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 عنوان الجدول الرقم
 

 الصفحة
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22 
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 جدول يوضح  الخدمة المفضلة لدى أفراد العينة من خدمات الفايسبوك 10
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20 
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20 
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20 
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00 
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00 

 

 فهرس الجداول                



 

  

 

في هذه الدراسة تم تناول ظاهرة العنف اللفظي في مواقع التواصل االجتماعي بصفة عامة وموقع 

تأثيرها على   أشكالها,أسبابها , ع هذه الظاهرةحيث تم التطرق إلى دواف, الفايسبوك بصفة خاصة

 .ول المقترحة للحد منهاباإلضافة إلى مجموعة الحل,المستخدمين 

ماهي األشكال التي يمارس من خاللها العنف اللفظي عبر صفحات  :وقد جاءت إشكالية الدراسة كالتالي 

 ؟الفايسبوك وما مدى تأثيرها على المستخدمين 

 :ت هاته اإلشكالية  التساؤالت  التاليةحوتندرج ت

 ؟رسة العنف اللفظي عبر صفحات الفايسبوكماالذي يدفع مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي إلى مما

كيف يتعامل طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال بجامعة وهران مع ظاهرة العنف اللفظي في موقع 

 ؟الفايسبوك

ماهي أهم الحلول التي يراها طلبة قسم علوم اإلعالم واالتصال بجامعة وهران مناسبة للحد من ظاهرة 

 ؟العنف اللفظي في موقع الفايسبوك

فهو يقوم على جمع  ,وقد تم االستعانة في هذه الدراسة بالمنهج الوصفي باعتباره المنهج المالئم لها

وكانت ,البيانات والمعلومات التي تساعد في الكشف على كل الجوانب الخاصة بالظاهرة محل الدراسة 

واالتصال بجامعة طالب وطالبة بقسم علوم اإلعالم  23حيث وزعت على  ,أداة البحث هي االستمارة

 .وتم تفريغ الجداول من خالل حساب النسب المئوية والمتوسط الحسابي لمختلف األسئلة ,وهران 

 :في نهاية الدراسة استخلصنا النتائج التالية

 حريةلالمفهوم الخاطئ ل و, األخالقيةانهيار القيم  هي دوافع استخدام العنف اللفظي في الفايسبوكمن أهم 

 .اك خلطا كبيرا بين حرية الرأي والتعبير باعتبار أن هن

لتفادي في الفايسبوك إما بالتجاهل  اللفظي يتعامل طلبة علوم اإلعالم واالتصال عند تعرضهم للعنف 

وأحيانا يلجؤون إلى الرد  ,لعدم تحملهم االهانة أو الرد بالمثل ,الدخول في حوارات هم في غنى عنها

 .بطريقة محترمة 

علوم اإلعالم واالتصال مناسبة لمواجهة العنف اللفظي هي الرقابة قسم اها طلبة الحلول التي ير 

 .والتوعيةوالرقابة القضائية  االلكترونية 

 

 

 

 ملخص الدراسة



 

Dans cette étude, le phénomène de la violence verbale a été abordé dans  

les sites de réseautage social en général et Facebook en particulier où les motivations 

de ce phénomène ont été abordées forme son impact sur les utilisateurs ainsi que le 

paquet de solutions proposées pour le réduire. 

Le problème de l’étude est le suivant: Quelles sont les formes par lesquelles la 

violence verbale est pratiquée par les pages Facebook et comment elle affecte les 

utilisateurs? 

Les questions suivantes sont incluses dans ce numéro: 

 Qu’est-ce qui pousse les utilisateurs des médias sociaux à s’engager dans la violence 

verbale à travers les pages Facebook? 

 Comment les étudiants du département des sciences de l’information et de la 

communication à l’Université d’Oran traitent du phénomène de la violence verbale sur 

Facebook. ? 

     Quelles sont les solutions les plus importantes que les étudiants du département des 

sciences des médias et de la communication à l’Université d’Oran envisagent de 

réduire le phénomène de la violence verbale sur Facebook? 

Dans cette étude, l’approche descriptive a été utilisée comme méthode appropriée, qui 

est basée sur la collecte de données et d’informations qui aide à détecter tous les 

aspects du phénomène en question et l’outil de recherche a été la forme, distribué à 50 

étudiants dans le département des sciences des médias et de la communication à 

l’Université Oran le gypse a été vidé en calculant les pourcentages et la moyenne 

arithmétique de diverses questions. 

A la fin de l’étude, nous avons extrait les résultats suivants de la plus importante de 

l’utilisation de la violence verbale sur Facebook est la rupture des valeurs morales et 

l’idée fausse de la liberté, considérant qu’il ya une grande confusion dans les concepts 

de liberté d’opinion et d’expression les étudiants des médias et des sciences de la 

communication quand ils sont maudits Le verbal dans Facebook est soit ignorer pour 

éviter de s’engager dans les conversations qu’ils sont d’une manière riche ou de 

répondre dans un exemple parce qu’ils ne sont pas insultants et parfois ils recouraient à 

répondre de manière respectueuse les solutions que les médias et les étudiants en 

science de la communication jugent approprié pour affronter la violence verbale est la 

censure électronique et le contrôle judiciaire Et la sensibilisation. 
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 ةــــــــــــــــــمقدم

يلجففففأ إليففففه ,وفطففففرة تتففففرجم نوعففففة العففففدوان لديففففه  ,العنففففف ظففففاهرة ارتبطففففت باإلنسففففان منففففذ وجففففوده  

وهفففو ظفففاهرة قديمفففة تطفففورت مفففع تطفففور المجتمعفففات       ,كوسفففيلة للتعبيفففر عفففن القفففوة أو الشفففعور بهفففا      

 .وساهمت فيها عدة عوامل اجتماعية سياسية اقتصادية 

يتسفففم عصفففرنا الحفففالي بانتشفففار ظفففاهرة العنفففف فأصفففبح سفففلوكا تتميفففو بفففه بعففف  المجتمعفففات وأصفففبح      

 .طريقا يتبع من قبل بع  األفراد فأصبح العنف يولد العنف منهجا و

فففال تخلففو شففوارعنا مففن مختلففف      ,ومففن أهففم أنففواع العنففف المنتشففرة فففي المجتمففع نجففد العنففف اللفظففي         

عبفففارات السفففب والشفففتم والعبفففارات الالأخالقيفففة التفففي تسفففبب أدى لبخفففرين سفففواء المقصفففودين بهفففا او       

 .المستمعين لها

وتطفففور متسفففارع  ,مفففن انفجفففار معرففففي   والعشفففرين هدتها بفففدايات القفففرن الواحفففد ومفففع الثفففورة التفففي شففف  

والتفففي أثفففرت بفففدورها تفففأثيرا جفففذريا ففففي مختلفففف جوانفففب الحيفففاة     ,ففففي تقنيفففة المعلومفففات واالتصفففاالت 

وتحديفففدا موقفففع الفايسفففبوك الفففذي سفففمح ل ففففراد       ,ومفففن أهمهفففا ظهفففور شفففبكات التواصفففل االجتمفففاعي     

وتكفففففوين مجتمعفففففات أخفففففرى افتراضفففففية موازيفففففة     ,ع األصفففففدقاءبالتواصفففففل وتبفففففادل المعلومفففففات مففففف  

ممفففا جعلهفففا  ,يقضفففي فيهفففا األشفففخات سفففاعات متواصفففلة دون رقيفففب أو حسفففيب    ,للمجتمعفففات الواقعيفففة

ومففن أهمهفففا ظففاهرة العنففف اللفظففي التفففي     ,ال تختلففف عففن الواقففع الحقيقففي مفففن حيففث الظففواهر السففلبية        

 .الفايسبوك تشهدها منصات مواقع التواصل االجتماعي وصفحات

مفففا  إلفففىحاولفففت ففففي هفففذه الدراسفففة تسفففليط الضفففوء علفففى هاتفففه الظفففاهرة ألنهفففا ظفففاهرة سفففلبية ال ترتقفففي   

وأيضففا بسففبب   ,واالسففتفادة مففن هاتففه المواقففع فففي أمففور مهمففة       ,وصففل إليففه اإلنسففان مففن العلففم والتقففدم     

أو  حيفففففث أصفففففبحت التعليقفففففات تحفففففت أي صفففففورة أو رأي,انتشفففففارها الكبيفففففر ففففففي موقفففففع الفايسفففففبوك 

موضفففوع مسفففرحا للشفففجارات والمواجهفففات والعبفففارات النابيفففة التفففي يخجفففل المفففرء مفففن قراءتهفففا والتفففي   

يمارسففففها  ,تمففففس العففففرض والشففففرف والشففففكل والعبففففارات العنصففففرية والتنمريففففة بمختلففففف أشففففكالها       

أشفففخات افتراضفففيون  نجهفففل هفففويتهم وسفففنهم ففففي اغلفففب األحيفففان ضفففد أشفففخات افتراضفففيين  خفففرين     

 .ع التواصل االجتماعي مرتعا للجهلة وضعاف النفوسوهذا ما جعل مواق

 أ

 



 

 :تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثالث فصول  

باإلضفففافة  ,تنفففاول اإلطفففار المنهجفففي الفففذي يضفففم إشفففكالية البحفففث والتسفففاؤالت الفرعيفففة       الفصفففل األول

أهففم  كمففا تففم القيففام بتحديففد    ,إلففى الفرضففيات مففع التطففرق ألسففباب اختيففار الموضففوع وأهميتففه وأهدافففه        

باإلضففافة إلففى أهففم الدراسففات التففي تففم       ,المصففطلحات التففي تففم اسففتعمالها وتقففديم تعريفففات مناسففبة لهففا       

وتفففم التطفففرق أيضفففا إلفففى المفففنهج المسفففتخدم واألداة التفففي تفففم اللجفففوء       ,االسفففتعانة بهفففا واالسفففتفادة منهفففا  

 .إليها وعينة الدراسة

 :ثالث مباحث  ضم الجانب النظري للدراسة تم تقسيمه إلى الفصل الثاني

تناولنفففا فيفففه مطالفففب   ,  ماهيفففة مواقفففع التواصفففل االجتمفففاعي وموقفففع الفايسفففبوك    بعنفففوان  المبحفففث األول

وأيضفففا  أبعادهفففا االيجابيفففة والسفففلبية,  ,المواقفففع تلففف تضفففم مففففاهيم لمواقفففع التواصفففل االجتمفففاعي واهفففم    

 .ومعنى الرأي العام االفتراضيمفاهيم للفايسبوك ونشأته 

  , النظريات المفسرة لهتقسيماته,أشكاله ,طرقنا فيه إلى ماهية العنفت المبحث الثاني

حفففددنا  ,المبحفففث الثالفففث تطرقنفففا فيفففه إلفففى العنفففف اللفظفففي ففففي موقفففع التواصفففل االجتمفففاعي الفايسفففبوك     

 .إلى أهم أسبابه باإلضافة,في الفايسبوك ه مفهوم العنف اللفظي وواقع هدا العنف يف

فقففد تففم القيففام فيففه بتوزيففع اسففتمارات علففى عينففة       ,باإلطففار التطبيقففي أمففا الفصففل الثالففث والففذي يخففتص    

علففففوم اإلعففففالم واالتصففففال بكليففففة العلففففوم اإلنسففففانية والحضففففارة اإلسففففالمية بجامعففففة    قسففففم مففففن طلبففففة 

واسفففتخالت النتفففائج وتقفففديم الخالصفففة  ,وبعفففد جمفففع االسفففتمارات تفففم تفريفففغ البيانفففات وتحليلهفففا ,وهفففران

وفففففي األخيففففر المراجففففع والمالحففففق  , المطروحففففة وإشففففكالية الدراسففففة التففففي تضففففم إجابففففات للتسففففاؤالت 

 .التي تم االستعانة بها
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 :دــــــــــتمهي

فتطرقنففففا إلشففففكالية الدراسففففة  , لقففففد قمنففففا فففففي هففففذا الفصففففل بتبيففففان الجانففففب المنهجففففي للدراسففففة             

, ألجففل وضفففع تصفففور واضفففح للنتيجففة المفففراد الوصفففول إليهفففا  , رعيفففة وأهميتهفففا وأهفففدافهاوتسففاؤالتها الف 

وتوضففيح الطريففق المعتمففد للوصففول إلففى تلفف  النتيجففة, ودلفف  بففالتركيو علففى نقففا  معينففة تففم حصففرها             

وتحديففففدها لملمففففام بجوانففففب الموضففففوع بيتبففففاع مففففنهج معففففين يتففففيح لنففففا الحصففففول علففففى المعلومففففات       

 .والبيانات  وقراءتها

 



                                         :                                                                                                        اإلشكالية-1

لمففففا تملكففففه مففففن   , تعتبففففر مواقففففع التواصففففل االجتمففففاعي األكثففففر انتشففففارا علففففى شففففبكة االنترنففففت            

خصففففائص جلبففففت ماليففففين األشففففخات فففففي العففففالم, حيففففث كففففان الهففففدف األساسففففي لوجودهففففا تعويففففو      

وتبفففادل المعرففففة والفائفففدة  , لففففةالتواصفففل, وتبفففادل األفكفففار وااللتقفففاء افتراضفففيا بأشفففخات وثقاففففات مخت  

 .وهذا ما سعى  إليه مخترعوها ومنظموها ومستخدموها األسوياء, والمتعة

وتوامنفففففا مفففففع العنفففففف الممفففففارس علفففففى األشفففففخات تشفففففهد يوميفففففا صففففففحات مواقفففففع التواصفففففل            

كالسفففب, والقفففذف, " العنفففف اللفظفففي"االجتمفففاعي وخاصفففة موقفففع الفايسفففبوك عنففففا مفففن نفففوع  خفففر وهفففو 

ومختلفففففف أشفففففكال التطفففففاول علفففففى ا خفففففرين  فهنفففففاك  , والتعبيفففففرات الطائفيفففففة والعنصفففففرية والشفففففتم,

أشفففخات يمارسفففون العنفففف اللفظفففي اتجفففاه أشفففخات افتراضفففيين  خفففرين باعتبفففار موقفففع كالفايسفففبوك          

يمفففنح لمسفففتخدميه مسفففاحة كبيفففرة للتعبيفففر بحريفففة, غيفففر أنهفففا تسفففت ل ففففي التطفففاول وإشفففاعة الفوضفففى        

 .والكراهية

ن الصففففحات الجوائريفففة تنشفففر عفففددا مفففن النكفففت العنصفففرية تليهفففا تعليقفففات ال       نجفففد الكثيفففر مففف  

تخلففو مففن الففتهكم, والتنمففر, والعبففارات النابيففة التففي قففد تالقففي اسففتهجانا واسففتنكارا إدا تففم ترديففدها فففي            

إال أنهفففا تجفففد المجفففال واسفففعا ومفتوحفففا علفففى صففففحات الفايسفففبوك باعتبفففاره يخلفففو مفففن    ,الحيفففاة الواقعيفففة

فظفففاهرة العنفففف اللفظفففي لفففم تعفففد مشفففهدا عفففابرا,     ,و السفففلطة الرادعفففة وبفففداعي حريفففة التعبيفففر  الرقابفففة أ

إنمفففا أضفففحت جفففوءا مفففن الواقفففع المعفففام يعكفففس انهيفففار القفففيم  ففففي الواقفففع الحقيقفففي واالفتراضفففي علفففى   

 .حد سواء

 :ومن هنا نطرح اإلشكالية التالية

ومففففا مففففد   ؟حات الفايسففففبوكمفففاهي األشففففكال التففففي يمففففانف مففففي عبلهففففا العنففففف اللفظففففي عبفففف  صففففف 

 ؟تأثي ها على المستخدميي 

 

 

 

 

 



 :التساؤالت الف عية 2-

اسفففتعمال العنفففف اللفظفففي عبفففر صففففحات  إلفففىالتواصفففل االجتمفففاعي  مواقفففع مالفففذي يفففدفع بمسفففتخدمي -4

 ؟الفايسبوك

ففففي حفففال تعرضفففهم للعنفففف   كيفففف يتعامفففل طلبفففة جامعفففة قسفففم علفففوم اإلعفففالم واالتصفففال بفففوهران        -2

 ؟وقع الفايسبوك الفظي في م

لمواجهفففة ظفففاهرة العنفففف   ناسفففبةمفففاهي أهفففم الحلفففول التفففي يراهفففا طلبفففة علفففوم اإلعفففالم واالتصفففال م    -2

 اللفظي في موقع الفايسبوك؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :أسباب اعتيان الموضوع 3-

حيفففث يبفففين و  , تعتبفففر عمليفففة اختيفففار الموضفففوع أول خطفففوة يخطوهفففا الباحفففث خفففالل إعفففداده للبحفففث       

وضفففوع الفففذي أثفففار اهتمامفففه كظفففاهرة تحتفففاج الدراسفففة, ومفففن السفففائد والمعفففروف بفففأن كفففل          يبفففرز الم

و مففن بففين    ,ال بففد لففه مففن أسففباب معينففة تدفعففه للتوجففه إليففه        ,موضففوع يختففاره الباحففث أي كففان نوعففه    

                                                 :األسففففففففففففففباب التففففففففففففففي دفعتنففففففففففففففي إلففففففففففففففى اختيففففففففففففففار هففففففففففففففذا الموضففففففففففففففوع مففففففففففففففا يلففففففففففففففي    

   

 :األسباب الذاتية

            الفضفففول والرغبفففة الشخصفففية لدراسفففة موضفففوع يهفففتم بفففالعنف اللفظفففي ففففي موقفففع التواصفففل

إلفففى قلفففة الدراسفففات التفففي تناولفففت هفففذا الموضفففوع بدقفففة         باإلضفففافة ,االجتمفففاعي كالفايسفففبوك 

 .وعناية

 :األسباب الموضوعية

  يما ففففي حيفففاة الشفففباب األهميفففة التفففي أصفففبحت تمثلهفففا مواقفففع التواصفففل االجتمفففاعي اليفففوم وال سففف

  .الجوائري

 محاولة فهم تصرفات وسلوكيات الشباب الجوائري وراء هذه الشبكات االجتماعية.        

 بحيففففث أصففففبح الففففرأي العففففام يخصففففص , المففففؤثر والمتففففأثر, أصففففبحت حففففديث العففففام والخففففات

 االهتمفففام وهفففذا لظفففاهرة العنفففف اللفظفففي ففففي مواقفففع التواصفففل االجتمفففاعي حيفففوا كبيفففرا مفففن          

 .تشارها وتوايد مخاطرها على أخالق الشبابالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :أهداف الدناسة4-

 لفففه األخالقيفففةالمجتمفففع الجوائفففري,  ومسفففت مباشفففرة بفففالقيم     ففففي لففففت االنتبفففاه إلفففى ظفففاهرة اسفففتفحلت   

, ففففي مواقفففع التواصفففل االجتمفففاعي وموقفففع الفايسفففبوك بصففففة خاصفففة    "العنفففف اللفظفففي"ظفففاهرة  وهفففي

اسفففيا ففففي الوقفففت الفففراهن بسفففبب انتشفففاره الكبيفففر وتفففأثيره ففففي المجتمفففع حيفففث أنفففه أصفففبح يلعفففب دورا أس

 .ككل والتعرف على حقيقة هذه الظاهرة  وأسبابها

 

 :الدناسةأهمية 5-

والمتمثفففل ففففي  ظفففاهرة العنفففف اللفظفففي ففففي    , تنفففدرج أهميفففة الدراسفففة ففففي أهميفففة الموضفففوع بحفففد داتفففه    

حيفففث أن الواقفففع الحفففالي بقفففدر  , اصفففةمواقفففع التواصفففل االجتمفففاعي بصففففة عامفففة والفايسفففبوك بصففففة خ  

مفففا تميفففو بالتقفففدم التكنولفففوجي الهائفففل والتواصفففل السفففريع,  يعفففرف ففففي نففففس الوقفففت انهيفففارا ففففي القفففيم    

 .وهذا ينعكس أيضا في أسلوب الكالم وطريقة التواصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تحديد مفاهيم الدناسة6

 العنف اللفظي: 

والمتمثلة في السب  ,ستعمال الكالم والمفردات المحقرة كل عنف يستخدم فيه صاحبه ال":العنف اللفظي

".النميمة والقذف بألفاظ تسيء لبخرين,والشتم 
4 

 مواقع التواصل االجتماعي: 

هي منظومة من الشبكات االلكترونية التي تسمح لمشتركيها بينشاء مواقع  ":مواقع التواصل االجتماعي

تروني مع أعضاء  خرين لديهم نفس االهتمامات خاصة بها, ومن ثم ربطها بنظام اجتماعي الك

".وأطلق عليها تسمية اجتماعية ألنها أتت من مفهوم بناء مجتمعات ,والهوايات
2 

 موقع فايسبوك: 

 ةأسسه مارك زوكيربيرغ في جامع, 2332أطلق في الرابع من فيفري , الفايسبوك موقع اجتماعي"

ثم توسع ليضم الجامعات , طلبة الجامعة في موقع واحدكان هدفه إقامة شبكات تضم , هارفرد األمريكية

."األخرى ثم العالم
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .23ت 2332,-2332 ,الجوائر,جامعة يوسف بن خدة,ماجستير بعنوان العنف في مالعب كرة القدم كمنتج اجتماعي :قديري مصطفى (1

 .32ت ,42,2332العدد,جامعة عمان األهلية ,ربيةمجلة الت,استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي:راضي زاهر (2

 .34ت  ,2342,السودان,المكتبة الوطنية   ,44  ,اثر الفايسبوك على المجتمع :وائل مبارك خضر فضل اهلل  (3

 

 



 :الدناسات السابقة-7

أو , يحتففففاج الباحففففث فففففي دراسففففته إلففففى االسففففتفادة مففففن دراسففففات سففففابقة اهتمففففت بففففنفس موضففففوعه           

ويسففتفيد مففن خالصففة تجربتهففا سففواء النظريففة      , هل عليففه عمليففة تففأطير بحثففه   بموضففوع مشففابه لففه لتسفف   

 .فهي بمثابة طريق إرشادي للباحث في موضوعه, أو التطبيقية

 :مذك ة ماجستي  مي إعداد الطالبة نقاد حليمة بعنوان: األولىالدناسة 

 يين    ثففففار اسففففتخدام مواقففففع التواصففففل االجتمففففاعي علففففى الممارسففففة الل ويففففة للطلبففففة الجففففامع −

 .دراسة على عينة من طلبة جامعة وهران− الفايسبوك نمودجا

 :طرحت الباحثة في دراستها اإلشكالية التالية 

علفففى الممارسفففة الل ويفففة لفففدى    − الفايسفففبوك نمودجفففا − مفففا اثفففر اسفففتخدام مواقفففع التواصفففل االجتمفففاعي    

 ؟طالب جامعتي أحمد بن بلة ومحمد بن أحمد 

 :وطرحت تساؤالت فرعية كالتالي

 ؟ماهي الشبكات االجتماعية التي يستخدمها الطلبة الجامعيون بصورة اكبر

 ؟ما طبيعة الل ة التي بتداولها الطلبة الجامعيون بينهم على الشبكات االجتماعية 

 ؟ماهي أهم األسباب التي تستدعي خلق أنما  ل وية جديدة على مستوى الشبكات االجتماعية

, إلفففى أن مواقفففع التواصفففل االجتمفففاعي وبشفففكل أخفففص الفايسفففبوك    توصفففلت الباحثفففة ففففي هفففذه الدراسفففة   

وإنهففففا أصففففبحت مجففففال مفتففففوح لتبففففادل , اسففففتطاعت السففففيطرة علففففى األشففففكال الدراسففففية فففففي عصففففرنا

وموقففففع كالفايسففففبوك  , والففففردود علففففى تلفففف  التعليقففففات   , ا راء والمعلومففففات والتعليقففففات علففففى ا راء  

والطريقفففة التفففي أصفففبح   , عالقفففة الففففرد بلسفففانه   كفففان لفففه جملفففة مفففن ا ثفففار التفففي خلقهفففا علفففى مسفففتوى      

يتعامفففل بهفففا مفففع الل فففة داخفففل هفففذا المجفففال, فأصفففبحت عامفففل أساسفففي ففففي صفففياغة مالمفففح الممارسفففة         

وتشففففكل عففففالم خففففات للشففففباب بعيففففدا عففففن مففففا هففففو سففففائد داخففففل البنففففاء       , الل ويففففة الشففففبابية الجديففففدة 

 .االجتماعي والقيود التقليدية

 

 

 

 

 

 

 



 سفففة ماجسفففتي  مفففي إعفففداد الباحفففث محمفففد جعفففف  ب امعفففة مسفففت انم   دنا :الدناسفففة الثانيفففة 

 :جاءت بعنوان

           دراسفففة ففففي ضفففوء نظريفففة    − عنفففف اللسفففان واإلعفففالم ففففي الفضفففائيات اإلخباريفففة العربيفففة

 ∙الحتمية القيمية في اإلعالم

تتمحفففور إشفففكالية الدراسفففة حفففول أسفففاليب العنفففف الل ويفففة المباشفففرة وغيفففر المباشفففرة المسفففتخدمة ففففي          

 .الجويرة اإلخبارية العربية مع المتلقي العربي قناة

 :تساؤالتها الفرعية

 ؟ماهي أساليب العنف الل وية المباشرة المستخدمة في قناة الجويرة مع المشاهد العربي

 ؟ماهي أساليب العنف الل وية وغير المباشرة المستخدمة في قناة الجويرة مع المشاهد العربي

بجملفففة مفففن النتفففائج والتوصفففيات  ففففاعتبر أن الل فففة القيميفففة      خفففرج الباحفففث مفففن هفففذه الدراسفففة    

, فالل فففة بمعانيهفففا تشفففكل المخفففوون الثقفففافي والحضفففاري للمجتمفففع    , هفففي المحفففرك نحفففو رقفففي المجتمفففع  

والعنفففف الل فففوي غيفففر  , واعتبفففر عنفففف اإلعفففالم صففففة سفففلبية قيميفففا   . وليسفففت وسفففيلة نقفففل أخبفففار فقفففط   

, عفففي المتلقفففي, ألنفففه ال يملففف  الحصفففانة القيميفففة الكافيفففة المباشفففر أشفففد فتكفففا باعتبفففار انفففه قفففد يفلفففت مفففن و 

وضففففرورة إدخففففال مبففففدأ المسففففؤولية االجتماعيففففة إلففففى أدهففففان القففففائمين علففففى الفضففففائيات اإلخباريففففة       

  .والجمهور المتلقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  نظ ية المسؤولية االجتماعية: نظ ية الدناسة 8-

م تاريخيا إلى تقرير حرية الصحافة يعود مفهوم المسؤولية االجتماعية في وسائل اإلعال"

ونتيجة للتطورات االقتصادية , بعد تعرض نظرية الحرية للكثير من المالحظات 4224األمريكية عام

وظهور قوى االحتكار واندفاع المشاريع نحو تحقيق المويد من , ةياألمريكالحاصلة في الواليات المتحدة 

 .المجتمع فرادألالمصالح الخاصة على حساب المصالح العامة 

أو االهتمام بحاجات المجتمع والعمل , وتعني المسؤولية االجتماعية للصحافة أيضا االهتمام بالصالح العام

 .والعدل ومراعاة النواحي األخالقية والقيم, والدقة, على سعادته عبر اتصاف الصحافة بسداد الرأي

يقوم على مبدأ بسيط وهو التوام  يتضح مما سبق أن مفهوم المسؤولية االجتماعية اإلعالمية

ومراعاة ثقافة المجتمع ومعتقداته , كالدقة والموضوعية واألمانة: الصحافة بالقيم المهنية المتعارف عليها

وان الصحافة ووسائل اإلعالم لها التوامات معينة , إضافة لقيامها بوظائف تتصل بتلبية حاجات المجتمع

وتجنب نشر ما يشجع على الجريمة والعنف , ريااللتوام بالمعايفي المجتمع تقوم بواجبها من خالل 

."والفوضى االجتماعية
4 

باعتبار هذه , تعد نظرية المسؤولية االجتماعية األقرب إلى دراستنا وأكثر نظرية تقدم إفادة لها

 ووسائل, عامة ةالنظرية جاءت لتوجيه السلوك األخالقي المرتبط بالتعامل مع وسائل اإلعالم بصف

لمناداتها بااللتوام بالقيم المراعية لثقافة المجتمعات ومعتقداتها , التواصل االجتماعي بصفة خاصة

 .وأخالقها واالبتعاد عن ما يخالفها ويضر بالصالح العام

 

 

 

 

 

 

 

 .42ت,2345االردن ,الوسط جامعة الشرق ا,"أخالقيات استخدام مواقع التواصل االجتماعي:"رسالة ماجستير بعنوان :سلطانة نايف الخريشة (4

 

 

 

 



 

 :منهج الدناسة 9-

أشكال العنف اللفظي في مواقع التواصل االجتماعي تفرض طبيعة دراستنا التي تسعى إلى معرفة 

إلى االعتماد على منهج مناسب في كل مراحل البحث العلمي  بصفة عامة وموقع الفايسبوك بصفة خاصة

 إلىالطريق المؤدي :" موضوع المعالج, حيث يعرف بأنهويختلف المنهج حسب المشكل المطروح وال

الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن عل سير العقل وتحدد عملياته حتى 

".يصل إلى نتيجة معلومة
4 

وقد استندنا في دراستنا إلى المنهج الوصفي باعتباره يستخدم في دراسة األوضاع الراهنة 

وهذا يعني أن المنهج , ر من حيث أشكالها, خصائصها, وعالقاتها والعوامل المؤثرة في دل للظواه

بل وقد يشمل في كثير من األحيان على عمليات تنبؤ ,  الوصفي يهتم بدراسة حاضر الظواهر واألحداث

 .لمستقبل الظواهر واألحداث التي يدرسها

رة أو حدث معين بطريقة كمية أو نوعية في فترة  يقوم المنهج الوصفي على رصد ومتابعة دقيقة لظاه"

زمنية معينة أو عدة فترات من أجل التعرف على الظاهرة, أو الحدث من حيث المحتوى والمضمون 

 . والوصول إلى نتائج وتعميمات تساهم في فهم الواقع وتطويره

, ومن ثم تحليلها وتفسيرها يبدأ هدا المنهج بتحديد المشكلة, ووضع الفروض, وجمع البيانات والمعلومات

وبالتالي الوصول إلى النتائج والتوصيات كما يشمل تحليل دقيق لهاته البيانات والمعلومات وتفسير عميق 

."الحقائق وتعميمها إلىلها من اجل الوصول 
2 

يستعمل المنهج الوصفي عدد من التصميمات أهمها الدراسات االستكشافية, ودراسة الحالة والوصف "

إد البد أن يتوفر لدى الباحثين أوصاف دقيقة للظواهر التي  ,المدى الطويل والمسح االجتماعيعلى 

. "يدرسونها قبل أن تمكنهم من تحقيق  كبير في حل المشكالت
2
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 :م تمع البحث والعينة  10

الطلبة الجامعيين الذين يملكون صفحات في موقع الفايسبوك مجتمع البحث الخات بهذه الدراسة يتمثل في 

 .وبصفة أدق مستخدمي الفايسبوك

 عملية اختيار عدد من األفراد ممثلين للمجموعة التي تم اختيارهم منها والهدف من "تعرف العينة بأنها

."اختيار العينة هو الحصول على معلومات حول مجتمع ما
4 

االقرب مسافة بين الجامعة ة الذين يدرسون تخصص إعالم واتصال باعتبارهم ولهذا تم اختيار عينة للطلب

 .ومقر العمل الخات بي

 :أداة جمع البيانات 11-

فهي أداة تتضمن مجموعة من  ,األداة الرئيسية التي تم االعتماد عليها في هذا البحث هي أداة االستمارة

جابة عنها بطريقة يحددها الباحث حسب أغراض األسئلة أو الجمل الخبرية التي يطلب من المفحوت اإل

 ∙البحث 

مجموعة من األسئلة المكتوبة والتي تعد بقصد الحصول على معلومات أو أراء المبحوثين حول "وهي 

."ظاهرة أو موقف معين 
2 

.
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, بطرح اإلشكالية والتساؤالت الفرعية, انصب اهتمامنا في هذا الفصل بتبيان الجانب المنهجي لدراستنا

والعينة التي , باإلضافة إلى مجتمع البحث, مع تبيان أهدافه وأهميته, ووضحنا أسباب اختيارنا للموضوع

 .لدراسات السابقة التي استفدنا منهاوا, كما قدمنا شرحا ألهم المفاهيم اإلجرائية, اخترناها

 



 

 

 

 

ماهية مواقع التواصل االجتماعي وموقع الفايسبوك: األولالمبحث   

مفهوم مواقع التواصل االجتماعي ونشأتها : األولالمطلب   

االجتماعيمواقع التواصل  أشه : المطلب الثاني   

مواقع التواصل االجتماعي اي ابيات وسلبيات: المطلب الثالث  

ونشأتهمفهوم الفايسبوك : المطلب ال ابع  

اي ابياته وسلبياته: المطلب الخامس  

 المبحث الثاني  ماهية العنف                     

مفهوم العنف: المطلب  األول   

-تقسيمات العنف : المطلب الثاني   

العنف أشكال - : لمطلب  الثالث   

  اإلعبمات المفس ة للعنف في وسائل النظ ي:  المطلب  ال ابع

العنف اللفظي في موقع التواصل االجتماعي :المبحث الثالث 

 الفايسبوك

مفهوم العنف اللفظي: المطلب األول  

واقع العنف اللفظي في موقع التواصل االجتماعي :المطلب الثاني 

 الفايسبوك

ماعي أسباب العنف اللفظي في موقع التواصل االجت: المطلب الثالث

 الفايسبوك

 

 

 

اإلطار النظري :الفصل الثاني  



 ماهية مواقع التواصل االجتماعي وموقع الفايسبوك: األولالمبحث 

اثر في حياة المجتمعات العصرية و أصبح جوئا ال يتجوأ من حياة  ,شكل ظهور االنترنت حدثا عالميا 

معلوماتيا إد  في ت يير أوجه الحياة المختلفة في زمن قياسي و احدث طوفانا ساهممما  ,تل  المجتمعات

 . شهدت تطورا في سنوات عدة و سرعة في نقل األحداث التي تجري حول العالم

و قد ظهر على هامش هذا التطور مجموعة من الظواهر المختلفة لعل من أهمها شبكات التواصل 

 . االجتماعي التي يشترك عبرها ماليين من الناس كل حسب اهتمامه و ميوله

قد غيرت الكثير من المفاهيم والمسلمات  االجتماعي الستعمال لشبكات التواصلباإلضافة إلى هذا فان ا

ومن هي الجهة القادرة على السيطرة  ,خاصة بما يتعلق بحرية تدفق المعلومات وتداولها عالميا ,القديمة

 ∙والتأثير على هذا التدفق في ظل عالم متشاب  

 شأتها مفهوم مواقع التواصل االجتماعي ون: األولالمطلب 

ومن ثم ربطه  ,هي منظومة من الشبكات االلكترونية التي تسمح للمشترك فيها بينشاء حساب خات به" 

 .لديهم نفس االهتمامات والهوايات  خرين أعضاءمن خالل نظام اجتماعي الكتروني مع 

ناء وسميت اجتماعية ألنها أتت من مفهوم ب,تصنف هذه المواقع ضمن مواقع الجيل الثاني للويب 

 ∙مجتمعات 

لكسر الحدود الج رافية له وجعله  أدىالعالم مما  أنحاءانتشرت هذه المواقع االجتماعية بشكل كبير في 

 األشهروقد تطورت هاته المواقع شيئا فشيئا لتصبح  ,يبدو كقرية ص يرة تربط أبنائه يبعضهم البع  

لم في مجال التقنية واالتصاالت داع صيت ومع التطور الذي يشهده العا ,استخداما بين مرتادي االنترنت

∙"هذه المواقع بين المجتمعات والشباب 
4
 

  4222عام aoaeecams∙alcكانت بدايتها بمجموعة من الشبكات االجتماعية في أواخر التسعينات مثل "

 .4224عام  eoc∙seesse∙alcللربط بين زمالء الدراسة وموقع 

وخدمة إرسال الرسائل الخاصة  ,الشخصية للمستخدمينالملفات  خدمات وظهرت في تل  المواقع

وبالرغم من توفير تل  المواقع لخدمات مشابهة لما توجد في الشبكات االجتماعية  ,لمجموعة من األصدقاء

 .االحالية إال أنها لم تستطع أن تدر ربحا لمالكيها وتم إغالقه

 

 

 

34.ت  ,2342 ,السودان , ,المكتبة الوطنية للنشر ,4 , ,مع اثر الفايسبوك على المجت:وائل مبارك خضر فصل اهلل (1  

 

 



وبعد دل  ظهرت مجموعة من الشبكات االجتماعية التي لم تستطع أن تحقق النجاح الكبير بين األعوام 

وهو  elleosظهر موقع يبلغ عدد مشاهدات صفحاته أكثر من  2332ومع بداية عام  2334و  4222

شهيرويعتبر من أوائل واكبر الشركات االجتماعية على مستوى العالم ومعه األمريكي ال ccepaasموقع 

  2334والذي بدأ باالنتشار المتوازي مع مايسبايس حتى قام فايسبوك في عام ,منافسه الشهير فايسبوك

طورين وهذا ما أدى إلى زيادة أعداد مستخدمي فيسبوك بشكل كبير ويعتقد أن مبيتاحة تكوين التطبيقات لل

 .مليون مستخدم على مستوى العالم   233دهم حاليا يتجاوزعد

تل  الشبكات االجتماعية أصبحت محل دراسة للكثير من الدارسين في مجاالت المجتمعات والباحثين في 

."عدد من المواضيع مثل الخصوصية والهوية ورأس مال المجتمعات واستخدامات المراهقين
4
  

  االجتماعيل ــصمواقع التوا أشه : المطلب الثاني

 :اليوتيوب

يتيح إمكانية التحميل عليه أو منه لعدد هائل من مقاطع  ,هو موقع لمقاطع الفيديو متفرع من جوجل"

ويووره الماليين من البشر يوميا وتستفيد منه وسائل  ,وهناك أعداد كبيرة يمتلكون حساب فيه ,الفيديو

 .اإلعالم المختلفة

شبكة التواصل  2335وأصبح عام  ,فورنيا في الواليات المتحدة االمريكيهفي والية كالي 2332تأسس عام 

 .جلة تايم االمريكية ماألولى حسب اختيار 

 :النست  ام ا

وهو من المواقع التي  ,يعوز االتصاالت السريعة عبر الصور والتعليقات عليها أو تسجيل اإلعجاب

 رام تطبيق متاح لتبادل الصور تأسس واالنست ,اكتسبت شعبية على المستوى الفردي والمؤسسي

 . 2343عام

 :الواتساب

وإمكانية  ,انتشر استخدام الواتساب بين الشباب لسهولة التعامل مع هذه التقنية من خالل الهاتف المحمول

بل أصبحت الوسيلة  ,تشكيل مجموعات التواصل وتحويل الرسائل النصية والصور وإمكانية الحفظ

".ماعي والمؤثر الفاعل على السلوك الفردي والجماعيالشعبية للتواصل االجت
2 

 

 

. 34ت , 2342 ,السودان , المكتبة الوطنية للنشر ,4 ,اثر الفايسبوك على المجتمع :وائل مبارك خضر فصل اهلل (1  

.55-52ت , 2342 ,عمان ,زيعدار صفاء للنشر والتو ,4,  ,مواقع التواصل االجتماعي والسلوك اإلنساني :عبد الرحمن بن ابراهيم الشاعر(2  



 :الفايسبوك

نفففاس ومواقفففع فرعيفففة مفففن كاففففة دول العفففالم علفففى قفففدم       أيمثفففل الفايسفففبوك ثقاففففة دوليفففة يشفففترك فيهفففا     "

 2332المسفففففاواة ويسفففففمح هفففففذا الموقفففففع االلكترونفففففي الفففففذي أسسفففففه طفففففالب جامعفففففة هارففففففارد عفففففام     

لمعلومفففات الشخصفففية   وتبفففادل بعففف  ا  ,ل عضفففاء المشفففاركين بنشفففر لمحفففات مختصفففرة عفففن حيفففاتهم      

."مع األصدقاء والتواصل مع ا خرين مع إمكانية نشر الصور والمالحظات
4 
 

  مواقع التواصل االجتماعيأبعاد استخدامات : المطلب الثالث

بفففال أدنفففى شففف  أن تكنولوجيفففا الشفففبكات االجتماعيفففة ومواقفففع التواصفففل أضففففت أبعفففادا جديفففدة         

الشفففباب وهفففذه األبعفففاد لهفففا جفففانبين االيجفففابي  علفففى حيفففاة الماليفففين مفففن األشفففخات خاصفففة فئفففة  

 :والسلبي نذكر منها

   :ابياتـــاالي 

  :نافذة ح ية مطلة على العالم

وجفففففد الماليفففففين مفففففن أبنفففففاء الشفففففعوب األجنبيفففففة والعربيفففففة بشفففففكل خفففففات ففففففي الشفففففبكات      "

فقفففد وففففرت هفففذه    ,االجتماعيفففة ناففففذة حفففرة لهفففم لالطفففالع علفففى أفكفففار وثقاففففات العفففالم بأسفففره       

اقفففع مخرجفففا للماليفففين مفففن أبنفففاء الطبقفففات الوسفففطى والفقيفففرة لكفففي يتواصفففلوا مفففع أمثفففالهم      المو

حففول العففالم ومجانففا دون الحاجففة للسفففر كمففا وفففرت متنفسففا للماليففين مففن شففبان العففالم الثالففث             

 .للهروب من الواقع المحبط وقيود العادات والتقاليد

 

 :   ف صة لتعزيز الذات

يصففففبح للشففففباب كيففففان مسففففتقل وعلففففى صففففعيد    ,االجتمففففاعي بعففففد التسففففجيل بمواقففففع التواصففففل 

ويبفففدأ الشفففاب أو الفتفففاة بالشفففعور بذاتفففه االفتراضفففية تكبفففر وتتطفففور مفففع تففففاعلهم مفففع        ,عفففالمي

 .ال ير وتواصلهم مع مختلف الحضارات والثقافات األخرى

 :أكث  انفتاحا على األع 

ي الففففدين والعقيففففدة إن التواصففففل مففففع ال يففففر سففففواء كففففان دلفففف  ال يففففر مختلففففف عففففن الشففففباب ففففف 

ومفففع انخفففراطهم ففففي ثقاففففة االنفتفففاح علفففى ال يفففر والتفففي          ,الففف  ...والعفففادات والتقاليفففد والثقاففففة   

ففففان الشفففباب  سفففيتعرف علفففى أشفففخات جفففدد خاصفففة أن      ,تتمتفففع بهفففا معظفففم مواقفففع التواصفففل   

قففد يكففون بال رفففة التففي     ,مواقففع التواصففل هففذه تففوفر خاصففية إضففافة األصففدقاء بهويففة مختلفففة        

 .أو على بعد أالف األميال في قارة أخرىبجانب  

 :منب  لل أي وال أي األع 

إن مفففففن أهفففففم خصفففففائص مواقفففففع التواصفففففل االجتماعيفففففة سفففففهولة التعفففففديل علفففففى      

صففففحاتها وكفففذل  حريفففة إضفففافة المحتفففوى الفففذي يعبفففر عفففن فكفففر الشفففباب الخفففات     

"وبالتالي حرية التعبير عن رأيهم وفكرهم ومعتقداتهم
2 

 
 

54 ت  ,2342 ,القاهرة,المكتبة العصرية للنشر والتوزيع  4  ,الصحافة االلكترونية وثورة الفايسبوك :سامية أبو النصر(1  

            22-  22 ت, 2345,عمان , والتوزيع  للنشر   االيام  دار , ,تطبيقات اإلعالم الجديد :ياسين قرناني وأمينة بكار(2



  ꞉بياتـــــالسل

 

من السلبيات الناتجة عن  اتي تقدمها هذه الشبكات إال أن هناك عددعلى الرغم من االيجابيات ال

 :نذكر منها استخدام هذه المواقع 

 

 ꞉  إضاعة الوقت  -

فالعديد من األشخات يقضون أوقاتا  ,إن ابرز سلبيات شبكات التواصل االجتماعي هو إضاعة الوقت"

 ,ثر في أداء األشخات ألعمالهم اليومية مما يؤ ,طويلة تصل إلى حد اإلدمان في استخدام هذه المواقع

بين طول الوقت الذي يقضيه الجمهور في استخدام  اوثيق افتشير العديد من الدراسات إلى أن هناك ارتباط

إد أن استخدام الجمهور لهذه المواقع و  ,شبكات التواصل االجتماعي و ضعف األداء األكاديمي للطالب 

 نشطة األخرىألوقات طويلة أثر على أدائهم ل 

 :انتهاك الخصوصية -

بعد توايد استخدام شبكة التواصل االجتماعي فان العديد من المستخدمين يكشفون عن كم كبير من  

المعلومات الشخصية و الملفات الخاصة باألشخات في بيئة تخلو إلى حد كبير من المعايير و الممارسات 

كين ا خرين من االطالع و استخدام معلومات إد أن مالمح خرق الخصوصية عن طريق تم ,ا منة

و من مظاهر انتهاك الخصوصية األخرى النشر  ,المشتركين الشخصية مثل  أرقام الهواتف و العناوين

 .ينال ير المرخص لصور و مقاطع فيديو خاصة باألشخات و تشويه صورتهم أمام ا خر

 :ضعف العبقات االجتماعية -

إد تشير اغلب  ,االجتماعي هي تأثيرها على العالقات االجتماعية الطبيعية  من سلبيات شبكات التواصل 

الدراسات إلى أن شبكات التواصل االجتماعي أدت إلى تفك  العالقات االجتماعية الطبيعية و دل  عن 

طريق قضاء مستخدمي هذه المواقع أوقات طويلة في االستخدام  مما أدى ضعف الروابط االجتماعية 

األسري و إحالل المجتمعات االفتراضية بدال عن المجتمعات الحقيقية و عول األشخات عن التفك  و

 ∙الواقع الذي تعيش فيه 

 : التهديد الذي يواجه الل ة الع بية مي شبكات التواصل االجتماعي  -

التي و ضعف الجمل و  ,فان ل ة التواصل المستخدمة بين الشباب في هذه المواقع تمتاز بركاكة الكلمات

ي لب فيها استخدام اللهجات العامية و استحداث ل ة هجينة جاءت من الخلط بين الل تين العربية 

."االنجليوية و
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ء الواسففففع  و الحريففففة المفرطففففة  التففففي تمتففففاز بهففففا   أدى الفضففففا  :نشفففف  األفكففففان المتط فففففة   -"

أفكفففففففار و المعلومفففففففات المتطرففففففففة و التفففففففي تهفففففففدد األمفففففففن       شبكات التواصل االجتماعي  إلى نشر  

فضفففال عفففن اسفففت الل المجفففاميع اإلرهابيفففة و التنظيمفففات المتشفففددة لهفففذه المواقفففع      ,الفكفففري ل شفففخات 

فضففال عففن العمففل علففى تجنيففد      ,يب األشففخات فففي نشففر أفكففارهم و أفعففالهم اإلجراميففة مففن قتففل و تعففذ      

 .األشخات و تعليمهم فنون القتال عبر هذه المواقع

 

تعفففد شفففبكات التواصفففل االجتمفففاعي أرضفففية خصفففبة النتشفففار الشفففائعات و دلففف         : انتشفففان الشفففائعات  -

عبفففر مسفففتخدمي هفففذه المواقفففع ل خبفففار مفففن دون معرففففة مصفففدر الخبفففر و مفففن دون التأكفففد مفففن صفففحة     

نشفففرها فضفففال عفففن وجفففود مجموعفففة عوامفففل يمكفففن أن تسفففهم ففففي انتشفففار الشفففائعات عبفففر   األخبفففار قبفففل

ومفففن بفففين هفففذه العوامفففل كثفففرة وجفففود هفففذه المواقفففع و سفففرعة انتقفففال المعلومفففات بفففين        ,هفففذه المواقفففع  

المسففتخدمين سففواء كانففت صففحيحة  و غيففر صففحيحة و عففدم وجففود رقابففة فاعلففة و قففوانين تجففرم نقففل             

ه المواقفففع  وصفففعوبة التعفففرف علفففى الفففذي أطلفففق الشفففائعات علفففى وجفففه   أخبفففار غيفففر صفففحيحة عبفففر هفففذ 

إد أن انتشفففار الشفففائعات مفففن اشفففد و اخطفففر سفففلبيات شفففبكات التواصفففل االجتمفففاعي السفففيما          ,التحديفففد 

ومفففن أسفففباب انتشفففار الشفففائعات هفففي ت يفففر    ,ففففي أوقفففات األزمفففات األمنيفففة  و السياسفففية  و االقتصفففادية   

داقية نتيجفففة رغبفففة الجمفففاهير ففففي نشفففر األخبفففار و المعلومفففات رغبفففة     القفففيم المجتمعيفففة و انعفففدام المصففف  

و مفففن مظفففاهر انعفففدام المصفففداقية ففففي هفففذه الشفففبكات هفففي   ,مفففنهم بتحقيفففق ا نيفففة و الفوريفففة ففففي النشفففر  

الحريفففة الواسفففعة التفففي تتميفففو بهفففا هفففذه المواقفففع و عفففدم وجفففود الرقيفففب و انعفففدام القفففوانين و التشفففريعات  

."و المعلومات ال ير الصحيحة التي تجرم نشر األخبار 
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 :عصائص مواقع الشبكات االجتماعية:المطلب ال ابع 

                                                           :     تتيح مواقع التواصل االجتماعي الخصائص والميوات التالية 

وتل ي الحد الفاصل بين ,من أي مهتم ( التعليقات)فهي تشجع على المساهمات وردود الفعل : المشانكة -"

                              .                                                                               وسائل اإلعالم والمتلقين

معظم شبكات التواصل االجتماعي عبارة عن خدمات مفتوحة لردود الفعل والمشاركة وتبادل : االنفتاح -

.                             ونادرا ما يوجد حواجو أمام الوصول إلى المحتوى واالستفادة منه  ,المعلومات والتعليقات 

ات التواصل االجتماعي على المحادثة باتجاهين بعكس وسائل اإلعالم التقليدية التي تعتمد شبك: المحادثة -

.                                                             تعتمد مبدأ بث المعلومات ونشرها باتجاه واحد لجميع المتلقين  

ويربط تل  ,والتواصل بشكل فعال تتيح شبكات التواصل االجتماعي إمكانية التجمع بسرعة : الت مع

 .القضايا السياسية وغيرها, التجمعات اهتمامات مشتركة مثل حب التصوير الفوتوغرافي

لقد ساهمت هذه الخصائص في تشكل مجتمع افتراضي يتسم بالمرونة وانهيار فكرة الجماعة المرجعية 

باالهتمامات المشتركة التي تجمع معا فالمجتمع االفتراضي ال يتحدد بالج رافيا بل  ,بمعناها التقليدي

ولم تعد تلعب حدود الج رافيا دورا في تشكل ,أشخاصا لم يعرف كل منهم األخر قبل االلتقاء الكترونيا 

فهي مجتمعات ال تنام حيث يستطيع المرء أن يجد من يتواصل معه على مدار  ,المجتمعات االفتراضية

ة على ما تعد به من انفتاح على العالم وتواصل مع ا خرين ومن توابعها أنها تنتهي إلى عول ,الساعة

بل تقوم في مجملها على  ,والمالحظ في المجتمعات االفتراضية أنها ال تقوم على الجبر أو اإللوام

 .االختيار

قد يكون  ,هناك وسائل تنظيم وتحكم في قواعد تضمن الخصوصية والسرية ,في المجتمعات االفتراضية

القائمين وقد يمارس األفراد أنفسهم في تل  المجتمعات الحجب أو التبليغ عن المداخالت  مفروضا من قبل

 و غير المقبولة فهي إدا  فضاءات رحبة مفتوحة للتمرد والثورة بداية من التمرد ,والمواد غير الالئقة 

 .على الخجل واالنطواء وانتهاء بالثورة على األنظمة السياسية 

فتراضية إلى تميوها بدرجة عالية من الالمركوية أي تفكي  مفهوم الهوية التقليدي وتنتهي المجتمعات اال

 .وال يقتصر تفكي  الهوية على الهوية الوطنية بل يتجاوزها إلى الهوية الشخصية

طبعا الحرية التي تمنحها الشبكات االجتماعية الرقمية للمستخدمين بنشر أفكارهم وأرائهم مهما كانت 

هذا ساعد في التعرض للكثير من المواضيع التي  كانت من قبل تحكي وتناقش في دوائر ,وكيفما كانت 

."ضيقة فال اإلعالم الكالسيكي يتعرض لها وال الجمعيات تناقشها
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 ونشأته مفهوم الفايسبوك : سخامالمطلب ال

كثرهففففا انتشففففارا وتففففأثيرا فففففي مختلففففف  أيعتبففففر الفايسففففبوك مففففن أشففففهر مواقففففع التواصففففل االجتمففففاعي و 

 .النواحي االجتماعية النفسية وحتى السياسية

بوك محففففدودة يسففففاوتففففديره شففففركة ف   ,عبففففارة عففففن شففففبكة اجتماعيففففة يمكففففن الففففدخول إليففففه مجانففففا        "

االنضفففمام إلفففى الشفففبكات التفففي تنظمهفففا المدينفففة    مالمسفففتخدمون يمكفففنهف, المسفففؤولية كملكيفففة خاصفففة لهفففا 

و دلففف  مفففن اجفففل االتصفففال بفففا خرين والتفاعفففل معهفففم كفففذل       ,أو جهفففة العمفففل أو المدرسفففة أو اإلقلفففيم  

وإرسفففال الرسفففائل إلفففيهم وأيضفففا تحفففديث   ,يمكفففن للمسفففتخدمين إضفففافة األصفففدقاء إلفففى قائمفففة أصفففدقائهم 

 .ألصدقاء بأنفسهم ملفاتهم الشخصية وتعريف ا

يسففففاعد النففففاس علففففى االتصففففال بأصففففدقائهم وعففففائالتهم   ,وهففففو موقففففع الكترونففففي للشففففبكة االجتماعيففففة 

ويشفففير اسففم الموقففع إلفففى ورقففة الفيسفففبوك التففي تمفففنح       ,وأصففدقاء العمففل بفعاليفففة أكثففر عبفففر االنترنففت     

اديفففففة والكليفففففات  الطفففففالب الواففففففدين ففففففي الحفففففرم الجفففففامعي ففففففي الواليفففففات المتحفففففدة والمفففففدارس اإلعد 

 .ليتعارف كل منهم على األخر

عامفففا  42وكفففان عمفففره  ,2332بفففدأت قصفففة الفايسفففبوك بشفففاب أمريكفففي اسفففمه مفففارك زوكربفففرغ عفففام    

وتوسففع الفايسففبوك  ,ويعتبففر الفيسففبوك واحففدا مففن مشففاريعه التففي أخففذها كهوايففة         ,فففي جامعففة هارفففارد  

امتفففد إلفففى بفففاقي   2332وففففي ابريفففل  ,لمفففن جامعفففه هارففففارد ليشفففمل جامعفففة سفففتانفورد وكولومبيفففا وييففف  

 . وبحلول ديسمبر بلغ عدد مستخدميه إلى مليون ,الجامعات

توسففففع الفيسففففبوك ليشففففمل معظففففم الجامعففففات والكليففففات الصفففف يرة فففففي الواليففففات      2332فففففي سففففبتمبر 

وأضفففاف الفايسفففبوك الصفففور كتطبيفففق    ,المتحفففدة األمريكيفففة وكنفففدا والمكسفففي  باإلضفففافة إلفففى المفففدارس  

 .مليون مستخدم 2.2ووصل عدد مشتركيه إلى  2332-44في 

قففففام الفيسففففبوك بالسففففماح لطلبففففة  الكليففففات وبعفففف  الشففففركات الكبففففرى بيضففففافة         2335فففففي فبرايففففر  

 .كأصدقاء  ودل  حسب طلبات المستخدمينأشخات  خرين 

اسفففتأجر الفايسفففبوك مفففن يوتيفففوب إمكانيفففة إضفففافة ملففففات الفيفففديو الموجفففودة ففففي      2334يوليفففو  22ففففي 

 4.5أعلنفففت شفففركة مايكروسفففوفت أنهفففا اشفففترت حصفففة   2334أكتفففوبر  22وففففي   ,الموقفففع الجبفففار هفففذا

يضففففيف الشففففات إليففففه ويعلففففن وصففففول    2332وفففففي ابريففففل   ,مليففففون دوالر 223بالمائففففة منففففه مقابففففل  

. "مستخدم نشط مليون 433مشتركيه إلى 
4 

قفففه األولفففى مفففن حالفففة  لمفففا تخل ,شفففبكة الفايسفففبوك هفففي األكثفففر تفضفففيال لفففدى النفففاس مفففن شفففبكة تفففويتر    "

وخلفففق حالفففة   ,النجوميفففة الفرديفففة بيمكاناتهفففا ففففي استضفففافة الصفففور والتفففرويج للفففروابط والفيفففديوهات        

 .إعجاب بالحاالت المدونة 
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ممفففا أدى إلفففى عفففووف    ,كمفففا يتفففيح الفيسفففبوك كتابفففة المالحظفففات وهفففي اقفففرب إلفففى التفففدوينات     

وتفضففففيلهم نشففففرها علففففى    ,الكثيففففر مففففن المففففدونين عففففن التففففدوين علففففى مففففدوناتهم الشخصففففية     

الفيسففففبوك رغففففم تواضففففع إمكانياتففففه التحريريففففة  ودلفففف  لضففففمان تمريرهففففا ألكبففففر عففففدد مففففن       

 ".احدهم في المالحظات وخاصة عبر خاصية اإلشارة إلى ,الناس
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 الفايسبوك وال أي العام االفت اضي :المطلب السادف

جفففاء هفففذا الفففرأي العفففام االفتراضفففي أمفففام غيفففاب القفففادة الحقيقيفففين للفففرأي العفففام علفففى السفففاحة      "

وبمفففا أن هفففذا الموقفففع التففففاعلي     ,أي علفففى المسفففتوى الفففوطني والفففدولي     ,الداخليفففة والخارجيفففة 

لعففام جعففل نشففاطه خففارج هففذا الفضففاء عسففيرة رغففم اخففتالف الل ففة         وفففر فرصففا كثيففرة للففرأي ا   

حيففث يففتم توجيففه    ,وتعففددها وتوييففف األسففماء إال أنهففم يتفففاعلون بشففكل أفضففل منففه فففي الواقففع        

بحيففففث تصففففبح أدم ففففتهم    -الففففرأي العففففام االفتراضففففي  -نمطيففففة العقففففل الجمعففففي للمسففففتخدمين     

ل وهيكلففففة األوامففففر والمهففففام شففففبيهة فففففي طرائففففق تفكيرهففففا ونشففففاطها العصففففبي بففففنمط االتصففففا 

لوحففة حففائط أرسففل    ,ودلفف  علففى غففرار أوامففر معجففب تعليففق      ,المتعففددة فففي صفففحة الفايسففبوك   

وقفففد كشفففف بفففاحثون ففففي جامعفففة كفففامبيردج      ,أضفففف صفففديق وغيرهفففا مفففن األوامفففر     ,صفففورة

وبيركلفففي أن مجفففرد تحليفففل الصففففحات التفففي يعجفففب بهفففا المسفففتخدم كفيفففل بفففان يكشفففف عفففن مفففا     

وبالتفففالي يسفففهل توجيهفففه مفففن طفففرف قفففادة      ,عرقفففه وجنسفففه  ,اسفففي والفففديني يخفيفففه ميولفففه السي 

وحسفففب هويفففة الجماعفففة المشفففكلة للفففرأي العفففام    ,الفففرأي االفتراضفففي حسفففب بفففرامجهم الخاصفففة  

بحيففففث يكشففففف دائففففرة    ,أو لكففففل مسففففتخدم بفضففففل خاصففففية رفففففع الخصوصففففية عففففن الهويففففة      

ية ومكوناتهففففا العالقففففات والمحففففيط االجتمففففاعي للمسففففتخدم يففففؤدي إلففففى فضففففح سففففمات الشخصفففف  

."وقد أصبحت بيانات مادة الفايسبوك مادة خصبة للدراسات النفسية ,أمام ا خرين
2 

والفايسفففبوك ك يفففره مفففن مواقفففع التواصفففل االجتمفففاعي التفففي خلقفففت لنفففا مجتمعفففات افتراضفففية          

 :شكل وجوده مجموعة من السلبيات أهمها ,موازية للمجتمع الواقعي

وقففففد بففففدأت هففففذه الظففففاهرة عنففففد األشففففخات   : تماعيففففةإضففففعاف العبقففففات والمهففففانات االج "* 

اسفففتخدام موقفففع الفيسفففبوك والتواصفففل عبفففر مجتمفففع أو مجتمعفففات افتراضفففية وقفففد    أدمنفففواالفففدين 

حيففففث تسففففبب فففففي تففففدمير هففففا وتشففففتيتها بالخيانففففات  و   ,شففففمل هففففذا األمففففر العالقففففات األسففففرية

 .الطالق أو االنعوال

ت التفففي ينشفففرها المشفففتركون مفففن خفففالل  حيفففث أن المعلومفففا: انتهفففاك عصوصفففية المشفففت كيي* 

 .تفقد صفة الخصوصية بمجرد نشرها  ,نبذهم الشخصية أو الصور أو مقاطع الفيديو

يمكفففن لجهفففات كثيفففرة أن تسفففت ل الفايسفففبوك  : اسفففت بل هفففذا الموقفففع مفففي قبفففل جهفففات معاديفففة * 

علومففات ودلفف  باالسففتفادة ممففا ينشففر علففى هففذا الموقففع مففن م       ,لخدمففة أغراضففها وتنفيففذ أهففدافها   

ة دون قصففففد ودون أن يففففوصففففور ومشففففاركات قففففد تجعففففل مففففن أصففففحابها عمففففالء لجهففففات معاد 

"يعرفوا دل 
2 

 
22 ت,2342,عمان  ,دار المعتو للنشر والتوزيع ,4  ,االعالم الدولي:جميل خليل محمد وعيسى موسى أبو شيخة (1  

222ت ,2342 ,الجوائر ,ألفا للوثائق, 4  -مدخل سوسيولوجي -األنساق االفتراضية الجديدة :العربي بوعمامة(2  

55ت ,2342 ,عمان ,دار أسامة للنشر والتوزيع ,4 , -شبكات التواصل االجتماعي  -اإلعالم الجديد :علي خليل شقرة(3  
2 

 



 فــــــهوم العنــــــمف :انيــــحث الثـــــالمب

مااان مشاااكلة اساااتعمال   ,متعااااني البحاااوص الخاصاااة بعالقاااة وساااائل االتصاااال باااالمتلقين وتأثيرهاااا علااايه    

فتاااارة نجاااد بحاااوص االتصاااال تااادر     ,ومااادى صاااحة هاااذا أالساااتعمال   ,والعااادوانمصااايلحي العناااف   

العنااف فااي وسااائل االتصااال وتااارة نجاادها تاادر  العاادوان فااي وسااائل االتصااال ونظاارا لعاادة عواماال           

ماااع العلااام أن العناااف جاااز      ,تعااارض مصااايلح العناااف  لاااى تاااداخل وانااادما  ماااع مصااايلح العااادوان     

 .العدوان بل انه من أعلى درجاته من

 نفـــــف العـــــتعري:ب األولــالمطل

 :غويـــــــعريف اللـــالت

تشااااير  violentأو  لاااى الشاااتم والقساااوة والصااافة     viol  "يشاااير العناااف  لاااى األتى أو اال تصااااب    "

 .شديد االنفعال أو التهيج و ير اليبيعي ,صارخ ,قا  ,شديد ,عنيف:الى سمات منها 

والتااي تعنااي الساامات الوحشااية     violentina كلمااة عنااف لغويااا تنحاادر ماان الكلمااة الالتينيااة       أصاال 

 0."والذي يعني العمل بخشونة أو العنف والتدنس violar والفعل

 :ورد تعريف العنف في الموسوعة البرييانية على انه

مااان  السااالوك الاااذي يقتضاااي قاااوة مادياااة بقصاااد امياااذا  والضااارر بشاااخ  ماااا أو شاااي  ماااا وهاااي        " 

 .أصل التيني وتعني عنيف

 :طالحيــعريف االصـــالت

وهااو المخاات  بدراسااة تااأثير وسااائل االتصااال علااى انااه تعبياار صااريح للقااوى البدنيااة             رعرفااه جرباا 

 أو فاارض القااوة علااى ارخاارين والااذي يساابب األلاام  مااا بالضاارب أو بالقتاال         ,ضااد ارخاارين أو الاانفس  

 .األخر أو انه االستخدام اليائش للقوة البدنية ضد

   أماااا العااادوان فعااارف علاااى اناااه الشاااعور بالغضاااب والعدائياااة الاااذي يناااتج عناااه التهدياااد بسااالوك عنياااف     

 .أو انه سلوك  ير سوي يتميز بالعنف والتعدي المادي أو المعنوي

وأخياارا عاارف العنااف انااه فعاال عاادائي أو هجااومي ي خااذ بااأي شااكل قااد يشاامل االعتاادا  الباادني ماان               

وقاااد يوجااه هااذا النااوو ماان الساالوك  لااى شااي  ماااا          ,ساايم ماان ناحيااة أخاارى    ناحيااة أو النقااد الغااوي الب   

 3."أو شخ  ما أو حتى  لى الذات

 

  

25ت ,4224 ,لبنان ,بيروت ,دار المشرق ,25   ,واإلعالمالمنجد في الل ة (1  

24ت ,2342 ,دار غيداء للنشر والتوزيع ,4  ,العنف في وسائل االتصال المرئية وعالقته بجنوح األحداث: وعد إبراهيم خليل األمير(2  

فــمات العنــتقسي :لب الثانيــالمط  



:ىــإليم العنف ــيمكن تقس  

: عتهــب طبيــحس -1    

.أي انه غريوة في اإلنسان تولد معه ويتمثل دل  في أراء كل من المبروزو وفرويد" : ف فط يــعن *  

.باندورا أي انه يتعلم اجتماعيا من ا خرين والمتمثلة بآراء : نف مكتسبــع *  

:إلىنف ــة العــب نوعيــحس-2  

.لنمودج قوة معينه بدنية مثال –مادي  –وهو الذي يتم باستعمال فعلي  : عنف مادي *  

.وهو الذي يحدث في جانب معنوي كالتهديد مثال : عنف معنوي *  

:نفــوجه إليها هذا العــهة المــحسب ال -3  

.ضد ا خرين كأشخات أو ممتلكاتويتمثل بكل صور العنف المرتكبة  : عنف ضد اآلع يي*   

.الكحول  أوويتمثل باالنتحار واإلدمان على المخدرات  :عنف ضد الذات*  

:م إلى ــبب يقســب الســحس-4  

.أي الهجوم على ا خرين بعنف  المعتدي : عنف ه ومي*   

.الدفاع عن النفس من ا خرين  معتدى عليه : عنف دفاعي *  

:م إلىــنف يقســم بالعب القائــحس-5  

                           .وهو الذي يقوم به شخص اتجاه شخص أو أكثر أو اتجاه الممتلكات: عنف ف دي *

وهو الذي تقوم به مجموعة من األشخات اتجاه شخص أو مجموعة أو رمو مثل   :عنف جماعي * 

."العصابات
4  

 

 

22ت ,2342 ,دار غيداء للنشر والتوزيع ,4  ,ائل االتصال المرئية وعالقته بجنوح األحداثالعنف في وس: وعد إبراهيم خليل األمير(1  

 



 نفـــال العــأشك :لب الثالثــالمط

 :للعنف أشكال عديدة نذكر من بينها بييجاز

 .مثل الضرب واالعتداء الجسدي": العنف ال سدي *

 .الشتم السخرية التهديد:  العنف اللفظي *

       .وتحقير إلى شخص ما كالنظر بطريقة ازدراء :زيالعنف ال م *

وهو الفعل العدائي الموجه إلى الشخص الذي اغضب المعتدي فتسبب في سلوك : العنف  المباش *

  العدوان

ويتضمن االعتداء على شخص بديل وعدم توجيهه نحو الشخص الذي تسبب في : العنف ال ي  مباش *

."-العنف البديل-ى هذا النوع من العنف غضب المعتدي وغالبا ما يطلق عل
4 

 

 بمــاإلعائل ــعنف في وســس ة للــ يات المفــالنظ:ب ال ابع ــالمطل

ظهر في الثالثينيات من القرن  العشرين دراسات عديدة تستهدف التعرف على ا ثار الضارة لوسائل 

ديد من الباحثين والخبراء والممارسين إد اجتهد الع ,اإلعالم وعلى رأسها قضية العنف في وسائل اإلعالم

ونال التلفويون  وألعاب الفيديو وقتها نصيبا وافرا  ,للعمل اإلعالمي في تفسير تعرض الفرد للعنف عبرها

من االنتقادات وتبلورت األفكار والدراسات ليتم بوقتها في نظريات مفسرة  للعنف في وسائل  اإلعالم 

 :نذكر منها

 :نظ ية التطهي 1-

 إلى أصولهاوترجع  ,العنف في وسائل اإلعالم ةايجابيه لمشاهد أثارفترض هذه لنظرية  وجود ت"

حيث دكر في كتابه فن الشعر أن مشاهدة الدراما على المسرح تطهر الناس  ,الفيلسوف اليوناني أرسطو

 .من مشاعر الحون وال ضب والعديد من العواطف القوية األخرى

تقة من نظرية أرسطو من كون عدوان  الفرد يويد لتعرضه الدائم للظلم وتنطلق نظرية التطهير المش

ويمكن إشباع هذا الميل إلى العدوان إما بالفعل المباشر أو مشاهدة العنف من قبل  ,واإلحبا  في الحياة

فهي تؤمن أن التعرض للجريمة والعنف في وسائل اإلعالم يقلل من حاجة اإلنسان إلى  ,ا خرين

".العدوان
2 

 

 

000ص  ,3111 ,دار الفكر لليباعة والنشر ,0ط ,االضيرابات السلوكية واالنفعالية :خولة احمد يحيى (1  

00 -00ص ,3100 ,عمان ,مركز الكتاب األكاديمي ,0ط ,امعالم والعنف السياسي :امنة قجالي(2  



2
.العدوان   

 :نظ ية االستثانة2-

رة  الحافو في مجال تأثير العنف الذي تقدمه وسائل كان أول من قدم اإلطار النظري لنظرية االستثا"

يشار إلى هذه النظرية تعرف أيضا باسم المواج  ,اإلعالم عالم النفس االجتماعي ليونارد بيركويتو

 .العدواني

واالفتراض األساسي لهذه النظرية أن التعرض لحافو أو مثير عدواني يفرز اإلثارة السيكولوجية عند 

أكدت أن  4252إلى  4252وقد بلور  بيركوويتو دراسات خالل هذه الفترة من  ,ني الفرد  بتصرف عدوا

الرسائل اإلعالمية يمكن أن تثير درجات مختلفة من االنفعاالت والتي تثير بدورها الميول العدوانية العنيفة  

 .لدى تعرض الفرد لمواد عنيفة من وسائل اإلعالم

 :واالستجابة عبر عاملين وتحدد هذه النظرية العالقة بين الحافو

إد أن مشاهدة برنامج عنيف دي طابع ,اإلحبا  الذي يعيشه المشاهد وقت التعرض لوسائل اإلعالم *

كما ال يثير أيضا نفس الدرجة من العدوانية لدى كل ,عنيف ال يثير على الدوام استجابة عدائية متوفرة 

 .مشاهدي نفس البرنامج العنيف

قدمه الوسيلة اإلعالمية من عنف  وبين الظروف المثيرة لل ضب وللعنف التي مدى التشابه بين ما ت*

 . يحاول المشاهد الت لب عليها وقت التعرض

 :نظ ية التدعيم3-

يرى كالبر أن مجرد التعرض إلى مظاهر الجريمة والعنف في وسائل اإلعالم ال يؤدي بالضرورة إلى "

 .ارتكاب الجريمة

ت انه ال يمكن الحديث عن تأثير مباشر للتلفويون إال على األشخات دوي وخلص بعد سلسلة من الدراسا

 .القابلية النفسية والسيكولوجية للعدوان قبل التعرض لوسائل اإلعالم

وينظر علماء نظرية التدعيم إلى عوامل مثل المبادئ والقيم الثقافية واألدوار االجتماعية والسمات 

فهذه العوامل وغيرها  ,اعتبارها محددات أولية للسلوك االجتماعيالشخصية وتأثير األسرة واألقران  ب

4."تحدد التأثيرات التي يمكن أن تحدثها صور العنف في وسائل اإلعالم
 

 

 

 

 

 
                                                           

22- 22ت,   2342,  عمان, مركو الكتاب األكاديمي, 4 ,اإلعالم والعنف السياسي: امنة قجالي
2
 



 :ةـــنمذجـــ ية الـــنظ4-

المساهمات المهمة اللبرت باندورا في الستينات من القرن العشرين  كجوء من نظرية أشمل " هي من

 .تماعيللتعلم االج

وعلى العموم يمكن تعريف التعلم بأنه الت يير الذي يطرأ على العالقة الثابتة بين منبه يدركه الفرد 

وتنطلق النمذجة من مسلمة  التعلم  ,سواء كانت هذه األخيرة علنية أم ضمنية  ,واستجابة يقوم بها

د الجمهور في المجتمع بيمكانهم بان أفرا  ,االجتماعي ودور وسائل اإلعالم في التطور االجتماعي للفرد

كما يمكنهم تعديل  ,محاكاة سلوك العنف والعدوان من خالل مالحظة الجريمة التي تقدم في وسائل اإلعالم

العمليات  أن كما , تصرفاتهم في ضوء الشخصيات الشريرة التي تحصل على العقاب في وسائل اإلعالم

إضافة إلى الذي  ,لوك السوي وغير السوي وللسلوك الواقعيالتعليمية تحدث ويتم اكتساب نمادج جديدة للس

."تصوره وسائل اإلعالم في الخيال أو الواقع
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 434-433ت ,المرجع السابق (1

 

 



 العنف اللفظي في موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك:المبحث الثالث 

 :هيدــــــتم

جا ت مواقع التواصل  ,جها ومحتكرا للرأي والكلمةبعد أن كان امعالم التقليدي  مسييرا ومو

وكما  ,ومن أهم مميزاتها حرية الرأي والتعبير,وتحتل مكانتها كبديل له  ,االجتماعي  لتكسر هاته الهيمنة

وهدا ما سنيرحه في هذا  ,لهاته الحرية من ايجابيات لها أيضا سلبيات ومن أهم سلبياتها العنف اللفظي 

 ∙المبحث

 ظيـــف اللفــــهوم العنــــمف :ولالمطلب األ

والمتمثلة في ,نوو من العنف يلجأ فيه صاحبه الستعمال الكالم والمفردات المحقرة ”العنف اللفظي هو 

واستخدام ألقاب مسيئة لآلخرين و البا ما يرافق هذا النوو من العنف   ,النميمة ,القذف ,السب والشتم

أكثر أنواو العنف انتشارا وهو اليريق األقرب للعنف المادي الغضب ويتضح جليا في مجتمعاتنا وهو 

  1”أو الجسدي

 :وفي تعريف أخر 

ويتوقف فقم على حدوص الكالم مع ما يرافقه أحيانا من  ,هو الذي ال تكون مشاركة الجسد ظاهرة فيه"

لذي  البا ما ا,حيث يندر   بصورة الصياح أو الكالم والقول البذي  . مظاهر العنف والتهديد والوعيد

واستخدام كلمات او جمل ,يشمل الشتائم أو المبارزة باأللقاب ووصف ارخرين بالعيوب والصفات السيئة 

  2”∙التهديد

ومن هنا نستنتج أن السلوك العدواني اللفظي أو العنف اللفظي هو كل سلوك يستعمل فيه شكل من أشكال 

 ∙يرها من التعابير الم تية لليرف األخرأو   ,التهديد التنابز باأللقاب,الشتم ,السخرية 

 

 

 

 

 

  

جامعة  ,كلية العلوم امنسانية واالجتماعية ,قديري مصيفى رسالة ماجستير بعنوان العنف في مالعب كرة القدم كمنتج اجتماعي(1

01ص 3110-3110 ,الجزائر ,يوسف بن خدة  

ة للسلوكيات العدوانية وأعمال العنف عند المتفرجين في مالعب رسالة ماجستير بعنوان دراسة نفسية اجتماعي :حفصاوي بن يوسف(2

   30ص  3110-3111كرة القدم كلية العلوم االجتماعية جامعة الجزائر 

 اعي الفايسبوكــل االجتمــظي في موقع التواصــف اللفــاب العنــأسب:المطلب الثاني 



 
أهمهااااا المساااااحة الكبياااارة الغياااار  ,لعنااااف اللفظااااي فااااي الفايساااابوك أسااااباب عدياااادة ومتنوعااااة الظاااااهرة 

وفاااي نفاااس الوقااات  يااااب ثقافاااة المسااا ولية   ,مشااارواة التاااي يتيحهاااا الموقاااع للمساااتخدمين فاااي التعبيااار 

 ∙في االستخدام  وتدني المستوى الثقافي والتربوي لهم 

نجااااد عنصااااري الكباااات والتضااااييق االجتماااااعي  ,وفااااي مجتمعاتنااااا العربيااااة عامااااة والجزائاااار خاصااااة  

فالسياسااااات الفاساااادة وضاااانل العاااايش عواماااال    ,صااااادي يلعبااااان دورا فااااي الظاااااهرة  والسياسااااي واالقت

مماااا يناااتج عناااه انتشاااار العناااف والقساااوة والتجاااريح والسااالوك    ,مااا ثرة علاااى التكاااوين السااالوكي للفااارد   

وال يوجاااااد مرتاااااع لتفريغهاااااا أفضااااال مااااان وساااااائل التواصااااال االجتمااااااعي ألنهاااااا تتمياااااز   ,العااااادواني 

 ∙يةبخاصيتي االفتراضية و  خفا  الهو

أي شااخ  يتعمااد امسااا ة ألخاار دون تبرياار أو  ايااة بحتااه, مااا هااي  ال وساايلة يلجااا  ليهااا أمااال فااي            "

تعااوين نقاا  يحااس بااه اتجاااا نفسااه أو اتجاااا ارخاارين, فبلسااا ته تلاال يخياال لااه انااه باارز شخصاايته            

وقوتاااه ولكناااه فاااي الحقيقاااة لجاااا لاااذلل يخفاااف عااان نفساااه شاااعور امحبااااط, أو تنفيساااا لضاااغوط نفساااية      

بهاااا, وأيضاااا نتيجاااة لفااارا  يعيشاااه جااارا  عااادم تحقيقاااه لذاتاااه أو ساااخيه علاااى واقاااع يعيشاااه, أو        يمااار

مجتماااع يحااايم باااه, كماااا يمكااان أن نااارجح سااابب هاااذا السااالوكيات  لاااى ضاااعف فاااي النضاااج الفكاااري          

 .واضيراب في السييرة على النفس وعجز في كبح نزعة العدوانية اتجاا ارخرين

دائماااا موجهاااة ألشاااخاص قااادموا محتاااوى أو منشاااورات ال ترقاااى      ن هاااذا الشاااتائم والتعاااابير ال تكاااون  

لمساااتوى جياااد أو هاااادف, بااال يمكااان أن تكاااون موجهاااة أيضاااا ألشاااخاص تنااابهم فقااام أنهااام اظهاااروا           

أنفسااااهم ألول ماااارة للعلاااان وحاااااو لااااو تقااااديم محتااااوى جيااااد, أو جااااا وا بأفكااااار مبتكاااارة ليفياااادوا  بهااااا   

جيع منااه هاا ال  األشااخاص, فباادال ماان التشاا     النااا , وهااذا مااا ي كااد حتميااة وجااود خلاال نفسااي يعاااني         

أو النقاااد الهاااادف البناااا , نااارى كماااا هاااائال مااان التعليقاااات المحبياااة الجارحاااة والمسااايئة لهاااذا الشاااخ     

وتلاال فقاام ألنهاام رأوا مااا يقدمااه  ياار ضااروري ومضاايعه للوقاات أو كااان خااار  نيااا  اهتماماااتهم,            

, ونراهاااا تميااال  لاااى التركياااز علاااى وفاااي أحياااان أخااارى تبتعاااد التعليقاااات كلياااا عااان مضااامون المحتاااوى 

أحياناااا مالبساااه واريقاااة   ,خجلاااه الظااااهر ,ظااااهر الشاااخ  فقااام كانتقااااد شاااكله ماااثال أو نبااارة صاااوته   

 1."كالمه

 

 

 

 

 

.ومنصة للقذف والشتيمة أخالقية أزمةمواقع التواصل : مدونة بعنوان:نجالء الدويب  (4  

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/3/14/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B0%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A9 

 

 



 -كالفايسبو -العنف اللفظي في موقع التواصل االجتماعي مظاهر:الثالث المطلب 

 ن العناااف اللفظاااي فاااي مواقاااع التواصااال االجتمااااعي  أصااابح ظااااهرة متداولاااة ومنتشااارة  فاااي عصااارنا  

فااانالحن عناااد   ,وصااالت   لاااى مساااتويات متدنياااة و يااار الئقاااة ,الحاااالي وخاصاااة فاااي موقاااع الفايسااابوك  

 لااى كتابااة تعليقااات خارجااة جارحااة و ياار الئقااة بقصااد        أن يلجاانشاار خباار أو صااورة معينااة أن الاابع   

 .االستهزا  أو التنكيت أو السخرية من ارخرين مما يعد م شرا أخالقيا خييرا 

 مّمفا  ,أهانتفه  أو ,واحتقفاره  عليفه  والتعفدي  ,ا خفر  تجاهفل  أسفاليب  االجتمفاعي  اللسفاني  العنفف  يشفمل ″

 يفك 

 يخفصّ  ففالبع   عفدة,  مجفاالت  العنفف  هفذا  ويشفمل  القفيم  عفن  ويحيفده  قفواه,  وينهف   المجتمفع,  أواصفر 

 الحياة

 الحيفاة,  مفن  الجديفد  الفنمط  يخفصّ  والفبع   األسفرية,  الحيفاة  يخفصّ  والفبع   الصفرفة,  المعيشفية 

 أّن ورغفم  وأمثفال ,  ونكفت  خاصفة  ألففاظ  ففي  دلف   ويفنعكس  ,...باألبطفال  المفال, والتبفاهي   وتقفديس 

 التعابير هذه

 0."ل وية قيمًا ليست أّنها واقعًا إال تعكس قد

كماااا نالحااان عااادة مظااااهر وأشاااكال للعناااف اللفظاااي علاااى صااافحات الفايسااابوك مااان أبرزهاااا العناااف           

أو العباااارات التاااي تيلاااق   * خليهاااا تباااور  * أو* بالصاااتل فالكوزيناااة *اللفظاااي ضاااد المااارأة وعباااارات    

 *.موسياشة* على الفتيات الجزائريات كعبارة 

ماااا تعرضااات لاااه ملكاااة جماااال الجزائااار مااان عباااارات         وأبااارز مثاااال علاااى ظااااهرة العناااف اللفظاااي      

.                                                              تنمريااااااااااااااة واسااااااااااااااتهزا  ماااااااااااااان شااااااااااااااكلها ولااااااااااااااون بشاااااااااااااارتها واريقااااااااااااااة كالمهااااااااااااااا       

تنااال الشخصاايات المشااهورة نصاايبا كبياارا ماان العنااف اللفظااي علااى صاافحاتها, كمااا  ن بعضااا مااان              "

لون هااذا المواقااع للاارد علااى منتقااديهم, سااوا  كااانوا مشاااهير مااثلهم أو أناسااا          المشاااهير أنفسااهم يسااتعم  

عااااديين أساااا وا لهااام ,فتنااادلع باااذلل حاااروب ال متناهياااة مااان الاااردود القوياااة والرساااائل المبيناااة باااألف     

معناااااى ناهيااااال عااااان النزاعاااااات الدينياااااة واليائفياااااة, والتاااااي تتخياااااى كااااال حااااادود االحتااااارام واألدب 

 2."ه كيفما كان ومحاورته بلين ورقيوترفن تقبل األخر باختالف
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 تمهيد

 ع ض وتحليل البيانات الميدانية

   ع ض وتحليل نتائج االستمانة في ضل تساؤالت الدناسة

 النتائج العامة للدناسة

 التوصيات واالقت احات

                                                    عاتمة

اإلطار التطبيقي  :الفصل الثالث   



:دـــــــــتمهي  

انتقلنا  إلـى أهـم مرحلـة مـن مراحـل , بعـد إتمـام الجانـب النظـري والـذي احتـوى علـى ثالثـة مباحـث

اإلطــار التطبيقـي إلـى عـرض وتحليـل  حيـث سـوف نعـرج فــي هـذا, البحـث وهـي الجانــب التطبيقـي

وتساؤالتنا التي دكرناها سابقا وعند  إشكاليتنانتــائج  االستمارة من اجل الحصول على إجابات على 

:توزيعنا لالستمارات تحصلنا على النتائج التالية   

 

:البيانات الشخصية  

 ال دول نقم 11 يبيي توزيع أف اد العينة حسب مت ي  ال نس:

 

 

 

 

ونسبة الذكور ب   %53نالحظ من خالل النسب ان االناث  اكثر من الذكور حيث تقدر نسبة االناث ب  

وهذا راجع لعدة عوامل اهمها ان نسبة االناث كانت حاضرة بنسبة اكبر من الذكور عند توزيعنا  23%

.لالستمارة  

 

 ال دول نقم 12 يبيي توزيع أف اد العينة حسب مت ي  السي:

 النسبة التك ان السي

23إلى  42من   42 22%  

22إلى  24من   23 53%  

فأكثر 22  2 45%  

%433 23 المجموع     

 

 22إلى  24الفئة العمرية التي تم توزيع االستمارة عليها بكثرة هم الطلبة ما بين  أننالحظ  32في الجدول 

 22فهي لفئة من % 45أما اقل نسبة  %  22جاءت بنسبة   23إلى  42بينما فئة من % 53ل  بنسبة ود

.فأكثر   

 

نسل ا  النسبة التك ان 

%23 23 دكر  

%53 23 أنثى  

%433 23 المجموع  



 ال دول نقم 3 يبيي توزيع أف اد العينة حسب مت ي  المستو  ال امعي:

 النسبة التكرار المستوى الجامعي

%22 44 ليسانس  

%25 22 ماستر  

%43 2 دكتوراه  

%433 23 المجموع     

 

 تليها %56نالحظ من خالل الجدول 3 أن النسب مختلفة حيث أن طلبة الماستر كانوا بأكثر نسبة تقدر ب

%34طلبة الليسانس بنسبة   وطلبة الدكتوراه بنسبة     10% وهدا راجع إلى تواجد طلبة الماستر بكثرة    

.فترة توزيعنا لالستمارةخالل   

 

 ال دول نقم 4 يبيي  توزيع أف اد العينة حسب أول استخدام لهم للفايسبوك:

 النسبة التكرار أول استخدام

ينتاقل من سن  5 42%  

2 إلى 2من   44 22%  

2أكثر من   22 55%  

%433 23 المجموع     

 

نالحظ من خالل النسب الموجودة في الجدول4  أن  نسبة  55%   من أفراد العينة يعود استخدامهم 

يعود استخدامهم للفايسبوك  ما بين سنتين إلى     %22أما  نسبة  ,لالنترنت إلى أكثر من أربع سنوات

وهذا نفسره أن الجيل الحالي  ,فان استخدامها للفايسبوك يعود إلى اقل من سنتين %42و اقل نسبة  ,أربع  

.(2332منذ سنة ) عليه سنوات كثيرة يستخدم الفايسبوك في سن مبكرة كما أن ظهور هذا الموقع قد مر  

 

 

 

 

 



 

 ال دول نقم 5 يبيي  توزيع أف اد العينة حسب الوقت المخصص لتصفح الفايسبوك:

 النسبة التكرار الوقت المخصص

%45 2 اقل من ساعتين  

2إلى  2من   42 22%  

2أكثر من  22 23%  

%433 23 المجموع  

 

يتضح لنا من خالل الجدول 5 أن الوقت المخصص لتصفح الفايسبوك  بمعدل أكثر من أربع ساعات يوميا 

ثم اقل من    ,%22تليها من ساعتين إلى أربع ساعات بمعدل    , %23جاء بأكبر نسبة والتي قدرت ب  

وهذا يعود إلى أن أفراد العينة لديهم نوع  من اإلدمان على هذا الموقع %   45ساعتين بمعدل    

.ويستخدمونه بكثرة   

 

 ال دول نقم 6 يبيي أكث  عدمة مي عدمات الفايسبوك يفضلها أف اد العينة:

 التكرار النسبة الخدمة

,  راء, نشر صور

 معلومات

22 25%  

%42 2 الدردشة في الخات  

التعليق على 

المنشورات وإبداء 

 ا راء حولها

42 25%  

%433 23 المجموع     

 

نالحظ من خالل الجد ول 6 أن أكثر خدمتين يفضلهما أفراد العينة من خدمات موقع الفايسبوك هي خدمة 

 %25وخدمة التعليق على ا راء والمنشورات بنسبة  ,  %25نشر الصور وا راء والمعلومات بنسبة    

ويرجع تفسير هذه النسب إلى تفاعل الطلبة مع  , %42أما اقل نسبة فهي الدردشة في الخات بنسبة  

للدردشة في الخات فوجود  أما بالنسبة ,مضامين الفايسبوك  باعتباره أتاح لهم حرية التعبير عن أرائهم

.مواقع بديلة عن الفايسبوك تكفي بال رض  

 

 



 

 ال دول نقم7 يوضح ممانسة أف اد العينة للعنف اللفظي:

 النسبة التكرار الممارسة 

%22 42 نعم  

%45 22 ال  

%433 23 المجموع  

 

نالحظ من خالل الجدول 7 أن 45% من أفراد العينة نفوا ممارستهم للعنف اللفظي, بينما 22% اقروا 

.بذل  ويرجع تفسير هذه النسب إلى وعي أفراد العينة لخطورة هذه الظاهرة  

 

ال دول نقم8 يوضح أهم عبانات العنف اللفظي التي يصادفها أف اد العينة على صفحات 

 الفايسبوك:

 النسبة التكرار  العبارات

العبارات   العنصرية 

   

42 42%  

%22 22 الشتائم الخادشة  

 

 سب الدين

2 22%  

 عبارات تخوينية     

 

2 43%  

%433 23 المجموع     

 

توضح النتائج المتحصل عليها في الجدول  8 أن أكثر العبارات الممثلة للعنف اللفظي التي يصادفها أفراد 

%  42تليها العبارات العنصرية بنسبة % 22وسب الدين بنسبة , % 22العينة هي الشتائم الخادشة بنسبة 

الشتائم الخادشة وسب الدين التي نصادفها في  أنوهذا يوضح  ,% 43والعبارات التخوينية بنسبة 

.شوارعنا انتقلت إلى صفحات الفايسبوك   

 

 

 

 



 

 ال دول نقم 9 يوضح  نأي العينة في األكث  تع ضا للعنف اللفظي في موقع الفايسبوك:

 النسبة التكرار األكثر تعرضا

%22 42 الذكور  

ناثاإل  22 45%  

%433 23 المجموع  

 

جاءت نتائج الجدول 9 أن نسبة 45%  من المبحوثين ترى أن اإلناث أكثر تعرضا للعنف اللفظي من 

وهذا راجع إلى إن التصرف العنيف بطبعه تصرف دكوري وان , %22الذكور الذين جاءت نسبتهم ب 

.ضعفممارسته ضد اإلناث بدافع االستقواء باعتبارهن العنصر األ  

 

ال دول نقم 11يوضح نأي العينة حول اعتبان العنف اللفظي أم ا طبيعيا طالما أنه في 

 موقع افت اضي:

 النسبة التكرار الرأي

%42 35 نعم  

%22 22 ال  

%433 23 المجموع  

 

يرى 22% من المبحوثين  في الجدول 11 أن العنف اللفظي ال يعتبر أمرا طبيعيا حتى ولو كان في موقع 

انه أمر طبيعي الن المستخدمين بدورهم افتراضيين ال يعرف بعضهم  منهم %42بينما يرى , راضيافت

.البع  ويتمتعون بالخصوصية وغموض الهوية  

 

 

 

 

 

 



 

جدول نقم 11 يوضح نأي العينة في العنف اللفظي الذي تتع ض له الشخصيات 

 المشهونة:

 النسبة التكرار الرأي

%25 42 حرية رأي  

مبرر تجاوز غير  24 42%  

%433 23 المجموع  

 

يرى 42% من المبحوثين في الجدول 11 أن العنف اللفظي الذي تتعرض له الشخصيات المشهورة 

العتبار األشخات المشهورين لديهم نفس الحقوق واألحاسيس وينوعجون  دل تجاوز غير مبرر ويرجع 

من المبحوثين % 25بينما يرى نسبة ,يين عند تعرضهم لهذا النوع من العنف مثلهم مثل األشخات العاد 

بل هي حرية رأي باعتبار الشخصيات المشهورة أتاحت الفرصة , أنها ال تصنف في خانة العنف اللفظي

.للجميع للتدخل في تصرفاتها ويجب أن تتقبل كل نقد  

 

ال دول نقم 12 يوضح اعتبان العينة االعتبف في اآلناء مب نا للعنف اللفظي في 

 الفايسبوك:

 النسبة التكرار الرأي

%5 32 نعم  

%22 24 ال  

%433 23 المجموع  

 

أفراد العينة ترف  اعتبار االختالف في الرأي مبرر للعنف  من% 22 ن نسبة  12يوضح الجدول 

أن االختالف في الرأي يبرر العنف اللفظي والتباين الكبير في النتائج يدل % 5اللفظي بينما ترى نسبة 

.التبرير على نفي هذا  

 

 

 

 



 جدول نقم 13 يوضح أهم أسباب انتشان العنف اللفظي في موقع الفايسبوك:

 النسبة التكرار أهم األسباب

 تدني المستوى االخالقى

 

24 22%  

 تدني المستوى التعليمي

 

43 23%  

 مرحلة المراهقة

 

32 43%  

%22 42 غياب ثقافة الحوار  

%433 23 المجموع  

 

نالحظ من خالل الجدول 13 تباين اإلجابات ,حيث أن نسبة22 % من العينة افادوا أن السبب يرجع إلى 

فالتربية واألخالق تلعب دورا كبيرا في تنشئة أفراد سويين وواعيين لديهم ثقافة  ,تدني المستوى األخالقي 

ض رأيه على يريد فر دبب إلى غياب ثقافة الحوار فكل فرفارجعوا الس% 22أما نسبة , االحترام ل خر

السبب إلى  % 23  نسبةبينما ارجع , األخر وكل فرد يريد إثبات انه على حق حتى لو بأسلوب عنيف

 في األخير ارجع تدني المستوى التعليمي فمن المفروض أن التعليم يلعب دورا  كبيرا في رقي األفراد 

العنف اللفظي في الفايسبوك  أن األشخات الذين يمارسون ورأوا,السبب إلى مرحلة المراهقة% 43نسبة 

.هم مجرد مراهقين   

 

 جدول نقم 14 يوضح تع ض أف اد العينة لعنف لفظي في موقع الفايسبوك:

 النسبة التكرار التعرض

%42 22 نعم  

%22 44 ال  

%433 23 المجموع  

 

نالحظ من خالل الجدول 14 أن نسبة 42% من أفراد العينة قد سبق لهم وان تعرضوا للعنف اللفظي في 

نظرا لالنتشار الرهيب للظاهرة الذي عرف تصاعدا في األعوام األخيرة بتصاعد أعداد ,موقع الفايسبوك 

.منهم بأنهم لم يتعرضوا له% 22وأفاد ,الناشطين على الموقع األكثر شهرة من نوعه   

 

 

 



 جدول نقم 15 يوضح شكل العنف الذي تع ض له أف اد العينة :

نسبةال التكرار شكل العنف  

خادشة ائمشت  

 

22 22.24%  

عنصرية اتعبار  

 

44 22.2%  

 نوع  خر 

 

2 42.22%  

 المجموع

 

22 433%  

 

أن عناصر العينة ممن كانت إجاباتهم باإليجاب أن نوع العنف  15 في سؤال تابع لسابقه يوضح الجدول 

والسب بعبارات نابية وهي أي أنهم تعرضوا للشتم , شتائم خادشة% 22.24الذي تعرضوا له كان بنسبة 

قد تكون  ,لعنف لفظي بعبارات عنصرية تقع في خانة التمييو العنصري فتعرضوا% 22.2أما , أكثر نسبة

تطرقوا إلى  فقد% 42.22أما نسبة  ,سكناختالف لون  و منطقة  أنثى أوفي اختالف الجنس بين دكر و 

.رأي مخالف لهمأنواع أخرى كقمع الرأي الشخصي ومحاولة التهجم على كل   

 

 جدول نقم 16  يوضح ندة فعل أف اد العينة في حالة تع ضهم لعنف لفظي:

 النسبة التكرار ردة الفعل 

 التجاهل

  

22 55%  

 المعاملة بالمثل

 

35 42%  

الرد  بأسلوب محترم 

   

44 22%  

%433 23 المجموع  

 

من عناصر العينة  أوضحت  ن ردة  %55نالحظ أن نسبة  16من خالل األرقام الموجودة في الجدول

وتفسير دل  تفادي تضخيم األمور ,فعلها عند تعرضها لعنف لفظي في موقع الفايسبوك هي التجاهل 

أن ردة فعلهم % 22بينما أجاب ,أو النوول إلى مستواه المتدني  ,وإعطاء من قام بذل  اكبر من حجمه

ففضلوا الرد بالمثل وهدا تفسيره % 42أما نسبة  ,ل تكون الرد بأسلوب محترم لتقويمه وجعله يشعر بالخج

.رضوخهم لالستفواز وسعيا منهم لكسر المهانة التي تعرضوا لها ورد اعتبارهم  

 

 



 جدول نقم 17  يوضح  هل تع ض العينة  لعنف لفظي في موقع الفايسبوك يؤث  على نفسيتهم:

 النسبة التكرار التأثير 

 نعم

  

22 25%  

 ال

 

22 22%  

%433 23 المجموع     

 

أن تعرضهم لعنف لفظي في موقع الفايسبوك يؤثر على نفسيتهم  أوضحوا% 25جاءت النسب متقاربة ف 

أن هذا ال يؤثر عليهم وتفسير دل  % 22بينما رجح نسبة ,فآي إنسان يتأثر بالشتيمة أو السب أو القذف  

.أنهم يعوون انه موقع  افتراضي  وهذا أمر متوقع   

 

 جدول نقم 18 يوضح تأثي  العنف اللفظي على مي يتع ض له:

 النسبة التكرار التأثير

يصبح اكثر عدوانية   

 

42 25%  

 فقدان الثقة بالنفس

 

22 25%  

 االنطوائية واالنعوال

 

2 42%  

%433 23 المجموع     

 

يؤدي تأثيره على  من المبحوثين ترى أن العنف اللفظي في الفايسبوك قد %25أن نسبة 18يوضح الجدول 

أن تأثيره يجعل الفرد  %25بينما يرى  ,من يتعرض له  إلى فقدانه ثقته بنفسه نتيجة عدم تحمله لمساءة

بينما  ,وهذا ما نالحظه في امتالء صفحات فالفايسبوك بالشتائم المتبادلة,أكثر عدوانية فالعنف يولد العنف 

ا خرين من خالل غلقه لصفحته على  أن من يتعرض له يصبح منطويا وينعول عن %42يرى 

.الفايسبوك وابتعاده عن المواقع االفتراضية  

 

 

 

 

 



 

جدول نقم 19 يوضح ت تيب الصفحات حسب األكث  ع ضة لوجود عبانات العنف اللفظي في تعليقات 

 مستخدميها:

 النسبة التكرار األكثر عرضة 

 الصفحات الفنية

  

23 23%  

 الصفحات السياسية

 

22 22%  

 الصفحات الدينية

 

35 42%  

%433 23 المجموع     

 

نالحظ من خالل الترتيب باألرقام أن الصفحات األكثر عرضة لوجود عبارات العنف اللفظي هي 

وهذا راجع الختالف وجهات النظر حول القضايا السياسية والتعصب ,% 22الصفحات السياسية بنسبة 

التي تشهد انتقادات الدعة بسبب تدهور % 23ت الفنية بنسبة تليها الصفحا,حولها  ا راءالكبير في 

اعتبار الجوائريين محافظين على % 42ثم الصفحات الدينية جاءت بأقل نسبة , المستوى الفني في البالد

. نوعا ما في األمور الدينية  

 

جدول نقم 21  يوضح في نأي العينة حول قدنة حمبت التوعية  على الحد مي ظاه ة العنف اللفظي 

 في موقع الفايسبوك

 النسبة التكرار الرأي

 نعم

  

44 22%  

 ال

 

22 25%  

%23 43 إلى حد ما     

%433 23 المجموع     

 

يحاول الكثيرون من رواد ,نظرا لتفشي ظاهرة العنف اللفظي في موقع الفايسبوك وب رض الحد منها 

وحول فعالية هذه , بة روح الوعي في المستخدمين الموقع القيام بحمالت تحسيسية وتوعوية أمال في مخاط

فأجابوا % 22أما ,من أفراد العينة ب ال  وهذا يفسر بعدم تفاؤلهم  بجدواها % 25المحاوالت أجاب نسبة 

. أن فعاليتها محدودة% 23باإليجاب  وان هذه الحمالت تساهم بالحد من هذه الظاهرة  بينما رأى نسبة   

 



جدول  نقم 21 يوضح تأييد أف اد العينة لفك ة منع مي هم أقل مي 14سنة مي فتح صفحات على 

 الفايسبوك:

 النسبة التكرار الرأي

%22 22  نعم  

 ال

 

32 45%  

%433 23 المجموع     

 

يكون الهاتف الذكي إحدى أولوياته في حال , نالحظ أن الجيل الجديد بمجرد أن يتعلم القراءة والكتابة

فهو يلج إلى عالم افتراضي  ,وقبل تعلمه أصول التربية السليمة في عالمه الحقيقي ,تحصله على معدل جيد

وهذا ما دفعنا   ,ولهذا نرى أن هناك أطفاال يمتلكون حسابات في موقع الفايسبوك ,ال يعلم منه إال القليل

ح صفحات سنة من فت 42أنهم مع منع من هم اقل من % 22حيث أجاب  العينةلتوجيه هذا السؤال ألفراد 

في الفايسبوك لتفادي المخاطر التي قد تحيط بهم وحمايتهم من التعرض للعنف اللفظي  حيث أن تأثيره 

من المبحوثين انه حل غير % 45بينما جاء رأي , عليهم وعلى نفسيتهم أكثر من األشخات البال ين

.صائب وال نستطيع منعهم بل يجب أن نجعلهم يواكبون التطور والتكنولوجيا  

 

  جدول  نقم 22 يوضح هل تأييد فك ة منع الصفحات التي يثي  نع ات طائفية أو مذهبية مي  االستخدام:

 النسبة التكرار الرأي

 نعم

  

24 22%  

 انا ضد ثقافة المنع

 

32 5%  

%433 23 المجموع     

 

فتبحث , عجابات وتبحث عن اكبر عدد من التعليقات و اال ,كثير من الصفحات تهوى تسليط الضوء عليها

مذهبية أو عرقية نحن في ,في مواضيع جدلية وطابوهات بقصد أو بدونه تخلق فتنة وصراعات طائفية 

منهم أنهم يؤيدون منعها وحجبها % 22وبالتطرق لهذه النقطة سألنا المبحوثين وكان رأي  ,غنى عنها 

.ر حتى في المواضيع الحساسةأنهم ضد ثقافة المنع  إيمانا منهم بحرية التعبي% 5بينما جاء رأي   

 

 

 



 جدول نقم 23  يوضح تأييد فك ة ال قابة القضائية لمي يمانف العنف اللفظي في الفايسبوك:

 النسبة التكرار الرأي

%22 22  نعم  

 ال

 

32 45%  

%433 23 المجموع     

 

وعند طرحنا ,ن كحال كل مجال من المجاالت هناك رقابة قضائية تختص بفرض عقوبات لكل المخالفي 

سؤال المتضمن تأييد فكرة الرقابة القضائية لكل مستخدم يقوم باستعمال العنف اللفظي ضد مستخدمين لل

من المبحوثين والتي تؤيد هذه الفكرة فكما لكل منته  عقوبة في الحياة الواقعية % 22قابلتنا نسبة  , خرين 

أنها تفتح باب االنتهاك  االفكرة ورأو% 45  بينما رف,يجب أن يكون نظيرها في الحياة االفتراضية 

.لخصوصية األفراد   

 

:الحلول المقترحة  

بالنسبة للسؤال المفتوح حول الحلول التي يراها أفراد العينة مناسبة للحد من ظاهرة العنف اللفظي في 

خالل ردع  فقد جاءت معظم إجابات المبحوثين أن الرقابة االلكترونية هي أفضل حل من,موقع الفايسبوك 

كل من يقوم بالشتم أو السب أو أي شكل من إشكال العنف اللفظي وغلق حسابه من طرف إدارة 

وجاءت الحلول , كما فضل بعضهم الرقابة القضائية الن القذف والسب يندرجان ضمن الجنح, الفايسبوك

ر واحترام الرأي األخر األخرى في مراقبة األولياء لحسابات أبنائهم والتوعية من خالل نشر ثقافة الحوا

لدى أفراد المجتمع منذ التنشئة في المدارس واألسر فرقي المجتمع الواقعي يخلق لنا بدوره مجتمعا 

.افتراضيا راقيا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ع ض وتحليل نتائج االستمانة في ضل تساؤالت الدناسة

للفظففففي فففففي  التسففففاؤل الخففففا  بففففدوافع ممانسففففة مسففففتخدمي الفايسففففبوك للعنففففف ا      : األولالمحففففون 

 :كالتالي نتائ هموقع الفايسبوك جاءت 

 

 45 %من أفراد العينة نفوا ممارستهم للعنف اللفظي في موقع الفايسبوك. 

              أهفففم عبفففارات العنفففف اللفظفففي التفففي يصفففادفها أففففراد العينفففة هفففي الشفففتائم الخادشفففة مفففن سفففب

 %.22وقذف وشتم بعبارات نابية بنسبة 

 45ي  بنسبة اإلناث هم األكثر تعرضا للعنف اللفظ.  % 

         اعتبففففار  العنففففف اللفظففففي أمففففر طبيعففففي طالمففففا انففففه فففففي موقففففع افتراضففففي كالفايسففففبوك أمففففر

 .من المبحوثين% 22مرفوض من طرف 

    العنفففف اللفظفففي الفففذي تتعفففرض لفففه  الشخصفففيات المشفففهورة ففففي موقفففع الفايسفففبوك تجفففاوز غيفففر

 %.42مبرر وال يصنف في خانة حرية الرأي بنسبة 

 من المبحوثين%  22يس مبررا للعنف اللفظي حسب راياالختالف في الرأي ل. 

  22تدني المستوى األخالقي من أهم أسباب انتشار ظاهرة العنف اللفظي بنسبة .% 

 

التسففاؤل الخففا  بفف دة فعففل أففف اد العينففة عنففد تع ضففهم للعنففف اللفظففي           :المحففون الثففاني 

 :في موقع الفايسبوك جاءت نتائ ه كالتالي

 

 42 %رضوا سابقا للعنف اللفظي في موقع الفايسبوكمن المبحوثين تع 

  من أفراد العينة عند تعرضهم للعنف اللفظي% 55التجاهل هو ردة فعل. 

 من أفراد العينة أنهم تأثروا نفسيا عند تعرضهم للعنف اللفظي%   25يرى. 

  مففن أفففراد العينففة ان العنففف اللفظففي فففي موقففع الفايسففبوك يففؤدي إلففى فقففدان الثقففة          %   25يففرى

 .النفسب

         الصفففففحات السياسففففية هففففي األكثففففر عرضففففة لوجففففود عبففففارات العنففففف اللفظففففي فففففي تعليقففففات

 .من افرد العينة%  22مستخدميها حسب   



العينفففة مناسفففبة للحفففد مفففي  أفففف ادالتسفففاؤل الخفففا  بفففالحلول التفففي ي اهفففا   :المحفففون الثالفففث

:ظاه ة العنف اللفظي في موقع الفايسبوك   

 25    %  حمففففالت التوعيففففة غيففففر كافيففففة للحففففد مففففن انتشففففار    مففففن المبحففففوثين يففففرون أن

 .ظاهرة العنف اللفظي

 22 %        سففنة مففن فففتح حسففابات فففي     42مففن أفففراد العينففة مففع فكففرة منففع مففن هففم اقففل مففن

 .الفايسبوك

 22 %      مففففن أفففففراد العينففففة مففففع منففففع الصفففففحات التففففي تثيففففر الفففففتن والنعففففرات الطائفيففففة

 .والمذهبية 

 22   % لقضفففائية ضفففد ممارسفففي العنفففف اللفظفففي بفففأي مففن المبحفففوثين مفففع فكفففرة الرقابفففة ا

 .شكل من أشكاله سواء كان سب أو شتم أو عبارات عنصرية

           أهفففم الحلفففول التفففي يراهفففا أففففراد العينفففة مناسفففبة للحفففد مفففن ظفففاهرة العنفففف اللفظفففي ففففي

الفايسفففبوك هفففي الرقابفففة االلكترونيفففة عفففن طريفففق حفففذف الصففففحات والرقابفففة القضفففائية       

مراقبففففة األوليففففاء لحسففففابات أبنففففائهم باإلضففففافة إلففففى   تهففففم القففففذف والسففففب لممارسففففيها و 

 .حمالت التوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النتائج العامة للدناسة 

 .إضافات لها هناككشفت لنا النتائج العامة للدراسة صحة الفرضيات كما كان 

 :بالنسبة للف ضية األولى

      المفهوم ,القيفففةاألخانهيفففار القفففيم   هفففي دواففففع اسفففتخدام العنفففف اللفظفففي ففففي الفايسفففبوك

فجففاءت النتففائج مؤيففدة لففدل  فربطففت بففين تففدني المسففتوى األخالقففي          ,حريففةلالخففاطئ ل

وانتشفففار ظفففاهرة العنفففف اللفظفففي كمفففا رأت أن الفهفففم الخفففاطئ لحريفففة الفففرأي يعفففد سفففببا   

 .مهما أيضا

 

 :بالنسبة للف ضية الثانية

 الفايسفففبوك ففففي  اللفظفففي يتعامفففل طلبفففة علفففوم اإلعفففالم واالتصفففال عنفففد تعرضفففهم للعنفففف

أكفففدت الدراسفففة صفففحة هفففذه الفرضفففية وأضفففافت لهفففا ان   ,إمفففا بالتجاهفففل أو الفففرد بالمثفففل

 .هناك نسبة من األشخات تفضل الرد ولكن بأسلوب محترم 

 

 :بالنسبة للف ضية الثالثة 

    الحلفففول التفففي يراهفففا طلبفففة علفففوم اإلعفففالم واالتصفففال مناسفففبة لمواجهفففة العنفففف اللفظفففي

حمفففالت التوعيفففة غيفففر   أنرات نتفففائج الدراسفففة فففف ,والتوعيفففة هفففي الرقابفففة االلكترونيفففة  

 أخفففرىحلفففول  إضفففافة يجفففبولكفففن  ,كافيفففة للحفففد مفففن انتشفففار ظفففاهرة العنفففف اللفظفففي    

 تنشفففئةففففي  األسفففردور  إلفففى باإلضفففافة ,الرقابفففة االلكترونيفففة والرقابفففة القضفففائية  أهمهفففا

 .المشينة ما يجعله يبتعد عن مثل هاته التصرفات واألخالقجيل لدية من القيم 

 

 

 

 

 

 

 



 :عبصة التساؤل العام

بعفففد الدراسفففة الميدانيفففة التفففي أجريفففت ففففي جامعفففة وهفففران بكليفففة العلفففوم اإلنسفففانية لطلبفففة قسفففم      

علفففوم اإلعفففالم واالتصفففال, والتفففي تفففم مفففن خاللهفففا التوصفففل إلفففى جملفففة مفففن النتفففائج كمفففا سفففبق     

 .ودكرناها بعد تحليل كل محور ومنه يمكن استخالت نتيجة نهائية

لشفففتائم الخادشفففة والعبفففارات النابيفففة والكلمفففات العنصفففرية التفففي تسفففخر مفففن الجفففنس أو اللفففون        ا

أو الشففففكل وعبففففارات سففففب الففففدين والتطففففرف للففففرأي ومحاولففففة قمففففع ا خففففرين عففففن طريففففق       

تعنفففففيفهم بكلمفففففات تفففففؤديهم,هي أشفففففكال مفففففن العنفففففف اللفظفففففي المتواجفففففدة بكثفففففرة ففففففي موقفففففع   

قففففات المسففففتخدمين ,وففففففي صفففففحات هفففففدفها    الفايسففففبوك والتففففي نراهفففففا فففففي منشفففففورات وتعلي   

االنتشففففار وزيففففادة عففففدد المتبعففففين حتففففى عففففن طريففففق الفففففتن, هففففذه الظففففاهرة تففففؤثر علففففى مففففن   

يتعفففرض لهفففا وتختلفففف ردود فعلفففه  نحوهفففا فقفففد يتجاهلهفففا أو تكفففون معاملتفففه بالمثفففل كمفففا مفففن         

 .الممكن أن يرتقي برد محترم ويواجه االساءه بالحسنى

 

 :د مي ظاه ة العنف اللفظي في موقع الفايسبوكالتوصيات واالقت احات للح

 

          توويفففد األبنفففاء بالمعفففارف والقفففيم والمواقفففف السفففلوكية التفففي توجفففه ميفففولهم وأسفففاليب

تصفففرفاتهم وتجعفففل مفففنهم أشفففخات أسفففوياء, وهفففذا مفففا يجعفففل المسفففتوى األخالقفففي لهفففم   

 مرتفففع ,فتظهففر  ثففاره مففن خففالل تعففامالتهم فففي مختلففف  المجففاالت ومففن بينهففا مواقففع          

 .التواصل االجتماعي وموقع الفايسبوك

            فففرض قففوانين ولففوائح حففول كيفيففة اسففتخدام االنترنففت ,علففى سففبيل المثففال تحديففد سففن

 .لدخول االنترنت وحجب وتشفير الصفحات المثيرة للكراهية والعنف 

     الرقابفففه االلكترونيفففة التفففي تكفففون ملجفففأ لكفففل مفففن يتعفففرض للعنفففف اللفظفففي عفففن طريفففق

صففففحات مواقفففع التواصففففل االلكترونفففي, ومتابعفففة ممارسففففي      قذففففه والتشفففهير بفففه فففففي   

 .هذا العنف قضائيا كفيل جدا للحد من هذه الظاهرة 

    نشفففر ثقاففففة الحفففوار واحتفففرام رأي األخفففر و تقبلفففه رغفففم اخفففتالف دينفففه وشفففكله أو رأيفففه

السياسففففي, عففففن طريففففق بففففث بففففرامج تحسيسففففية وحمففففالت توعويففففة فففففي الفضففففاءات       

 .إلعالم االلكترونية وكذا في وسائل ا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خاتمـــــــــــــــــــــــة

بصفة عامة وموقع " العنف اللفظي في مواقع التواصل االجتماعي"من خالل هذه الدراسة حول موضوع 

وأظهرت مدى ,نرى أن مواقع التواصل االجتماعي كشفت  أوراق المجتمع   ,الفايسبوك بصفة خاصة

صل إليه وانهيار القيم التي  نراها من خالل الكم الهائل من مظاهر العنف اللفظي االنحدار الذي و

فأي نقام حول موضوع سياسي أو اجتماعي أو رياضي  ,والتعليقات الجارحة  في مختلف الصفحات

 يبدأ بطرح فكرة أو موضوع وينتهي بمختلف عبارات السب والشتم والتخوين وتبادل التهم ,وحتى ديني 

وما توصلنا له من خالل بحثنا الميداني ومختلف باألخالق والتربية والشرف والحكم من بعيد , والطعن

باعتبارهم كطلبة إعالم واتصال لهم خلفية ودراية  حول  ,االستفسارات التي طرحناها على أفراد العينة

 قام بكتابتها وضح لنا أن  التعليقات الجارحة تدل على مستوى من ت ,الموضوع الذي يثير االستياء

فالبع  يستخدم هذه األلفاظ ألنه يعرف تماما بأنه غير محاسب عليها, ويعتقد انه بيمكانه قول ما يريد من 

ومواقع التواصل االجتماعي تضم أشخاصا من مستويات علمية وفكرية  وسنية وأخالقية مبدأ الحرية, 

,مع غياب الضوابط التي تحمي األفراد شارع ويستعمل ل ة ال,بعضهم ال يجيد ل ة الحوار البناء  ,مختلفة

تشجع الكثيرون من رواد مواقع التواصل االجتماعي على كتابة أي تعليق واإلساءة وانتهاك الخصوصيات 

أدت إلى انتشار هذه الظاهرة التي وجب الحد منها  ,باإلضافة   إلى أن  عوامل التربية والكبت والتضييق

فمواقع التواصل  ,وضعية أو األعراف االجتماعية والقيم اإلنسانية واألخالقيةسواء بالقوانين ال,ومعالجتها 

بل هي منابر حرة متاحة للجميع  منحت  ,االجتماعي ومنبر الفايسبوك ليست منابر لجرح مشاعر ا خرين

عدم , فالتعليق الجارح يبين لهم الفرصة للتواصل الحر والحرية في التعبير وتقبل ل ة الحوار واالختالف

مقدرة صاحب التعليق على الرد على األفكار فيلجا إلى تجريح أصحاب هذه األفكار وهو دليل إفالس 

فينتبه إلى التعليقات ,فكري وقلة وعي, ومن الضروري أيضا أن يمارس اإلنسان  على نفسه دور الرقيب 

. لعنصرية وتقويم  ا خرينالتي يكتبها ويبدأ بالتعليق بشكل ايجابي وهادف بعيدا عن السلبية وال يظ وا  
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 المالحق



 

 مست انم  باديس بي الحميد عبد جامعة

 االجتماعية العلوم كلية

 االتصال و اإلعبم علوم قسم

 اتصال جماهي ي ووسائط متعددة ماست 

 استمانة

 االتصال و اإلعالم علوم في ماستر شهادة لنيل التخرج مذكرة تحضير إطار في

ب اتصال جماهيري ووسائط متعددة الموسومة تخصص  في العنف اللفظي "

طلبة  مي عينة على ميدانية ناسة د نموذجا فيسبوك  االجتماعي مواقع التواصل

.علوم االعبم واالتصال جامعة وه ان  

 الواردة األسئلة عن منكم اإلجابة نرجو , الميداني البحث استمارة أيديكم بين نضع

.فيها  

×العالمة   بوضع اإلجابة تكون في    المخصص المكان 

ههذ في الواردة المعلومات أن نعلمكم األخير في  إاّل تستخدم لن االستمارة 

العلمية ل غراض . 

 :اشراف تحت                                                :إعداد  من
 العربي بوعمامة/د                                            خليفي امينة



 



 

 

 

 









 




