


 



  

 

 

 شكر وعرف ان
أمدنا بالقوة والصبر على مواصلة هذا ذي جه بالشكر والحمد هلل عز وجل النتو 

 العمل وإتمامه

على إشرافه املميز  " بوعمامة العربي"ونتقدم بجزيل الشكر وكامل العرفان  لألستاذ 

 وتوجيهاته ملفيدة مالحظاته القيمة

  هذا العمل و كما ال يفوتنا ان نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا و شجعنا على اتمام

 نانخص بالذكر أوليائ

 .لى من ساعدنا  في إنجاز هذه املذكرة سواء بكلمة أو فكرة أو مرجعإ و 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 إهداء
هللاالى سندي وقوتي و مالذي بعد   

 الى من اثروني على انفسهم وضحوا ألجلي

ذللوا الصعاب التي واجهتنيالى من غرسوا في حب العلم و   

 امي الحبيبة منبع الدفيء والحنان

 ابي العزيز رمز الصبر و الكفاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ملخص الدراسة

هدددددددداسة إىلااإكددددددددم  ا إىلامددددددددت اددددددددال تماددددددددم إىل  دددددددد  ال      دددددددد   إىل  إ دددددددد  إ   ادددددددد ا  ىلددددددددا  

 :إىلط ىلب إجلزإئري وإختذن   ال إىلف يسب ك من ذً  ، حمث مت طرح إىل س ؤل إىلرئمس  إىل  يل

 دددددددد   ددددددددا  ح دددددددد ا تماددددددددم إىل  دددددددد  ال ىلددددددددا  إىلط ىلددددددددب إجلزإئددددددددري   إكدددددددد  اإ      دددددددد   إىل  إ دددددددد  

 ؟ (إىلف يسب ك)إ   ا ا 

وىلل  دددددد ل  ا ن دددددد ئة متددددددذد إىلااإكددددددم مت إ ا ادددددد ل الدددددد  إ دددددد  ة إىل  ددددددف  و  دددددد    ادددددد  إىلااإكددددددم   

ام ددددددم  ددددددال إىلطلبددددددم إجلزإئددددددريص وإ سدددددد  ا ص ىلمددددددبا   إىل  إ دددددد  إ   ادددددد ا ، وىلسدددددد  ىلم إىل  دددددد ل  ا  مدددددد  

ال  وإ ت ددددددد ل  فدددددددرلإ    اددددددد  إىلبندددددددث مت إه مددددددد ا ام دددددددم ت دددددددايم ت إ  ددددددد   فدددددددرل ،  دددددددال طلبدددددددم الددددددد   إ اددددددد

وزادددددددة الدددددددم ي إكددددددد ا ا  إكددددددد بم    ىلا ونمدددددددم  ا ندددددددم  دددددددال  - سددددددد   م -جب  عدددددددم ابدددددددا إ امدددددددا  دددددددال  ددددددد لي 

 91،   بعدددددم  ددددد الس ةددددد وا ائمسدددددمم  ا ندددددم  دددددال ...إىلبم نددددد   إىلم  دددددمم إجلددددد  ، إىلسدددددال، إ سددددد    إىل علماددددد 

 م ن هتدددددد  و لمل دددددد  كددددددعإل وزاددددددة  ىلا ونمدددددد  ادددددد    تدددددد  إىلف يسددددددب ك إىلددددددذي هدددددد   ددددددز   ددددددال لاإكدددددد   ، مت تفريدددددد  

   إىلف يسدددددددب ك أددددددد    دددددددال  أ دددددددر إ  إتددددددد  إ   ا امدددددددم تددددددداإو ً : ىل  ن ددددددد  الددددددد   ا ادددددددم  دددددددال إىل  ددددددد ئة    ددددددد 

ىلقمادددددددم إىل  ددددددد  ال وتف ادددددددد  إىلطلبدددددددم  ددددددد    مدددددددد اإت  و  دددددددر  سددددددددم ي  مدددددددا    ددددددد   ادددددددد    مددددددد اإ  إىلفمدددددددداي  

فقددددددرإ  وإىلددددددااي إ ددددددد لي إىل  دددددد   مم وه  ددددددم تلددددددل إىلددددددع تددددددم ر   نفدددددد  إىلطلبددددددم وهتددددددز ادددددد طف  ي،  سدددددد اا  إىل

وإ ع ددددد ي، إىل ددددد م   ىلدددددا  ىللاريددددد ، و نمددددد   نددددد إلي  ق سمدددددم وإجلاعمددددد   إ  يدددددم  دددددص إىلطلبدددددم هددددداس    سددددد اا  

 .إىلم     ولإا إ س ص

 :الكلمات المفتاحية

 الفايسبوك / الطالب الجزائري / منصات التواصل االجتماعي/ التضامن / قيمة 

 



Study summary: 
The study aimed to reveal the value of solidarity in the social 

media platforms of the Algerian student and we took a model on 
Facebook, where the following main question was asked: 
To what extent is the value of the solidarity of the Algerian student in 
his use of social media platforms (Facebook)? 

To achieve the results of this study, the descriptive approach was 
invoked and the study community was represented in a sample of 
Algerian students and users of social networks, and for easy access to all 
the vocabulary of the community. of research, an intentional sample 
made up of only one was chosen, among the students in media sciences 
and the communication of the University Abdel Hamid bin Badis - 
Mostaganem - An electronic questionnaire made up of personal data 
was distributed to them, sex , age, level of education ..., followed by 
three main axes consisting of 19 questions disseminated electronically 
via Facebook, which is part of our study, its data were downloaded and 
analyzed to obtain a set of results, the most important of which are : 
Facebook has been one of the most socially exchanged sites for the 
value of solidarity and the interaction of students with its publications 
and has positively affected them. nt through solidarity video 
publications, especially those that affect the same students and shake 
their emotions, help the poor and material and moral support, donate 
blood to patients and establish cultural clubs and charities among 
students aimed at to help Orphans and retirement homes. 
keywords: 

The value / solidarity / social media / Algerian student / Facebook    
 

 



 



 مقدمة
 

 
 أ

تعددددددد من أدددددددائم ددددددد مليدددددددئمن وتدددددددها من دددددددلمتاددددددد م  ا دددددددهمن   عددددددده م تأددددددده م  ا دددددددهمن  دددددددئ م ت ع ددددددد من أدددددددائم

بددددده املبم ن ادددددهيريم يدددددام عدددددهك م ه دددددصم حدددددهب صم  قددددد تبمن ا دددددو من  ددددد ا  م تع ددددد م ددددد مل دددددت م دددددهمتاددددد م

ليدددددئمن دددددو نب من دددددلمتدددددوب مبددددد ملندددددونيمن   ددددد م تعدددددئ من ادددددت مباددددد  ئم كأدددددت من   ه ددددد م  ادددددممن   عددددده م  ددددد م

م. ن رتنب مبفض  ه

ن أددددددائميددددددامن ضدددددد هتصمنز دددددد أون من   عدددددده م نةييه يدددددددهم ز دددددد مل من أددددددائمنز   ه اددددددصميددددددام تاددددددد  م

 م ددددددد مل ه ددددددداصمينادددددددهنمتدددددددهنمً  ددددددد مسكملجملدددددددهمت عدددددددامي  ن متاددددددد ن م م ه ددددددد من   ددددددد م ت نعدددددددمم   أددددددد  م ن و دددددددا

اددددددملجمما دددددد مً ت ددددددصم دددددد من أددددددتنت م ن دددددد تئم ن قدددددد ه من ف وكددددددصم ن هيكددددددصمن ددددددلم ادددددد مً  ع ددددددهم ددددددهم دددددد م دددددد  م

 حتدددددد يمشدددددد م عا ددددددص ما تل ددددددهمسكنمتهتددددددىميددددددت من أددددددائمس هباددددددص م ادددددد م  ددددددام  دددددد من   ن دددددده من  ك ددددددصم م

 تدددددتنيوم   ددددد من دددددو ئمن ع دددددت منيتقدددددهتاصم نز   ه ادددددصمنزقددددده مردددددتمي ن دددددصمن أدددددائمت عاددددده م    ددددد م م   ددددد من

 ددددد منادددددد ملسم تادددددهك متفقدددددد يهم  ف ت  ددددددهمبددددد ميددددددت من     ددددده مسز ملجملددددددهمتفددددددو متفقددددد همت   دددددد م هبددددددىم

  قددددددد أهنم من  دددددددهنم ن   ن ددددددده منيتقدددددددهتاصم نز   ه ادددددددصماهلدددددددصم م دددددددهنم  دددددددهين من   ددددددد م ددددددد من اددددددده   م

بأدددددائماهلدددددصم دددددهملي مسيمم ن    ددددد مبددددده عتي مسيمن أدددددائم  اددددده من تدددددتنيوم  ددددد مل ه ددددد هم تأدددددتيمتدددددهنمً  ددددد 

م.خت صمن   ن ه م ي   ه

ن ددددددلم  ددددددو ممles réseaux sociaux»م «  تع دددددد م ددددددا ه من  تنلددددددهنمنز   دددددده ا

  ددددددددا صمنت دددددددهجمم دددددددا و م مني دددددددد ننمن ات ادددددددصمن  اددددددددصمم5991    ددددددد من  قدددددددعا اه  م به    كدددددددد م م ددددددد صم

  م يددددددددامً ت ددددددددصم دددددددد من تن دددددددد م ن عه اددددددددصم ادددددددد مل ميددددددددت من  ددددددددا ه م ددددددددهم ددددددددت م تدددددددد   م  دددددددد ملنددددددددونيمن   دددددددد

ني  رت تاددددددددصمن    ددددددددو م دددددددد م ددددددددا صمن ترتتاددددددددىمت ددددددددا م قدددددددد     من  دددددددده تصم مست دددددددده م سحددددددددهنصملددددددددف ه م

  كدددددد  م    ادددددد  ئم دددددد من ا دددددد م دددددد من لدددددد  ه م ن  عددددددوسم  ددددددا ئم تددددددتنمنز ددددددمل م  دددددد من اادددددده م ن  ددددددت م

 ني  ه ددددددده م  دددددددرتتص ممت  ددددددده ن  ن فاددددددد كتيه من    فدددددددصم حت ا  دددددددهم مً  ددددددد مننرتنحدددددددام  ددددددد مبددددددد ملندددددددونيمن



 مقدمة
 

 
 ب

  ددددددد م ددددددده  م م دددددددو صمنت  ددددددده يهم ن ددددددد أ هسهم    ددددددد م ددددددد من  دددددددرتت م ددددددد ت صمنز ددددددد   ن م  دددددددو صمتددددددد ن م

ن ع ت ددددددده منا دددددددهم ت دددددددت مت ااأهئدددددددهمز   هييدددددددهم  ددددددد من ت دددددددها من  عددددددد ي م   يدددددددهم ددددددد مت  ت ت ادددددددهمني دددددددمل م

م. نزت هجم

 ت ددددددد م" م تك دددددددهمبددددددد ملندددددددونيمن   ددددددد م  ددددددد مبددددددد م دددددددا ه من  تنلدددددددهنمنز   ددددددده امن دددددددلمل ددددددد  ىمتددددددد  

ن ددددددت مكعدددددد م دددددد مليددددددئم تها يدددددده م ادددددد ما دددددد من ع كدددددد م دددددد من ي ن من  ن ددددددىمناددددددممن ع كدددددد م دددددد م"من فهكقدددددداتب

ن عمل ددددددده م ن  فددددددده مل مبفضدددددددهنمن اددددددد ن من دددددددلمل    دددددددهم ددددددد منزتف ددددددده  من  تلددددددداص من ضدددددددت من ددددددد نائم  ددددددد م

نيمن   ددددددد م تددددددددوبا  ئ م اددددددد م عددددددددامبدددددددهنمللددددددددا م ا قدددددددصمتضدددددددد   م   دددددددصمل دددددددد ...ن  دددددددا ص مسافددددددده من تكددددددددص

ن فهكقدددددداتبمي   نمتادددددد  نمل ه ددددددا هم  تيوك ددددددهم مت دددددد اهنمن أددددددائمنز   ه اددددددصم ت  يددددددهماهلددددددصم دددددد متقدددددده  م تدددددد  م

ن اددددده  مس متددددده مزبددددد م ددددد متقددددده  م تددددد  منزت دددددهجم م ردددددصمبه دددددتتوم ا دددددصمن  ضددددده  من دددددلميدددددام دددددت مي ن ددددد  هم

 دددددهمت  ددددد مبدددددمميدددددت من أا دددددصماهلدددددصم اددددد  م اددددد  مبددددد مم ن دددددلم ددددد ملبدددددوةمن أدددددائمنز   ه ادددددصم  ددددد من امل ادددددص

لنددددددونيمن   دددددد م اهلددددددصمن   دددددد منل ناددددددو م ن  ه ددددددامنل ناددددددو من ددددددت م ددددددممي  منعددددددهجمم منت  دددددده ميددددددت من أا ددددددص م

م.  ت  من فاقاتبم ه ص
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 : اإلشكالية

شهههههعامل يف ههههه املامل يف وهههههرمل ًههههه لملوسهههههالتص مل هههههرم ص ملامليتههههه امل  ههههه   مل  ووههههه امل     ال ههههه  مل  يفههههه مل ههههه  مل ههههه مل

 ألثهههههرمل يفلىهههههعملب هههههممل  ويهههههمملتوهههههنوملب  هههههوامل م هههههامل اهههههوملوسهههههالتملول اليفهههههال  ملبر ههههه مل    ههههه  ملاملاههههه  مل  ههههه املاهههههالمل

ىههههههع ملامل  وشهههههه كمل يفشههههههىلومل يف  لىالو ههههههومل  أل ك  ههههههصاملا هههههه ملولو هههههه ملشههههههىل  مل يفوال  هههههه مل   ويهههههه ب مل   ههههههومل 

بوههههر  مل يف ههههالهاملت هههه مللعههههرملووثعاهههه ملب ههههممل يفنههههرلمل   ويههههمملمهههه مل هههه اوملامل يفو ي ههههومل يف     ههههومل    وي ب ههههومل  عاهههه مل

  يف القهههههوملتهههههكملاههههه عمل يفشهههههىل  مل   ويهههههممل  ههههه مل   هههههو   نملب عههههه مل  هههههو  الصمل ههههه ملو ا هههههومل ههههه مل ههههها   مل و البهههههومل

عمل يفشههههههىل  مل   وي ب ههههههوملمثملحت  عهههههه مل  هههههه   مل  ووهههههه امل يفهههههه مل ههههههى وع ملقىهههههه مل يف عههههههالتامليفهههههه  مل  ههههههامل ل ههههههصملاهههههه 

   ههههههومل يفن م ههههههىالهمل هههههه مل  ههههههوالهملتعههههههالتملبهههههه   مل  وهههههه تمملمههههههال  مل  ههههههو ا و مل   ىهههههه تعمل يف    ههههههومل  يفال   ههههههوملتههههههكمل

إخلمل  رم ههههههوملونهههههه ب عومل تنهههههه لعوملب ههههههممل يف هههههه ومل   وي ب ههههههوملأل هههههه مل  هههههه  مل هههههه مل...   هههههه امل يفشههههههى  امل يفس ىههههههو

شههههه نمل ههههه مل يفسههههه تممل  ههههه ل اململيتويهههههممل ل يفهههههومل   ههههه ي ملق يهههههومل يفو ههههه   مل  يفههههه ملولو ههههه مل ههههه تمملت تههههه ملقىههههه مل ههههه 

  هههه مل   ههههه ملتههههه مللم  ههههه مل   هههههالهمل مال هههه   ملت يفو ههههه   مل  يفهههههوالتومل   ىهههههوملتهههههكمل هههه مل  هههههر لمل  ويهههههمامليفههههه  ومل   هههههو ر تمل

  يفو ههههههههه   ملم هههههههههواب ملول  ههههههههه مل أل هههههههههر لمل هههههههههمملت  هههههههههعومل يفهههههههههى  امل   ههههههههه مل    ههههههههه  مل...  يفوي  ههههههههه مل  يفهههههههههك ت 

تو ههههه   مل    ههههه  مل يفا يفهههههومل   و نهههههومل  قووههههه ل مل ي ههههه املبههههه مل يفههههه ملإت ههههه  مل يفنهههههرلملت أل ههههه  مل و  هههههومليف  وههههه مل

يف  نهههه ىملب ههههممل  هههه  مل يفههههال  مل   ههههو ر تعمل و ى ههههوملت  هههه  ملشهههه ى امل  يفو هههه   ملتهههه ت مل م صهههه ملتههههكمل يفس ىههههومل     ههههرمكمل

  عاههههه امل  هههههامل  ههههههى صملاههههه عمل يف  يهههههوملو شهههههه مل... ههههه مل هههههالامل  ي  ههههه  مل لعمههههههومل يفسالت هههههومل  يف هههههال ل مل يف     ههههههو

 ههههههصمل وسههههههالتمل يفول اليفال  هههههه مل ًام ههههههوامل ههههههر عملمال  صهههههه ململو هههههه مل  ههههههعص ملامل أل  ههههههومل أل ههههههع مل ههههههممللعههههههالتملشههههههىلومل أل ك 

 ههههههه مل ههههههها مل:ملبههههههه امل يفن م هههههههىالهمل يفههههههه  ملم هههههههامل يف  سهههههههومل أل رملامل يفوال  ههههههه مل  ههههههه ملا ههههههه مل سهههههههر مل يفو ههههههه  امل يفر   ههههههه 

مل؟ململ( يفن م ىاله)ت التملق يومل يفو    ملامل  و  مل يفوال   مل   وي ب مليفا مل يفس يفبمل     ر 

مل
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 :التساؤالت -2

مل:ق  مليفسر مل يفو     مل يفو يف و يفإل  توملب مل  شل يف وملقاملوسرمل

 ؟( يفن م ىاله)  فملم و اهمل يفس ىومل يف  ومل   وي ب وملاملوال   عومل   وي ب  -1

 ؟مل( يفن م ىاله)ا ملووثرمل يف  ومل   وي ب وملب ممل ى  ومل  و ا  عومل القممل يفوال   مل   وي ب مل -2

اهههههههه ملم هههههههه اومل القههههههههممل يفن  ههههههههىالهملاملحتوهههههههه  مل   ههههههههوال مل يفو   يهههههههه مل هههههههه ملتههههههههكمل يفس ىههههههههومل هههههههه مل ههههههههالاملق يههههههههومل -3

 يفو    ؟ 

 : أسباب اختيار الموضوع-3

الههههههومليفووهههههه  ملامل  ووهههههه امل  يهههههه اع مل  يفال هههههه   مل  امهههههها مل ال ع هههههه مللت  ههههههومل يف هههههه ومل: أسببببببباب ةوضببببببو ية

 (. يفن م ىاله)امل ال قممل يفوال   مل   وي ب مل(مل يفو    )مل   وي ب و

وملب ههههههممل جنههههههامل م صهههههه مل  ههههههو ا همل القههههههممل يفوال  هههههه مل   ويهههههه ب ملبههههههركمل  وشهههههه ت مل ىههههههعص مل  مل تهههههها مل هههههه وملب يف هههههه-

 يف ههههههه تومل يف  ي هههههههومل ثهههههههالت ملامل  ووههههههه امل  يفوال  ههههههه مل   ويههههههه ب ملتهههههههكمل يفشهههههههى  امل يههههههه مل ههههههه اوملاملو  هههههههعمل يف ههههههه ومل

  يفووهههههالت  مل   ي ت ههههه  مل  يف ههههه ال    ملب هههههامل يفشهههههى  مل   هههههومل هههههمملو هههههالمل  ال قهههههممل يفههههه ملحتههههه  املإشهههههى  مل  هههههالامل

مل. يفشى  مل  يفن  ىاله

 :أسباب ذاتية

 .  رص مليف نوالامل يف  ملم   ت  ملتالامل  ال ال  -

 .  ال ال ملامللت    ملب الهمل  بالهمل   وو ا ات مل -

 .تبمل   ال ملب ممل  رمومل ًوي ومل يف  ي و -

مل

مل
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 : أهداف الدراسة -4

 ههههه ملاههههه ملم ههههه مملإرملحت  ههههه ملاهههههاكمل  هههههكمل عههههها   مل ههههه مل ت نملاههههه عمل يفات  هههههوملاهههههالمل  ر هههههومل يف ههههه ومل   وي ب هههههومل -

 إبس  عهههههههه ململ  يفلشههههههههفملبههههههه ملت   ههههههههومل  هههههههو ا هملاهههههههه عمل يف ههههههه و(مل يفن م هههههههىاله)امل ال قهههههههممل يفوال  ههههههه مل   ويهههههههه ب مل

مل. الت مل    و

ل تملاهههههههه عمل يف هههههههه وملاملوههههههههو عمل  ههههههههو ا همل يفن  ههههههههىالهمل    ههههههههال ملب ههههههههمملث   ههههههههومل  يف هههههههه ومل يف هههههههه  ا ملامل   هههههههه امل -

 . يفس ىو

 :أهمية الدراسة-5

هههههههه ملاهههههههه  الصمل هههههههه مل  ههههههههاامل    وال هههههههه  مل  يفات  هههههههه  ملتاليفهههههههه مليفسى  ههههههههومل يف ههههههههاملشههههههههعامل ال ههههههههال مل يف هههههههه ومل يص

 يفهههههه ملووشههههههل ملتسى  ههههههومل هههههه مليتويههههههممل قههههههاملوسرق هههههه مل   ههههههو ا  مل  هههههه مل    وال هههههه  مل   ههههههومل يف هههههه ومل   وي ب ههههههومل

 ال قهههههههممل يفوال  ههههههه مل   ويههههههه ب مليفات  هههههههومل هههههههر مل يف ههههههه ومل   وي ب هههههههوملت بوى تاههههههه مل  ههههههه   مل ووههههههه املتام هههههههومل    مل

   هههههوملب  يهههههومل    هههههومل يفن  هههههىالهمل عهههههالملمو  هههههمملإقىههههه امل ىهههههعص مل ت لوهههههال مل و هههههفمل يفن ههههه  مل يف يرمهههههومل املا  ههههه مل

شههههى  مل يفهههه م ملم وهههه   مل يفن  ههههىالهمل ال ههههوملأل هههه ملمسههههر ملاهههه  ملقههههامل ووهههه  مل يفس ىههههوملت يفى هههه مل اههههوملشههههر ومل هههه مل يف

 . ال   ممل يف  بو

 :ةجال الدراسة -6

إ مل  ههههههه املمشهههههههعملإرمل  لههههههه  مل  مل يفى  هههههههومل    س هههههههومل   ر   هههههههومل إرمل يف ههههههه  مل ونههههههه بال ومل بالقههههههه  ومل إرمل

 يفهههههه   مل يفهههههه  ملمال ههههههامل  هههههه ملاهههههه  نمل يف هههههه  مل يفهههههه م ملموال  هههههها  ملاملت  ههههههومل ههههههال مل   س ههههههومل  ر   ههههههومل    ههههههومل و ههههههاللمل

مل:  عومل    ال مل بالق  ملوشل ملت   ومل    وي ب ومل ميل ملو   ومليت امللت  و  ملإرت

  هههههههرص مليفسى  هههههههومليتويهههههههممل يفى ههههههه مل  يف   هههههههومل   وههههههه ت ملامللت  هههههههو  مل ههههههه  ملب   ههههههه مل يفوال ههههههه ملإرمل: المجبببببببال المكبببببببا  

مل.مبالقممل ر تومل  مومل  و  منمل-    وملبىامل ًي املت ملت لمس
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 مههههه ملتههههها ن  ململ0202 هههههومل ههههه مل    هههههرملشهههههعرمل ههههه  ن مل ههههه مل ههههه ومل  س ههههه مل شهههههر  ملاههههه عمل يفات : المجبببببال ال ةبببببا  

مل.املحتامامل  ال ال مل  يف  مل   وير مللت  وملإرمل  مومل    رملشعرمل   

 :ةصعوبات الدراس-7

 ملوال هههههههامللت  هههههههوملب ي هههههههومل ههههههه ملل  مل  هههههههاللمل ههههههه الت  ملحتهههههههالاملل  مل يفال هههههههالاملإرمل يف و  هههههههومل    هههههههوملامليتههههههه امل

 يفات  هههههه  مل    هههههه   ومل يفهههههه ملووي ههههههالتملتههههههالامل يف هههههه الهمل يفىشههههههر مل يفهههههه  ملموي هههههه ملت يفو   ههههههامل  يفوهههههه التومل  هههههه ملتههههههكمل

ق يههههههومل يفو هههههه   ملامل  وهههههه  مل يفوال  هههههه مل"مل يفوهههههه الت  مل يفهههههه مل   عو هههههه ملامللت  ههههههومل ال ههههههالب  ملاهههههه  ملحتههههههصملب ههههههال  

مل(.مل يفن م ىالهملمنال  ص )ي ب مليفا مل يفس يفبمل         و

 .ق ومل  ر  ممل يف ملو   يفصمل ال ال مل يف  وملامل ال قممل يفوال   مل   وي ب مل يفن  ىاله -

 .و و مل يفات  ومل اما مليفو     مل  رمومل ًوي ومل يف  ي وملامل القممل يفن  ىالهمل -

 ومل  يفوههههههر تومل يفال  ههههههومل هههههه التومل يفو   هههههه مل ههههههممل يفس ىههههههومل  هههههه    كمل اهههههه  ملت  ههههههممليف ههههههاهملو   هههههه مل  ى ههههههال ملتشههههههن   -

مل.مل جت عمل ال ال مللت  و  

 :المفاهيمتحديد  -8

 :القيم  -1

  يههههههومل يف  يههههههوملامل يف  ههههههومل يف رت ههههههومل شههههههو ومل هههههه مل يف  هههههه همل اههههههالمل  هههههه  مل   ههههههال املقهههههه هاملم ههههههالهامل ق   صهههههه مل: لغببببببة - أ

َ   »:ملاهههالمل يف هههه همل   ههه ملقاليفهههه ملو ههه ر  قال  هههومل ق  هههومل  يف  هههه هملمب ههه مل  ههههر ببببا بَببباَل َ ب ببببدم ال َّببب َم َلمَّ ببببا موا َوَأ َّبببب يَببببد  موَم َُ

َ  ل َبًدا  [مل.91] الت مل   مل ألمومل«ملَيكمو موَن َ َ ي 

 هههههالت مل  ههههه مل«ملالرَِّجبببببالم بَبوَّاةمبببببوَن َ  َببببب  ال َِّسبببببا   »:مل  مل ههههه ملبههههه هملمب ههههه مل     هههههومل    هههههال مل   ههههه ملقاليفههههه ملو ههههه ر

مل.امل  ّ  مل يف ال  ومل عالمل يف اامل ت  مل يفسالامل ت  مل   و   و[43] ألمومل
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 تمبببببب   بَبيَِّمببببببة  »:ملقهههههه وملمب هههههه مل  ههههههو  ومليف اليفهههههه ملو هههههه رمل يف هههههه وملتههههههمملق يههههههومل   ههههههر  ههههههالت مل  هههههه مل ألمههههههومل«ملف يَهببببببا ُم

امل  مل  هههههههو  يوملتهههههههكمل ًههههههه مل يفى  ههههههه ملب هههههههممل  هههههههوال نمل تراههههههه  امل يههههههه مل  ههههههه  ملاههههههه عمل يفّ ن هههههههومل ههههههه ملقهههههههالهمل[24]

مل و نهههههوملاههههه امل   ووههههه  امل يفالقهههههالكامل قههههه همل ًههههه  :ملثىهههههصاملقههههه همل أل هههههر:مل   هههههو ي مل ههههه تا مليف ا يفهههههوملب هههههممل  ههههه  و

 . بواامل   و  ه

يتيالبهههههومل ههههه مل  بو ههههه ل  مل    ههههها امل  يفههههه مل:ملمُ هههههركمل يهههههاملبىهههههامل يف ههههه  ملت ههههه مل يف ههههه وملتو ههههه مل:اصببببب   ا - ب

 .   ملل والتص ملت يف  ىومليف نرلملت  ملمُ   ملهب مل حتالملشرب ومل    يف مل   ال  

 يف هههه وملا هههه ملبىهههه ت ملبهههه مل بو هههه ل  مل اهههه  ملم هههههمل  هههه ملووىههههممل هههه ملق  بوهههه مل عهههه ملوال هههه مل يف هههه الهمل  يفن هههه مل حتههههالمليفهههه مل-

مل. االملا  مل ورملل تا ملت يف  ىومليف نرلمل   مل  ملم ى  مل    

تهههههههو  مليتيالبههههههومل هههههه مل   هههههه معمل    هههههه م سمل    المههههههوملتههههههكمل يف هههههه  ملمون ههههههال ملب  عهههههه مل  يهههههه مل:مل و ر عهههههه ملإميهههههه  ملبىههههههامل ه-

ت هههههه عومل مو هههههه   مل  عهههههه مل     صهههههه ملم  ههههههال ملتهههههه مل بيهههههه  ومل  ليههههههال ملهبهههههه ملب ههههههمملووههههههر   ومل   لمههههههومل     المههههههومل اههههههه مل

ململ(1).ا  ملامل  ال   مل م  رملإيف  ملب ممل   مل ر ال مل   مل  مل ر ال ملب       مل  مل  وال مل  مل    تملو وع

مونهههه ملاهههه  مل يفو رمههههفمل يف هههه ت ملب ههههممل بوىهههه تمل يف هههه ومل ال عهههه  مليف هههه الهمل يفنههههرلمل ت ههههبملت م هههه مل هههه  مل يف هههه وملو وهههه ململ-

إ هههههه تص مل ر   صهههههه ملإ ملم س  ههههههال مل  عهههههه مل يال ههههههوملهبههههههاكمل يفال ههههههالاملإيف عهههههه املإ هههههه ملت يفن هههههه مل با هههههه مل اهههههه ملو وهههههه مل يف هههههه ومل

مل.ت وولو بمل  مل الامل يفكمل

 يف هههههه وملاهههههه مليتيالبههههههومل هههههه مل ألت  ههههههومل يفنلرمههههههومل  وال تثههههههومل  مل  لو ههههههىومل  وي ب هههههه مل  يفهههههه ملوو  هههههه ملمبههههههه مل: إجرائيببببببا-ج

م ههههو ا  مل  هههه ملميو لهههه مل  هههه ملمن  هههه مل يف هههه  امل هههه ملاههههالمل ر ههههال مل  هههه مل  هههه ملاههههالمل ر ههههال مل  هههه املا هههه ملحتلههههوملبالقههههومل

مل.  التظمل      ملت  و مل  ممل أل رم مل ووثرملب ممليتيالبومل يفون بال مل    ل وملامل يف  اله

                                                           
تأثير الفايسبوك     القيم األخ بية ل  ال  »:ملبريبملل اامل   ر مل لي ومليف   ملشع ل مل   كملاملب الهمل  بالهمل   وو املحتصملب ال  مل- 1

مل.02-02ا مل مل0292-0292 همل يفىال ق امل     رململ-امل    ومل يف ريبملت مل ع ا «الجاةع  الج ائري
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 : التضاةن-2

مُ ههههركمل يفو هههه   مليف ههههوملتو هههه مل  حتهههه لامل  يفو هههه   امل   ونهههه تملتههههكمليتيالبههههومل هههه مل أل ههههر لاملا هههه ملم وهههه همل هههه عوململ:لغببببة 

 يف ههههال مل     ههههومل يف هههه  فمل  يف هههههمل هههه عومل  هههه با مل يفن ههههعامل اههههالمل يفوهههه  همل هههه مل هههه عوملامل  ملمهههه ل ملبهههه مل أل ههههرمل هههه مل

 ههههههه مل  ويهههههههماملم ّوهههههههرملامل ل  ههههههه امل قهههههههاملمشهههههههي مل    هههههههبمل  ههههههه ل امل  مل يفر تههههههه امل  مل يف    ههههههه امل  مل  قووههههههه ل مل

مل(1)مل.  ي ملقاملم شوملا  مل يفو    ملتكمليتيالبومل  مل       مليفو    ملااكمل شكه

مل:إجرائًيا

 يفو هههههه   ملاههههههالملق يههههههومل هههههه مل يف هههههه ومل   وي ب ههههههومل  أل الق ههههههومل يف ى  ههههههومل يفهههههه ملمووههههههفملهبهههههه مل  هههههه   مل ههههههال نملتو هههههه    مل

  ههههه مل  ههههه ل مل يف  ي هههههومل يفر تههههه مل  مل  ههههه ل مل جتههههه عمل  مل هههههرلمل وههههه مملإرملمهههههامل   ههههه با مل تههههه مل يفو ههههه   مل ههههه مل يف  يههههه مل

مل.  ملاملم وس ممل يفال الاملإيف ع 

 :التواصل-3

   .  وي  مل  ون  (ملوال   مل يفش و  )ملوال  ال: لغة - أ

 ههههههه مل يفنعهههههههومل  وىههههههه لاملتهههههههكمل  ههههههه  كمل  مل  ههههههه  كاململهههههههال مل تهههههههاملاههههههه عمل أل  يهههههههومل اهههههههالملت يفهههههههو: إصببببببب  ً ا - ب

  القههههههممل هههههه ملت هههههه مل ر ههههههالصمل قوص  هههههه امل  هههههه ملمثململههههههال ملأل ههههههرمل  ههههههو ىالصمل امل قههههههصمل  ههههههرملموىهههههه لامل ههههههالمل يفسههههههر كمل

 .  ت  امل    و ى ا

اههههههالملبي  ههههههوملوىههههههه لامل    ال هههههه  مل  ألت لملتههههههكملش وههههههكمل يتيالبهههههههومل شهههههه   مل مههههههوومل يفهههههه ملبههههههه مل: إجرائيًببببببا-ج

 رمههههههه مل يفلهههههههالهمل  يفلو تهههههههومل  مل يفر هههههههال مل  عاههههههه مل ههههههه مل ل   مل يفوال  ههههههه امل ولهههههههال ملبي  هههههههومل يفوال  ههههههه مل ههههههه مل  ر ههههههه امل

مل.   و ى امل يفر  يفوامل يف    امل   و  تو

مل

                                                           

مل /https://mawdoo3.com:ب ممل يفر ت مل يفو لمل90:02ب ممل يف  بوململ03/24/0202 ملب   ملمالهملمتمل   المل-1 

https://mawdoo3.com/
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 :اإلجتما  -5

املمهههههااملب هههههمملو ههههه همل يفشهههههه نامل"  ههههه ومل   هههههه ومل  يف هههههكمل  ههههه مل  تههههها"ملتههههه يف  رملامل ههههه ل ملتهههههمملجنهههههامل  مل: لغبببببة - أ

م ههههه املت هههههصمل يفشههههه نملت صههههه امل  هههههال ملتههههه  مليفىههههههمل هههههال املتهههههو   ملإيف ههههه مل م ويههههها  ملب هههههمملت مههههه امل   هههههصمل  ي هههههومل

 .ت ومل  وي  مل يف   مل  ع 

يفهههههه مل ههههههالا مل  لت هملبىهههههه ت ملبهههههه مل  هههههه امل لههههههال مل هههههه مل ههههههال مل  وي ب ههههههوملو هههههه مل يفوههههههال مل مل:اصبببببب   ا-ب

  وىهههه لاملتهههههكمل  ههههه  ىكمل هههه مل أل هههههر لملمهههههرت ملت  عيهههه ملت تههههه مل شهههههكهامل   عهههه ملو ههههه  ملب شهههههومل شههههكهملوههههه  وملت   ههههه مل

مل.املبالق  مل  ككملهب مل  ي ملت  عي 

مُ ههههه املإ  ههههه  مل  ويههههه ب ملمب ههههه مل  مليفههههه ملبالقهههههومل هههههممل ألشههههه   مل   سهههههكملتههههه امل ت يفوههههه لمل ههههه  ملاههههه  مل:ملإجرائيًبببببا-ج

مل.(1)مل مل ا ق  مل بالق  مل ممل ش   ملجتي   ملهبوملت  ت مل شك و  وس  ملمشعملإرملولالم

 :التواصل االجتما  -6

اهههههالمل   ههههه  مليفل ن هههههوملو ههههه  رمل يف ههههه  مل ونههههه ب عومل هههههمملت  هههههعومل يفهههههى  مل ب هههههممل   هههههوال مل يفنهههههرل ململ:إصببببب  ً ا - أ

مو ههههههي مل يفوال  هههههه مل   ويهههههه ب مل الب ههههههومل بههههههالمل يف القهههههه  مل يفهههههه ملوههههههرت مل يفنههههههرلملتهههههه أل رم ملامل يفهههههها  ر مل   وي ب ههههههومل

 يفههههه ملوشهههههي مل يف    هههههومل  أل هههههاق نمل    ههههه تكملت  هههههاص ملبههههه مل نههههه ا ومل   هههههوال مل يفنهههههرل امل ههههه  مل يفوال  ههههه مل   ويههههه ب مل

مو هههههههي ملبالقههههههه  ملوو سهههههههممل يفههههههها   رمل   وي ب هههههههومليف نهههههههرلمل تههههههه مل  وي ههههههه  مل أل هههههههر مل م هههههههاهملاههههههه  مل يفوال  ههههههه مل

 . يف  ملمي  مل  تاص مل  مل يف امامل  ملبال   مل يفوي   ملامل  ويممل   م مليفل مل  مل أل ر لمل   ويم

                                                           
 ور شبكات التواصل االجتما   ف  »مل  ت ملشعر املم ماملقاليتامل   ر مل لي ومليف   ملشع ل مل    كملاملب الهمل  بالهمل   وو املحتصملب ال  مل- 1

مل.92ا 0292-0293     رامل- همل يفىال ق -امل    ومل يف ريبملت مل ع ا « ية لدى ال ال  الج ائري شر القيم االجتما
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اههههه مل تولهههه همل ألشههههه   ملتى  ههههعومل يفهههههى  ملل  هههه مل  ويهههههممل وىهههه لامل   ن هههههومل  يهههه ملت ههههه عومل اهههههالمل: إجرائيًببببا - ب

تههههكمل  هههه ارمل يفههههوالتومل  وي هههه مل  ههههممللعههههالتمل يفول اليفال  هههه مل ًام ههههومللعههههرمل ههههال مل  ههههرمل هههه مل يفوال  هههه مل   ويهههه ب مل

 1. االمل يفوال   ملب مل يفو   و

 :    الفيسبوك -7

  مل وهههههه  مل يفال ههههههالعملت يف  ّههههههومل يف رت ههههههوملاههههههالمل القههههههممل هههههه مل ال قههههههمململ "facebook" يفن  ههههههىالهمل: اصبببببب   ا - أ

 ههههههه لمكمل   بوىههههههه تمكمل  ملمههههههه  مل ن ههههههه مل   ملم ههههههه  مل يفشهههههههىل  مل   وي ب هههههههومل  مل  ههههههه ملموههههههه  ملبههههههه عمليف شههههههه   مل يف

 ل  وههههههه ملبههههههه مل ل   مل  ال قهههههههممليف وال  ههههههه مل هههههههممل شههههههه   مل  هههههههرم مل هههههههي مل سههههههه تمل  القهههههههممل  ملبههههههه مل يفوال  ههههههه مل هههههههممل

 . ال قمملوال   مل  ر 

تو ههههه ملشهههههىلومل  وي ب هههههوملو هههههومل المهههههكمل ههههه مل   هههههو ا كملموال  ههههه ال ملت يفوهههههالتململ: سبببببين شبببببفي م ر ههههه ملململ

مل.   ش ت   ملب مل رم مل أل ك  ص

م وههههههههه مل يفن  هههههههههىالهمل تهههههههههامل شهههههههههعرمل ال قهههههههههممل يفوال  ههههههههه مل   ويههههههههه ب مل ههههههههه ملمو  ههههههههه مل ههههههههه مل ههههههههها   مل: ائيببببببببباإجر -ب

املبههههه مل هههههن  و مل  يفههههه ملتن ههههه مل ههههه ملموي هههههمملتههههه مل ههههه ملون ب  هههههوملتهههههكمل....  وي ب هههههوامل    ههههه وامل قووههههه لمواملث    هههههو

ملململ2.  و ا   مل  مل يفس ىومل      ك

 :ال ال -8

 . يف  و  يفبملتممل ال امل  يفبمل يف  ومل يفر  بملاملحتو  مل: لغة - أ

                                                           
مل.92ا المرجع الساب   ت ملشعر املم ماملقاليتاململ- 1
مل.02االمرجع الساب بريبملل اامل- 2
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وس ههههه مليفن هههههومل  يفهههههبملب هههههممل ههههه مل هههههو  ومل  ههههه  ملامل  عهههههاملبههههه لامل  مل    هههههومل  مل   هههههوملب هههههممل: اصببببب  ً ا - ب

بلهههههسمل  يهههههوملو ي ههههه مل يفههههه ملوس ههههه ملب هههههممل  هههههو  وملامل هههههنالكمل رت هههههومل يفو  ههههه ومل أل   ههههه مليفههههه يف ملم ههههه امل  يفهههههبمل

 .مل     مل   يفبمل ل  مل   يفبملب الهامل  ملم  املو ي  مل توا   مل و ي  مل ات و

 صمل ل وههههههه ملث   وههههههه مل   االوههههههه مل ههههههه مل  يفو ههههههه تملت     هههههههومل  مل   اهههههههاملب  ههههههه امل يفس يفهههههههبملاهههههههالملشههههههه: إجرائيبببببببا-ج

ت هههههه ملمهههههه   املولالم هههههه ملامليفوههههههصمل هههههه مليف  وههههههالاملب ههههههمملشههههههع ل ملقههههههاملولههههههال ملشههههههع ل مل     ههههههكامليف  ههههههه  سامل

 1 ل والت عامل  عا 

 :الدراسات السابقة-8

  هههههه    امل ثههههههرمل  ههههههو ا همل ال قهههههممل يفوال  هههههه مل   ويهههههه ب ملب ههههههممل  المههههههومل يف     ههههههومليف شههههههى  مل:" الدراسببببببة األولبببببب *

ت هههههه يفومل  ا ههههههومل"امل"0-لت  ههههههومل  ا   ههههههوملب ههههههمملب  ههههههومل هههههه مل  ههههههو ا  مل يفن  ههههههىالهمل هههههه    مل  ههههههو  منمل  اههههههر  "

املب هههههههالهمل  بهههههههالهمل   ووههههههه اامل ههههههه ملإبههههههها لمل يفس يفهههههههبملتههههههه مل(ملاملهملل)يف  ههههههه ملشهههههههع ل مل يفههههههها والت عمل يفسهههههههالتمل يف  يفههههههه 

مل".  نالتمل وسنم

 ثهههههههرمل  هههههههو ا همل القهههههههممل يفوال  ههههههه مل     هههههههوملاههههههه  مل  ال هههههههال ملوسهههههههرتمل يفس يفهههههههبملإرمل يفو ههههههه  امل يف ههههههه همل يفوههههههه لمل ههههههه مل -

 امللههههههههه ملاههههههههه  مل  شهههههههههل املو ههههههههه  امل    ويههههههههه ب ملامل يفن  هههههههههىالهملب هههههههههممل  المهههههههههومل يف     هههههههههومليف شهههههههههى  مل  ههههههههه    ؟

و ههههه    مل ن لاههههه مل ههههه ا ملبههههه ل  مل  منههههه امل  هههههو ا همل ال قهههههممل يفوال  ههههه مل   ويههههه ب مل يفن  هههههىالهمليفههههها مل يفشهههههى  مل

شههههههههى  مل  هههههههه    مل ال قههههههههممل  هههههههه    ؟امل هههههههه ا مل يفهههههههها   ممل  أل ههههههههى  مل يفهههههههه ملوليهههههههه مل ت نمل  ههههههههى  مل  ههههههههو ا همل يف

 يفوال  هههههه مل   ويهههههه ب مل يفن  ههههههىاله؟امل هههههه ا مل  هههههه ارملوههههههوثعمل  ههههههو ا همل ال قههههههممل يفوال  هههههه مل   ويهههههه ب مل يفن  ههههههىالهمل

ب ههههههممليف ههههههومل يفشههههههى  مل  هههههه    ؟امل هههههه ا مل  شهههههههى ب  مل    ههههههومل ههههههر نمل  ههههههو ا همل ال قههههههممل يفوال  هههههه مل   ويههههههه ب مل
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  هههههه مل   ويهههههه ب مل يفن  ههههههىالهملم ههههههىالهمليفهههههها ملب  ههههههومل يفات  ههههههو؟امل هههههه ا مل  هههههه ارملوههههههوثعمل  ههههههو ا همل ال قههههههممل يفوالمل  يفن

ملب ممل  و ا  مل ش   رمل يفشى  مل      مل يفام  و؟

مل:مل  نر مل و  امل يفات  ومل   ا   وملب ممل  ملم  -

 وهههههه  امل يفات  ههههههومل ل  ههههههوملمب ههههههالتملبهههههه ل  مل  منهههههه امل  ههههههو ا همل يفشههههههى  مل  هههههه    مل القههههههممل يفوال  هههههه مل   ويهههههه ب مل

مل. يفن  ىاله

ب  هههههومل يفات  هههههوملم هههههو ا ال مل أل ك  هههههصمل  ههههه مل شهههههنصمل وههههه  امل يفات  هههههومل   ا   هههههومل  مل   هههههرمل ههههه مل وهههههفململململ

ل  مل ر قههههههه  ملتهههههههكمل    هههههههكملًا ثهههههههومل يفال ههههههه  ومل  ووههههههه يف ومل%(مل24.32) قههههههه مل ههههههه مل هههههههسمل ههههههه ال  ملت  هههههههىومل

مل. باهمل يفو    مل  ىلرمل ممل يفشىلو

ت  ههههههصمل يفات  ههههههومل    م  ههههههومل  مل   ى ههههههومل يفس ىههههههومل  هههههه    ال ملم ههههههو ا ال مل هههههه مامل هههههه مل يف ع هههههه  مل    ههههههومل  يف رت ههههههومل

مل%(.مل23.42) يف    مل أل  ى ومل ث  نملون ب عوملامل  القمملت  ىومل يفنو مملإ   وملإر

 لعههههههر ملت   هههههه  مل يفات  ههههههومل   ا   ههههههومل  مل   ى ههههههومل  ههههههر لمل يف   ههههههوملمُ ى ههههههال ملب ههههههممل  ههههههو ا همل   ووهههههه ت  ململململ

 ث ههههه نمل يفاتلشهههههوامل يههههه ملمي  هههههال ملإرملونهههههالم ملتهههههر كمل يفّ  هههههومل يف رت هههههوملت ألتقههههه هملإ ههههه  وملإرمل يفات  هههههوملت يفّ  هههههومل يف رت هههههومل

مل.و   وملم مل  اوملامللعالتمليف ومل اما مل ق  ال مليف ال ملشى يبمل اما يفل ملار كمل 

م ك ههههههههال ملتونشهههههههه مللهههههههه ار مل   ههههههههومل ألقهههههههه ت ملبهههههههه مل  القههههههههمملامل%(ململ33.23)ت  ههههههههصمل يفات  ههههههههومل  مل هههههههه مل  ههههههههىو مل

 و ههههههههفمل     ههههههههى  مل  ألب هههههههه لملمبهههههههه ملمههههههههالت ملت  ل   ههههههههوملتهههههههها  ملقس  ههههههههومل يفههههههههرتومل إ هههههههه  كمل  هههههههه امل يف القهههههههه  مل

مل.   وي ب و

 يفات  هههههومل يفوسى   هههههومل  مل القهههههممل يفن  هههههىالهملم هههههعوملامل هههههر مليتيالبهههههومل ههههه مل يف ههههه ومل يههههه ملتهههههر مليف ههههه مل ههههه مل هههههالامل -

 . يفام  ومل  ملأل رملت   ر كمل  يف ع ملب مل   لرامل يفوال  مامل يف ي مل يفوسالب امل     وملب ممل    ومل    
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"مل  ههههههو ا همل ال قههههههممل يفشههههههىل  مل   وي ب ههههههومل وههههههوثععملامل يف القهههههه  مل   وي ب ههههههو"ملت  ههههههال  ململ:الدراسببببببة ال ا يببببببةمل*

 هههههههرنمل  تميههههههه  مل"ملب  هههههههومل ههههههه مل  هههههههو ا  مل يفن  هههههههىالهملامل     هههههههرملت ههههههه يفومل    هههههههوعمل ههههههه ملإبههههههها لمل يفس يفىهههههههولت  هههههههومل

مل(.0290-0299)ق ومل يف  الهمل       وامل    ومل ً مملل رملت و وامل     ر"مل ال  ت

اهههههها صملاهههههه عمل يفات  ههههههوملإرمل يفلشههههههفملبهههههه مل ثههههههرمل  ههههههو ا همل القههههههممل يفشههههههىل  مل   وي ب ههههههوملب ههههههممل يف القهههههه  مل* 

مل:ا كمل   سعوامل  يف ملإ سالقص مل  مل ر مل يفو   امل يفر    مل يفو ل   وي ب وملتكمل   و 

مل  مل ثرمل  و ا همل القممل يفشىل  مل   وي ب وملب ممل يف الق  مل   وي ب و؟*

مل:ت  ملونربصملب ملا  مل يف   امل أل   ومل يفو يف و

 يفا مل     رمك؟"مل يفن  ىاله"ا ملب ل  مل  من امل  و ا همل ال قممل يفوال   مل   وي ب ململ   -1

 ؟" يفن  ىاله"مل  ً    مل يف ملولي مل ت نمل  و ا همل     رمكمل القمململا مل يفا   ممل   -2

 ب ممل يف الق  مل   وي ب ومليفا مل     رمك؟"مل يفن  ىاله"  فملم ثرمل  و ا همل -3

 : قامل  وىايفصمل يفى ت وملامللت  وع ملثال مل ر    ملا  -

يفههههههها مل     هههههههرمكمل ههههههه مل  هههههههو اهمل"مل يفن  هههههههىاله"يفو هههههههفمل هههههههرتمل  هههههههو ا همل القهههههههممل يفوال  ههههههه مل   ويههههههه ب مل -1

 . يف  مل    س:مل رملوى ص مل و عم أل

 .م  ومل  و ا  مل يفن  ىالهملامل     رملإيف  ملت ىبمل ر غملب  ن  -2

  ههههههو ا همل يفن  هههههههىالهملمههههههه ل ملإرمل    ههههههه   مل    هههههههالىمليف نههههههرلملامل يف شههههههه    مل   وي ب هههههههومل م  ههههههه مل ههههههه مل -3

 . وو امل   و اهملت    و مل   ر لع

قوههههههامل يفال ههههههالاملإرمل وهههههه  امل هههههه عمل يفات  ههههههومل بويهههههها مل يفى ت ههههههوملب ههههههممل  هههههه عامل   هههههه مل يفال ههههههن امل   هههههه مليتويههههههممل*

ا عهههههه ملامل  هههههههو ا  مل يفن  هههههههىالهملتههههههه     رامل   هههههههرص مليفوههههههه التوملإ ههههههر نمل يفات  هههههههوملب هههههههمملت هههههههممل نهههههههرل  مل يفى ههههههه مل

راملت و ههههههوامل  ههههههو  منامل     هههههه) نههههههرل مل ال بههههههوملب ههههههممل تتههههههممل  مهههههه  مل022  ههههههامل  وهههههه ت ملب  ههههههوملقوههههههاموملقال  عهههههه مل
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 ههههه  اامل هههههال  ملب هههههمملثالثهههههومل ههههه  تمل    ههههه ومل اههههه ملململ41  بهههههصملب ههههه عومل  هههههوي ت مل  هههههوى   ملوولهههههال مل ههههه مل(مل تق هههههو

مل:  أليت

مل.ب ل  مل  من امل  و ا همل يفن  ىالهمليفا مل     رمك/مل9ه

مل.ململ يفا  ممل  ً    مل يف ملولي مل ت نمل  و ا همل     رمكمل القممل يفن  ىاله/مل0ه

مل. يفن  ىالهمل  يف الق  مل   وي ب و/مل4ه

 :تكمل يف و  امل يف ملوال  صملإيف ع مل يفات  ومل  ملم     مل -

 و  هههههه مل يف  ههههههىومل أل هههههه مل هههههه مل  ى ههههههالثكمل   ههههههرملثههههههال مل هههههه ب  ملامل  ههههههو ا همل يفن  ههههههىالهمل من هههههه مل   ههههههىعومل

 . ا ومل يفاتلشومل  يفو      ملت يفات ومل أل ر

 م هههههههو اهمل   هههههههبمل  هههههههر لمل يف   هههههههومل القهههههههممل يفن  هههههههىالهملتههههههها  ممل يفوال  ههههههه مل هههههههممل ألاههههههه مل  أل هههههههاق نملإرمل   هههههههبمل

 . يفو   ف

 و ا همل القممل يفن  ىالهملم ثرملامل  وو امل يفش و مل ون ب مل   و ا كمل ممل  راومل  قر هبو  . 

  ململ  و ا همل يفن  ىالهملم ل مل       مل    الىمل  مل يفون ب مل   وي ب. 

مل: الدراسة االست   ية -9

 أل   ههههه وملإ ملإ هههههر نمل يفات  هههههومل   هههههوسالب وملم هههههامل  هههههرص مل هههههر تمص ملامل يفل هههههعمل ههههه مل يفى هههههال ملت بوى تاههههه مل يف  بههههها مل-

   هههها  املو يهههه ملب ههههمملو ي هههه مل   ر ههههوملت  ال ههههال مل  ههههات مل عهههه ملحتههههالمل   هههه تمل يف هههه همل يفهههه ملجتههههر مل  هههه ململ يف ى هههه 

 يفات  هههههومل   ا   هههههومل  ههههه مل ال ههههه ملمهههههوومل يفو هههههركملب هههههممليتويهههههممل يفات  هههههومل   ا   هههههومل حتامهههههامل يفسرم هههههومل     هههههىومل يهههههممل

مل. يفى     مل   و  تمل يف   ومل    يفومل  وش كمل يفو الت  

حتامههههههامل شههههههل ومل يفات  ههههههوملحتامههههههاص مللق  صهههههه ملب ي صهههههه ملقهههههه همل يفى تهههههه ملتهههههه  ر نمللت  ههههههومل  ههههههوسالب وملب ههههههممل املإ هههههه تمل

  يفهههههههبملمههههههه ملم هههههههو ا ال مل ال قهههههههممل يفوال  ههههههه مل   ويههههههه ب مل قهههههههاململ32يتيالبهههههههومل ههههههه مل يفس ىهههههههومل   هههههههاتملبهههههههالا ملتهههههههه
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   لو هههههههه مل يفات  ههههههههومل   ههههههههوسالب ومل  ههههههههعص مل هههههههه ملت هههههههه ملحتامههههههههامل   يفههههههههومل   ههههههههوي ت مل حتامههههههههامل نهههههههه ا ومل يفات  ههههههههومل

مل.ملب و   وسال

  لعر مل و  امل يفات  وملتو مل   شالت  مل  وا  يفوملامل ال قممل يفوال   مل   وي ب ملت أل ص -

مل. القممل يفن  ىالهملور ب مل يف  ومل يف   ا ملامل  ويممل تونومل ىع 

ت  هههههصمل يف وههههه  امل يفات  هههههوملتهههههو مل   هههههبمل يفس ىهههههوملمونههههه ب ال مل هههههممل   ههههه  كمل م ههههها ال مل  و ههههه ل  مليف ي شهههههالت  مل يفههههه مل-

مل.ونو رمليف   ومل   وي ب و

 لعهههههر مل وههههه  امل يفات  هههههوملتهههههو مل   هههههبمل  مل   هههههرملق يهههههوملووههههه لكمل   هههههو اهمل وهههههوثرمل  ههههه ملبههههه مل ال قهههههممل يفوال  ههههه ململ-

مل.   وي ب مل ت أل صمل القممل يفن  ىالهملا ملق يومل يفو    

توهههههههنوململ(ملPartager) لعهههههههر مل يفات  هههههههوملتهههههههو مل يفس ىهههههههوملمونههههههه ب ال مل هههههههممل   شهههههههالت  ملبههههههه مل رمههههههه مل  شههههههه ت وململ-

مل.   وي ب ومل اوملمر  ملتو ملا عمل   شالت  ملو   مل  ملا عمل يف  و ىع مل    ومل  ملو   مل أل رملت أل التمل

ت  هههههصمل وههههه  امل يفات  هههههوملتهههههو مل يفشهههههى  مل  ههههه    مل ههههه  ظملب هههههممل يف ههههه ومل   وي ب هههههوملتوهههههنوملل  يهههههومل ث ههههه نمل  البههههه مل

مل.مل وا  يف مليف ي  ال   ملب مل  و  مل يفوال   مل   وي ب 

 :  ظرية الحتمية القيمية -11

 مل هههههههه يف ملت  رمههههههههومل  نلههههههههرمل     ههههههههر مل ههههههههريبملبىههههههههامل يفر هههههههه  ملو  هههههههه مل   ههههههههالتمللت  ههههههههو: التعريببببببببي بال ظريببببببببة  

 يفههههههه ملموسهههههههرتمل  عههههههه ملإرمل يف  يهههههههومل بالقوعههههههه ملتال ههههههه   مل«مل  رمهههههههومل ًوي هههههههومل يف  ي هههههههوملامل  بهههههههاله»مل :  ال هههههههال وملتهههههههه

 .  بالهامل إ ملمر مل  مل يف  يوملش نملث تصمل إ  يبملامل مل  و مل   مليفنرلملإ مل ل  ملوو  امل   مل يف  و

 :مل يفن ىمل     ومل ا مل مولال مل  يممل يف  رمومل  ملثال  -

 م وهههههاملهبههههه مل بوىههههه تمل و هههههعمل  تهههههاملب هههههممل  ههههه مل  هههههرهمل أل   ههههه ملاملون هههههعمل  مل عهههههومل يف ههههه ار ملب هههههمململ:الحتميبببببة*

مل. بوى تمل  مل  و عمل يفر    مل   مل يف  يوامل   مل يف  ار مل و صمل  بالهمل   وو ا
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 ألب هههههممل يف ههههه ومل  يف  يهههههوملإ مل يف    هههههومل ههههه وملمُي ههههه مل  هههههوال عمل:"ملبهههههركمل هههههريبملبىهههههامل يفر ههههه  مل يف  يهههههوملم اليفههههه مل:القيميبببببة*

 هههههه ملمرونههههههمملتهههههه مل يفنههههههرلملإرمل    يفههههههومل    المههههههومل ملههههههال مل وههههههاتا مل أل   هههههه مل يفههههههام امل ت ههههههى مل     هههههه  مل ململههههههال مل

مل. واتمل يف  ومل إمن مل ل  ملوو  امل   مل يف  و

 يفوههههههه فامل  ههههههههال امل    بهههههههوامل يفو ن مههههههههال امل:مل م وهههههههاملتهههههههه ملت ههههههه يفومل  بهههههههالهملتال هههههههه    مل يفو   امهههههههومل:اإل ببببببب ل*

مل.  بالهمل   وي ب 

مل:تسمية الحتمية القيمية ف  اإل  ل*

املمثملامل و تههههه مل« ًوي هههههومل يف  رمهههههومل يف  ي هههههو»مليف هههههامل   ههههه ملب  عههههه مل هههههريبملبىهههههامل يفر ههههه  ملاملتا مهههههومل أل هههههرمل  هههههيمململ-

امل    ههههههيممل أل املم لههههههسمل هههههه مل« ًوي ههههههومل يف  ي ههههههوملامل  بههههههاله»مل  بههههههالهمل  يف هههههه ومل   هههههه ملب  عهههههه مل وههههههعملتههههههالب  مل

وال مل    ههههههه امل  هههههههرلاملاملتهههههههكمل  مل   هههههههيممل يف ههههههه  ملم لهههههههسملم ى ههههههه مل  ململهههههههال ملب  ههههههه مل يفال قهههههههمامل  ملب هههههههممل  ههههههه

مل: يفال قممل   امل ولي ملإبس نمل يف  رموملبا مل  ي   

مل.  بالهمل يف  ي :مل    ةستوى ال ظم* 

مل. ًوي ومل يف  ي ومل  بال  و:مل    ةستوى التأثير* 

مل.ململمنال ممل ريبملبىامل يفر   :ململ    ةستوى ال ماذج* 

مل:اإل  ل موذج الحتمية القيمية ف  * 

م هههههههاملمنهههههههال ممل ًوي هههههههومل يف  ي هههههههومليفالووههههههه امل ن هههههههرص مليف  ي  هههههههومل  ووههههههه يف ومل  ههههههه ملت هههههههاملق يههههههه ملمي ههههههه عملبههههههه ملتههههههه ق ململ-

مل: يف ي  ممل  وو يف ومل  سر تومل  ت ص امل مولال ملمنال   مل  مل ىمملب   رمل     ومل ا 

 ململململململ

 

ملمال  ملمنال ممل  رمومل ًوي ومل يف  ي وملامل  بالهمل(1)شكل 

 البعد الحضاري      التأثير     النظام االجتماعي       الجمهور      الوسيلة      الرسالة   المرسل   
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ململ:ت بي   ظرية الحتمية القيمية ف   راست ا*

و وههههه مل  رمهههههومل ًوي هههههومل يف  ي هههههوملامل  بهههههالهمل ههههه مل تهههههر مل يف  رمههههه  مل يفههههه ملحتهههههاثصملبههههه ملب وهههههرمل يف ههههه ومل يال هههههال ململ-

   ههههههههومل يف    ههههههههومل  عهههههههه املامللهههههههه مل يفوسههههههههالت  مل يفول اليفال  هههههههه مل يفهههههههه مل    هههههههه ملامل  وي هههههههه  مل يف رت ههههههههومل   ههههههههال  ومل

مل.  و تصمل يفال    مل  بال  ومل      ملت  يومل يفر  يفومل  بال  ومل اب  ومليف   مل  ل تملق يو

 ب  ههههههه ملقي ههههههه ملتوسى ههههههه مل  رمهههههههومل هههههههريبملبىهههههههامل يفر ههههههه  ملب هههههههممل ال هههههههال مللت  هههههههو  مل يفههههههه  ملموي هههههههالتملتهههههههالاملق يهههههههوململ-

 عههههوملث   هههههوامل مبههههه مل  مل  رمهههههومل ًوي هههههومل يف  ي هههههومليفهههههاهململ يفو هههه   مل ههههه مل عهههههومل   وههههه  مل يفوال  ههههه مل   ويههههه ب مل ههههه 

مل.ململ  بالهمل  يف  ي وملب مملتامل ال نامل  تووم  مل  مل   سع ملب ممللت  و  ملأل  ملوو   بمل  ع ملتشل مل ىع
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 :تمهيد

يعيش اإلنسان يف هذه احلياة وفق قيم معينة يطبقها او يسعى للوصول غليها كما تعترب القيم نوعاا ما  

العما  يف  عالماة تشراع علاى  سا   اروبعد الوصول إليها  نوعا م  انواع النجاح و  الغاياتانواع احملددات او 

 .مع لة السابقة العكسية
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 ماهية القيم:المبحث األول

العديد  ىل التذكر بأنال  اجة بنا إارحتلت و  اضعة هي القيم يف ك  مكان،تصادفك أينما  للت و 

م  العبارات اليت تستخدمها يف  ياتنا اليومية مليء بالتعبر اليت تدل على القيم فسواء مد نا رخصا ما 

أن نثين على رخص بأن العلم مهم يف  ياته أو  أو أردناأو فيا،عادال أو  خيا أو جديعا بالثقة، بكونه

اعتربنا أهنا  امية و  أو ا تمعنا إىل قطعة مو يقيةقصيدة فوجدنا اهنا مجيلة،  ناقعأأو ،باإلبداع الفيت مثر له

وكعمه، أو  عينا م  أج   أو أثع فينا  خاء فعد جار مزهعة يف فص  العبيع ،ا تعنا مبنظع أر ورائعة ومطعبة أو

األمع بالعكس إذا ما حن  نظعنا اىل هذه ،معناه أن له قيمة و مثة دائما يفرتض وجود أمع حيظى باألمهية... احلعية

فنصر أهنا أمام عامل ... ناحمايدة خيتفي عامل م  التقوميات والقيم و يفقد هذا العامل بالنسبة الي بنظعة األمور

              .بال تقوميات ،بال معان، بال تفضيالت
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 مفهوم القيمة: المطلب األول

قد ال يستوفيها اال تقاء على  كثرة هي التععيفات اليت ععفت هبا القيم  ىت إن إفعاد كتاب وا د هلا

 يتريش فون هيلدد أن ابعز التععيفات اليت قدمت للقيم ذلك الذي وضعه الفيلسوف واملفكع الديين األملاين 

 (.م9111-9881) بعند 

وقد بين فيلسوف األخالق  إمنا القيمة ما  ظي باهتمامنا ففي ذاته وليس م  أجلنا :هيلد برند

 :والدي  تععيفه هذا على ما يلي

ا أمهية مثة أرياء  هل: ى معتبتني إمثنيم  املعلوم أن األرياء بالنظع اىل اهتمام اإلنسان هبا لتنزل هبا عل

باليني أخعى أرياء حمايدة أو نكون ال م م  جهة هة ،ومثةو سباننا، م  جويف اعتبارنا عندنا بالنسبة إلينا،

وهكذا فإن احلقائق العياضية مثال ال تعام  معها على  أ اس عاطفي اجتاهها م   يث أثعها الوجداين فينا،

أن نقول إن مسألة املساواة  بأمهية بالغة، هذا بينما ميكنك،فنقول مثال، إن املعادلة الفالنية حتظى لدي وجداين

 :فينا(عاطفيا)ومعىن أن هلذه األرياء أثعا وجدانيا لدين،، حتظى بأمهية قصوى م  بني أطفايل يف املعاملة األبوية

واألرياء اليت هلا أمهية لدينا هي بدورها  متس أروا ناختلق فينا ا تجابة عاطفية و إرادتنا و تثر إهنا 

 الشع) لبية  أو تكون هلا أمهية( تسمى قيما اجيابية احليز مثال،وهي اليت) ية اجيابيةتكون هلا أمهإما : معتبتني

 (.مثال وهي اليت تعد قيما  لبية

ما ميلك أمهيته يف ذاته بصعف النظع "إمنا القيمة هي : لتععيف التايليتم حتديد دور القيمة حبسب ا

 .1"ع  آثار علينا أو فينا

بية واالقتصاد والرت يف جماالت خمتلفة كالفلسفة، القيمة م  املفاهيم اليت اهتم هبا الكثر م  البا ثني

وقد يرتتب على ذلك نوع م  اخللط والغموض يف ا تخدام املفهوم م  ختصص  النفسعلم االجتماع و وعلم 

                                                        
 .11، 11، ص ص 4112، 1الششون الدينية،  لطنة عمان، ط، وزارة الثقافة و المؤنس في القيمحممد الشيخ، - 1
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ه مجيع املشتغلني يف جمال علم النفس االجتماعي  ب تععيف وا د ملفهوم القيم، يعرتف فال يوجدآلخع،

 .1كموضوع يقع يف دائعة اهتمامه

 نبذة وجيزة عن تطور القيم : المطلب الثاني

ة فقد يالسلوك البشعي بصفة عاملالدرا ات و يف جمال   valuesعلى العغم م  أمهية موضوع القيم  

ظ  لفرتة خاضعا للتأمالت الفلسفية بعيدا ع  الدرا ة العلمية الواقعية، فالفحوص للقيم ظلت كأهنا جزر أو 

  واالقتصاد وعلم وارتبطت مبجاالت وختصصات عديدة كالفلسفة والديمناطق منعزلة م  علم النفس 

 .االجتماع واألنثعوبولوجيا

رمبا كان م  العوام  املسئولة ع  إمهال هذا املوضوع م  جانب العلماء يف ميدان الدرا ات النفسية 

أن الفلسفات العقلية قد جعلت منه ركيزة م  العكائز األ ا ية اليت يقوم عليها البناء العقلي والفكعي اجملعد 

فأ اطته جبو م  الغيبية نفعت منه رجال العلم، مث بدأ االهتمام بدرا ة القيم يف الثالثينيات  لتأمالهتا وأفكارها

 2.باملنهج العلمي  واألربعينيات م  القعن احلايل ينحو إىل املزيد م  االلتزام

وما قدمه م  تصور ملعاجلة القيم  "ثع تون" ولع  الفض  يف ذلك يعجع إىل اثنني م  علماء النفس مها

أ د املفكعي  األملان   "رباجنع "مبادئ السيكوفيزيقيا املعاصعة ويف إطار املنهج العلمي مستندا يف ذلك إىل 

 الذي نشع خالل هذه الفرتة نظعيته يف أمناط الشخصية واليت انتهى منها إىل أن الناس يتوزعون بني  تة أمناط

القيم يتزايد تدرجييا داخ  جماالت علم النفس وبالتحديد يف جمال علم النفس ا تمع االهتمام بدرا ة 

 : م  األ باب االجتماعي لعدد

                                                        
 مرجع السابقحممد الشيخ، - 1
مدكعة مقدمة لني  رهادة الدكتوراه يف علم ’  القيم الشخصية في ظل التغير االجتماعي وعالقتها بالتوافق المهني ’ بوعطيط  فيان  - 2

 النفس العم  والتنظيم جامعة منتوري قسنطينة ص 
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أمهها أن النظعية الكفء يف تفسر السلوك اإلنساين والتنبش به جيب أن تتضم  موضوع القيم، ولكنه 

ال على النظعية والقياس يف جمال وعلى العغم م  األمهية الكربى للقيم فقد تعكز اهتمام الدار ني يف اجمل

يف  يف مسح أجعاه جمللة امللخصات السيكولوجية 1يلتون روكيشه" ما كشف عنه ،ويشيد ذلك االجتاهات

 .الفرتة م   نة

 أهمية القيم: المطلب الثالث

 عليهاللقيم منزلة رفيعة يف الكثر م  نوا ي وجوانب  لوكياتنا اليومية فاألديان تعكز ج  اهتمامها 

م  فلسفة وف  وعلوم اجتماعية وتلعب القيم يف تقدم اجملتمع االت املختلفة للموضوعات البحثية،وكذلك اجمل

إنساين وك  تنظيم اجتماعي أو اقتصادي أو  يا ي  لك  نشاط وأن القيم مهمة ورقيه ويف تعبية أبنائه وتنميته

متا ك اجملتمع مبين على و دة قيمة  عتربا أن ، مقة اإلنسان بالكون الذي يعيش فيهألن موضوعها هو عال

 .وانتشارها وتوافقها وبدوهنا يعم الصعاع والتناقض

ألنه لو تعكت على أو اخلعوج عليها، فالقيم تعم  على حتديد اجلزاءات اخلاصة بانتهاك قيم اجملتمع

مجاعة أو أي فعد دون هذه اجلزاءات ألدى ذلك النتشار الفوضى يف النظام االجتماعي واضطعبت الشخصية 

، ومنو الشخصية على  فظ هذا النظام واالمتثال لهاإلنسانية وبذلك يساعد انتشار القيم ور وخها يف اجملتمع 

كو يلة   وذلك ألن القيم تستخدمية واالضطعابات النفسية،عات الضمناإلنسانية بطعيقة متزنة خالية م  الصعا

حتفز فهي م  نا ية جتع  األفعاد أعضاء اجملتمع يتمثلون للمعاير األخالقية و هامة يف الضبط االجتماعي،

تقابله بالنفور نحعف و السلوك امل وم  نا ية أخعى تفعض جزاءات اجتماعية ضدرعورهم بقد ية اال رتام هلا،

 2.واال تنكارواال تياء 

                                                        
21،صسابقالمرجع بوعطيط  فيان ،   - 1  

 4116،411لبنان، الطبعة األوىل، ، دار النهضة الععبية ،بروت، ، دراسات سوسيو اعالميةحممد علي البدوي - 2
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م  احلقائق الواضحة أن القيم هلا جذورها الضاربة يف أعماق النفس البشعية لدى اإلنسان منذ آدم 

فقد عاش اإلنسان عرب تارخيه الطوي  وهو يتمسك مبجموعة   عليه السالم معورا بالشعوب اليت احندرت منه

 واء أكان ذلك اإلنسان يدرك ماهية تلك والزمته يف خمتلف أطوار  ياته و عه،كبرة م  القيم اليت عارت م

ب  ودخلت  القيم أم ال فعرب التاريخ الطوي  للحياة ظهعت  ضارات عديدة جعلت م  القيم نسقا حلياهتا

 .1 القيم كأ اس قوي يف تشكي  فلسفتها

حلظة م  حلظات السلوك ، وهي ماثلة يف ك  ا يا يف  ياة األفعاد واجملتمعاتوتلعب القيم دورا أ 

نظام  وتبدو أمهية القيم كلما بعزت احلاجة إىل يف اجملتمعات مسألة وعي وثقافة ،ويعد موضوع القيم إلنساين،ا

فرتبط ربط أجزاء الثقافة بعضها باآلخع، فالقيم هلا أمهية بالغة يف،قيمي يسر احلياة ويعم  على تعبية اإلنسان

، كما أهنا تعم  على إعطاء هذه النظم أ ا ا عقليا يستقع يف ة والنظم  ىت تبدوا أهنا متنا قةالعناصع املتعدد

، أو تلك وتبدوا أمهية هذه الوظيفة خصوصا إذا ععفنا أن هناك إىل هذه الثقافةذه  أعضاء اجملتمع املنتمني 

 على أنه جمموعة م  األرخاص يتبعون نفس القيم وحياولون" ربه إمجاع على تععيف اجملتمع أو اجملتمع احمللي 

 .الوصول إىل أهداف مشرتكة

ينة حتدد وكذلك تربز أمهية القيم على املستويني الفعدي واجلماعي يف أهنا هتيئ لألفعاد اختيارات مع

ومبعىن آخع حتدد رك  اال تجابات وبالتايل تلعب دورا يف تشكي  الشخصية السلوكيات الصادرة عنهم،

 ، ومتنحه القدرةهو مطلوب منه طي الفعد إمكانية أداء ماالفعدية وحتديد أهدافها يف إطار معياري صحيح وتع

ق العضا على نفسه لتجاوبه مع اجلماعات يف مبادئها وعقائدها وحتقعلى التكيف والتوافق اإلجيابيني،

ب  وتساعده على فهم العامل ،طي له الفعصة يف التعبر ع  نفسهوتعة وحتقق للفعد اإل ساس باألمان،الصحيح

                                                        
 .411،ص مرجع سابق، حممد علي البدوي - 1
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، كما أهنا تعم  على ضبط الفعد لشهواته كي ال ،وتوجهه حنو اخلر واإل سان يع إطاره املعجعياحمليط به وتو 

 .يتغلب على عقله ووجدانه ألهنا تعبط  لوكه وتصعفاته مبعاير وأ كام يتصعف يف ضوئها

 : وا تنادا ملا ذكعناه، ميك  حتديد أمهية القيم يف النقاط التالية

إذ ال خيلوا أي جمتمع مهما بلغ عدد أفعاده م  وجود ه واملتخلف،جمتمع املتقدم منالقيم موجودة داخ  ك    -

  .جمموعة م  القيم توجه  لوكياهتم وتنظم العالقة بينهم

م  خالل حتديدها للطعيق الصحيح الذي ،واجهة التغرات اليت حتدث فيهاالقيم تساعد اجملتمعات على م  -

  .ومبادئه الثابتدته،و تقعاره،س  ياهتم وحيفظ للمجتمع ا يسه  للنا

، االقتصادية والسيا ية  يث أن لك  جمال قيم خاصة  كافة جماالت احلياة االجتماعيةالقيم متواجدة يف -

  .به

، فكلما كانت القيم ع  هويته وثقافته وتساهم يف رقيه يث تعرب يم ركيزة أ ا ية داخ  ك  جمتمع ،الق -

 . و لبية قيم جمتمع ما تعين ختلفه وضياعه تمعاجمل اجيابية حتقق االزدهار والتقدم لذاك

  1.القيم حتافظ على متا ك أفعاد اجملتمع -
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 قيمخصائص ال: المطلب الرابع

ة ومتعددة ختتلف م  م  خالل التعاريف املختلفة اخلاصة بالقيم  خنلص إىل أن خصائص القيم كثر  

م  حماولة البا ثة  حتديد خصائص القيم انطالق ا يليو نحاول فيم با ث إىل آخع وم  ختصص إىل آخع

 1.العادات االجتماعيةم  خالل مشلفها القيم و  ة ديابفوزي

 يث  عت اىل ابعاز خصائص القيم انطالقا م  التععيف الواردة يف قاموس علم االجتماع  يث 

انسانية وهي صفة الشيء االعتقاد بأن ريئا ماذا اقرتب على ارباع رغبة "  تعترب القيم  سب هذا التععيف

 :أمهية لفعد أو مجاعة وأوضحت أم خصائص القيم االجتماعية فيما يلي  الذي ذا

القيمة  قيقية جمعدة و يكولوجية ال تقب  القياس بأي و يلة م  و ائ  القياس اليت توص  إليها العلماء  -

 . ىت اآلن

اخلارجي نفسه والقيمة  الشيءال يف  القيمة تتميز ع  املنفعة بأن  قيقتها تكم  يف العق  البشعي -

على أن يكتشف  كان  قيقيا ذو املنفعة الزائفة تكون له قيمة نفيها كما لو فالشيءبالتحديد مسألة اعتقادها 

 .هذا اخلداع

وظعوفه وم  جمتمع اىل جمتمع   سب  اجاته ورغباته وتعبيته القيم نسبية مبعىن ختتلف م  رخص آلخع -

 .ىوم  ثقافة على ثقافة أخع 

 :وهنالك خصائص اخعى للقيم نوردها يف النقاط التالية

 .ألن الثقافة السيا ة ختضع هلذه القيم أهداف ذات طابع مثايل تعرب ع  فكعة مثاليةأخالقية  مععفةالقيم   -

 .يم م  طبيعتها على اهنا تصورلظاهعة الق الفلسفية تتبع الطبيعة إهنا مععفة فلسفية و   -

                                                        
، ر الة ما جستر ،جامعة نايف الععبية ،امللكة الععبية السعودية،  دور القيم االجتماعية في الوقاية من الجريمة عيد علي احلسينة،  - 1
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ملا هو مقبول وما هو ة زمنية هناك تصور كام  للقيم و القيم تعرب ع  خصائص  ضارية ففي ك  فرت  -

 .معفوض وهي تتضم  خصائص  ضارية

 .القيم مععفة مصبوغة بصيغة العمومية فهي عامة راملة تشم  فئات كثرة م  اجملتمع -

 وظائف القيم: المطلب الخامس

    كمعيار لتوجيه القول والفع  والسلوك الصادر ع  األفعاد يف املواقف املختلفةتعم. 

 صاحل م  خالل نسق القيمة العامة اليت تعطاي رععية ملالتكام  أو التضام  يف اجملتمع، الوصول إىل

 .وليةش األهداف اجلمعية وحتدد املس

 للقيم دور كبر يف بناء الشخصية الفعدية. 

 فلك  جمتمع هويته الثقافية املميزة التاي تعم  علي احلفاظ علي هوية اجملتمع وثقافته،احلفاظ  ىتعم  عل

  .عليها

 املساعدة علي التكيف مع األوضاع املستجدة للفعد.  

     ذلك أن القيم هي جمموعة م  املبادئ اليت يتعلمها الفعد ،القعارات واختاذ الصعاعاتتساعد يف

 .و ا  الاصعاعات واختااذ القعارات يف املواقف اليت تواجههائ  املختلفة،االختيار بني البدلتساعده علي 

 :قيم على المستوى الفرديوظائف ال

هما يف تشكي  الشخصية تلعب دورا م فهيمعينة حتدد السلوك الصادر هنا هتيئ لألفعاد اختيارات أ -9

 .حتديد أهدافها يف إطار معياري صحيحالفعدية و 

 .التوافق بصورة اجيابيةليكون قادرا على التكيف و إمكانية أداء ما هو مطلوب منه، أهنا تعطي للفعد  -2

التحديات اليت تواجهه يف تعني هبا على مواجهة ضعف نفسه، و حتقق للفعد اإل ساس باألمان فهو يس -3

 . ياته
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 .فعصة التعبر ع  نفسه وتأكيد ذاته تعطي للفعد -4

يع تو يل تساعده على فهم العامل  وله و بالتاح العؤيا أمامه و معتقداته لتتضفع الفعد لتحسني إدراكه و تد -5

 .عالقاتهإطاره املعجعي يف فهم  ياته و 

 1.وجدانهكي ال تتغلب على عقله و أهنا تعم  على ضبط الفعد لشهواته   -6

 :وظائف القيم في المستوى الثقافي

 .فتحدد له أهداف  ياته ومثله العليا ومبادئه الثابتة ،حتافظ على متا ك اجملتمع -1

تغرات اليت حتدث فيه بتحديدها االختيارات الصحيحة وذلك يسه  تساعد اجملتمع على مواجهة امل  -4

 .على الناس  ياهتم وحيفظ للمجتمع ا تقعاره وكيانه يف إطار مو د

 :وظائف القيم في المستوى الثقافي

م  نا ية وم  نا ية أخعى تثبت املبادئ األ ا ية للفعد م  مقومات ملزمة حتافظ على ثقافة الفعد 

اللغة العادات التقاليد، األععاف وك  ما خيص مقومات اجملتمع  اجملتمع وم  بني هذه اللوازم عليه داخ 

 .مبختلف أركاله ومعتقداته الالزمة يف  ية الفعد

هبا تدرجييا مث تصنيفها إىل إطاره املعجعي السلوك م  اج اجتماعي يتعلمها الفعد وينشع ومبا أن القيم نت

يبدو ذلك بصفة خاصة يف ة و اجلماعتماعية فإهنا تلعب دورا مهما يف  ياة الفعد و االج خالل عملية  النشأة

عيني ويف تعليم الناس القيم األخصائيني االجتماامله  مث  رجال الدي  السيا ة و  انتقاء األفعاد الصاحلني لبعض

                                                        
متطلبات ، مذكعة مقدمة ال تكمال استخدام مواقع التواصل االجتماعي و ؟أثره لدى الطالب الجامعيالسعيدي  نان، ضيف عائشة،  - 1

 .24ني  رهادة ما رت أكادميي ،جامعة قاصدي معباح، ورقلة، ص 
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يف عمليات العالج النفسي كما تعطي القيم يف التوافق النفسي واالجتماعي و  مهماكما تلعب دورا   الصاحلة

 .1الثقافةية االجتماعية  الو دة للمجتمع و م  النا 

 تصنيفات القيم: المطلب السادس

 يك تصنيف رام  هلا والواقع انه مهما  يوجدعلى أنه ال دار و القيم على صعوبة تصنيفها و يتفق 

ع ضعوري لدرا ة القيم و وف م  قصور ع  اإل اطة بأنواعها مجيعا إال أن التصنيف أم يف تصنيف القيم

 :القيم أ اس ابعادها املختلفة على النحو التايلتعتمد يف هذا املقام على تصنيف 

 :هي  تة أمناطاىل " سبرينجر" وقد قسمها : القيم بعد المحتوى أنماط -9

 .تعتبط باالهتمام باملعتقدات والقيم الدينية :دينية .أ 

والتضحية م  أجلهم وبذل اجلهود م  أج   عادهتم ،تعتبط باهتمام الفعد حبب الناسو  :اجتماعيةقيم  .ب 

 .وحتسني أ واهلم

وا تثمار األموال يف وتعتبط باالهتمامات العملية ذات النفع املادي والصناعة واإلنتاج والثعوة :اقتصاديةقيم  .ج 

 .األعمال التجارية

اكتساب املزيد م  املععفة وتعتبط باهتمام الفعد وميله الكتشاف احلقائق واملعارف والسعي إىل : معرفيةقيم  .د 

  .العملي

 .وتعتبط بالسلطة والقوة والسيطعة والعم  السيا ي:  سياسيةقيم  .ه 

 . وتعتبط باهتمام الفعد وميله إىل ما هو مجي  م   يث الشك  وكمال التنسيق واالنسجام :جمالية قيم  .و 

 

                                                        
.24،ص المرجع السابق ،السعيدي  نان، ضيف عائشة - 1  



 القيم االجتماعية                                                                   الفصل الثاني
 

 
36 

  : تنقسم القيم م  نا ية قصدها إىل نوعني :أنماط القيــم حسب مقاصدها   -2

  وهي تلك القيم اليت ينظع إليها على أهنا و ائ  لتحقيق غايات أبعد:قيم وسائلية .أ 

 1.وهي األهداف والفضائ  النهائية اليت تضعها اجلماعات ألفعادها:  نهائية قيم .ب 

 :وهي وإلزامهامستويات لشدة القيم  وميك  أن منيز هنا بني ثالث :إلزامهاو  أنماط القيم حسب شدتها -3

 .وهي القيم امللزمة أو األمعة الناهية:  ما ينبغي أن يكون .أ 

 . وهي القيم التفضيلية اليت يشجع األفعاد على االلتزام هبا :ما يفضل أن يكون  .ب 

أي القيم املثالية اليت حيس الناس بصعوبة حتقيقها بصورة كاملة وم  أمثلتها مقابلة :  ما يرجى أن يكون .ج 

 .اإل اءة باإل سان

 : وتنقسم م   يث درجة ريوعها وانتشارها إىل قسمني: أنماط القيم حسب شيوعها -4

 2.وهي القيم اليت يعم انتشارها يف اجملتمع كله: ةالقيم العام - أ

 .اليت يصعح هبا ويعرب عنها بالكالم  بالسلوك نفسهوهي القيم :القيم الخاصة - ب

وهي القيم اليت تستخلص ويستدل عليها م  مال ظة االختيارات اليت تتكعر يف  لوك :  القيم الضمنية

 .األفعاد

 :وتصنف القيم  سب هذا البعد إىل صنفني مها:  أنماط القيم حسب ديمومتها  -5

 . وهي اليت تزول بسععة ومتتاز بعدم قد يتها م  قب  اجملتمع :القيم العابرة - أ

 .وقد متتد جذورها إىل أعماق التاريخوهي اليت تدوم زمنا طويال،:  القيم الدائمة - ب

                                                        
 411، ص  1111، دار املسرة للنشع والتوزيع والطباعة، األردن ،1،ط  سيكولوجية التنشئة االجتماعيةصاحل حممد ابو جادو،  - 1
، ص 4111عية طبع  نشع وتوزيع، مصع، ، دار املععفة اجلام1ط،النتروبولوجيا و القيم، االقادر، حممد عباس ابعاهيمبد  لوى السيد ع - 2

111. 
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 مفهوم القيمة االجتماعية: المطلب األول

القيم االجتماعية هي الفاع  واملكون األ ا ي لشخصية اإلنسان، وهي املصدر احلقيقي لك  ما يصدر عنه 

وإجنازات ،فهي املكون م  مشاعع وأ ا يس وأفكار وآمال وطمو ات واهتمامات، وم  مث أقوال وأفعال 

 .احلقيقي لشخصيته اليت متيزه على غره

السلوك االجتماعي الذي ينتهجه الفعد فهي أنواع املعتقدات اليت لة ع  شو والقيم االجتماعية هي املس

 يث اهنا هي العام  بأ عه ويعتربها مهمة ويتقيد هبا، حيملها رخص أو جمموعة م  األرخاص أو جمتمع

 .وضمعف أو ، مقبول او معفوضجيد أو  يئ،صاحل أو طاحلد للسلوك  واء كان صواب أو خطأ،احملد

وك املفض  تمسك هبا بالنسبة لنوعية السلتتلك املعتقدات اليت "عية بأهنا جتماوميك  تععيف القيم اال

 وم  هنا نذكع أن الثقافة تشك  مصدرا للمقاييس واملعاير والو ائ  والغاياتومعىن الوجود وغاياهتا،

 1.واألهداف وأركال التصعف املفضلة وتتنوع بسبب تعدد مصادرها وتوجهاهتا ومعاميها

اخلصائص أو الصفات املعغوب فيها م  اجلماعة واليت "لقيم االجتماعية على أهنا ععف اكذلك ت

حتددها الثقافة القائمة مث  التسامح واحلق والقوة وهي أداة اجتماعية للحفاظ على النظام االجتماعي 

 .باجملتمع واال تقعار

حتكم تصعفات تضعها اجلماعة،موعة م  املعاير جم: االجتماعية على أهناوعليه ميك  تععيف القيم  

  يث يعاقب م  خيالف قيم أي جمتمع باال تقار والتقزمي واإلهانةوحتدد السلوك املسموح واملمنوع،األفعاد 

 2بينما جيازى الذي حيافظ عليها باال رتام والتبجي 

 
                                                        

،مش سة أم القعى للرتمجة و التوزيع،مصع،  الديب، أسس ومهارات بناء القيم التربوية تطبيقاتها في العملية التربويةابعاهيم رمضان  - 1
 .1،ص 4111

  :www.eitemag.com/  http :على العابط التايل 44:11الساعة  42/14/4141اال رتجاع تاريخ  -2 

http://www.eitemag.com/


 القيم االجتماعية                                                                   الفصل الثاني
 

 
38 

 القيم االجتماعية فهومم:طلب األولالم

ألخالق باوتتعلق القيم  تقام عليها األممتمعات و ئز اليت تبىن عليها اجملتعد القيم م  أهم العكا 

ة هي اخلصائص أو الصفات البشعي الصحيح، والقيم االجتماعية وضابطة للسلوك ، وهي معاير عامواملبادئ

 .التضام  احملببة واملعغوب فيها لدى أفعاد اجملتمع، واليت حتددها ثقافته مث 

ويف هذا املبحث  نتناول القيم االجتماعية بصفة عامة مث نتطعق على قيمة التضام  باعتبارها قيمة 

 مهمة لدى الطلبة عند إطالعهم ملواقع التواص  االجتماعي فقيمة التضام  تكم  ابناء اجملتمع بعضهم يف 

 .رىت جوانب احلياة مما يقل   ويقلص م  منابع الفقع والعوز يف اجملتمع

 أهمية القيم االجتماعية: مطلب الثانيال

 :تظهع امهية القيم االجتماعية يفو  

 .تنظيم أفعاد اجملتمع م  خالل تنسيق  لوكهم اليومي مقتضيات مصلحة اجملتمع الذي يعيشون فيه -9

 .ومنع زلزلتهال تقعار يف احلياة االجتماعية،اا تقوم خبدمة النظام االجتماعي و فضال ع  كوهن -2

االجتماعية مقبولة م  قب  االفعاد ألهنا مكتبة م  خالل اجلماعة اليت ينتمي إليها وثيقا على تكون القيم  -3

 .االجتماعي اليت حتدد وتقيم  لوك الفعد معها فهي مبثابة أ د مفاص  الضبط

 .خيعجون ع  تعليمها الفعاد الذي  خيالفوهنا أولوك الفعد يف اجلماعة وتعاقب اكما تقوم القيم بتو يد   -4

تساعد القيم األفعاد يف اختيار منوذج وا د م  السلوك وأن قيما خمتلفة تعود غلى  لوكيات متباينة   -5

 .بسبب القيم االجتماعية السائدة داخ  اجملتمع
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فإن هذه النظعة متث  متغر، مستقال ألنه بسبب ( البناء االجتماعي)النظع اىل القيم كجزء م  اهليك   -6

 1.تغر يف أجزاء أخعى م  اهليك  أو البناء االجتماعي لوك معني يشدي إىل إ داث 

 أنواع القيم الفكرية: المطلب الثالث

وينصب حمور اهتمامها قلية أو الفلسفية ألفعاد اجملتمع،هي القيم اليت تنتج ع  االجتاهات الع: القيم الفكرية .أ 

 بحث ع  احلقيقة م وهي تشر إىل الأ باب  دوثها بشك  تطبيقي منظم ،على البحث ع  احلقائق و 

ميكنه احلياة بدوهنا  القتناء أرياء، لذلك ال يبذل الشخص الفكعي أي جمهود خالل التفكر والفهم واال تنتاج

 اجلمالية ألن ، كذلك ال يهتم بالنوا يشثع على صفاء الفكعألن الرتكيز على الفوائد املادية م  وجهة نظعه ي

 .املوضوعية وا تبعاد اإلضافات والتحيز، وهي ذلك يتعارض مع قيم العج  الفكعي

غعس األخالق  عية التعبر ع  العأي،ا رتام إبداعات اآلخعي ،: وأهم القيم الفكعية هي 

 .تنبذ العدوانمعتدلة، طعح آراءاالنفتاح الثقايف،،الفاضلة

مجي  م  نا ية  إن القيم اجلمالية يف مفهومها العام تعين اهتمام الفعد وميوله إىل ما هو :القيم الجمالية  .ب 

وهو بذلك ينظع إىل العامل احمليط به نظعة تقديع له م  نا ية التكوي  والتنسيق والتوافق الشك  أو التوافق،

اإلبداع  ب  أن بعضهم ال يستطيع مبتكعي  الشكلي وال يعين هذا أن الذي  ميتازون هبذه القيم يكونون فنانني

 .كان يتذوق نتائجه  الفين 

 ية مع الرتكيز على حتقيق اجلوانبهي القيم اليت تشدي إىل اجتاهات اجتماعية عمل :القيم االقتصادية  .ج 

عج  االقتصادي بالنا ية اجلمالية،إال إذا كان الشيء والعائد املادي لذلك ال يعبأ الواألهداف االقتصادية،

الدوالرات ليس  با يف  عج  االقتصادي لو ة فنية مبالينيفقد يشرتي الى اقتصادية،وذو جدو ،مفيدااجلمي  

                                                        
 111، ص 1112، دار الشعف للنشع و التوزيع ، عمان، األردن، 1، طالبناء االجتماعي على آفاقه و نظمهمع  خلي  عمع،  - 1
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 :االقتصادية أكرب يف وقت ال ق وم  أهم القيم ولك  رغبة يف إعادة بيعها بسععالف  أو تقديعا للجمال،

 األمث  للثعواتاال تغالل لكية لخآخعي  وعدم التعدي عليها،تعريد اال تهالك،ا رتام  قوق امل

ففي هذه القيم مبادئ وأ كام هذه القيم قائمة القيم االجيابية،م  الطبيعي أن تتصدر :القيم الدينية. د

ديان قائم على املودة أخالقية بالغة األثع يف تفادي كثر م  القيم السلبية فاخللق والسلوك الذي تدعوا اليه األ

الفقر واملسكني وأن يكون أ اس التعام  قائما على الصدق واألمانة ورعاية ( التعاون والتكاف )والرتا م 

كف األذى ،العدل،التسامح،التضام ،الوفاء بالعهد،ا رتام اآلخعي :وم  بني القيم الدينية،والوفاء بالعهد

 .،الصدق،الكعم،فع  اخلر،الدفاع ع  املقد ات الدينية

والعج   واء على مستوى الفعد أو اجلماعة،نفوذ يف اجملتمع هي اليت هتتم مبظاهع القوة وال :القيم السياسية .د 

على تقدمي تضحيات  كما أن تعطشه للقوة جيعله ال يقدم ،لى حتقيق ذاته وا تقالليته دائماالسيا ي يبحث ع

 .م  أج  اآلخعي 

ماء ملذهب  يا ي معني،ا رتام الزعماء السيا يني، ب الوط  االنت: وم  أهم القيم السيا ية

 .ل أصحاب املذاهب السيا ية املعارضةوالتطورات السيا ية يف العامل ،قبو  اإلملام باأل داثفاع عنه ،والد

أن القيم االجتماعية ذات الصبغة الدينية هي القيم االجتماعية اليت ذكعناها،يال ظ م  خالل أنواع 

 1.تصميمنا ال تمارة اال تبيانأكثع القيم انتشارا داخ  اجملتمع اجلزائعي، وبالتايل  وف نعكز عليها عند 

 

 

 

                                                        
 .411،ص 4111،دار املسرة للنشع و التوزيع والطب اعة ، االردن، 4،طاالجتماع العائليعلم علياء ركعي و آخعون،  - 1
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 :مفهوم قيمة التضامن: المطلب الرابع

العم  اجلمعي ه االلتحام االجتماعي والتعاون و هو  الة أو ظعوف تتميز به اجلماعة يسود في :التضامن 

املوجه حنو االجناز أهدافها وهو كذلك عملية اجتماعية تعرب ع  عالقة مساندة و دعم م  طعف رخص أو 

املادية أو كليهما املعنوية أو  املساعدةفئة اجتماعية لصاحل رخص أو فئة اجتماعية أخعى فهو نوع م  تقدمي 

 1.إلزام ،وقد يكون ذلك بني األرخاص أو الفئات املتماثلة و املتفاوتة يف املكانة االجتماعية نهلم طواعية دو 

ال يوجد جمتمع متحضع بدون وجود تعاون وتضام  بني مجيع أفعاده فك  فعد جيب أن يكون له دور  

كسب العزق   ج فأصحاب احلعف، مث  النجاري  واحلدادي  يعملون م  أ فعال يف جمتمعه مهما كان بسيطا

 الم على املنفعة على اجلميع قد  ث اال التعاون بينهم وبني جمتمعهم لتعمم   وهم يف احلقيقة حيققون نوعا

 ، وتبدو أمهية التعاون جليةهذا اجملتمع راقيااألمور فكلما كان  جاح يف ك ه أ اس النالتعاون بني الناس ألن

مثِْ َواْلُعْدَوانِ  َوتَاَعاَونُوا َعَلى اْلربر : )يف قوله تعاىل   2(4/ املائدة) (َوالتاَّْقَوى َوال تَاَعاَونُوا َعَلى اإْلِ

 امع معجم ععيب ععيبومعىن تضام  يف معجم املعاين اجلتععيف 

 (فع )تضام   .1

 .تضام ،يتضام  تضامنا فهو متضامنا

 3خع ما يقصع ع  أدائهالتزم ك  منهم أن يشدي ع  اآل :يتضامنوا

االحتاد ومعاونة الغين أو القوي لإلنسان الفقر أو الضعيف وهو  لوك إنساين يتمث  يقصد بالتضام  

عند احلاجة ويستمد التضام  قواعده م  التعاليم  يف ختفيف اآلالم ومعاناة الناس وتقدمي املساعدة اآلخعي 

                                                        
 .622،اال كندرية، دار املععفة اجلامعية، ص  علم االجتماععاطف غيث،قاموس  - 1
 www.akhbarona  11:42/ 11/11/4116يعمع دغوغ قيمة التضامن و التعاون بين االفراد و المجتمعات"مقال الكرتوين  - 2
  com  www.edarabia.قاموس معجم املعاين اجلامع ععيب ععيب  -3 

http://www.edarabia/
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ن اإلنسان خملوق ضعيف  ليم يشم  بأ وم  الشعور الداخلي يف ك  إنسان الدينية واملواثيق والقوانني الدولية

 .مهانية تضم  ا تقعار اجملتمعات وتقدحيتاج يف مع لة ما إىل مساعدة اآلخع، وهي قيمة إنسا

 أهمية قيمة التضامن : المطلب الخامس

التضام  مهم يف مجيع اجملالت املهنية واالجتماعية  ىت يصبح لدينا جمتمع متما ك ناجح يف مجيع 

 .اجملاالت

جعنا الشباب على ما رفكلعي اجملتمعات تفعي  دور العم  التطو التعاون بني األفعاد و ة إن م  أمهي

ة كلما زاد  ب العم  والتعاون على اخلر وبناء جمتمع  ليم قادر على مواجهة أي حتديات األعمال التطوعي

ألرجار،أو أي عم  أو زراعة ا  أمثلة ذلك أن يتّم عم  يوم تطوعي لتنظيف البلدة،م  أي نوع قد ميع هبا وم

تعبية  آخع يتم فيه العم  على أ اس التعاون، وم  األمثلة األخعى على التعاون تعاون األ عة واملدر ة يف

 .1اعف بالتضام  أيضعاألبناء حبيث يكون دور ك  منهما مكِم  لخآخع فيما ي

ا لكرب الس  أو بسبب املعض د اجملتمع قادري  على التعاون إمليس مجيع أفعا ورغم أمهية التعاون إال أن  

إنسان  دة فلك ع ولك  ضم  إمكانيات حمدأو غره م  األ باب وم  املمك  أن يتعاون بعض أفعاد اجملتم

 ك وم  املمك  أنلتعاون بني أفعاده فهو جمتمع مفكطاقة وقدرة معينة يستطيع حتملها وأي جمتمع خيلو م  ا

ىل  عوب أهلية األخرة يف بعض الدول الععبية اليت تععضت إ يف الفرتة ينهار يف أي حلظة ونعى هذا جليا

د ومات بناء وجناح أي جمتمع فإذا فقالتعاون م  مق جملتمعها وهذا أكرب دلي  على أن هائال  ببت دمارا

 . ي إىل اهنيار هذا اجملتمعأو التضام  عمت الفوضى والعدائية بني األفعاد مما يشد التعاون

 .والكعامة كنتيجة لوقوف الناس اىل جانبه يف املنا بات والظعوف املتعددةرعور الفعد بالعزة  -

 .نشع السعادة أواصع احملبة بني أفعاد اجملتمع  -

                                                        
 11:11على الساعة  4141افعي   1نوفمرب  تاريخ االطالع  12.4114مقال الكرتوين كتابة ابعاهيم العبديد   - 1
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 .وة التما ك اجملتمع وتالمحه وتعابطهق  -

 خصائص التضامن :السادس المطلب 

إن التعاون احلقيقي هو املفضي إىل التكام  يف  ،و االنضمام حتت راية وا دةأو الذوبان، الندماجا

 .على أ اس احملبة والرتابط والتال ماخلعوق، ااخلري بتكمي  الناقص ورهتالعم  

ويضوي التجديد  وجتديد الطاقة فكثرا ما خيمد احلماس وتضعف اهلمم حتقيق اخلر م  مثار التعاون

تالقى أه  اهلدف الوا د انبعثت اهلمم م  جديد وجتددت  فإذا ماوتتأخع النتائج، ويك  الفكع ويق  اإلنتاج

 .الطاقة وعادت احليوية معة أخعى

 :أورث هذا التالقي والتالقح والتنسيق والتعاون األمور التاليةو 

قال أ د ،العم  بأكثع م  عق  ،التقدم واإلنتاج والتفوق،رحذ اهلمم إىل التسابق ،تطويع االبتكارات

فالعق  الفعد رمبا زل، والعأي الفذ اء احلكماء،أضاف إىل عقله عقول العلماء، وإىل رأيه أر العاق  م  »: السلف

 1.تسهي  العم  وتيسره رمبا ض 

 

 

 

 

 

                                                        
 1-.com www.edarabia  12:11على الساعة  14/11/4141تاريخ زيارة املوقع. 
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 خاتمة الفصل

تعد القيم االجتماعية و االخالق م  اقوى ما تبىن به اجملتمعات وم  اهم العوابط اليت تعبط بني  

افعاد اجملتمع ففيها تنتشع احملبة بني أفعاد اجملتمع وتعم األخوة بينهم ويقوى التما ك والرتابط بينهم هبذه القيم 

ات اليت تنهار بداية اهنيارها إمنا تكون يف اهنيار فهي الضمانة ال تقعار اجملتمعات وازدهارها وجند أن اجملتمع

 .القيم واألخالق
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 تمهيد

تعترب مواقع التواصل االجتماعي من التقنيات اليت تسهل تبادل األفكار واملعلومات من خالل    

منها الفايسبوك كنموذج فهو يعد واحد من أكرب و اهم مواقع  وقد تناولنا التواصل بني اجملتمعات االفرتاضية

 .التواصل االجتماعي املوجودة حاليا مع عدد من املستخدمني يصل غلى أكثر من مليار مستخدم شهريا
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 ماهية شبكات التواصل االجتماعي: المبحث األول

 مفهوم شبكات التواصل االجتماعي  : المطلب األول

تتعدد تعريفات شبكات التواصل االجتماعي وختتلف من باحث إىل آخر، فقد عرفها إبراهيم بعزيز    

مواقع للتواصل االجتماعي بني املتعلمني، واإلقامة عالقات اجتماعية وإلنتاج مضامني قد تكون " على أهنا 

    1....وتريسبايس، ت نصوص مكتوبة أو تسجيالت مصورة أو مسموعة ومن أشهرها الفيسبوك، ماي

منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح " على أهنا  وائل مبارك خضر فضل اهلليف حني عرفها    

 آخرين  أعضاء مع إلكرتوين اجتماعي نظام خالل من ربطه مث ومن به، خاص حساب للمشارك فيها بإنشاء

 " 2 الثانوية أو اجلامعة أصدقاء مع مجعه أو واهلوايات االهتمامات نفس لديهم

 أو مجاعات أو أفراد من صناعتها يتم اجتماعية تركيبة " أهنا على عرفها فقد عواد محمد أما   

 إيصال يتم حبيث Node العقدة  باسم( الواحد الفرد مثل)األساسي التكويين اجلزء تسمية ويتم مؤسسات

العالقات  هذه تصل وقد ما شركة إىل انتماء أو معني، فريق العالقات،كتشجيع من خمتلفة بأنواع العقدة هذه

 " 3الشخص إليها ينتمي اليت الطبقة أو املعتقدات أو االجتماعي الوضع كطبيعة عمق، أكثر لدرجات

  اإلنرتنت، خالل من تتشكل مواقع " أهنا على كذلك االجتماعي التواصل شبكات عرفت وقد   

 نظر وجهة عن والتعبري املسجلني، بقائمة لالتصال الفرصة ٕواتاحة العامة، حياهتم عن حملة لألفراد بتقدمي تسمح

 4.آلخر موقع من التواصل طبيعة وختتلف االتصال، عملية خالل من اجلماعات أو  األفراد

                                                           
 .157 ص 2012 القاهرة احلديث، الكتاب دار ، ط د ، والثقافية االجتماعية وتأثيراتها الحديثة االتصال تكنولوجيابعزيز،  إبراهيم  - 1
 .6 ص 2010 ، السودان ، النهضة مشس مدونة ، 1ط المجتمع على بوك الفيس أثر اهلل، فضل خضر مبارك وائل - 2
 ص 2012 ، الدامنارك ، العربية األكادميية ، ماجستري رسالة ، المتلقين جمهور على االجتماعي التواصل شبكات تأثير ، منصور حممد - 3

27. 
 . : http// www.ar.wikipedia. orgعلى الرابط التايل 91.92، على الساعة 20/20/0202مت االطالع بتاريخ  - 4
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 أن " وهو وأليسوف بويد اقرتحه الذي التعريف جند الباحثني لدى شيوعا التعاريف أكثر من ولعل   

 لألفراد تتيح الواب، تكنولوجيات على تقوم خدمات تقدم املواقع من صنف هي االجتماعية، الشبكات مواقع

 .(1) (األصدقاء قائمة )اآلخرين عالقات شبكة على واإلطالع العالقات من شبكات )بناء

عبارة تستخدم لوصف أي موقع على " الشبكات االجتماعية بأهنا  موسوعة ويكيبيدياوتعرف    

الشبكة العنكبوتية، يتيح ملستخدميه وضع صفحة شخصية عامة معروضة، ويتيح إمكانية تكوين عالقات 

شخصية مع املستخدمني اآلخرين الذين يقومون بالدخول على تلك الصفحة الشخصية مواقع الشبكات 

دم لوصف املواقع ذات الطابع االجتماعي، جمموعات النقاش، غرفة الدردشة االجتماعية ميكن أن تستخ

  2.وغريها

مواقع متواجدة على شبكة اإلنرتنت، : وعليه ميكن أن نعرف شبكات التواصل االجتماعي على أهنا   

اء تتيح التواصل بني املستخدمني، وتكوين عالقات مع بعضهم البعض، مما يسمح بتشكيل آ راء موحدة وبن

 . جمتمع افرتاضي بعيًدا عن احلواجز املكانية والزمنية

 .نشأة شبكات التواصل االجتماعي: المطلب الثاني

اسم  حتت 1995 عام هلا موقع أول ظهر أين يفإن ظهور شبكات التواصل االجتماعي كان   

(classnanates.com) بطريقة فيه التسجيل يتم واألقارب األصدقاء مع للتواصل اجتماعي موقع وهو 

  .مبعارفهم االتصال ربط من متكنهم اليت الشخصية ملفاهتم إنشاء ملستخدميه ويتيح جمانية

 احتالل من وجيزة فرتة يف متكن الذيsix degrees.com) )موقع م أنشأ 7991سنة ويف 

 ما وهو ذلك بعد تراجعت شعبيته ولكن املستخدمني من كبري عدد واجتذاب االجتماعية، املواقع صدارة

                                                           

 ، اجلزائر ، الرابع العدد ، العلمي البحث جيل جملة ، االجتماعي التواصل لمواقع الجزائريين الجامعيين الطلبة استخدامات، وسار نوال -1
 .911 ص 2014

 . : http// www.ar.wikipedia. orgعلى الرابط التايل 21.02، على الساعة 20/20/0202مت االطالع بتاريخ  -2
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 موقع هو( six degrees.com)موقع   أن إىل هنا اإلشارة وجتدر 2000 سنة إىل إغالقه مؤسسيه دفع

 1.لآلخرين الرسائل وإرسال التواصل على األشخاص يساعد اجتماعي

 بالنجاح حتضى مل اليت االجتماعية املواقع من العديد ظهرت 2001 سنة إىل 1997 سنة ومن

 .Asian Avenueو Migente غرار موقع على توقيفها فتم باالستمرار، هلا يسمح الذي الكايف

 بظهور وذلك اليوم املعروف بشكلها االجتماعية الشبكات هلذه الفعلي امليالد 2002 عام ليشهد

 باألصدقاء ومسي االفرتاضية، األصدقاء دائرة على املوقع مفهوم ويقوم كاليفورنيا، يف( friendster)موقع

 متاح وهو آسيا يف واسع نطاق على ويستخدم واألفراد األصدقاء وملفات صور من العرض دوائر بسبب

  2.اختيار الّلغة للمستخدم يوفر رابط وفيه (...الكورية اليابانية، الصينية، االجنليزية، لغات بعدة)

 واسعا انتشارا عرف الذي األمريكي « Myspace» موقع ظهور شهدت فقد 2003 سنة أما

 أخذ الذي بوك الفيس موقع ظهور قبل وهذا مجاهريية االجتماعية الشبكات مواقع أكثر إذ كان إنشائه منذ

 . بعد ذلك الصدارة منه

 .خصائص شبكات التواصل االجتماعي: المطلب الثالث

حيث تشجع شبكات التواصل االجتماعي  : Participation:التشارك في االستخدام

وغريها من تطبيقات اإلعالم اجلديد مستخدميها وزوارها على إبداء تعليقاهتم وآرائهم وردود أفعاهلم، بل وتقيم 

ما جيدونه عليها من حمتوى فضاًل عن تداول املعلومات املنشورة وإعادة نشرها بني نطاقات واسعة من اجلمهور 

 .سائل اإلعالم التقليدية يف جتاوز الفواصل بني اإلعالم واجلمهورولذا فهي ختتلف عن و 

                                                           

 بوك الفيس موقع مستخدمي من عينة ،دراسة االجتماعية العالقات في وتأثيره االجتماعية الشبكات مواقع استخدام نومار، نارميان مرمي -1
 .36 ص باتنة، اجلزائر، خلضر، احلاج جامعة ، اإلنسانية العلوم قسم اجلزائر، يف

 الصحفيين نظر وجهة من ومصر تونس في السياسي التغيير في االجتماعي التواصل شبكات دور ،الرعود مبارك ممدوح اهلل عبد -22
 .03،ص0299/0290 االوسط، الشرق جامعة ، االعالم كلية ماجستري، رسالة االردنيين،
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تعكس هذه اخلاصية مركزية االتصال اليت تقوم :conversation: المناقشة وتبادل الحوار

عليها وسائل اإلعالم التقليدية حيث تتبىن شبكات التواصل االجتماعي خط االتصال التحاوري الذي يقوم 

ال بني األطراف املشرتكة فيه ولعلى هذه التنمية حتديًدا من أبرز السمات االتصالية اليت على مرونة تبادل االتص

تتمتع هبا شبكات التواصل االجتماعي، حبيث تقوم بشكل كبري على توظيفها يف فتح جمال املناقشات بني 

   1.األفراد املهتمني مبوضوعات وقضايا حمددة

عرب مواقع التواصل االجتماعي تقدم خدمات  معظم وسائل اإلعالم: Opennesاالنفتاح 

مفتوحة لردود الفعل واملشاركة واإلنشاء أو التعديل على الصفحات حيث أهنا تشجع التصويت والتعليق 

 .حواجز أمام الوصول واالستفادة من احملتوى  وتبادل املعلومات بل نادًرا ما توجد أية

تسمح للمجتمعات احمللية بتشكيل وسائل اإلعالم االجتماعية :Communityالمجتمع 

مواقعها اخلاصة بسرعة والتواصل بالشكل الفعال ومن مثة ترتبط تلك اجملتمعات يف العامل أمجع حول مصاحل أو 

اهتمامات مشرتكة مثل التصوير الفوتوغرايف أو قضية سياسية أو للتعليم ويصبح العامل بالفعل قرية صغرية 

 2. ااربحتتوي جمتمًعا إلكرتونًيا ومتق

تتميز مواقع التواصل االجتماعي بأهنا عبارة عن شبكة اجتماعية مرتابطة  :Connected الترابط

واقع أخرى للتواصل االجتماعي ببعضها البعض وذلك عرب الروابط اليت توفرها تلك املواقع واليت ترتبط مب

                  3.اأيض

                                                           

اجمللة العربية ،(دراسة على موقع شبكة فيسبوك)توظيف شبكات التواصل االجتماعي في مكافحة المخدرات، مها عبد اجمليد صالح-1
 .03، ص0290العدد،، 01للدارسات األمنية والتدريب، تصدر عن جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، اجمللد

، شركة املطبوعات للنشر والتوزيع، 9، ط(مستقبل وسائل التواصل االجتماعي في التغيير)ثورات الفايسبوك مصعب حسني الدين قتلوين،  -2
 .11،ص0293بريوت،لبنان،

 .10،ص، المرجع السابقمصعب حسني الدين قتلوين،  -3
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إمكانية التواصل بني مستخدم وآخر دون احلاجة  توفر هذه الشبكات: الحضور الدائم غير المادي

ألن يلتقيا يف وقت متزامن وذلك من خالل ترك رسالة نصية أو صورة أو معلومات أو غريها من جماالت 

اهتمام الشخص الذي مبقدوره أن يرد عليه بنفس الطريقة كما ميكن هلما أن يتواصال مباشرة سواء من خالل 

 .باستعمال امليكرفون الدردشة النصية أو الشفهية

يف الغالب حيدث ذلك تلقائًيا ألن هدف كل شخص أن يتواصل ويتعارف على : الوضوح الهوياتي

اآلخرين وهذا يتطلب أن يُفصح عن معلوماته الشخصية بصراحة دون حتايل أو كذب كي ال يتناقض مع 

  1.الغاية اليت من أجلها إشرتك هبذا املوقع

 : وقد أفرد بعض الباحثني خصائص أخرى لشبكات التواصل االجتماعي وهي

معلومات  صفحة إنشاء هي االجتماعية الشبكات إىل للدخول األوىل اخلطوة:بالذات التعريف

 النص، خالل من بنفسه بالتعريف خالهلا من ويقوم ويطورها، املستخدم يضعها اليت الصفحة وهي شخصية

 ...والفيديوهات املوسيقى الصور،

من بني األمور اليت ساعدت بشكل كبري يف انتشار الشبكات االجتماعية هي بساطتها  :االستخدام سهولة*

لذا فإن أي شخص ميلك مهارات أساسية يف األنرتنيت ميكن خلق وتسيري موقع شبكة اجتماعية، فمن قبل  

كان بإمكان األشخاص احلصول على تواجد على الشبكة من خالل احلصول على صفحات شخصية ولكن 

ان صعوبة خلق هذه الصفحات وتطويرها واستئناف املوقع غالًبا ما يتحمل تكاليف يف حني أن الشكل ك

الشبكات االجتماعية جمانية ومفتوحة للجميع فأغلبيتها تتيح لألشخاص يف التسجيل فيها يف الوقت الذي 

     .يتم فيه التسجيل يف مواقع أخرى من خالل إرسال دعوة من طرف أعضاء سابقني يف املوقع

                                                           

 .30،ص0221،منشورات جامعة البحرين،9،طلعالم الجديداإلعالم الجديد وتكنولوجيا اعبد الرمحن علي،  -1
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هي شبكات تبىن من خالهلا مصلحة مشرتكة مثل األلعاب، املوسيقى، سوق املال، السياسة، : االهتمام*

  1.الصحة والشؤون اخلارجية وغريها

 مكونات شبكات التواصل االجتماعي: المطلب الرابع

 :مواقع الشبكات االجتماعية تتكون من عدة تطبيقات أمهها

اليت ينشأها العامة عرب موقع موسوعة مفتوحة خمزنة على جهاز عام وهي الصفحات : Wikisالويكيز  -7

، وهي تسمح لألشخاص العاديني بإضافة أو تدقيق "ويكبيديا"أشهر موقع ( سريفر جتاري متوفر للجميع جمانًا)

  2.أو تعديل صفحات عن معلومة، أو تعريف معني على هذه املوسوعة اإللكرتونية ذات املصدر املفتوح

هي تسمح بتواصل األشخاص مع بعضهم البعض أين تتيح هلم إمكانية : التواصل االجتماعيمواقع  -2

 ....(.الفيس بوك، ماي سبيس، تويرت)إنشاء صفحات خاصة هبم، ومن أشهر هذه املواقع

التواصل االجتماعي  هي مواقع جتمع بني مميزات مواقع :  Micro blogging المايكرو بلوجو-3

مبعلوماتك اخلاصة، وبني دور شبكات التواصل ميزات املدونات اإللكرتونية من حيث من حيث إنشاء صفحة 

تتم عرب ،Updatesسهولة نشر أخبارك اخلاصة و توفري قناة إعالمية خاصة بك، وهذه التحديثات 

  3 .االنرتنت أو عرب اهلاتف احملمول، وموقع تويرت خري مثال  على ذلك

 " موقع مثل واألفالم األغاين مواقع تتيح للمستخدمني حتميل وتنزيلهي  : podcasts البودكاستس-4

 . "تيونز آي آبل

                                                           

 بوك الفيس موقع مستخدمي من عينة ،دراسة االجتماعية العالقات في وتأثيره االجتماعية الشبكات مواقع استخدام نومار، نارميان مرمي -1
 .20 ص باتنة، اجلزائر، خلضر، احلاج جامعة ، اإلنسانية العلوم قسم اجلزائر، يف
 .02،ص0290 عمان، والتوزيع، للنشر النفائس دار ،9ط ،االجتماعية الشبكات ثورة :املقدادي يوسف غسان خالد-2
 .02املقدادي، املرجع نفسه، ص يوسف غسان خالد -3
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التعبري عن الرأي ونشر األفكار ختتص يف جمال معني، مثل منتدى  Forums :اإللكترونية المنتديات-5

 1.إخل، وهي سهلة االستخدام توفر لروادها إمكانية نشر كتاباهتم...االقتصاد، منتدى السياسة

يتيح هذا التطبيق على شبكات التواصل : Content Communitiesمحتوى المجتمعات -6

 2.تبادل الفيديوهات من خالل موقع اليوتيوب، تبادل الصور: االجتماعي تبادل بعض احملتويات مثل

هو موقع يقيس مدى تأثري الناشطني على موقع شبكات التواصل االجتماعي : Kloutقياس التأثير  -1

خاص أكثر تأثريًا هبم، إضافة إىل املواضيع املشهورة ودرجة انتشارها اعتماًدا على األشخاص واألش

  3.حسب درجة نشاطهم 711-71ويعطيهم ترقيم من ( Engage)املرتبطني

ويشري الباحث إىل أن هناك مشروع قام به جمموعة من املربجمني الفلسطينيني يهتم بتصنيف احلسابات   

 Palastine blue" الصفحات الزرقاء"والصفحات األكثر تأثريًا على مستوى فلسطني حتت عنوان 

page4  

يف أمريكا لوجود العمالقني الفيس بوك واملاي  اجوجل والذي مل يلقى روجا كبري  منتج :Orkutأوركت -8

   5.سبيس

 

 

 

                                                           

اصل دور الشبكات التو " صارة شهرة ويزيد قاليت، مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة املاسرت يف علوم اإلعالم واالتصال حتت عنوان -1
 .   32،ص0292-0293اجلزائر، -، جامعة أم البواقياالجتماعي في نشر القيم لدى الطالب الجزائري

 .32، صالمرجع السابقصارة شهرة ويزيد قاليت،  -2
األخالقية تأثير الفيسبوك على القيم " عريب دالل، مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة املاسرت يف علوم اإلعالم واالتصال حتت عنوان -3

 .21،  ص0292-0292، أم البواقي، اجلزائر،للطالب الجامعي، جامعة العربي بن مهيدي
 .03-11،  ص ص0229، املكتبة األكادميية،القاهرة،9،طتكنولوجيا االتصال وشبكة المعلوماتحممد اهلادي،  -4
 .21عريب دالل، املرجع السابق، ص -5
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 فوائد شبكات التواصل االجتماعي: المطلب الخامس

شبكات : ميكن االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي من خالل اإلجيابيات اليت تتمتع هبا وهي

واأللعاب وتبادل الصور، التواصل االجتماعي تسمح للمستخدمني بالتفاعل مع األصدقاء عرب املدونات 

ويقول اخلرباء يف هذا اجملال إن األساس هو احلفاظ على حداثة احملتوى ومهارات االبتكار يف املنتج، هذا وقد 

أوضح علماء النفس األملان أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي عرب األنرتنيت جيعل املستخدم أكثر 

، بكلية هامبورغ "ليونارد راينكه" يف دراستها اليت أجرهتا مع زميلها" زابينه تربيته  "انفتاحا وصراحة وقالت

إن من يذكر الكثري من بياناته الشخصية على أحد مواقع التواصل االجتماعي مثل موقع الفيسبوك، :" ميديا

ن وأوضحت أن استعدادا أكرب للبوح باملزيد م" تصبح لديه بعد عام قدرة نفسية أكرب على املصارحة الذاتية

  1.املعلومات الشخصية يتكون لدى هؤالء األشخاص مع مرور الوقت

البوابة اإللكرتونية املتخصصة يف جمال " دوت كوم  كارير تشونيتي" وقد أشار استطالع أجرته 

إن مواقع شبكات التواصل االجتماعي باتت من بني أكثر الوسائل " التوظيف يف منطقة الشرق األوسط إىل

ظائف وفرص التطوير الوظيفي يف منطقة الشرق األوسط، حيث جاء موقع شعبية للبحث عن و 

facebook  يف املرتبة األوىل وتبعه موقعlinkedin   مث موقعTwitter2   . 

فكل ما كان مستحياًل أصبح باإلمكان بلورته من خالل هذه املواقع على أرض الواقع بعد مجع  

تا خالل فرتة قصرية على الصعيد اإلعالمي واجملتمعي جراء إقبال الفملناصرة الالزمة هلا، فلقت احلشد وتأييد ا

                                                           

، دراسة وصفية حتليلة، عي، في تعبئة الرأي العام الفلسطيني نحو التغيير اإليجابي والسياسيدور شبكات التواصل االجتمازهري عابد، -1
 . 9012،ص0290، فلسطني،20، العدد 02جملد( العلوم اإلنسانية)جملة جامعة النجاح لألحباث

 .9012، صالمرجع نفسهزهري عابد،  -2
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ما تتمتع به من فوائد جعلت من املستخدم أكثر إنفتاًحا وصراحة للبوح مبا لديه من معلومات يف فضاء غري 

             1:حمدد ومنها

فعااُل يف تعبئة الرأي العام اجتاه تلعب اجلماعات املنتشرة يف الشبكات االجتماعية دورًا : تعبئة الرأي العام

بعض القضايا السياسية على سبيل املثال أصبحت هذه الشبكات جمااًل لالحتجاجات للدعاية اإلنتاجية ومجع 

 .  2التأييد الشعيب

فتحت شبكات التواصل االجتماعي اجملال أمام ممارسة قضايا املواطنة عرب : ظهور المواطنة االفتراضية

يف ظل التوترات اليت تعانيها الدولة الرقمية  citizenship virtualالظاهرة يطلق عليها  وهذه االنرتنيت

وتقلص وانعدام احلقوق السياسة وعدم مصداقيتها يف السياقات الواقعية يف اجملتمعات العربية، ويصبح اجملتمع 

 .االفرتاضي جمال ممارسة حلقوق املواطنة واملطالبة باحلقوق السياسية

تسهم شبكات التواصل االجتماعي يف زيادة تفعيل دور اجملتمع املدين حيث : دور المجتمع المدنيتفعيل 

أن هناك العديد من منظمات اجملتمع املدين قد تبنت هلا قواعد يف اجملتمع االفرتاضي وتعمل هذه املنظمات 

فيدين إىل براجمها على استغالل هذه الشبكات يف زيادة عدد أعضائها والتواصل بينهم ودعوة املست

 .3ومشروعها

 : 4وهناك فوائد أخرى لشبكات التواصل االجتماعي وهي -

 بناء وحتسني مسعة املنظمة لدى العمالء. 

 استنباط كفاءات جديدة والتعرف على املواطنني من خالل مواقعهم وصفاحاهتم. 

                                                           

 .02،مطبعة جامعة البحرين،ص29،طيدة لعالم جديداإلعالم الجديد تكنولوجيا جدروال عبد الرمحان اجلمل،  -1
 .01،ص0+9، العدد 01، جملة دمشق، جملد دور اإلعالم في العصر الرقمي في تشكيل قيم األسرة العربيةحممد خليل الرفاعي،  -2
 .01ص المرجع السابق،حممد خليل الرفاعي،  -3

، املؤمتر العاملي الثاين لإلعالم اإلسالمي، جامعة امللك سعود (ات والفرصالتحدي)اإلعالم الجديد وقضايا المجتمعسعود صاحل كاتب،  - 4
 .03،ص0299جبدة،
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 االنتشار الواسع بدون معوقات وتنوع شرائح املستخدمني. 

 اخنفاض التكلفة. 

 التعريف باملنتج وبناء اسم جتاري. 

 أداة فاعلة للعالقات العامة ونشر أخبار الشركة   . 

 .ميكن اختيار املناسبة وفًقا للحاجة مثل الفايسبوك أو التوتري أو لينكدن أو غريها: مرونة االستخدام

ثًا للبيئة واستخدام التسويق عربها ال يستلزم قطًعا لألشجار أو تلوي: الشبكات االجتماعية صديقة البيئة

 1.احملروقات كما هو احلال بالنسبة للتسويق التقليدي

 مخاطر شبكات التواصل االجتماعي: المطلب السادس

تتيح شبكات التواصل االجتماعي للمستخدمني الفرصة ملعرفة خصوصيات  :فقدان األمان والخصوصية

، فهم اآلنأن مغزى شبكة التويرت يعين، ماذا تفعل على أسرارهم وحتركاهتم وما يفعلونه حىت  واإلطالعاآلخرين 

ما يسهم يف معرفة أسرار اآلخرين وسهولة اخرتاق حياهتم والتدخل يف شؤوهنم باإلضافة إىل سهولة احلصول 

على معلومات عن الشخص وبياناته ومعرفة تفاصيل حياته حلظة بلحظة عرب شبكة التويرت والفيسبوك 

متاًما يف كثري من التعامالت ولعلى أمهه التحويالت اإللكرتونية والتعامالت املالية  باإلضافة إىل فقدان األمان

 .عن طريق بطاقات االئتمان

يسهم استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف انتحال صفة الغري من خالل الدخول  :انتحال صفة الغير

من خالل الشبكات بأمساء مستعارة، وصور ومهية لتحقيق مكاسب مادية أو جلب مشكالت أو لتلويث 

مسعة بعض األفراد أو االحتيال بني الناس أو حىت التجسس للتعرف على أحوال الدول العربية اإلسالمية من 

 .خالل مواطنيهم

                                                           

 . 02،صالمرجع السابقسعود صاحل كاتب،  - 1
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من أهم خماطر شبكات التواصل االجتماعي أهنا تًعرض : التلوث الثقافي وانهيار النظام االجتماعي

املستخدمني لقيم وسلوكيات اجملتمعات اآلخرين، ما قد يسبب تلوثًا ثقافًيا يؤدي إىل تفسخ واهنيار يف النظام 

متحررة أو ال تتناسب مع عادات وتقاليد اجملتمعات  االجتماعي، إذا كانت عادات وتقاليد اجملتمعات األخرى

   1.اإلسالمية

يرتتب على إدمان شبكات التواصل االجتماعي : مشكالت الصحة وسوء التكيف االجتماعي والنفسي

على املستخدم مما   خماطر صحية قد تتضمن ضعف النظر تدرجيًيا وفرض العزلة واالنطواء على املستخدم

فقه النفسي واالجتماعي وفقد القدرة على التعامل مع األخرين نتيجة عدم تواصله معهم يرتتب عليه سوء توا

وضعف القدرة على جماهبة املشكالت اليت تتعلق بشبكات التواصل االجتماعي ومن مثة عجز املستخدم عن 

 2.التكيف مع نفسه بتنظيم إشباع داوفعه وفق ما يقره اجملتمع

يؤدي استخدام شبكات التواصل االجتماعي إىل اإلدمان لساعات : رضعف التواصل االجتماعي المباش

طويلة يومًيا وإىل ضعف االحتكاك املباشر مع األهل واألصدقاء باإلضافة إىل أهنا تشغل الزوج والزوجة مما حيد 

 .من التواصل االجتماعي املباشر

واجلماعات اإلرهابية لبث  متنح شبكات التواصل االجتماعي ألصحاب الفكر املتطرف :التطرف الفكري

مسومها يف اجملتمع ونشر أفكار هادمة وقناعات مظلمة تتناىف مع املعايري والقيم االجتماعية واألخالقية ومتهيد 

الطريق للوقوع يف األخطار االحنراف وارتكاب السلوك غري السوي، مما يرتتب عليه تشويه صورة اإلسالم وتنفري 

 .إلسالمي من أعدائه ومنحهم الفرصة بالنيل من أبنائهالناس منه واستهداف الدين ا

                                                           

دراسة مسحية على العاملين )توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التوعية األمنية ضد خطر الشائعاتتركي عبد العزيز السديري،  - 1
 . 02،ص0293كلية العدالة اجلنائية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض،  ،(العالقات العامة بقطاعات وزارة الداخليةفي إدارة 

 . 02،صالمرجع السابق تركي عبد العزيز السديري، - 2
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تسهم إساءة استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف زعزعة األمن واالستقرار يف  :اإلخالل بالنظام العام

طريق إفزاع األفراد وإشاعة الفوضى وبث روح الكراهية بني خمتلف طبقات اجملتمع من خالل شائعات مغرضة 

 .عتماد أخطاء متعمدة بشأهناتتهم احلكومات با

من أهم خماطر شبكات التواصل االجتماعي أنه ميكن اقتحامها وتزويد مستخدميها بصور  :اإلباحية والدعارة

وأفالم جنسية تكون سبًبا يف التفكك األسري، إال أن هناك الكثري من منظمات وشبكات الدعارة اليت تعزى 

 . احلرية الشخصية أو خطوط الصداقة أو غريهاوستجل االشرتاك هبذه املواقع حتت مسمى 

يرتتب على إساءة استخدام هذه الشبكات يف  :اإلثارة المشكالت االجتماعية والنفسية لدى األسرة

التواصل بني الرجال والنساء إمكانية ارتكاب جرائم أخالقية، فضاًل وتبادل مضامني وصور جنسية فاضحة مما 

 .  (1)مبشاكل نفسية واجتماعية يؤدي يف الغالب بإصابة الزوجة

 :و يتبني مما سبق أنه بات تأثري شبكات التواصل االجتماعي يتصدر أحداث الساعة وذلك من خالل -

 ارتباط قطاع كبري من األفراد هبذه الشبكات. 

 إمكانية أي فرد أن ينشئ موقع له على هذه الشبكات بتسيري وسهولة. 

 اإلسالمية ألمهية هذه الشبكات يف حياهتم بغض النظر إن كانت إجيابية  إدراك البشرية وخاصة أبناء اجلالية

 .أو سلبية
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 .ماهية موقع الفايسبوك: المبحث الثاني

 تعريف الفايسبوك : المطلب األول

حمدودة " فيس بو"فيس بوك موقع ويب للتواصل االجتماعي ميكن الدخول إليه جمانًا وتديره شركة   

جهة  أو املدينة تنظمها اليت الشبكات إىل االنضمام بإمكاهنم فاملستخدمون هلا، خاصة املسؤولية كملكية

 للمستخدمني ميكن كذلك معهم والتفاعل باآلخرين االتصال أجل من وذلك اإلقليم، أو املدرسة أو العمل

 وتعريفالشخصية  ملفاهتم حتديث وأيضا ، إليهم الرسائل ٕوارسال أصدقائهم قائمة إىل أصدقاء إضافة

 يف الواليات التمهيدية واملدارس الكليات تقدمه اليت الصور دليل إىل املوقع اسم ويشري بأنفسهم، األصدقاء

 اجلامعي) احلرم ألعضاء وصفا يتضمن والذي اجلدد، والطلبة التدريس هيئة أعضاء إىل األمريكية املتحدة

 1.عليهم للتعرف كوسيلة

 .وتطورهنشأة الفايسبوك : المطلب الثاني

 "موسكوفيتز داستين"من  كل مع باالشرتاك 2004 عام بوك الفيس بتأسيس زوكربيرج مارك قام  

 كان عندما اجلامعة سكن يف زوكربريج رفيقي وكانا احلاسب علوم دراسة يف ختصصا الذين" هيوز كريس"و

 امتدت ولكنها هارفارد، طلبة على األمر بداية يف مقتصرة املوقع عضوية كانت ،"هارفارد"جامعة  يف طالبا

 لتشمل املوقع دائرة اتسعت مث ،"ليج آيفي "وجامعة بوسطن مدينة يف األخرى لتشمل الكليات ذلك بعد

 املوقع حالًيا يضم فأكثر، عاما90العمر من يبلغ شخص وأخريا أي الثانوية، املدارس طلبة مث جامعي، أيطالب

 .2العامل مستوى على مستخدم مليون 350 من أكثر

   

 
                                                           

 13 ص 2010 سنة السودان، للنشر، النهضة مدونة ،1ط المجتمع، على بوك الفيس أثر اهلل، فضل خضر مبارك وائل-1
 .204 ص 2011 سنة ، القاهرة والتوزيع، للنشر العريب ، 1ط ، بوك الفيس إىل اجلريدة من احلديثة االتصال وسائل عامر، حسني فتحي-2
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العدد  هذا أن كما اإلنرتنت، يف النفوذ تتقاسم اليت الشركات شهية فتح بوك الفيس يف عضو مليون   350  

 . العامل يف ملياردير أصغر مارك جعل ما وهذا املوقع ينشرها اليت اإلعالنات تدره حمدودا ال دخال يعين

 عليه عرضت اليت"Bay bal" شركة  من 2004 يونيو يف كان زيكربيرج تلقاه عرض أول  

 إدارة على القائمني بني جادة مباحثات عقد مت 2006 سبتمرب شهر ويف املوقع، يف دوالر ألف 500استثمار

  1.ردوال مليار مقابل شراء املوقع بشأن "ياهو "و  بوك الفيس

 بعقد اهتمامه أبدى جوجل أن كما املوقع، يف شراء أسهما وعرضت اخلط إىل "مايكروسوفت"دخلت  مث

 2.بوك الفيس مع صفقة

 بوك فيس يف بشراء حصة قامت أهنا "مايكروسوفت "شركة أعلنت 2007 أكتوبر 24 ويف  

 . دوالر مليار 15 حبوايل للموقع الكلية الضمنية القيمة قدرت حيث دوالر، مليون 240 بقيمة 61%بلغت

حقوق  " مثل خاصة حقوقا يتضمن مفضل سهم بشراء قامت " مايكروسوفت "فإن ذلك من الرغم وعلى

بيع  حالة يف العادية األسهم محلة قبل مستحقاهتا ستتقاضى " مايكروسوفت " أن يعين ما وهو " التصفية

على  الدولية اإلعالنات نشر يف احلق هلا خيول بشرائه " مايكروسوفت " قامت الذي السهم أن كما الشركة،

 يف دوالر مليون 60 باستثمار كونج هونج ملياردير شينج يل قم 2007 عام من نوفمرب ويف بوك، الفيس

 3.بوك الفيس

كانت  ضخمة، اجتماعية شبكات هناك أن بوك، الفيس مسرية يف حقا االستغراب يثري ما إن  

ختطيها  من متكن بوك الفيس أن إال وغريها، " فايف اهلاي  و " سبيس مي " كشبكة بسنوات قبله موجودة

بل  فحسب ذلك وليس اإلعالمية، والضجة واألرباح املستخدمني وعدد الشعبية حيث من قصرية فرتة خالل
                                                           

 سنة األردن والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار ،1 ط ،والتطور النشأة في دراسة واالتصال، اإلعالم وسائل سلطان، صاحب حممد-1
 .022ص 2012

 .022 ص ،ذكره سبق مرجع سلطان، صاحب حممد-2
 .022 ص ، ذكره سابق مرجع عامر، حسني فتحي -3
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فاملفروض  العاملية الشبكة إىل تدخل أنك فطاملا اإلنرتنت ملستخدمي " سلوكي منط " إىل بوك الفيس حتول

نفسه  تسويق يف جنح بوك الفيس هل : وهو واحدا، تساؤال يطرح ذلك كل بوك الفيس يف عضو أنك بديهيا

 لتوظفه يف العاملية إىل به وزجت له روجت املوقع جناح وراء خفية جهات هناك أن أم منافسيه، فتخطى حقا،

 األمر وهو بوك، الفيس يف تشكك اليت التحذيرات إطالق إىل الباحثني بعض دفع ما هذا اخلفية، أجندهتا

  1.وإيران سوريا مثل مواطنيها فضاء عن املوقع حلجب العامل يف دول عدة دفع الذي

 .مكونات الفايسبوك:المطلب الثالث 

يتكون الفايسبوك من جمموعة تتألف من أعضاء وتصنف على أساس املكان واإلقليم والعمل واجلامعة 

وبإمكان املشرتك اجلديد أن خيتار أحد تلك الصفحات أو التصنيفات أو اجملموعة، مث يبدئ بالتصفح واختيار 

ه ويكفي أن تكتب الربيد اإللكرتوين أو اسم أحد األصدقاء يف املكان املخصص للبحث ولو كان ما يناسب

 2:مشرتك على الفايسبوك سنجده وتتفاعل معه وميكن تفصيل ذلك فيما يلي

وهي صفحة الشخصية للمستخدم وحتتوي على كل ما خيصه من معلومات : Profileالصفحة الشخصية 

ومالحظات وروابط وأحداث وأصدقاء وغريها، ومن هم التقنيات املوجودة عرب هذه وصور ومقاطع فيديو 

شريط ماذا حيظر يف بالك؟ ويوجد هذا الشريط يف أعلى الصفحة " الصفحة واليت ميكن االستفادة منها هو

وميكنك من كاتبة حالتك احلالية وتظهر على حائطك الشخصي وغريه بسهولة ومن خالل ذلك يتلقى 

وإعجباهتم وتبد وقوة التأثري الكتابة عند تواجد عدد كبري من األصدقاء لدى  ك أصدقاء وتعليقاهتماملشرت 

 .املستخدمني

                                                           

 .020، ص029 ص ذكره، سبق مرجع سلطان، صاحب حممد -1
 .902،صومواقع التواصل اإلجتماعينظريات اإلعالم وتطبيقاتها في دراسات اإلعالم الجديد حسني شفيق،  -2
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وهي األدوات اهلامة ومن خالهلا يستطيع املشرتك االطالع على الرسائل الواردة :Massageالرسائل 

وعات املشرتك فيها والرسائل اليت وكذلك إرسال رسائل جديدة ورؤية التحديثات املرسلة بالصفحات وباجملم

   1.أرسلها

وهي من أهم وأخطر التقنيات املوجودة بالفايسبوك لقيام أي جهة أو مؤسسة : Groupes المجموعات

أو فرد بعمل جمموعة يتم من خالهلا التعريف باألفكار اجلديدة والدعوة هلا، وتزداد أمهية اجملموعات بزيادة 

اجملموعة وإلنشاء جمموعة يتم الضغط على  م باألفكار واملبادئ اليت تدعوا هلاأعضائها ومشاركتهم وإمياهن

 Creat-groupesمث الضغط على الزر  Groupes القائمة اجلانبية يف الصفحة الرئيسية يف وسط الرابط

طوة التالية ويتم كتابة بيانات اجملموعة اجلديدة فتكتب وصف اجملموعة ونوعها وعنوان الربيد اإللكرتوين، مث اخل

   2.وهي التخصيص فيها من خالل االختيارات املتاحة

وهي معروفة للجميع وهذا اخليار يعين أن هذه اجملموعة ميكن ألي شخص أن يسجل : مجموعة مفتوحة

 .فيها

حيث أن هذه اجملموعات يظهر  وصفها للجميع ولكن لالنضمام البد إليها البد من موافقة : مجموعة مغلقة

 .على هذه اجملموعة وبعد املوافقة تبدء اجملموعة يف الظهور على الصفحة وميكن االشرتاك فيها املسؤولني

مبعىن أن هذه اجملموعة ال تظهر ألي شخص على الفايسبوك والبد من دعوة األشخاص : مجموعة سرية

 .لالنضمام إليها من قبل املسؤولني عنها

ومن خالهلا ميكن  chat groupeظهرت يف اآلونة األخرية تقنية جمموعات الدردشة : مجموعة الدردشة

 Groupeحىت دون موافقتهم ويتم مشاركتهم يف كل إضافة إىل  Groupeأن تضيف كل أصدقائك إىل 

                                                           

 .902 ص ،السابق مرجعحسني شفيق،  -1
 .902 ص ،نفسه مرجع-2
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وهذه التقنية جعلت األشخاص على اتصال دائم وفعال وهذا النوع من اجملموعات له أمهية وخطورة حيث أنه 

كن مجع عدد من األعضاء يف وقت قصري، أنه ال يستلزم موافقة من يتم إضافتهم، بل يتم إجبارهم على مي

 .املشاركة وإن كان هلم بعد اإلضافة اخلروج من اجملموعة

وتعترب وسيلة هامة من وسائل التواصل مع املعجبني : صفحات األعمال الرسمية أو صفحات اإلعجاب

حدث ويقوم األفراد و املؤسسات حالًيا بتأسيس صفحات على الفايسبوك  بشخصية أو فكرة أو خدمة أو

للتواصل مع أحبائهم ومعجبيهم أو استقطاب معجبني من خالهلا يتم إرسال كل التحديثات واستقبال 

  1.التعليقات على كل ما هو جديد

 سمات الفايسبوك: المطلب الرابع

متخصصة يف صفحة امللف الشخصي ألي  أو لوحة احلائط وهي عبارة عن مساحة: Wallسمة 

 .مستخدم حبيث تتيح لألصدقاء إرسال الرسائل املختلفة يف هذا املستخدم

افرتاضية إلثارة االنتباه بعضهم البعض " نكزة"أو النكزة اليت تتيح للمستخدمني إرسال  :Pockesسمة 

 .بهوهي عبارة عن إشعار خيطر املستخدم بأن أحد األصدقاء يقوم بالرتحيب 

 . الصور اليت متكن املستخدمني من حتميل األلبومات والصور من أجهزهتم إىل املوقع: Photosسمة

احلالة اليت تتيح للمستخدمني إمكانية إبالغ أصدقائهم بأماكنهم وما يقومون به من :  Statusسمة

تخدم ألي شخص ميكنه جدير بالذكر أنه ميكن مشاهدة لوحة احلائط اخلاصة باملسأعمال يف الوقت احلايل، 

، أتاح الفيس 0221مشاهدة امللف الشخصي هلذا املستخدم وفًقا إلعدادات اخلصوصية، يف يوليو من عام 
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بوك إمكانية إرسال رسائل مرفقة تتضمن أي شيء إىل لوحة احلائط، الذي كان مقتصرًا من قبل على 

 .(1) ة العديد من السمات اجلديدة إىل املوقعاحملتويات النصية فقط، ومبرور الوقت، بدأ الفيس بوك يف إضاف

التغذية اإلخبارية اليت تظهر على الصفحة الرئيسية جلميع املستخدمني، حيث تقوم : News Feedسمة

بتمييز بعض البيانات مثل التغيريات اليت حتدث يف امللف الشخصي، وكذلك األحداث املرتقبة وأعياد امليالد 

ويف بداية األمر، أثارت هذه السمة حالة من االستياء بني مستخدمي اخلاصة بأصدقاء املستخدم، 

الفايسبوك؛ حيث شكا البعض من سوء التنظيم وكثرة البيانات غري املرغوب فيها، بينما عرّب البعض اآلخر 

عن خماوفهم من أن يؤدي ذلك إىل سهولة تعقب اآلخرين ألنشطتهم الشخصية مثل التغيريات اليت تطرأ 

 2.اهتم واألحداث املختلفة واحملادثات اليت يتبادلوهنا مع اآلخرينعلى عالق

مالحظات الفايسبوك، وهي مسة متعلقة بالتدوين تسمح بإضافة : Face book Notes سمة 

وقد متكن املستخدمون يف وقت الحق من جلب املدونات من مواقع .العالمات والصور اليت ميكن تضمينها

 .، وغريها من املواقع األخرى اليت تقدم خدمات التدوين"بلوجر"و، "اليف جورنال"، "زاجنا"

 أصدر الفايسبوك تطبيق إرسال 2118أفريل  71خالل األسبوع الذي وافق  : Chatسمة

ويوفر هذا التطبيق Chat" 3" وأطلق عليه اسم Comet إىل شبكات االتصال باستخدام برنامج 

برامج إرسال الرسائل  وهو يشبه يف أداء وظيفتهمع أصدقائهم،للمستخدمني إمكانية التواصل 

 .املوجودة على سطح املكتب الفورية

هذا السوق يتيح  2111أطلق الفيسبوك على هذه السمة يف ماي : Marketplace سمة

 ، قدم الفيس بوك إمكانية2118يوليو من عام  21للمستخدمني نشر إعالنات مبوبة جمانية يف 
                                                           

 .093ص ،0290، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة،9طاإلعالم الجديد،صالح حممد عبد احلميد،  -1
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعي، جامعة حممد   02، العدد،مجلة العلوم اإلنسانية"الفايسبوك"مواقع التواصل االجتماعي دهيمي زينب، -2

 .021ص خيضر، بسكرة اجلزائر،
 .022ص ،، المرجع نفسهدهيمي زينب -3

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
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"Facebook Beta"  نسخة جتريبية من الفيس بوك عبارة عن إعادة تصميم مبتكرة لواجهات االستخدام

، ومت فصل "Wall"و "Mini-Feed" كما مت دمج مسيت. على شبكات حمددة اخلاصة مبستخدميه

امللفات الشخصية إىل أجزاء ذات عالمات تبويب، كما مت بذل جهد بالغ من أجل التوصل إىل شكل أكثر 

تنظيًما، وبعد أن كانت حرية االنتقال إىل اإلصدار اجلديد متاحة للمستخدمني يف بادئ األمر، فإن الفيس 

من شهر  77،يف 2118دأ يف إحالة املستخدمني إىل هذه النسخة اجلديدة اعتبارًا من سبتمرب بوك ب

، مت اإلعالن عن اختبار الفيس بوك لطريقة جديدة يف تسجيل الدخول بشكل 2118ديسمرب لعام 

 1.أبسط

للمستخدمني إرسال هدايا افرتاضية إىل أصدقائهم تظهر على امللف  وهي ميزة تتيح: Giftsسمة الهدايا

دوالر واحد لكل هدية،  711الشخصي للمستخدم الذي يقوم باستقبال اهلدايا، حيث تتكلف اهلدية 

وميكن إرفاق رسالة شخصية هبا ومينح املوقع كذلك أدوات اإلدارة وتصميم الصفحة ولكنها ليست أدوات 

واليت تدفع كل  Facebook adelونات وكذلك يتيح أدوات للرتويج للصفحة مع متخصصة كما يف املد

مستخدم يشاهد هذا اإلعالن املوصل للصفحة عرب الفيسبوك حبيث يدفع مبلًغا يومًيا أو شهريًا وسنويًا 

تمكن يرتاوح بني بضعة يسنتات إىل األالف، بل املاليني يف حال اإلعالن ملئات املشرتكني على املوقع لكي ي

 2.من رؤيته

 

 

 

                                                           

 .022ص ،مرجع السابقدهيمي زينب،  -1
، دار النقاش للنشر 9،ط(االجتماعي وأبعادها ماهية مواقع التواصل)ثورة الشبكات االجتماعية، خالد غسان يوسف املقدادي،  -2

 .01ص-02،ص0290والتوزيع،األردن،
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 آليات التواصل بين أعضاء موقع الفايسبوك: المطلب الخامس

خاصة التعليقات متاحة بني األصدقاء واجملموعات والصفحات املنظمني هلا وذلك يعتمد أيًضا : التعليقات

على الصالحيات املمنوحة ميكن للمستخدم أن يكتب تعليًقا يف مساحة التعليقات والضغط على الزر 

(Comment )إضافة تعليق ويف نفس املساحة ميكنك إضافة رابط موقع أو صورة. 

متاحة يف صور الفيديو حبيث ميكنك أن تلفت انتباه أصدقائك عرب  Tagesخاصية اإلشارة  :اإلشارة

اإلشارة هلم يف صورتك أو يف مقطع الفيديو احململ عرب الفايسبوك وبالتايل سرتسل هلم تنبيهات ألي حتديث 

 1.ديد يف الصورةج

متاحة أيًضا ينقص آليات التعليقات بني األصدقاء والصفحات واجملموعات " معجب"خاصية : اإلعجاب

املنظمني هلا، يعتمد ذلك أيًضا على صالحيات املمنوحة حيث ميكن للمستخدم أن يقوم بعمل 

استخدامها وتطورها ألي نص أو صورة أو فيديو ألصدقائك وتتميز هذه اخلاصية بسهولة " Like"معجب

  2.يف الفايسبوك مث إضافتها يف كل املواقع األخرى

عندما يصادف أحد املستخدمني مستخدًما آخر يف الفايسبوك فإن ذلك : االشتراك بداًل من المصادقة

معناه أن يتصل كل مستخدم منها إىل اآلخر وتظهر يف صفحته الرئيسية، وهنا هو أحد الفروق الرئيسية بني 

سبوك وبني موقع التويرت ألن موقع التويرت يستخدم املتابعة بداًل من املصادقة فاملتابعة تعين يتبع أحد الفاي

فتكون املتابعة مشرتكة بني الطرفني، األن أصبحت هذه الطريقة املتابعة يف التويرت موجودة P) )املستخدمني 

 ." Subscribe" أو" اشرتاك"أيًضا يف موقع الفايسبوك وامسها 

                                                           

 .990، ص0223، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان29ط(دراسة في مداخله ونظرياته)اإلعالم الجديدعباس حممد الصادق، -1
 .990،صالمرجع السابقعباس حممد الصادق،  -2
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ليعرب عن منشورات وحتديثات ( قصص)يستعمل نظام الفيسبوك مصطلح : قصص هامة أو قصص حديثة

األصدقاء وقد قام بتقسيم هذه القصص إىل قصص هامة وتكون يف بداية الصفحة وتظهر حتتها القصص 

 .احلديثة

اسم صديقة جيد املستخدم عندما يدخل صفحة صديقة أيقونة جديدة جبدار : التحكم بقوائم األصدقاء

 .تسهل عليه احلذف أو اإلضافة( األصدقاء)بعنوان 

أضافت إدارة الفايسبوك مرجًعا جانبًيا يظهر يف صفحة املستخدم الرئيسي : Ticheسريع التنبيه السريع 

 .هذا املرجع يقوم بعرض تنبيهات ملا يقوم به األصدقاء على صفحتك

ضافها الفايسبوك أنه عندما يشري أحد أصدقائك إليك يف فامليزة اليت أ: اإلشارة على الصورة أصبحت بإذن

صورة خاصة به فإنه لن يتم اعتماد اإلشارة إاّل إذا وافقت أنت عليها، سنالحظ عند وضع الصفحة 

حباجة )مكتوب عليها( حائط)الشخصية أنه يوجد تصنيف جديد جبانب القائمة اجلانبية حتت كلمة

  1.(للمراجعة

فقد قررت إدارة الفايسبوك إرسال رسالة واحدة  :الوارد برسائل الفايسبوك بعد اليوملن يمتلئ صندوق 

يوميًا حتوي ملخصًا ملا مت وما قام به اصدقائك، بداًل من إرسال رسالة منفصلة لكل نشاط أو رد أو منشور 

 . على عكس كما كان من قبل

ألن عرض الصور يتم يف صفحة أصبح ا :بكسل 121بكسل بداًل من  961مساحة عرض الصور أصبح 

منفصلة عن احملتوى ويتم عرض الصورة بدون أي حمتوى اضايف جبانبها مما يسمح مبساحة أكرب للصور تصل 

 .بكسل 122إىل 

                                                           

مذكرة لنيل متطلبات شهادة املاجستري، كلية العلوم ،(الثورة الفرنسية نموذًجا)ي صناعة الرأي العام دور اإلعالم الجديد فمبارك زودة،  -1
 .900،ص0290-0299اإلنسانية واالجتماعية، جامعة احلاج خلضر باتنة، اجلزائر،
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 :أكتب المنشور وحدد المكان الذي انت فيه*

يف اآلونة األخرية بإضافة أيقونة صغرية حتت مربع النشر، هذا املربع لتحديد  الفايسبوك قامت إدارة

بالنقر عليها سيكون متاح للمستخدم كتابة ( إن أراد التحديد)املكان املتواجد فيه املستخدم عند كتابة املنشور 

املشاهبة ملا تقوم بكتابته لكي يسهل لك  املكان الذي هو يف اآلن، ومبجرد بدء الكتابة ستظهر اخليارات

 1.اختيار املنطقة أو املدينة اليت انت فيها

بالنظر إىل ما سبق ذكره من آليات للتواصل نعترب أن الفايسبوك حركة اجتماعية وليس جمرد أداة لالتصال 

 ".ملبدليل سكان العا"والتواصل وذلك بفضل التطبيقات اليت أتاحها وقد وصفه مارك زوكريبج 

 أهمية الفيسبوك بالنسبة للمجتمع: المطلب السادس

لقد أثرت االنرتنت على الفكر اإلداري والتنظيمي للمجتمعات احلديثة تأثريًا عميًقا وأنتجت : اجتماعيا

مفاهيم عديدة وجديدة حول أسس التنظيمات من حيث البنية والقيادة والسيطرة واالتصال والتكيف 

اجلميع، وغريت هذه املعطيات اجلديدة من أساس الفكرة اليت تتبىن عليها وتستعمل واالستفادة من مواهب 

الشبكة االجتماعية بصفة عامة والفايسبوك بصفة خاصة خللق العالقات االجتماعية أو لتوطيدها واإلبقاء 

يمكن عليها دائما وكذا يستعمل الفايسبوك من أجل تغيري السلوك االجتماعي ملستخدمي هذه الشبكات ف

اعتبار الفايسبوك كوكالة أبناء شخصية تقوم بتزويدك مبستجدات أصدقائك ومعارفك أواًل بأول يف جعلك 

على اتصال هبم من دون اتصال فعلي مباشر، وهذا النوع من التواصل الدائم الذي ميكن من الزيادة يف 

    2.انية املتأثرة هبذا الوسيطصالحية العالقات االجتماعية وكذلك خلق أنواع جديدة من العالقات اإلنس

                                                           

 .903ص900،صالمرجع السابقمبارك زودة،  -1
 . 022، ص0299،العريب للنشر والتوزيع، القاهرة،9،طإلى الفيس بوكوسائل االتصال الحديثة من الجريدة فتحي حسني عامر، -2
 

https://thawratalweb.com/facebook/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
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يقوم املطورون باستعمال املعلومات الشخصية لتوجيه اإلشهار اخلاص بالشركات املنتجة للخدمات  : اقتصاديا

وكذلك السلع االستهالكية، وهذا ما جيعل اإلشهار أكثر فاعلية وتوجيه حسب الرغبة وحسب ميوالت املتلقي 

والبيانات اليت يتم نشرها على الفايسبوك فظهرت بذلك العديد من  لإلشهار وميكن رصد هذه املعلومات

وهو أكثر النماذج انتشارا يعرف من " باملتجر اإللكرتوين" التطبيقات اليت ختدم هذا اجملال كظهور ما يسمى 

 1.خالهلا املستخدم عن السلع املستخدمني اآلخرين و تلقى طلبات منهم

التكاليف املادية للموقع تتخطى ما قيمته مليار دوالر سنويًا ومنها قا لتقرير شبكة الفايسوك فإن فوو 

ما قيمته ( م2173)يؤمنها الفايسبوك من إيرادات اإلعالن، حيث بلغت إيرادات موقع الفايسبوك يف حزيزان

            02902يف حزيران من عام ( مليار دوالر 9.0)مقارنة مع % 53أي بزيادة قدرها ( مليار دوالر 90.92)

تفطن رجال السياسة واإلعالم السياسي إىل أمهية وفاعلية الشبكات االجتماعية ذائعة الصيت   :اسياسي

كالفايسبوك يف احلياة السياسية وكذا االتصال بالفئات العمرية والذهنية املختلفة املكونة للمجتمع والفرد 

األمور السياسية واالتصال والتحاور معهم يف  الناخب خاصة من فئة الشباب واجلامعيني والتكلم معهم يف

عامل يصفه العديد بأنه عامل الشباب مع تنامي حجم العضوية على الشبكات االجتماعية فقد قام السياسيون 

 .3باستغالل هذا املناخ وشحذ خمتلف االجتاهات لتمويل محالهتم االنتخابية وكسب األصوات والدعم املتواصل

من الشبكات االجتماعية خاصة الفاسبوك وماي سبايس " بارك أوباما" كمثال لذلك فقد اختذ

 التأثري يف اجلماهري          السالح اخلفي إلجناح محالته االنتخابية والفوز بالرئاسة، إميانا منه بأن

                                                           

 .022صالمرجع السابق،فتحي حسني عامر،  -1
 .903ص900،صالمرجع السابقمبارك زودة،  -2
 تداول المعلومات داخل المجتمعات االفتراضية على شبكة" حممد أمني عبوب، مذكرة لنيل متطلبات شهادة املاجيسرت حتت عنوان  -3

 .922، ص0290، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر، "شبكات التواصل االجتماعي نموذًجا)األنترنيت
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مليون ( 2111)يف عام 00.1إمنا يتحقق عرب شبكة األنرتنيت خصوًصا يف اجملتمع األمريكي، وقد مت إحصاء

 1.ستخدم للفايسبوكم

ظهرت األمهية الثقافية للفايسبوك مبجرد ظهور التفاعل داخل هذا النوع من اجملتمعات وذلك بالسماح  :ثقافيا

بالتعارف والتعريف بالثقافات املوجودة يف الواقع واليت ينتمي إليها، أو يتبناها كمكان الشبكة االجتماعية 

   2...ومقاطع صوتية وبصريةوذلك بتبادل املعلومات والنصوص والصور 

وذلك بسبب امتداد هذه اجلماعات على كل ثقافات املعمورة بكل أشكاهلا التقليدية واحلديثة 

واملستحدثة، كما أن التفاعل احلاصل داخل هذا الفضاء االفرتاضي عامة واجملتمعات احمللية خاصة خبلق ثقافة 

ى مع الطبيعة يف هذا الفضاء، حيث يتم التعرف على جديدة مميزة بأعراف وعادات جديدة تتماش  سيربنية

هذه القواعد واألعراف بطريقة اعتباطية فهي وليدة التفاعل اليومي واملستمر بني أفراد اجملتمعات االفرتاضية ويف 

ويف هذا  3بعض األحيان تكون هذه الثقافة مناوئة للثقافة احمللية التقليدية للمستخدم وخاصة املستخدم الشرقي

أصبحت هذه اإللكرتونية، الفايسبوك، التفاعلية جزًءا أساسًيا من : " سحر خليفة اجلبوري"لصدد يقولا

املشهد اإلعالمي ال ميكن االستهانة به، بل وحتولت تلك املواقع إىل إعالم بديل من إعالم السلطة الذي 

       4.تراجعت مهنيته ومقبوليته لدى اجلماهري

 

 

 
                                                           

 .922،صالسابقالمرجع  حممد أمني عبوب،  -1
عالمي، جملة الباحث اإل ،(دراسة نظرية في نماذج وأشكال اإلعالم البديل)الواقع واآلفاق...اإلعالم البديلسحر خليفة اجلبوري،  -2

 .22، تصدر عن كلية اإلعالم، اجلامعة العراقية،ص92العدد
 .921،ص922،صالمرجع  السابقحممد أمني عبوب،  -3
 .29،صالمرجع السابقسحر خليفة اجلبوري،  -4
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 خاتمة الفصل

اجتماعي وثقايف راجع غلى شبكات التواصل اليوم من تطور اقتصادي وسياسي و  نشهدهان ما 

بنظام جديد يعتمد على  من تطور تكنولوجي ملحوظ جعل خمتلف دول العامل تنهض االجتماعي وما واكبها

هذه غرس هذه الشبكات يف حياتنا اليومية و العملية وجعلت هلا أثر كبري و غري طبيعي من خالل استخدام 

الشبكات والسيما موقع الفايسبوك الذي احدث ضجة وسط افراد وجمتمعات العامل ملا له من تقنيات يف 

 .سرعة و سهولة التواصل
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 :تمهيد

تعتربربربلقيم ربربربرةقيف كربربربكاق قبربربرب قويربربرب خقصة ربربربواقع اربربرباقصقا جربربرباق قو يعربربربأقيمت يجربربرب قي  ت     ة  ت ربربرب  ق  ربربرب ق

شع راقب رياق ق صس طقيملستخدونيقصم ر رباقققيوتديدقحلر اقصيف يسقيإلنس خقصونه قو عأقيمو اس  كقيمذيقيبتسب

يمتضربرب وحقيف ربرباقب ربربرياقوربربحقي نيرربرباقوربربحقةربربنيقيم ربرب قحيعلربرباقسربرب ر قيملتربرب وق تربرب ققيمتضربرب وحقوكيتربرببق ص قمربربد قيملسربربتخد ق

ق.يمط مبقمل قيحيكزتهقد يستن 
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 : مجتمع الدراسة -1

 قيمد يسربربربربرب  قصيم هربربربربرب  قتعتربربربربربلقوكيفلربربربربرباقاداربربربربربدقهت ربربربربربأقيم هربربربربربملقوربربربربربحق  ربربربربربةقي طربربربربرب ي قيملنه رربربربربرباقيملت عربربربربرباق

ص ربربربربرب ق  ربربربربرب  اق ربربربربربحقه ربربربربرب  قيملوربربربربربكدي قيمربربربربرب قاسربربربربربتهدسقيم  يفربربربربربملقد يسربربربربربته قمته رربربربربرب قنتربربربربرب   قيمد يسربربربربربا ق"قيمعل رربربربربربا ق

صميتربربربربربربرب ق ربربربربربربربذيقيجملت ربربربربربربربأقيميربربربربربربرب ق صقيجمل ربربربربربربرب  قيحبربربربربربربربلقمل  ت ربربربربربربربأقيملسربربربربربربربتهدس قيمربربربربربربربذيقاهربربربربربربربدسقيم  يفربربربربربربربملقد يسربربربربربربربته ق

رربربربربربربربهقصي عربربربربربربرب ي قونربربربربربربربهق  ربربربربربربربأقصاربربربربربربربتةقتع ربربربربربربربرةقنتربربربربربربرب   قيمد يسربربربربربربرباق لربربربربربربرباقبربربربربربربرب قووكديتربربربربربربربه ق   ق نربربربربربربربهقا ربربربربربربربعبقيم جربربربربربربرب وق م

قيمةةةةةة التفةةةةةام  لةةةةة  م  ةةةةةا  الت ا ةةةةة  »ق قصنظربربربربربكيقمل كربربربربرب  ن قيملتنربربربربرب صوقملد يسربربربربرباقاربربربربرب ق نربربربربرب يخق(1)"يم ر نربربربربرب  

ربربربربربرب )قاالجتمةةةةةاى  لةةةةةةدج اليالةةةةة  الجةةةةةةام   د يسربربربربرباقصععربربربربرب ق لربربربربربرباق رنربربربربرباقوربربربربربربحق ل ربربربربرباق لربربربربربرب  ق«قيمو اسربربربربرب  كقا    

يإل ربربربربربربت قصي ت ربربربربربرب وقم وعربربربربربرباق  ربربربربربربدقيحل رربربربربربربدقةربربربربربربحقةربربربربربرب دا قوسربربربربربربت    قاعتربربربربربربلق ل ربربربربربرباقي  وعربربربربربرب  قي  ي كاربربربربربرباقيجملت ربربربربربربأق

يملسربربربربربتهدسقص ل ربربربربرباق لربربربربرب  قيإل ربربربربربت قصي ت ربربربربرب وقم وعربربربربرباقوسربربربربربت   ق ربربربربربةقيجملت ربربربربربأقيملتربربربربرب  قد يسربربربربربتهقص لرربربربربربهق قياترربربربربرب  ق

ق.  قووكيدتهيمد يساقوحقةنيقه 

 : الدراسة وم هجهان ع   -2

 خقيملربربربربربنه ق ربربربربرب قيمطكاربربربربرب قيمعل ربربربربرب قيملربربربربربهديق صقيمل جربربربربرب قلربربربربربدسقيم هربربربربربمل قص ربربربربرب قي ربربربربربر ق ربربربربربريقيملك ربربربربرب قيمربربربربربذيق

اشربربربربربربربدقحي ربربربربربربربكي قيم هربربربربربربربملق لربربربربربربرباقةعضربربربربربربربه  قحيربربربربربربرب ملنه قحيربربربربربربربحقملتنظربربربربربربربرةقيم ربربربربربربربهر قمسلسربربربربربربربلاقوربربربربربربربحقيححييربربربربربربرب  قيمعداربربربربربربربدا ق

 قصمبربربربربربربرب ق خقد يسربربربربربربربتن قتنربربربربربربربد  قكربربربربربربرب حقصاربربربربربربربكت  قياترربربربربربربرب  قيملربربربربربربربنه ق ق يقد يسربربربربربربربتهقةنربربربربربربرب  يق لربربربربربربرباقيمل كربربربربربربرب  قيملربربربربربربربد صس

يمد يسربربربربرب  قيم جربربربربربورا قيمربربربربرب قت ربربربربرب  ق لربربربربرباق جربربربربربدقصوت ةعربربربربرباقدعر ربربربربرباقمظربربربربرب  كاق صقيفربربربربربد قةطكا ربربربربرباقب رربربربربرباق صقن  رربربربربرباق ق

حيربربربرب اقزونرربربربرباقوعرنربربربربا قحيربربربرب خقيملربربربربنه قيملت ربربربربأق ق ربربربربذيقيمد يسربربربرباق ربربربرب قوربربربربنه قيم جربربربربو قيمربربربربذيقاهربربربربدسق  ق ربربربربأقيحل ربربربرب   ق

 ربربربربذيقيحل ربربربرب   قتوسربربربربري يقب حير ربربربرب قصاشربربربرب  ق ربربربربذيقيملربربربربربنه قصيم ر نربربربرب  ق ربربربربحق ربربربرب  كاق صقو عربربربربفقوعربربربربنيقوربربربربأق  صمربربربرباقتوسربربربربريق

وي نربربربربرباق  وربربربربرباق قيمعلربربربربرب  قي  ت   رربربربربرباقحنربربربربربهقاتيرربربربربربفقوربربربربربأق ربربربربربكصسقيمظربربربربرب ي كقي  ت   رربربربربرباقيملتسربربربربرب اقةعربربربربربد قيمت ربربربربرب  ق

                                                           

ق.132 قص0212 ق  ملقيميتب قنشكقصت زاأقص    ا قيم   كا ق1  دق  دقيحل رد قيم هملقيمعل  ق قيمد يس  قيإل توراقطق-1
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صيمت ربربربربربربريقصتتعربربربربربربددقيملربربربربربربهوكي قيمو  لربربربربربرباقحير ربربربربربرب قص ربربربربربرب ق يفربربربربربربدق شربربربربربربي وقي  جربربربربربرباقم ربربربربربربأقيملعل وربربربربربرب  ق ربربربربربربحقيف مربربربربربرباقيححيربربربربربربكيدق

ق.ق اض  قيمشي قيمك رس قصيملعر  يق  أقيملعل و  ص د يبهةقصوش  ك ةقص حيي   ة قصاعتل

قص ربربربربرب قيملربربربربربنه قيم جربربربربربو قمييننربربربربرب قوربربربربربحقيمت جربربربربرب ق  قنتربربربربرب   ق - ص لرربربربربربهقحيربربربربرب خقيملربربربربربنه قيمربربربربربذيقي ت ربربربربربدن ق قد يسربربربربربتن ق   

دعر ربربربربربربرباقلربربربربربربربذيقيمد يسربربربربربربربربا قص مربربربربربربربمقوربربربربربربربحقاربربربربربربربربتوقيمعرنربربربربربربرباقيملختربربربربربربربرب  ا ق قتع ر هربربربربربربرب ق لربربربربربربرباقهت ربربربربربربربربأق ربربربربربربربت قي  وعربربربربربربربرباق

وربربربربربد قيفضربربربربرب  قعر ربربربربرباقيمتضربربربربرب وحق نربربربربربدقيمط مربربربربرببقي ربربربربرب وع ق قيسربربربربربتخديوهققصة متربربربربرب صقيم جربربربربرب وق  قنتر ربربربربرباقت ربربربربربنيقوربربربربرب 

 .؟(يمو اس  ك)اقيمت يج قي  ت    ملن 

 :ىي ة الدراسة وطريقة اختيارها -3

نظربربكيقم ربربع ةاقيم رربرب  قةد يسربرباقشربرب ولاق  رربربأقووربربكدي قهت ربربأقيم هربربملقع نربرب قة اترربرب  ق سربربل  قيمعرنربرباقص ربرب ق

يجملت ربربأقيحيضربرب ق ترربرب ق ربربملقمييربربةقتع ربربرةقنتربرب   قتلربربمقيمعرنربرباق لربرباقه   ربرباق   رربرباقوربربحقهت ربربأقيم هربربملقصرتلربرباقمعن جربربكق

ق1.يجملت أقةأب لهقصق   قيستد   قيف  قوع ملقيجملت أ

صمبربرب قيخقووربربكدي ق رنربرباقد يسربربتن قوربربحق ل ربرباق لربرب  قي  ربربت قصي ت ربرب وقم وعربرباق  ربربدقيحل رربربدقيةربربحقةربرب دا قحي ربربدق

 قت زاربأق (covid 19جائحةة الو رونةا ) مرب تدصعأقياتر  ن ق لاقيمعرناقيم  دااقصنظكيقملظكصسقيم ق ربكقارب قي

ق.ي ست   اقيمي صنر ق لاقيحيكدقيمعرناقمض ع ةاقيم ج وقيمرهة

ق:أداو  جمع البيانا  -4

عربربربربربربربربدقاسربربربربربربربربتخد قيم  يفربربربربربربربربملق بتربربربربربربربربكقوربربربربربربربربحق كا ربربربربربربربرباقصيدياق  ربربربربربربربربأقيملعل وربربربربربربربرب  قيفربربربربربربربرب وقوشربربربربربربربربيلاقيمد يسربربربربربربربرباق صق

مإل  ةربربربربرباق ربربربربربحقيحسربربربربربثلا قص لربربربربرباقيم  يفربربربربربملق خقا ربربربربربك قوسربربربربرب    قيمطكا ربربربربرباقيملن سربربربربرب اقم هتربربربربربهق صقد يسربربربربربته قص لرربربربربربهقحي ربربربربربدق ق

ي  ت ربربربربربربرب دق لربربربربربربرباقيسربربربربربربربت   اقي سربربربربربربربت ر خقبربربربربربربربأدياق  ربربربربربربربأقيم ر نربربربربربربرب  قيفربربربربربربرب وقو كربربربربربربرب  قد يسربربربربربربربتن قص ربربربربربربرب قيحدياقيحبتربربربربربربربكق

                                                           
 قدي قيملسرياقملنشكقصقيمت زاأقصيمط   اق قيح دخ ق3 طقالتربية و ىلم ال فس، مدخ  الى م اهج   دقالر ق   س   دقةيكقن حيكقصقآاكصخق- 1

ق.012 قصق0211
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تخديو  ق قيحل ربربربربربرب وق لربربربربربرباقيم ر نربربربربربرب  قوربربربربربربحقيمل هربربربربربرب ونيقو  شربربربربربربكاقصوعكحيربربربربربرباقآ ي هربربربربربربةقصي   ربربربربربرب  ة قصت عربربربربربربكسق اض ربربربربربرب قيسربربربربربرب

ق1. لاق   ق    اق حقه   اقوعرناقوحقيحسثلاقيمل يةطاقصيملتعل اقمب ك  قيم همل

ق:قص لرهقع ن قةت  رةقيست   اق مي صنراقوتض ناقمتت ق  ص ق  رسرا

اتربربربربربربرب يق(قيمو اسربربربربربربرب  ك)ل ربربربربربربرباقم ر ربربربربربربرباقيمتضربربربربربربرب وحق قو عربربربربربربربأقيمت يجربربربربربربرب قي  ت ربربربربربربرب   قيسربربربربربربربتخدي قيمط:قالمحةةةةةةة ر ا و 

تربربربربربربربربربأوريقعر ربربربربربربربربرباقيمتضربربربربربربربربرب وحق لربربربربربربربربرباق  رعربربربربربربربربرباقيسربربربربربربربربربتخدي قيمطل ربربربربربربربربرباقمل عربربربربربربربربربأقيمت يجربربربربربربربربرب ق:ق لربربربربربربربربرباق سربربربربربربربربربثلا قي ربربربربربربربربرب  قيمتربربربربربربربربرب ي

وسربربربربربربرب نياقو عربربربربربربربأقيمو اسربربربربربربرب  كق قا ربربربربربربربر ق:ق سربربربربربربربثلا قي ربربربربربربرب  قيمت مربربربربربربربملق6صيملتضربربربربربربرب ناقمربربربربربربربربق(قيمو اسربربربربربربرب  ك)ي  ت ربربربربربربرب   

 سربربربربربربثلاقص قننسربربربربربرباقق7نيقيمطل ربربربربربرباقوربربربربربربحقاربربربربربربتوقعر ربربربربربرباقيمتضربربربربربرب وحقصيمربربربربربرب قاتربربربربربرب يق لربربربربربرباقيملسربربربربربربت  قيمتعلر ربربربربربرب قوربربربربربرب قةربربربربربرب

صعربربربربربربدقصز ربربربربربرب قي سربربربربربربت   اقي سربربربربربربت ر خق ربربربربربربلق...ي ربربربربربربن  قيمسربربربربربربح قيملسربربربربربربت  قيمتعلر ربربربربربرب :قيم ر نربربربربربرب  قيمشخ ربربربربربربراقوربربربربربربح

ه   ربربربربربرب  قصجربربربربربربوه  قو عربربربربربربأقيمت يجربربربربربرب قي  ت ربربربربربرب   قيمو اسربربربربربرب  كقيمربربربربربربذيق ربربربربربرب قاربربربربربرب   قد يسربربربربربربتن قصةط رعربربربربربرباقيحلربربربربربرب وق

م ربربربربربربربوه  قيمطتةرربربربربربربرباقصيمعرنربربربربربربرباقب نربربربربربربرب ق ل ربربربربربربرباق لربربربربربربرب  قيإل ربربربربربربربت قصي ت ربربربربربربرب وقم وعربربربربربربرباقص ز ربربربربربربرب ق لربربربربربربرباقيجمل   ربربربربربربرب  قصي

ق.وست   

قص ربربربربربربربربرب قيملتيفظربربربربربربربربرباقصيمربربربربربربربربرب قا  ربربربربربربربربربدقاربربربربربربربربرب قي نت ربربربربربربربربرب يققق صملقنسربربربربربربربربربت نق قد يسربربربربربربربربربتن ق ربربربربربربربربربحقيحدياقيمضربربربربربربربربربكص ااق   

يمل  ربربربربرب دقوربربربربرب قسربربربربربل كقحيربربربربربكديق صق ربربربربرب   قوعربربربربربنيقة  ربربربربربدقوت ةعتربربربربربهقص جربربربربربدقت رييتربربربربربهقمرربربربربربت يحقيم  يفربربربربربملقوربربربربربحقصجربربربربربفق

وهقصالرلربربربربربهق صقصجربربربربربوهقصت  ميربربربربربه قب ربربربربرب قتعربربربربربنق اض ربربربربرب قوع انربربربربرباقونه رربربربربرباقمسربربربربربل كقيمل هربربربربرب  ق صقيمسربربربربربل كقحي ربربربربرب ق صقصجربربربربرب

 . بتك

 

 

                                                           

قصي ت  وقا ق ن يخقق-1 قيإل ت  قيمل س ق ق ل   قمنر قوتطل   قشه دا قوي لا قوذبكا قعتيت  قصا اد قشهكا قج  ا دور شبوا  الت ا   "
ق.10قصقق0212-0212 ق  وعاق  قيم  يع  ي  ي ك رياالجتماى  ل  نشر القيم االجتماىية لدج اليال  الجزائ
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 تفريغ و تحلي  البيانا   -5

 :البيانا  الشخ ية

 :يبي  ت زيع مفردا  ال ي ة حس  متغير الج س: 11جدو  رقم 

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %2332 13 ذكر
 %8.37 43 أنثى

 %111 .5 المجم ع
 

 

 :الت ليق

وربربربربحققFCBخقيوربربربربكقوسربربربربتخدو قشربربربرب ي  قيمت يجربربربرب قي  ت ربربربرب   ق  ق (ق11)تشربربربربريقنتربربربرب   قي ربربربربدصوق عربربربربةق

حي ربرب ق يق خقق%03.0 قيفربربنيقة ربرب قنسربرب اقيمربربذب  ق%ق76.2يمل هربرب ونيق ربربةقوربربحقحيثربرباقيإلنربرب  قص مربربمقةنسربرب اق ق

نسربرب اقيإلنربرب  قتشربربي ق بتربربكقوربربحقولتربرب قهت ربربأقيم هربربملقصمييربربحقتوسربربريق ربربذيقيمنتربرب   قةربرب خقيمط م ربرب  ق قشربربع اق لربرب  ق

ق.يملته  ق لره ق دي اقيم سةقيإليف   ر  يإل ت قصي ت  وق حقيحبتكق دديقو   ناقة مذب  قص ممقيفسبق

 

 

 ذكر
23% 

 أنثى
77% 

 توزيع مفردات العينة حسب متغري اجلنس
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 :س يبي  ت زيع مفردا  ال ي ة حس  متغير ال: 12جدو  رقم 

 النسبة المئوية التكرار سنال
 %.33. 33 س ة 25س ة إلى  17م  
 %3134 18 س ة لما ل ق .2م  

 %111 .5 المجم ع
 

 
 :الت ليق

سربناقيفرربملقق02سربناق  قق12  ق خق بتكقوربحقيمطل رباقارب يص قةرربنهةقوربحق(ق20)تشريقنت   قي دصوق عةق

ق.%ق32.2علرلاقمب قا د ق ققسناقب ن قنس تهةق06ةرن  قحيثاقو قحي قق%قق6..6ةل  قنس تهةق

ص ربربربذيقاربربربدوق لربربرباق خق رربربربأقيمطل ربربرباق  ربربرب يقد يسربربرب  ةقمبنهربربرباق  رعربربرب قةعربربربدقا ربربربلهةق لربربرباقشربربربه داقيم ي م  اربربرب ق

ق.صتعتلقد يساق   قيإل ت قصقي ت  وقوحق ص قد يس  ةقو ق ديقحيثاقعلرلاقونهة

ق

ق

 سنة 25سنة إلى  18من 
70% 

 سنة فما فوق 26من 
30% 

 توزيع مفردات العينة حسب متغري السن
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 :مست ج الدراس يبي  ت زيع مفردا  ال ي ة حس  متغير ال: 13جدو  رقم 

 النسبة المئوية التكرار المستوى الدراسي
 %3333 22 ليسانس
 %138. 34 ماستر

 %111 .5 المجم ع
 

 
 :الت ليق

 تق خق ل اقيمل س ق تل خقنس اقب رياقوحقيمعرنرباقيملد صسرباقمبرب قا ربد ق ق(ق23)تشريقنت   قي دصوق عةق

ق.%3..3ةرن  قات قنس اق ل اقمرس ن قق%62.7شخصقييقق32

ص ذيق ي أق لاقيخقوعظ هةقوحقتو  ل يقوأقي ست   اقي مي صنراقوحقيمل س قإلد يبهربةقوربد ق نيرتهرب قق

 ق  ربرب  قيم هربربملقيمعل ربرب قصلربربةقنوربرب قيلربربدسقص ربرب قيحل ربرب وق لربرباقيمشربربه داقصق د يبهربربةقحلس سربربراقص داربرباقيمل كربرب  ق

ق.صلةقتو   قصيفض  قع يق قيم وه  قصقيجمل     

 

 ليسانس
39% 

 ماستر
61% 

 توزيع مفردات العينة حسب املس توى ادلرايس
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 لبة لقيمة التفام  ل  م قع الت ا   االجتماى  الفايسب كاستخدام الي: المح ر ا و 

يمث  تداو  قيمة التفام  لة  م قةع الفايسة ك مقارنةة ببةاق  م اقةع الت ا ة  االجتمةاى  :11جدو  رقم 
 ا خرج

 النسبة المئوية التكرار الجابات
 %31 51 ن م
 %3 15 ال

 %111 .5 المجم ع
 

 
 :الت ليق

 لربرباقيخقي لربرببقيمل هربرب ونيق  ربرب ة يق قنعربربةقاعتربربلقو عربربأقيمو اسربرب  كق بتربربكق(ق22)تشربربريقنتربرب   قي ربربدصوق عربربةق

يإل  ةربربربرب  ق ق قق وربربرب ق%ق1.تربربربديص قم ر ربربرباقيمتضربربرب وحقو   نربربرباقة ربربرب ع قو يعربربربربأقيمت يجربربرب قي  ت ربربرب   قمبربربرب قا ربربربد ق ق

ق.%ق.حي د  قنس ته ق ق

 ةقه     قجرب رياقصقيمي ربرياقصققص ذيقاوسكقيلدسقوحقو عأقيمو اس  كقص  قيمتش  كق قو ك    

ق ...اهربربربتةقة م ربربرب  ق قتربرب ا  قت كاربربربدي ق ا تر   حيرربربربدا    ققتضربربرب وحقصون عشربرباق لربربرباق يربربرب قينسربربت كي يمربرب قاتربربرب  ق

ق.شرع قصسه ماق ق صس طقيمطل اصا جاقينهق بتكقو يعأقيستع تقصق

 نعم
91% 

 ال
9% 

 تداول قمية التضامن يف موقع الفيس بوك 



 جراءات المنهجية للدراسة ونتائجهاال          الفصل الرابع                                
 

 
81 

 يمث  التفاى  مع الم ش را  الت  بها قيمة التفام :12جدو  رقم 

 النسبة المئوية التكرار الجابات
 %83 .4 ن م
 %21 12 ال

 %111 .5 المجم ع
 

 
 :  ليقالت

تشربربربريقنتربربرب   قي ربربربدصوق  ق خق  ل رربربرباقيمعرنربربرباق   ةربربرب قةربربربنعةقح ربربربةقاتوربربرب  ل خقوربربربحقيملنشربربرب  ي قيمربربرب قاربربرب قعر ربربرباق

ق.%ق01 و قوحق   ة يق ق قحينس تهةقت د ق قق%ق.7يمتض وحقةنس اقب رياقت د ق

ي ت ربرب وهةقمب يكربربرأقيملتعل ربرباقة متضربرب وحقي  جربرباقةتخ  ربربهةقص ربربرطهةقصقة  ت    ربرب ق ربرب  قوربربحقص ربربذيقنتر ربرباق

ق.يفر  ة

ق

ق

ق

 نعم
79% 

 ال
21% 

 تفاعل مع املنشورات اليت تتضمن قمية التضامن
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 ح   ن ع التفاى  مع الم ش را  الت  بها قيمة التفام : 13جدو  رقم 

 النسبة المئوية التكرار الجابات
 %34 53 اإلىجاب
 %. 3 السل 

 %111 .5 المجم ع
 

 
 :  ليقالت

يمربربرب قتعربربربنققيملنشربربرب  ي يمطل ربربرباقاتوربربرب  ل خقة ا ةرربربرباقي ربربرب يقوربربربحققيميتربربربريق خ  قق13تشربربربريقنتربربرب   قي ربربربدصوق عربربربةق 

ق.%. لاق ي قيمذاحقاتو  ل خقة مسلبقت د قعر تهةق ق%ق34يمتض وحقةنس اققة ر ا

ق  م ربرب قوربرب قتيربرب خقو يكربربرعهياربرب اقييق ربربذيق ربربتةق ربربذيقيمتو  ربرب قصق ربربذيق ي ربربأق خقووهربرب  قيمتضربرب وحق ربربدق يتربربهق

ق.  ر اقص ي ق نيراقة منس اقملطل اقصق  قجلبق    ة

 

 

 االعجاب
94% 

 السلب
6% 

 نوع التفاعل مع املنشورت اليت تتضمن فمية التضامن 
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 ح   المساهمة ل  خلق م ش را  ت زز م  قيمة التفام  : 14جدو  رقم 

 النسبة المئوية التكرار الجابات
 %535. 35 ن م
 %3435 21 ال

 %111 .5 المجم ع
 

 
 :الت ليق

ق62.2يمطل ربرباقاسربرب ني خق قالربرب قونشربرب  ي قتعربرب زقعر ربرباقيمتضربرب وحققةنسربرب اقق خ  قق27تشربربريقنتربرب   قق عربربةق

ص ربربذيق بتربربكقوربربحقنسربرب اقيمطل ربرباقيمربربذاحق قاسربرب ني خق قالربرب قونشربرب  ي قتعربرب زقوربربحقعر ربرباقيمتضربرب وحقةنسربرب اقة  ت ربرب  قققق%

 خققلربربه  قمطل ربربرباقلربربربةقوضربرب ونيقصو يكربربربرأقم ربربربهةقصمربربصقم  ربربربهةق ت  ربربرباقمل ع  ربرباقصيمنشربربربكقمل رربربرب  قةسربربربل ب  ق

ق.صقت رريقحييكقس  دقصيمتض وحقوحقي  ق ا دقيف قصنشكقيملعل واقصقيمتهسر قةأنيراق  تهقيمل يكرأقي   ه 

ق

ق

 نعم
95% 

 ال
5% 

 املسامهة يف خلق منشورات تعزز من قمية التضامن
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و  ال فحا  و المجم ىةا  الفايسةب كية لدراسةا  ىلة م اإلىةام و االت ةا  ايمث  ت : 15جدو  رقم 
 قيمة التفام  و ت م  ى  ت زيزها

 النسبة المئوية التكرار الجابات
 %535. 35 ن م
 %3535 21 ال

 %111 .5 المجم ع
 

 
 :الت ليق

 ورب قق%62.2تكيصيف قيإل  ة  قةنيقنعةقصق قحيي ن قيملوكدي قيم قي  ةرب قةربنعةق بتربكقوربحق قةنسرب اق

ق.%32.2وحق   ة يقةتقحيي ن قنس تهةق

ي ت رب وقصققيمس يف اقيملش باق قجوه  قصقيجمل     قيمو اس  براقيملهت اقةعل  قيإل ربت قق خقيح ل راق

ن رب صقة ربكاقيمتضرب وحقمته ررب قط رعرب قاتنرب صم خقجرب  قصحيرربدا    قصقوحقيمطل رباقة إلكرب حياق لرباقيحسرب تذاقصوربحقم

ق. دسقوش كقاقملصقوحقوش ب ق  م اق

ق

 نعم
65% 

 ال
35% 

تناول صفحات و اجملموعات الفايس بوكية دراسات علوم الاعالم واالتصال قمية 

 التضامن وتعمل عىل تعزيزها 
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 ام  ل   فحا  ومجم ىا  الفايسب كأراء أشوا  التف: .1تحلي  السؤا  رقم 

ضربرب وحقصوربربحقةرنهربرب قيمت(قووربربكدا)ق  مربرببق%26قياتلوربرب قيإل  ةربرب  قوربربحق ربربكسقووربربكدي قيمعرنربرباقيمل ربربد اق ق

قيإل  ةرب   قيجمل وقيمد يس قةد  اق ص قص قيجمل وقيإلنسرب يقةد  رباقو نررباق قهرب وقيمد يسرباقصتسربهرله  قياتلورب ق

 نهقا  دقيميتربريقوربحقيمن رب   قملتضرب وحقا جرباقتلربمقيمرب قمربصقيمشربع  قق  يصقتن   قيفسبقيآل ي ق ن كقوحق

تكبسربربربت خقب سربربربل  ققق وك ربربرب  وقيم ضربربربراقيمولسربربربطرنراق صقيمشربربربع  قيمل لربربرب  ق لربربرباقيملسربربربتع كاق قنربربربذبكق لربربرباقسربربرب ر قيملتربربرب

يمشربربكعراقصوسربربل  قور اربرب  قب ربرب قتتنربرب صوقنربربت قكربربدقيمعن ربربكااقمبختلربربفق شربربي ل قب معن ربربكااقكربربدقيمسربرب دققيمربرب قوربرب ق

مت ر  ب ربرب قضربرب وحقوربربأقوربربحقاتعككربرب خقتننسربرباقنربربت قيمق خزيمربرب قا ربربدق  صي قيميتربربريقوربربحقيحةكاربرب  ق ربربلقيمعربرب ملقدصخق

ا  ربربربربدق ربربربربداقووربربربربكدي ق بربربربربد ق لربربربرباقيمتضربربربرب وحقي  ت ربربربرب   قص ربربربرب قتضربربربرب وحقيمطل ربربربرباقوربربربربأقعضربربربرب ا قي ت   رربربربرباق  هربربربربةق

 . داقاريااة  ت    ةق   قوهةقوحق ذيقيجملت أ قيفوت قتض ونراقوس 
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 (الفايسب ك)تأثير قيمة التفام  ىلى طبي ة استخدام اليلبة لم قع الت ا   االجتماى  : المح ر الثان 

حةة   الم شةة را  التةة  تحةة ي قيمةةة التفةةام  لةة  م قةةع الفايسةةب ك تحةةد  تغييةةرا لةة  : 11رقةةم جةةدو  
 :سل كا  وألوار

 النسبة المئوية التكرار الجابات
 %7734 .4 ن م
 %133 1 ال

 %538 3 ممو 
 %337 2 أحيانا

 %111 52 المجم ع
 

 
 :الت ليق

ب نربربربرب قققونشربربربرب  ي قيمضربربربرب وحق قيمسربربربربل ب  قصيححييربربربرب  قادتربربربربهيفربربربرب وقيمت رربربربربريقيمربربربربذيققيإل  ةربربربرب   خقي لربربربرببق

ق.%..1 لاق ي قة ع قيإل  ة  قيم قملقتتعد قنس اقق%22.2ةنعةقةنس اققيإل  ة  

 يق خق ربربذيقيملضربرب ونيق ي ق نيرربرباقصقتربربأوريقحي  ل هربرب قت ربرببق قجربرب لقيمطل ربرباقصقيمل ربربلهاقيمع وربرباقصقيجملت ربربأق

 .دي قيم هملقةت رريقسل ب  ةقص حيي   ة لاقنو سقووكققحي  مت صقتي خقل قنتر اقيا ةراقصصعأق

88% 

2% 6% 4% 

حول املنشورات اليت حتوي قمية التضامن يف موقع الفايس بوك حتدث تغيريا يف سلواكت 

 وأ فاكر

 أحيانا ممكن ال نعم
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 التغييرا  الت  تحدتها قيمة التفام  ىبر م قع الفايسب ك: 12جدو  رقم 

 النسبة المئوية التكرار الجابات
 %5333 32   أو السل كل    تب

 % 3135 18 ة هذا الف  م ارض
 % 333 5 ال تهتم 
 %111 54 المجم ع

 

 
 :الت ليق

ةرن رب قر  سرباقق%ق3..2ياتلو قيإل  ة  قصقيمنسبقميحق  لبقيملوكدي ق   ة قةت نقيموع قةنسرب اق

ق.ص  قنس اقعلرلاق ديق%3.. و قوحق قاهت  خقةنس اقق%31.2 ذيقيموع ق ق

صوحق ن قنستنت قيخقعر اقيمتضرب وحق قيحلرب   قصقيملنشرب  ي ق ربلقو يعربأقيمت يجرب قي  ت رب   قصقا جرباق

ق. لاق وكقب قيحيي  قيملستخدونيققصق علهةقةت ن خقحيع قصقاويكصخقةهو عأقيمو اس  كق

ق

59% 

32% 

9% 

 التغيريات اليت حتدهتا قمية التضامن

 ال تهتم معارضة هذا الفعل تبني الفعل أو السلوك
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الةةذي يتفةةم  الةةدور الةةذي تقةة م بةةع قيمةةة التفةةام  لةة  م  ةةا   :13رقةةم  اإلجابةةة ىةة  السةةؤا 

 الت ا   االجتماى 

ق خة  ت رب  ق  ت رب   قيمو اسرب  كقةربنيقيمطل رباقصقيمدص قيمذيقا   قةهقعر اقيمتض وحق قون   قيمت يجرب قي

تيربربكي ي قم ر ربرباققيإل  ةربرب  ق بتربربكصقسربربنعكاقميربربةقققحاربربك وربربحقووربربكداققيإل  ةربرب  يمسربربهيوقبربرب خققووتربرب  قحي اتلوربرب ق

تشربربرب رأقيمشربربرب   قصقيمطل ربربرباق لربربرباقملتعربربرب صخقصقيمتو  ربربرب قتع اربربرب قعر ربربرباقصققتربربربد  ق حييربربرب  يمتضربربرب وحقدص قاربربربرييقمت ربربربدميه ق

تضربرب حقوشرب ب قي ت   رربرباققتسربربلر ق قتقارب قيملسربربهصمراقي  ت   رربرباقص ربذيقح ربرب يمتضربرب ونراققتع قققيح  ربرب ويملشرب  باق ق

 ي ق نيرربربربربرباققتسربربربربرب  ةق ربربربربربذيقيم ر ربربربربرباق قت  اربربربربرباقيمربربربربربكصية قي  ت   رربربربربرباقةربربربربربنيققيمضربربربربرب  ق لربربربربرباقو يكربربربربربرأقيحيفرربربربربرب خ  مربربربرببق

يحشخ صقة واق  ورباقصقيمطربت ققة ربواقا جرباقب رب قتن رب قعربد ي قيمطربت ق قيجملرب وقي  ت رب   قصقيمتعلر رب ق

ق.اقصقيمت يج قةنيق صس طقيمطل اقصقنشكقيملعل و  صقتعةقيمو  دا قصت  ااق صيجكقيحا اققصيإلنس نر

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق
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 ح   ن ع التأثير الذي تحدته هذه القيمة ل  نفسية اليال  الجام  : 14جدو  رقم 

 النسبة المئوية التكرار الجابات
 %111 .5 اإليجاب
 / / السل 

 %111 .5 المجم ع
 

 
 :الت ليق

يمتربربربأوريقيمربربربذيقيفدوربربربهقعر ربربرباقيمتضربربرب وحق قنوسربربربراققيمط مربربرببقي ربربرب وع قي ربربربأق رربربربأقووربربربكدي قيمعرنربربرباق لربربرباقيخق

ق. ق   ةاقة مسلب رملقملقنس  قصقق%122ة إلا  قصق ممقةنس اق

بربرب ق ربربذيق ي ربربأق  ق خقو ربربطل قيمتضربرب وحقياربرب اقصق ككربربهقا رربرب ق  ربربديسققصو ربرب لقصق اربرب دقيفلربرب وقرربرب ققق

ق.اع قيوكيقةط رعاقيحل وقيا ا

ق

 

 

100% 

0% 

 نوع التأ ثري اذلي حتدته قمية التضامن

 السلب االيجاب
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 الذي يثير انتباه ى د ت فح م قع الفايسب كيمث  ال سيط :15جدو  رقم 

 النسبة المئوية التكرار الجابات

 %1735 11   ر
 %131. 33 ليدي 
 %2133 11 ال ص

 %111 54 المجم ع
 

 
 :الت ليق

قةربربنيقيم ربرب  قصقيمورربربدا قصق ق ربربذيقيمسربربهيوقياتلوربرب قيإل  ةربرب  قةربرب خقيم سربربر قيمربربذيقاتربربريقينت ربرب يقيملت ربربوهني

ق.%ق61.1يم   قةنس اقصقق%ق02.3يمنصقةنس اقصقق%ق12.2ب خقيم تربقب مت صقيموردا قةنس اقيمنصققصق

بربرب ق ربربذيق ي ربربأقي قيمورربربدا قاعطربرب قوعل وربرب  قيبتربربكققص ربرب ب قيم يعربربأقص بتربربكقو ربربديعراقوربربحقيمربربنصقصيم ربرب  اقصق

بتربربكاقهقصقتشرب  بة رب ع قيم سرب   قصقسربربك اقينتشرب  يقصققصبربذوقي  ت رب  قيمربربذيقسرب دق رببقيآلصنربرباقيحاربرياقة مورربدا قمب   نربربا

ق.يمتو   قيف مهقص وكيقيم  مغق لاقيموكد

قق

 الصورة
19% 

 الفيديو
61% 

 النص
20% 

 ميثل الوس يط اذلي يثري انتباهك عند تصفحك للفايس بوك
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ص قاتربربرب  قي سربربربت   اق كيفنربربرب قسربربربهيوقيفربربرب وق  يقيمطل ربربرباق ق بتربربربكقيمل يكربربربرأقيم ي ربربرببقيمتضربربرب وحقحيرهربربرب قصبربربرب خق

 باق   قةعربربربربكاقيمربربربرب عمجقونهربربربرب  ق ربربربربأقمتل ربربربرب  ق يحلكيك يملشربربربرب ب قيملشربربربربمسربربربهيوقووت يفربربربرب قحي اتلوربربربرب قيإل  ةربربربرب  قسربربربربني

ةتطلع  قيمطل اق نشكقيمل  د قصيملكي أقيم قا ي هه قيمطل اق ونرب  ق دي هربةق رب وهةقيمعل رربا قو يكربرأقدانررباقتربتعل حق

 كا اقيمتعلةقصقيم  يننيقيم قتأيتقوحقصزي اقيمتعلرةقيمع صقصيم همل و يكرأقمد قيجملت ربأق ي ق نيررباقب ربرياق قشرب ق

   قا جاقمإلع واقي  وعراقص كصحيهةقصقيح ل راقيمسرب يف اقمإل  ةرب  ققيجمل    يمتش ر قوش ب ق  وعراق بتكقشر

ب ن قةأنهقابقيمتض وحقوربحق  رب قيفرب قوشرب ب قي  وعررباقصقيمن رب قصوشرب ب قيمتخ ربصقوربحق  رب قالرب ق ربكصسق

ق.تس  دق لاقيمتعلة
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م  خةا  قيمةة مساهمة كم قع الفايسب ك ل  تح ي  المست ج الت ليم  ما بي  اليلبة : المح ر الثالث

 التفام 

 النسبة المئوية التكرار الجابات

 %833. 37 ن م
 %3231 17 ال

 %111 54 المجم ع
ق

ق
 :الت ليق

نس اقي ت   قيم وه  قصو يعأقيمتعلربرةقيمعرب صقعر رباقيمتضرب وحقوربحقيفرربملقق11الجدو  رقم نت   ققتشري

ق%30.1 ق قعد  ق ققيإل  ة  صقق%..67ب ن قيإل  ةاق قنعةقوكتوعاقصقعد  قنس ته ق ق

 ر ربرباقيمتضربربرب وحقوربربحقاربربربتوقصوربربحقاربربتوقي ربربربدصوقي ربربتيقا ربربربنيقيخقجربربوه  قصو يعربربربأقيمتعلربربرةقيمعربرب صق ربربربتةقة

قيمل يكرأقصي ت  قيمذيقتنشكق ري  

ق

68% 

32% 

مسامهة مكوقع الفايس بوك يف حتصيل املس توى التعلميي ما بني الطلبة من خالل  

 قمية التضامن

 ال نعم
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تربربربدص قيفربربرب وقيوربربرب  قيمتعلربربربرةقصو يكربربربرأقيمنشربربرب    قيمعل رربربرباقيمل يعربربربأقيمل يكربربربرأقيمربربرب ق ربربربتةقاربربرب ق ربربربذيقيم ربربربوه  قصقق-0

يمنربربدصي قيمعل رربرباقص صيقي يفتر  ربرب  قي  جربرباقصي  عرربرب  قي رياربرباقة مطل ربرباقي ربرب وعرنيقصققبربرب قوربرب قاتعلربرب صيمتيكميربرب  قصق

يملسرب نياق قةنرب  قوسربيحقمل هترب  قصوعن ا قيمتل قة مد قصققو دا عواق وض خقسن ا قودادقيملس  داققوت وق لاق مم

بربربذممقوسربرب نياق ققق قت سربراقيمط مربرببقي  ي ربربكيقصق قننسربرباقةعربربملقي  ت ربرب  قص ص قيمتضربرب وحقص مربمقبلربربهقاسربرب  ةق 

ق. أقيمتل   قملتيو قةع لراق كييفراقمي قوكامجق ت  ق  قادقيمع خ
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 :تقييم اليال  لل فحا  والم اقع اليابية ل  ت اولها لقيمة التفام :3جدو  رقم 

 النسبة المئوية التكرار الجابات

 %1433 7 كثيرا
 %1332 13 قليا
 %4732 28 مت سط
 %1433 7 نادرا

 %111 .5 المجم ع
ق

ق
 :الت ليق

يمربذيقا كرب قت رربرةقيمط مرببقمل ربوه  قصقيمل يعربأقيمطتةررباق قتن صلرب قم ر رباقصقق13الجةدو  تشريقنترب   ق

 قتن صلربربرب قم ر ربربرباقيمتضربربرب وحقوربربربحقوت سربربرب قة مد  ربربرباقيحص قيفرربربربملقعربربربد  قةنسربربرب اققةيمتضربربرب وحق  ق ربربرب   قنسربربرب اقيمت رربربربر

ص اربربرييقق%12.2صد  ربرباقبتربربريقمبعربربدوقعربربد  قةنسربرب اقق%03.0نسربرب اقتلرهربرب قد  ربرباقيمت رربربرةقمبعربربدوقعلرربرب ق%ق22.0

 خقوعربربربدوقت رربربربرةقيمط مربربرببقجربربربوه  قصيمل يعربربربأقيمطتةرربربرباق قتن صلربربرب ققصوربربربحق نربربرب قاتضربربرب ق%12.3د  ربربرباقنربربرب د يقةنسربربرب اق

 .م ر اقيمتض وحقب خقمبعدو

16% 

15% 

53% 

16% 

 تقيمي الطالب للصفحات واملواقع الطالبية يف تناولها لقمية التضامن

 نادرا متوسط قليال كثيرا
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 يمث  دور م قع الفايسب ك ل  تف ي  قيمة التفام  بي  اليلبة: 14جدو  رقم 

 النسبة المئوية التكرار الجابات

 %.343 53 ن م
 %1534 13 ال

 %111 54 المجم ع
ق

ق
 :الت ليق

اس  كقدص ق قتوعر قعر اقيمتض وحقوحقو قاربحقيمطل رباق  يقب خقيمل عأقيمو ق14الجدو  رقم تشريقنت   ق

صوربربحق نربرب قن ربربنيق خقمل عربربأقيمو اسربرب  كقدص ق قق%22.2 ق قب نربرب قق قق يقيتضربرب قوربربحقاربربتوق خقنسربرب اقي   ةربربا 

ق.توعر قعر اقيمتض وحققتع ا   قو قةنيقيمطل اقوحقاتوقي  ةتهة

ق

ق

95% 

5% 

 ميثل دور موقع الفايس بوك يف تفعيل قمية التضامن بني الطلبة

 ال نعم
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يمتضربرب وحقوربرب قةربربنيقتسربربهر ق  لرربرباقيمت يجربرب قصققيحاربرب ا  ربرب قيمسربربكاأقوربربأقيمل كربرب  قيمتعربرب صخقصقات تربرب قدص  ربرب ق قيمتوق-5

 وحقق قيمتضربقص قيمطل رباقيمل رب د ا قتوعرله قسكق ذيقيمل يعربأقصقيم ربوه  قةعربملق قت  دوقيملعل   قةنشك  قصقمطل اقصقي

ص علهربربةق سربربكاقق ماقن ربرب قيحا ربرب  قتيربرب احقيمطل ربرباقوربربحقاتلربربفقصاربربت قيمربرب  حهسربرب علهربربةقاربربدقصييفربربدقصنشربربكقيمربرب   قصق

قوقييوربربحقاربربتوقيا ربرب قصييفربربداقصقمبربرب قيخقيمو اسربرب  كق جربرب  قوربربحقكربربكص ا  قيحلرربرب اق  قمربربهقدص ق قتوعرربرب ق ربربذيقيم ر ربربا

زوربربحق ربرب اتق قصجربرب مهق ربربلقصسربربرلاقياربربك قصق قدص قب ربربريق ققسرسربربت كق تربرب  ق ق ربربكسقعر سربرب ق ربربدصدق مبربرب قبربرب خق

دانرربرباقع ربرب قيخقتيربرب خققعر ربرباق اتعرربرباقيحص تعتربربلقة مد  ربرباققيمتضربرب وحنشربربكقاتلربربفقيحلربرب   قي  ت   رربرباق خقعر ربرباق

ق.ي ت   راقصقتأوري  قا جاق لقنشكقيحل   قي  ت   راقة م   قصيم   ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جراءات المنهجية للدراسة ونتائجهاال          الفصل الرابع                                
 

 
97 

 يبي  اليال  هذه القيمة أث اء و ل جه لم قع الفايسب ك: .1  رقم و جد 

 النسبة المئوية التكرار الجابات

 %3.34 54 ن م
 %.133 2 ال

 %111 .5 المجم ع
ق

ق
 :الت ليق

قمل عربأا نيقيخقوعظةقيمطل اقاسربتوردصخقوربحق ربذيقيم ر رباق ونرب  قصقمرب  ههةقق.1الجدو  رقم تشريقنت   ق

"قصنسربرب اقي   ةربرباق ق ق%6.2.عربربد  قنسربرب ته ق ق ربربدقوكتوعربرباقصق"قنعربربة"يمو اسربرب  كقيفرربربملق ربرب   قيإل  ةربرباق ق

ق ونربرب  قت ربربوههةقملو اسربرب  كقصوربربحقاربربتوقي ربربدصوقي ربربتيقاربربك قةربرب خقيمطل ربرباقيسربربتو دصيقةشربربي قب ربربريق%23.6ب نربرب ق

ق.يملنش  ي قيملتعل اقة ر اقيمتض وحا جاقيمل يكرأقصقصق

ق

96% 

4% 

 يبني الطالب هذه القمية أ ثناء و لوجه ملوقع الفايس بوك

 ال نعم
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يبتسربرب  ق جربربدع  ق ربربددق ق لربرباقو يعربربأقيمت يجربرب قي  ت ربرب   قصق كاربرب قيمت ربربواسربربتوردقيمط مربرببقوربربحق مربربمقق ربربحقق-7

رطربربهقتيربرب خقةرربربنهةقعر ربرباقيمتضربرب وحقوربربحقاربربتوققت ربربوههقملربرب قاكسربربسق ربربذيقيمت  حيربرباق قنوسربربراقيمط مربرببقحيرن لهربرب ق لربرباق صق

صيح  ربرب وقي رياربرباققيجملت عربرب  يمتع عربربدقةربربنيق رربرب قيمتو  ربرب قوربربحقاربربتوقنشربربكقيمربرب   قصقتط ق رطربربهقي ربرب صقصقيمطربربتاقص 

يمتع وربرب قصققاقيمويربربكقةتوعرربرب قيمتضربرب وحقصنشربربكق ص قيملسربرب  داقصيإليفسربرب خق قيفلربرب وقيملشربرب ب قصت ربربنقسر سربرباقيحلربرب ي تن رربرب

يم قتتربر قمربهقيمتعلررب قص ةربدي ق  اربهق كارباقصييفرب ي قيآلاربكاحقصي ترب  قياضرب ققتديصماقصق لاقيمل يكرأقيملقصيإل ت قيمت ررةصق

وربربربحق ربربرب   قيآلاربربربكاحقصوشربربرب  بتهةققاعلربربربهق ربربربلاب ربربرب قاتسربربربرقمربربربهقعربربربكي اقتعلر ربربرب  قيآلاربربربكاحق لربربرباق ي قيمل كربربرب  قرربربرب ق

ق.ةت   ةهقصقيتع ريق حق هاقنظكيقتع ا قعر اقيمتض وحقصقيملش  باق ق سةقيةتس واقيم ري

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق
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 :دراسةلانتائج  -.

  كقمل ق  لهقوحقا جاقيمو اسيمت يج قي  ت    قصق ق قو يعأقتعتلقعر اقيمتض وحقوحق ةكزقيم رةقتديصق -

ق.يمتديصوعر اقيمتش  كقصق

او ق لره قصقاس ني خق قال ه ق خق  لبقيمطل اقاتو  ل خقوأقيملنش  ي قيم قات يقعر اقيمتض وحقصقق -

 .نشك  صق

تخ صقيمتض وحقحير  قخيصقه وقيمقتعتلقجوه  ق ل  قي  ت قصيإلت  وقوحق ةكزقيملتديصمنيقم ر اق -

 . رييصق

متلفق شي وقيمتو   قوعه قوحق كسق قجوه  قصقه     قيمو اس  كقصققمتلفق شي وقيمتض وحق -

 .يملستخدوني

 قق-ق.ونهةقيمطل اس  كق وكقب ريق قت رريقسل ب  قص حيكيدقيملستخدونيقصقم ر اقيمتض وحق قو عأقيمو اق -

 .يمت يج قي  ت    قتأوريق ا ا  مبقيحيفر خقو قاي خقتأوريقعر اقيمتض وحق قو يعأق

 .وردا قوحق بتكقيم س   قتأورييق لاقعرةقيملستخدونياعتلقيمق -

يمل يكرأقصقيمنش    قرأقيم قتدص قيف وق و  قيمتعلرةقصق تةقجوه  قصقو يعأقيمتعلرةقيمع صقة مل يكق -

 .لت ر  قصقوس  دي قي ت   رايمندصي قيمعل راقصقيملو قاتعل قة مطل اقي  وعرنيقصقيمعل راقصقيمتيكمي  قصقب ق

 .بترييقو قاس  ةقو عأقيمو اس  كق قتو ر قعر اقيمتض وحقو قةنيقيمطل اقق -

ا جاقعر اقيمتض وحقةتع ريقيمو اس  كقة م رةقيمل   داقحيرهقصقم  هةقاستوردقيميتريقوحقيمطل اق ندقصقق -

ق.حييك ةقصقين  ته
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ان العالقات العامة داخل الفايسبوك اذءت واقعا جديدا مل يكن له أثر اجملتمعات املعاصرة و لدى 

كان اها الشباب أو الطلبة اجلامعيني فقد ظهر هذا كله مع الثورة املعلوماتية و التطور التكنولوجي والعلمي إذا  

تأثري مباشر و غري مباشر على الروابط االجتماعية و األسرية اذ متكنت هذه التقنية من ابتكار عالقات افرتاضية 

اكتسحت الوسط اجلامعي الذي يسكنه الطلبة اذ اصبح العامل الومهي اخلاص هبم اليت بدأت تأخذ اشكال 

اجتماعي معني من خالل دخوله يف عالقات تفاعلية مع  يف انتاج واقع متعددة وجد فيها الفرد نفسه جمددا فاعال

  .الوقته هذا املوقع كاملطلقة و العمل و أفراد آخرين و إن الطالب اجلامعي شديد التعلق مبوقع الفايسبوك ملا يفتح

يعترب موقع الفايسبوك من أكثر املواقع التواصل االجتماعية تداوال و أصبح يف متناول اجلميع دون استثناء 

األخرى فهو حيوي كم هائل من الثقافات خمتلفة و  االجتماعيةيث اختصر املسافات كباقي مواقع التواصل ح

متنوعة و هذا جيعل منه سالحا ذو حدين كما له إجيابيات له أيضا سلبيات قد تنجم يف أوساط املستخدمني 

ضامن عرب هذه الوسيلة ألن املوقع خاصة الطالبة اجلامعيني و من بني كل القيم املنتشرة و اخرتنا قيمة الت

املشاركات مع عائلته و أصدقائه الفايسبوك أثر كبري على املستخدم فقضاء وقت طويل يف تصفح املواقع ووضع 

 .زمالئه و معارفه و الرد على التعليقات و املنشوراتو 
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  المراجع 

، دار الكتاب ،د ط تكنولوجيا االتصال الحديثة و تأثيراتها االجتماعية و الثقافية، ابراهيم بعزيز .1

 . 2102احلديث ، القاهرة ، 

، مؤسسة أم  تطبيقاتها في العملية التربويةأسس و مهارات بناء القيم التربوية ابراهيم رمضان الدين ، .2

 . 2112الفرد للرتمجة و التوزيع ، مصر ، 

 . مواقع التواصل االجتماعيقاتها في دراسة اإلعالم الجديد و تطبينظريات اإلعالم و حسني شفيق ،  .3

ماهية مواقع التواصل االجتماعي " ثورة الشبكات االجتماعية خالد غسان يوسف املقدادي ،  .4

 .2102، دار النفاس للنشر و التوزيع ، األردن ،  0، ط" أبعادهاو 

 ، مطبعة جامعة البحرين 0، طاإلعالم الجديد تكنولوجيا جديدة لعالم جديد، روال عبد الرمحان اجلمل .5

ع ونشر دار املعرفة اجلامعية ، طب،األنثروبولوجيا والقيم،راهيمسلوى السيد عبد القادر حممد عباس اب .6

 . 2101صر ، توزيع ، مو 

التوزيع و الطباعة ، ،دار املسرية للنشر و  0، ط سيكولوجية التنشئة االجتماعيةصاحل حممد أبو جاد ، .7

 .0991األردن ، 

 . 2102، مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  0، ط اإلعالم الجديد،صالح حممد عبد احلميد .8

، دار الشروق للنشر  0، ط"  له و نظرياتهدراسة في مداخ" اإلعالم الجديد ،عباس حممد الصادق .9

 . 2112، والتوزيع ، عمان

الطباعة ، األردن ، ملسرية للنشر والتوزيع و ، دار ا 2، ط علم االجتماع العاليآخرون ، علياء شكري و  .11

2100 . 
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، العريب للنشر  0ط،  وسائل االتصال الحديثة من الجريمة إلى الفيس بوكفتحي حسني عامر ، .11

 . 2100، القاهرة ، التوزيع و 

عمان ، ،سرية للنشر و التوزيع و التوزيع، دار امل 2، ط تعلم القيم و تعليمهاماجد زكي احلالق ،  .12

 . 0991األردن ، 

 . 2102،  0سلطنة عمان ، ط، وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،المؤسس في القيم حممد الشيخ ،  .13

 . 2110، املكتبة األكادميية ، القاهرة ، 0، طلوماتتكنولوجيا االتصال و شبكة المعحممد اهلادي ،  .14

، دار املسرية  2ط،مدخل إلى مناهج التربية و علم النفس، حممد خليل عباس حممد بكر نوفل وآخرون .15

 . 2100للنشر والتوزيع و الطباعة، األردن، 

املسرية للنشر ،دار  0،دراسة يف النشأة والتطور ،طاالتصالوسائل اإلعالم و ، حممد صاحب سلطان .16

 . 2102األردن ، والتوزيع و الطباعة ،

  2112،  0، لبنان ، ط"بريوت "، دار النهضة العربية  دراسات سوسيو إعالميةحممد علي البدوي ،  .17

 مستقبل وسائل التواصل االجتماعي في التغيير" ثورات الفايسبوك مصعب حسني اهلل قتلوين ،  .18

 .2102، شركة املطبوعات للنشر و التوزيع ، بريوت ،  0ط"

األردن ،عمان،،دار الشرق للتوزيع والنشر و التوزيع 0،طالبناء االجتماعي أفاقه ونظمهمعن جليل عمر، .19

 ،0991 . 

، ، مدونة مشس النهضة، السودان 0، ط أثر الفيس بوك على المجتمعوائل مبارك خضر فضل اهلل ،  .21

2101  
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 القواميس: 

   قاموس معجم املعاين اجلامع عريب فرنسي........... 

  عاطف غيث ، قاموس علم االجتماع االسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية. 

 مذكرات ال 

 الدكتوراه

مذكرة " ،  القيم الشخصية في ظل التغيير االجتماعي و عالقتها بالتوافق المهني" أبو عظيم سفيان ، 

 .مقدمة لنيل متطلبات شهادة الدكتوراة يف علم النفس العمل و التنظيم ، جامعة منتوري قسنطينة 

 الماجستير

،رسالة ماجستري، جامعة نايف  دور القيم االجتماعية في الوقاية من الجريمةسعيد علي احلسينة ،  .1

 . 2112العربية ، اململكة العربية السعودية ، 

دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في تونس و عبد اهلل ممدوح مبارك الرعود ،  .2

، رسالة ماجستري،كلية اإلعالم،جامعة الشرق  مصر من وجهة نظر الصحفيين األردنيين

  2100/2102األوسط

يد في صناعة دور اإلعالم الجد" مبارك زودة ، مذكرة لنيل متطلبات شهادة املاجستري حتت عنوان  .3

باتنة " ، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية ، جامعة احلاج خلضر  - الثورة التونسية نموذجا –الرأي العام 

 . 2100/2102، اجلزائر ، " 

تداول المعلومات داخل "حممد أمني عبوب،مذكرة لنيل متطلبات شهادة املاجستري حتت عنوان  .4

، كلية العلوم " شبكات التواصل االجتماعي نموذجا" نترنت المجتمعات االفتراضية على شبكة األ

 . 2102،  12السياسية و اإلعالم  جامعة اجلزائر 
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األكادميية " ، رسالة ماجستري  تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقينحممد منصور ،  .5

 .  2102، الدامنارك ، "العربية 

، دراسة  الشبكات االجتماعية و تأثيره في العالقات االجتماعيةاستخدام مواقع مرمي نرميان نومار ،  .6

، " باتنة "عينة من مستخدمي موقع الفيس بوك يف اجلزائر ، قسم العلوم اإلنسانية ، جامعة احلاج خلضر 

 .اجلزائر 

  الماستر

توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التوعية األمنية ضد خطر تركي عبد العزيز السديري ،  .1

، كلية العدالة " دراسة مسحية على العاملني يف إدارة العالقات العامة بقطاعات وزارة الداخلية "  لشائعاتا

 . 2102اجلنائية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي و أثره على القيم لدى السعيدي حنان و ضيف عائشة ،  .2

، " ورقلة " ، جامعة قاصدي مرباح " مذكرة مقدمة لنيل متطلبات شهادة ماسرت أكادميي "  الجامعيالطالب 

 .اجلزائر 

صارة شهرة و يزيد قالين ، مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة املاسرت يف علوم اإلعالم و االتصال حتت  .3

، جامعة أم  الطالب الجزائري دور شبكات التواصل االجتماعي في نشر القيم االجتماعية لدى" عنوان 

 . 2102/2102البواقي ، اجلزائر ، 

تأثير الفيسبوك " عريب دالل ، مذكرة لنيل متطلبات شهادة املاسرت علوم اإلعالم و االتصال حتت عنوان  .4

، اجلزائر ، " أم البواقي " ، جامعة العريب بن مهيدي ،  على القيم األخالقية للطالب الجامعي

2102/2102. 
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 التالمج 

، جملة جيل البحث العلمي ،  استخدامات الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعينوال وسار ،  .1

 . 2102العدد الرابع ، اجلزائر ، 

دراسة على "  توظيف شبكات التواصل االجتماعي في مكافحة المخدراتمها عبد اجمليد صالح ،  .2

اجمللة العربية للدراسات األمنية و التدريب ، تصدر عن جامعة نايف العربية للعلوم "  موقع شبكة الفيسبوك

 .2102،  21، العدد  29األمنية ، اجمللد 

دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطيني نحو التغيير االيجابي زهري عابد ،  .3

، العدد  22، جملد " العلوم اإلنسانية " النجاح لألحباث  ، جملة جامعة دراسة وصفية تحليلية و السياسي ،

 . 2102، فلسطني ،  12

، جملد دمشق ،  ، دور اإلعالم في العصر الرقمي في تشكيل قيم األسرة العربيةحممد خليل الرفاعي .4

 . 2+0، العدد  21جملد 

، كلية  22، جملة العلوم اإلنسانية ، العدد "  الفايسبوك" مواقع التواصل االجتماعي ، دهيمي زينب .5

 .، اجلزائر " بسكرة "العلوم اإلنسانية و االجتماعية ، جامعة حممد خيضر 

دراسة نظرية في نماذج و أشكال اإلعالم " الواقع و اآلفاق ...سحر خليفة اجلبوري ، اإلعالم البديل  .6

 .عن كلية اإلعالم ، اجلامعة العراقية  ، تصدر 02، جملة الباحث اإلعالمي ، العدد "  البديل

 المؤتمرات 

املؤمتر العاملي الثاين " التحديات و الفرص " اإلعالم الجديد و قضايا المجتمع سعود صاحل كاتب ، 

 .2100لإلعالم اإلسالمي ، جامعة امللك سعود جبدة ، 
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  المواقع االلكترونية: 

 http://www.eitemage.com 22:11على الساعة  22/12/2121تاريخ الزيارة           

www.edarabia.com 01:11على الساعة  12/12/2121تاريخ الزيارة       

 www.akhbaroha.com     المجتمعات، قيمة التضامن و التعاون بين األفراد و مقال إلكرتوين 

 01:22على الساعة     20/11/2102، عمر دغوغي 

 02:11على الساعة  19/12/2121، تاريخ الزيارة  02/00/2102مقال إلكرتوين كتابة ابراهيم العديد 

       http://mawdoo3.com  02:21على الساعة  22/12/2121تاريخ الزيارة 

 http://ar.wikipedia.org  09:01على الساعة  11/12/2121تاريخ الزيارة 

 http://ar.wikipedia.org  19:21على الساعة  11/12/2121تاريخ الزيارة 

http://www.eitemage.com/
http://www.akhbaroha.com/
http://mawdoo3.com/
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/


 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 االجتماعيةكلية العلوم       

 علوم اإلعالم و اإلتصالقسم      

 
 :إستمارة حول

 

 
 

 :مالحظة

 الكرمية حتية طيبة أما بعد أخي أخيت
أن تتكرموا باإلجابة على أسئلة هذه االستمارة بصراحة تامة وصدق،علما أم ما  نأمل

 تدلون به من إجابات ستكون موجهة يف خدمة البحث العلمي
 ويف األخري نشكركم مسبقا على حسن تعاملكم ومسامهاتكم القيمة يف إثراء هذه الدراسة

 
 سيد املرابط ربيعة  

 وحفص فاطمةب 
 

 تقبلو مني فائق االحترام والتقدير                                                       

 

 



 :  البيانات الشخصية

 أنثى                ذكر            :الجنس

 : السن

 :المستوى التعليمي

 (الفايسبوك)االجتماعي استخدام الطلبة لقيمة التضامن في موقع التواصل : األولالمحور 

يعتبر موقع الفايسبوك األكثر تداوال لوال قيمة التضامن بين مواقع التواصل االجتماعية هل  -1

 األخرى؟

 ال         نعم                            

 ؟هل تتفاعل مع المنشورات التي تتضمن قيمة التضامن -2

 ال        نعم                              

 ؟كيف يكون هذا التفاعل -3

 تعليقال                            نشرال                عجا اإل  

 ؟هل تساهم أنت في خلق منشورات تعزز من قيمة التضامن -4

 نعم                                   ال           

االعالم واالتصال برأيك هل تتناول صفحات والمجموعات الفايسبوكية دراسات علوم  -5

 قيمة التضامن وتعمل على تعزيزها؟

  نعم                               ال            

 



 شكال هذا التضامن في هذه الصفحات والمجموعات؟هي أما  -6

..................................................................................................
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 :ملخص الدراسة

هدددددددداسة إىلااإكددددددددم  ا إىلامددددددددت اددددددددال تماددددددددم إىل  دددددددد  ال      دددددددد   إىل  إ دددددددد  إ   ادددددددد ا  ىلددددددددا  

 :إىلط ىلب إجلزإئري وإختذن   ال إىلف يسب ك من ذً  ، حمث مت طرح إىل س ؤل إىلرئمس  إىل  يل

 دددددددد   ددددددددا  ح دددددددد ا تماددددددددم إىل  دددددددد  ال ىلددددددددا  إىلط ىلددددددددب إجلزإئددددددددري   إكدددددددد  اإ      دددددددد   إىل  إ دددددددد  

 ؟ (إىلف يسب ك)إ   ا ا 

وىلل  دددددد ل  ا ن دددددد ئة متددددددذد إىلااإكددددددم مت إ ا ادددددد ل الدددددد  إ دددددد  ة إىل  ددددددف  و  دددددد    ادددددد  إىلااإكددددددم   

ام ددددددم  ددددددال إىلطلبددددددم إجلزإئددددددريص وإ سدددددد  ا ص ىلمددددددبا   إىل  إ دددددد  إ   ادددددد ا ، وىلسدددددد  ىلم إىل  دددددد ل  ا  مدددددد  

ال  وإ ت ددددددد ل  فدددددددرلإ    اددددددد  إىلبندددددددث مت إه مددددددد ا ام دددددددم ت دددددددايم ت إ  ددددددد   فدددددددرل ،  دددددددال طلبدددددددم الددددددد   إ اددددددد

وزادددددددة الدددددددم ي إكددددددد ا ا  إكددددددد بم    ىلا ونمدددددددم  ا ندددددددم  دددددددال  - سددددددد   م -جب  عدددددددم ابدددددددا إ امدددددددا  دددددددال  ددددددد لي 

 91،   بعدددددم  ددددد الس ةددددد وا ائمسدددددمم  ا ندددددم  دددددال ...إىلبم نددددد   إىلم  دددددمم إجلددددد  ، إىلسدددددال، إ سددددد    إىل علماددددد 

 م ن هتدددددد  و لمل دددددد  كددددددعإل وزاددددددة  ىلا ونمدددددد  ادددددد    تدددددد  إىلف يسددددددب ك إىلددددددذي هدددددد   ددددددز   ددددددال لاإكدددددد   ، مت تفريدددددد  

   إىلف يسدددددددب ك أددددددد    دددددددال  أ دددددددر إ  إتددددددد  إ   ا امدددددددم تددددددداإو ً : ىل  ن ددددددد  الددددددد   ا ادددددددم  دددددددال إىل  ددددددد ئة    ددددددد 

ىلقمادددددددم إىل  ددددددد  ال وتف ادددددددد  إىلطلبدددددددم  ددددددد    مدددددددد اإت  و  دددددددر  سددددددددم ي  مدددددددا    ددددددد   ادددددددد    مددددددد اإ  إىلفمدددددددداي  

فقددددددرإ  وإىلددددددااي إ ددددددد لي إىل  دددددد   مم وه  ددددددم تلددددددل إىلددددددع تددددددم ر   نفدددددد  إىلطلبددددددم وهتددددددز ادددددد طف  ي،  سدددددد اا  إىل

وإ ع ددددد ي، إىل ددددد م   ىلدددددا  ىللاريددددد ، و نمددددد   نددددد إلي  ق سمدددددم وإجلاعمددددد   إ  يدددددم  دددددص إىلطلبدددددم هددددداس    سددددد اا  

 .إىلم     ولإا إ س ص

 :الكلمات المفتاحية

 الفايسبوك / الطالب الجزائري / منصات التواصل االجتماعي/ التضامن / قيمة 

 



Study summary: 
The study aimed to reveal the value of solidarity in the social 

media platforms of the Algerian student and we took a model on 
Facebook, where the following main question was asked: 
To what extent is the value of the solidarity of the Algerian student in 
his use of social media platforms (Facebook)? 

To achieve the results of this study, the descriptive approach was 
invoked and the study community was represented in a sample of 
Algerian students and users of social networks, and for easy access to all 
the vocabulary of the community. of research, an intentional sample 
made up of only one was chosen, among the students in media sciences 
and the communication of the University Abdel Hamid bin Badis - 
Mostaganem - An electronic questionnaire made up of personal data 
was distributed to them, sex , age, level of education ..., followed by 
three main axes consisting of 19 questions disseminated electronically 
via Facebook, which is part of our study, its data were downloaded and 
analyzed to obtain a set of results, the most important of which are : 
Facebook has been one of the most socially exchanged sites for the 
value of solidarity and the interaction of students with its publications 
and has positively affected them. nt through solidarity video 
publications, especially those that affect the same students and shake 
their emotions, help the poor and material and moral support, donate 
blood to patients and establish cultural clubs and charities among 
students aimed at to help Orphans and retirement homes. 
keywords: 

The value / solidarity / social media / Algerian student / Facebook    
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