 :ليتوصــل الباحـــث فـــي األخيـــر إلــى عــدد مــن النتائـــــج 
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 02.2تبيـــن أن أغلـــب أفـــراد العينــــة يمتلكــــون حسابــــا علـــى الفيـــس بوك بنسبــــة  -

ويفضلـــون الفتــرة المسائيـــة و  %12سنــوات بنسبـــة  6لــى  3نــذ ومنتسبــون فيــه م %

فتــــرة الليـــل لتصفـــح حساباتهــم ويقضــون فيهــا بيــن الساعــة واألربـــع ساعــات فــي 

 .اليـــوم 

عتصامـــات بينــت الدراســـة أن هنــاك تضــارب فــي آراء أفراد العينـــة حـــول عبـــارة اال -

بين الموافقـــة و " و االحتجاجات المتواصلـــة هــي التــي أدت إلــى إسقـــاط األنظمــــة 

 .عربية وال برامــج و ال تنظيـــمالمعارضـــة و يعتقدون أنــه ال توجــــد قيادات فـــي الثورات ال

سببا في اندالع الربيع العربي  تبيـــن مــن خالل الدراســـة أن الشبكـــات االجتماعية كانت -

حسب رأي أفراد العينة، و أنها ساهمـــت فــي بنــاء مواقــف سياسيــــة للشبـــاب تصعيـــد   

 .وثيـــرة الثروات العربية و كذا في عدم االستقرار السياسي في الدول العربية 

 .ازاتها كانت سلبية في معظمهاإفر بالنسبة لنتائج الثروات العربية فقد تبين أنها كانت فاشلة و

توصلت نتائج الدراسة أن هناك تغييرا في الحريات السياسية و اإلعالمية بعد الثورات العربية  -

 .و أنها ساهمت في تشكيل الوعي السياسي و الفكري و الثقافي للشباب في نظر أفراد العينة

رزت أفاقا مستقبلية في معظم الثورات العربية أف" تبين أن أفراد العينة عارضو عبارة  -

 .المجاالت  وأنه ال يعبر نهاية االستبداد السياسي في  العالم العربي 

 :تعقيب

تشابهت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في المتغير المستقبل و المتمثل في شبكات التواصل 

وانب السياسية إلى جانب تشابهها مع الدراسة الحالية في تناولها للج" فيس بوك"االجتماعي 

 .للمواقع االجتماعية
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و اختلفت هذه الدراسة الحالية متمثلة في طلبة جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم كانت 

 .هذه الدراسة تشمل الشباب الجزائري بصفة عامة 

 : أوجه االستفادة

بار ما يمكن قوله عن هذه الدراسة انها كانت عونا لنا في إثراء الجانب النظري على اعت

 .أنها تتشابه إلى حد كبير مع موضوع دراستنا كما ساعدتنا في تحديد و ضبط أسئلة االستمارة 

   الدراســــة الثانيــــــــة: 

مواقع التواصل االجتماعي و تشكيـــل الوعــي السياســي "حمــدي أحمـــد عمـــر علـــي    

لشباب في بعض محافظات صعيد دراسة في سوسيولوجيـــــا االنترنت على عينة من ا

 " .مصــــر

 . 5104جامعة سوهاج سنة  –كلية اآلداب  –مدرسة علم اجتماع التنمية  

تناولت هذه الدراسة أهمية اإلعالم السياسي و دوره في تشكيل الوعي المنشودة  لما لها من -

ي على وجه فائدة على السياسة العامة للدولة خاصة أن المجتمع المصري في الوقت الحال

ما دور مواقع : التحديد مهتم بدعم مشاركة الشباب و هذا من خالل طرح إشكالية مفادها 

 التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياسي ؟

 : طرح تساؤالت الفرعية  

ما دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل رؤى الشباب و اتجاهاتهم نحو القضايا السياسية 

 ي البيئة السياسية ؟ التي تحيط بهم ف

 ما دور مواقع التواصل االجتماعي في إكساب المعرفة السياسية للشباب في مجتمعات الدراسة ؟ 
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 إلى أي مدى تسهم مواقع التواصل االجتماعي في زيادة فاعلية مشاركة الشباب سياسيا؟

راسات الوضعية و لإلجابة على هذه التساؤالت طبق الباحث المنهج المسحي ألنها تعد من الد -

من خالل االعتماد على أسلوب المسح بالعينة العمدية ،حيث قام الباحث باختيار عينة مكونة من 

، ي في محافظة أسيوط و سوهاج و قناشابا و شابة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماع 641

 541أسيوط  مفردة من محافظة 511جاء توزيع أفراد العينة مجتمع الدراسة على النحو التالي 

محافظة  قنا تم تصميم اإلستبيان بناءا على إشكالية الدراسة ليتوصل  511محافظة سوهاج 

 : الباحث في األخير إلى عدد من النتائج 

تشير نتائج الدراسة أن نسبة عالية من الشباب المجتمعات الدراسة يستخدمون الشبكات  -

وا على المستويات التعليمية استخداما لها و قد االجتماعية و أن الشباب ذو المستوى الجامعي كان

 .موقع الفيس بوك المرتبة األولى 

يستدل أيضا من نتائج الدراسة تنوع دوافع استخدام الشباب لمواقع التواصل االجتماعي حيث  -

 .احتل دافع الحصول على معلومات عن القضايا السياسية و االجتماعية المرتبة األولى 

الدراسة أن مواقع التواصل االجتماعي أسهمت بدرجة كبيرة في تشكيل الوعي أظهرت نتائج   -

السياسي للشباب من خالل تشكيل رؤيتهم و اتجاهاتهم نحو ما يحيط بهم من متغيرات في البيئة 

 .السياسية 

من خالل نتائج الدراسة تبين دور مواقع التواصل االجتماعي في المستقبل على صعيد التغيير  -

ي و االجتماعي في العالم العربي سنج أنها تتحول إلى عنصر ضغط فعال على السياس

 .الحكومات
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 :تعقيب

إلى جانب " فيس بوك"شبكات التواصل االجتماعي : االشتراك في المتغير المستقبل

 " .استمارة االستبيان " التشابه في أداة جمع البيانات 

عينة حيث طبقت الدراسة الحالية على الطلبة اختلفت هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في ال 

 الجامعيين أما هذه الدراسة فقد طبقت على الشباب بصفة عامة 

و كما اختلفت في المجال المكاني حيث طبقت هذه الدراسة على عينة من الشباب في بعض 

والية محافظات مصر ، إما دراستنا الحالية طبقت على عينة من الطلبة الجامعيين بالجزائر في 

 .مستغانم 

 :أوجه االستفادة 

 .ما يمكن قوله عن هذه الدراسة أنها ساعدتنا في تحديد الخلفية النظرية للدراسة الحالية

وكما أنها كانت عونا لنا في تحديد منهج للدراسة الحالية، وتحديد و ضبط أسئلة استمارة    

 .االستبيان

 الدراســــة الثالــــثة: 

استخدامات الشبــاب لمواقــع التواصل : "ألبان و سامــح الشريـــف بعنــواندراســـــة درويش 

 –االجتماعي و عالقـتـــه باتجاهاتهم السياسيـــة المركـــز العربـــي للبحـــوث و الدراســـات 

 . 0101مصر سنـــة 

المصـــري  تناولـــت هـــذه الدراســـة رصــد و تحليـــل و تفسيـــر استخدامات الشبــاب

تعــــد هــذه .  للمواقــع االجتماعية و دورها فــي تشكيـــل االتجاهات السياسيـــة لهـــم 

الدراســـة مــن البحـــوث الوصفيـــة ذات البعــد التحليــل ، و اعتمدت هــذه الدراســـة عــلى 
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مصـــري للمواقــع منهـــج المســح بهــدف الرصــد العلـــمي الستخدامات الشبــاب ال

االجتماعية و تأثيـــرها على اتجاهات الشباب السياسيــــة،  و اعتمدت هــذه الدراســـة عــلى 

العينـــة العشوائيـــة الطبقيـــة مـــن خــالل تقسيـــم مجتمــع الدراســـة إلـــى طبقـــات وفــقا 

مدت أيـــضا عــلى صحيفـــة اإلستقصـــاء لمتغيـــر مكــان اإلقـــامــــة أو المحافظـــة اعت

بالمقابلـــة الشخصيــــة ليتوصــل الباحــث في األخيـــر إلــى مجموعـــة مــن النتائــج و هـــي 

 : كاألتي 

في صــدارة المواقــع االجتماعية التي يستخدمـــها المبحوثين مــن " فيس بوك " جــاء  -

 .الشــباب المصـري 

ت النسبـــة األكبـــر من المبحوثين مــن الشبــاب المصــري عينــة الدراســة أنــها أوضحـــ-

و  44.1تلـــبي الدعـــوات الموجهـــة في المـــواقــع اإلجتماعيـــة للمشاركة السياتسية بنســــبة 

اإلجتماعيــة  تالهم في المرتبة الثانية من اوضحوا انهم قامو بتلبية الدعوات الموجهة في المواقع

 01.3للمشاركة السياسية أحيانا بنسبة 

بالنسبـــــة التجاهات المبحوثيـــــن نحو الشأن السياسي المصــــــري و األطراف الفاعلة فيــه -

، يتضــح وجــود بعــض التـــوازن بيــن اإلتجـــاهات السلبيــة و االتجاهات اإليجابيـة للشباب 

 .السيــاسي  المصـــري نحــو الشأن

و قــد سعــت الدراســـة إلـــى اختيار دور المواقــع االجتماعية و شعاراتها السياسية في  -

 .التأثيــر عــلى اتجاهات و سلوكيات الشباب المصـــري إحصائـــيا 

تحقـــقت هــذه الدراســة مــن دور مواقــع التواصــل االجتماعي في تشكيـــل اتجاهات  -

 .نحو الشعارات السياسية و في تشكيــل اتجاهاتهم نحــو الشأن السياسي المصـــريالشباب 
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 :تعقيـــب

تشابهـــت هـذه الدراســة مع الدراســة الحاليــة في المتغيــر التابــع المتمثــل في 

 .االتجاهات السياسية 

ة و كـما اختلفــت في المجــال و اختلفت هــذه الدراســة عــن الدراســة الحاليــة في نوع العينــ-

 .ألزماني و المكــاني التي أقيمـت فيــه الدراســة

 : أوجـــه االستفادة 

مــن هــذه الدراســة فــي بنــاء اإلشكاليـــة و تصميــم التساؤالت الفرعيــة و تحديــد و  

 .ضبــط أسئـــلة االستمارة 
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 :تمهيـــــــــــــد

 فيـــس بــــوك أعطــــى للمستخدميـــــنهـــور موقــــع التواصـــل االجتماعي إن ظ       

ساهــــــم هـــذا عبـــر الزمــــان والمكــــــان حيـــث ي االنتقالفـــرص كبــــرى للتأثيـــــر و

لومــــات و تكويـــن عالقـــــات بيـــن المستخدميــــن مــن تبــــادل للمععلـــى الموقــــــع 

ـور الشخصيـــــة ومقاطــــع الفيديــــو و التعليقـــــات ، حيــــث يعتبـــــر الملفــــات و الصــ

علـــى ســـوف نتعـــرف وفـــي هـــذا الفصــــل .  افتراضياموقـــــع فيـــس بـــوك منبـــــر 

ـأة ومفهـــــوم ومميـــــزات و مجاالت و اآلثــــار اإليجابيـــــــة و السلبيــــــــــة للفيــس نشـــ

 .بوك على الطلبــة 
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 : نشأة و مفهـــوم الفيـــس بــــوك  -1

 :نشأتـــــــه –أ 

 MARK مارك زوكربرغ " م علـــى يد  2004أنشــــأ هــــذا الموقــــع عــــام        

ZUKERBERG " األمريكيــــة ، و سمـــــي  هارفاردالـــذي كـــان طالبــــا فـــي جامعــــة

، "وه بكتـــــب الوجـــــ" علــى غـــرار ما كــان يسمــــى عليــــه  االسمالفيــــس بـــوك بهـــذا 

كتــــب الوجـــوه " مــن تأسيــــس هـــذا الموقــع اإللكترونـــــي ليقــــوم بعمــــل  الهدففكــــان 

أو أكثــر فعاليــــة ، ويعتبـــــر الفيـــــس بوك مـــن  انتشاربطريقـــــة أسهــــل و أوســــع " 

موقـــــع فيـــس بــــوك  استمرحيــــث ،  االجتماعيأهـــم و أشهــــر مواقــــع التواصــــل 

       2002قاصــــرا علــــى الطلبـــــة الجامعييــــن و المــدارس الثانويــة حتـى عــام 

للفيـــس بـــوك ، حيــــث أن هـــؤالء هـــم أكثـــــر  استخداماويعتبـــــر الشبــــاب األكثـــــر 

حاسوبيـــــة ولديهـــــم إطــــالع واســــع علــــى الكمبيوتـــــر و  ممــــن يمتلكـــــون مهـــارات

بسهولــــــة ، فهـــــي فيــــس الفيس ميـــــم صفحـــــة ممـــا يمكــــن مـــن تص النترنتشبكات ا

،  تاالنترنفــــي خدمـــــة  االشتراكالحاســــوب ، و  استعمالال تتطلـــــب ســـــوى مهـــارات 

.فـــــي خدمــــة البريـــــد اإللكترونــــــي ، و تعبئـــــة الطلــــب الشخصــــــي االشتراك
1

 

 :مفهومــــــه –ب 

الدخـــول إليــــه يمكــــن  االجتماعيفيـــس بـــوك موقـــع ويــــب التواصـــل ــد يع            

فيــــس بـــوك محـــدود المسؤوليـــــة كملكيـــــة خاصـــــة لهــــا ، مجانـــا و تديــــره شركــــة 

أو جهـــــة ــــة ــــا المدينإلــــى الشبكــــات التــــي تنظمهـ االنضمامفالمستخدميــــن بإمكانهــــم 

التفاعـــل خريــــن و باآل االتصالو ذلــــك مــن أجـــل  اإلقليم أوالعمـــل أو المدرســــة 

سائــــل ، وكذلـــــك يمكــــن للمستخدميــــن إضافـــــة أصدقاءهـــــم  و إرســــال رمعهــــم

تتيـــح  االنترنتعلــى  اجتماعيةشبكــــة : فيــس بــــوك أيضـــا علــى أنـــه إليهـــــم   يعـــرف 

                                                           
1

-2014-عمان-األردن-الطبعة االولى-اسامة للنشر و التوزيعدار -(شبكات التواصل)جديداإلعالم ال – علي خليل شقرة

 64-ص
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 ا مـــع بقيــــــة مستخدميركتهـــــلمستخدميهـــا إدخـــال  بياناتهـــم الشخصيــــة و مشا

. الموقــــع
1

 

ـــات بيـــن  اعــــد علــــى تكويــــن عالقهـــو موقــــع يس: وبتعريــــــف آخــــر 

، يمكنهــــم مـــن تبــــــادل المعلومـــات والملفــــات والصـــور الشخصيـــــة و المستخدميــــن

يقطــــع  االفتراضيفــــي هـــذا العالـــــم  التعليقــــات كـــل هـــذا يتــــممقاطــــع الفيديـــــو و 

 . افتراضيـــد موقــــع فيـــس بـــوك منبـــــر ز زمانــــي ومكانـــــي ، و يعحاجــــ

مـــن أوروبــــا و تعنـــــي دفتــــر ورقــــي يحمــــل " فيسبــــوك  :كلمــــة" و قــد أتـــت 

مـــن أجــــل تعريــــف الطلبــــة  معينـــة،صـــورا ومعلومــــات ألفــــراد جامعـــــة 

.الكليـــــــةبالطــــالب المتواجـــــدون فـــي نفــــس  المنتسبـــون،
2

 

 :مميزات فيس بوك  - 2

أهم مميزات الفيس بوك هي 
3

: 

  الملف الشخصي " Profile:"   ملفــــا  تنشئفعندمـــا تشتــــرك بالموقـــع عليـــك أن

شخصيــــا يحتـــوى علــــى معلوماتــك الشخصيـــــة ، صـــورك ، األمـــــور المفضلـــــة لك ، 

مـــن أجـــــل سهولـــــة التواصــــل مـــع اآلخريــــن ، كذلــــك  مفيدةو كلهـــا معلومــــات 

 .يوفـــــر معلومـــات للشركــــات التــي تريــــد أن تعلــــن لك سلعهــــا بالتحديـــــد 

  إضافــــة صديـــق" Add Friend:"  و بها يستطيـــع المستخــــدم إضافـــــة أي

بواسطـــــة بريــد  عـــن أي فرد موجــــود علـــى شبكــــة الفيــــس بوكصديـــق أو أن يبحـــث 

 .إلكترونـــي

  إنشــاء مجموعــة"Groupe :"   تستطيــــع مـــن خـــالل خاصيــــة إنشــاء

ــــا إلكترونيــا يجتمـــع حـــول أن تنشـــيء مجتمع االنترنتـى مجموعـــة إلكترونيــــة علـ

إلخ ، و تستطيـــع جعــــل ....... أم رياضيــــة  اجتماعيةمعنيـــة ، سياسيــــة كانـــت أم قضيــــة 

                                                           
1
 64ص-2011-القاهرة -العربي للنشر والتوزيع–وسائل االتصال الحديثة من الجريدة الى الفيس بوك -فتحي حسين عامر 
2

-التواصل االجتماعي في تعزيز عالقاتها بالجمهور لشبكاتغزة في قطاع  األهليةواقع استخدام المنظمات -دمحم منتصر

 20ص-2013-غزة فلسطين-الجامعةاالسالمية-شهادة ماجستير
3

التقنية االجتماعية الدينية والسياسية على  أبعادهاماهية مواقع التواصل االجتماعية و "ثورة شبكات التواصل االجتماعي 

 37-35ص-2011-األولىالطبعة  األردن-و التوزيعدار النفائس للنشر -"الوطن العربي والعالم
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بهـــذه المجموعــــة حصريــــا للعائلــــة و األصدقــــاء ، أو عامــــة يشتــــرك بها  االشتراك

 .مــن هــو مهتــــم بموضوعهــــا 

  لوحـــة الحائــــط"WALL: مخصصـــة فــي صفحــــة "رة عــن مساحــة وهــي عبــا

ختلفـــة إلــى لألصدقـــاء إرســـال الرسائــل الم تتيحالملـــف الشخصــي ألي مستخـــدم بحيــث 

 .هـــذا المستخدم 

 النكرة "Pokes  :" انتباهإلثــارة  افتراضية نكزةمنهــا يتــاح للمستخدميـــن إرســال 

بعضهــم إلــى بعــض و هــي عبــارة عــن إشعــار يخطــــر للمستخدم بأن أحد األصدقاء يقـــوم 

  .بالترحيـــب بـــه 

 الصــــور"PHOTOS:"  و هــي الخاصيـــة التــي تمكــن للمستخدميـــن مــن تحميــل

 .وعرضهــــااأللبومـــات و الصــور مــن األجهــزة الشخصيـــة إلــى الموقـــع 

  الحالــة"STATUS" : التـي تتيــح للمستخدميـن إمكانيــة إبـالغ أصدقائهــم بأماكنهــــم

 .و ما يقومــون به مــن أعمـــال فــي الوقــت الحالــــي 

  التغذيـــة اإلخباريــــة"NEWS FEED :"  التــي تظهــر علــى الصفحـــة الرئيسيـــة

حيــث تقــوم بتمييـــز بعــض البيانــات مثــل   التغييـــرات التــي تحدث  ن،المستخدميـــلجميـــع 

و كذلـــك األحـــداث المرتقبـــة و أعيـــاد الميـــالد الخاصـــة  الشخصــــي،فــي الملــف 

 .للمستخدمبأصدقــــاء 

  الهدايــــــــــــا"GIFTS :"  افتراضيةميـــزة تتيـــح للمستخدميـــن إرســال هــدايا 

 .الهديــــة  باستقبالإلـــى أصدقائهـــم تظهــر علــى الملــف الشخصــي للمستخدم الــذي يقـــوم 

 .إرفـــاق رسالــــة شخصيــــة و يمكـــن  هديـــة،دوالر لكــل  100تتكلـــف الهدايـــا 

 الســـوق" MARKET PLACE  :"  االفتراضيةو هــو المكــان أو الفسحـــة 

 .الــذي يتيـــح لمستخدميـــن نشـــر إعالنـــات مبوبـــة مجانيــــة 

  إنشاء صفحة خاصة على الموقـع" Face book:"  تستطيـــع إنشـــاء صفحـــة

بوك ، ويتيح لك أن  سالدومين الخاص بها منتهيــا بفي اسموضــوع معيــن و يكــون خاصـــة بم
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ك أو منتجك أو حزبك أو جريدتكتروج لفكرت
1

و يتيح الموقع أدوات إلدارة و تصميم الصفحة   

يج الصفحة مع لمدونات ، و كذلك يتيح أدوات لتروولكنها ليست أدوات متخصصة كما في ا

"Face book adds"لى ، و التي تدفع مقابل كل مستخدم يرى هذا اإلعالن الموصل لصفحتك ع

الفيس بوك تدفع مبلغا يوميا أو شهريا أو سنويا يتراوح بين بضعة سنتات إلى اآلالف بل الماليين 

 .في حالة اإلعالن لمئات المشتركين على الموقع لكي يتمكنوا من رؤيتــــه 

 :فيسبوك  استخداممجاالت  – 3

و الخدمات المتنوعة التي تميز به فقد أصبح  االجتماعيالواسع لهذا الموقع  االنتشاربفعل   

في مجاالت  يمكن اإلستفاذة منها بطرق متعددة و عنها ، و االستغناءال يمكن  اتصالوسيلة 

:مختلفة نذكر منها 
2
  

 :  االجتماعيالمجال / 1

عبر جميع أنحاء العالم ، وذلك من  االجتماعييساعد الفيس بوك على التواصل و التفاعل    

خالل إضافة أصدقاء مراسلتهم و معرفة أخبارهم و النقاش معهم و اإلطالع على آراءهم و 

 .أفكارهم و تجاربهم مما يسهل عملية تبادل المعلومات و تكامل الخبرات عن طريق هذا الموقع 

  : االقتصاديالمجال / 2

للنظــرة الهائلة التي أحدثها  ال و التسويق ، فنظــريكون التدخل هنا على مستوى األعما  

الفيس بوك ، فقد بات محل إعجاب وجدب شريحة واسعة من رجال األعمال ورؤساء الشركات 

لموقع في نشر و تسويق و القائمين على اإلدارات في مختلف الميادين ، حيث ساعدهم هذا ا

 .بسيط  أعمالهم بشكل

  :المجال العلمي / 3

لقد أسهمت المجموعات و الصفحات المختصة بالجامعات على الفيس بوك في مشاركة   

عملية فعالة ، تمكن الطالب من التواصل المباشر مع األساتذة  فهذا األمر أدى إلـــى التميز في 

                                                           
1
 214ص-2011-القاهرة–الطبعة األولى -مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع-اإلعالم الجديد-صالح دمحم عبد الحميد 

2
مذكرة -"نموذجاالحراك الشعبي "العام الجزائري نحو القضايا الراهنة  الرأيدور الفيس بوك في تشكيل –معاش  أمال 

 44-43ص-2019-2018-جامعة العربي بن مهيدي ام بواقي-و االتصال اإلعالممكملة لنيل شهادة الماستر في علوم 
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العلمي و سرعة و سهولة  االنفتاحمناهج األبحاث مما أوجد نوعا من  انتقاءو  األهدافتحديد 

ى كل ما هو جديد الحصول عل
1
. 

 :المجال الترفيهي / 4

بعيدا عن الميل الذي  واالسترخاءة المجتمع العصري إلى المرح لم يهمل فيس بوك حاج   

تسببه روتينية العمل اليومي ، لذا فهو يحتوي على العديد من الوسائل المسلية و الممتعة من 

 .إلخ .....مجموعات ترفيهية أو تطبيقات أو ألعاب 

 :بوك على الطلبة آلثار اإليجابية و السلبية للفيس ا- 4

 :اآلثار اإليجابيــــــة -1

وجد مجتمع الشباب في الفيس بوك نافذة مطلعة على العالم وساحة للتعبير وإبداء الرأي ، و        

 . المستخدمين بارتباطفي التواصل و مشاركة األصدقاء تفاصيل حياتهم ، كان له أقوي األسباب 

الشباب يسعون دائما إلقامة عالقات جديدة و التواصل مع العالقات القديمة فجاء الفيس         

 .بالزمن أهمية و دوره  اكتسبالذي  االفتراضيبوك كحل سحري في العالم 

ساهم الفيس بوك كثيرا و تلقائيا إلى عملية النشر اإللكتروني ، فأي مستخدم لنت يجد نفسه          

 .معدل كتابته و بالتالي قراءته  ازدادللموقع قد  بانضمامهأن 

.تطور سرعة الكتابة للشباب على لوحة  المفاتيح و الموبايل          
2

 

إلى  انضمامهمالمشاركة اإليجابية للشباب في دعم الحمالت و النشاطات الخيرية عبر          

 .الفكرةي قياس قبول الرأي العام لتلك مجموعة معينة قد تمثل أنت و أصدقاءك نسبة مقدرة ف

في و اإلعالميين و المؤثرين  األدباءبالدعاة و طلبة العلم و  لالتصالالفيس بوك فرصة          

. المجتمع مباشرة دون وسائط 
3

 

  اآلثــــــــــار السلبيـــة : 

:من بين اآلثـــار السلبيـــة للفيـــس بــوك علــى الطلبــــة هـــي 
4
  

                                                           
1

 62ص-2014-السعودية-جامعة الملك خالد–شبكات التواصل االجتماعي -عثمان دمحم الشمراني
2

 23ص-2010-السودان-اثر الفيس بوك على المجتمع-وائل مبارك خضر فضل هللا
3

-سعود جامعة الملك – الماجستير لنيل شهادةرسالة مقدمة -الفيسبوك على طلبة الجامعة السعودية تأثير-جارح العتيبي

  96-95ص-2008-الرياض 
4
 https://hebaalrahmanhreash.wordpre تم التصفح يوم    30: 10على الساعة  15/07/2020

https://hebaalrahmanhreash.wordpre/


اإلطار النظري للدراسة                 الفصل الثاني                                                    

31 
 

بمجرد دخول المستخدم إلى الموقع  حتــى يبدأ بالتنقـــل مــن  :ـــة الوقــــت إضاع         

الساعات التي أضاعهـا فــي التعليـــق علـى   وال يدركصفحـــة ألخـــرى و مــن ملف آلخـر ، 

معـات صـور أصدقائـه ، دون أي فائـدة تجنى ، فهنــاك أعــداء كبيـــرة مــن طــالب الجا

 .ساعـات فــي تصفح الفيس بوك فقـــط  10يقضـون أكثـر من 

التــي تشكـــل خطــرا عــلى  اآلثارهــي مــن أهـــم  :اإلدمـــان و إضــعاف مهـــارة التواصـــل -

المراهقيـن ، فإن قضاء الوقت الطويل أمام  خصـوصا الشباب االجتماعيةــة مستخدمي الشبكـ

شاشة الكمبيوتر و تصفح الموقع يؤدي إلى عزلهم عن واقعهم األسري ، و بما أن التواصل بين 

 االتصالالناس بشكل مباشر يؤدي إلى تطويــر المهارات التي تساعــد الشباب في مجال 

 .ر الغي اتجاهاإلنساني ، حيث تنمي عندهم الحس بالمسؤولية 

فمــا زالــت عمليــات انتحــال شخصيـــات المشاهيـــر تضرب بقــوة :  الشخصيـــات انتحال-

و ترويج  االبتزازمتخـــذة منــها مكــانا خصـــبا للتشويـــه و  العنكبوتية االجتماعيةفي الشبكــات 

 الشائعات كسب المال ، و تحريف الحقائق عن مسارها 

األخيرة الكثير من البوستات الدعائيــة التي  اآلونةظهرت في  :المزعجــة  اإلعالنات الدعائية –

تتكــرر بطريقــة  أصبحتتدعـــو لكســب المــال و أخرى تدعــوك لزيارة مكــان معين و 

 .مزعجــة في المجموعات التي بها ما يزيــد عن األلف عضــو 

تابــع الكــل الجـدل الذي دار حــول حقيقــة خصوصية المستخدمــين في :  الخصوصية انعدام-

الفيــس بــوك و سريـة بياناتهــم مــن صــور و معلومــات التي أكد الموقـــع على سريتــها و 

و الصالحيــات التــي تكــون في التسجــيل  االستخدام اتفاقيةعــــدم تمليكــها لطــرف ثالــث في 

 انعداممشكلــة  االجتماعيةولــي كعقــد بين المستخدم و إدارة الشبكــة تواجــه أغلبيــة المواقع األ

الخصوصية مما يتسبــب بالكثيــر من األضــرار المعنويــة و النفسيــة على الشبــاب ،و قد 

.تصـــل في بعــض األحيـــان ألضــرار ماديــــة 
1

 

 

 

 

                                                           
1
 23ص-المرجع السابق-وائل مبارك فضر هللا  
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 استخدامات االجتماعيموقــع فيــس بــوك يعتبــر مــن أهــم مواقــع التــواصــل إن   

الكبيـــرة في التواصــل و بنــاء العــالقـــات  تـهمــن طــرف المستخدميـــن ، نظــرا ألهميــ

المستخدميـــن يزداد يوم بعد و التعـــارف و بنـــاء الصداقات  حيث أن عــدد  االجتماعية

، حيث صار اليوم أصبح يصطلــح عليـــه بالمجتمـــع الفيسبـــوكي و يصنــف ضمــن يوم

 .الثاني شبكــات الجيل

 



     

 

 تشكيل االتجاهات السياسية عبر موقع فيس بوك -2

 

 .مفهـــوم االتجاهات السياسيـــــة  .1

 .أنــواع االتجاهات  .2

 .مراحل تكويـــن االتجاهات  .3

 .المؤثـــرة في تشكيـــل االتجاهات السياسيــة للطلبــة العوامــل .4
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 :تمهيـــد

،  االجتماعيأهميــــة كبيــــرة فـــي علــــم النفــــس  االتجاهاتيحتـــل موضـــوع            

و هــي فـــي نفـــس الوقــــت  االجتماعيةيــــة التنشئـــــة مـــن أهـــم النواتــــج العمل فاالتجاهات

، و  مــن أهـــم دوافــــع السلــــوك التــي تؤدي دورا أساسيـــا فـــي ضبطـــــه و توجيهــــه

سنحـــاول مــن خــــالل هـــذا الفصـــل الوقــــوف علـــــى العناصـــر المتعلقــــة أساســــا 

و أنواعهــــا باإلضافــــة إلـــــــى مراحـــــل و عوامــــــــل تشكيــــــل  االتجاهاتبمفهــــوم 

 .السياسيــــــــة للطلبــــــــــة  االتجاهات
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 :السياسيـــــة االتجاهاتمفهـــوم  – 1

 الذي أبلورتهــو تعريــف عالــم النفـــس جور دون  لالتجاهإن أدق و أشمــل تعريــف      

إحــدى  حاالت التهيــؤ و التأهـــب العقلــــي العصبـــي التــي تنظمهـــا " بأنــه  االتجاهيصــف 

الفـــرد  الستجاباتحتــى يمضـــي مؤثـــرا و موجهــا  االتجاهالخبـــرة ، و ما يكــاد يثبتــــه 

ويعــرف بوجاردس " لألشيــــاء و المواقـــف  المختلفــــة فهـــو بذلـــك ديناميكـــــي عـــــام 

عناصـــر البيئــــة أو  بعض اتجاهبأنــه ميــل الفـــرد الــذي ينحــــو سلوكـــه :" قائــــــال  االتجاه

أن يكــون لحظيـــا ، أو : و هــو يشيـــر بذلـــك إلــى مستــويين للتأهـــب همــا " بعــــده عنهـــا 

قد يكـــون ذات أمـد بعيـــــد 
1
.   

بأنــــه الميـــل أو السلـــــوك أو التفكيـــــر بطريقــــة  االتجاهأمــا ميشـــال أرجيـــل فيعـــرف  

متعــــددة إزاء أنـــاس آخريــــن أو منظمــــات أو موضوعـــات أو رمـــوز ، ويواصـــل 

ذو طبيعـــة بسيطــــة و  االتجاهن بعـــض الباحثيـــن لفتــــرة طويلــــة أ اعتقدلقــــد ." قائــــــال 

اآلن يؤكـــدون أنـــه ليــــس كذلـــك ، وأنـــه ذو بنـــاء مركـــب  لكنهمأنـــه ذو بعد واحــــد ، و 

مــن ثالثـــة عناصــر هــي الشعــــور و السلـــوك و التفكيــــر
2
  

هــو كــل ما يشمـــل األحـــزاب و التنظيمـــات  ما فيما يخص االتجاه السياسي أو       

و التحالفــــات و الكتـــل  االنتخابيةالسياسيـــة ، و القـــوة والتكتــــالت السياسيــــة و القوائـــم 

 .السياسيـــــة  والو الءاتالبرلمانيــــة 

  :االتجاهاتأنــواع  - 2

 : ـــةإلــى األنــواع التالي االتجاهاتتصنــف 

 موقفــا حــادا ال  االتجاهالقــوي فــي موقــف الفــرد مــن هــذه  االتجاهيبــدو  :القــوي االتجاه

فالــذي يــرى المنكــر فيغضــب و يثــور و يحــاول تحطيمـــه إنمـــا  هــوادة،رفــق فيــه و ال 

.نفســـهقويـــا حــادا يسيطـــر علــى  اتجاهايفعــل ذلــك ألن 
3

 

                                                           
1

-األردن-عمان– األولىالطبعة  -مع العربي للنشر والتوزيعمكتبة المجت -االتجاهات النفسية-عبد العزيز الغرباويدمحم 

 09ص– 2007
2

مجلة سياسات -اتجاهات فئة الشباب الجامعي نحو المشاركة في االنتخابات الرئاسية في الجزائر-عبد الحليم ماهور باشة

 106ص-2015مارس-13العدد–عربية 
3

 14-13ص-مرجع سابق  –النفسية  االتجاهات–عبد العزيز الغرباوي  دمحم
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 يتمثــل فــي الـــذي يقــف مــن هــذه بشـــدة  االتجاههــذا النــوع مــن   :الضعيـــف االتجاه

 .القـــوي االتجاهالفـــرد فــي  بهاكمــا يشعـــر  االتجاه

 (.أي إيجابــي ) الــذي يجنــح بالفـرد نحــو شيء ما  االتجاههــو   :الموجـــب االتجاه 

 (.أي سلبي ) الــذي يجنح بالفــرد بعيــدا عــن شــيء آخــر  االتجاههــو :السلبــــي االتجاه 

 الــذي ال يــجد الفــرد حرجــا فــي إظهــاره و التحــدث عنــه  االتجاههــو  :العلنـــــي االتجاه

 .اآلخريـــنأمــام 

  الــذي يحــاول الفــرد إخفائـــه عــن اآلخريـــن و يحتفـــظ  االتجاههــو ل :الســـري  االتجاه

  .   نفســـه بل ينكــره أحيانــا حيــن  يســـأل عنــه  قرارهبــه فــي 

 فإعجــاب النــاس  الناس،المشتــرك بين عدد كبيــر مــن  االتجاههــو  :الجماعـي االتجاه

 .جماعــي اتجاهباألبطــال 

 الــذي يميـــز فــردا عــن آخــر ، فإعجــاب اإلنســان بصديــق له  اهــو  :الفـــردي االتجاه

.فـــردي  اتجاه
1

 

 الــذي ينصــب علــى الكليــات و قد دلــت األبحـــاث التجريبيـــة  االتجاههــو   :العـــام االتجاه

الحزبيــــة السياسيــــة تتســـم  االتجاهاتأن  فأثبتت العامــــة، االتجاهاتعلــى وجـــود 

 االتجاهمــن  واستقراراالعــام هــو أكثــر شيوعــا  االتجاهأن بصفـــة العمــوم ، ويالحــظ 

 .النــــوعي 

 االتجاهاتالــذي ينصـــب على النواحي الذاتيـــة ـ وتسلـــك  االتجاههو :النوعـــي التجاها 

العامــــة وبذلـــك تعتمــد  االتجاهاتالنوعيـــة مسلكــا يخضـــع فـــي جوهـــرة إلطـــار 

.منهـــادوافعهــــا  تشقالنوعيـــة علــى العامــــة و  االتجاهات
2

  

 :االتجاهاتتكويـــن  مراحل - 3

 :هــيبثــالث مراحــل أساسيــة  االتجاهاتيمــر تكويــن          

فــي هــذه المرحلـــة ظاهــرة إدراكيـــة  االتجاهيكــون  :المرحلـة اإلدراكيـة أو المعرفيــة -1

تتضمــن تعــرف الفــرد بصــورة مباشـــرة علــى بعــض عناصــر البيئـــة  ومعرفية

                                                           
1
 81ص-2005-بيروت-الطبعة األولى-زيعالدار العربية للنشر والتو-علم النفس أساسيات-جنان سعيد الرحو 

http :// www.mokatel.com/openshare/behoth/Mnfsia15/Atttudes/sec07.doc_cvt.http  تم التصفح 

 .30: 14على الساعة 15/06/2020يوم 

http://www.mokatel.com/openshare/behoth/Mnfsia15/Atttudes/sec07.doc_cvt.http
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التـــي تكـــون  مــن طبيعــــة المحتـــوى العــام لطبيعـــة  االجتماعيةالطبيعيـــة و البيئــــة 

فــي نشأتـــه حــول أشيـــاء  االتجاهالمجتمــع الــذي يعيـــش فيـــه ، و هكـــذا قد يتبلــور 

ماديــة كالــــدار الهادئـــة و المقعـــد المريــــح ، وحـــول نــوع خــاص مــن األفــراد 

األصدقـــاء ، و حــول نــوع محــدد مــن الجماعــات  كاألســـرة وجماعـــة  كاألخــوة و

.كالنخـــوة و الشـــرق و التضحيــــة  االجتماعيةالنــادي و حــول بعــض القيـــم 
1

 

وتتميــز هـــذه المرحلـــة يميـــل الفـــرد  :معيــــن  شيءمرحلـــة نمـــو الميـــل نحــــو  -2

يء معيـــن ، فمثـــال أن أي طعـــام قد يرضـــى الجائـــع ، و لكــن الفــرد  يميــل نحـــو ش

 شيءإلــى بعــض أصنــاف خاصـــة مــن الطعــام ، وقد يميــل إلــى تنــاول طعامــه علــى 

مــن  تستنــد إلــى خليـــط االتجاهالبحــــر ، وبمعنــى أدق أن هــذه المرحلـــة مــن نشــوء 

 المنطــق الموضــوعي و المشاعــر و اإلحساســات الذاتيــــة 

أنواعـــه ز درجاتــه  اختالفو الميــل علــى  الثبوتإن  :االستقرارمرحلــــة الثبـــــوت و  -3

فالثبـــوت هــذه  نفســـي، اتجاهيستقــر ويثبـــت علــى شـــيء ما عندمــا يتطــور إلــى 

.االتجاهالمرحلـــة األخيــرة فــي تكويــن 
2

 

 : السياسيــة للطلبــة  االتجاهاتالعوامــل المؤثـــرة في تشكيـــل  -4

مبادئ و أفكـــار سياسيــة و يؤمــن  اختيارإن الطالـــب يملـــك الحريــــة الكاملـــة فــي  

بــها و يعتقـــد بأفضليتــــها عــلى غيــرها مــن المبـــادئ و األفكــــار السياسيــــة األخـــرى ، 

يختــــار بمـــحض إرادتـــــه أفكــــار و مبــــادئ  االنطباعأي أن الطــالب بحســـب هــذا 

 . اختيارهــها دون أن يـــكون هناك مــؤثر خارجـــي يؤثـــر في أساسيــــة التـــي يــؤمـــن ب

 االتجاهاتإذا كـــان الثابــت في الوقـــت الحاضـــر أن أصـــل تفــاوت األفـــــراد في و   

فما هـــي هـــذه العـــوامل و ما  العديـــدة، تأثير العواملالسياسية يــعود إلـــى يعـــود إلـــى 

 .رجــــة تأثــيـــر كــل منــها في هـــذا المجـــال ؟ هـــي د

السياسيــة في تحـــديد هــذه  االتجاهاتالعلـــماء و المعنيــون بدراســة  اختلفلقــد    

و العامــل  االقتصاديالعامــل  النفسي،العامـــل  عــوامل،و هـــي ثالثــة  العــوامـــل،

 ....االجتماعي

                                                           
1

 10ص-مرجع سابق–اإلتجهات النفسية -دمحم عبد العزيز الغرباوي
2
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 اعتمادهميعتمـــد علمـــاء النفــس عــلى النظريـــة النفسيـــة أكثــر من  :النفسيـــة العوامـــل-

وقــد حــاول  السياسيـــة، اتجاهاتهمعــلى أي معرفـــة أخــرى لتفسيـــر ميــول األفـــراد و 

السياسيــة لألفـــراد و  االتجاهاتالكثيــر منهــم إظـــهار أهميــة العوامـــل النفسيــة في تحديــد 

.سلوكـــهذلك من خالل دراستــــهم لشخصيــة الفــرد و 
1

 

القدمـــاء و الباحثيــن إال أن  االقتصاديذهــب الكثيــر من علمـــاء :  االقتصادية العوامــــل-

 .تشكـــل عنصــرا هاما في تحديـــد الصراع السياسي بينهـــم  ديةاالقتصاالظروف 

 واالقتصاديةأهميـــة العوامـــل النفسيـــة  االجتماعال ينكـــر علمـــاء :  االجتماعية العوامـــل-

السياسية للطلبـــة ، إال أنهــم فــي الوقــت نفســه يعبــرون أهميــة  االتجاهاتفي تحديـــد 

دة عضـــوا في أكثـــر من كبيـــرة في تأثيـــر المجتمع في هــذا المجــال ، و يــكون الطــالب عا

واحـــد ، و كـــل جمــاعة من الجماعـــات التــي ينتمــي إليــها قـــد  آنجماعات واحـــدة في 

...السياسية  اتجاهاتهتلعب دورا معينا في بلورة أرائه و 
2

 

 :خالصــــــــــة

السياســــي للفـــــرد يتكــــون  االتجاهنستنتــج مـــن خـــالل هـــذا الفصــــل أن              

النفسيــــة للفـــــرد و التـــي  باالستعداداتنتيجــــة تأثيـــــر عوامــل عديدة منهـــا ما يتعلـــق  

و  االقتصاديةيكتسبهــــا منــــذ نشـــــــأتـــــه و منهـــا ما يتعلـــق  بظروفــــه وأوضاعـــه 

 االتجاهات و أنواعهــــا باختالفـــا ، بحيــــث تعـــددت تقسيمــــات التــي يعيشهـ االجتماعية

، بحيــــث أن تكويــــن  لالتجاه االجتماعيالزاويـــــة التــــي ينظـــــر إليهـــــا علـــم النفــــس 

ـه و بيــــن النفســـــي عنــــد الطالـــــب يتطـــــور مـــن خــــالل التفاعـــــل بينـــ االتجاه

 .بيئتـــــــــــــــــه 

 

 

 

 

                                                           
1
 CF. Emmanuel Mounier , Traite du carate ‘re 4eéd 1961, Tome 2 , 27 et pp245-267 

2
 11-العراق  – 33العدد  –مجلة العلوم السياسية  –السياسية بين الناس  االتجاهاتأصل التفاوت في -شمران حمادي 
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 : تمهيد

االستمارة "البحث العلمي  أداةانطالقا من طبيعة الدراسة التي تتطلب منا االعتماد على    

قمنا بتوزيع ،نهائيبهدف الوصول الى نتائج دقيقة وموضوعية وبعد االنتهاء من تصميمها ال"

االستمارة الكترونيا عبر موقع التواصل االجتماعي فيس بوك بطريقة عشوائية موزعة عبر 

،بحيث  -مستغانم–الخاصة بطلبة جامعة عبد الحميد بن باديس  والمجموعاتالصفحات 

على شكل جداول ومن ثم فقمنا بعرض النتائج  استمارة الكترونية ،( 09)استرجعنا حوالي 

 .ها للتوصل إلى النتائج العامة لهذه الدراسةتحلي

 : عرض وتحليل البيانات -1

  استخدام موقع فيس بوك لدى الطلبة الجامعيين وأنماطعادات :األولالمحور 

 يقضيه المبحوثين في تصفح موقع فيس بوك الذييبين الوقت : (50)جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار الفئات

 11.11 15 اقل من ساعة

 32.22 29 ساعات 3من ساعة إلى 

 11.11 46 ساعات 3أكثر من 

 199 09 المجموع

 

ساعات يوميا  3من  ألكثرالمبحوثين يستخدمون موقع فيس بوك  أغلبية أنتبين نتائج الجدول 

وقدرت نسبة من ،% 32.22ساعات بنسبة  3 إلى، وتليها مدة من ساعة  %11.11بنسبة 

 .%11.11من ساعة بنسبة ضعيفة مقدرة ب يستخدمون موقع فيس بوك ألقل

استخدام  إلىتميل  األكبرالنسبة  أنللجدول ،اتضح لنا  اإلحصائيةمن خالل القراءة      

فترة الحجر الصحي التي  إلىساعات ،وهدا راجع  3من  ألكثرالمبحوثين لموقع فيس بوك 

موقع فيس للقضاء على  إلى تصفحلجوءهم  إلى أدىيقضيها المبحوثين  وبقائهم في المنازل 

، بحيث السياسية واالجتماعية وغيرها التي تحدث في الوقت الراهن األوضاعالملل ومعرفة 

الكل أصبح لديه هاتف و يمكن ان يكون الفرد مشبكا عبر االنترنت في أي مكان و زمان 
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توصل في دراسته التي تطرقنا اليها سابقا ،حيث "هدار خالد"،وهدا ما توصل اليه الباحث 

ساعات في تصفح موقع فيس  6ساعات و 3من المبحوثين يقضون مابين  %1..6الى ان 

افراد العينة بهدا الموقع النها تشغل وقتهم المتبقي من الدراسة و  يظهر ارتباطبوك ، مما 

بالتالي فهدا يعبر عن تركهم لكل االعمال االخرى و انشغالهم فقط باالنترنت ،و هدا مايبرز 

 .ون كل االخبار و كل المعلومات اليومية من هدا الموقع انهم ياخد

 يبين مكان استخدام المبحوثين للفيس بوك : (50)جدول رقم  

 المئوية النسبة التكرار الفئات

 21.11 23 البيت

 3.33 3 مقهى االنترنت

 0...1 11 الجامعة

 12.22 61 في أي مكان

 199 09 المجموع

 

ال يوجد  أيلب المبحوثين يستخدمون موقع فيس بوك في كل مكان اغ أنيبين الجدول       

ويأتي  في المرتبة الثانية البيت ، %12.22مكان محدد لتصفح هدا الموقع و ذلك بنسبة 

، وتليها الجامعة بنسبة  %21.11كمكان مناسب لتصفح موقع فيس بوك ودلك بنسبة 

 .%3.33، وفي األخير مقهى االنترنت بنسبة ضئيلة أي 0%...1

م مكان محدد لتصفح موقع اغلب المبحوثين ليس لديه أنومن خالل نتائج الجدول نالحظ     

نتيجة امتالك  ، وذلك%12.22مكان بنسبة  أيويستخدمون الفيس بوك في فيس بوك 

 وباإلضافةو الجيل الرابع و الجيل الخامس المبحوثين هواتف نقالة وانترنت الجيل الثالث 

، وبدلك ليس لديهم صعوبة في تصفح "face book 0"بوك المجاني خدمة الفيس إلى

و هذا ما يفسر الستخدام العينة االنترنت اكثر من ثالث ، المختلفة األماكناالنترنت في 

 ساعات يوميا 

 انترنتوجاء البيت في المرتبة الثانية الن بعض مستخدمي موقع فيس بوك ال يمتلكون     

من  اآلخروالبعض ". 4G مودمجهاز " البيت  انترنتل متنقلة بل يتصفحون من خال
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المبحوثين يستخدمون موقع فيس بوك في الجامعة ،الن الجامعة تتوفر على انترنت في 

كان تصفح المبحوثين لموقع فيس بوك عبر  األخيروفي .بتدفق عالي مثل المكتبات  أقسامها

نقالة وشبكة انترنت خاصة بكل  جهزةأمقهى االنترنت بنسبة ضعيفة جدا الن اغلبهم يمتلكون 

 .للضرورة إالمبحوث لدلك ال يستخدمون مقهى االنترنت 

 يبين فترات استخدام المبحوثين لموقع فيس بوك: (7)جدول رقم 

 المئوية النسبة التكرار الفئات

 1.11 91 صباحا

 1.11 91 مساءا

 12,22 11 ليال

 9. 12 في أي  وقت

 199 09 المجموع

ل ان اغلب المبحوثين يستخدمون موقع التواصل االجتماعي فيس بوك في ويبين الجد          

بينما من يستخدمون موقع فيس بوك ، %12.22 بنسبةليال ،تليها فترة  %9.وقت بنسبة 

كانت نسبة من يستخدمون موقع فيس بوك  األخير،وفي  %1.11مساءا فكانت نسبتهم 

 .%1.11صباحا ضعيفة جدا وذلك بنسبة 

نظرا  معظم المبحوثين ليس لديهم وقت محدد الستخدام موقع فيس بوك أنوبالتالي نالحظ     

بالنسبة للذين يستخدمون هدا الموقع  وأما، المتالكهم أوقات فراغ وتمتعهم بالحرية الشخصية 

نتيجة ظروف شخصية تتحكم فيهم في الصباح والمساء و ليال كانت نسبتهم ضعيفة جدا 

الدراسة و العائلة و أشغال البيت وغيرها ال تسمح لهم بتصفح موقع فيس بوك في كالعمل و 

 .أي وقت 

ان الطلبة الجامعيون منشغلون في   "دراسة سابقة"هدار خالدوحسب ماجاء في دراسة        

ت الراحة اي ال يوجد الدراسة لدلك يستخدمون موقع التواصل االجتماعي فيس بوك في فترا

،فالطالب الجامعي تختلف اوقات محاضراته من  ك حسب ظروف المستخدموقت محدد ودل

يوم الخر،يوم يدرس في الصباح و المساء و يوم يدرس فقط في الصباح ويوم يدرس في 
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المساء و الوقت الباقي يعتبر وقت فراغ وراحة يستخدم فيه الطالب حسابه على موقع فيس 

.وقع بوك لدلك ليس لديه وقت محدد لتصفح هدا الم
1

 

 مدة استخدام المبحوثين لموقع فيس بوكيبين : (50)جدول رقم        

 النسبة التكرار الفئات

 1.11 91 اقل من سنة

 19 90 من سنة إلى ثالث سنوات

 ..... 9. أكثر من ثالث سنوات

 199 09 المجموع

 

من ثالث  رألكثيس بوك يستخدمون موقع ف ان اغلب المبحوثين أعالهيبين الجدول       

 إلىنسبة من يمتلكون موقع فيس بوك لمدة مابين سنة  تأتي،بعدها  %.....سنوات بنسبة 

من سنة  ألقلللدين يستخدمون موقع فيس  األدنى، وكانت النسبة  %19ثالث سنوات بنسبة 

 . %1.11بنسبة 

من  كثرألمعظم المبحوثين يستخدمون موقع فيس   أنللجدول نستنتج  قراءتنامن خالل      

ثالث سنوات ،وهده النتيجة منطقية الن كل الطلبة لهم تجربة طويلة مع موقع التواصل 

االجتماعي فيس بوك بسبب انتشاره السريع في السنوات الماضية وبروزه في الوسط 

المتوسط والثانوية تم  أيامالجامعي بقوة ،ومعظم المبحوثين يستخدمون موقع فيس بوك 

ثالث سنوات كانت  إلىيخص للدين يستخدمون موقع فيس بوك من سنة فيما  وأماالجامعة ، 

مثل عدم امتالك الطلبة للوسائل االتصال كالهاتف أو نسبتم ضعيفة جدا نتيجة ظروف خاصة 

عدم امتالكهم لشبكة االنترنت ، أو ألسباب اجتماعية أو دينية وثقافية لم تسمح  أوالكمبيوتر، 

ا فيما يخص من يستخدمون موقع فيس بوك ألقل من سنة كانت لهم باستخدام هدا الموقع، وأم

                                                           
1
الشبكــــات االجتماعية و اتجاهات الشبـــاب الجزائـــري نحـــو عمليــــة التغييــــر السياســــي فــي "  -هـــدار خالـــــد  

لمعهد العالي الدكتوراه في اآلداب  و العلوم اإلنسانية و االجتماعية  -ا "الشبـــاب الجزائري نموذجا –ن العربــــي الوطـــ

 102ص  –م 2911-م 2911سنة  -الجامعة اللبنانيـــــة  –
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مليون مستخدم في الجزائر  29: عدد مستخدمي الفايسبوك نسبتهم شبه منعدمة ، بحيث وصل

 .بالجزائر 2929 جانفي حسب احصائيات
1

 

 يبين نوع االسم الذي يستخدمه المبحوثين: (50)جدول رقم 

 النسبة التكرار الفئات

 11.11 10 اسم مستعار

 23.33 21 اسم حقيقي

 199 09 المجموع

     

يستخدمون موقع فيس بوك  المبحوثيناغلب  أنالجدول نستنتج  إحصائياتمن خالل        

فيما يخص الدين يستعملون اسمهم الحقيقي كانت اقل  وأما،  %11.11باسم مستعار بنسبة 

 . %23.33 أي

ن الطلبة يستخدمون موقع فيس بوك باسم مستعار كثير م إننالحظ من هده النتائج        

معلوماته الحقيقة لكي ال يتعرف عليه  إظهارشخصية مثل الدين ال يحبون  ألسبابودلك 

االجتماعية و الثقافية ،  األسباب إلى باإلضافةاو باقي المستخدمين ،  أو األصدقاء األقارب

، هده الفئة من المستخدمين ليس لديهم  الدين يستخدمون اسمهم الحقيقي فكانت نسبتهم اقل أما

، و طبيعة اسم المستخدم تبقى اختيارية و حرية شخصية اسمهم الحقيقي  إظهارمشكلة في 

   .تختلف من طالب آلخر 

تعزيز للحرية ام ...االسماء المستعارة على مواقع التواصل"وجاء في تقرير حول      

دمو االسماء المستعارة للتحدث و النقد سالم ناشف بان يلجا مستخإل"تكريس للفوضى 

بصراحة في شتى المواضيع ،او يرونها وسيلة للتعبير عن شخصياتهم او من اجل الحذر و 

الفوبيا السياسية ،و قد يتخد البعض االسم المستعار للتحدث في اشياء محظورة ، وقد يتخدها 

م تثير الفضول لدى االخرين، البعض من باب اعجابه باالسم المستعار ليس اال ،لكن تسمياته

،و يرجعون االسباب الى ان االسماء اذ ان اغلب الناس ال يحبون متابعة االسماء المستعارة 

                                                           
1
  comdz.-www.z   مساءا10على الساعة  2929\.9\29تم التصفح يوم  

http://www.z-dz.com/


 الفصل الثالث                                                                   اإلطار الميداني للدراسة
 

46 
 

المستعارة في شبكات التواصل االجتماعي ،ظاهرة سيئة و االسوا منها انتحال اسماء الغير 

. للهروب من واقعهم ،واستمرارا لخداع انفسهم بتلك االسماء و االلقاب
1

 

 الدين يتعاملون معهم المستخدمين األصدقاءيبين عدد : (05)جدول رقم 

 النسبة التكرار الفئات

 12.22 47 199اقل من 

 32.22 29 199 إلى 199من 

 11.11 14 فأكثر 199

 199 100 المجموع

 

اقل معظم المبحوثين يتعاملون مع  أنفي الجدول تبين لنا  اإلحصائيةمن خالل البيانات      

 199 إلى 199من المبحوثين يتعاملون مع  %32.22، و %12.22صديق بنسبة  199من 

فكانت نسبتهم اقل مقدرة ب  فأكثر 199الدين يتعاملون مع  فيما يخص  أماشخص ، و 

11.11% . 

لتجنب االختالط  األصدقاءالمبحوثين ال يتعاملون مع الكثير من  أغلبيةلدلك نستنتج انه      

بالنسبة للدين يتعاملون مع  وأماوتفادي المشاكل وحماية حسابه من االختراق،مع الناس 

يفضلون االختالط مع باقي المستخدمين ،ومن اجتماعيين  أشخاصفهم  صديق199الى 199

  . صديق يستخدمون حساباتهم للعمل  199يمتلكون أكثر من 

 يبين سبب استخدام المبحوثين لموقع فيس بوك: (00)جدول رقم 

 المئوية النسبة التكرار لفئاتا

تكتفي بقراءة مشاركات 

 اآلخرين
27 30 

 16.66 13 تضع مشاركتك الخاصة

 61.11 43 تدردش مع أصدقائك

                                                           

 
1

 تمhttps://www.taybee.net/2016/09 مساءا.1على الساعة   2929|.9|29التصفح يوم 

https://www.taybee.net/2016/09????
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 1,11 7 تبدي إعجابك بالمواضيع

 199 09 المجموع

 

المبحوثين يستخدمون موقع فيس بوك من اجل  أغلبية إنمن خالل نتائج الجدول نستنتج       

 اآلخرينمشاركات  بقراءة، وتليها نسبة الدين يكتفون %61.11بنسبة  اآلخريندشة مع الدر

موقع فيس بوك من اجل وضع مشاركاتهم  نسبة الدين يستخدمون تأتي، وبعدها %39بنسبة 

جاءت نسبة الدين يستعملون موقع فيس بوك من اجل  األخير، وفي %16.66الخاصة 

 . %1.11بالمواضيع بنسبة  اإلعجاب

اجل مون موقع فيس بوك من معظم الطلبة يستخد إن ومن خالل هده النتائج نستنتج      

حسب ماجاء في كتاب شبكات التواصل االجتماعي وتأثيرها على  ألنه األصدقاءالدردشة مع 

جمهور المتلقين للدكتور حسن السوداني و دمحم منصورعلى انها نتاج للتطور التكنولوجي 

ت بين البشر ،وخلق انواع من التعارف وبناء الصداقات ،الذي قرب المسافا
1

والبعض ،

بقراءة مشاركات اآلخرين ، أما من الطلبة عند تصفحهم لموقع فيس بوك يكتفون  اآلخر

ابعين وتحقيق الشهرة الطلبة اآلخرون يضعون مشاركاتهم الخاصة من اجل زيادة عدد المت

ير من الطلبة يستخدمون موقع التواصل ، أما الصنف األخمأو صفحته وتوسيع حساباتهم

   .مأو تثير انتباهه ماالجتماعي من اجل اإلعجاب بالمواضيع التي تهمه

 يبين طبيعة المجموعات التي يتفاعل معها المبحوثين: (01)جدول رقم 

 النسبة التكرار الفئات

 23.33 21 سياسية

 21.11 21 اجتماعية

 ....1 11 ثقافية

 21.11 10 ترفيهية

 .... . إخبارية

                                                           
1

 social media شبكات التواصل االجتماعي و تاثيرها على جمهور المتلقين  –حسن السوداني و دمحم المنصور  

networks – 11ص – 2911 -عمان   –الطبعة االولى  -كاديميمركز الكتاب اال 
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 199 00 المجموع

       

المبحوثين يتفاعلون مع المجموعات  أغلبية أننالحظ  أعالهمن خالل الجدول         

، %23.33 السياسيةا، وتليها نسبة المبحوثين الدين يتفاعلون مع %21.11االجتماعية بنسبة 

،ثم %21.11الترفيهية ب  نسبة المستخدمين الدين يتفاعلون مع المجموعات تأتيوبعدها 

نسبة  تأتي األخير، و في %....1نسبة الدين يتفاعلون مع المجموعات الثقافية ب  تأتي

 .%....ب االخبارية المستخدمين الدين يتفاعلون مع المجموعات 

معظم الطلبة يتعاملون مع المجموعات االجتماعية  أنومن خالل هده النتائج نستنتج       

 الصنف الثاني من الطلبة وأما، ألنها تعبر عن الواقع الذي يعيشون فيه ،  بالدرجة األولى

السياسية من خالل متابعة القضايا السياسية على الوطني و فكان اختيارهم للمجموعات 

،والصنف الثالث من الطلبة يتابعون المجموعات الدولي و مناقشتها مع باقي المستخدمين 

الصنف  أماوالقضاء على الملل و الحزن واالكتئاب ، نفسهمأعن  للترفيهالترفيهية بكثرة 

المجموعات الثقافية من اجل اكتساب معارف و معلومات جديدة و  اختارواالرابع من الطلبة 

الخاصة  االشتراك في إلى باإلضافةمتابعة المحاضرات و الدروس الخاصة بكل طالب ،

من مية و المسابقات الثقافية و تحميل الكتب المنتديات العل بالطلبة أو الجامعة بصفة عامة و 

اإلخبارية  نظرا الموقع ،أما الصنف الخامس و األخير من الطلبة اختاروا المجموعات 

 .ديل للوسائل اإلعالمية التقليديةلسرعة نشرها لألخبار واعتبارها ب

ا و حيث ساهم فيس بوك  في تقديم االخبار المختلفة االجتماعية و السياسية و غيره

اظهار واقع المواطن بدرجة اعلى من الحرية مقارنة بوسائل االعالم الرسمية ،فادى دورا 

في الكشف عن معلومات عدة تثبت مصداقيتها ،وقد استعمل مستخدمي الفيس بوك لغة 

بسيطة و في بعض االحيان ساخرة للتعبير عن واقعهم المعاش و اصبح الفيس بوك احدى 

ترنتي في العالم اجمع ،فما بدا للوهلة االولى مجرد امتالك لصفحة ابرز ظواهر الفضاء االن

و ادراج اليوميات و الصور و غيرها من المجاالت ،ال سيما في التضييق المحكم على حرية 

 .التعبير عبر و سائل االعالم التقليدية 
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 يبين الصفحات السياسية التي يتابعها المبحوثين : (01)جدول رقم 

 النسبة رالتكرا الفئات

 13.33 11 صفحات خاصة بالحراك

صفحات خاصة باألحزاب 

 السياسية
0 19 

صفحات خاصة بشخصية 

 سياسية
1 1.11 

 21.11 10 صفحات خاصة باالنتخابات

 199 09 المجموع

 

معظم المبحوثين يتابعون الصفحات الخاصة بالحراك عبر  أنتوضح بيانات الجدول       

،تليها نسبة الدين اختاروا الصفحات الخاصة باالنتخابات %13.33موقع فيس بوك بنسبة 

، %19السياسية  بنسبة  باألحزابنسبة الدين يتابعون الصفحات الخاصة  تأتي،ثم 21.11%

الصفحات الخاصة بشخصيات السياسية كانت نسبتهم ضعيفة فيما يخص الدين اختاروا  أما

 . %1.11مقدرة ب 

الطلبة يتابعون الصفحات الخاصة بالحراك نظرا  أغلبية أنج ومن هده النتائج نستنت      

تماعي فيس الشعبية ،فكان موقع التواصل االج الحراكالتي تعيشها البالد وقيام  لألوضاع

الطلبة يتابعون تطور الحراك الشعبي من خالل  أصبحو  الحراك بوك احد بوادر ظهور هدا

الصفحات و  انشئوا هدهمعظم الطلبة  أن إلى فةباإلضا، أصدقائهمهدا الموقع و مشاركتهم مع 

النوع الثاني من الطلبة فيتابعون الصفحات  أماربطوها مع الصفحات الخاصة بالجامعة ،

 رأيالخاصة باالنتخابات لمعرفة برامج االنتخابات و المعلومات حول المترشحين ومعرفة 

وا الصفحات الخاصة ،والصنف الرابع من المبحوثين اختار المرشحينالجمهور حول 

 األحزابالسياسية نظرا لميلهم الشخصي نحو حزب معين وانتمائهم لحزب من  باألحزاب

من المبحوثين اختاروا الصفحات الخاصة بشخصيات سياسية  األخيرالسياسية ،و الصنف 
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لشهرة هده الشخصية في مواقع التواصل  أوسياسية ما  بشخصية إعجابهمودلك بسبب 

  .تكون هده الشخصية لرئيس معين او وزير أو والي االجتماعي أو 

وليس بعيداً عن الصواب كذلك القول بأّن فيسبوك هو المنّصة األشهر في الجزائر،       

" فبراير 22حراك "في الحراك الذي تستمر فعالياته حتى اآلن . واألكثر تفاعالً مع أحداثه

لرفض ترشيح " الجماهيري"روج انطلقت عبر صفحات فيسبوك ومجموعاته، الدعوة للخ

لم يكن أحد يدري من أطلق هذه الدعوة ومن . عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة

يؤطرها، كّل ما نعرفه أّن الشرارة انطلقت من فيسبوك
1
. 

ومنذ الثاني والعشرين من فبراير انتشرت فيديوهات كثيرة لجلسات نقاش طويلة في 

جات الجامعات، والسا حات العاّمة، بل نقل بعض األساتذة محاضراتهم إلى المقاهي مدرَّ

 .والحدائق، وأصبح من الطبيعي أن تجد مجموعة من الشباب يبحثون ممكنات الحراك وآفاقه

 يبين تعليق المبحوثين على المنشورات السياسية عبر موقع فيس بوك: (01)جدول رقم 

 النسبة التكرار الفئات

 32.22 20 نعم

 11.11 61 أحيانا

 11.11 11 نادرا

 199 09 المجموع

     

أن معظم المبحوثين أحيانا ما يعلقون على المنشورات السياسية عبر تبين نتائج الجدول      

، ثم تليها الدين أجابوا بنعم يعلقون على المنشورات السياسية %11.11موقع فيس بوك بنسبة 

را ما يعلقون على المنشورات السياسية كانت ، وأما الدين أجابوا بناد%32.22ودلك بنسبة 

 .%11.11نسبتهم قليلة قدرت ب 

                                                           

 
1

 https://www.trtarabi.com/opinion/  تم التصفح يوم 11613-الفيسبوك-الجزائر-في-حراك وإشكالية  -ائر

 .h 11على الساعة 2929\.9\22

https://www.trtarabi.com/opinion/%20%20??????-%20%20????????????????
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دلك حسب ما يعلقون على المنشورات السياسية  أحياناالطلبة أغلبية  أنلدلك نستنتج    

موضوع و طبيعة المنشور إذا آثار اهتمامه و إعجابه أو ال يهمه ال يعلق عليه ،أي انه بعض 

عليها و البعض اآلخر من المنشورات ال يعلق عليها وتعتبر حرية  المنشورات السياسية يعلق

بنعم يعلقون على المنشورات السياسية ودلك  اجابوأشخصية ، و البعض اآلخر من الطلبة 

لسبب ميلهم نحو القضايا السياسية ، و قليل من الطلبة أجابوا ب ال يعلقون على المنشورات 

  .بالشأن السياسي السياسية وهدا راجع لعدم اهتمامهم 

 دوافع و حاجات استخدام الطلبة لموقع فيس بوك:  المحور الثاني 

 استخدام المبحوثين لموقع فيس بوك  دوافعيبين : (00)جدول رقم        

 النسبة التكرار الفئات

 11.22 31 جدد أصدقاءالتعرف على 

 21.11 30 التسلية و الترفيه

متابعة األخبار ومواكبة 

 األحداث

11 

 
31.22 

اكتساب خبرات و معارف 

 جديدة
63 23.09 

 199 1.9 المجموع

 

 أغلبيةدافع استخدام  المبحوثين اختاروا كثر من جواب ،فكان إنبيانات الجدول تبين  إن     

، ثم يليه %31.22بنسبة  اإلحداثو مواكبة  األخبارالمبحوثين لموقع فيس بوك هو متابعة 

دافع التسلية و الترفيه  يأتي، و بعدها %23.22رف جديدة بنسبة ومعا خبراتدافع اكتساب 

 .% 11.22جدد بنسبة ضعيفة  أصدقاءالتعرف على نسبة دافع  تأتي األخير،وفي 21.11%

معظم الطلبة يستخدمون موقع فيس بوك بدافع متابعة  إنومن خالل هده النتائج نستنتج       

 األشخاصبحيث من خالله يمكن لكل لألخبار  لأومصدر  ألنه األحداثو مواكبة  األخبار
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اما الدافع الثاني للطلبة من استخدام موقع فيس بوك هو اكتساب ،األحداثو  األخبارنشر 

خبرات و معارف جديدة من خالل الصفحات و المجموعات العلمية و الثقافية و االختالط مع 

 أفرادالدافع الثالث الستخدام  أما و المثقفين لزيادة رصيدهم المعرفي ، األدباء و األساتذة

العينة لموقع فيس بوك التسلية و الترفيه من خالل مشاهدة الصور و الفيديوهات المضحكة و 

جدد بنسبة  أصدقاءالدردشة معهم،وجاء دافع التعرف على  أو األصدقاءمع  األلعابمشاركة 

  .الدوافع السابقة اقل من

 لة للمبحوثين عبر موقع فيس بوكيبين الخدمات المفض: (00)جدول رقم 

 المئوية النسبة التكرار الفئات

 61.11 43 األصدقاءالدردشة مع 

مشاركة الصور و 

 الفيديوهات
9 19 

 1.11 5 األلعاب

و  األخبارو  األحداثمتابعة 

 التعليق عليها
17 1..09 

نشر و بث المعلومات عبر 

 الموقع
12 13.33 

تحميل مقاالت و كتب خاصة 

 راستكبد
4 6.66 

 199 90 المجموع

     

معظم المبحوثين يفضلون خدمة الدردشة مع  أنمن خالل نتائج الجدول تبين لنا        

و  األخبارو  األحداث تليها متابعة، ثم %61.11من خالل موقع فيس بوك بنسبة  األصدقاء

ومات عبر الموقع نشر و بث المعلوبعدها جاءت نسبة خدمة ،%09..1التعليق عليها بنسبة 

، وفيما يخص  %19وكانت نسبة مشاركة الصور و الفيديوهات مقدرة ب ،%13.33ب 
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جاءت نسبة خدمة تحميل المقاالت و  األخير، في %1.11تمثلت نسبتها ب  األلعابخدمة 

 .%6.66الكتب الخاصة بدراسات المبحوثين بنسبة 

 كأفضل األصدقاءفضلون الدردشة مع معظم الطلبة ي أنومن خالل هده النتائج نستنتج      

لدلك نجد بعض المستخدمين يستعملون فقط المسنجر و يستغنون عن خدمة في هدا الموقع ،

الصنف الثاني من  أما،  اآلخرينالتواصل مع  األساسيباقي خصائص هدا الموقع هدفهم 

 أفضلن هدا الموقع يعتبرو ألنهمو التعليق عليها  األخبارو  األحداثالمبحوثين فضلوا متابعة 

الصنف  أماو تقييمها من خالل التعليق عليها،  األحداثو  األخباروسيلة لنشر  أسرعو 

سمحت لكل شخص  ألنها الثالث من المبحوثين فضلوا نشر و بث المعلومات عبر هدا الموقع

 ، و بالنسبة الصنف الرابع من العينةو مبادئه و طموحاته و كل ما يشعر به  أفكارهنشر 

اختاروا مشاركة الصور و الفيديوهات في موقع فيس بوك سواء كانت هده الصور و 

المجوعة  إن إلى باإلضافةلتحقيق شهرة واسعة،  آخرين ألشخاصالفيديوهات خاصة بهم و 

تسمح لهم باللعب مع باقي  ألنهامن خالل هدا الموقع  األلعابالرابعة من الطلبة يفضلون 

من الطلبة فضلوا تحميل المقاالت و  األخيرافة بينهم ، في الصنف المستخدمين رغم بعد المس

الكتب من خالل موقع فيس بوك ،الن هدا الموقع يحتوي على المجموعات و الصفحات 

 .صعوبات  أيمستخدم تحميلها دون  أليالعلمية التي تقوم بنشر الكتب و المقاالت و يمكن 

 ل االتجاهات السياسية للطلبة دور موقع فيس بوك في تشكي : المحور الثالث 

 الدافع السياسي وراء استخدام المبحوثين لموقع فيس بوك : (07)جدول رقم 

 الفئات
 المجموع نادرا أحيانا دائما

 %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت

االهتمام بالمناقشات 

التي تدور حول 

 القضايا السياسية

11 12.22 56 62.22 23 25.55 90 100 

 100 90 7.77 7 23.33 21 68.88 62مصدر مهم 
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ات في للمعلوم

السياسية  القضايا 

 المختلفة

متابعة التغيرات 

السياسية و 

االجتماعية على 

الصعيد المحلي و 

 الدولي

32 36.55 39 43.33 19 21.11 90 100 

معرفة اتجاهات 

الرأي العام حول 

 األحداثالقضايا و 

 السياسية

22 24.44 31 34.44 37 41.11 90 100 

 

 : تبين بيانات الجدول مجموعة من النتائج تمثلت في    

مايهتمون بالمناقشات التي تدور حول القضايا السياسية  أحيانااجاب معظم المبحوثين انهم 

من افراد العينة ،اما الصنف الثاني من   %12.22التي تنشر عبر موقع فيس بوك بنسبة

شات التي تدور حول القضايا السياسية عبر هدا بنادرا  مايهتمون بالمناقالمبحوثين اجابوا 

،اما النسبة االخيرة من المبحوثين اجابوا بنعم يهتمون بالمناقشات %21.11الموقع بنسبة 

التي تدور حول القضايا السياسية التي تنشر عبر موقع التواصل االجتماعي فيس بوك وكانوا 

 .نة من افراد العي%12.22يمثلون 

ان موقع فيس بوك مصدر مهم للمعلومات في  يعتبرون ين واما فيما يخص الد

بنعم موقع فيس بوك مصدر مهم للمعلومات  القضايا السياسية المختلفة فمعظمهم اجابوا

من نسبة المبحوثين ،والبعض االخر من افراد العينة %....1الساسية و كانوا يمثلون 

ت السياسية وكانت نسبتهم اجابوا بنادرا مايكون موقع فيس بوك مصدر مهم للمعلوما
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، ونسبة قليلة من البحوثين اجابوا بنادرا مايكون هدا الموقع مصدر مهم لالخبار 23.33%

 .من افراد العينة %1.11وكانوا يمثلون السياسية 

الصعيد  االجتماعية علىاما فيما يخص دافع المبحوثين بمتابعة التغيرات السياسية و 

حيانا مايتابعون التغيرات س بوك ،اجاب معظم المبحوثين بأفي المحلي و الدولي عبر موقع

،والدين اجابوا بنعم %63.33السياسية و االجتماعية على الصعيد المحلي و الدولي بنسبة 

من المبحوثين ،وفي االخير جاءت نسبة الدين %31.11يتابعون هده التغيرات كانوا يمثلون 

من مجموع %21.11هدا الموقع وكانت نسبتهم  بنادرا مايتابعون هده التغيرات عبر أجابوا

 .افراد العينة 

وبالنسبة لدافع معرفة اتجاهات الراي العام حول القضايا و االحداث السياسية عبر 

المبحوثين نادرا مايكون دافعهم من  أغلبية أجابموقع التواصل االجتماعي فيس بوك ،

القضايا و االحداث السياسية وكانوا تصفح موقع فيس بوك معرفة اتجاهات الراي العام حول 

من مجموع افراد العينة ،واما فيما يخص الدين اجابوا باحيانا يكون دافعهم %61.11يمثلون 

معرفة اتجاه الراي العام حول القضايا و االحداث السياسية من استخدام موقع فيس بوك 

 .من المبحوثين اجابوا بنعم %26.66،و %36.66فكانت نسبتهم 

الل هده النتائج نستنتج ان اغلبية المبحوثين كان دافعهم الرئيسي وراء ومن خ

استخدامهم لموقع التواصل االجتماعي فيس بوك هو مصدر مهم للمعلومات في القضايا 

السياسية السياسية بالدرجة االولى ، والصنف الثاني من المبحوثين كان دافعهم من تصفح 

عة التغيرات السياسية و االجتماعيةعلى الصعيد المحلي موقع فيس بوك دافع المبحوثين بمتاب

معرفة اتجاهات و الدولي ،والصنف الثالث من المبحوثين كان دافعهم من استخدام هدا الموقع 

الراي العام حول القضايا و االحداث السياسية،و الصنف االخير من افراد العينة اختاروا 

  .ل القضايا السياسيةدافع  االهتمام  بالمناقشات التي تدور حو

وحسب ماجاء جاء في نتائج الدراسة السابقة لحمدي احمد عمر علي ان دافع 

الحصول على المعلومات عن القضايا السياسية و االجتماعية المختلفة قد احتل المرتبة 

ثم المرتبة الثانية جاء دافع ، %..13االولى في مواقع التواصل االجتماعي و دلك بنسبة 
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لتغييرات السياسية و االجتماعية على الصعيد الوطني والعربي و الدولي و دافع متابعة ا

التثقيف السياسي و االجتماعي ، وذلك لما توفره مواقع التواصل االجتماعي من معلومات 

. %19غزيرة في كافة المجاالت و ذلك بنسبة 
1

 

 فيس بوكيبين المواضيع التي يفضلها المبحوثين عبر موقع  : (00)جدول رقم 

 المجموع التكرار الفئات

المواضيع و القضايا 

 السياسية الجزائرية
61 11.11 

المواضيع و القضايا 

 اإلقليمية و العربية
11 12.22 

المواضيع و القضايا 

 السياسية العالمية
33 31.11 

 199 09 المجموع

 

قضايا السياسية المبحوثين يفضلون المواضيع و ال أكثريةبيانات الجدول توضح  إن    

، ثم تليها نسبة المواضيع و القضايا السياسية العالمية ب %11.11الجزائرية بنسبة 

و العربية مقدرة  اإلقليميةجاءت نسبة المواضيع و القضايا  األخير،وفي 31.11%

 .%12.22ب

يا معظم الطلبة الجامعيين يفضلون المواضيع و القضا أن أعالهنستنتج من خالل الجدول       

تخص و تهتم بكل ما يخص الشؤون السياسية الوطنية ، لدلك من التي السياسية الجزائرية 

 الجدولحسب و  ،  الوطنية العينة بالمواضيع و القضايا السياسية أفرادالطبيعي اهتمام 

                                                           
1
مواقع التواصل االجتماعي و تشكيـــل الوعــي السياســي دراسة في سوسيولوجيـــــا "ر علـــي حمــدي أحمـــد عمـــ  

جامعة  –كلية اآلداب  –مدرسة علم اجتماع التنمية   -" االنترنت على عينة من الشباب في بعض محافظات صعيد مصــــر

 13ص – 2916سوهاج سنة 
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  السابق اغلبية اجابوا ان دافعهم من استخدام الفيس بوك مصدر مهم للمعلومات و القضايا

هناك تناقض نوعا ما الن الطلبة يفضلون المواضيع و االخبار لجزائرية السياسية ا

. االجتماعية تليها السياسية ربما هنا ال نستطيع التفرقة بين ما هو سياسي و ماهو اجتماعي 

ن اغبية الطلبة يتابعون صفحات الحراك لك الربط بالجدل الخاص بالحراك الزيادة على ذ

و الصنف الثاني من الطلبة فضلوا المواضيع و القضايا  ، الجزائرياالجتماعي السياسي 

، أما الصنف  و السياسة الخارجية  السياسية العالمية الهتمامهم بما يجري في العالم الخارجي

األخير من المبحوثين فضلوا المواضيع و القضايا العربية و اإلقليمية نظرا الهتمامهم بالشأن 

 .الدول العربية من حروب و صراعات العربي واألوضاع التي تعيشها

تعتبر المواضيع و القضايا السياسية الجزائرية من بين اكثر القضايا التي تثير اهتمام      

المبحوثين من خالل موقع فيس بوك وهدا يعود الى اهتمام الصفحات و المجموعات عبر هدا 

علومات من مصدرها في ظل الموقع بالقضايا الوطنية و اعطائها اهمية كبيرة و ايصال الم

انها تلبي  المنافسات بين المجموعات من اجل كسب عدد كبير من المتابعين ،و باالضافة الى

 .رغبة تطلعات الجمهورو تكوين صورة حول مايجري من تطورات في الساحة الوطنية 

ي وفر موقع فيس بوك على جميع المعلومات السياسية التيدا إمدى يبين : (00)جدول رقم 

 تهم المبحوثين 

 النسبة التكرار الفئات

 35.55 32 نعم

 61.11 63 أحيانا

 66. 16 15 نادرا

 199 09 المجموع

 

يحتوي موقع فيس بوك على  دول ان معظم المبحوثين اجابو بأحياناتكشف بيانات الج    

الدين  اجابوا ، اما اإلقليمية و العربية  %61.11التي تهمهم و كانت نسبتهم  جميع المعلومات

، وبالنسبة للدين %31.11يحتوي هدا الموقع على المعلومات السياسية و كانت نسبتهم  بنعم 

 .%11.11اجابوا نادرا ما يحتوي موقع فيس بوك على المعلومات السياسية فكانت نسبتهم 
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ان موقع فيس بوك احيانا مايحتوي على  ومن خالل نتائج بيانات الجدول نستنتج    

ومات السياسية التي تهم الطلبة الجامعيين حسب اجابات اغلبية المبحوثين ،و دلك الن المعل

بعض المعلومات السياسية تكون سرية و ال تنشر عبر مواقع االتصال االجتماعي و احيانا 

ماتنشر عبر وسائل االعالم التقليدية، و البعض االخر من المبحوثين اجابوا بنعم يحتوي على 

التي تهمهم و دلك ان هدا الموقع يحتوي على جميع المعلومات ومن  سياسيةالمعلومات ال

بينها المعلومات السياسية و يتميز بسرعة نشر المعلومات  و انشارها في انحاء العالم، و 

  .النسبة القليلة من الطلبة اجابوا بنادرا ما يحتوي موقع فيس بوك على المعلومات السياسية

اصبح يشكل بالنسبة للمبحوثين مصدرا من مصادر الحصول على ان موقع فيس بوك     

االخبار و المعلومات كمنافس لوسائل االتصال التقليدية ،اي انها اصبحت وسيلة اعالم 

اجتماعي و سياسي جديدة في تشكيل االتجاهات السياسية للطلبة الجامعيين، وهو مصدر 

.حداث المحلية و العربية و العالمية يحظى بثقة المشتركين ،و يعول عليه في متابعة اال
1

 

 يبين مدى اكتساب المبحوثين الثقافة السياسية من خالل موقع فيس بوك: (15)جدول رقم 

 النسبة التكرار الفئات

 11.11 16 نعم

 ....2 21 ال

 199 09 المجموع

 

سية من خالل من خالل الجدول نالحظ ان اغلب المبحوثين اجابوا بنعم اكتسبوا ثقافة سيا     

، و البعض االخر من المبحوثين اجابو بال لم يكتسبوا %11.11موقع فيس بوك كانت نسبتهم 

 .حسب اجابات المبحوثين%....2ثقافة سياسية من خالل هدا الموقع كانت نسبتهم 

لدلك نستنتج ان موقع التواصل االجتماعي فيس بوك ساعد الطلبة في اكتساب ثقافة     

ل احتوائه على كثافة عالية من المعلومات السياسية ، اما االنسبة الثانية من من خالسياسية 

 .المبحوثين اجابوا بال لم يكسبهم ثقافة سياسية و دلك لعدم ميولهم نحو الشان السياسي 

                                                           
1
التواصل االجتماعي و تشكيـــل الوعــي السياســي دراسة في سوسيولوجيـــــا  مواقع"حمــدي أحمـــد عمـــر علـــي   

 12ص  –مرجع سابق  –" االنترنت على عينة من الشباب في بعض محافظات صعيد مصــــر
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 في االخبار السياسية التي تبث عبر موقع فيس بوكيبين ثقة المبحوثين : (10)جدول رقم 

 

 ة المئويةالنسب التكرار الفئات

 16.66 13 دائما

 19 61 أحيانا

 31.11 32 نادرا

 199 09 المجموع

     

ان نتائج الجدول توضح ان معظم المبحوثين اجابوا بان احيانا مايثقون في االخبار        

، ثم تليها نسبة المبحوثين الدين اجابوا %19السياسية عبر موقع فيس بوك تمثلت نسبتهم ب 

،وفي %31.11قون في االخبار السياسية التي تبث عبر موقع فيس بوك بنادرا ما يث

االخيرجاءت نسبة الدين اجابو بدائما يثقون في االخبار السياسية عبر هدا الموقع ب 

 .حسب اجابات افراد العينة 16.66%

قون في االخبار السياسية ان معظم الطلبة احيانا ما يث ومن خالل هده النتائج نستنتج     

التواصل االجتماعي فيس بوك حسب اجابات افراد العينة ، اي انه ليس كل مايبث برموقع ع

من معلومات سياسية عبر موقع فيس بوك يصدقونه ،بل بعض االخبار وليس الكل ،و 

النه  البعض االخر من المبحوثين اجابو بنادرا مايثقون في االخبار السياسية عبر هدا الموقع

ر هده االخبار سواء صحيحة او كادبة ال يمكن تصديقها النهم ال كل متصفح  يستطيع نش

، و الصنف االخير من  المبحوثين اجابو بدائما ما يثقون في االخبار  يعرفون مصدرها

السياسية التي تبث عبر موقع فيس بوك ويعتبرونه  مصدر موثوق، والنسبة القليلة من 

لسياسية التي تبث عبر هدا الموقع ويعتبره مصدر المبحوثين اجابو بدائما  يثقون في االخبار ا

 .البث المباشر و الفيديوهات و الصور التي تحمل هده االخبار  ذاتموثوق وخاصة االخبار 

ازمة "..اخبار زائفة "و "ذباب الكترونية "جاء في مقال لموقع الحرة بعنوان كما و         

ئرية عن انزعاجها من بعض الصفحات حيث عبرت الحكومة الجزا" الجزائر امام فيس بوك
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على حد قولها،و تنشط " اخبارا مزيفة "على مواقع التواصل االجتماعي و التي تنشر 

اعداء "حمالت ضد مؤسسات الدولة ،وكما جاء في تصريح الوزير االتصال الجزائري 

في الشعب الجزائري يستغلون هذه الشبكات لزرع الفتن و المساس بمؤسسات الجمهورية،و 

اب مزيف مابين مليار حس3.2،و يذكر ان شركة فيسبوك حذفت "مقدمتها مؤسسة الجيش

الى جانب ماليين المنشورات التي تتناول اساءة معاملة 2910افريل و سبتمبر من عام 

.االطفال و االنتحار 
1

 

سية المحققة من طرف المبحوثين من يبين االشباعات المعرفية السيا: (11)جدول رقم 

 موقع فيس بوكخالل 

 النسبة التكرار الفئات

المعلومات نحو قضية  زيادة

 او شخصية سياسية
12 13.33 

زيادة الرصيد الثقافي و 

 المعرفي السياسي
36 31.11 

الغموض المعرفي  إزالة

 السياسي حول قضية
61 61.11 

 3.33 3 معرفي معين إشباعلم يحقق 

 199 09 المجموع

 

ساعدهم في ازالة بين ان اغلب المبحوثين اجابوا ان موقع فيس بوك ان بيانات الجدول ت    

صية سياسية وكانت نسبتهم مقدرة قضية او شخ لحوالمعرفي السياسي الغموض 

، والبعض االخر من المبحوثين اجابوا بان هدا الموقع حقق لهم زيادة الرصيد %61.11ب

ة من المبحوثين اجابوا ان موقع ، ونسبة قليل%31.11الثقافي و المعرفي السياسي بنسبة 

ية او شخصية سياسية كانوا يمثلون فيس بوك حقق لهم زيادة في المعلومات نحو قض

                                                           

 
1

 com/algeria/https://www.alhurra..1على الساعة  2929\.9\22تم التصفح يوم 

https://www.alhurra.com/algeria/
https://www.alhurra.com/algeria/
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من المبحوثين لم يحقق لهم موقع فيس بوك اي اشباع %3.33من افراد العينة ، و13.33%

 .معرفي معين 

ددة نالحظ من خالل هدا الجدول ان موقع فيس بوك حقق اشباعات معرفية متع

للمبحوثين، من بين اكثر االشباعات المحققة من خالل هدا الموقع ازالة الغموض الثقافي و 

اما الصنف الثاني من المعرفي السياسي حول قضية معينة حسب اجابات المبحوثين ،

المبحوثين اجابوا ان موقع فيس بوك حقق لهم زيادة في الرصيد الثقافي و المعرفي السياسي 

ورات الخاصة بالشان السياسي ، و الصنف الثالث من المبحوثين اجابوا ان من خالل المنش

موقع فيس بوك حقق لهم زيادة في المعلومات نحو قضية او شخصية سياسية معينة ، ونسبة 

 . قليلة من المبحوثين اجابوا ان موقع فيس بوك لم يحقق لهم اي اشباع 

 

سية المحققة للمبحوثين من خالل موقع عات النفسية السيايبين االشبا: (11)جدول رقم 

 فيس بوك 

 النسبة التكرار الفئات

الثقة في النفس و الشعور 

بالطمأنينة الراحة المعرفية 

 و النفسية حول السياسة

1. 29 

كسب مكانة معرفية 

مرموقة حول السياسية في 

 المجتمع

30 63.33 

 تشكيل توجه سياسي معين   

 
31 36.66 

 2.22 2 ع نفسيلم يحقق اي اشبا

 199 09 المجموع
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تبين بيانات الجدول ان نسبة كبيرة من المبحوثين اجابوا ان موقع فيس بوك حقق لهم كسب    

من افراد %63.33مكانة معرفية مرموقة حول السياسة في المجتمع فكانوا يمثلون نسبة 

شكيل اتجاههم من المبحوثين اجابوا ان هدا الموقع ساعدهم في ت%36.66العينة ،اما 

السياسي ،ونسبة قليلة من افراد العينة اجابوا ان موقع فيس بوك حقق لهم الثقة في النفس و 

من المبحوثين %2.22المعرفية و النفسية حول السياسة ،و و الراحة الشعور بالطمانينة 

 .اجابوا بان هدا الموقع لم يحقق لهم اشباع نفسي معين 

ة مجموعة من االشباعات نتج ان موقع فيس بوك حقق للطلبمن خالل هده النتائج نست    

كانت اكثر التي كسب مكانة معرفية مرموقة حول السياسة في المجتمع النفسية ،من بينها 

االشباعات المحققة من خالل هدا الموقع حسب اجابات المبحوثين ،وكان تشكيل توجه 

وقع فيس بوك ،و ثالث اشباع سياسي معين ثاني اشباع محقق من طرف الطلبة من خالل م

الثقة في النفس و الشعور بالطمانينة و الراحة المعرفية و النفسية حول  نفسي تمثل في

حسب اجابات افراد العينة ،و مبحوثين اجابوا ان موقع التواصل االجتماعي فيس  السياسة

 .بوك لم يحقق لهم اي اشباع نفسي 

يس حقق ل مع الجدول السابق نستنتج ان موقع فومن خالل ربط هدا الجدول مع الجدو      

عدة اشباعات اسهمت بدرجة كبيرة في تشكيل االتجاهات السياسية للطلبة الجامعيين من 

خالل رؤيتهم و اتجاهاتم نحو مايحيط بهم من متغيرات في البيئة السياسية ،كذلك اكتسابهم 

راكهم لحقوقهم التي كفلها لهم االحزاب السياسية ،وادت الى زيادة اد معرفة سياسية بعدد

القانون و كذلك زادت من اهتمامهم في المشاركة المجتمعية و انتمائهم لبعض  الدستور و

 .السياسية ،و اهتمامهم بالقضايا السياسية و االجتماعية  األحزاب

 يبين كيفية تاثير موقع فيس بوك على تشكيل االتجاه السياسي للمبحوثين: (11)جدول رقم 

 

 النسبة التكرار ئاتالف

خالل مضامين الصفحات ن م

 السياسية عبر موقع فيس بوك
66 6.... 

 21.11 21من خالل شكل الصفحات 
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 السياسية عبر موقع فيس بوك

تأثير الصفحات   من خالل

السياسية عبر موقع فيس بوك 

 على العقل و العاطفة

21 23.33 

 199 09 المجموع

        

ج الجدول اعاله نالحظ ان اغلبية المبحوثين اثرعلى تشكيل توجههم ئمن خالل نتا      

السياسي مضامين الصفحات السياسية عبر موقع التواصل االجتماعي فيس بوك بنسبة 

من افراد العينة ،اما البعض االخر من المبحوثين اثر شكل الصفحات السياسية %....6

،اما باقي افراد العينة %21.11هم ب عبر هدا الموقع على توجههم السياسي وتمثلت نسبت

السياسية عبر موقع فيس على العقل و العاطفة شكل توجههم  تأثير الصفحاتاجابوا ان 

 .من افراد العينة% 23.33السياسي وكانوا يمثلون 

عبر موقع فيس بوك اثر ومن خالل هده النتائج نستنتج ان مضامين الصفاحات السياسية      

ت السياسية للطلبة حسب اجابات معظم المبحوثين ،اي من صدق وجودة  عل تشكيل االتجاها

المعلومات السياسية عبرالصفحات السياسية شكلت اتجاه سياسي للمبحوثين ،والبعض االخر 

من المبحوثين اجابوا ان شكل الصفحات السياسية اثرت على تشكيل توجههم السياسي من 

ي هده الصفحات ،اما باقي افراد العينة اجابوا تاثير الصورو الفيديوهات و اللغة المستعملة ف

الصفحات السياسية على العقل والعاطفة شكلت توجههم السياسي من خالل االبداع في نشر 

 .المعلومات و قوة التاثير على نفسية وعقل المستخدم واستخدام الخدع 

مستوى الثاني من التاثير على مواقف الجمهور و اتجاهاته حول قضية معينةهو ال"     

مستويات تاثير وسائل االعالم و االتصال على الجمهور ،فال يمكن للشخص ان يتخد موقفا 

اتجاه قضية من القضايا او الموضوعات التي تعرضها وسائل االعالم دون ان يكون لديه 

 الحد االدنى من المعرفة التي تساعده على اتخاد موقف او اتجاه معين ،فالدراسات العلمية
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تشير الى ان هناك دوافع معينة تجعل الجمهور يتخد موقفا من مضمون الرسالة االعالمية 

"مبني على اسس معرفية سابقة تساعده على تشكيل الموقف او االتجاه 
1

. 

  يبين نتائج تصفح المبحوثين لموقع فيس بوك: (10)جدول رقم 

 الفئات
 محايد موافق موافق بشدة

معارض 

 بشدة
 المجموع معارض

 %ن م %ن م %ن م %ن م %ن م %ن م

 تقتنع بكل ما تلقيته من 

 معلومات سياسية

 

5 1.11 23 
21.1

1 
37 

61.

11 
19 

21.1

1 
6 1.11 90 100 

تصدق ما تلقيت 

من معلومات 

 سياسية

7 1.1. 18 29 26 
2..

09 
15 

11.1

1 
24 

21.1

1 
90 100 

حددت توجهك 

 السياسي
9 19 27 39 25 

21.

.9 
8 ..09 11 

12.2

2 
90 100 

تغير موقفك اتجاه 

قضية أو 

 شخصيات معينة

18 29 27 39 27 39 8 .... 10 
11,1

1 
90 100 

اكتشفت مصادر 

خبار سياسية أ

 جديدة

28 
31.1

1 
31 

36.6

6 
13 

16.

66 
7 1.11 11 

12.2

2 
90 100 

انضممت إلى 

حزب سياسي 

 معين

3 3.33 6 1.11 38 
62.

22 
24 

21.1

1 
19 

21.1

1 
90 100 

 
                                                           

1
 01ص  -2916 –الرياض  –الطبعة االولى  –العبيكات للنشر  –نظريات التاثير االعالمي  -دمحم بن سعود البشر
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  : الجدول الى عدة نتائج تمثلت في صلنا من خاللتو     

اجاب معظم المبحوثين "  تقتنع بكل ماتلقيته من معلومات سياسية"من خالل عبارة -

، وبعدها تاتي نسبة %21.11تم تليها نسبة الدين اجابوا بموافق ،%61.11بمحايد بنسبة 

،و في %1.11وا بمعارض ،ثم نسبة الدين اجاب%21.11الدين اجابوا بمعارض بشدة بنسبة 

من خالل هده النتائج ان ، ونستنتج %1.11ت نسبة الدين اجابوا بموافق بشدة االخير جاء

اغلبية المبحوثين محايدون وال يهتمون للمعلومات السياسية ، و النصف الثاني من الطلبة 

وسيلة يقتنعون بكل مايتلقاه من معلومات سياسية عبر موقع فيس بوك النهم يعتبرونه ال

نصف الثالث اجابوا بانهم ال يقتنعون بكل المعلومات السياسية االولى لنشر المعلومات ، و ال

 .نشر معلومات كافية  التي تنشرعبر موقع التواصل االجتماعي فيس بوك لعدم

فان اغلبية "  تصدق ما تلقيت من معلومات سياسية"لعبارة بالنسبة و -               

 %21.11، ثم تليها نسبة الدين اجابوا بمعارض %09..2بمحايد بنسبة  المبحوثين اجابوا

،ثمنسبة الدين اجابوا بمعارض بشدة %29الدين اجابوا بموافق  ،وبعدها تاتي نسبة 

، و من خالل هده %.1.1،و في االخير جاءت نسبة الدين اجابوا بموافق بشدة 11.11%

 يهتمون للمعلومات عبر موقع التواصل النتائج نستنتج معظم اراد العينة محايدون و ال

ال يصدقون بما ينشره االجتماعي ان كانت صادقة او كادبة ،و النصف الثاني من المبحوثين 

معرفة مصدر هده  السياسيون من معلومات سياسية عبر هدا الموقع نظرا لعدم

هدا الموقع  ينشر من معلومات عبر بكل ما،اما النصف الثالث من الطلبة يصدقون المعلومات

 .النه وسيلة اتصالية و اخبارية بالدرجة االولى 

المبحوثين اجابوا  أغلبيةفان "  حددت توجهك السياسي"واما فيما يخص عبارة  -     

،و بعدها جاءت %9..21بمحايد  أجابوا،ثم تليها نسبة الدين %39بموافق وكانت نسبتهم 

 األخير،و في %19بموافق بشدة  أجابواين ،ثم نسبة الد%12.22نسبة الدين اجابوا بمعارض 

ان معظم هده النتائج نستنتج  ومن خالل،%09..جاءت نسبة الدين اجابوا بمعارض بشدة 

الطلبة حددوا توجههم السياسي من خالل تاثيرموقع التواصل االجتماعي فيس بوك على 

مون بالسياسة بصفة من المبحوثين كانوا محايدين وال يهت،و النصف الثاني  وعواطفهمعقلهم 
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عامة ،والنسبة األخيرة من المبحوثين لم يساعدهم موقع فيس بوك في تحديد او تشكيل 

 .توجههم السياسي وعدم تاثرهم بالصفحات و المجموعات السياسية 

فاجاب معظم "  تغير موقفك اتجاه قضية أو شخصيات معينة" واما فيما يخص عبارة  -    

، ثم جاءت نسبة الدين اجابوا بموافق بشدة %39د بنسبة متشابهة بموافق و محايالمبحوثين 

،و في االخير جاءت نسبة الدين %11,11،و بعدها جاءت نسبة الدين اجابوا بمعارض29%

ومن خالل هده النتائج نستنتج ان اغلبية المبحوثين تغير ،%....اجابوا بمعارض بشدة 

حهم لموقع التواصل االجتماعي فيس بوك موقفهم اتجاه قضية او شخصيات معينة نتيجة تصف

ودلك بسبب قوة تاثير الصفحات و المجموعات السياسية على اتجاه الطالب الجامعي نحو 

نة ،والصنف الثاني من المبحوثين كانوا محايدين ولم يهتموا بقضايا او قضية او شخصية معي

خر من افراد العينة لم شخصيات معينة او لعدم اهتمامهم بالشان السياسي ككل ،والبعض اال

 .يتغير اتجهاهم نحو قضايا او شخصيات معينة 

معظم المبحوثين بموافق  فأجاب"  خبار سياسية جديدةأاكتشفت مصادر  " عبارة  وأما -  

و بعدها تاتي نسبة الدين ،%31.11بموافق بشدة  أجابوا، ثم تليها نسبة الدين %36.66بنسبة 

،وفي االخير جاءت نسبة %12.22بمعارض  ة الدين اجابوا،ثم نسب%16.66اجابوا بمحايد 

،ومن خالل هده النتائج نستنتج اغلبية افراد العينة %1.11الدين اجابوا بمعارض بشدة 

،والبعض االخر كانوا محايدين ال اكتشفوا مصادر اخبار جديدة من خالل موقع فيس بوك

،والفئة االخيرة من الطلبة لم يكتشفوا يهتمون بمصادر االخبار السياسية و ال بالشان السياسي

 ألنهممصادر اخبار سياسية جديدة من خالل تصفحهم لموقع التواصل االجتماعي فيس بوك 

الى الوسائل  باإلضافةيعتمدون على مواقع اخرى كاليوتيوب و تويتر وغيرها من المواقع 

 .اإلعالمية التقليدية 

اجاب معظم المبحوثين " معينسياسي زب انضممت الى ح "واما فيما يخص عبارة -    

،وبعدها تاتي %21.11ثم تليها نسبة الدين اجابوا بمعارض بشدة ،%62.22بمحايد بنسبة 

،وفي االخير جاءت %1.11،ثم تاتي نسبة الدين اجابوا بموافق %21.11نسبة الدين اجابوا 

ان اغلبية المبحوثين   ،ومن خالل هده النتائج نستنتج%3.33نسبة الدين اجابوا بموافق بشدة 

السياسية عبر موقع التواصل االجتماعي فيس بوك ،و  لألحزابكانوا محايدين ولم يهتموا 
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النصف الثاني من الطلبة رغم استخدامهم الدائم  لموقع فيس بوك لم ينضموا الى حزب 

 السياسية عبر هدا الموقع ، والنصف االخير من األحزابعليهم  تؤثرو لم سياسي معين 

 .العينة ساعدهم موقع فيس بوك على اختيار حزب سياسي معين و االنضمام اليه 

 : نتائج الدراسة

حاولت هده الدراسة من خالل تناولها لدور موقع فيس بوك في تشكيل االتجاهات 

السياسية للطلبة الجامعيين ،إبراز أهمية الفيس بوك و تأثيره على المستخدمين خاصة 

على دوره في تشكيل االتجاه السياسي للطلبة ،وبناءا عليه فقد خرجت الجامعيين و التعرف 

 : الدراسة بمجوعة من النتائج ،أهمها

 السمات الشخصية : 

  11.11تبين من خالل هده الدراسة ان أغلبية المبحوثين كانوا من فئة البنات بنسبة% 

رنة بفئة و ذلك للترفيه ومعرفة أمور الطبخ و الموضوعات و البحث العلمي ،مقا

الذكور الدين يستخدمون موقع فيس بوك من اجل ملئ وقت الفراغ ومعرفة األخبار 

 .الرياضية وغيرها

  هي األكثر استخداما  21-.1تبين من خالل هده الدراسة ان الشريحة العمرية من

للفيس بوك من غيرها من الشرائح العمرية األخرى نظرا ألنها مرحلة الخروج من 

 .ن يكون فيه الشباب على استعداد لتبني مظاهر الحداثةالمراهقة فهو س

  يتبين من خالل هده الدراسة ان طلبة العلوم اإلنسانية هم اكثر استخداما لموقع

التواصل االجتماعي فيس بوك وخاصة تخصص إعالم و االتصال نظرا لطبيعة 

 .التخصص

 ي ليسانس بنسبة بينت نتائج الدراسة ان أغلبية المبحوثين كانوا دو مستوى جامع

 .مقارنة بطلبة الماستر و دكتوراه11.11%

 عادات وأنماط استخدام موقـع فيـس بوك لدى الطلبة   : نتائج المحور االول

 نالجامعيين
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 اكثر من ثالث "يبلغ معدل الوقت المخصص لتصفح موقع فيس بوك لدى افراد العينة

بوك يعتبر عالما  ،الن موقع التواصل االجتماعي فيس%11.11بنسبة  " ساعات

فسيحا ال يمكن الخروج منه بطريقة سهلة فهو يستهوي و يجدب كل مستخدم لذا فان 

 .مرور الوقت ال يعد في الحسبان و منه قضاء ساعات طويلة 

  اي ليس  هناك وقت "يتصفح أغلبية الطلبة الجامعيين موقع فيس بوك في اي مكان

قت استخدام موقع فيس بوك من الن و  %12.2بنسبة "محدد لتصفح هدا الموقع

طرف المبحوثين غير محدود وإنما يكون حسب تفرغهم لها حسب الظروف فمنهم 

 .من لديهم ظروف خاصة بالدراسة و منهم من لديهم ظروف خاصة بالعمل 

  9.ليس هناك وقت محدد الستخدام موقع فيس بوك بالنسبة  المبحوثين بنسبة% 

مون موقع فيس بوك في أوقات محددة نتيجة مقارنة ببعض الطلبة الدين يستخد

 .ظروف خاصة تتحكم فيهم 

  معظم الطلبة الجامعيين يستخدمون فيس بوك منذ اكثر من ثالث سنوات بنسبة

وهدا مايدل بوضوح انهم مواكبون للتطور التكنولوجي الحاصل في   %.....

وانه متداول منذ  العالم،و االستخدام الشبكي لم يكن وليد الساعة من قبل المبحوثين

 .فترة طويلة 

  11.11يستخدم أغلبية المبحوثين أسماء مستعارة لحسابهم الشخصي%. 

  صديق عبر موقع فيس بوك  بنسبة   199يتعامل أغلبية المبحوثين مع اقل من

12.22%. 

  من بين أسباب استخدام معظم الطلبة لموقع التواصل االجتماعي فيس بوك الدردشة

 .%61.11ة مع األصدقاء بنسب

 دوافع و حاجات استخدام الطلبة لموقع فيس بوك:  المحور الثاني 

  يستخدم معظم المبحوثين موقع فيس بوك بدافع متابعة األخبار و مواكبة اإلحداث

 .%31.22بنسبة 

  يفضل اغلبية الطلبة الجامعيين خدمة الدردشة مع األصدقاء عبر موقع فيس بوك

 .%61.11بنسبة 
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 دور موقع فيس بوك في تشكيل االتجاهات السياسية للطلبة : المحور الثالث 

  إن الدافع السياسي الذي يكمن وراء استخدام المبحوثين لموقع فيس بوك هو كونه

،إضافة إلى %....1مصدر مهم للمعلومات في القضايا السياسية المختلفة بنسبة 

 . الدوافع السياسية األخرى

 بعة المواضيع و القضايا السياسية الجزائرية عبر يفضل اغلبية  الطلبة الجامعيين متا

باإلضافة إلى  المواضيع و القضايا السياسية  %11.11موقع فيس بوك بنسبة 

 .العالمية واإلقليمية و العربية 

  أحيانا ما يتوفر موقع فيس بوك على الجميع المعلومات التي تهم المبحوثين بنسبة

61.11%. 

 ين من خالل موقع فيس بوك ثقافة سياسية معينة بنسبة اكتسب اغلبية الطلبة الجامعي

11.11%  . 

  إن المبحوثين ال يتقون في األخبار السياسية بشكل دائم بل أحيانا ما يصدقونها بنسبة

19%. 

  إن موقع فيس بوك حقق اشباعات معرفية متعددة للمبحوثين، من بين أكثر االشباعات

وض الثقافي و المعرفي السياسي حول قضية المحققة من خالل هدا الموقع إزالة الغم

،بحيث التأثير المعرفي يسبق بالضرورة اتخاذ موقف اتجاه  %61.11معينة بنسبة  

األحداث ، اذ ال يتصور ان يبني الفرد موقفا معينا دون ان تكون لديه معرفة 

يقراه بتفاصيله ،لكن ذلك ال يعني ان الفرد سيتخذ حتما موقفا اتجاه كل ما يشاهده او 

في موقع فيس بوك،فاألمر مرتبط بمدى اهتمام الطالب بالحدث او القضية او 

 .المعلومة السياسية 

   كسب مكانة معرفية مرموقة حول السياسة،إشباع نفسي حققه اغلبية الطلبة الجامعيين

باإلضافة إلى  %63.66من خالل موقع التواصل االجتماعي فيس بوك بنسبة 

 .خرى االشباعات النفسية األ

  مضامين الصفحات السياسية عبر موقع فيس بوك أثرت على تشكيل االتجاهات

،وذلك من خالل تكرار الرسالة %....6السياسية لدى الطلبة الجامعيين بنسبة 
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اإلعالمية التي تقدم معلومات و معارف سياسية دات توجه معين و مضمون واحد 

جديدة تؤثر في مواقف الجمهور  من شانه ان يغير قناعات قائمة او يغرس قناعات

 .اتجاه القضايا و الموضوعات التي تعرض عبر هدا الموقع 

  إن الطلبة الجامعيين محايدون وال يهتمون للمعلومات السياسية المنشورة عبر موقع

التواصل االجتماعي فيس بوك ، و النصف الثاني من الطلبة يقتنعون بكل ما يتلقوه 

وقع فيس بوك ألنهم يعتبرونه الوسيلة األولى لنشر من معلومات سياسية عبر م

 .المعلومات

  إن معظم أفراد العينة محايدون و ال يهتمون للمعلومات المنشورة عبر موقع التواصل

االجتماعي إن كانت صادقة أو كاذبة ،و النصف الثاني من المبحوثين ال يصدقون بما 

وقع نظرا لعدم معرفة مصدر هده ينشره السياسيون من معلومات سياسية عبر هدا الم

المعلومات ،أما النصف الثالث من الطلبة يصدقون بكل ما ينشر من معلومات عبر 

 .هدا الموقع ألنه وسيلة اتصالية و إخبارية بالدرجة األولى 

  إن اغلبية الطلبة الجامعيين حددوا أو شكلوا توجههم السياسي من خالل تصفحهم

 س بوك  لموقع التواصل االجتماعي في

  إن أغلبية المبحوثين تغير موقفهم اتجاه قضية أو شخصيات معينة نتيجة تصفحهم

لموقع التواصل االجتماعي فيس بوك ودلك بسبب قوة تأثير الصفحات و المجموعات 

 .السياسية على اتجاه الطالب الجامعي نحو قضية أو شخصية معينة 

 ينة اكتشفوا مصادر أخبار جديدة من ومن خالل هده النتائج نستنتج أغلبية أفراد الع

 .خالل موقع فيس بوك

  إن أغلبية المبحوثين  كانوا محايدين ولم يهتموا لألحزاب السياسية عبر موقع

التواصل االجتماعي فيس بوك ،و النصف الثاني من الطلبة رغم استخدامهم الدائم  

األحزاب  لموقع فيس بوك لم ينضموا إلى حزب سياسي معين و لم تؤثر عليهم

السياسية عبر هدا الموقع ، والنصف األخير من العينة ساعدهم موقع فيس بوك على 

 .اختيار حزب سياسي معين و االنضمام إليه 
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 : خاتمة

ان التاثير على مواقف الطلبة و اتجاهاتهم السياسية ال يقتصرعلى ما تقدمه وسائل       

،بل ان التاثيرقد يكون عكسيا على الوسائل نفسها االعالم و االتصال من معلومات و معارف 

،بحيث تتغير مواقف الجمهور من الوسيلة االعالمية و االتصالية بسبب عوامل معينة ،منها 

عامل النضج المعرفي لدى الجمهور ،او طبيعة المضمون الذي تقدمه الوسيلة االعالمية و ما 

عوامل ،و لدلك كان موضوع دراستنا يتعلق به من موضوعية في الرسالة او غيرها من ال

 . حول دور موقع فيس بوك في تشكيل االتجاهات السياسية للطلبة الجامعيين 

من خالل هذه الدراسة  هو ان موقع التواصل االجتماعي فيس بوك  إليهما خلصنا  أهمان     

دورا بحيث لعب و اتصالية بارزة بشكل كبير في الجزائر و العالم ،  إعالميةبات ظاهرة 

على مختلف المستويات  يفي صنع صحوة في حرية التعبير لدى المجتمع الجزائركبيرا 

الرأي و التعريف بوجهات  إلبداء ةخاصة لدى الطلبة الجامعيين، فقد خلق ساحة مفتوح

 تالي كان لهالجديدة للتفاعل الجماعي ، و ب أشكاالعبر فظاءاته ، حيث افرز  النظر المختلفة

، أولوياتهمتي تمثل نحو الموضوعات والقضايا ال األفرادبارز في رسم و توجيه اهتمام دور 

و تشكيل توجه  أو قضية يرغبون في إثارتهاموضوع  أيمساحات واسعة لطرح  أعطاهاو 

بدور  سياسي معين ،ومن خالل نتائج دراستنا استنتجنا ان موقع التواصل االجتماعي ساهم

في تشكيل االتجاهات السياسية للطلبة الجامعيين من خالل مضامين الصفحات و  كبير

و تحقيق اشباعات نفسية و معرفية كزيادة الرصيد  عبر هدا الموقع المجموعات السياسية

وكسب مكانة معرفية مرموقة حول السياسة في المجتمع،باالضافة الى  المعرفي و الثقافي

ن بالقضايا السياسية الجزائرية عبر هدا الموقع وخاصة مايتعلق اهتمام معظم الطلبة الجامعيي

للمعلومات و القضايا السياسية و االجتماعية  مهمبالحراك الشعبي الجزائري باعتباره مصدر

 .المختلفة 

قد ساهم بشكل او باخر في معالجة القضايا الراهنة و التي وبهدا موقع فيس بوك يكون      

معيين،نظرا الهميته و قدرته في توصيل الرسالة الى الجهات المعنية ، يهتم بها الطلبة الجا

باسلوب يمكن اعادة النظر في تلك القضايا وربما معالجتها و ضبطها بما يتالئم مع ارائهم ،و 
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تعليق عليه،الى وسيلة لها بالتالي تحول موقع فيس بوك من مجرد وسيلة لنقل الخبر و او ال

حولهاو بالتالي المساهمة في حلها باالضافة و اثارة ردود االفعال معالجة القضايا  دور في

 . الى تشكيل اتجاهات سياسية مختلفة للمستخدمين 
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 : قائمة المصادر و المراجع

 : الكتب

-الطبعة األولى-الدار العربية للنشر والتوزيع-أساسيات علم النفس-جنان سعيد الرحو .1

 .2005-بيروت

شبكات التواصل االجتماعي و تاثيرها على جمهور  -حسن السوداني و دمحم المنصور  .2

 -الطبعة االولى  -مركز الكتاب االكاديمي – social media networks المتلقين 

 .2112 -عمان  

 –دار الفكر  – 3الطبعة  –علم النفس االجتماعي  –خليل عبد الرحمان المعايطة  .3

 .2111-عمان 

ديوان المطبوعات  –الوجيز في المنهجية للعلوم االجتماعية  و اإلنسانية  –رحالي حجيلة  .4

 . 2112 –الجزائر  –الجامعية 

–الطبعة األولى -مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع-اإلعالم الجديد-دمحم عبد الحميدصالح  .5

 .2011-القاهرة

دراسة الميسرة للنشر و  –البحث العلمي في الصحافة و اإلعالم  –عامر إبراهيم قنديلجي  .2

 .2115عمان -11الطبعة  –التوزيع و الطباعة 

ب ط -السعودية-عة الملك خالدجام–شبكات التواصل االجتماعي -عثمان دمحم الشمراني .7

-2114. 

-دار اسامة للنشر و التوزيع -"شبكات التواصل" جديداإلعالم ال –علي خليل شقرة  .8

 .2014–عمان -األردن-الطبعة االولى

طبعة -دار صفاء للنشر والتوزيع -التنشئة اإلجتماعية للطفل-عمر أحمد همشري  .9

 .1434 -2013عمان –الثانية 

العربي –وسائل االتصال الحديثة من الجريدة الى الفيس بوك -عامرفتحي حسين  .11

 . 2011-القاهرة -للنشر والتوزيع
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الطبعة االولى  –العبيكات للنشر  –نظريات التاثير االعالمي  -دمحم بن سعود البشر .11

 .2114 –الرياض  –

ر مكتبة المجتمع العربي للنش –االتجاهات النفسية –دمحم عبد العزيز الغرباوي  .12

 .2007-األردن –عمان –الطبعة األولى  –دار أجنادين للنشر و التوزيع –التوزيع 

ماهية مواقع "ثورة شبكات التواصل االجتماعي -مقدادي خالد غسان يوسف  .13

التواصل االجتماعية و أبعادها التقنية االجتماعية الدينية والسياسية على الوطن 

 .2011-األردن الطبعة األولى-وزيعدار النفائس للنشر و الت-"العربي والعالم

-ب ط   -السودان -اثر الفيس بوك على المجتمع-وائل مبارك خضر فضل هللا .14

2010. 

 : المعاجم و القواميس

الطبعة  –مصطلحات في اإلعالم  و االتصال  –اللسان العربي  –خضير شعبان  .1

 .هـ 1422 –عمان  –دار اللسان العربي  –األولى 

دار  –" عربي–إنجليزي "معجم مصطلحات اإلعالم –الخليفي طارق سيد أحمد  .2

 .2118-الطبعة األولى -المعرفة الجامعية 

-الطبعة األولى  -دار أسامة للنشر و التوزيع –المعجم اإلعالمي  - جمال الفار دمحم .3

 .2112-عمان -األردن 

الشروق دار  -الطبعة األولـى   –معجم علم االجتماع المعاصر  –معن خليل العمر  .4

 .2112 –عمان  –لنشر و التوزيع 

المعجم في المفاهيم الحديثة لإلعالم و االتصال المشروع العربي –مي العبد هللا  .5

لبنان  –بيروت –الطبعة األولى  -دار النهضة العربية  -(لتوحيد المصطلحات 

2114. 

 :المراجع االجنبية

CF. Emmanuel Mounier , Traite du carate ‘re 4eéd 1961, Tome 2  -1  

  -2 MARCEL Danes; dictionary of media and communications M.E Sharpe, new 

York, 2009 .  
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 : المذكرات الجامعية

دور الفيس بوك في تشكيل الرأي العام الجزائري نحو القضايا الراهنة –أمال معاش  .1

علوم اإلعالم و مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في -"الحراك الشعبي نموذجا"

 .2019-2018-جامعة العربي بن مهيدي ام بواقي-االتصال

رسالة مقدمة لنيل شهادة -تأثير الفيسبوك على طلبة الجامعة السعودية-جارح العتيبي .2

 .2008-الرياض -جامعة الملك سعود -الماجستير 

ي مواقع التواصل االجتماعي و تشكيـــل الوعــ-حمــدي أحمـــد عمـــر علـــي  .3

السياســي دراسة في سوسيولوجيـــــا االنترنت على عينة من الشباب في بعض 

جامعة سوهاج  –كلية اآلداب  –مدرسة علم اجتماع التنمية  -محافظات صعيد مصــــٍر

 . 2114سنة 

دور فيس بوك في تداول المعلومة السياسية لدى الطلبة  –ساعد راشدي و هشام قارة  .4

نية على عينة من طلبة الماستر علوم اإلعالم و االتصال بجامعة دراسة ميدا" الجامعيين 

تخصص  –مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر  في علوم اإلعالم و االتصال  –مسيلة 

 .2117ماي  –المسيلة  –جامعة دمحم بوضياف  –اتصال و عالقات عامة 

تواصل االجتماعي واقع استخدام المنظمات األهلية في قطاع غزة لشبكات ال-دمحم منتصر .5

 .2013-غزة فلسطين-الجامعةاالسالمية-شهادة ماجستير-في تعزيز عالقاتها بالجمهور

الشبكــــات االجتماعية و اتجاهات الشبـــاب الجزائـــري نحـــو   -هـــدار خالـــــد  .2

 -نموذجا الشبـــاب الجزائري  –عمليــــة التغييــــر السياســــي فــي الوطـــن العربــــي 

الجامعة  –لمعهد العالي الدكتوراه في اآلداب  و العلوم اإلنسانية و االجتماعية 

 م2112-م 2115سنة  -اللبنانيـــــة 

 : المجالت العلمية

اتجاهات طلبة الجامعة نحو عمل المراة في المجالين السياسي و  –خضير مهدي صالح  .1

العدد  –المجلد السادس –كربالء العلمية مجلة جامعة  –االجتماعي في المرحلة الراهنة 

 .2118 -انساني –الثاني 
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مجلة العلوم  –أصل التفاوت في االتجاهات السياسية بين الناس -شمران حمادي  .2

 .العراق – 37العدد  –السياسية 

اتجاهات فئة الشباب الجامعي نحو المشاركة في االنتخابات -عبد الحليم ماهور باشة .3

 .2015مارس-13العدد–مجلة سياسات عربية -رالرئاسية في الجزائ

 : المقاالت االلكترونية

  - 1 https://www.trtarabi.com/opinion/ -الجزائر-في-حراك وإشكالية  -ائر  

15على الساعة  2121\18\22تم التصفح يوم 17413الفيسبوك  

 - 2 https://www.alhurra.com/algeria/ على الساعة  2121\18\22تم التصفح يوم  

18 

3  - https://www.taybee.net/2016/09 على الساعة   2121|18|21التصفح يوم تم  

  مساءا18

  4 - www.z-dz.com   تم التصفح يوم 21\18\2121 على الساعة 19مساءا  

  -5 https://hebaalrahmanhreash.wordpre تم التصفح يوم   على  15/07/2020

3: 10الساعة  1 -2 

https://www.mokatel.com/openshare/behoth/Mnfsia15/Atttudes/sec07.

doc_cvt.http   تم التصفح يوم  .  30: 14على الساعة 15/06/2020
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 الجمهوريـــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــة الشعبيــــــــة

 وزارة التعليـــم العالــــــي و البحــــث العلمــــــي

 مستغانم  –جامعـــــة عبد الحميد بن باديــــس 

 عيةكليــــة العلـــوم العلــــــوم االجتما

  قســـــم العلـــــوم اإلنسانيـــــة

 :استمارة بحـــث حــــــول 

 

 

 

 

 

 

ــل شهـــــادة الماستـــــر فــــي علـــــوم  اإلعـــــالم و االتصال تخصـــــص مذكــــرة مكملـــــة لنيـــ

 عالقـــــات عامــــــة 

 

                      : إشــــراف األستاذة                                                   : إعـــداد الطالبـــــة

 حفصــــــة   كوبيبــــــي                   حمـــــو ياسميـــــن 

 

 .بيانـــات االستمارة سريــة و ال تستخـدم إال ألغـراض البحــث العلمـــي  :مالحظــــــة 

 فــــي الخانــــة المناسبــــــة ( X)ضــــع عالمـــــة 

 

 م9102/9191: السنــــة الجامعيـــــة

 

 دور موقع فيس بوك في تشكيل االتجاهات السياسية للطلبة الجامعيين

 "   -مستغانم  –دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة عبد الحميد بن باديس "               



 المالحق

 :البيانـــــات الشخصيـــــة 

 أنثـــى     ذكـــر :     س الجنــــ

 فأكثر 03                  03-52     52-81:    الســـن 

 ......................................التخصص يذكـر

 ليسانـــس                 ما ستـــر                   دكتـوراه: المستــوى الجامعـي

 .قـع فيـس بوك لدى الطلبة الجامعيين عادات وأنماط استخدام مو :المحـور األول 

 كم تقضي من ساعة في اإلبحار عبر الفيس بوك ؟ / 8

 أقل من ساعة   -أ  

 ساعات  0 –ساعة  -ب 

 ساعات  0أكثر من   -ج 

 في أي مكان تستخدم موقع فيس بوك ؟ / 5

 في أي مكان -د     الجامعة   -مقهى االنترنت           ج -البيت             ب   -أ       

 فيس بوك ؟ الفترات التي تستخدم فيها الما هي / 0

 في أي وقت -د   ليال           –ج         مساءا            –ب      صباحا             -أ

 منذ متى وأنت تملك حسابك ؟ / 4

 أقل من سنة  -أ   

 من سنة إلى ثالث سنوات  -ب   

 أكثر من ثالث سنوات  –ج    

 تستخدم فيس بوك بــ ؟ هل/ 2

 اسم حقيقي  -ب   اسم مستعار  -أ   



 المالحق

 كم من صديق تتعامل معه على صفحتك ؟/ 2

 233أكثر  –ج    233إلى  833من  –ب    833أقل من  -أ

 عندما تتفتح فيس بوك فهل ؟/ 7

 تكتفي بقراءة مشاركات اآلخرين  -أ     

 تضع مشاركتك الخاصة  -ب     

 قائك تدردش مع أصد -ج   

 تبدي إعجابك بالمواضيع  -د   

 ما طبيعــة المجموعات التي تتفاعل فيهــــا / 1

 إخبارية  -ترفيهية       هـ  -د    ثقافية  -ج  اجتماعية  –ب   سياسية    -أ        

 ما هي الصفحات السياسية التي تتابعها عبر موقع فيس بوك ؟/9

 صفحات خاصة بالحراك -أ       

 صفحات خاصة باألحزاب السياسية  -ب    

 سياسية ةصفحات خاصة بشخصي -ج     

  صفحات خاصة باالنتخابات -د    

 هل تعلق على المنشورات الخاصة بالسياسة           نعم              أحيانا         نادرا/83

 :دوافع وحاجات استخدام الطلبة لموقع فيس بوك  :المحــــور الثانـــي 

 (يمكن اختيار أكثر من جواب) موقع فيس بوك ك إلى استخدام  الذي يدفع ما/ 88

 متابعة األخبار و مواكبة األحداث –ج        التعرف على أصدقاء جدد -أ

 اكتساب خبرات و معارف جديدة  -د   التسلية و الترفيه  -ب 

 ..................................: ....................................أخــرى تذكــــر   -هـ      

 ما هي الخدمات التي تفضلها عبر فيس بوك ؟ / 85

 متابعة األحداث و األخبار و التعليق عليها  -د                          الدردشة مع األصدقاء  -أ

 نشر و بث المعلومات عبر الموقع  -هـ     مشاركة الصور و الفيديوهات   -ب           



 المالحق

 تحميل مقاالت و كتب خاصة بدراستك  -ر                        األلعاب  -ج     

 : ....................................................................       أخـــرى  تذكـــــر  -و     

 :م دور الفيس بوك في تشكيل االتجاهات السياسية لطلبة جامعة مستغان :المحور الثالث 

 استخدامك لموقع فيس بوك ؟ وراءالسياسي ما الدافع / 80

 االهتمام بالمناقشات التي تدور حول القضايا السياسية            - أ

 نادرا    أحيانا                 دائما               

 ادرا                                  ن    أحيانا       دائما              : ضايا المختلفةمصدر مهم للمعلومات في الق - ب

 السياسية و االجتماعية على الصعيد المحلي و الدولي     متابعة التغييرات -ج 

 نادرا        أحيانا                   دائما          

 معرف اتجاهات الرأي العام حول القضايا واألحداث السياسة     -د

 نادرا     حيانا            أ       دائما               

 ما هي أهم المواضيع السياسية التي تفضلها في موقع فيس بوك /  84

 المواضيع و القضايا السياسية الجزائرية  -أ         

 المواضيع و القضايا اإلقليمية و العربية  -ب        

 المواضيع و القضايا السياسية العالمية  -ج

 ................................................:...أخرى أذكرها  -د    

 : يتوفر موقع فيس بوك على جميع  المعلومات السياسية التي تهمك / 82

 نادرا –ج    أحيانا  –ب   نعم  –أ 

 هل موقع فيس بوك يكسبك ثقافة سياسية ؟  / 82

 ال     نعم                

 فيس بوك                     تبث عبر موقع ثق في األخبار السياسية التيهل ت   / 87

 نادرا           أحيانا               دائما             

 المعرفية المتعلقة بالسياسة التي يحققها لك موقع فيس بوك ؟  اإلشباعات ما هي أهم / 81



 المالحق

 زيادة المعلومات نحو قضية أو شخصيات سياسية  -أ

 ي و المعرفي السياسي زيادة الرصيد الثقاف -ب       

 إزالة الغموض المعرفي السياسي حول قضية أو شخصيات معنية  -ج

 :.............................................................أخرى أذكرها  -د

 ما هي اإلشباعات النفسية المحققة المتعلقة بالسياسة من خالل استخدماك لموقع فيس بوك؟/ 89

 لنفس و الشعور بالطمأنينة و الراحة المعرفية و النفسية حول السياسة الثقة في ا -أ

 كسب مكانة معرفية مرموقة حول السياسية في المجتمع  -ب          

 تشكيل توجه سياسي معين–ج           

 ...................................................................:أخرى اذكرها -د

 ر موقع فيس بوك على تشكيل توجهك السياسي شخصيات ؟كيف أث/ 53

  من خالل مضامين الصفحات السياسية عبر موقع فيس بوك  –أ 

 من خالل شكل الصفحات السياسية عبر موقع فيس بوك      –ب      

 تأثير الصفحات السياسية عبر موقع فيس بوك على العقل و العاطفة  من خالل –ج      

 :من تصفح موقع فيس بوك فإنــك  عند انتهائك/ 58

 نوع الشدة                                

 العبارات 

 موافق

 بشدة
 محايد موافق

 معارض

 بشدة
 معارض

      تقتنع بكل ما تلقيته من معلومات سياسية

      تصدق ما تلقيت من معلومات سياسية

      حددت توجهك السياسي

      شخصيات معينة أوتغير موقفك اتجاه قضية 

      سياسية جديدة  إخباراكتشفت مصادر 

      حزب سياسي معين إلىانضممت 

 



 الفهرس

 

 الفهـــرس

 الصفحــة وانــالعن

 شكـر و عرفـان 

 اإلهـداء 

  ملخـص الدراسـة بالعربيـة

 جنللييةةملخص الدراسة باال

 ب-ا مقدمـة

 المنهجي للدراسة اإلطار : األول الفصل

 10 الدراسة  إشكاليـة

 10 ةتساؤالت الدراس

 10 الموضوع  إختيار أسباب

 10 ة الدراسـة أهمي

 10 داف الدراسـةأه

 10 منهج الدراسة

 10 أدوات جمع البياجنات 

 10 ملتمع البحث و العينـة

 10 ود الدراسةحـد

 01 صعوبات الدراسة

 00 تحدةـد المفاهيم

 00 الدراسة السابقـة

 اإلطار النظري للدراسة : الثاني الفصل

 الفيس بوك لمحة عامة حول الموقع -0



 الفهرس

 

 00 تمهيد 

 02 بوك  جنشأة و مفهوم الموقع فيس

 02 بوك  ممييات موقع فيس

 00 بوك  موقع فيس استخدام ملاالت

 01 بوك على الطلبة فيس اإلةلابية و السلبية لموقع اآلثار

 موقع فيس بوك السياسية عبر االتجاهات تشكيل -2

 00 تمهيد 

 00 السياسية  االتلاهات مفهوم

 00 االتلاهات  أجنواع

 02 االتلاهات  تكوةن مراحل

 02 السياسة الطلبة  اتلاهات عوامل تشكيل

 03 خالصة 

 00 ر الميداجني للدراسةاإلطا : الثالث الفصل

 00 بياجنات الدراسة الميداجنية  تحليل

 22 عرض النتائج العامة للدراسة 

 20 خاتمة 

 20 قائمة المراجع

 مالحق

 الفهرس

 

 

 



 الفهرس

 

 فهرس الجداول

 الصفحة دولــوان الجــــعن رقم الجدول

 12 ةبين توزةع المبحوثين متغير اللنس (10)اللدول رقم 

 12 ةبين توزةع المبحوثين حسب متغير السن  (10) اللدول رقم

 13 ةبين توزةع المبحوثين حسب التخصص (10)اللدول رقم 

 10 ةبين توزةع المبحوثين حسب متغير المستوى اللامعي (10)اللدول رقم 

 00 ةبين الوقت الذي ةقضيه المبحوثين في تصفح موقع فيس بوك (10)اللدول رقم 

 00 بين مكان استخدام المبحوثين للفيس بوكة (12) اللدول رقم

 00 ةبين فترات استخدام المبحوثين لموقع فيس بوك (12) اللدول رقم

 00 ةبين مدة استخدام المبحوثين لموقع فيس بوك (13)اللدول رقم 

 00 ةبين جنوع االسم الذي ةستخدمه المبحوثين (10)اللدول رقم 

 02 الدةن ةتعاملون معهم المستخدمين ةبين عدد األصدقاء (01)اللدول رقم 

 02 ةبين سبب استخدام المبحوثين لموقع فيس بوك (00)اللدول رقم 

 02 ةبين طبيعة الملموعات التي ةتفاعل معها المبحوثين (00)اللدول رقم 

 00 ةبين الصفحات السياسية التي ةتابعها المبحوثين  (00)اللدول رقم 

 (00)اللدول رقم 
ق المبحوثين على المنشورات السياسية عبر موقع فيس ةبين تعلي

 بوك
01 

 00 ةبين دافع استخدام المبحوثين لموقع فيس بوك (00)اللدول رقم 

 00 ةبين الخدمات المفضلة للمبحوثين عبر موقع فيس بوك (02)اللدول رقم 

 00 الدافع السياسي وراء استخدام المبحوثين لموقع فيس بوك (02) اللدول رقم

 02 ةبين المواضيع التي ةفضلها المبحوثين عبر موقع فيس بوك (03) اللدول رقم



 الفهرس

 

 (00) اللدول رقم
ةبين مدى إدا ةوفر موقع فيس بوك على جميع المعلومات 

 السياسية التي تهم المبحوثين
02 

 (01) اللدول رقم
ةبين مدى اكتساب المبحوثين الثقافة السياسية من خالل موقع 

 فيس بوك
03 

 (00) اللدول رقم
ةبين ثقة المبحوثين في االخبار السياسية التي تبث عبر موقع 

 فيس بوك
00 

 (00) اللدول رقم
ةبين االشباعات المعرفية السياسية المحققة من طرف المبحوثين 

 من خالل موقع فيس بوك
21 

 (00) اللدول رقم
ل ةبين االشباعات النفسية السياسية المحققة للمبحوثين من خال

 موقع فيس بوك 
20 

 (00)اللدول رقم 
ةبين كيفية تاثير موقع فيس بوك على تشكيل االتلاه السياسي 

 للمبحوثين
20 

 20 ةبين جنتائج تصفح المبحوثين لموقع فيس بوك (00) اللدول رقم

 

 

 

 

 

 

 


