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 شكر وعر فان
هتىجه بالشكس والحمد هلل عص وجل الري أمدها بالقىة والصبر على مىاصلت هرا العمل 

وإتمامه 

على إشسافه املميز "  بىعمامت العسبي"وهتقدم بجصيل الشكس وكامل العسفان  لألستاذ 

وتىجيهاته ملفيدة مالحظاته القيمت 

كما ال ًفىتىا ان هتقدم بالشكس لكل من ساعدها و شجعىا على اتمام هرا العمل وهخص 

 هابالركس أوليائ

. لى من ساعدها  في إهجاش هره املركسة سىاء بكلمت أو فكسة أو مسجع إو

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إهداء
 الى سىدي وقىتي و مالذي بعد هللا

 الى من اثسووي على اهفسهم وضحىا ألجلي

ذللىا الصعاب التي واجهتنيالى من غسسىا في حب العلم و  

 امي الحبيبت مىبع الدفيء والحىان

 ابي العصيص زمص الصبر و الكفاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: ملخص الدراسة

ىدفت الدراسة إذل الكشف عن قيمة التضامن يف منصات التواصل االجتماعي لدل الطالب 

: اعبزائرم كازبذنا من الفايسبوؾ مبوذجنا، حيث مت طرح التساؤؿ الرئيسي التارل

ما مدل حضور قيمة التضامن لدل الطالب اعبزائرم يف استخدامو ؼبنصات التواصل 

؟  (الفايسبوؾ)االجتماعي

كللوصوؿ إذل نتائج ؽبذه الدراسة مت االعتماد على اؼبنهج الوصفي كسبثل ؾبتمع الدراسة يف 

عينة من الطلبة اعبزائريُت كاؼبستخدمُت لشبكات التواصل االجتماعي، كلسهولة الوصوؿ إذل صبيع 

مفردات ؾبتمع البحث مت اختيار عينة قصدية قوامها مفردة، من طلبة علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ جبامعة 

كزعت عليهم استمارة استبياف إلكًتكنية مكونة من البيانات - مستغازل- عبد اغبميد بن باديس

 سؤاؿ 19، متبعة بثبلث ؿباكر رئيسية مكونة من ...الشخصية اعبنس، السن، اؼبستول التعليمي

كزعت إلكًتكنيا عرب موقع الفايسبوؾ الذم ىو جزء من دراستنا، مت تفريغ بياناهتا كربليلها لنتحصل 

أف الفايسبوؾ كاف من أكثر اؼبواقع االجتماعية تداكالن لقيمة التضامن : على ؾبموعة من النتائج أنبها

كتفاعل الطلبة مع منشوراتو كأثرت فيهم بشكل إهبايب عرب منشورات الفيديو التضامنية كخاصة تلك 

اليت تأثر يف نفس الطلبة كهتز عاطفتهم، مساعدة الفقراء كالدعم اؼبادم كاؼبعنوم، التربع بالدـ 

. للمرضى، كإنشاء نوادم ثقافية كاعبمعيات اػبَتية بُت الطلبة ىدفها مساعدة اليتامى كدار اؼبسنُت

: الكلمات ادلفتاحية

الفايسبوك  / الطالب اجلزائري / 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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يقدية
 

 أ
 

تعد القيم من أىم الركائز اليت تبٌت عليها اجملتمعات كتقاـ عليها األمم، كتتعلق القيم باألخبلؽ 

كاؼببادئ كىي معايَت عامة كضابطة للسلوؾ البشرم الصحيح، كتعترب من أقول ما تبٌت عليو اجملتمعات 

. كمن أىم الركابط اليت تربط بُت أفراد اجملتمع كتعُم األخوة بينهم كيقول التماسك كالًتابط بفضلها

القيم ىي الضمانة االستقرار اجملتمعات كازدىارىا كالشك أف القيم االجتماعية ىي ركيزة 

أساسية داخل كل ؾبتمع إذ أهنا تلعب دكران كبَتان يف سباسك اجملتمع كتدفعو للتقدـ كالرقي، من خبلؿ 

خلق ؾبموعة من القوانُت كالنظم كالسمات الفكرية كاؼبادية اليت سبيز ؾبتمعنا ما عن غَته كربدد مبط 

معيشة، خصوصنا إذا كانت ىذه القيم إهبابية، حبيث علب على الدراسات اغبديثة يف العلـو اإلنسانية 

كاالجتماعية االذباه كبو دراسة القيم كمعيار كمتغَت يف ـبتلف الظواىر كعلى الرغم من اختبلؼ كتباين 

تفسَتىا كمفهومها بُت ىذه التخصصات إاّل أهنا تفرض نفسها كمتغَت ثابت كمستقل يف األحباث 

كالدراسات اإلنسانية كاالجتماعية خاصة يف ظل مناداة الكثَت من الباحثُت كاؼبختصُت بالعودة إذل 

القيم كقياس الظواىر على أساسها كتقود كل ؾبتمع بقيم خاصة فبا أدل إذل زبصص الدراسات 

. كدقتها

 اليت ظهرت منتصف les réseaux sociaux» « كتعترب شبكات التواصل االجتماعي

 كسيلة اتصاؿ مؤثرة يف اإلحداث اليومية احمللية كالعاؼبية حبيث 1995التسعينيات، كبالتحديد يف سنة 

أف ىذه الشبكات ؽبا قوة كتأثَت على أفراد اجملتمع، كىي ؾبموعة من اؼبواقع اإللكًتكنية اؼبنتشرة عرب 

شبكة األنًتنيت تتيح ؼبستخدمُت اؼبشاركة يف إنشاء كإضافة صفحات جديدة لتمكينهم من البحث 

عن األصدقاء كالتعرؼ عليهم ككذا االطبلع على األخبار كالصور كالفيديوىات اؼبختلفة كربميلها يف 

ؾبتمع افًتاضي هبمع بُت أفراد انتماءات كاىتمامات مشًتكة، كقد ساعد يف سرعة انتشارىا كاستقطاهبا 



 يقدية
 

 ب
 

للكثَت من اؼبشًتكُت سهولة االستخداـ كسرعة تدفق اؼبعلومات فيها كتنوع تطبيقاهتا العتمادىا على 

. الوسائط اؼبتعددة كغَتىا من تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ

موقع "كمن بُت شبكات التواصل االجتماعي اليت أحدثت تأثَت قوينا بُت أفراد اجملتمع 

الذم يعد من أىم ركائزىا، حيث خلق العديد من األدكار فتزاضبت فيو العديد من " الفايسبوؾ

العبلقات كالتفاعبلت بفضل اؼبيزات اليت يبتلكها من االنفتاح، اػبصوصية، اغبضور الدائم على 

بل أصبح مؤسسة تضطلع دبهمة أعداد النشأ كتربيتهم، حبيث لعب الفايسبوؾ ...الشبكة، إخفاء اؽبوية

دكرنا كبَتنا أساسينا كجوىرينا يف تشكيل القيم االجتماعية كتغَتىا خاصة مع تسارع كتَتة اغبياة، إف كاف 

البد من تسارع كتَتة االتصاؿ، كلبص بالذكر قيمة التضامن اليت ىي ؿبور دراستنا كاليت من أبرز القيم 

االجتماعية كحق األخبلقية ؼبا تتصف بو ىذه القيمة خاصة دبيزة ضبيدة بُت أفراد اجملتمع كخاصة 

. اجملتمع اعبزائرم كالطالب اعبزائرم الذم لو دكر فعاؿ يف انتشار ىذه القيمة، كموقع الفيسبوؾ عامة
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:  اإلشكالية

شهد العادل يف العصر اغبارل تطورنا سريعنا يف ؾباؿ كسائل االتصاؿ كاؼبعلومات كاليت كاف ؽبا 

األثر الكبَت على اجملتمع بصفة عامة، كيعد أىم تطور تكنولوجي عرفو اإلنساف يف ىذا اجملاؿ ىو 

اكتشاؼ الشبكة العنكبوتية كاألنًتنيت، حبيث تكتسي شبكات التواصل االجتماعي أنبية كبَتة يف 

، حيث ظهر تأثَتىا على الفرد كاجملتمع فبا ساىم يف التنمية الثقافية كاالجتماعية كغَتىا  عصرنا اليـو

فالعبلقة بُت ىذه الشبكات كاجملتمع جعل االستغناء عنها مستحيبلن ؼبا تقدمة من خدمات متنوعة مث 

ربققها كسائل االتصاؿ اليت سبقتها قبل الظهور، لذا فقد سبكنت ىذه الشبكات االجتماعية خاصة 

الفايسبوؾ من امتبلؾ صبهور عاؼبي كمتابع يومي ؼبستجداتو كأخباره العاؼبية كالوطنية بُت أكساط 

إخل كطريقة تفاعلهم كحفاظهم على القيم االجتماعية ألهنا أساس كل ؾبتمع كدكلة ...الشباب، الطلبة

كالسيما قيمة التضامن كاليت تكتسي طابع ركحي قبل كل شيء من الطابع اؼبادم، كما وبثنا بو ديننا 

اإلسبلـ كيوصينا بالتضامن كالتبلحم كاحملبة بُت جل أفراد اجملتمع، ليعم االستقرار كالتماسك 

فالتضامن يستدعي تكافل األفراد مع بعضهم البعض، كوبقق اإلنعاش االقتصادم فمثاؿ ...كالًتابط

عن ذلك إحساس الفرد باألماف نتيجة لثقتو بتضامن مؤسسات الدكلة اؼبختلفة للحفاظ على أماف 

الوطن كاستقراره كتلبية حاجات شعبو، كالتضامن بارز أيضنا بُت الطلبة اعبزائريُت من خبلؿ اعبمعيات 

كغَتىا، فقد أصبحت ىذه القيمة تنشط أخَتنا يف اآلكنة األخَتة مع ...اػبَتية الطبلبية كالنوادم الثقافية

ظهور شبكة األنًتنيت كتطور التكنولوجيا اغبديثة، نراه يومينا يكتسح عادل الفايسبوؾ الذم يعد النقطة 

ما مدل حضور قيمة التضامن يف منصات : األكذل يف التواصل كمن ىنا نطرح التساؤؿ الرئيسي

؟   (الفايسبوؾ)التواصل االجتماعي لدل الطالب اعبزائرم
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: التساؤالت- 2

: كلئلجابة عن اإلشكالية قد تطرقنا لطرح التساؤالت التالية

 ؟(الفايسبوؾ)كيف يستخدـ الطلبة القيم االجتماعية يف تواصلهم االجتماعي -1

 ؟ (الفايسبوؾ)ىل تأثر القيم االجتماعية على طبيعة استخدامهم ؼبوقع التواصل االجتماعي  -2

 ىل يساىم موقع الفيسبوؾ يف ربصيل اؼبستول التعليمي ما بُت الطلبة من خبلؿ قيمة التضامن؟ -3

:  أسباب اختيار ادلوضوع-3

حبكم زبصصنا يف االتصاؿ اعبماىَتم كالوسائط اعبديدة فوجهنا دراسة القيم : أسباب موضوعية

 .(الفايسبوؾ)يف مواقع التواصل االجتماعي  (التضامن )االجتماعية

كقبد أيضنا استخداـ موقع التواصل االجتماعي عرؼ انتشارا كبَتنا أك أحدث ضجة عالية على -

الساحة العلمية كثورة يف االتصاؿ كالتواصل االجتماعي بُت الشباب، كما ساىم يف تغيَت القيم 

كالتصورات كاؼبمارسات كالسلوكيات عند الشباب خاصة مع تعدد اؼبواقع اليت رباكؿ إشباع فضوؿ 

. ؾكالفيس بوالشباب 

: أسباب ذاتية

 .نظرنا للفصوؿ الذم يساكرنا حوؿ اؼبوضوع -

 .ندرة اؼبوضوع يف دراسات علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ -

 .حب االطبلع على نظرية اغبتمية القيمية -
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:  أىداف الدراسة- 4

كل حبث يسعى إذل ربقيق ىدؼ معُت فهدفنا من كراء ىذه الدراسة ىو معرفة القيم االجتماعية يف  -

كالكشف عن حقيقة استخداـ ىذه القيم كإعطائها صورة  (الفايسبوؾ)مواقع التواصل االجتماعي 

. كاضحة

 .دكر ىذه القيم يف تأطَت استخداـ الفيسبوؾ كاالطبلع على ثقافة كالقيم السائدة يف أكساط الطلبة -

: أمهية الدراسة-5

لقد شهد موضوع القيم كمنا ىائبلن من اعبدؿ كاالختبلفات كالدراسات حولو لطبيعة 

اؼبستجدات فيو كاالختبلفات خاصة القيم االجتماعية اليت تتشكل بطبيعة كل ؾبتمع كقد تطرقنا ؼبواقع 

التواصل االجتماعي لدراسة طرح القيم االجتماعية باعتبارىا كسائط اتصاؿ حديثة كذات أنبية عظيمة 

كخاصة الفيسبوؾ فهو يتلقى إقباؿ كبَتنا كباػبصوص ـبتلف الفئات العمرية كيف حبثنا ىذا قد خصصنا 

 .الطلبة بالبحث كىم شروبة من الشباب الذين يعتربكف الفيسبوؾ موضة ألنو يطرح مواضيع الساعة

: رلال الدراسة- 6

إف اجملاؿ يشَت إذل اؼبكاف أك البيئة كاؼبنطقة اعبغرافية كإذل الناس كتفاعبلهتم كعبلقاهتم كإذل 

الزمن الذم يوجد فيو ىؤالء الناس الذين يتواجدكف يف بيئة ؿبددة كمنطقة جغرافية معينة كتسود بينهم 

: معامبلت كعبلقات تشكل حياهتم كاالجتماعية كيبكن تقسيم ؾباؿ دراستنا إذل

نظرنا لطبيعة ؾبتمع البحث كالعينة اؼبختارة يف دراستنا كاف علينا التوجو إذل جامعة عبد : اجملال ادلكاين

. دبوقع خركبة كالية مستغازل- اغبميد بن باديس

 أين بداءنا يف 2020انطلق مشركع ىذه الدراسة من أكاخر شهر جانفي من سنة : اجملال الزماين

. ربديد اؼبوضوع كالذم كاستمرت دراسة إذل غاية أكاخر شهر مام
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: صعوبات الدراسة-7

ال توجد دراسة علمية من دكف كجود صعوبات ربوؿ دكف الوصوؿ إذل النتيجة كخاصة يف ؾباؿ 

الدراسات اإلنسانية اليت تتمحور حوؿ السلوؾ البشرم الذم يتميز بالتعقيد كالصعوبة كمن بُت 

قيمة التضامن يف منصات التواصل " الصعوبات اليت كاجهتنا يف دراسة موضوعنا ىذا ربت عنواف

.  (الفايسبوؾ مبوذجنا)االجتماعي لدل الطالب اعبامعي

 .قلة اؼبراجع اليت تناكلت موضوع القيم يف مواقع التواصل االجتماعي الفيسبوؾ -

 . تعترب الدراسة جديدة لتناكؽبا نظرية اغبتمية القيمية يف موقع الفيسبوؾ -

صعوبة التعامل مع الطلبة اعبامعيُت كىذا راجع لعدـ تعامل اؼببحوث بشفافية كالصراحة البلزمة اذباه  -

. موضوع دراستنا

 :حتديدادلفاىيم- 8

 :القيم  -1

، كقيامنا كقوامة : لغة - أ كلمة القيمة يف اللغة العربية مشتقة من القياـ كىو نقيض اعبلوس، قاـ، يقـو

َوَأنَُّو َلمَّا َقاَم َعْبُد اَّللَِّ َيْدُعوُه َكاُدوا َيُكونُوَن َعَلْيِو  »: كقامة كالقياـ دبعٌت آخرىو العـز كمنو قولو تعاذل

 [ .19]سورة اعبن اآلية « ِلَبًدا

سورة اعبن اآلية « الرَِّجاُل قَقوَّاُموَن َعَل  النَِّسااِ »: أم ؼبا عـز دبعٌت احملافظة كاإلصبلح كمنو قولو تعاذل

. ، كأّما القوامة فهو العدؿ كحسن الطوؿ كحسن اإلستقامة[34]

 [03]سورة اعبن اآلية « ِ يَيا ُكُتٌب َقيَِّمةٌ »: القيم صبع قيمة كأمر قيم دبعٌت مستقيم لقولو تعاذل ،

أم مستقيمة بُت اغبق الباطل على استواء كبرىاف، كما أخذت ىذه الّلفظة من قـو كأستعمل جذرىا 

 .اعتدؿ كاستقاـ: ثبت، قاـ األمر: للداللة على معاٍف ـبتلفة ىي، االنتصاب، الوقوؼ، كقاـ اغبق
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ؾبموعة من االعتقادات اؼبؤكدة، كاليت سبثل :  يُعرؼ ؿبمد عبد الغاين حسن القيم بأهنا:اصطالحا - ب

 .دستورنا بالنسبة للفرد حيث يُؤمن هبا كربدد شرعية أفعالو كسلوكو

 عبارة عن اعتقادات كىذا يعٍت أهنا تتبع من قناعتو فهي توجو السلوؾ كالفعل كربدد لو ما القيمهنا-

. ينبغي فعلو كىو ىنا وبصر دكرىا بالنسبة للفرد فقط

بػأهنا ؾبموعة من اؼبعايَت كاؼبقاييس اؼبعنوية بُت الناس يتفقوف عليها فيما بينهم : كتعرفها إيباف عبد هللا-

كيتخذكف منها ميزاننا يزنوف بو أعماؽبم كوبكموف هبا على تصرفاهتم اؼبادية كاؼبعنوية كىي مقياس أك 

 (1).مستول أك معيار تستهدفو يف سلوكنا كينظر إليو على أنو مرغوب فيو أك مرغوب عنو

يتفق ىذا التعريف السابق على اعتبار القيم موجهات لسلوؾ الفرد كحسب رأينا فإف القيم تعترب - 

إطارنا مرجعينا إذ ينطلقوف منها كموجة هبدؼ الوصوؿ إليها، إما بالفعل كعدمو كىي تعترب القيم 

. تكتسب من خبلؿ الًتبية

القيم ىي ؾبموعة من األبنية الفكرية اؼبتوارثة أك اؼبكتسبة اجتماعيا كاليت تتعلق دبا : إجرائيا-ج

يستخدمو كما يبتلكو كما يفعلو الناس، ما ىو مرغوب فيو كما ىو مرغوب منو، حبيث ربكم عبلقة 

. اإلنساف بذاتو كمع اآلخرين كتأثر على ؾبموعة التفاعبلت اؼبنعكسة يف السلوؾ اؼببلحظ

 : التضامن-2

 يُعرؼ التضامن لغة بأنو االرباد، كالتعاكف، كاالتفاؽ بُت ؾبموعة من األفراد، حبيث يلتـز فيهم : لغة

القوم معاكنة الضعيف كالغٍت منهم مساعدة الفقَت، كىو التزاـ كل منهم يف أف يؤدم عن اآلخر ما 

                                                             
تأثري الفايسبوك عل  القيم األخالقية للطالب اجلامعي »: عريب دالؿ، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماسًت يف علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ ربت عنواف- 1

 .26-25،ص ص 2016-2015أـ البواقي، اعبزائر - ، جامعة العريب بن مهيدم«اجلزائري
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يقّصر يف أدائو، كقد يشمل اعبانب اؼبادم، أك الركحي، أك السياسي، أك االقتصادم من اجملتمع، فيما 

( 1 ).قد ينشأ ىذا التضامن بُت ؾبموعة من اؼبؤسسات لتحقيق ىدؼ مشًتؾ

 :إجرائًيا

 قيمة من القيم االجتماعية كاألخبلقية النبيلة اليت يتصف هبا اؼبؤمن سواء بتضامنو الركحي أك التضامنهو

اؼبادم اذباه أم فرد وبتاج إذل يد اؼبساعدة كحىت التضامن من العلمي مثل اؼبادة العلمية ؼبن دل يستطيع 

. الوصوؿ إليها

 :التواصل-3

 . اجتمعا كاتفقا(تواصبللشخصاف )تواصبل: لغة - أ

ىو حالةمن الفهم اؼبتبادؿ بُت نظامُت أك كيانُت، يكوف أحد ىذه األنظمة مرسبلن : اصطالحا - ب

كقتناما، كمن مث يكوف آلخر مستقببلن كيف كقت آخر يتبادؿ كبل الطرفُت اؼبوقع من حيث اإلرساؿ 

 .كاالستقباؿ

ىو عملية تبادؿ اؼبعلومات كاألراد بُت شخصُت كؾبموعة أشخاص كيتم ذلك عن طريق : إجرائًيا-ج

الكبلـ كالكتابة أك الرموز كغَتىا من أدكات التواصل، كتكوف عملية التواصل من اؼبرسل، اؼبستقبل، 

. الرسالة، القناة، االستجابة

: اإلجتماعي-5

، يدؿ على تضاـ الشيء، يقاؿ "اعبيم كاؼبيم كالعُت أصل كاحد" بالنظر يف مادة صبع قبد أف : لغة - أ

صبعت الشيء صبعنا، كفبلف صباع لبٍت فبلف، بأككف إليو كيعتمدكف على رأيو، كظبيت اعبمعة صبعة 

 .الجتماع الناس فيها

                                                             
 /https://mawdoo3.com: على الرابط التارل12:20 على الساعة 24/03/2020مت االطبلع عليو يـو - 1

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/


 انفصم االول                                                                         يدخم عاو نهدراسة 
 

10 
 

 عبارة عن نسيج مكوف من صبلت اجتماعية تلك الصبلت اليت وبددىا اإلدراؾ :اصطالحا-ب

اؼبتبادؿ بُت اعبانبُت من األفراد يربط بينهما رابط مشًتؾ، هبعلها تعيش عيشة مشًتؾ تنظم حياهتا يف 

. عبلقات معًتؼ هبا فيما بينهما

 يُقاؿ إنساف اجتماعي دبعٌت أف لو عبلقة مع األشخاص احمليطُت بو، كبالتارل فإف ىذا :إجرائًيا -ج

. (1 )اؼبصطلح يشَت إذل تكوين صداقات كعبلقات مع أشخاص ذبمعنا هبم ركابط مشًتكة

: التواصل االجتماعي-6

 ىو مقياس لكيفية تظافر الناس كتفاعلهم مع بعضهم البعض كعلى اؼبستول الفردم :اصطالحا - أ

يتضمن التواصل االجتماعي نوعية كعدد العبلقات اليت تربط الفرد باآلخرين يف الدائرة االجتماعية اليت 

ا عن مفاىيم اؼبستول الفردم، فإف التواصل االجتماعي  تشمل العائلة كاألصدقاء كاؼبعارؼ بعيدن

يتضمن عبلقات تتخطى الدكائر االجتماعية للفرد كحىت اجملتمعات األخرل كيقدـ ىذا التواصل الذم 

ا من العديد من عوامل التماسك يف اجملتمع مزايا لكل من األفراد كاجملتمع  .يبثل كاحدن

ىي احتكاؾ األشخاص ببعضهم البعض داخل اجملتمع كتبادؿ اؼبنفعة فيما بينهم كىو :إجرائًيا  - ب

بُت مظاىر التبلحم اجملتمعي كمع ظهور التكنولوجيا اغبديثة ظهر نوع آخر من التواصل االجتماعي 

 2.كىو التواصل عرب التقنية

:     الفيسبوك- 7

أك كتاب الوجوه باللّغة العربية ىو موقع من مواقع " Facebook"الفيسبوؾ : اصطالحا - أ

الشبكات االجتماعية أم أنو يتيح عربه لؤلشخاص العاديُت كاالعتباريُت أف يربز نفسو كأف يعزز 

                                                             
دور شبكات التواصل االجتماعي يف نشر » صارة شهرة، يزيد قبليت، مذكرة مكملة لنيل شهادة اؼباسًت يف علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ ربت عنواف- 1

 .15،ص2015-2014اعبزائر،- أـ البواقي-، جامعة العريب بن مهيدم«القيم االجتماعية لدى الطالب اجلزائري
 .16،صادلرجع السابقصارة شهرة، يزيد قبليت، - 2
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مكانتو عرب أدكات اؼبواقع للتواصل مع أشخاص آخرين ضمن نطاؽ اؼبوقع أك عرب التواصل مع مواقع 

 .تواصل أخرل

 بأنو شبكة اجتماعية تظم مبليُت من اؼبستخدمُت يتواصلوف بالصور :حسني شفيقيعرفو   

. كاؼبشاركات عن طريق األنًتنيت

يعترب الفيسبوؾ أحد أشهر مواقع التواصل االجتماعي ؼبا يتيحو من خدمات اجتماعية، : إجرائيا-ب

ق كذلك بفضل ما يتمنع بو من تفاعلية بُت مستخدميو من عرب صفحاتو،....سياسية، اقتصادية، ثقافية

 1.الطلبة اعبامعيُت

: الطالب-8

 .طالب صبع طبلب، طالب العلم الراغب يف ربصيل العلم: لغة - أ

تطلق لفظة طالب على كل متعلم مسجل يف معهد عارل، أك جامعة أك كلية على : اصطالًحا - ب

عكس كلمة تلميذ اليت تطلق على اؼبتعلم يف صفوؼ مرحلة التعليم األساسي لذلك يقاؿ طالب 

، كال يقاؿ تلميذ ابتدائي كتلميذ مدرسة  . جامعي كطالب أداب كطالب علـو

الطالب ىو شخص مكنتو ثقافتو كمؤىبلتو من االلتحاؽ باعبامعة أك معاىد عليا، حيث : إجرائيا-ج

يزاكؿ تكوينا يف زبصص ما للحصوؿ على شهادة قد تكوف شهادة ماجيسًت، ليسانس، كدكتوراه، 

 2كغَتىا

: الدراسات السابقة-8

أثر استخداـ مواقع التواصل االجتماعي على اؽبوية الثقافية للشباب اعبامعي، :" الدراسة األوىل*

رسالة مقدمة لنيل "، "2-دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي الفيسبوؾ جبامعيت مستغازل ككىراف"
                                                             

 .25،ادلرجع السابقعريب دالؿ، -1
 .18،صادلرجع السابقصارة شهرة، يزيد قبليت، - 2
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يف علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ، من إعداد الطالب بن طيفور  (ؿ ـ د)شهادة الدكتوراه الطور الثالث

". مصطفى

كؼبعاعبة ىذا اؼبوضوع تطرؽ الطالب إذل التساؤؿ العاـ التارل ما أثر استخداـ موقع التواصل - 

االجتماعي يف الفيسبوؾ على اؽبوية الثقافية للشباب اعبامعي؟كيف ظل ىذا اإلشكاؿ تناكؿ تساؤالت 

مفادىا ماىي عادات كأمباط استخداـ مواقع التواصل االجتماعي الفيسبوؾ لدل الشباب اعبامعي؟، 

ماىي الدكافع كاألسباب اليت تكمن كراء أسباب استخداـ الشباب اعبامعي ؼبواقع التواصل االجتماعي 

الفيسبوؾ؟، ماىي مظاىر تأثَت استخداـ مواقع التواصل االجتماعي الفيسبوؾ على لغة الشباب 

يسبوؾ لدل عينة ااعبامعي؟، ماىي اإلشباعات احملققة جراء استخداـ مواقع التواصل االجتماعي الف

الدراسة؟، ماىي مظاىر تأثَت استخداـ مواقع التواصل االجتماعي الفيسبوؾ على معتقدات كشعائر 

الشباب اعبامعي الدينية؟ 

:  أسفرت نتائج الدراسة اؼبيدانية على ما يلي-

نتائج الدراسة اػباصة دبحور عادات كأمباط استخداـ الشباب اعبامعي ؼبوقع التواصل االجتماعي 

. الفيسبوؾ

كشفت نتائج الدراسة اؼبيدانية أف أكثر من نصف عينة الدراسة يستخدموف األنًتنيت منذ    

دكف فركقات بُت اعبنسُت غبداثة الوسيلة االتصالية كعدـ  (%63.70)أقل من طبس سنوات بنسبة 

. التعامل اؼببكر مع الشبكة

بينت الدراسة اإلمربيقية أف أغلبية الطلبة اعبامعيوف يستخدموف مزيج من اللهجات احمللية كالعربية 

 %(. 57.30)الفصحى إضافة إذل اللغات األجنبية أثناء تفاعلهم يف اؼبوقع بنسبة
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 الدراسة اؼبيدانية أف أغلبية أفراد العينة يُقبلوف على استخداـ االختصارات أثناء    أظهرتبيانات

الدردشة، كما يبيلوف إذل تفويض حركؼ الّلغة العربية باألرقاـ إضافة إذل الدراسة بالّلغة العربية كلكن 

. حبركؼ التينية فبا ساىم يف ظهور لغة جديدة كقاموس لغوم شبايب جديد

 يف ـبتلف عرباؼبوقعيعًتفوف بتفشي ظاىرة هتنئة األقارب  ( %44.07)نسبتو  بينت الدراسة أف ما 

. اؼبناسبات كاألعياد دبا يوحي بإمكانية حدكث قطيعة الرحم كإضعاؼ نسيج العبلقات االجتماعية

كما برز لنا من خبلؿ الدراسة التطبيقية أف موقع الفيسبوؾ يسهم يف غرس ؾبموعة من القيم  -

 .الدينية كا ألمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر، التواضع، العمل التطوعي، احملافظة على نظافة احمليط

" استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية كتأثَته يف العبلقات االجتماعية"  بعنواف :الدراسة الثانية*

" مرمي ناريباف نومار" دراسة عينة من مستخدمي الفيسبوؾ يف اعبزائر رسالة ماجستَت من إعداد الطالبة

(. 2012-2011)قسم العلـو اإلنسانية، جامعة اغباج ػبضر باتنة، اعبزائر

 الدراسة إذل الكشف عن أثر استخداـ موقع الشبكات االجتماعية على العبلقات ىدفتهذه* 

:  من طرح التساؤؿ الرئيسي التارلانطبلقااالجتماعية بُت اؼبستخدمُت كؿبيطهم، كذلك 

 موقع الشبكات االجتماعية على العبلقات االجتماعية؟ أثراستخداـما *

:  عن ىذا السؤاؿ األسئلة التاليةحيثتفرعت

 لدل اعبزائريُت؟" الفيسبوؾ"ماىي عادات كأمباط استخداـ مواقع التواصل االجتماعي  -1

 ؟"الفيسبوؾ" ماىي الدكافع كاغباجات اليت تكمن كراء استخداـ اعبزائريُت ؼبوقع  -2

 على العبلقات االجتماعية لدل اعبزائريُت؟" الفيسبوؾ"كيف يؤثر استخداـ  -3

 : دراستها ثبلث فرضيات ىيالباحثةيفكقد استبدلت  -
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لدل اعبزائريُت من مستخدـ ألخر " الفيسبوؾ"زبتلف طرؽ استخداـ موقع التواصل االجتماعي  -1

 .السن كاعبنس: تبعنا ؼبتغَتين

 .يلجأ مستخدمي الفيسبوؾ يف اعبزائر إليو بسبب فراغ عاطفي -2

استخداـ الفيسبوؾ يؤدم إذل االنسحاب اؼبلحوظ للفرد يف النشاطات االجتماعية كيقلل من  -3

 .اتصاؿ اؼبستخدـ بعائلتو كأفراده

قصد الوصوؿ إذل نتائج ؽبذه الدراسة اعتمدت الباحثة على اؼبنهج اؼبسح الوصفي، كسبثل ؾبتمع حبثها *

يف مستخدمي الفيسبوؾ باعبزائر، كنظرنا لصعوبة إجراء الدراسة على صبيع مفردات البحث فقد 

 (باتنة، مستغازل، اعبزائر، كرقلة) مفردة موزعة على أربع كاليات265اختارت عينة قصدية قوامها 

:  سؤاؿ، موزع على ثبلثة ؿباكر أساسية كىي كاآليت39كزعت عليهم استمارة استبياف تتكوف من 

. عادات كأمباط استخداـ الفيسبوؾ لدل اعبزائريُت/ 1ـ

.   الدافع كاغباجات اليت تكمن كراء استخداـ اعبزائريُت ؼبوقع الفيسبوؾ/ 2ـ

. الفيسبوؾ كالعبلقات االجتماعية/ 3ـ

 : النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يليكمنبُت -

  تقضي النسبة األكرب من اؼببحوثُت أكثر ثبلث ساعات يف استخداـ الفيسبوؾ كيفضل أغلبهم

 .خدمة الدردشة كالتعليقات بالدرجة األكذل

  يستخدـ أغلب أفراد العينة موقع الفيسبوؾ بدافع التواصل مع األىل كاألصدقاء إذل جانب

 .التثقيف

 استخداـ موقع الفيسبوؾ يؤثر يف االتصاؿ الشخصي كتفاعل اؼبستخدمُت مع أسرىم كأقراهبم. 

 استخداـ الفيسبوؾ يؤدم االنسحاب اؼبلحوظ من التفاعل االجتماعي  . 
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 : الدراسةاالستطالعية- 9

إف إجراء الدراسة االستطبلعية يعد أمرنا ضركرينا يف الكثَت من البحوث باعتبارىا القاعدة األساسية -

للبحث اؼبيداين، تعمل على تعميق اؼبعرفة باؼبوضوع اؼبدرس فهي ربدد اإلطار العاـ اليت ذبرل فيو 

الدراسة اؼبيدانية كمن خبلؽبا يتم التعرؼ على ؾبتمع الدراسة اؼبيدانية كربديد الطريقة اؼبناسبة عبمع 

. البيانات كاختيار العينة كؿباكلة اكتشاؼ الصعوبات

ا دقيقنا علمينا قاـ الباحث بإجراء دراسة استطبلعية على ؾبموعة كفيإطار  ربديد مشكلة الدراسة ربديدن

 طالب فبن يستخدموف مواقع التواصل االجتماعي كقد أفادتنا الدراسة 40من الطلبة اؼبقدر عددىا بػ

. االستطبلعية كثَتنا من حيث ربديد ؿباكلة االستمارة كربديد مفاىيم الدراسة االستطبلعية

  الدراسة بأف اؼبنشورات اؼبتداكلة يف مواقع التواصل االجتماعي باألخصأظهرتنتائج -

. موقع الفيسبوؾ تراعي القيم السائدة يف اجملتمع كبصفة كبَتة

بنيت النتائج الدراسة بأف أغلب الطلبة يتفاعلوف مع اؼبضامُت كيقدموف انتقادات للمنشورات اليت -

. تفتقر للقيم االجتماعية

أظهرت نتائج الدراسة بأف أغلب أك أكثر قيمة تصادؼ اؼبستخدـ كتأثر فيو عرب مواقع التواصل - 

. االجتماعي كباألخص موقع الفيسبوؾ ىي قيمة التضامن

بصفة كبَتة  (Partager) بأف الطلبة يتفاعلوف مع اؼبنشورات عن طريق اؼبشاركة أظهرتالدراسة- 

. كخاصة ما تعلق األمر باألمور االجتماعية كىم يركف بأف ىذه اؼبنشورات تعزز من ىذه القيم

بنيت نتائج الدراسة بأف الشباب اعبامعي وبافظ على القيم االجتماعية بصفة دائمة أثناء اطبلعو 

.  كتداكلو للمعلومات عرب منصات التواصل االجتماعي

:  نظرية احلتمية القيمية- 10
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 تعلق منظور دراستنا كذلك بنظرية اؼبفكر اعبزائرم غريب عبد الرضباف اؼبوسومة : التعريف بالنظرية

اليت يتطرؽ فيها إذل القيمة كعبلقتها بوسائل اإلعبلـ، كإذ يرل « نظرية اغبتمية القيمية يف اإلعبلـ» :بػ

 .أف القيمة شيء ثابت كإهبايب يف ح ذاتو كما لفرد إال أداة تتجسد فيو القيم

 :كىي كيتكوف مسمى النظرية من ثبلث ألفاظ أساسية  -

 كيقصد هبا اعتبار متغَت كاحد على أنو احملرؾ األساسي يف تفسَت أك فهم الظاىرة على :احلتمية *

. اعتبار أف اؼبتغَت الرئيسي فيو القيمة، أما الظاىرة فتخص اإلعبلـ كاالتصاؿ

إف الثقافة سلم يُبثل مستواه األعلى القيم كالقيمة ما :"  عرؼ غريب عبد الرضباف القيمة يقولو:القيمية*

يرتفع بو الفرد إذل اؼبنزلة اؼبعنوية كيكوف مصدرىا األساسي الدين، كحسبو فاإلنساف ال يكوف مصدر 

. القيم كإمبا أداة تتجسد فيو القيم

الصحف، اجملبلت، اإلذاعة، التلفزيوف، اإلعبلـ :  كيقصد بو رسالة اإلعبلـ بوسائلو التقليدية:اإلعالم*

. االجتماعي

 :تسمية احلتمية القيمية يف اإلعالم*

، مث يف كتابو «اغبتمية النظرية القيمية» لقد أطلق عليها غريب عبد الرضباف يف بداية األمر مسمى - 

، كاؼبسمى األكؿ يعكس ما «اغبتمية القيمية يف اإلعبلـ» اإلعبلـ كالقيم أطلق عليها نصَت بوعلي 

 اجملرد، يف حُت أف اؼبسمى الثاين يعكس الواقع اػبياؿينبغي أف يكوف عليو الواقع، أم على مستول 

: اجملسد كتكمن إعطاء النظرية عدة مسميات

. اإلعبلـ القيمي:  النظمعلىمستوى* 

. اغبتمية القيمية اإلعبلمية: عل  مستوى التأثري* 

. مبوذج غريب عبد الرضباف:   النماذجعلىمستوى* 
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: منوذج احلتمية القيمية يف اإلعالم* 

يعد مبوذج اغبتمية القيمية لبلتصاؿ مفسرنا للعملية االتصالية كفق بعد قيمي يبيزه عن باقي النماذج - 

: االتصالية اؼبطركحة سابقنا، كيتكوف مبوذجو من سبع عناصر أساسية كىي

 

 

 يوضح مبوذج نظرية اغبتمية القيمية يف اإلعبلـ (1)شكل 

 :تطبيق نظرية احلتمية القيمية يف دراستنا*

تعترب نظرية اغبتمية القيمية يف اإلعبلـ من أبرز النظريات اليت ربدثت عن عنصر القيم كموضوع - 

أساسي يف اجملتمعات العربية اإلسبلمية خاصة النامية منها، يف ظل التطورات التكنولوجيا اليت 

. اجتاحت الوسائل اإلعبلمية كاؼبساس بقيمة الرسالة اإلعبلمية كدعامة لنقل أفكار قيمة

كعليو قمنا بتطبيق نظرية غريب عبد الرضباف على موضوع دراستنا الذم يتمحور حوؿ قيمة التضامن - 

من جهة كمنصات التواصل االجتماعي من جهة ثانية، كدبا أف نظرية اغبتمية القيمية زبدـ اإلعبلـ 

.   كالقيمية على حد سواء، فارتأينا أف نسقطها على دراستنا ألهنا تتناسب معها بشكل كبَت

 المرسل    الرسالة    الجمهور      الوسيلة     التأثير     النظام االجتماعي   البعد الحضاري



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 تًهيذ

 ياهيح انقيى: انًثحث األول

يفهىو انقيًح : انًطهثاألول

نثذج وجيزج ػن تطىر انقيى :  انًطهة انثاني

أهًيح دراصح انقيى : انًطهة انثانث

خصائص انقيى :انزاتغانًطهة

وظائف انقيى : انًطهة انخايش

تصنيفاخ انقيى : انًطهة انضادس

ياهيح انقيى االجتًاػيح : انًثحث انثاني

يفهىو انقيًح االجتًاػيح : انًطهة األول

 انقيًح االجتًاػيح جأهًي: انثانيانًطهة

انىاع انقيى االجتًاػيح : انًطهة انثانث

 قيًح انتضاين ويفهى: انزاتغانًطهة

أهًيح قيًح انتضاين : انًطهة انخايش

 خصائص قيًح انتضاين: انًطهة انضادس

 خاتًح  انفصم 
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 :متييد

يعيش اإلنساف يف ىذه اغبياة كفق قيم معينة يطبقها اك يسعى للوصوؿ غليها كما تعترب القيم نوعا من 

انواع احملددات اك الغايات كبعد الوصوؿ إليها  نوعا من انواع النجاح كعبلمة تؤشر على حسن سَت العمل يف 

 .مرحلة السابقة العكسية
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 القيم ماىية: األولادلبحث

 مفيوم القيمة: ادلطلب األول 

كثَتة ىي التعريفات اليت عرفت هبا القيم حىت إف إفراد كتاب كاحد ؽبا قد ال يستوفيها االستقاء على أف 

 ) برند ديرتيش  ون ىيلدابرز التعريفات اليت قدمت للقيم ذلك الذم كضعو الفيلسوؼ كاؼبفكر الديٍت األؼباين  

 (.م1889-1977

 إمبا القيمة ما حظي باىتمامنا ففي ذاتو كليس من أجلنا كقد بٍت فيلسوؼ األخبلؽ كالدين :ىيلد برند

 :تعريفو ىذا على ما يلي

شبة أشياء  ؽبا أنبية : من اؼبعلـو أف األشياء بالنظر اذل اىتماـ اإلنساف هبا لتنزؿ هبا على مرتبتُت إشبُت

عندنا بالنسبة إلينا كيف اعتبارنا كحسباننا، من جهة ،كشبة من جهة أخرل أشياء ؿبايدة أك نكوف ال مباليُت اذباىها 

من حيث أثرىا الوجداين فينا كىكذا فإف اغبقائق الرياضية مثبل ال تعامل معها على  أساس عاطفي كجداين فنقوؿ 

مثبل، إف اؼبعادلة الفبلنية ربظى لدم بأنبية بالغة، ىذا بينما يبكنك أف نقوؿ إف مسألة اؼبساكاة بُت أطفارل يف 

 :فينا(عاطفيا)اؼبعاملة األبوية، ربظى بأنبية قصول من لدين كمعٌت أف ؽبذه األشياء أثرا كجدانيا 

: إهنا تثَت إرادتنا كزبلق فينا استجابة عاطفية كسبس أركاحنا كاألشياء اليت ؽبا أنبية لدينا ىي بدكرىا مرتبتُت

الشر مثبل كىي اليت )أك تكوف ؽبا أنبية سلبية  (اغبيز مثبل كىي اليت تسمى قيما اهبابية )إما تكوف ؽبا أنبية اهبابية

 .(تعد قيما سلبية

ما يبلك أنبيتو يف ذاتو بصرؼ النظر عن "إمبا القيمة ىي : يتم ربديد دكر القيمة حبسب التعريف التارل

 .1"آثار علينا أك فينا

                                                             
. 19، 18، ص ص 2014، 1، كزارة الثقافة ك الشؤكف الدينية، سلطنة عماف، طادلؤنس يف القيمؿبمد الشيخ،- 1
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القيمة من اؼبفاىيم اليت اىتم هبا الكثَت من الباحثُت يف ؾباالت ـبتلفة كالفلسفة كالًتبية كاالقتصاد كعلم 

 آلخر فبلالنفس كقد يًتتب على ذلك نوع من اػبلط كالغموض يف استخداـ اؼبفهـو من زبصص االجتماع كعلم 

ق صبيع اؼبشتغلُت يف ؾباؿ علم النفس االجتماعي كموضوع يقع يف دائرة  بيوجد تعريف كاحد ؼبفهـو القيم، يعًتؼ

 .1اىتمامو

 نبذة وجيزة عن تطور القيم : ادلطلب الثاين

 يف ؾباؿ الدراسات كالسلوؾ البشرم بصفة عاؼبية فقد ظل valuesعلى الرغم من أنبية موضوع القيم 

مناطق لفًتة خاضعا للتأمبلت الفلسفية بعيدا عن الدراسة العلمية الواقعية، فالفحوص للقيم ظلت كأهنا جزر أك 

كارتبطت دبجاالت كزبصصات عديدة كالفلسفة كالدين كاالقتصاد كعلم االجتماع منعزلة من علم النفس 

. كاألنثركبولوجيا

ردبا كاف من العوامل اؼبسئولة عن إنباؿ ىذا اؼبوضوع من جانب العلماء يف ميداف الدراسات النفسية أف 

الفلسفات العقلية قد جعلت منو ركيزة من الركائز األساسية اليت يقـو عليها البناء العقلي كالفكرم اجملرد لتأمبلهتا 

كأفكارىا فأحاطتو جبو من الغيبية نفرت منو رجاؿ العلم، مث بدأ االىتماـ بدراسة القيم يف الثبلثينيات كاألربعينيات 

 2.من القرف اغبارل ينحو إذل اؼبزيد من االلتزاـ  باؼبنهج العلمي

كما قدمو من تصور ؼبعاعبة القيم  "ثر ستوف" كلعل الفضل يف ذلك يرجع إذل اثنُت من علماء النفس نبا

أحد اؼبفكرين األؼباف الذم  "براقبرس" اؼبعاصرة كالسيكو فيزيقيايف إطار اؼبنهج العلمي مستندا يف ذلك إذل مبادئ 

نشر خبلؿ ىذه الفًتة نظريتو يف أمباط الشخصية كاليت انتهى منها إذل أف الناس يتوزعوف بُت ستة أمباطاستمر 

                                                             
 مرجع السابقؿبمد الشيخ، -1
مدكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم النفس العمل  ’ القيم الشخصية يف ظل التغري االجتماعي وعالقتيا بالتوا ق ادليين ’ بوعطيط سفياف -2

 كالتنظيم جامعة منتورم قسنطينة ص 
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 االجتماعي لعدداالىتماـ بدراسة القيم يتزايد تدرهبيا داخل ؾباالت علم النفس كبالتحديد يف ؾباؿ علم النفس 

:  من األسباب

أنبها أف النظرية الكفء يف تفسَت السلوؾ اإلنساين كالتنبؤ بو هبب أف تتضمن موضوع القيم، كلكنو 

كعلى الرغم من األنبية الكربل للقيم فقد تركز اىتماـ الدارسُت يف اجملاؿ على النظرية كالقياس يف ؾباؿ 

 يف الفًتة من يف مسح أجراه جمللة اؼبلخصات السيكولوجية1يلتون روكيشه" االذباىات،كيؤيد ذلك ما كشف عنو

 .سنة

أمهية القيم : ادلطلب الثالث

للقيم منزلة رفيعة يف الكثَت من نواحي كجوانب سلوكياتنا اليومية فاألدياف تركز جل اىتمامها 

 فلسفة كفن كعلـو اجتماعية كتلعب القيم يف تقدـ اجملتمع البحثية منعليهاككذلك اجملاالت اؼبختلفة للموضوعات 

 إنساين ككل تنظيم اجتماعي أك اقتصادم أك سياسي ألف  كأف القيم مهمةلكل نشاطكرقيو كيف تربية أبنائو كتنميتو

موضوعها ىو عبلقة اإلنساف بالكوف الذم يعيش فيو، معتربا أف سباسك اجملتمع مبٍت على كحدة قيمة كانتشارىا 

. كتوافقها كبدكهنا يعم الصراع كالتناقض

 لو تركت على صباعة عليها ألنوفالقيم تعمل على ربديد اعبزاءات اػباصة بانتهاؾ قيم اجملتمع أك اػبركج 

أك أم فرد دكف ىذه اعبزاءات ألدل ذلك النتشار الفوضى يف النظاـ االجتماعي كاضطربت الشخصية اإلنسانية 

كبذلك يساعد انتشار القيم كرسوخها يف اجملتمع على حفظ ىذا النظاـ كاالمتثاؿ لو، كمبو الشخصية اإلنسانية 

 ألف القيم تستخدـ كوسيلة ىامة يف النفسية كذلكبطريقة متزنة خالية من الصراعات الضمنية كاالضطرابات 

 ة من ناحية ذبعل األفراد أعضاء اجملتمع يتمثلوف للمعايَت األخبلقية كربفز شعورىم بقدسياالجتماعي فهيالضبط 

                                                             

41،صمرجع السابقبوعطيط سفياف ،  - 1 
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 ناحية أخرل تفرض جزاءات اجتماعية ضدالسلوؾ اؼبنحرؼ كتقابلو بالنفور كاالستياء ؽبوموفاالحًتاـ 

 1.كاالستنكار

من اغبقائق الواضحة أف القيم ؽبا جذكرىا الضاربة يف أعماؽ النفس البشرية لدل اإلنساف منذ آدـ عليو 

السبلـ مركرا بالشعوب اليت اكبدرت منهفقد عاش اإلنساف عرب تارىبو الطويل كىو يتمسك دبجموعة كبَتة من 

 يف ـبتلف أطوار حياتو كسواء أكاف ذلك اإلنساف يدرؾ ماىية تلك القيم أـ ال فعرب معو كالزمتوالقيم اليت عاشت 

التاريخ الطويل للحياة ظهرت حضارات عديدة جعلت من القيم نسقا غبياهتابل كدخلت القيم كأساس قوم يف 

 .2تشكيل فلسفتها

كتلعب القيم دكرا أساسيا يف حياة األفراد كاجملتمعات، كىي ماثلة يف كل غبظة من غبظات السلوؾ 

 موضوع القيم يف اجملتمعات مسألة كعي كثقافة ،كتبدك أنبية القيم كلما برزت اغباجة إذل  نظاـ اإلنساين كيعد

 باآلخر فًتبط ؽبا أنبية بالغة يف ربط أجزاء الثقافة بعضها اإلنسانفالقيمقيمي يسَت اغبياة كيعمل على تربية 

العناصر اؼبتعددة كالنظم حىت تبدكا أهنا متناسقة، كما أهنا تعمل على إعطاء ىذه النظم أساسا عقليا يستقر يف 

ذىن أعضاء اجملتمع اؼبنتمُت إذل ىذه الثقافة، أك تلك كتبدكا أنبية ىذه الوظيفة خصوصا إذا عرفنا أف ىناؾ شبو 

على أنو ؾبموعة من األشخاص يتبعوف نفس القيم كوباكلوف الوصوؿ " إصباع على تعريف اجملتمع أك اجملتمع احمللي 

. إذل أىداؼ مشًتكة

ككذلك تربز أنبية القيم على اؼبستويُت الفردم كاعبماعي يف أهنا هتيئ لؤلفراد اختيارات معينة ربدد 

 آخر ربدد شكل االستجابات كبالتارل تلعب دكرا يف تشكيل الشخصية الفردية عنهم كدبعٌتالسلوكيات الصادرة 

كربديد أىدافها يف إطار معيارم صحيح كتعطي الفرد إمكانية أداء ما ىو مطلوب منو، كسبنحو القدرة على 

                                                             
1
 2006،281، دار النهضة العربية ،بَتكت، لبناف، الطبعة األكذل، ، دراسات سوسيو اعالميةؿبمد علي البدكم-


. 281،ص مرجع سابق، ؿبمد علي البدكم-2
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 الرضا على نفسو لتجاكبو مع اعبماعات يف مبادئها كعقائدىا الصحيحة كربقق اإلهبابيُت كربققالتكيف كالتوافق 

 كتساعده على فهم العادل احمليط بو كتوسيع نفسو بل لو الفرصة يف التعبَت عن باألماف كتعطيللفرد اإلحساس 

إطاره اؼبرجعي ،كتوجهو كبو اػبَت كاإلحساف، كما أهنا تعمل على ضبط الفرد لشهواتو كي ال يتغلب على عقلو 

. ككجدانو ألهنا تربط سلوكو كتصرفاتو دبعايَت كأحكاـ يتصرؼ يف ضوئها

 :كاستنادا ؼبا ذكرناه، يبكن ربديد أنبية القيم يف النقاط التالية

 ال ىبلوا أم ؾبتمع مهما بلغ عدد أفراده من كجود كاؼبتخلف إذالقيم موجودة داخل كل ؾبتمع اؼبتقدـ منو  -

 .ؾبموعة من القيم توجو سلوكياهتم كتنظم العبلقة بينهم

القيم تساعد اجملتمعات على مواجهة التغَتات اليت ربدث فيها،من خبلؿ ربديدىا للطريق الصحيح الذم  -

 .يسهل للناس حياهتم كوبفظ للمجتمع استقراره،كحدتو،كمبادئو الثابت

 . كافة ؾباالت اغبياة االجتماعية، االقتصادية كالسياسية حيث أف لكل ؾباؿ قيم خاصة بومتواجدةيفالقيم  -

القيم ركيزة أساسية داخل كل ؾبتمع ،حيث تعرب عن ىويتو كثقافتو كتساىم يف رقيو، فكلما كانت القيم اهبابية  -

 . ربقق االزدىار كالتقدـ لذاؾ اجملتمع كسلبية قيم ؾبتمع ما تعٍت زبلفو كضياعو

 1.القيم ربافظ على سباسك أفراد اجملتمع -

خصائص القيم : ادلطلب الرابع

 من خبلؿ التعاريف اؼبختلفة اػباصة بالقيم  لبلص إذل أف خصائص القيم كثَتة كمتعددة زبتلف من 

باحث إذل آخر كمن زبصص إذل آخر كسنحاكؿ فيما يلي ربديد خصائص القيم انطبلؽ من ؿباكلة الباحثة فوزية 

 2.دياب من خبلؿ مؤلفها القيم كالعادات االجتماعية

                                                             
. 44، ص 2007، 2 ،دار اؼبسَتة للنشر ك التوزيع، األردف، طتعلم القيم وتعاليمياماجد زكي، - 1
،ص 2005 ، رسالة ما جستَت ،جامعة نايف العربية ،اؼبلكة العربية السعودية، دور القيم االجتماعية يف الوقاية من اجلرميةسعيد علي اغبسينة، - 2

18 
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حيث سعت اذل ابراز خصائص القيم انطبلقا من التعريف الواردة يف قاموس علم االجتماع حيث تعترب القيم 

االعتقاد بأف شيئا ماذا اقًتب على اشباع رغبة انسانية كىي صفة الشيء الذم ذا  أنبية " حسب ىذا التعريف 

 :لفرد أك صباعة كأكضحت أـ خصائص القيم االجتماعية فيما يلي

القيمة  حقيقية ؾبردة كسيكولوجية ال تقبل القياس بأم كسيلة من كسائل القياس اليت توصل إليها العلماء حىت  -

 .اآلف

القيمة  تتميز عن اؼبنفعة بأف حقيقتها تكمن يف العقل البشرم ال يف الشيء اػبارجي نفسو كالقيمة بالتحديد  -

 .مسألة اعتقادىا فالشيء ذك اؼبنفعة الزائفة تكوف لو قيمة نفيها كما لو كاف حقيقيا على أف يكتشف ىذا اػبداع

القيم نسبية دبعٌت زبتلف من شخص آلخر حسب حاجاتو كرغباتو كتربيتو كظركفو كمن ؾبتمع اذل ؾبتمع كمن  -

 .ثقافة على ثقافة أخرل

 :كىنالك خصائص اخرل للقيم نوردىا يف النقاط التالية

 .القيم معرفة أخبلقية تعرب عن فكرة مثالية ألف الثقافة السياسة زبضع ؽبذه القيم أىداؼ ذات طابع مثارل -

 . إهنا معرفة فلسفية كتتبع الطبيعة  الفلسفية لظاىرة القيم من طبيعتها على اهنا تصور -

القيم  تعرب عن خصائص حضارية ففي كل فًتة زمنية ىناؾ تصور كامل للقيم كؼبا ىو مقبوؿ كما ىو مرفوض  -

 .كىي تتضمن خصائص حضارية

 .القيم معرفة  مصبوغة  بصيغة العمومية فهي عامة شاملة تشمل فئات كثَتة من اجملتمع -

وظائف القيم : ادلطلب اخلامس

  الصادر عن األفراد يف اؼبواقف اؼبختلفةكالفعلوالسلوؾتعمل كمعيار لتوجيو القوؿ  .

  خبلؿ نسق القيمة العامة اليت تعطػي شرعية ؼبصاحل األىداؼ اجملتمع منالوصوؿ إذل التكامل أك التضامن يف 

 .كليةؤاعبمعية كربدد اؼبس
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 للقيم دكر كبَت يف بناء الشخصية الفردية. 

 ؾبتمع ىويتو الثقافية اؼبميزة التػي تعمل علي اغبفاظ عليهاكثقافتو فلكلاغبفاظ علي ىوية اجملتمع لتعمل عل . 

 اؼبساعدة علي التكيف مع األكضاع اؼبستجدة للفرد. 

  أف القيم ىي ؾبموعة من اؼببادئ اليت يتعلمها الفرد لتساعده علي الصراعات كازباذالقراراتذلكتساعد يف حل 

 . الػصراعات كازبػاذ القرارات يف اؼبواقف اليت تواجهواؼبختلفة كحلاالختيار بُت البدائل 

: وظائف القيم عل  ادلستوى الفردي

 تلعب دكرا مهما يف تشكيل الشخصية الفردية فهيأهنا هتيئ لؤلفراد اختيارات معينة ربدد السلوؾ الصادر  -1

 .كربديد أىدافها يف إطار معيارم صحيح

 .ليكوف قادرا على التكيف كالتوافق بصورة اهبابيةأهنا تعطي للفرد إمكانية أداء ما ىو مطلوب منو،  -2

ربقق للفرد اإلحساس باألماف فهو يستعُت هبا على مواجهة ضعف نفسو، كالتحديات اليت تواجهو يف  -3

 .حياتو

 .تعطي للفرد فرصة التعبَت عن نفسو كتأكيد  ذاتو -4

تدفع الفرد لتحسُت إدراكو كمعتقداتو لتتضح الرؤيا أمامو كبالتارل تساعده على فهم العادل حولو كتوسيع  -5

 .إطاره اؼبرجعي يف فهم حياتو كعبلقاتو

1.أهنا تعمل على ضبط الفرد لشهواتو كي ال تتغلب على عقلو ككجدانو -6
 

: وظائف القيم يف ادلستوى الثقايف

 . فتحدد لو أىداؼ حياتو كمثلو العليا كمبادئو الثابتة،ربافظ على سباسك اجملتمع -1

                                                             
، مذكرة مقدمة الستكماؿ متطلبات نيل استخدام مواقع التواصل االجتماعي و ؟أثره لدى الطالب اجلامعيالسعيدم حناف، ضيف عائشة، - 1

 .52شهادة ماسًت أكاديبي ،جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، ص 
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تساعد اجملتمع على مواجهة اؼبتغَتات اليت ربدث فيو بتحديدىا االختيارات الصحيحة كذلك يسهل على  -2

. الناس حياهتم كوبفظ للمجتمع استقراره ككيانو يف إطار موحد

: وظائف القيم يف ادلستوى الثقايف

ربافظ على ثقافة الفرد من ناحية كمن ناحية أخرل تثبت اؼببادئ األساسية للفرد من مقومات ملزمة عليو 

داخل اجملتمع كمن بُت ىذه اللواـز اللغة العادات التقاليد، األعراؼ ككل ما ىبص مقومات اجملتمع دبختلف 

. أشكالو كمعتقداتو البلزمة يف حية الفرد

كدبا أف القيم نتاج اجتماعي يتعلمها الفرد كينشر هبا تدرهبيا مث تصنيفها إذل إطاره اؼبرجعي السلوؾ من 

خبلؿ عملية  النشأة االجتماعية فإهنا تلعب دكرا مهما يف حياة الفرد كاعبماعة كيبدك ذلك بصفة خاصة يف انتقاء 

األفراد الصاغبُت لبعض اؼبهن مثل رجاؿ الدين السياسة كاألخصائيُت االجتماعيُت كيف تعليم الناس القيم الصاغبة 

كما تلعب دكرا مهما يف التوافق النفسي كاالجتماعي كيف عمليات العبلج النفسي كما تعطي القيم من الناحية 

. 1االجتماعية  الوحدة للمجتمع كالثقافة

تصنيفات القيم : ادلطلب السادس

يتفق دارسو القيم على صعوبة تصنيفها كعلى أنو ال يوجد تصنيف شامل ؽبا كالواقع انو مهما يكن يف 

تصنيف القيم من قصور عن اإلحاطة بأنواعها صبيعا إال أف التصنيف أمر ضركرم لدراسة القيم كسوؼ تعتمد يف 

: ىذا اؼبقاـ على تصنيف القيم أساس ابعادىا اؼبختلفة على النحو التارل

 :اذل ستة أمباط ىي" سربينجر" كقد قسمها : أمناط القيم بعد احملتوى -1

 . ترتبط باالىتماـ باؼبعتقدات كالقيم الدينية:دينية .أ 

                                                             

.52،ص ، ادلرجع السابقالسعيدم حناف، ضيف عائشة-  1 
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 من أجلهم كبذؿ اعبهود من أجل سعادهتم كربسُت الناس كالتضحية كترتبط باىتماـ الفرد حبب :اجتماعيةقيم .ب 

 .أحواؽبم

 باالىتمامات العملية ذات النفع اؼبادم كالصناعة كاإلنتاج كالثركة كاستثمار األمواؿ يف ط كترتب:قيم  اقتصادية  .ج 

 .األعماؿ التجارية

كترتبط باىتماـ الفرد كميلو الكتشاؼ اغبقائق كاؼبعارؼ كالسعي إذل اكتساب اؼبزيد من اؼبعرفة : معر يةقيم   .د 

 .العملي

 . كترتبط بالسلطة كالقوة كالسيطرة كالعمل السياسي:قيم  سياسية .ه 

 .  كترتبط باىتماـ الفرد كميلو إذل ما ىو صبيل من حيث الشكل ككماؿ التنسيق كاالنسجاـ:مجالية قيم  .و 

 

  :  تنقسم القيم من ناحية قصدىا إذل نوعُت:أمناط القيَقَقم حسب مقاصدىا  -2

  تلك القيم اليت ينظر إليها على أهنا كسائل لتحقيق غايات أبعدم كه:قيم وسائلية.أ 

 1.كىي األىداؼ كالفضائل النهائية اليت تضعها اعبماعات ألفرادىا : هنائيةقيم.ب 

 :كإلزامها كىي كيبكن أف مبيز ىنا بُت ثبلث مستويات لشدة القيم :إلزاميا حسب شدهتاوأمناطالقيم -3

 .كىي القيم اؼبلزمة أك األمرة الناىية : ما ينبغي أن يكون .أ 

 . كىي القيم التفضيلية اليت يشجع األفراد على االلتزاـ هبا:ما يفضل أن يكون  .ب 

أم القيم اؼبثالية اليت وبس الناس بصعوبة ربقيقها بصورة كاملة كمن أمثلتها مقابلة اإلساءة  : ما يرج  أن يكون .ج 

 .باإلحساف

 :كتنقسم من حيث درجة شيوعها كانتشارىا إذل قسمُت :أمناط القيم حسب شيوعيا -4

                                                             
 209 ، ص 1998، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، األردف ،1 ،ط سيكولوجية التنشئة االجتماعيةصاحل ؿبمد ابو جادك، - 1
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 1.كىي القيم اليت يعم انتشارىا يف اجملتمع كلو: القيم العامة - أ

 .اليت يصرح هبا كيعرب عنها بالكبلـ بالسلوؾ نفسو القيم مكه: اخلاصةالقيم - ب

 .كىي القيم اليت تستخلص كيستدؿ عليها من مبلحظة االختيارات اليت تتكرر يف سلوؾ األفراد : القيم الضمنية

 :كتصنف القيم حسب ىذا البعد إذل صنفُت نبا : أمناط القيم حسب دميومتيا -5

 .اجملتمع كىي اليت تزكؿ بسرعة كسبتاز بعدـ قدسيتها من قبل :القيم العابرة - أ

 . سبتد جذكرىا إذل أعماؽ التاريخطويبل كقدكىي اليت تدـك زمنا  : القيم الدائمة - ب

 ماىية القيم االجتماعية :ادلبحث الثاين 

 مفيوم القيمة االجتماعية: ادلطلب األول

، كىي باألخبلؽ كاؼببادئكتتعلق القيم تعد القيم من أىم الركائز اليت تبٌت عليها اجملتمعات كتقاـ عليها األمم 

معايَت عامة كضابطة للسلوؾ البشرم الصحيح، كالقيم االجتماعية ىي اػبصائص أك الصفات احملببة كاؼبرغوب 

 .فيها لدل أفراد اجملتمع، كاليت ربددىا ثقافتو مثل التضامن

كيف ىذا اؼببحث سنتناكيقلل كيقلصجتماعية بصفة عامة مث نتطرؽ على قيمة التضامن باعتبارىا قيمة 

 مهمة لدل الطلبة عند اطبلعهم ؼبواقع التواصل االجتماعي فقيمة التضامن تكمل ابناء اجملتمع بعضهم يف 

 .شىت جوانب اغبياة فبا يقلل  كيقلص  من منابع الفقر كالعوز يف اجملتمع

 أمهية القيم االجتماعية: ادلطلب الثاين

 : كتظهر انبية القيم االجتماعية يف

 .فضبل عنراد اجملتمع من خبلؿ تنسيق سلوكهم ايعيشوف فيهات مصلحة اجملتمع الذم يعيشوف  فيو -1

 .فضبل  عن كوهنا تقـو خبدمة النظاـ االجتماعي كاالستقرار يف اغبياة االجتماعية كمنع زلزلتو -2

                                                             
 .198، ص 2010، دار اؼبعرفة اعبامعية طبع  نشر كتوزيع، مصر، 1ط، االنرتوبولوجيا و القيم،سلول السيد عبد القادر، ؿبمد عباس ابراىيم- 1
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تساعد القيمبلجتماعية مقبولة من قبل االفراد ألهنا مكتبة من خبلؿ اعبماعة اليت ينتمي إليها كثيقا على  -3

 .معها فهي دبثابة أحد مفاصل الضبط االجتماعي اليت ربدد كتقيم سلوؾ الفرد

 .كما تقـو القيم بتوحيد سلوؾ الفرد يف اعبماعة كتعاقب االفراد الذين ىبالفوهنا أك ىبرجوف عن تعليمها -4

تساعد  القيم األفراد يف اختيار مبوذج كاحد من السلوؾ كأف قيما ـبتلفة تعود غلى سلوكيات متباينة بسبب  -5

 .القيم االجتماعية السائدة داخل اجملتمع

فإف ىذه النظرة سبثل متغَت، مستقبل ألنو بسبب سلوؾ  (البناء االجتماعي)اؼبطلب الثالثم كجزء من اؽبيكل  -6

1.معُت يؤدم إذل إحداث تغَت يف أجزاء أخرل من اؽبيكل أك البناء االجتماعي
 

 أنواع القيم الفكرية: ادلطلب الثالث

 ؿبور اىتمامها اجملتمع كينصبىي القيم اليت تنتج عن االذباىات العقلية أك الفلسفية ألفراد : القيم الفكرية .أ 

 اغبقائق كأسباب حدكثها بشكل تطبيقي منظم ،كىي تشَت إذل البحث عن اغبقيقة من خبلؿ طرح آراءعلى

 يبكنو اغبياة بدكهنا ألف القتناء أشياءالتفكَت كالفهم كاالستنتاج، لذلك ال يبذؿ الشخص الفكرم أم ؾبهود 

الًتكيز على الفوائد اؼبادية من كجهة نظره يؤثر على صفاء الفكر، كذلك ال يهتم بالنواحياعبمالية ألف ذلك 

 .يتعارض مع قيم الرجل الفكرم، كىي اؼبوضوعية كاستبعاد اإلضافات كالتحيز

الفاضلة  األخبلؽ اآلخرين غرس إبداعات الرأم احًتاـحرية التعبَت عن : كأىم القيم الفكرية ىي

 . العدكافمعتدلة تنبذ آراءاالنفتاحالثقايف طرح

ية الشكل أك اه أعن إف القيم اعبمالية يف مفهومها العاـ تعٍت اىتماـ الفرد كميولو إذل ما ىو صبيل ـ:القيم اجلمالية .ب 

 بذلك ينظر إذل العادل احمليط بو نظرة تقدير لو من ناحية التكوين كالتنسيق كالتوافق الشكلي كال يعٍت التوافق كىو

                                                             
 119، ص 1997، دار الشرؼ للنشر ك التوزيع ، عماف، األردف، 1، طالبناا االجتماعي عل  آ اقو و نظمومعن خليل عمر، - 1
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 كاف يتذكؽ الفٍت ىذا أف الذين يبتازكف هبذه القيم يكونوف فنانُت مبتكرين بل أف بعضهم ال يستطيع اإلبداع 

 .نتائجو

ىي القيم اليت تؤدم إذل اذباىات اجتماعية عملية مع الًتكيز على ربقيق اعبوانبواألىداؼ :القيم االقتصادية.ج 

 مفيدا كذك إذا كاف الشيء اعبميل اعبمالية إال اؼبادم لذلك ال يعبأ الرجل االقتصادم بالناحية االقتصادية كالعائد

للجماؿ  يشًتم الرجل االقتصادم لوحة فنية دببليينالدكالرات ليس حبا يف الفن أك تقديرا اقتصادية فقدجدكل 

احًتاـ حقوؽ اؼبلكية لآلخرين :  رغبة يف إعادة بيعها بسعر أكرب يف كقت الحق كمن أىم القيماالقتصاديةكلكن

  األمثل للثركاتعليها ترشيداالستهبلؾ االستغبلؿكعدـ التعدم 

 الطبيعي أف تتصدر ىذه القيم قائمة القيم االهبابية،ففي ىذه القيم مبادئ كأحكاـ أخبلقية  من:القيم الدينية. د

بالغة األثر يف تفادم كثَت من القيم السلبية فاػبلق كالسلوؾ الذم تدعوا اليو األدياف قائم على اؼبودة كالًتاحم 

كرعاية الفقَت كاؼبسكُت كأف يكوف أساس التعامل قائما على الصدؽ كاألمانة كالوفاء  (التعاكف كالتكافل)

،فعل بالعهد احًتاماآلخرينكفالعدؿ،التسامح،التضامن،الوفاء : بُت القيم الدينيةبالعهدكمن  األذل ،الصدؽ،الكـر

 . عن اؼبقدسات الدينيةاػبَت الدفاع

 اعبماعة كالرجل ىي اليت هتتم دبظاىر القوة كالنفوذ يف اجملتمع سواء على مستول الفرد أك :القيم السياسية .د 

 أف تعطشو للقوة هبعلو ال يقدـ على تقدمي تضحيات من دائماكماالسياسي يبحث على ربقيق ذاتو كاستقبلليتو 

 .أجل اآلخرين

 الوطن كالدفاع السياسيُت حب الزعماء معُت احًتاـاالنتماء ؼبذىب سياسي : كمن أىم القيم السياسية

 .عنو ،اإلؼباـ باألحداث كالتطورات السياسية يف العادل ،قبوؿ أصحاب اؼبذاىب السياسية اؼبعارضة
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 القيم االجتماعية ذات الصبغة الدينية ىي أكثر ذكرناىا أف خبلؿ أنواع القيم االجتماعية اليت يبلحظمن

 1.القيم انتشارا داخل اجملتمع اعبزائرم، كبالتارل سوؼ نركز عليها عند تصميمنا الستمارة االستبياف

: مفيوم قيمة التضامن: ادلطلب الرابع

 ىو حالة أك ظركؼ تتميز بو اعبماعة يسود فيو االلتحاـ االجتماعي كالتعاكف كالعمل اعبمعي اؼبوجو : التضامن

كبو االقباز أىدافها كىو كذلك عملية اجتماعية تعرب عن عبلقة مساندة ك دعم من طرؼ شخص أك فئة 

 اؼبعنوية أك اؼبادية أك كليهما ؽبم اؼبساعدةاجتماعية لصاحل شخص أك فئة اجتماعية أخرل فهو نوع من تقدمي 

 2. إلزاـ ،كقد يكوف ذلك بُت األشخاص أك الفئات اؼبتماثلة ك اؼبتفاكتة يف اؼبكانة االجتماعيةفطواعية دك

 ال يوجد ؾبتمع متحضر بدكف كجود تعاكف كتضامن بُت صبيع أفراده فكل فرد هبب أف يكوف لو دكر 

فعاؿ يف ؾبتمعو مهما كاف بسيطافأصحاب اغبرؼ، مثل النجارين كاغبدادين يعملوف من أجل كسب الرزؽ كىم 

يف اغبقيقة وبققوف نوعا من التعاكف بينهم كبُت ؾبتمعهم لتعم اؼبنفعة على اعبميع قد حث االسبلـ على التعاكف 

 بُت الناس ألنو أساس النجاح يف كل األمور فكلما كاف ىذا اجملتمع راقيا، كتبدك أنبية التعاكف جلية

كَوافِّرِب ):  يف قولو تعاذل مثْلِّرِب كَوالْلُعدْل  3(2/ اؼبائدة) (كَوتػَوعَواكَونُوا عَولَوى الْلربِّرِبِّرِّب كَوالتػ قْلوَول كَوال تػَوعَواكَونُوا عَولَوى اإلْلِّرِب

تعريف كمعٌت تضامن يف معجم اؼبعاين اعبامع معجم عريب 

 (فعل)تضامن .1

 . متضامناتضامن يتضامنتضامنافهو

 4 التـز كل منهم أف يؤدم عن اآلخر ما يقصر عن أدائو:يتضامنوا

                                                             
. 289،ص 2011،دار اؼبسَتة للنشر ك التوزيع كالطب اعة ، االردف، 2،طعلم االجتماع العائليعلياء شكرم ك آخركف، - 1
 .644 ،االسكندرية، دار اؼبعرفة اعبامعية، ص علم االجتماععاطف غيث،قاموس - 2
 www.akhbarona  10:24 /31/08/2016 عمر دغوغيقيمة التضامن و التعاون بني اال راد و اجملتمعات"مقاؿ الكًتكين - 3

  www.edarabia .comقاموس معجم اؼبعاين اعبامع عريب عريب - 4

http://www.edarabia/
http://www.edarabia/
http://www.edarabia/
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يقصد بالتضامن االرباد كمعاكنة الغٍت أك القوم لئلنساف الفقَت أك الضعيف كىو سلوؾ إنساين يتمثل يف 

 عند اغباجة كيستمد التضامن قواعده من التعاليم الدينية زبفيف اآلالـ كمعاناة الناس كتقدمي اؼبساعدة اآلخرين

 سليم يؤمن بأف اإلنساف ـبلوؽ ضعيف وبتاج يف كاؼبواثيق كالقوانُت الدكلية كمن الشعور الداخلي يف كل إنساف

 .مرحلة ما إذل مساعدة اآلخر، كىي قيمة إنسانية تضمن استقرار اجملتمعات كتقدمها

 أمهية قيمة التضامن : ادلطلب اخلامس

التضامن مهم يف صبيع اجملبلت اؼبهنية كاالجتماعية حىت  يصبح لدينا ؾبتمع متماسك ناجح يف صبيع 

 .اجملاالت

ألفراد كاجملتمعات تفعيل دكر العمل التطوعي فكلما شجعنا الشباب على أكاصر احملبةإف من أنبية 

األعماؿ التطوعية كلما زاد حب العمل كالتعاكف على اػبَت كبناء ؾبتمع سليم قادر على مواجهة أم ربديات من 

 أم عمل آخر األشجار أك زراعة البلدة أكأم نوع قد يبر هبا كمن أمثلة ذلك أف يتّم عمل يـو تطوعي لتنظيف 

يتم فيو العمل على أساس التعاكف، كمن األمثلة األخرل على التعاكف تعاكف األسرة كاؼبدرسة يف تربية األبناء حبيث 

 .1ارؼ بالتضامن أيضعيكوف دكر كل منهما مكمِّرِبل لآلخر فيما م

كرغم أنبية التعاكف إال أف ليس صبيع أفراد اجملتمع قادرين على التعاكف إما لكرب السن أك بسبب اؼبرض أك   

غَته من األسباب كمن اؼبمكن أف يتعاكف بعض أفراد اجملتمع كلكن ضمن إمكانيات ؿبددة فلكل إنساف طاقة 

كقدرة معينة يستطيع ربملها كأم ؾبتمع ىبلو من التعاكف بُت أفراده فهو ؾبتمع مفكك كمن اؼبمكن أف ينهار يف 

أم غبظة كنرل ىذا جليا يف الفًتة األخَتة يف بعض الدكؿ العربية اليت تعرضت إذل حركب أىلية سببت دمارا 

ىائبل جملتمعها كىذا أكرب دليل على أف التعاكف من مقومات بناء كقباح أم ؾبتمع فإذا فقد التعاكف أك التضامن 

.  عمت الفوضى كالعدائية بُت األفراد فبا يؤدم إذل اهنيار ىذا اجملتمع

                                                             
 13:00 على الساعة 2020 افريل 9 نوفمرب  تاريخ االطبلع 14.2012مقاؿ الكًتكين كتابة ابراىيم العبديد  - 1
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. شعور الفرد بالعزة كالكرامة كنتيجة لوقوؼ الناس اذل جانبو يف اؼبناسبات كالظركؼ اؼبتعددة -

 .نشر السعادة أكاصر احملبة بُت أفراد اجملتمع -

 .كترابطو كة التماسك اجملتمع كتبلضبو ؽ -

خصائص التضامن  :ادلطلب السادس

 إف التعاكف اغبقيقي ىو اؼبفضي إذل التكامل يف العمل ، االنضماـ ربت راية كاحدةالذكباف أك من شبار

 . أساس احملبة كالًتابط كالتبلحمااػبركؽ علىاػبَتم بتكميل الناقص كرتو

من شبار التعاكف ربقيق اػبَتكذبديد الطاقة فكثَتا ما ىبمد اغبماس كتضعف اؽبممويضوم التجديد كيكل 

 ما تبلقى أىل اؽبدؼ الواحد انبعثت اؽبمم من جديد كذبددت الطاقة النتائج فإذاالفكر كيقل اإلنتاج كتتأخر 

 .كعادت اغبيوية مرة أخرل

:  كالتبلقح كالتنسيق كالتعاكف األمور التاليةتطوير االبتكارات

:  أحد السلفعقلقاؿ العمل بأكثر من ، كاإلنتاج كالتفوؽالتسابقالتقدـ شحذ اؽبمم إذل ،تطوير االبتكارات

 الفرد ردبا زؿ، كالرأم الفذ ردبا اغبكماء فالعقلالعاقل من أضاؼ إذل عقلو عقوؿ العلماء، كإذل رأيو أراء »

 1.ضلتسهيل العمل كتيسَته

 

 

 

 

                                                             
1-www.edarabia .com 17:00 على الساعة 02/03/2020 تاريخ زيارة اؼبوقع. 
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 خامتةالفصل

 تعد القيم االجتماعية ك االخبلؽ من اقول ما تبٌت بو اجملتمعات كمن اىم الركابط اليت تربط بُت افراد 

اجملتمع ففيها تنتشر احملبة بُت أفراد اجملتمع كتعم األخوة بينهم كيقول التماسك كالًتابط بينهم هبذه القيم فهي 

الضمانة الستقرار اجملتمعات كازدىارىا كقبد أف اجملتمعات اليت تنهار بداية اهنيارىا إمبا تكوف يف اهنيار القيم 

 .كاألخبلؽ
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 تًهيذ

ياهيح شثكاخ انتىاصم االجتًاػي : انًثحث األول

 شثكح انتىاصم االجتًاػي ويفهى: األولانًطهة

نشأج يىاقغ انتىاصم االجتًاػي : انًطهة انثاني

خصائص شثكاخ انتىاصم االجتًاػي : انًطهة انثانث

تصنيف شثكاخ انتىاصم االجتًاػي : انًطهة انزاتغ

فىائذ شثكاخ انتىاصم االجتًاػي : انًطهة انخايش

يخاطز شثكاخ انتىاصم االجتًاػي : انًطهة انضادس

ياهيح يىقغ انفايضثىك : انًثحث انثاني

تؼزيف يىقغ انفايضثىك : انًطهة األول

نشأج وتطىر يىقغ انفايضثىك : انًطهة انثاني

يكىناخ يىقغ انفايضثىك :  انًطهة انثانث

صًاخ يىقغ انفايضثىك :  انًطهة انزاتغ

آنياخ انتىاصم تين اػضاء يىقغ انفايضثىك :  انًطهة انخايش

أهًيح انفايضثىك تاننضثح نهًجتًغ :  انًطهة انضادس

 خاتًح  انفصم
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 متييد

   تعترب مواقع التواصل االجتماعي من التقنيات اليت تسهل تبادؿ األفكار كاؼبعلومات من خبلؿ التواصل 

بُت اجملتمعات االفًتاضية كقد تناكلنا منها الفايسبوؾ كنموذج فهو يعد كاحد من أكرب ك اىم مواقع التواصل 

 .االجتماعي اؼبوجودة حاليا مع عدد من اؼبستخدمُت يصل غلى أكثر من مليار مستخدـ شهريا
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ماىية شبكات التواصل االجتماعي : ادلبحث األول

مفيوم شبكات التواصل االجتماعي   : ادلطلب األول

تتعدد تعريفات شبكات التواصل االجتماعي كزبتلف من باحث إذل آخر، فقد عرفها إبراىيم بعزيز على    

مواقع للتواصل االجتماعي بُت اؼبتعلمُت، كاإلقامة عبلقات اجتماعية كإلنتاج مضامُت قد تكوف نصوص " أهنا 

 1....مكتوبة أك تسجيبلت مصورة أك مسموعة كمن أشهرىا الفيسبوؾ، مايسبايس، توتَت

منظومة من الشبكات اإللكًتكنية اليت تسمح "  على أهنا وائل مبارك خضر  ضل هللايف حُت عرفها    

للمشارؾ فيها بإنشاءحساخباصبو،كمنثمربطهمنخبللنظاماجتماعيإلكًتكنيمعأعضاءآخرين 

 " 2لديهمنفساالىتماماتواؽبواياتأكصبعهمعأصدقاءاعبامعةأكالثانوية

 " فقدعرفهاعلىأهنازلمدعوادأما   

باظبالعقدة  (مثبللفردالواحد)تركيبةاجتماعيةيتمصناعتهامنأفرادأكصباعاتأكمؤسساتويتمتسميةاعبزءالتكوينياألساسي

Nodeفريقمعُت،أكانتماءإلىشركةماكقدتصلهذىالعبلقات العبلقات كتشجيعحبيثيتمإيصاؽبذىالعقدةبأنواعمختلفةمن

 " 3لدرجاتأكثرعمق،كطبيعةالوضعاالجتماعيأكاؼبعتقداتأكالطبقةالتيينتميإليهاالشخص

مواقعتتشكلمنخبلالإلنًتنت،تسمحلؤلفراد  " كقدعرفتشبكاتالتواصبلالجتماعيكذلكعلىأهنا   

الفرصةلبلتصالبقائمةاؼبسجلُت،كالتعبَتعنوجهةنظراألفرادأكاعبماعاسبنخبللعمليةاالتكإتاحةبتقديبلمحةعنحياهتمالعامة،

 4.صاؿ،كزبتلفطبيعةالتواصلمنموقعآلخر

                                                             
 .157 ص 2012 ،دط،دارالكتاباغبديث،القاىرةتكنولوجيااالتصاالحلديثةوتأثرياهتااالجتماعيةوالثقا يةإبراىيمبعزيز، - 1
 .6 ص 2010 ،مدكنةمشسالنهضة،السوداف، 1أثرالفيسبوكعلىاجملتمعطكائلمباركخضرفضبلهلل،- 2
 .27 ص 2012 ،رسالةماجستَت،األكاديبيةالعربية،الدامبارؾ،تأثريشبكاتالتواصالالجتماعيعلىجميورادلتلقنيؿبمدمنصور،- 3
 . : http// www.ar.wikipedia. org على الرابط التارل19.10، على الساعة 02/08/2020مت االطبلع بتاريخ - 4
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 " كىوبويدوأليسوفكلعلمنأكثرالتعاريفشيوعالدىالباحثيننجدالتعريفالذياقًتحو   

كاالطبلعشبكاسبنالعبلقات)أمبواقعالشبكاتاالجتماعية،ىيصنفمناؼبواقعتقدـبدماتتقومعلىتكنولوجياتالواب،تتيحلؤلفرادبناء

 .(1 )(قائمةاألصدقاء)علىشبكةعبلقاتاآلخرين

عبارة تستخدـ لوصف أم موقع على الشبكة "  الشبكات االجتماعية بأهنا موسوعة ويكيبيدياكتعرؼ    

العنكبوتية، يتيح ؼبستخدميو كضع صفحة شخصية عامة معركضة، كيتيح إمكانية تكوين عبلقات شخصية مع 

اؼبستخدمُت اآلخرين الذين يقوموف بالدخوؿ على تلك الصفحة الشخصية مواقع الشبكات االجتماعية يبكن أف 

 2.تستخدـ لوصف اؼبواقع ذات الطابع االجتماعي، ؾبموعات النقاش، غرفة الدردشة كغَتىا

مواقع متواجدة على شبكة اإلنًتنت، : كعليو يبكن أف نعرؼ شبكات التواصل االجتماعي على أهنا   

تتيح التواصل بُت اؼبستخدمُت، كتكوين عبلقات مع بعضهم البعض، فبا يسمح بتشكيل آ راء موحدة كبناء 

ا عن اغبواجز اؼبكانية كالزمنية  . ؾبتمع افًتاضي بعيدن

. نشأة شبكات التواصل االجتماعي: ادلطلب الثاين

ربتاسم 1995فيأينظهرأكؼبوقعلهاعاـ التواصل االجتماعي كاف   إنظهورشبكات

(classnanates.Com) 

كىوموقعاجتماعيللتواصلمعاألصدقاءكاألقاربيتمالتسجيلفيهبطريقةؾبانيةكيتيحلمستخدميهإنشاءملفاهتمالشخصيةالتيت

 .مكنهممنربطاالتصالبمعارفهم

 six) ) ـ أنشأموقع1997سنةكيف 

degrees.Comسبكنفيفًتةكجيزةمناحتبللصدارةاؼبواقعاالجتماعية،كاجتذابعددكبَتمناؼبستخدمينولكنشعبيتوالذي

                                                             

. 177ص 2014 ،ؾبلةجيبللبحثالعلمي،العددالرابع،اعبزائر،استخداماتالطلبةاجلامعييناجلزائريينلمواقعالتواصالالجتماعينوالوسار،- 1
.  : http// www.ar.wikipedia. org على الرابط التارل09.30، على الساعة 03/08/2020مت االطبلع بتاريخ - 2
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( six degrees.com)كذبدراإلشارةىناإلىأمبوقع  2000تراجعتبعدذلكوىومادفعمؤسسيهإذل إغبلقهسنة

 1.ىوموقعاجتماعييساعداألشخاصعلىالتواصلوإرسااللرسائللآلخرين

 2001 إلىسنة 1997 كمنسنة

بالنجاحالكافيالذييسمحلهاباالستمرار،فتمتوقيفهاعلىغرار ربظىظهرتالعديدمناؼبواقعاالجتماعيةالتيلم

 .AsianAvenueوMigenteموقع

( friendster)اؼبيبلدالفعليلهذىالشبكاتاالجتماعيةبشكلهااؼبعركفاليوموذلكبظهورموقع2002ليشهدعاـ

فيكاليفورنيا،كيقوفبفهوماؼبوقععلىدائرةاألصدقاءاالفًتاضية،كظبيباألصدقاءبسببدكائرالعرضمنصوركملفاتاألصدقاءكاألفراد

يوفرللمستخدماختيار رابطكفيو(...بعدةلغاتاالقبليزية،الصينية،اليابانية،الكورية)كيستخدمعلىنطاقواسعفيآسياكىومتاح

 2.الّلغة

 األمريكيالذيعرفانتشاراكاسعامنذإنشائهإذ « Myspace» قدشهدتظهورموقعاؼبطلب الثالث

 . كانأكثرمواقعالشبكاتاالجتماعيةصباىَتيةكىذاقبلظهورموقعالفيسبوكالذيأخذمنهالصدارةبعد ذلك

. خصائص شبكات التواصل االجتماعي: ادلطلب الثالث

سباعي كغَتىا من عبارة عن حيث تشجع شبكات الت: Participation:التشارك يف االستخدام

تطبيقات اإلعبلـ اعبديد مستخدميها كزكارىا على إبداء تعليقاهتم كآرائهم كردكد أفعاؽبم، بل كتقيم ما هبدكنو 

عليها من ؿبتول فضبلن عن تداكؿ اؼبعلومات اؼبنشورة كإعادة نشرىا بُت نطاقات كاسعة من اعبمهور كلذا فهي 

. زبتلف عن كسائل اإلعبلـ التقليدية يف ذباكز الفواصل بُت اإلعبلـ كاعبمهور
                                                             

1 -
،دراسةعينةمنمستخدميموقعالفيسبوكفياعبزائر،قسمالعلوماإلنسانية،جامعةاغبااستخداشلواقعالشبكاتاالجتماعيةوتأثريىفيالعالقاتاالجتماعيةمريبناريباننومار،

. 36 جلخضر،باتنة، اعبزائر،ص
22 -

رسالةماجستَت،كليةاالعبلـ،جامعةاؿ،دورشبكاتالتواصالالجتماعيفيالتغيريالسياسيفيتونسومصرمنوجيةنظرالصحفييناالردنيني،عبداللهممدكضبباركالرعود
. 34،ص2011/2012شرقاالكسط،
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تعكس ىذه اػباصية مركزية االتصاؿ اليت تقـو عليها :conversation: ادلناقشة وتبادل احلوار

كسائل اإلعبلـ التقليدية حيث تتبٌت شبكات التواصل االجتماعي خط االتصاؿ التحاكرم الذم يقـو على مركنة 

ا من أبرز السمات االتصالية اليت تتمتع هبا  تبادؿ االتصاؿ بُت األطراؼ اؼبشًتكة فيو كلعلى ىذه التنمية ربديدن

شبكات التواصل االجتماعي، حبيث تقـو بشكل كبَت على توظيفها يف فتح ؾباؿ اؼبناقشات بُت األفراد اؼبهتمُت 

 1.دبوضوعات كقضايا ؿبددة

معظم كسائل اإلعبلـ عرب مواقع التواصل االجتماعي تقدـ خدمات مفتوحة : Opennesاالنفتاح 

لردكد الفعل كاؼبشاركة كاإلنشاء أك التعديل على الصفحات حيث أهنا تشجع التصويت كالتعليق كتبادؿ اؼبعلومات 

. بل نادرنا ما توجد أية حواجز أماـ الوصوؿ كاالستفادة من احملتول

كسائل اإلعبلـ االجتماعية تسمح للمجتمعات احمللية بتشكيل مواقعها :Communityاجملتمع 

اػباصة بسرعة كالتواصل بالشكل الفعاؿ كمن شبة ترتبط تلك اجملتمعات يف العادل أصبع حوؿ مصاحل أك اىتمامات 

مشًتكة مثل التصوير الفوتوغرايف أك قضية سياسية أك للتعليم كيصبح العادل بالفعل قرية صغَتة ربتوم ؾبتمعنا 

 2. اإلكًتكنينا كمتقارب

 تتميز مواقع التواصل االجتماعي بأهنا عبارة عن شبكة اجتماعية مًتابطة :Connectedالرتابط

 3.ببعضها البعض كذلك عرب الركابط اليت توفرىا تلك اؼبواقع كاليت ترتبط دبواقع أخرل للتواصل االجتماعي أيضا

توفر ىذه الشبكات إمكانية التواصل بُت مستخدـ كآخر دكف اغباجة ألف : ديبعض الباحثنياحلضور ال

يلتقيا يف كقت متزامن كذلك من خبلؿ ترؾ رسالة نصية أك صورة أك معلومات أك غَتىا من ؾباالت اىتماـ 

                                                             

اجمللة العربية للدارسات ،(دراسة عل  موقع شبكة  يسبوك)توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف مكا حة ادلخدرات، مها عبد اجمليد صبلح-1
. 34، ص2012، العدد،29األمنية كالتدريب، تصدر عن جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، اجمللد

، شركة اؼبطبوعات للنشر كالتوزيع، 1، ط(مستقبل وسائل التواصل االجتماعي يف التغيري)ثورات الفايسبوك مصعب حسُت الدين قتلوين، - 2
 .97،ص2014بَتكت،لبناف،

. 98،ص، ادلرجع السابقمصعب حسُت الدين قتلوين، - 3
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الشخص الذم دبقدكره أف يرد عليو بنفس الطريقة كما يبكن ؽبما أف يتواصبل مباشرة سواء من خبلؿ الدردشة 

. النصية أك الشفهية باستعماؿ اؼبيكرفوف

يف الغالب وبدث ذلك تلقائينا ألف ىدؼ كل شخص أف يتواصل كيتعارؼ على : الوضوح اذلويايت

اآلخرين كىذا يتطلب أف يُفصح عن معلوماتو الشخصية بصراحة دكف ربايل أك كذب كي ال يتناقض مع الغاية 

 1.اليت من أجلها إشًتؾ هبذا اؼبوقع

:  كقد أفرد بعض الباحثُت خصائص أخرل لشبكات التواصل االجتماعي كىي

اػبطوةاألكلىللدخوإللىالشبكاتاالجتماعيةىيإنشاءصفحةمعلومات :ذات:االىتمام*

شخصيةكىيالصفحةالتييضعهااؼبستخدمويطورىا،كيقوفبنخبلؽبابالتعريفبنفسهمنخبلاللنص،الصور،اؼبوسيقىوالفيديوىا

... ت

من بُت األمور اليت ساعدت بشكل كبَت يف انتشار الشبكات االجتماعية ىي بساطتها لذا :سيولةاالستخدام*

فإف أم شخص يبلك مهارات أساسية يف األنًتنيت يبكن خلق كتسيَت موقع شبكة اجتماعية، فمن قبل كاف 

بإمكاف األشخاص اغبصوؿ على تواجد على الشبكة من خبلؿ اغبصوؿ على صفحات شخصية كلكن الشكل 

كاف صعوبة خلق ىذه الصفحات كتطويرىا كاستئناؼ اؼبوقع غالبنا ما يتحمل تكاليف يف حُت أف الشبكات 

االجتماعية ؾبانية كمفتوحة للجميع فأغلبيتها تتيح لؤلشخاص يف التسجيل فيها يف الوقت الذم يتم فيو التسجيل 

.     يف مواقع أخرل من خبلؿ إرساؿ دعوة من طرؼ أعضاء سابقُت يف اؼبوقع

ىي شبكات تبٌت من خبلؽبا مصلحة مشًتكة مثل األلعاب، اؼبوسيقى، سوؽ اؼباؿ، السياسة، الصحة : االىتمام*

 1.كالشؤكف اػبارجية كغَتىا

                                                             

 .43،ص2009،منشورات جامعة البحرين،1،طاإلعالم اجلديد وتكنولوجيا العامل اجلديدعبد الرضبن علي، - 1
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مكونات شبكات التواصل االجتماعي : ادلطلب الرابع

 :أنبها مواقع الشبكات االجتماعية تتكوف من عدة تطبيقات 

 العامة عرب موقع موسوعة مفتوحة ـبزنة على جهاز عاـ ينشئهاكىي الصفحات اليت : Wikisالويكيز  -2

، كىي تسمح لؤلشخاص العاديُت بإضافة أك تدقيق أك "كيكبيديا"أشهر موقع  (سَتفر ذبارم متوفر للجميع ؾباننا)

 2.تعديل صفحات عن معلومة، أك تعريف معُت على ىذه اؼبوسوعة اإللكًتكنية ذات اؼبصدر اؼبفتوح

ىي تسمح بتواصل األشخاص مع بعضهم البعض أين تتيح ؽبم إمكانية إنشاء : مواقع التواصل االجتماعي -3

 .(....، تويًتسسبامالفيس بوؾ، مام )صفحات خاصة هبم، كمن أشهر ىذه اؼبواقع

ىي مواقع ذبمع بُت فبيزات مواقعالتواصل االجتماعي من  :  Micro blogging ادلايكرو بلوجو-3

حيث إنشاء صفحة دبعلوماتك اػباصة، كبُت دكر شبكات التواصل ميزات اؼبدكنات اإللكًتكنية من حيث سهولة 

تتم عرب االنًتنت أك عرب ،Updatesنشر أخبارؾ اػباصة ك توفَت قناة إعبلمية خاصة بك، كىذه التحديثات 

 3.اؽباتف احملموؿ، كموقع تويًت خَت مثاؿ  على ذلك

 "آبآليتيونز " ىي مواقع تتيح للمستخدمُت ربميل كتنزيبلألغانيواألفبلفبثلموقع: podcasts البودكاستس-4

 .

التعبَت عن الرأم كنشر األفكار زبتص يف ؾباؿ معُت، مثل منتدل االقتصاد، Forums:ادلنتدياتاإللكرتونية-5

 4.إخل، كىي سهلة االستخداـ توفر لركادىا إمكانية نشر كتاباهتم...منتدل السياسة

                                                                                                                                                                                              

1 -
،دراسةعينةمنمستخدميموقعالفيسبوكفياعبزائر،قسمالعلوماإلنسانية،جامعةاغبااستخداشلواقعالشبكاتاالجتماعيةوتأثريىفيالعالقاتاالجتماعيةمريبناريباننومار،

 .52جلخضر،باتنة، اعبزائر،ص
. 25،ص2013،دارالنفائسللنشركالتوزيع،عماف،1،طثورةالشبكاتاالجتماعية :خالدغسانيوسفاؼبقدادم-2
 .26خالدغسانيوسفاؼبقدادم، اؼبرجع نفسو، ص- 3
دور الشبكات التواصل االجتماعي " صارة شهرة كيزيد قبليت، مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة اؼباسًت يف علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ ربت عنواف- 4

 .   40،ص2015-2014اعبزائر،- ، جامعة أـ البواقييف نشر القيم لدى الطالب اجلزائري
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يتيح ىذا التطبيق على شبكات التواصل : Content Communitiesزلتوى اجملتمعات -6

 1.تبادؿ الفيديوىات من خبلؿ موقع اليوتيوب، تبادؿ الصور: االجتماعي تبادؿ بعض احملتويات مثل

ىو موقع يقيس مدل تأثَت الناشطُت على موقع شبكات التواصل االجتماعي : Kloutقياس التأثري - 7

كاألشخاص أكثر تأثَتنا هبم، إضافة إذل اؼبواضيع اؼبشهورة كدرجة انتشارىا اعتمادنا على األشخاص 

 2. حسب درجة نشاطهم100-10كيعطيهم ترقيم من  (Engage)اؼبرتبطُت

كيشَت الباحث إذل أف ىناؾ مشركع قاـ بو ؾبموعة من اؼبربؾبُت الفلسطينيُت يهتم بتصنيف اغبسابات   

 Palastine Bluepage3" الصفحات الزرقاء"كالصفحات األكثر تأثَتنا على مستول فلسطُت ربت عنواف 

 يف أمريكا لوجود العمبلقُت الفيس بوؾ كاؼبام ا منتج جوجل كالذم دل يلقى ركجا كبَت:Orkutأوركت -8

 4.سبايس

 وائد شبكات التواصل االجتماعي : ادلطلب اخلامس

شبكات : يبكن االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي من خبلؿ اإلهبابيات اليت تتمتع هبا كىي

التواصل االجتماعي تسمح للمستخدمُت بالتفاعل مع األصدقاء عرب اؼبدكنات كاأللعاب كتبادؿ الصور، كيقوؿ 

اػبرباء يف ىذا اجملاؿ إف األساس ىو اغبفاظ على حداثة احملتول كمهارات االبتكار يف اؼبنتج، ىذا كقد أكضح 

علماء النفس األؼباف أف استخداـ شبكات التواصل االجتماعي عرب األنًتنيت هبعل اؼبستخدـ أكثر انفتاحا 

إف من :" ، بكلية ىامبورغ ميديا"ليونارد راينكو" يف دراستها اليت أجرهتا مع زميلها" زابينو تربيتو "كصراحة كقالت

يذكر الكثَت من بياناتو الشخصية على أحد مواقع التواصل االجتماعي مثل موقع الفيسبوؾ، تصبح لديو بعد عاـ 

                                                             

 .40، صادلرجع السابقصارة شهرة كيزيد قبليت، - 1
تأثري الفيسبوك عل  القيم األخالقية للطالب " عريب دالؿ، مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة اؼباسًت يف علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ ربت عنواف- 2

 .67،  ص2016-2015، أـ البواقي، اعبزائر،اجلامعي، جامعة العريب بن مييدي
 .84-79،  ص ص2001، اؼبكتبة األكاديبية،القاىرة،1،طتكنولوجيا االتصال وشبكة ادلعلوماتؿبمد اؽبادم، - 3
 .67عريب دالؿ، اؼبرجع السابق، ص- 4
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كأكضحت أف استعدادا أكرب للبوح باؼبزيد من اؼبعلومات الشخصية " قدرة نفسية أكرب على اؼبصارحة الذاتية

 1.يتكوف لدل ىؤالء األشخاص مع مركر الوقت

البوابة اإللكًتكنية اؼبتخصصة يف ؾباؿ التوظيف "  دكت كـو كارير تشونييت" كقد أشار استطبلع أجرتو 

إف مواقع شبكات التواصل االجتماعي باتت من بُت أكثر الوسائل شعبية " يف منطقة الشرؽ األكسط إذل

 يف Facebookللبحث عن كظائف كفرص التطوير الوظيفي يف منطقة الشرؽ األكسط، حيث جاء موقع 

 .   Twitter2 مث موقع  linkedinاؼبرتبة األكذل كتبعو موقع 

فكل ما كاف مستحيبلن أصبح باإلمكاف بلورتو من خبلؿ ىذه اؼبواقع على أرض الواقع بعد صبع اغبشد  

 الفتا خبلؿ فًتة قصَتة على الصعيد اإلعبلمي كاجملتمعي جراء ما تتمتع إقباالكتأييد اؼبناصرة البلزمة ؽبا، فلقت 

 كصراحة للبوح دبا لديو من معلومات يف فضاء غَت ؿبدد انفتاحابو من فوائد جعلت من اؼبستخدـ أكثر 

 3:كمنها

تلعب اعبماعات اؼبنتشرة يف الشبكات االجتماعية دكرنا فعاالُ يف تعبئة الرأم العاـ اذباه بعض : تعبئة الرأي العام

القضايا السياسية على سبيل اؼبثاؿ أصبحت ىذه الشبكات ؾباالن لبلحتجاجات للدعاية اإلنتاجية كصبع التأييد 

.   4الشعيب

 االنًتنيتفتحت شبكات التواصل االجتماعي اجملاؿ أماـ فبارسة قضايا اؼبواطنة عرب : ظيور ادلواطنة اال رتاضية

يف ظل التوترات اليت تعانيها الدكلة الرقمية كتقلص كانعداـ citizenshipvirtualكىذه الظاىرة يطلق عليها 

                                                             

، دراسة كصفية ربليلة، ؾبلة جامعة دور شبكات التواصل االجتماعي، يف تعبئة الرأي العام الفلسطيين حنو التغيري اإلجيايب والسياسيزىَت عابد، -1
 . 1396،ص2012، فلسطُت،02، العدد 26ؾبلد (العلـو اإلنسانية)النجاح لؤلحباث

 .1396، صادلرجع نفسوزىَت عابد، - 2
 .25،مطبعة جامعة البحرين،ص01،طاإلعالم اجلديد تكنولوجيا جديدة لعامل جديدركال عبد الرضباف اعبمل، - 3
 .87،ص2+1، العدد 27، ؾبلة دمشق، ؾبلد دور اإلعالم يف العصر الرقمي يف تشكيل قيم األسرة العربيةؿبمد خليل الرفاعي، - 4
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اغبقوؽ السياسة كعدـ مصداقيتها يف السياقات الواقعية يف اجملتمعات العربية، كيصبح اجملتمع االفًتاضي ؾباؿ 

. فبارسة غبقوؽ اؼبواطنة كاؼبطالبة باغبقوؽ السياسية

تسهم شبكات التواصل االجتماعي يف زيادة تفعيل دكر اجملتمع اؼبدين حيث أف ىناؾ : تفعيل دور اجملتمع ادلدين

العديد من منظمات اجملتمع اؼبدين قد تبنت ؽبا قواعد يف اجملتمع االفًتاضي كتعمل ىذه اؼبنظمات على استغبلؿ 

. 1ىذه الشبكات يف زيادة عدد أعضائها كالتواصل بينهم كدعوة اؼبستفيدين إذل براؾبها كمشركعها

:  2كىناؾ فوائد أخرل لشبكات التواصل االجتماعي كىي- 

 بناء كربسُت ظبعة اؼبنظمة لدل العمبلء .

 استنباط كفاءات جديدة كالتعرؼ على اؼبواطنُت من خبلؿ مواقعهم كصفاحاهتم .

 االنتشار الواسع بدكف معوقات كتنوع شرائح اؼبستخدمُت .

 البفاض التكلفة .

 التعريف باؼبنتج كبناء اسم ذبارم .

 أداة فاعلة للعبلقات العامة كنشر أخبار الشركة    .

. يبكن اختيار اؼبناسبة كفقنا للحاجة مثل الفايسبوؾ أك التوتَت أك لينكدف أك غَتىا: مرونة االستخدام

التسويق عربىا ال يستلـز قطعنا لؤلشجار أك تلويثنا للبيئة كاستخداـ : الشبكات االجتماعية صديقة البيئة

 3.احملركقات كما ىو اغباؿ بالنسبة للتسويق التقليدم

سلاطر شبكات التواصل االجتماعي : ادلطلب السادس

                                                             

 .87 صادلرجع السابق،ؿبمد خليل الرفاعي، - 1
، اؼبؤسبر العاؼبي الثاين لئلعبلـ اإلسبلمي، جامعة اؼبلك سعود (التحديات والفرص)اإلعالم اجلديد وقضايا اجملتمعسعود صاحل كاتب، - 2

. 24،ص2011جبدة،
 . 25،صادلرجع السابقسعود صاحل كاتب، - 3
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 تتيح شبكات التواصل االجتماعي للمستخدمُت الفرصة ؼبعرفة خصوصيات اآلخرين : قدان األمان واخلصوصية

، فهم ما يسهم اآلف على أسرارىم كربركاهتم كما يفعلونو حىت أف مغزل شبكة التويًت يعٍت، ماذا تفعل كاإلطبلع

يف معرفة أسرار اآلخرين كسهولة اخًتاؽ حياهتم كالتدخل يف شؤكهنم باإلضافة إذل سهولة اغبصوؿ على معلومات 

عن الشخص كبياناتو كمعرفة تفاصيل حياتو غبظة بلحظة عرب شبكة التويًت كالفيسبوؾ باإلضافة إذل فقداف األماف 

. سبامنا يف كثَت من التعامبلت كلعلى أنبو التحويبلت اإللكًتكنية كالتعامبلت اؼبالية عن طريق بطاقات االئتماف

 يسهم استخداـ شبكات التواصل االجتماعي يف انتحاؿ صفة الغَت من خبلؿ الدخوؿ من :انتحال صفة الغري

خبلؿ الشبكات بأظباء مستعارة، كصور كنبية لتحقيق مكاسب مادية أك جلب مشكبلت أك لتلويث ظبعة بعض 

. األفراد أك االحتياؿ بُت الناس أك حىت التجسس للتعرؼ على أحواؿ الدكؿ العربية اإلسبلمية من خبلؿ مواطنيهم

من أىم ـباطر شبكات التواصل االجتماعي أهنا تنعرض اؼبستخدمُت : التلوث الثقايف واهنيار النظام االجتماعي

لقيم كسلوكيات اجملتمعات اآلخرين، ما قد يسبب تلوثنا ثقافينا يؤدم إذل تفسخ كاهنيار يف النظاـ االجتماعي، إذا 

 1.كانت عادات كتقاليد اجملتمعات األخرل متحررة أك ال تتناسب مع عادات كتقاليد اجملتمعات اإلسبلمية

يًتتب على إدماف شبكات التواصل االجتماعي ـباطر : مشكالت الصحة وسوا التكيف االجتماعي والنفسي

صحية قد تتضمن ضعف النظر تدرهبينا كفرض العزلة كاالنطواء على اؼبستخدـ على اؼبستخدـ فبا يًتتب عليو سوء 

توافقو النفسي كاالجتماعي كفقد القدرة على التعامل مع األخرين نتيجة عدـ تواصلو معهم كضعف القدرة على 

ؾباهبة اؼبشكبلت اليت تتعلق بشبكات التواصل االجتماعي كمن شبة عجز اؼبستخدـ عن التكيف مع نفسو بتنظيم 

 2.إشباع داكفعو كفق ما يقره اجملتمع

                                                             

دراسة مسحية عل  العاملني يف إدارة )توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف التوعية األمنية ضد خطر الشائعاتتركي عبد العزيز السديرم، - 1
 . 25،ص2014 كلية العدالة اعبنائية، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية،الرياض،،(العالقات العامة بقطاعات وزارة الداخلية

 . 25،صادلرجع السابقتركي عبد العزيز السديرم،- 2
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يؤدم استخداـ شبكات التواصل االجتماعي إذل اإلدماف لساعات طويلة : ضعف التواصل االجتماعي ادلباشر

يومينا كإذل ضعف االحتكاؾ اؼبباشر مع األىل كاألصدقاء باإلضافة إذل أهنا تشغل الزكج كالزكجة فبا وبد من 

. التواصل االجتماعي اؼبباشر

 سبنح شبكات التواصل االجتماعي ألصحاب الفكر اؼبتطرؼ كاعبماعات اإلرىابية لبث ظبومها :التطرف الفكري

يف اجملتمع كنشر أفكار ىادمة كقناعات مظلمة تتناىف مع اؼبعايَت كالقيم االجتماعية كاألخبلقية كسبهيد الطريق 

للوقوع يف األخطار االكبراؼ كارتكاب السلوؾ غَت السوم، فبا يًتتب عليو تشويو صورة اإلسبلـ كتنفَت الناس منو 

. كاستهداؼ الدين اإلسبلمي من أعدائو كمنحهم الفرصة بالنيل من أبنائو

 تسهم إساءة استخداـ شبكات التواصل االجتماعي يف زعزعة األمن كاالستقرار يف طريق :اإلخالل بالنظام العام

إفزاع األفراد كإشاعة الفوضى كبث ركح الكراىية بُت ـبتلف طبقات اجملتمع من خبلؿ شائعات مغرضة تتهم 

. اغبكومات باعتماد أخطاء متعمدة بشأهنا

 من أىم ـباطر شبكات التواصل االجتماعي أنو يبكن اقتحامها كتزكيد مستخدميها بصور :اإلباحية والدعارة

كأفبلـ جنسية تكوف سببنا يف التفكك األسرم، إال أف ىناؾ الكثَت من منظمات كشبكات الدعارة اليت تعزل 

.  كستجل االشًتاؾ هبذه اؼبواقع ربت مسمى اغبرية الشخصية أك خطوط الصداقة أك غَتىا

 يًتتب على إساءة استخداـ ىذه الشبكات يف التواصل :اإلثارة ادلشكالت االجتماعية والنفسية لدى األسرة

بُت الرجاؿ كالنساء إمكانية ارتكاب جرائم أخبلقية، فضبلن كتبادؿ مضامُت كصور جنسية فاضحة فبا يؤدم يف 

.   (1)الغالب بإصابة الزكجة دبشاكل نفسية كاجتماعية

: ك يتبُت فبا سبق أنو بات تأثَت شبكات التواصل االجتماعي يتصدر أحداث الساعة كذلك من خبلؿ- 

 ارتباط قطاع كبَت من األفراد هبذه الشبكات .

                                                             

 .27،صاؼبرجع السابقتركي عبد العزيز السديرم،- 1



 (انفيسبىك)انفصم انثانث                                                شبكات انتىاصم االجتًاعي 
 

50 
 

 إمكانية أم فرد أف ينشئ موقع لو على ىذه الشبكات بتسيَت كسهولة .

  إدراؾ البشرية كخاصة أبناء اعبالية اإلسبلمية ألنبية ىذه الشبكات يف حياهتم بغض النظر إف كانت إهبابية أك

. سلبية

. ماىية موقع الفايسبوك: ادلبحث الثاين

تعريف الفايسبوك  : ادلطلب األول

ؿبدكدة " فيس بو"فيس بوؾ موقع كيب للتواصل االجتماعي يبكن الدخوؿ إليو ؾباننا كتديره شركة   

اؼبسؤكلية كملكيةخاصةؽبا،فاؼبستخدمونبإمكاهنماالنضمامإلىالشبكاتالتيتنظمهااؼبدينةأكجهة 

العمؤلكاؼبدرسةأكاإلقليم،كذلكمنأجبلالتصالباآلخرينوالتفاعلمعهمكذلكيمكنللمستخدمينإضافةأصدقاءإلىقائمةأصدقا

ئهمٕوارسااللرسائئلليهم،كأيضاربديثملفاهتمالشخصية 

كتعريفاألصدقاءبأنفسهم،كيشَتاظباؼبوقعإلىدليبللصورالتيتقدمهالكلياتواؼبدارسالتمهيديةيف 

 الوالياتاؼبتحدةاألمريكيةإلىأعضاءىيئةالتدريسوالطلبةاعبدد،كالذييتضمنوصفاألعضاءاغبـر

 1.اعبامعيكوسيلةللتعرفعليهم)

. نشأة الفايسبوك وتطوره: ادلطلب الثاين

" كريسهيوز"ك"داستينموسكو يتز"باالشًتاكمعكلمن 2004بتأسيسالفيسبوكعاـماركزوكربريجقاـ  

الذينتخصصافيدراسةعلوماغباسبوكانارفيقيزككربَتجفيسكناعبامعةعندماكانطالبافيجامعة 

،كانتعضويةاؼبوقعمقتصرةفيبدايةاألمرعلىطلبةىارفارد،كلكنهاامتدتبعدذلكلتشمل "ىارفارد"

                                                             

 13 ص 2010 ،مدكنةالنهضةللنشر،السوداف،سنة1طأثرالفيسبوكعلىاجملتمع،كائلمباركخضرفضبلهلل،-1
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،شباتسعتدائرةاؼبوقعلتشمؤليطالبجامعي،شبطلبةاؼبدارسالثانوية،كأخَتا "آيفيليج"الكلياتاألخرىفيمدينةبوسطنوجامعة

 .1مليومبستخدمعلىمستوىالعادل 350 عامافأكثر،يضماؼبوقع حاليناأكثرمن13أيشخصيبلغمنالعمر

 

مليونعضوفيالفيسبوكفتحشهيةالشركاتالتيتتقاظبالنفوذفياإلنًتنت،كماأهنذاالعدد  350

 . يعنيدخبلالؿبدكداتدرىاإلعبلناتالتيينشرىااؼبوقعوىذاماجعلماركأصغرمليارديرفيالعادل

 500التيعرضتعليهاستثمار"Bay bal" منشركة 2004كانفييونيوزيكربريجأكلعرضتلقاه  

بشأنشراء "ياىو"سبعقدمباحثاذبادةبينالقائمينعلىإدارةالفيسبوكو 2006 ألفدكالرفياؼبوقع،كفيشهرسبتمرب

 2.راؼبوقعمقابلملياردكال

 3.إلىاػبطوعرضتشراء أسهمافياؼبوقع،كماأقبوجؤلبدىاىتمامهبعقدصفقةمعالفيسبوؾ"مايكركسوفت"شبدخلت 

 61%أهناقامتبشراء حصةفيفيسبوكبلغت"مايكركسوفت"أعلنتشركة2007أكتوبر24كيف  

 . ملياردكالر15مليوندكالر،حيثقدرتالقيمةالضمنيةالكليةللموقعبحوارل240بقيمة

 كىومايعنيأف " حقوؽ التصفية " قامتبشراءسهممفضليتضمنحقوقاخاصةمثل " مايكركسوفت "كعلىالرغممنذلكفإف

 " ستتقاضىمستحقاهتاقبلحملةاألسهمالعاديةفيحالةبيع الشركة،كماأنالسهمالذيقامت " مايكركسوفت "

بشرائهيخوللهااغبقفينشراإلعبلناتالدكليةعلى  " مايكركسوفت

 4.مليوندكالرفيالفيسبوؾ60قمليشينجمليارديرىوقبكوقبباستثمار2007الفيسبوؾ،كفينوفمربمنعاـ

 " إمبايثَتاالستغراحبقافيمسَتةالفيسبوؾ،أهنناكشبكاتاجتماعيةضخمة،كانت موجودةقبلهبسنواتكشبكة  

كغَتىا،إالأنالفيسبوكتمكنمنتخطيها  " كاؽبايفايف " ميسبيس
                                                             

 .204 ص 2011 ،العربيللنشركالتوزيع،القاىرة،سنة 1فتحيحسينعامر،كسائبلالتصاالغبديثةمناعبريدةإلىالفيسبوؾ،ط-1
 .360ص 2012 ،داراؼبسَتةللنشركالتوزيعوالطباعة،األردنسنة1 ،طوسائالإلعالمواالتصال،دراسة يالنشأةوالتطورؿبمدصاحبسلطاف،-2
 .360،صمرجعسبقذكرهؿبمدصاحبسلطاف،-3
. 206فتحيحسينعامر،مرجعسابقذكره،ص- 4
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 " خبللفًتةقصَتةمنحيثالشعبيةكعدداؼبستخدمينواألرباحوالضجةاإلعبلمية،كليسذلكفحسببل ربواللفيسبوكإذل

ؼبستخدمياإلنًتنتفطاؼباأنكتدخئللىالشبكةالعاؼبيةفاؼبفركض  " مبطسلوكي

ىبللفيسبوكنجحفيتسويقنفسو  : بديهياأنكعضوفيالفيسبوككلذلكيطرحتساؤالكاحدا،كىو

حقا،فتخطىمنافسيو،أمأهنناكجهازبفيةكراءقباحاؼبوقعركجتلهوزجتبهإلىالعاؼبيةلتوظفو 

فيأجندهتااػبفية،ىذامادفعبعضالباحثينإلىإطبلقالتحذيراتالتيتشككفيالفيسبوؾ،كىواألمرالذيدفععدةدكلفيالعاؼبلحجباؼبوؽ

 1.ععنفضاءمواطنيهامثلسورياكإيراف

. مكونات الفايسبوك:ادلطلب الثالث 

يتكوف الفايسبوؾ من ؾبموعة تتألف من أعضاء كتصنف على أساس اؼبكاف كاإلقليم كالعمل كاعبامعة 

كبإمكاف اؼبشًتؾ اعبديد أف ىبتار أحد تلك الصفحات أك التصنيفات أك اجملموعة، مث يبدئ بالتصفح كاختيار ما 

يناسبو كيكفي أف تكتب الربيد اإللكًتكين أك اسم أحد األصدقاء يف اؼبكاف اؼبخصص للبحث كلو كاف مشًتؾ 

 2:على الفايسبوؾ سنجده كتتفاعل معو كيبكن تفصيل ذلك فيما يلي

كىي صفحة الشخصية للمستخدـ كربتوم على كل ما ىبصو من معلومات : Profileالصفحة الشخصية 

كصور كمقاطع فيديو كمبلحظات كركابط كأحداث كأصدقاء كغَتىا، كمن ىم التقنيات اؼبوجودة عرب ىذه 

شريط ماذا وبظر يف بالك؟ كيوجد ىذا الشريط يف أعلى الصفحة " الصفحة كاليت يبكن االستفادة منها ىو

كيبكنك من كاتبة حالتك اغبالية كتظهر على حائطك الشخصي كغَته بسهولة كمن خبلؿ ذلك يتلقى اؼبشًتؾ 

. أصدقاء كتعليقاهتم كإعجباهتم كتبد كقوة التأثَت الكتابة عند تواجد عدد كبَت من األصدقاء لدل اؼبستخدمُت

                                                             

. 262، ص261صمرجعسبقذكره،ؿبمدصاحبسلطاف،- 1
. 135،صنظريات اإلعالم وتطبيقاهتا يف دراسات اإلعالم اجلديد ومواقع التواصل اإلجتماعيحسُت شفيق، - 2
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كىي األدكات اؽبامة كمن خبلؽبا يستطيع اؼبشًتؾ االطبلع على الرسائل الواردة ككذلك :Massageالرسائل 

 1.إرساؿ رسائل جديدة كرؤية التحديثات اؼبرسلة بالصفحات كباجملموعات اؼبشًتؾ فيها كالرسائل اليت أرسلها

كىي من أىم كأخطر التقنيات اؼبوجودة بالفايسبوؾ لقياـ أم جهة أك مؤسسة أك فرد : Groupesاجملموعات

بعمل ؾبموعة يتم من خبلؽبا التعريف باألفكار اعبديدة كالدعوة ؽبا، كتزداد أنبية اجملموعات بزيادة أعضائها 

كمشاركتهم كإيباهنم باألفكار كاؼببادئ اليت تدعوا ؽبااجملموعة كإلنشاء ؾبموعة يتم الضغط على القائمة اعبانبية يف 

 كيتم كتابة بيانات Creat-groupes مث الضغط على الزر Groupesالصفحة الرئيسية يف كسط الرابط

اجملموعة اعبديدة فتكتب كصف اجملموعة كنوعها كعنواف الربيد اإللكًتكين، مث اػبطوة التالية كىي التخصيص فيها 

 2.من خبلؿ االختيارات اؼبتاحة

. كىي معركفة للجميع كىذا اػبيار يعٍت أف ىذه اجملموعة يبكن ألم شخص أف يسجل فيها: رلموعة مفتوحة

حيث أف ىذه اجملموعات يظهر  كصفها للجميع كلكن لبلنضماـ البد إليها البد من موافقة : رلموعة مغلقة

. اؼبسؤكلُت على ىذه اجملموعة كبعد اؼبوافقة تبدء اجملموعة يف الظهور على الصفحة كيبكن االشًتاؾ فيها

دبعٌت أف ىذه اجملموعة ال تظهر ألم شخص على الفايسبوؾ كالبد من دعوة األشخاص لبلنضماـ : رلموعة سرية

. إليها من قبل اؼبسؤكلُت عنها

 كمن خبلؽبا يبكن أف chat groupeظهرت يف اآلكنة األخَتة تقنية ؾبموعات الدردشة : رلموعة الدردشة

 كىذه Groupe حىت دكف موافقتهم كيتم مشاركتهم يف كل إضافة إذل Groupeتضيف كل أصدقائك إذل 

التقنية جعلت األشخاص على اتصاؿ دائم كفعاؿ كىذا النوع من اجملموعات لو أنبية كخطورة حيث أنو يبكن صبع 

                                                             

. 136،ص السابقمرجعحسُت شفيق، - 1
. 136،صمرجعنفسو-2
 



 (انفيسبىك)انفصم انثانث                                                شبكات انتىاصم االجتًاعي 
 

54 
 

عدد من األعضاء يف كقت قصَت، أنو ال يستلـز موافقة من يتم إضافتهم، بل يتم إجبارىم على اؼبشاركة كإف كاف 

. ؽبم بعد اإلضافة اػبركج من اجملموعة

كتعترب كسيلة ىامة من كسائل التواصل مع اؼبعجبُت : صفحات األعمال الرمسية أو صفحات اإلعجاب

بشخصية أك فكرة أك خدمة أك حدث كيقـو األفراد ك اؼبؤسسات حالينا بتأسيس صفحات على الفايسبوؾ 

للتواصل مع أحبائهم كمعجبيهم أك استقطاب معجبُت من خبلؽبا يتم إرساؿ كل التحديثات كاستقباؿ التعليقات 

 1.على كل ما ىو جديد

مسات الفايسبوك : ادلطلب الرابع

أك لوحة اغبائط كىي عبارة عن مساحة متخصصة يف صفحة اؼبلف الشخصي ألم مستخدـ : Wallمسة 

 .حبيث تتيح لؤلصدقاء إرساؿ الرسائل اؼبختلفة يف ىذا اؼبستخدـ

افًتاضية إلثارة االنتباه بعضهم البعض كىي " نكزة"أك النكزة اليت تتيح للمستخدمُت إرساؿ :Pockesمسة 

 .عبارة عن إشعار ىبطر اؼبستخدـ بأف أحد األصدقاء يقـو بالًتحيب بو

 . الصور اليت سبكن اؼبستخدمُت من ربميل األلبومات كالصور من أجهزهتم إذل اؼبوقع: Photosمسة

اغبالة اليت تتيح للمستخدمُت إمكانية إببلغ أصدقائهم بأماكنهم كما يقوموف بو من أعماؿ يف :  Statusمسة

جدير بالذكر أنو يبكن مشاىدة لوحة اغبائط اػباصة باؼبستخدـ ألم شخص يبكنو مشاىدة الوقت اغبارل، 

، أتاح الفيس بوؾ إمكانية 2007اؼبلف الشخصي ؽبذا اؼبستخدـ كفقنا إلعدادات اػبصوصية، يف يوليو من عاـ 

إرساؿ رسائل مرفقة تتضمن أم شيء إذل لوحة اغبائط، الذم كاف مقتصرنا من قبل على احملتويات النصية فقط، 

 .(2 )كدبركر الوقت، بدأ الفيس بوؾ يف إضافة العديد من السمات اعبديدة إذل اؼبوقع

                                                             

. 135صمرجع السابق،حسُت شفيق، - 1
 
. 214،ص2012، مؤسسة طيبة للنشر كالتوزيع، القاىرة،1طاإلعالم اجلديد،صبلح ؿبمد عبد اغبميد، - 2
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التغذية اإلخبارية اليت تظهر على الصفحة الرئيسية عبميع اؼبستخدمُت، حيث تقـو : News Feedمسة

بتمييز بعض البيانات مثل التغيَتات اليت ربدث يف اؼبلف الشخصي، ككذلك األحداث اؼبرتقبة كأعياد اؼبيبلد 

اػباصة بأصدقاء اؼبستخدـ، كيف بداية األمر، أثارت ىذه السمة حالة من االستياء بُت مستخدمي الفايسبوؾ؛ 

حيث شكا البعض من سوء التنظيم ككثرة البيانات غَت اؼبرغوب فيها، بينما عرّب البعض اآلخر عن ـباكفهم من 

أف يؤدم ذلك إذل سهولة تعقب اآلخرين ألنشطتهم الشخصية مثل التغيَتات اليت تطرأ على عبلقاهتم 

 1.كاألحداث اؼبختلفة كاحملادثات اليت يتبادلوهنا مع اآلخرين

مبلحظات الفايسبوؾ، كىي ظبة متعلقة بالتدكين تسمح بإضافة العبلمات : Face book Notes مسة 

، "زاقبا"كقد سبكن اؼبستخدموف يف كقت الحق من جلب اؼبدكنات من مواقع .كالصور اليت يبكن تضمينها

 .، كغَتىا من اؼبواقع األخرل اليت تقدـ خدمات التدكين"بلوجر"، ك"اليف جورناؿ"

 أصدر الفايسبوؾ تطبيق إرساؿ 2008 أفريل 17 خبلؿ األسبوع الذم كافق : Chatمسة

كيوفر ىذا التطبيق Chat" 2" كأطلق عليو اسم Comet إذل شبكات االتصاؿ باستخداـ برنامج 

اؼبوجودة  برامج إرساؿ الرسائل الفورية للمستخدمُت إمكانية التواصل مع أصدقائهم،كىو يشبو يف أداء كظيفتو

 .على سطح اؼبكتب

 ىذا السوؽ يتيح للمستخدمُت 2007أطلق الفيسبوؾ على ىذه السمة يف مام : Marketplace مسة

 "Facebook Beta"، قدـ الفيس بوؾ إمكانية2008 يوليو من عاـ 20نشر إعبلنات مبوبة ؾبانية يف 

نسخة ذبريبية من الفيس بوؾ عبارة عن إعادة تصميم مبتكرة لواجهات االستخداـ اػباصة دبستخدميو على 

، كمت فصل اؼبلفات الشخصية إذل أجزاء ذات "Wall"ك "Mini-Feed"كما مت دمج ظبيت. شبكات ؿبددة

                                                             

 كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعي، جامعة ؿبمد خيضر، 26، العدد،رللة العلوم اإلنسانية"الفايسبوك"مواقع التواصل االجتماعي دىيمي زينب،- 1
. 259بسكرة اعبزائر،ص

. 260،ص، ادلرجع نفسودىيمي زينب- 2

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%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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عبلمات تبويب، كما مت بذؿ جهد بالغ من أجل التوصل إذل شكل أكثر تنظيمنا، كبعد أف كانت حرية االنتقاؿ 

إذل اإلصدار اعبديد متاحة للمستخدمُت يف بادئ األمر، فإف الفيس بوؾ بدأ يف إحالة اؼبستخدمُت إذل ىذه 

، مت اإلعبلف عن اختبار 2008 من شهر ديسمرب لعاـ 11،يف 2008النسخة اعبديدة اعتبارنا من سبتمرب 

 1.الفيس بوؾ لطريقة جديدة يف تسجيل الدخوؿ بشكل أبسط

كىي ميزة تتيحللمستخدمُت إرساؿ ىدايا افًتاضية إذل أصدقائهم تظهر على اؼبلف : Giftsمسة اذلدايا

 دكالر كاحد لكل ىدية، كيبكن 100الشخصي للمستخدـ الذم يقـو باستقباؿ اؽبدايا، حيث تتكلف اؽبدية 

إرفاؽ رسالة شخصية هبا كيبنح اؼبوقع كذلك أدكات اإلدارة كتصميم الصفحة كلكنها ليست أدكات متخصصة 

 كاليت تدفع كل مستخدـ Facebook adelكما يف اؼبدكنات ككذلك يتيح أدكات للًتكيج للصفحة مع 

يشاىد ىذا اإلعبلف اؼبوصل للصفحة عرب الفيسبوؾ حبيث يدفع مبلغنا يومينا أك شهرينا كسنوينا يًتاكح بُت بضعة 

 2.يسنتات إذل األالؼ، بل اؼببليُت يف حاؿ اإلعبلف ؼبئات اؼبشًتكُت على اؼبوقع لكي يتمكن من رؤيتو

آليات التواصل بني أعضاا موقع الفايسبوك : ادلطلب اخلامس

خاصة التعليقات متاحة بُت األصدقاء كاجملموعات كالصفحات اؼبنظمُت ؽبا كذلك يعتمد أيضنا على : التعليقات

الصبلحيات اؼبمنوحة يبكن للمستخدـ أف يكتب تعليقنا يف مساحة التعليقات كالضغط على الزر 

(Comment) إضافة تعليق كيف نفس اؼبساحة يبكنك إضافة رابط موقع أك صورة .

                                                             

. 260ص،مرجع السابقدىيمي زينب، - 1
، دار النقاش للنشر 1،ط(ماىية مواقع التواصل االجتماعي وأبعادىا)ثورة الشبكات االجتماعية، خالد غساف يوسف اؼبقدادم، - 2

. 37ص-36،ص2013كالتوزيع،األردف،
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 متاحة يف صور الفيديو حبيث يبكنك أف تلفت انتباه أصدقائك عرب اإلشارة Tages خاصية اإلشارة :اإلشارة

ؽبم يف صورتك أك يف مقطع الفيديو احململ عرب الفايسبوؾ كبالتارل سًتسل ؽبم تنبيهات ألم ربديث جديد يف 

 1.الصورة

متاحة أيضنا ينقص آليات التعليقات بُت األصدقاء كالصفحات كاجملموعات " معجب"خاصية : اإلعجاب

" Like"اؼبنظمُت ؽبا، يعتمد ذلك أيضنا على صبلحيات اؼبمنوحة حيث يبكن للمستخدـ أف يقـو بعمل معجب

ألم نص أك صورة أك فيديو ألصدقائك كتتميز ىذه اػباصية بسهولة استخدامها كتطورىا يف الفايسبوؾ مث 

 2.إضافتها يف كل اؼبواقع األخرل

عندما يصادؼ أحد اؼبستخدمُت مستخدمنا آخر يف الفايسبوؾ فإف ذلك معناه أف : االشرتاك بداًل من ادلصادقة

يتصل كل مستخدـ منها إذل اآلخر كتظهر يف صفحتو الرئيسية، كىنا ىو أحد الفركؽ الرئيسية بُت الفايسبوؾ 

كبُت موقع التويًت ألف موقع التويًت يستخدـ اؼبتابعة بدالن من اؼبصادقة فاؼبتابعة تعٍت يتبع أحد اؼبستخدمُت 

((P فتكوف اؼبتابعة مشًتكة بُت الطرفُت، األف أصبحت ىذه الطريقة اؼبتابعة يف التويًت موجودة أيضنا يف موقع

 . "Subscribe" أك" اشًتاؾ"الفايسبوؾ كاظبها 

ليعرب عن منشورات كربديثات  (قصص)يستعمل نظاـ الفيسبوؾ مصطلح : قصص ىامة أو قصص حديثة

. األصدقاء كقد قاـ بتقسيم ىذه القصص إذل قصص ىامة كتكوف يف بداية الصفحة كتظهر ربتها القصص اغبديثة

هبد اؼبستخدـ عندما يدخل صفحة صديقة أيقونة جديدة جبدار اسم صديقة بعنواف : التحكم بقوائم األصدقاا

. تسهل عليو اغبذؼ أك اإلضافة (األصدقاء)

أضافت إدارة الفايسبوؾ مرجعنا جانبينا يظهر يف صفحة اؼبستخدـ الرئيسي ىذا : Ticheسريع التنبيو السريع 

. اؼبرجع يقـو بعرض تنبيهات ؼبا يقـو بو األصدقاء على صفحتك
                                                             

. 112، ص2004، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، عماف01ط(دراسة يف مداخلو ونظرياتو)اإلعالم اجلديدعباس ؿبمد الصادؽ، -1
. 112،صادلرجع السابقعباس ؿبمد الصادؽ، - 2
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فاؼبيزة اليت أضافها الفايسبوؾ أنو عندما يشَت أحد أصدقائك إليك يف : اإلشارة عل  الصورة أصبحت بإذن

صورة خاصة بو فإنو لن يتم اعتماد اإلشارة إاّل إذا كافقت أنت عليها، سنبلحظ عند كضع الصفحة الشخصية 

 1.(حباجة للمراجعة)مكتوب عليها (حائط)أنو يوجد تصنيف جديد جبانب القائمة اعبانبية ربت كلمة

 فقد قررت إدارة الفايسبوؾ إرساؿ رسالة كاحدة يوميان :لن ميتلئ صندوق الوارد برسائل الفايسبوك بعد اليوم

ربوم ملخصان ؼبا مت كما قاـ بو اصدقائك، بدالن من إرساؿ رسالة منفصلة لكل نشاط أك رد أك منشور على 

.  عكس كما كاف من قبل

 أصبح األف عرض الصور يتم يف صفحة : بكسل720 بكسل بداًل من 960مساحة عرض الصور أصبح 

منفصلة عن احملتول كيتم عرض الصورة بدكف أم ؿبتول اضايف جبانبها فبا يسمح دبساحة أكرب للصور تصل إذل 

.  بكسل960

: أكتب ادلنشور وحدد ادلكان الذي انت  يو*

قامت إدارة الفايسبوؾ يف اآلكنة األخَتة بإضافة أيقونة صغَتة ربت مربع النشر، ىذا اؼبربع لتحديد اؼبكاف 

بالنقر عليها سيكوف متاح للمستخدـ كتابة اؼبكاف  (إف أراد التحديد)اؼبتواجد فيو اؼبستخدـ عند كتابة اؼبنشور 

الذم ىو يف اآلف، كدبجرد بدء الكتابة ستظهر اػبيارات اؼبشاهبة ؼبا تقـو بكتابتو لكي يسهل لك اختيار اؼبنطقة 

 2.أك اؼبدينة اليت انت فيها

بالنظر إذل ما سبق ذكره من آليات للتواصل نعترب أف الفايسبوؾ حركة اجتماعية كليس ؾبرد أداة لبلتصاؿ 

". بدليل سكاف العادل"كالتواصل كذلك بفضل التطبيقات اليت أتاحها كقد كصفو مارؾ زككريبج 

أمهية الفيسبوك بالنسبة للمجتمع : ادلطلب السادس
                                                             

مذكرة لنيل متطلبات شهادة اؼباجستَت، كلية العلـو اإلنسانية ،(الثورة الفرنسية منوذًجا)دور اإلعالم اجلديد يف صناعة الرأي العام مبارؾ زكدة، - 1
. 122،ص2012-2011كاالجتماعية، جامعة اغباج ػبضر باتنة، اعبزائر،

 
. 124ص123،صادلرجع السابقمبارؾ زكدة، - 2
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لقد أثرت االنًتنت على الفكر اإلدارم كالتنظيمي للمجتمعات اغبديثة تأثَتنا عميقنا كأنتجت مفاىيم : اجتماعيا

عديدة كجديدة حوؿ أسس التنظيمات من حيث البنية كالقيادة كالسيطرة كاالتصاؿ كالتكيف كاالستفادة من 

مواىب اعبميع، كغَتت ىذه اؼبعطيات اعبديدة من أساس الفكرة اليت تتبٌت عليها كتستعمل الشبكة االجتماعية 

بصفة عامة كالفايسبوؾ بصفة خاصة ػبلق العبلقات االجتماعية أك لتوطيدىا كاإلبقاء عليها دائما ككذا يستعمل 

الفايسبوؾ من أجل تغيَت السلوؾ االجتماعي ؼبستخدمي ىذه الشبكات فيمكن اعتبار الفايسبوؾ كوكالة أبناء 

شخصية تقـو بتزكيدؾ دبستجدات أصدقائك كمعارفك أكالن بأكؿ يف جعلك على اتصاؿ هبم من دكف اتصاؿ 

فعلي مباشر، كىذا النوع من التواصل الدائم الذم يبكن من الزيادة يف صبلحية العبلقات االجتماعية ككذلك 

 1.خلق أنواع جديدة من العبلقات اإلنسانية اؼبتأثرة هبذا الوسيط

يقـو اؼبطوركف باستعماؿ اؼبعلومات الشخصية لتوجيو اإلشهار اػباص بالشركات اؼبنتجة للخدمات  : اقتصاديا

ككذلك السلع االستهبلكية، كىذا ما هبعل اإلشهار أكثر فاعلية كتوجيو حسب الرغبة كحسب ميوالت اؼبتلقي 

لئلشهار كيبكن رصد ىذه اؼبعلومات كالبيانات اليت يتم نشرىا على الفايسبوؾ فظهرت بذلك العديد من 

كىو أكثر النماذج انتشارا يعرؼ من " باؼبتجر اإللكًتكين" التطبيقات اليت زبدـ ىذا اجملاؿ كظهور ما يسمى 

 2.خبلؽبا اؼبستخدـ عن السلع اؼبستخدمُت اآلخرين ك تلقى طلبات منهم

قا لتقرير شبكة الفايسوؾ فإف التكاليف اؼبادية للموقع تتخطى ما قيمتو مليار دكالر سنوينا كمنها ؼكك

ما قيمتو  (م2013)يؤمنها الفايسبوؾ من إيرادات اإلعبلف، حيث بلغت إيرادات موقع الفايسبوؾ يف حزيزاف

 20123يف حزيراف من عاـ  ( مليار دكالر1.8)مقارنة مع % 53أم بزيادة قدرىا  ( مليار دكالر18.10)

                                                             

.  205، ص2011،العريب للنشر كالتوزيع، القاىرة،1،طوسائل االتصال احلديثة من اجلريدة إىل الفيس بوكفتحي حسُت عامر، -1
 
. 206صادلرجع السابق،فتحي حسُت عامر، - 2
 .124ص123،صادلرجع السابقمبارؾ زكدة، - 3
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تفطن رجاؿ السياسة كاإلعبلـ السياسي إذل أنبية كفاعلية الشبكات االجتماعية ذائعة الصيت :سياسيا

كالفايسبوؾ يف اغبياة السياسية ككذا االتصاؿ بالفئات العمرية كالذىنية اؼبختلفة اؼبكونة للمجتمع كالفرد الناخب 

خاصة من فئة الشباب كاعبامعيُت كالتكلم معهم يف األمور السياسية كاالتصاؿ كالتحاكر معهم يف عادل يصفو 

العديد بأنو عادل الشباب مع تنامي حجم العضوية على الشبكات االجتماعية فقد قاـ السياسيوف باستغبلؿ ىذا 

 .1اؼبناخ كشحذ ـبتلف االذباىات لتمويل ضببلهتم االنتخابية ككسب األصوات كالدعم اؼبتواصل

من الشبكات االجتماعية خاصة الفاسبوؾ كمام سبايس السبلح " بارؾ أكباما"كمثاؿ لذلك فقد ازبذ 

اػبفي إلقباح ضببلتو االنتخابية كالفوز بالرئاسة، إيبانا منو بأف التأثَت يف اعبماىَت         

مليوف  (2007) يف عاـ22.7إمبا يتحقق عرب شبكة األنًتنيت خصوصنا يف اجملتمع األمريكي، كقد مت إحصاء

 2.مستخدـ للفايسبوؾ

ظهرت األنبية الثقافية للفايسبوؾ دبجرد ظهور التفاعل داخل ىذا النوع من اجملتمعات كذلك بالسماح :ثقا يا

بالتعارؼ كالتعريف بالثقافات اؼبوجودة يف الواقع كاليت ينتمي إليها، أك يتبناىا كمكاف الشبكة االجتماعية كذلك 

 3...بتبادؿ اؼبعلومات كالنصوص كالصور كمقاطع صوتية كبصرية

كذلك بسبب امتداد ىذه اعبماعات على كل ثقافات اؼبعمورة بكل أشكاؽبا التقليدية كاغبديثة 

كاؼبستحدثة، كما أف التفاعل اغباصل داخل ىذا الفضاء االفًتاضي عامة كاجملتمعات احمللية خاصة خبلق ثقافة 

 جديدة فبيزة بأعراؼ كعادات جديدة تتماشى مع الطبيعة يف ىذا الفضاء، حيث يتم التعرؼ على ىذه  سيربنية

القواعد كاألعراؼ بطريقة اعتباطية فهي كليدة التفاعل اليومي كاؼبستمر بُت أفراد اجملتمعات االفًتاضية كيف بعض 

                                                             

تداول ادلعلومات داخل اجملتمعات اال رتاضية عل  شبكة " ؿبمد أمُت عبوب، مذكرة لنيل متطلبات شهادة اؼباجيسًت ربت عنواف - 1
. 165، ص2012، كلية العلـو السياسية كاإلعبلـ، جامعة اعبزائر، "شبكات التواصل االجتماعي منوذًجا)األنرتنيت

. 166،صالسابقادلرجع  ؿبمد أمُت عبوب، - 2
، 15 ؾبلة الباحث اإلعبلمي، العدد،(دراسة نظرية يف مناذج وأشكال اإلعالم البديل)الواقع واآل اق...اإلعالم البديلسحر خليفة اعببورم، - 3

. 50تصدر عن كلية اإلعبلـ، اعبامعة العراقية،ص
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 كيف ىذا الصدد 1األحياف تكوف ىذه الثقافة مناكئة للثقافة احمللية التقليدية للمستخدـ كخاصة اؼبستخدـ الشرقي

أصبحت ىذه اإللكًتكنية، الفايسبوؾ، التفاعلية جزءنا أساسينا من اؼبشهد اإلعبلمي : " سحر خليفة اعببورم"يقوؿ

ال يبكن االستهانة بو، بل كربولت تلك اؼبواقع إذل إعبلـ بديل من إعبلـ السلطة الذم تراجعت مهنيتو كمقبوليتو 

 2.لدل اعبماىَت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

. 167،ص166،صادلرجع  السابقؿبمد أمُت عبوب، - 1
. 51،صادلرجع السابقسحر خليفة اعببورم، - 2
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 خامتة الفصل

اف ما نشهده اليـو من تطور اقتصادم كسياسي كاجتماعي كثقايف راجع غلى شبكات التواصل 

االجتماعي كما كاكبها من تطور تكنولوجي ملحوظ جعل ـبتلف دكؿ العادل تنهض بنظاـ جديد يعتمد على 

غرس ىذه الشبكات يف حياتنا اليومية ك العملية كجعلت ؽبا أثر كبَت ك غَت طبيعي من خبلؿ استخداـ ىذه 

الشبكات كالسيما موقع الفايسبوؾ الذم احدث ضجة كسط افراد كؾبتمعات العادل ؼبا لو من تقنيات يف سرعة ك 

 .سهولة التواصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

تًهيذ 

 يجتًغ انذراصح -1

 نىع انذراصح وينهجها -2

 ػينح انذراصح وطزيقح اختيارها -3

  أدواخ جًغ انثياناخ -4

  تفزيغ وتحهيم انثياناخ -5

 نتائج انذراصح  -6
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 :متييد

تعترب القيم حاضرة يف كل مكاف كبصفة قوية ك خاصة يف مواقع التواصل االجتماعي،باعتبار أهنا امتداد 

غبياة كحواس اإلنساف كمنها موقع الفايسبوؾ الذم اكتسب  شعبية كبَتة يف أكساط اؼبستخدمُت كلقيمة التضامن 

حصة كبَتة من االنبية من بُت القي فعلى سبيل اؼبثاؿ وبتل  التضامن مراتب أكذل لدل اؼبستخدـ الطالب ؼبا 

 .افرزتو دراستنا
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:  رلتمع الدراسة -1

تعترب مرحلة ربديد ؾبتمع البحث من أىم اػبطوات اؼبنهجية اؼبتبعة يف الدراسات كالبحوث 

كىي عبارة عن ؾبموع اؼبفردات اليت يستهدؼ الباحث دراستها لتحقيق نتائج الدراسة، " العلمية، 

كيبثل ىذا اجملتمع الكل أك اجملموع األكرب للمجتمع اؼبستهدؼ، الذم يهدؼ الباحث دراستو، كيتم 

، (1)"تعميم نتائج الدراسة على كل مفرداتو، إاّل أنو يصعب الوصوؿ إليو كاالقًتاب منو عبمع البيانات

قيمة التضامن يف منصات التواصل االجتماعي لدى » كنظرا ؼبوضوعنا اؼبتناكؿ للدراسة ربت عنواف 

دراسة كقعت على عينة من طلبة علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ جبامعة « الفايسبوؾ مبوذجنا) الطالب اجلامعي

عبد اغبميد بن باديس مستغازل، يعترب طلبة اعبامعات اعبزائرية اجملتمع اؼبستهدؼ كطلبة علـو اإلعبلـ 

. كاالتصاؿ جبامعة مستغازل ىم اجملتمع اؼبتاح دراستو كعليو مت اختيار الدراسة من بُت ؾبموع مفرادتو

:  الدراسة ومنيجيانوع  -2

إف اؼبنهج ىو الطريق العلمي اؼبؤدم أك اؼبوصل ؽبدؼ البحث، كىو اػبيط غَت اؼبرئي الذم 

يشد فقرات البحث على بعضها، فاؼبنهج فن للتنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة، كيرتبط 

اختيار اؼبنهج يف أم دراستو بناءا على اؼبوضوع اؼبدركس، كدبا أف دراستنا تندرج ضمن الدراسات 

الوصفية، اليت تقـو على رصد كمتابعة دقيقة لظاىرة أك حدث بطريقة كمية أك نوعية يف فًتة زمنية 

معينة، فإف اؼبنهج اؼبتبع يف ىذه الدراسة ىو منهج الوصفي الذم يهدؼ إذل صبع اغبقائق كالبيانات 

عن ظاىرة أك موقف معُت مع ؿباكلة تفسَت ىذه اغبقائق تفسَتنا كافينا كيشغل ىذا اؼبنهج مكانة ىامة 

يف العلـو االجتماعية ألنو يتكيف مع ظركؼ الظواىر االجتماعية اؼبتسمة بعدـ الثبات كالتغَت كتتعدد 

                                                             

. 130، ص2010، عادل الكتب، نشر كتوزيع كطباعة، القاىرة، 1ؿبمد عبد اغبميد، البحث العلمي يف الدراسات اإلعبلمية ط- 1
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اؼبؤثرات الفاعلة فيما كىو أحد أشكاؿ اػباصة جبمع اؼبعلومات عن حالة األفراد كإدراكهم كمشاعرىم 

. كأفكارىم، كيعترب أيضنا الشكل الرئيسي كاؼبعيارم عبمع اؼبعلومات

كعليو فإف اؼبنهج الذم اعتمدنا يف دراستنا أالن كىو اؼبنهج الوصفي يبكننا من التوصل إذل نتائج  -

دقيقة ؽبذه الدراسة، كذلك من خبلؿ العينة اؼبختارة، مث تعميمها على ؾبتمع طبلب اعبامعة كبالتارل 

الوصوؿ إذل نتيجة تبُت ما مدل حضور قيمة التضامن عند الطالب اعبامعي يف استخدامو ؼبنصة 

 .؟(الفايسبوؾ)التواصل االجتماعي

: عينة الدراسة وطريقة اختيارىا -3

نظرا لصعوبة القياـ بدراسة شاملة عبميع مفردات ؾبتمع البحث قمنا باختيار أسلوب العينة كىي ؾبموعة 

اجملتمع افضل سبثيل حبث يبكم تعميم نتائج تلك العينة على اجملتمع بأكملو جزئية من ؾبتمع البحث كفبثلة لعناصر 

 1.ك عمل استدالالت حوال معادل اجملتمع

كدبا اف مفردات عينة دراستنا من طلبة علـو االعبلـ كاالتصاؿ جبامعة عبد اغبميد ابن باديس فقد كقع 

مت توزيع (covid 19جائحة الكورونا ) اختيارنا على العينة القصدية كنظرا للظركؼ اليت سبر هبا الببلد

 .االستمارة الكًتكنيا على افرد العينة لضصعوبة الوصوؿ اليهم

 :أداوت مجع البيانات -4

قد يستخدـ الباحث أكثر من طريقة كاداة عبمع اؼبعلومات حوؿ مشكلة الدراسة أك لئلجابة 

عن األسئلة، كعلى الباحث أف يقرر مسبقنا الطريقة اؼبناسبة لبحثو أك دراستو، كعليو فقد مت االعتماد 

على استمارة االستبياف كأداة عبمع البيانات حوؿ موضوع دراستنا كىي األداة األكثر استخدامنا يف 

                                                             
، دار اؼبسَتة للنشر ك التوزيع كالطباعة ، األردف، 3 ،ط، مدخل اىل مناىج الرتبية و علم النفسؿبمد خليل عباس،ؿبمد بكر نوفر ك آخركف- 1

 .218، ص 2011



 انفصم انرابع                                               االجراءات انًنهجية نهدراسة  ونتائجها
 

67 
 

اغبصوؿ على البيانات من اؼببحوثُت مباشرة كمعرفة آرائهم كاذباىاهتم، كتُعرؼ أيضنا على أهنا عبارة عن 

 1.ؾبموعة معينة من األسئلة اؼبًتابطة كاؼبتعلقة دبوضوع البحث

:  كعليو قمنا بتصميم استمارة إلكًتكنية متضمنة لثبلث ؿباكر رئيسية

ربتوم على  (الفايسبوؾ)استخداـ الطلبة لقيمة التضامن يف موقع التواصل االجتماعي : احملور األول

تأثَت قيمة التضامن على طبيعة استخداـ الطلبة ؼبوقع التواصل : أسئلة، احملور الثاين

مسانبة موقع الفايسبوؾ يف ربصيل :  أسئلة، احملور الثالث6كاؼبتضمنة لػ  (الفايسبوؾ)االجتماعي

 أسئلة كال ننسى البيانات 7اؼبستول التعليمي ما بُت الطلبة من خبلؿ قيمة التضامن كاليت ربتوم على 

كقد كزعت االستمارة االستبياف عرب ؾبموعات ...اعبنس، السن، اؼبستول التعليمي: الشخصية من

كصفحات موقع التواصل االجتماعي الفايسبوؾ الذم ىو مبوذج دراستنا كبطبيعة اغباؿ ُكزعت على 

. اجملموعات كالصفحات الطبلبية كالعينة كانت طلبة علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ جبامعة مستغازل

كدل نستغٍت يف دراستنا عن األداة الضركرية أاّل كىي اؼببلحظة كاليت يقصد هبا االنتباه اؼبقصود   

كبو سلوؾ فردم أك صباعي معُت بقصد متابعتو كرصد تغَتاتو ليتمكن الباحث من كصف السلوؾ 

. فقط أك كصفو كربليلو أك كصفو كتقويبو، كما تعٍت أيضنا معاينة منهجية لسلوؾ اؼببحوث أك أكثر

 تفريغ و حتليل البيانات  -5

: البيانات الشخصية

: يبني توزيع مفردات العينة حسب متغري اجلنس: 01جدول رقم 

المسبة المموية  التكرار  الجمس  
% 23.2 13ذكر 

                                                             

دور شبكات التواصل االجتماعي " صارة شهرة كيزيد قبليت، مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة اؼباسًت يف علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ ربت عنواف - 1
 .12   ص2015-2014، جامعة أـ البواقي،اعبزائر،يف نشر القيم االجتماعية لدى الطالب اجلزائري
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% 76.8 43أنث  
% 100 56اجملموع 

 

 

 :التعليق

 من اؼببحوثُت FCBف اثر مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي أذل إ( 01)تشَت نتائج اعبدكؿ رقم 

 فقط أم أف نسبة اإلناث %23.2يف حُت بغت نسبة الذكور % 76.8ىم من فئة اإلناث كذلك بنسبة يف 

تشكل أكثر من ثلثي ؾبتمع البحث كيبكن تفسَت ىذه النتائج باف الطالبات يف شعبة علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ ىن 

 .األكثر عددا مقارنة بالذكور كذلك حسب اإلحصائيات اؼبتحصل عليها إدارة القسم

 

 

 

: سنيبني توزيع مفردات العينة حسب متغري ال: 02جدول رقم 

المسبة المموية  التكرار   سنال
% 69.6 39  سنة25 سنة إىل 18من 
% 30.4 17  سنة  ما  وق26من 

ذكر
23%

أنثى
77%

 توزيع مفردات العينة حسب متغري اجلنس
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% 100 56اجملموع 
 

 
 :التعليق

 سنة حيث 25 سنة إذل 18إذل أف أكثر من الطلبة يًتاكح بينهم من  (02)تشَت نتائج اعبدكؿ رقم 

 .%30.4 سنة كانت نسبتهم قليلة دبا يقدر ب 26بينما فئة ما فوؽ % 69.6بلغت نسبتهم 

كىذا يدؿ على أف صبيع الطلبة أسبوا دراساهتم دبنحى طبيعي بعد ربصلهم على شهادة البكالوريا كتعترب 

 .دراسة عـو اإلعبلـ ك االتصاؿ من أكذل دراساهتم ما عدا فئة قليلة منهم

 

 

: ستوى الدراسييبني توزيع مفردات العينة حسب متغري امل: 03جدول رقم 

المسبة المموية  التكرار  المستوى الدراسي  
% 39.3 22 ليسانس
% 60.7 34 ماسرت

% 100 56اجملموع 

سنة25سنةإلى18من
70%

سنةفمافوق26من
30%

توزيع مفردات العينة حسب متغري السن
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 :التعليق

غبل أف طلبة اؼباسًت وبتلوف نسبة كبَتة من العينة اؼبدركسة دبا يقدر ب  (03)تشَت نتائج اعبدكؿ رقم 

 .%39.3 بينما ربتل نسبة طلبة ليسانس %60.7 شخص ام 34

 كىذا راجع غلى اف معظمهم من تفاعلوا مع االستمارة االلكًتكنية من اؼباسًت إلدراكهم مدل أنبيتها 

يف إسباـ البحث العلمي كؽبم نفس اؽبدؼ كىو اغبصوؿ على الشهادة ك إدراكهم غبساسية كجدية اؼبوضوع كؽبم 

 .تفاعل كحضور قوم يف الصفحات ك اجملموعات

 

 استخدام الطلبة لقيمة التضامن يف موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك: احملور األول

ميثل تداول قيمة التضامن يف موقع الفايسوك مقارنة بباقي مواقع التواصل االجتماعي :01جدول رقم 
 األخرى

المسبة المموية  التكرار   اإلجاباا
% 91 51 نعم
% 9 05 ال

لٌسانس
39%

ماستر
61%

توزيع مفردات العينة حسب املس توى ادلرايس
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% 100 56اجملموع 
 

 
 :التعليق

غلى اف اغلب اؼببحوثُت أجابوا ب نعم يعترب موقع الفايسبوؾ أكثر تداكال  (04)تشَت نتائج اعبدكؿ رقم 

 أما اإلجابات ب ال فقدرت نسبتها % 91لقيمة التضامن مقارنة بباقي مواقع التواصل االجتماعي دبا يقدر ب 

 .% 9ب 

كىذا يفسر اؽبدؼ من موقع الفايسبوؾ كىو التشارؾ يف موضوعات هتم ؾبموعات صغَتة ك الكبَتة ك 

، كخاصة ...اليت ربتاج تضامن كمناقشة على عكس انستغراـ يهتم بالصور ، تويًت، تغريدات ،يوتيوب،فيديوىات 

 .انو أكثر مواقع استعمبل كشيعا كسهولة يف أكساط الطلبة

 ميثل التفاعل مع ادلنشورات اليت هبا قيمة التضامن:02جدول رقم 

المسبة المموية  التكرار   اإلجاباا
% 79 46 نعم
% 21 12 ال

% 100 56اجملموع 
 

نعم
91%

ال
9%

تداول كمية التضامن يف موكع الفيس بوك 



 انفصم انرابع                                               االجراءات انًنهجية نهدراسة  ونتائجها
 

72 
 

 
 : التعليق

تشَت نتائج اعبدكؿ إال أف أغلبية العينة أجابت بنعم ألهنم يتفاعلوف من اؼبنشورات اليت هبا قيمة التضامن 

 .% 21 أما من أجابوا ب ال فنسبتهم تقدر ب % 79بنسبة كبَتة تقدر 

كىذا نتيجة اىتمامهم دبواضيع اؼبتعلقة بالتضامن اػباصة بتخصصهم كؿبيطهم ك باعتبارىا جزء من 

 .حياهتم

 

 

 

 حول نوع التفاعل مع ادلنشورات اليت هبا قيمة التضامن: 03جدول رقم 

المسبة المموية  التكرار   اإلجاباا
% 94 53 اإلعجاب
% 6 3 السلب
% 100 56اجملموع 

 

نعم
79%

ال
21%

تفاعل مع املنشورات اليت تتضمن كمية التضامن
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 : التعليق

 إذل أف الكثَت من الطلبة يتفاعلوف بإهبابية اذباه اؼبنشورات اليت تعٍت بقيمة 03تشَت نتائج اعبدكؿ رقم  

 .%6على عكس الذين يتفاعلوف بالسلب تقدر قيمتهم ب %94التضامن بنسبة 

ىذا راجع الف مفهـو التضامن حبد ذاتو اهبايب ام ىذا وبتم ىذا التفاعل كغالبا ما تكوف مواضيعو عميقة 

 .كذات أنبية بالنسبة للطلبة ك سبس صلب ؿبورىم

 

 

 حول ادلسامهة يف خلق منشورات تعزز من قيمة التضامن : 04جدول رقم 

المسبة المموية  التكرار   اإلجاباا
% 65.5 35 نعم
% 34.5 21 ال

% 100 56اجملموع 
 

االعجاب
94%

السلب
6%

هوع التفاعل مع املنشورت اليت تتضمن فمية التضامن 
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 :التعليق

  % 65.5 إذل إف الطلبة يسانبوف يف خلق منشورات تعزز قيمة التضامن  بنسبة 07تشَت نتائج  رقم 

كىذا أكثر من نسبة الطلبة الذين ال يسانبوف يف خلق منشورات تعزز من قيمة التضامن بنسبة باعتبار  أف  ؽبؤالء 

لطلبة ؽبم مضامُت كمواضيع زبصهم كزبص زبصصهم ؿبتاجة للمعاعبة كالنشر للقياـ بسلوكات اذباىها ك تغيَت 

 .فكر سائد كالتضامن من اجل إهباد حل كنشر اؼبعلومة ك التحسيس بأنبية ىاتو اؼبواضيع

 

 

ميثل تناول الصفحات و اجملموعات الفايسبوكية لدراسات علوم اإلعالم و االتصال قيمة : 05جدول رقم 
 التضامن و تعمل عل تعزيزىا

المسبة المموية  التكرار   اإلجاباا
% 65.5 35 نعم
% 35.5 21 ال

% 100 56اجملموع 
 

نعم
95%

ال
5%

املسامهة يف خلق منشورات تعزز من كمية التضامن
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 :التعليق

 أما من %65.5تراكحت اإلجابات بُت نعم ك ال فكانت اؼبفردات اليت اجابت بنعم أكثر من ال بنسبة 

 .%35.5أجابوا ببل فكانت نسبتهم 

 إف األغلبية  الساحقة اؼبشًتكة يف صفحات ك اجملموعات الفايسبوكية اؼبهتمة بعلـو اإلعبلـ كاالتصاؿ 

من الطلبة باإلضافة غلى األساتذة كمن لطبيعي يتناكلوف صور كفيديوىات كنصوص بغرض التضامن لتحقيق 

 .ىدؼ مشًتؾ ة زبلص من مشاكل عالقة 

 

 أراا أشكال التضامن يف صفحات ورلموعات الفايسبوك: 06حتليل السؤال رقم 

كمن بينها التضامن يف  (مفردة) طالب %56اختلفت اإلجابات من طرؼ مفردات العينة اؼبقدرة ب 

اجملاؿ الدراسي بدرجة أكذل كيف اجملاؿ اإلنساين بدرجة ثانية يف ؾباؿ الدراسة كتسهيلها، اختلفت اإلجابات ك 

تنوعت حسب اآلراء ىناؾ من رأم أنو يوجد الكثَت من النماذج للتضامن خاصة تلك اليت زبص الشعوب 

اؼبستعمرة ، نذكر على سبيل اؼبثاؿ القضية الفلسطينية أك الشعوب اؼبغلوب على أمرىا كمسلمي تركستاف الشرقية 

كمسلمي ميامبار كما تتناكؿ ضببلت ضد العنصرية دبختلف أشكاؽبا كالعنصرية ضد السود  اليت ما زالت ربصد 

نعم
65%

ال
35%

تناول صفحات و اجملموعات الفايس بوكية دراسات علوم الاعالم واالتصال كمية 

التضامن وتعمل عىل تعزيزها 
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أركاح الكثَت من األبرياء عرب العادل دكف أف ننسى ضببلت التضامن مع من يتعرضوف لتميز،كما يوجد عدة 

مفردات أكدت على التضامن االجتماعي كىو تضامن الطلبة مع قضايا اجتماعية هتمهم باعتبارىم جزء مهم من 

 .ىذا اجملتمع، حفبلت تضامنية مساعدة خَتية

 

 (الفايسبوك)تأثري قيمة التضامن عل  طبيعة استخدام الطلبة دلوقع التواصل االجتماعي : احملور الثاين

حول ادلنشورات اليت حتوي قيمة التضامن يف موقع الفايسبوك حتدث تغيريا يف سلوكات : 01جدول رقم 
 :وأ كار

المسبة المموية  التكرار   اإلجاباا
% 88.4 46 نعم
% 1.9 1 ال

% 5.7 3 شلكن
% 3.8 2 أحيانا

% 100 52اجملموع 
 

 
 :التعليق

88%

2%
6% 4%

حول املنشورات اليت حتوي كمية التضامن يف موكع الفايس بوك حتدث تغيريا يف سلواكت 

وأ فاكر

نعم ال ممكن أحٌانا
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إف اغلب اإلجابات حوؿ التغيَت الذم ربدتو منشورات الضامن يف السلوكات كاألفكار كانت اإلجابات 

 .%1.9 على عكس باقي اإلجابات اليت دل تتعدل نسبة %88.4بنعم بنسبة 

أم أف ىذه اؼبضامُت ذات أنبية ك تأثَت فاغلبها تصب يف صاحل الطلبة ك اؼبصلحة العامة ك اجملتمع 

 .فبالتارل تكوف ؽبا نتيجة اهبابية ككقع  على نفوس مفردات البحث بتغيَت سلوكاهتم كأفكارىم

 التغيريات اليت حتدهتا قيمة التضامن عرب موقع الفايسبوك: 02جدول رقم 

المسبة المموية  التكرار   اإلجاباا
% 59.3 32 تبين  عل أو السلوك
%  31.5 17 معارضة ىذا الفعل

%  9.3 5 ال هتتم 
% 100 54اجملموع 

 

 
 :التعليق

59%

32%

9%

التغيريات اليت حتدهتا كمية التضامن

تبنًالفعلأوالسلوك معارضةهذاالفعل التهتم
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 بينما فبارسة % 59.3اختلفت اإلجابات ك النسب لكن أغلب اؼبفردات أجابت بتبٍت الفعل بنسبة 

 . كىي نسبة قليلة جدا%9.3 أما من ال يهتموف بنسبة %31.5ىذا الفعل ب 

كمن ىنا نستنتج اف قيمة التضامن يف اغباالت ك اؼبنشورات عرب مواقع التواصل االجتماعي ك خاصة 

 .موقع الفايسبوؾ على إثر كل افكار اؼبستخدمُت  ك ذبعلهم بتبنوف فعل ك يفكركف بو

 

الذي يتضمن الدور الذي تقوم بع قيمة التضامن يف منصات : 03اإلجابة عن السؤال رقم 

 التواصل االجتماعي

الدكر الذم يقـو بو قيمة التضامن يف منصات التواصل االجتماعي الفايسبوؾ بُت الطلبة كباعتبار إف 

السؤاؿ كاف  مفتوح فاختلفت اإلجابات من مفردة ألخرل ك سنعرض لكم  أكثر اإلجابات تكرارا، لقيمة 

التضامن دكر خَتم لتقديبها أفكار تدعو للتعاكف ك التفاعل تعزيز قيمة كتشجيع الشباب ك الطلبة على اؼبشاركة 

يف األعماؿ  التضامنية  تعزيز اؼبسؤكلية االجتماعية كىذا ألهنا تتضمن مشاكل اجتماعية  تسليط يف غالب 

األحياف الضوء على مواضيع ذات أنبية  تساىم ىذه القيمة يف تقوية الركابط االجتماعية بُت األشخاص بصفة 

عامة ك الطبلب  بصفة خاصة كما تنمي قدرات الطبلب يف اجملاؿ االجتماعي ك التعليمي ك تعم الفائدة، كتقوية 

 .أكاصر األخوة  كاإلنسانية ك التواصل بُت أكساط الطلبة ك نشر اؼبعلومات

 

 

 حول نوع التأثري الذي حتدتو ىذه القيمة يف نفسية الطالب اجلامعي: 04جدول رقم 

المسبة المموية  التكرار   اإلجاباا
% 100 56 اإلجياب
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 / / السلب
% 100 56اجملموع 

 

 
 :التعليق

اصبع صبيع مفردات العينة على اف التأثَت الذم حدثو قيمة التضامن يف نفسية  الطالب اعبامعي باإلهباب 

 . حبيث دل نسجل كال إجابة بالسلب%100ك ذلك بنسبة 

 كل ىذا راجع إذل أف مصطلح التضامن اهبايب ك غرضو ربقيق أىداؼ  كمصاحل ك إهباد حلوؿ فبا هبعل 

 .اثره بطبيعة اغباؿ اهبايب

 

 

 

 ميثل الوسيط الذي يثري انتباه عند تصفح موقع الفايسبوك:05جدول رقم 

المسبة المموية  التكرار   اإلجاباا

% 18.5 10 صور

100%

0%

هوع التأ ثري اذلي حتدته كمية التضامن

االٌجاب السلب
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% 61.1 33  يديو
% 20.3 11 النص
% 100 54اجملموع 

 

 
 :التعليق

يف ىذا السؤاؿ اختلفت اإلجابات باف الوسيط الذم يثَت انتباه اؼبتصفحُت بُت الصور ك الفيديو ك النص  

 .% 61.1 كالصور بنسبة % 20.3 كالنص بنسبة % 18.5ككاف الًتتيب كالتارل الفيديو بنسبة 

ككل ىذا راجع اذل الفيديو يعطي معلومات اكثر  كوباكي الواقع كأكثر مصداقية من النص كالصورة ككذؿ 

االىتماـ الذم ساد غب اآلكنة األخَتة بالفيديو دبقارنة بباقي الوسائط ك سرعة انتشاره كتشاركو ككثرة التفاعل 

 .حولو كأثره البالغ على الفرد

 

كيف ختاـ االستمارة طرحنا سؤاؿ حوؿ رأم الطلبة يف أكثر اؼبواضيع الواجب التضامن فيها ككاف السؤاؿ 

مفتوحا فاختلفت اإلجابات سنقـو بعرض البعض منها، صبع لتربعات ،اغبراؾ،اؼبشاكل اؼبشًتكة بتطلعات الطلبة 

،نشر اؼبصادر كاؼبراجع اليت يواجهها الطلبة أثناء أدائهم حبوثهم العلمية، مواضيع دينية تتعلقن طريقة التعلم ك 

الصورة
19%

الفٌدٌو
61%

النص
20%

ميثل الوس يط اذلي يثري اهتباهم عند تصفحم للفايس بوك
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القوانُت اليت تأيت من كزارة التعليم العارل كالبحث،مواضيع زبدـ اجملتمع ذات أنبية كبَتة يف شىت اجملاالت،التشغيل 

مشاكل جامعية أكثر شيوعا خاصة لئلقامة اعبامعية كظركفهم ك األغلبية الساحقة لئلجابات كانت بأنو هبب 

 .التضامن من أجل حل مشاكل اعبامعية ك النقل كمشاكل التخصص من أجل خلق ظركؼ تساعد على التعلم

 

 

 مسامهة كموقع الفايسبوك يف حتصيل ادلستوى التعليمي ما بني الطلبة من خالل قيمة التضامن: احملور الثالث

المسبة المموية  التكرار   اإلجاباا

% 67.9 38 نعم
% 32.1 18 ال

% 100 54اجملموع 
 

 

 

 :التعليق

68%

32%

مسامهة مكوكع الفايس بوك يف حتصيل املس توى التعلميي ما بني الطلبة من خالل  

 كمية التضامن

نعم ال
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 نسبة اىتماـ الصفحات كمواقع التعليم العارل قيمة التضامن من حيث 01اجلدول رقم تشَت نتائج 

% 32.1 كاإلجابات ب ال قدرت ب %67.9كانت اإلجابة ب نعم مرتفعة ك قدرت نسبتها ب 

كمن خبلؿ اعبدكؿ اعبله يبُت اف صفحات كمواقع التعليم العارل هتتم بقيمة التضامن من خبلؿ اؼبواضيع 

 كاحملتول الذم تنشر غَتىا

 

اؼبواضيع اليت هتتم هبا ىذه الصفحات كاؼبواقع تدكر حوؿ امور التعليم كمواضيع النشاطات العلمية كالتكريبات - 2

ككل ما يتعلق بالطلبة اعبامعيُت كالندكات العلمية كذكم االحتياجات اػباصة كاعبمعيات اػبَتية مثاؿ على ذلك 

قفة رمضاف سنويا مديد اؼبساعدة ماديا كمعنويا التربع بالدـ كاؼبسانبة يف بناء مسكن للمحتاج كذلك كلو يساىم 

يف بعث االىتماـ كركح التضامن يف تقسية الطالب اعبزائرم ك ال ننسى كذلك مسانبة يف صبع التربعات للتكفل 

 .بعملية جراحية لكل مريض ؿبتاج إذل يد العوف

 

 

 :تقييم الطالب للصفحات وادلواقع الطالبية يف تناوذلا لقيمة التضامن:3جدول رقم 

المسبة المموية  التكرار   اإلجاباا

% 14.3 8 كثريا
% 13.2 13 قليال
% 48.2 27 متوسط
% 14.3 8 نادرا

% 100 56اجملموع 
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 :التعليق

 كالذم يوضح تقييم الطالب للصفحات ك اؼبواقع الطبلبية يف تناكؽبا لقيمة 03اجلدول تشَت نتائج 

 48.2التضامن إذ جاءت نسبة التقييم يف تناكؽبا لقيمة التضامن من متوسط بالدرجة األكذل حيث قدرت بنسبة 

 كأخَتا درجة نادرا %14.5 كدرجة كثَت دبعدؿ قدرت بنسبة %23.2تليها درجة التقييم دبعدؿ قليل نسبة %

 كمن ىنا يتضح أف معدؿ تقييم الطالب صفحات كاؼبواقع الطبلبية يف تناكؽبا لقيمة التضامن كاف %14.3بنسبة 

 .دبعدؿ

 

 ميثل دور موقع الفايسبوك يف تفعيل قيمة التضامن بني الطلبة: 04جدول رقم 

المسبة المموية  التكرار   اإلجاباا

% 94.6 53 نعم
% 05.4 03 ال

% 100 54اجملموع 
 

16%

15%

53%

16%

 تليمي الطالب للصفحات واملواكع الطالبية يف تناولها للمية التضامن

كثٌرا قلٌال متوسط نادرا
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 :التعليق

 إذا كاف اؼبوقع الفايسبوؾ دكر يف تفعيل قيمة التضامن من ما ين الطلبة إذا 04اجلدول رقم تشَت نتائج 

 كمن ىنا نبُت أف ؼبوقع الفايسبوؾ دكر يف تفعيل %05.4اتضح من خبلؿ أف نسبة االجابة ب ال كانت  ب 

 .قيمة التضامن  تعزيزىا ما بُت الطلبة من خبلؿ اجابتهم

 

 

يتمثل دكرىا يف التفاعل السريع مع اؼبوضوع التعاكف كاألخوة تسهيل عملية التواصل كالتضامن ما بُت الطلبة - 5

كتبادؿ اؼبعلمات بنشرىا كتفعيلها سر ىذه اؼبواقع ك الصفحات بعث يف ركح الطلبة اؼببادرة يف التضامن  جعلهم 

يد كاحد كنشر الوعي كسهولة نقل األخبار تكوين الطلبة من ـبتلف كيبلت الوطن كجعلهم أسرة كاحدة ك دبا اف 

الفايسبوؾ أصبح من ضركريات اغبياة إذ لو دكر يف تفعيل ىذه القيمة من خبلؿ ايصاؿ ام ؿبتول يف ظرؼ 

قياسي ؿبدكد ردبا كاف سيستغرؽ زمن طويبل يف كصولو عرب كسيلة اخرل ك ق دكر كبَت يف نشر ـبتلف اغباالت 

95%

5%

 ميثل دور موكع الفايس بوك يف تفعيل كمية التضامن بني الطلبة

نعم ال
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االجتماعية الف قيمة التضامن تعترب بالدرجة األكذل قيمة أخبلقية دينية قبل اف تكوف اجتماعية ك تأثَتىا خاصة 

 .عرب نشر اغباالت االجتماعية بالصوت كالصورة

 

 

 يبني الطالب ىذه القيمة أثناا و لوجو دلوقع الفايسبوك: 06 جدول رقم 

المسبة المموية  التكرار   اإلجاباا

% 96.4 54 نعم
% 03.6 2 ال

% 100 56اجملموع 
 

 
 :التعليق

 يبُت اف معظم الطلبة يستفيدكف من ىذه القيمة أثناء ك لوجههم ؼبوقع 06اجلدول رقم تشَت نتائج 

"  كنسبة االجابة ب ال%96.4جد مرتفعة كقدرت نسبتها ب " نعم"الفايسبوؾ حيث جاءت اإلجابة ب 

96%

4%

 يبني الطالب هذه اللمية أ ثناء و لوجه ملوكع الفايس بوك

نعم ال
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 كمن خبلؿ اعبدكؿ اعبله يرل باف الطلبة استفادكا بشكل كبَت أثناء تصفحهم للفايسبوؾ %03.6كانت 

 .كخاصة اؼبواضيع كاؼبنشورات اؼبتعلقة بقيمة التضامن

 

يستفيد الطالب من ذلك  عن طريق التصفح على مواقع التواصل االجتماعي كاكتساب أصدقاء جدد - 7

كتكوف بينهم قيمة التضامن من خبلؿ  تصفحو ؼبا يرسخ ىذه الثقافة يف نفسية الطالب فينقلها غلى ؿبيطو 

الطبليب كإذل ؿبيطو اػباص كتطبيق التفاعل من خبلؿ نشر الوعي كالتعاقد بُت اجملتمعات كاألعماؿ اػبَتية تنمية 

الفكر بتفعيل التضامن كنشر ركح اؼبساعدة كاإلحساف يف حلوؿ اؼبشاكل كتبٍت سياسة اغبوار كالتعامل كالتقييم 

كاإلطبلع على اؼبواضيع اؼبتداكلة كاليت تتيح لو التعليق كإبداء رأيو حبرية كاحًتاـ اآلخرين كاحملتول ايضا كما يتسٌت 

لو قراءة تعليقات اآلخرين على ذات اؼبوضوع فبا هبعلو عربة من ذبارب اآلخرين كمشاركتهم بتجاربو ك اتعبَت عن 

 .جهة نظره تعزيز قيمة التضامن ك اؼبشاركة يف رسم ابتسامة الغَت

 :دراسةلنتائج ا -6

تعترب قيمة التضامن من أبرز القيم تداكال يف مواقع التواصل االجتماعي كخاصة الفايسبوؾ ؼبا وبملو من قيمة  -

 .التشارؾ كالتداكؿ

 إف أغلب الطلبة يتفاعلوف مع اؼبنشورات اليت ربتوم قيمة التضامن ك ربفز عليها ك يسانبوف يف خلقها  -

 .كنشرىا

 . تعترب صفحات علـو االعبلـ كاإلتصاؿ من أبرز اؼبتداكلُت لقيمة التضامن فيما ىبص ؾباؿ التخصص كغَته -

 زبتلف أشكاؿ التضامن يف صفحات ك ؾبموعات الفايسبوؾ كزبتلف أشكاؿ التفاعل معها من طرؼ  -

 .اؼبستخدمُت
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يف غالب .-  لقيمة التضامن يف موقع الفايسبوؾ أثر كبَت يف تغيَت سلوكات كأفراد اؼبستخدمُت كمنهم الطلبة -

 .األحياف ما يكوف تأثَت قيمة التضامن يف مواقع التواصل االجتماعي تأثَت إهبايب

 .يعترب الفيديو من أكثر الوسائط تأثَتا على قيم اؼبستخدمُت -

 هتتم صفحات ك مواقع التعليم العارل باؼبواضيع اليت تدكر حوؿ أمور التعليم كاؼبواضيع ك النشاطات العلمية  -

 .ك التكريبات ك كل ما يتعلق بالطلبة اعبامعيُت كالندكات العلمية ك اؼبلتقيات ك مساعدات اجتماعية

 . كثَتا ما يساىم موقع الفايسبوؾ يف تفصيل قيمة التضامن ما بُت الطلبة -

 يستفيد الكثَت من الطلبة عند كلوجهم الفايسبوؾ بالقيم اؼبوجودة فيو كخاصة قيمة التضامن بتعبَت فكرىم ك  -

.انارتو
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اف العبلقات العامة داخل الفايسبوؾ اذءت كاقعا جديدا دل يكن لو أثر اجملتمعات اؼبعاصرة ك لدل 

الشباب أك الطلبة اعبامعيُت فقد ظهر ىذا كلو مع الثورة اؼبعلوماتية ك التطور التكنولوجي كالعلمي إذا كاف اىا 

تأثَت مباشر ك غَت مباشر على الركابط االجتماعية ك األسرية اذ سبكنت ىذه التقنية من ابتكار عبلقات افًتاضية 

اكتسحت الوسط اعبامعي الذم يسكنو الطلبة اذ اصبح العادل الونبي اػباص هبم اليت بدأت تأخذ اشكاؿ 

متعددة كجد فيها الفرد نفسو ؾبددا فاعبليف انتاج كاقع اجتماعي معُت من خبلؿ دخولو يف عبلقات تفاعلية مع 

 .أفراد آخرين ك إف الطالب اعبامعي شديد التعلق دبوقع الفايسبوؾ ؼبا يفتحو ىذا اؼبوقع كاؼبطلقة ك العمل كالوقت

يعترب موقع الفايسبوؾ من أكثر اؼبواقع التواصل االجتماعية تداكال ك أصبح يف متناكؿ اعبميع دكف استثناء 

 األخرل فهو وبوم كم ىائل من الثقافات ـبتلفة ك االجتماعيةحيث اختصر اؼبسافات كباقي مواقع التواصل 

متنوعة ك ىذا هبعل منو سبلحا ذك حدين كما لو إهبابيات لو أيضا سلبيات قد تنجم يف أكساط اؼبستخدمُت 

خاصة الطالبة اعبامعيُت ك من بُت كل القيم اؼبنتشرة ك اخًتنا قيمة التضامن عرب ىذه الوسيلة ألف اؼبوقع 

الفايسبوؾ أثر كبَت على اؼبستخدـ فقضاء كقت طويل يف تصفح اؼبواقع ككضع اؼبشاركات مع عائلتو ك أصدقائو 

 .كزمبلئو ك معارفو ك الرد على التعليقات ك اؼبنشورات
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،دارالمسٌرةللنشرو1صالحدمحمأبوجاد،سٌكولوجٌةالتنشئةاالجتماعٌة،ط/28
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3دمحمخلٌلعباسدمحمبكرنوفلوآخرون،مدخلإلىمناهجالتربٌةوعلمالنفس،ط/30

.2011،دارالمسٌرةللنشروالتوزٌعوالطباعة،األردن،  
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الصفحة  المحتوياا  
وعر فان  شكر  

إهداء  

ملخص الدراسة باللغة العربية  

ملخص الدراسة باللغة اانجليزية  

ب  - أمقدمة  
 9 مدخص عام للدراسة:الفصص األول

 10-9 اشكالية الدراسة وتساؤالهتا -12
 10 أسباب اختيار ادلوضوع -13
 11  اىداف الدراسة -14
 11  امهية الدراسية -15
 12-11  رلال الدراسة -16
 12 صعوبات الدراسة -17
 17-12 حتديد ادلفاىيم -18
 20-17 الدراسات السابقة -19
 21-20 الدراسة االستطالعية  -20
 23-21  نظرية الدراسة  -21

  القيم ااجتماعية: الفصص الثاني
 25 متييد

 26 ماىية القيم:  ادلبحث األول
 28-27 مفيوم القيمة: ادلطلب األول

 29-28 نبذة وجيزة عن تطور القيم:  ادلطلب الثاين
 31-29 أمهية دراسة القيم: ادلطلب الثالث

 33-32 خصائص القيم: ادلطلب الرابع 
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 35-33 وظائف القيم:  ادلطلب اخلامس
 36-35 تصنيفات القيم: ادلطلب السادس

 37ماهية القيم ااجتماعية  : المبحث الثاني
 38 مفيوم القيمة االجتماعية: ادلطلب األول

 39-38 امهية القيمة االجتماعية:ادلطلب الثاين
 40-39 انواع القيم االجتماعية: ادلطلب الثالث

 42-41 مفيوم قيمة التضامن:ادلطلب الرابع
 43-42 أمهية قيمة التضامن: ادلطلب اخلامس

 43 خصائص قيمة التضامن: ادلطلب السادس
 44 خامتة الفصل

  (الففايسبوك)شبكاا التوااص ااجتماعي  : الفصص الثالث
 46 متييد

 47 ماىية شبكات التواصل االجتماعي: ادلبحث األول
 48-47 مفيوم شبكة التواصل االجتماعي: ادلطلب األول
 49-48 نشأة مواقع التواصل االجتماعي: ادلطلب الثاين

 52-49 خصائص شبكات التواصل االجتماعي:  ادلطلب الثالث
 53-52 مكونات شبكات التواصل االجتماعي:  ادلطلب الرابع

 56-54  وائد شبكات التواصل االجتماعي: ادلطلب اخلامس
 58-56 سلاطر شبكات التواصل االجتماعي: ادلطلب السادس

 59ماهية موقق الففايسبوك  : المبحث الثاني
 59 تعريف موقع الفايسبوك: ادلطلب األول

 61-59 نشأة وتطور موقع الفايسبوك: ادلطلب الثاين
 63-61 مكونات موقع الفايسبوك:  ادلطلب الثالث

 65-63 مسات موقع الفايسبوك:  ادلطلب الرابع
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 68-66 آليات التواصل بني اعضاا موقع الفايسبوك: ادلطلب اخلامس
 70-68 أمهية الفايسبوك بالنسبة للمجتمع: ادلطلب السادس

 71 خامتة الفصل 
 ااجراءاا الممهجية للدراسة ونتائجها  : الفصص الرابق

 73 متييد
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 75 عينة الدراسة وطريقة اختيارىا- 3 -9

 76-75  أدوات مجع البيانات -10
 98-77  تفريغ وحتليل البيانات -11
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

كلية العلوم ااجتماعية  

 علوم اإلعالم و اإلتصالقسم  

 :إستمارة حول

 

: مالحظة

 أخي أخيت الكريبة ربية طيبة أما بعد

نأمل أف تتكرموا باإلجابة على أسئلة ىذه االستمارة بصراحة تامة كصدؽ،علما أـ ما تدلوف 
 بو من إجابات ستكوف موجهة يف خدمة البحث العلمي

 كيف األخَت نشكركم مسبقا على حسن تعاملكم كمسانباتكم القيمة يف إثراء ىذه الدراسة

 سيد اؼبرابط ربيعة  

 بوحفص فاطمة 

 
 تقبلو مين  ائق االحرتام والتقدير
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 :  البيانات الشخصية

         ذكر                   أنثى :اجلنس

:  السن

 :ادلستوى التعليمي

 (الفايسبوك)استخدام الطلبة لقيمة التضامن يف موقع التواصل االجتماعي : احملور األول

 ىل يعترب موقع الفايسبوك األكثر تداوال لوال قيمة التضامن بني مواقع التواصل االجتماعية األخرى؟ -1

 نعم                     ال

 ىل تتفاعل مع ادلنشورات اليت تتضمن قيمة التضامن؟ -2

     نعم                           ال

 كيف يكون ىذا التفاعل؟ -3

 النشر                            التعليق   اإلعجاب

 ىل تساىم أنت يف خلق منشورات تعزز من قيمة التضامن؟ -4

            نعم                                   ال

برأيك ىل تتناول صفحات واجملموعات الفايسبوكية دراسات علوم االعالم واالتصال قيمة  -5

 التضامن وتعمل عل  تعزيزىا؟

              نعم                               ال
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 ما ىي أشكال ىذا التضامن يف ىذه الصفحات واجملموعات؟ -6

.....................................................................................................

............................................................................................... 

 (الفايسبوك)تأثري قيمة التضامن عل  طبيعة استخدام الطلبة دلوقع التواصل االجتماعي : احملور الثاين

ىل ادلنشورات اليت حتوي قيمة التضامن يف موقع الفايسبوك حتدث تغيريا يف سلوكاهتم  -1

 وأ كارىم؟

  نعم  ال

 يف ماذا تتمثل ىذه التغيريات؟ -2

  تبٍت الفعل أك السلوؾ        معارضة ىذا الفعل     ال هتتم 

برأيك ما ىو الدور الذي تقوم بو قيمة التضامن يف منصات التواصل االجتماعي الفايسبوك  -3

 ما بني الطلبة

.....................................................................................................

............................................................................................... 

 ما ىو نوع التأثري الذي حتدثو ىذه القيمة يف نفسية الطالب اجلامعي؟ -4

                     اإلجياب                 السلب

ما ىو الوسيط الذي يثري انتباىك عند تصفحك دلوقع الفايسبوك و ترى بأنو تعزز من قيمة  -5

 التضامن ما بني الطلبة؟
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         الصورة      الفيديو      النص

 مسامهة موقع الفايسبوك يف حتصل ادلستوى التعليمي ما بني الطلبة من خالل قيمة التضامن:احملور الثالث

 ىل ترى بأن صفحات ومواقع التعليم العايل هتتم بقيمة التضامن؟ -1

                   نعم                    ال                     نادرا

 ما ىي ىذه ادلواضيع اليت هتتم هبا ىذه الصفحات و ادلواقع -2

.....................................................................................................
.............................................................................................. 

 ما ىو تقييمك ذلذه الصفحات وادلواقع الطالبية يف الفايسبوك وتناوذلا لقيمة التضامن  -3

     كثريا                    قليال                  متوسط                  نادرا

 ىل دلوقع الفايسبوك يف تفعيل قيمة التضامن ما بني الطلبة؟ -4

                   نعم                    ال                 

 ما ىو الدور؟ -5

.....................................................................................................

............................................................................................... 

 ىل يستفيد الطالب من ىذه القيمة أثناا ولوجو دلوقع الفايسبوك؟ -6

               نعم                      ال

 كيف يستفيد من ذلك؟ -7
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.....................................................................................................

............................................................................................ 

 

 

 

 

 

 


