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  المقدمة

 

1 
 

  ةمقدم

وأصبحت  بالمد المعلوماتيتعتبر تقنیة االنترنت أحد أهّم التقنیات التي غمرت العالم      

حیث اختصرت المسافات وحّطمت الُحُدود الجغرافیة حتى  ،في متناول الجمیع دون استثناء

أّنها اجتاحت البیوت وأصبحت مادة من المواد الضروریة التي ال غنى لإلنسان المعاصر 

أنها تغلغلت داخل األسرة، إذ أصبَحت تمّثل أوكسجینا یجد فیها المستخدم و عنها خاّصًة 

ّما تحمله ناتج ع، وهذا شكل منقطع النظیرإلدمان علیها وبمتنّفسه حتى وصل به الحّد إلى ا

 اكون المستخدمون لها ُیبِحُرو  لوماتي ال قَبَل لُه بههذه التقنیة من كّم ثقافي هائل وفیض مع

ا مّما ال في شساعة ما تحمُل من ثقافات مختلفة ومتنّوعة ومواقع علمّیة وترفیهّیة وغیره

كّل  التقنّیة وسیلة هیمنة وسیطرة أكثر من، هذا كّله جَعَل من هذه یستطیع اللسان تعدادها

، ولذا یجب األخذ ببعض االحتیاطات الالزمة التي تساعد في الوسائل التكنولوجیة األخرى

   .التعامل والتفاعل مع هذه التقنیة

فئة اجتماعیة تكتسي أهمیة خاصة لدى المؤسسات المختلفة وعلى أكثر من إن الشباب 

ووفق  التربوي والتعلیمي والتكویني جیدتهم سلیمة وتحصیلهم فإذا كانت عملیة تنشئ ،صعید

وٕاذا كان هناك  ،قیمهم وثقافتهم یمكن أن یكونوا ثروة ورأسماال بشریا هامین في رصید األمة

قصور في عملیات التنشئة والتعلیم والتكوین فإن ذلك ینعكس ال محالة على قیم الشباب 

وشبكة االنترنت وطیدة جدا ألن هذه األخیرة تعمل  كما أن العالقة بین القیم ،وسلوكیاتهم

واألفراد المستخدمین لهذه  ،والمتعة والفردانیةاالستهالك  إلىعلى نشر قیم العولمة التي تدعو 

، إما یستحضرون قیمهم الدینیة واالجتماعیة النابعة من انتمائهم وهویتهم أثناء هذا الوسیلة

غریبة عن المجتمع الجزائري، وذلك یشكل خطرا كبیرا على االستخدام، أو یتبنون قیم غربیة 

  .لذي ال یبنى إال بقاعدة من القیممستقبل المجتمع ا
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وقد كان الدور الرئیسي لعملیة التنشئة االجتماعیة یعود بالدرجة األولى الى مؤسسات 

تفرض  المدرسة، الجامعة، والمسجد، بحیث كانتفي  مجملها المجتمع المختلفة والمتمثلة في

على األفراد قوانین یعاقب من یخالفها بالنبذ والرفض من قبل باقي أفراد المجتمع إلى أن 

جاءت تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة ونخص بالذكر شبكة االنترنت وحلت محل هذه 

أصبحت تقوم بالدور الذي كانت تقوم به تلك الجماعات األولیة وتحول العالم و  اتالمؤسس

  .قریة كونیة صغیرة، إال أن هذه القریة الزالت اتصاال متنافرا ومتنائیا أفكارا وقیمابحق الى 

وبناءا على ما سبق ذكره قمنا بمعالجة عدة جوانب في دراستنا هذه محاولة منا تغطیة 

  :معرفیا ومیدانیا على النحو التالي منهجیانطاقها 

منهجي أین قمنا بصیاغة اإلشكالیة وٕابراز اإلطار ال بمقدمة عامة ثم بدأت الدراسة

جانب األهمیة األهداف المفاهیم وكذا عرض الدراسات  إلىالهاجس وراء هذا البحث 

السابقة ومناقشتها، كما عرضنا المنهجیة المتبعة من حیث المنهج وأدوات جمع البیانات 

غرس الثقافي ونظریة الطلقة نظریة ال إلىوالعینة المختارة، أما النظریة المتبناة فقد استندنا 

السحریة منطلقین بذلك من تراكم معرفي فضال عن أنهما من أهم النظریات المستخدمة 

  .في دراسات اإلعالم  الجدید ودراسات التأثیر

والمتكون من ثالث فصول كل  نظريال اإلطارالثاني من الدراسة في  وقد تمثل الجزء

الفصل األول فقد كان تحت عنوان فصل یحوي على مجموعة من العناصر، أما 

ویندرج تحت هذا الفصل جملة من العناصر وهي " تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة"

 ایجابیاتو  سلبیات ،المفهوم والتطور اإلعالم واالتصال الحدیثة تكنولوجیا كاآلتي

م آلیات أهخصائص تكنولوجیا اإلعالم واالتصال، ، الحدیثة واالتصال اإلعالم تكنولوجیا

عبر العالم، شبكة االنترنت  البث الفضائي المباشربدایة _االتصال الفضائي الجدید 
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االنترنت والجانب األخالقي، التطور في مجال تكنولوجیا االتصاالت _ واستخداماتها

  الهاتفیة وینتهي الفصل بخالصة 

یشمل هو اآلخر شبكة االنترنت والقیم لدى الشباب : أما الفصل الثاني فكان تحت عنوان

،  تصنیفات القیم، القیم مصطلحتطور مجموعة من النقاط المهمة وهي كاآلتي 

، انساق القیم، أهمیة القیم في مكونات القیم، وظائف القیم، مصادر القیم، خصائص القیم

أبعاد تأثیر ، القیمو الشباب توجیه السلوك، تأثیر شبكة االنترنت على قیم الشباب، 

كما انتهى الفصل  والتأثیر على الدین ، وسائل اإلعالمعلى قیم الشباب المتعددةالوسائط 

  .بملخص

ویندرج تحت هذا العنوان مجموعة من " الشباب والقیم:" ویأتي الفصل الثالث تحت عنوان

العناصر وهي كاآلتي مفهوم الشباب، خصائص الشباب، احتیاجات الشباب، مشكالت 

   .بخالصةهي الفصل أیضا تالشباب وین

تحلیل وتفسیر إجابات على حیث اشتمل  ،التطبیقي اإلطاروآخر مرحلة تمثلت في 

 إلىالنتائج التي سعت الدراسة  إلىوقد توصلنا بذلك  االستبیان،المبحوثین حول محاور 

 .عن طریق األهداف المسطرة من قبل الوصول إلیها



 

 

المنهجي الفصل  
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   :الموضوعأهمیة 1_

 على من عدة اعتبارات نظریة وعملیة تكمن في كونها تسلط الضوء تستمد الدراسة أهمیتها 

عالم تكنولوجیات اإل ال تقل أهمیة عن الوسائل األخرى المصنفة من بین وسیلة مهمة

وما تحدثه  بما تحمله من مضامین ورسائل، "شبكة االنترنت"الحدیثة والمتمثلة في واالتصال 

لتشكل  الوسیلةجاءت هذه أین  ،من تأثیرات على مستوى نسق القیم لدى الشباب الجزائري

طفرة تحرریة نوعیة أثارت جدًال واسعًا بین المهتمین وصّناع القرار حول هذا النوع من 

انتقل دور اإلسهام في بناء  فراد والمجتمعات بعدماوقدرتها على التأثیر في األ التكنولوجیات

بإمكانه " اتصالي-تكنو"معارف اإلنسان وثقافته من وسط بشري ملتزم بقیم محددة إلى وسط 

أن لها عدید من التأثیرات  الهذه الوسائط رغم مزایاها المتعددة إ، ال یقیم وزنا لهذه القیمأن 

 - وهو ما نسعى إلى توضیحه في دراستنا هذه-ى المجتمع وعلى الشباب خاصة السلبیة عل

بالتكنولوجیا الحدیثة في عصر التأثر السلبي  ویجب علینا أن ندرك ذلك حتى ال نقع في هوة

  .المعلومات

وحداثتها، مما یقتضي تسلیط الضوء علیها وتوثیقها وفهمها،  الدراسة لى قوةإهذا باإلضافة 

  . النتائج منهاثم استخالص 

على هذه األهمیة نسعى من خالل هذه الدراسة الوصول إلى مجموعة من األهداف  بناء

 :أهمها

  البحث العلمي األكادیمي بالدرجة األولى كخطوة تمهیدیة لدراسات الحقة قد تقّدم

  .في مجال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال الحدیثة افات جدیدة لرصید البشریة العلميإض

  ّطالع على باقي الدراسات البحوث والدراسات من خالل سعة االالتحّكم في منهجیة

 .إسقاط ذلك على دراستنا هذه الفرنكوفونیة واألنجلوفونیة والعربیة ومحاولة
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 وخاصة  عالم واالتصال الحدیثةا تكنولوجیا اإلالتأثیرات التي تحدثه تتبع وتحلیل

 .شباب الجزائريالاالنترنت على قیم 

 إجراء بحوث علمیة میدانیة للتحكم في إجراءات البحث العلمي. 

   :إشكالیة الدراسة2_

لقد عرفت الوسائل التكنولوجیة تطورا هائال في منتصف القرن العشرین خاصة مع ظهور 

الرادیو والتلفزیون والبث المباشر وتطور أجیال الكمبیوتر وكذا ظهور شبكة االنترنت كظاهرة 

سها مكانا ودورا في المجتمعات اإلنسانیة، كما أثبتت هذه الوسائل تفوق إعالمیة أخذت لنف

اإلنسان على نفسه، حتى غدا هذا العصر یسمى بعصر االتصال االلكتروني یؤثر في أفراد 

  .المجتمع إما تأثیر سلبي أو ایجابي حسب استخدامات الفرد له

عتبر الضمانة األساسیة التي مضى ت في وقت كانت التنشئة االجتماعیةومن جانب آخر  

لعبه في تمن خالل الدور الذي  ،العربي عامة والجزائري خاصة وقیم المجتمعتصون مبادئ 

هم في تشكیل منظومة القیم التي یتمسك بها استبحیث  وثقافته، تكوین مدارك اإلنسان

وتتحدد من خاللها مقومات السلوك االجتماعي بما في ذلك العالقات التي  ،ویتخذها معالما

، ولعل هذا التراجع في أداء دورها األساسي یعود إلى ظهور تربط أفراد األسرة الواحدة

المنافس الحقیقي والفعال والمتمثل في شبكة االنترنت وانتشاراها في كامل أقطاب العالم 

  .وبسرقة فائقة

 لشبكة االنترنت دلیل على أهمیة هذه الوسیلة التكنولوجیة وما"الواسع والكبیر االنتشار  هذا

، والتي یجنیها مستخدمو يفي مجال المعلومات والبحث العلم مهمةتقدمه من خدمات 

وقضائهم لساعات طویلة في غالب  ،االنترنت جراء إبحارهم وولوجهم هذا الفضاء الواسع

كما استقطبت شبكة . لة، المجتمع وااللتزامات األخرىاألحیان على حساب الدراسة العائ

االنترنت مالیین المستخدمین عبر العالم بسبب تدفق المعلومات وسرعة الحصول علیها 
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في المشاركة في عملیة االتصال، ومن دون شك فإن هذا الكم  األفرادوتنوعها وحریة 

واألفراد حین  ،اینة ومتنوعةالمعرفي والمعلومات والصور والبیانات تعبر عن ثقافات متب

  1."بها واإلرتباط استخدامهم لشبكة االنترنت لیسوا بمنأى عن تصفحها واستیعابها والتأثر

مكن ثار الكثیر من الجدل حول المخاطر التي یأ بشبكة االنترنت الوثیق رتباطاالهذا      

متنوعة  ومضامینمن برامج وما تعرضه  الوسیلةالعمیق بهذه  تمسكهمن تترتب من جراء أ

وهویة االعتقاد سائدا حول صعوبة التأثیر على قیم وثقافة  الماضي فيإذا كان ف ،ومختلفة

مام أعلى مصراعیه  بابال تفتحالتحدي و یمكن أن تصنع  ،شبكة االنترنتي مجتمع فإن أ

   .ساسیا في حیاتهأمن نفسها عنصرا  تجعلشباب مجتمعاتنا النامیة و 

شباب ال قیم مستوى على االنترنت تأثیر ةتندرج دراستنا محاولة منا معرففي هذا السیاق     

ونأخذ في دراستنا هذه  ،من خالل توزیع استمارة على عینة من الشباب الجزائري ،الجزائري

كمتغیر مستقل وقیم الشباب كمتغیر تابع، مستخدمین في ذلك المقترب الوصفي  االنترنت

   .ة التي تؤثر على المتغیر التابعبغرض الفصل في المتغیرات الرئیس التحلیلي

  :التالي اؤلعلى ذلك أمكننا طرح التس وبناء

   ؟شباب الجزائريلل األخالقیة قیمالشبكة االنترنت على  هي التأثیرات التي تحدثها ما

   :التساؤالت الفرعیة

 شباب الجزائري لالنترنت؟الهي طبیعة استخدام  ما  

 المترتبة على هذا االستخدام؟نترنت االتأثیرات تكمن  افیم  

                                         
1
، 2019، دار األیام للنشر والتوزیع، عمان، سنة دراسة في العادات واألنماط، الدوافع والتأثیراتیاسین قرناني، الشباب واالنترنت،  

   .12_11ص 
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 شباب العلى قیم  تأثیر االنترنت عالقة ذات داللة إحصائیة بین طبیعة هل توجد

 الجزائري ومتغیر السن والمستوى التعلیمي للوالدین؟

  :دوافع اختیار الموضوع3_

  البحثموضوع  لكل بحث علمي أسباب تتمثل في المبررات العلمیة إلجراء الدراسة 

والدوافع التي أدت بنا إلى معالجة هذا الموضوع كانت ضرورات حتمتها الموضوعیة 

  :العلمیة إضافة إلى الجوانب الذاتیة ویمكن حصر أهم األسباب في ما یلي

   إثراء بهذا الموضوع مرتبط ارتباطا وثیقا بمجال تخصصنا لذلك فدراسته ستسمح لنا

  .معارفنا

  تحدثه الوسائط التكنولوجیا وخاصة شبكة االنترنت على الشباب محاولة التعرف ما

  .الجزائري من تأثیرات على مستوى القیم

 القیم من قبل علماء اإلعالم واالتصال وعدم تركیزهم كثیرا على  قلة ما درس حول

كان علماء :" وقد نستدل في ذلك رأي أحد الباحثین وهو غاندي في قوله. جانب القیم

عهد قریب یعتقدون أن دراسة موضوع القیم من شأن الفالسفة ولذلك  االجتماع حتى

هذا باإلضافة أن التخصص حدیث النشأة  2."لم یعیروها أي اهتمام وتركوها للفالسفة

  .یزال بحاجة إلثراء خاصة في مجتمعنا والموضوع ال

  ثة تكنولوجیات اإلعالم واالتصال الحدیالرغبة في رصد التطورات الجدیدة في مجال

 .والشباب

  

 

                                         
، دراسة تحلیلیة وصفیة مقارنة لعینة من المسلسالت التلفازیة العربي، القیم في المسلسالت التلفازیةمساعد بن عبد اهللا المحیا،   2

  46، ص2009جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض، دار العاصمة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 
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  :المفاهیمتحدید 4_

نظرا لطبیعة الدراسة نحتاج لتحدید اصطالحي وٕاجرائي لبعض المفاهیم التي البد من إدراكها 

  :لفهم الظاهرة وهي كالتالي

  :تكنولوجیا4_1_

 :التعریف االصطالحي_أ

العمل التي مجموعة من النظم والقواعد التطبیقیة وأسالیب ": یمكن تعریف التكنولوجیا بأنها

تستقر لتطبیق المعطیات المستحدثة التي تمثل مجموعات الوسائل واألسالیب الفنیة التي 

یستعملها اإلنسان في مختلف نواحي حیاته العلمیة وبالتالي فهي مركب قوامه المعدات 

  3".والمعرفة اإلنسانیة

  :التعریف اإلجرائي_بـ

تي تستخدم ألغراض عملیة تطبیقیة تشمل جمیع االختراعات والوسائل واألدوات ال   

یاة االجتماعیة ویكون استعمالها أما ویستعین بها اإلنسان لتلبیة الحاجیات التي تتطلبها الح

  .و سلبیا حسب الشخصایجابیا أ

  :تكنولوجیا اإلعالم واالتصال4_2_

  :التعریف االصطالحي_أ

ا لمعالجة المضمون یتم توظیفهمجموعة من التقنیات واألدوات أو النظم المختلفة التي "هي 

عالمي واالتصالي الذي یراد توصیله من خالل عملیة االتصال الجماهیري أو أو المحتوى اإل

                                         
، أبحاث المؤتمر الدولي اإلعالم الجدید، تكنولوجیا جدیدة لعالم جدید، االتصال، المفهوم والتطورتكنولوجیا حسن رضا النجار،   3

  495، ص2009أبریل،  9-7جامعة البحرین، 
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الشخصي أو الجمعي أو التنظیمي أو الوسطي أو التي یتم من خاللها جمع المعلومات 

الحاسبات و المصورة، المرسومة أو الرقمیة من خالل والبیانات المسموعة أو المكتوبة أ

االلكترونیة أو الكهربائیة حسب مرحلة التطور التاریخي لوسائل االتصال والمجاالت التي 

  4".یشملها التطور

  :جرائيالتعریف اإل_بـ

نقصد بها تلك الوسائل واالختراعات الجدیدة التي ظهرت إلى الوجود نتیجة للتطور الحاصل 

المعاصر ونخص بالذكر شبكة االنترنت التي في میدان اإلعالم واالتصال الذي شهده العالم 

  .یمكن أن تكون سببا في التغییر الحاصل على مستوى النسق القیمي للشباب

  :شبكة االنترنت4_3_

  :التعریف االصطالحي_أ

اختصار لعبارة الشبكة الدولیة وهي شبكة تربط العدید من شبكة المعلومات وقواعد "هي    

  5".البیانات في معظم دول العالم ویمكن ألي فرد من أي مكان النفاذ إلیها

  :التعریف اإلجرائي_بـ

ایجابیة المعروضة من قبل  العدید من المضامین سلبیة كانت أمهي الوسیلة التي تضم    

یر من المواقع االلكترونیة والوسائط االجتماعیة من فیسبوك، تویتر، انستغرام، وكذا الكث

   .مواقع عرض الفیدیوهات مثل یوتیوب وغیره

                                         
، االستخدام والتأثیر، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الطبعة تكنولوجیا االتصال واإلعالم الحدیثةیاسین قرناني وآخرون،    4

  .03، ص2011، جانفي،األولى
، مجلة العلوم تكنولوجیا االتصال الحدیثة واختراق الخصوصیة الثقافیة لألسرة الحضاریة الجزائریةبراهمة نصیرة، حدید یوسف و     5

  263، ص2014، دیسمبر 17اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد



  المنهجي الفصل                                                                         

 

11 
 

  : القیم4_4_

  :التعریف االصطالحي_أ

تكون إطارًا للمعاییر واألحكام  يمن التصورات والمفاهیم الت"جموعة مفهوم یدل على م   

تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع المواقف والخبرات الفردیة  يالتو ، والمثل والمعتقدات

واالجتماعیة، بحیث تمكنه من اختیار أهداف وتوجهات لحیاته ویراها جدیرة بتوظیف 

بطریقة  يأو اللفظ يإمكانیاته وتتجسد من خالل االهتمامات أو االتجاهات أو السلوك العمل

  6".مباشرة وغیر مباشرة

  :جرائيإلالتعریف ا_بـ

ویتم تعلمها عن  اإلسالمي نقصد بالقیم تلك القواعد والمبادئ والمعاییر التي مصدرها الدین

  .طریق مؤسسات التنشئة االجتماعیة المختلفة

  :الشباب4_5_

  :المفهوم االصطالحي_أ

كما تعددت  ةاب باهتمام العدید من علماء النفس واالجتماع والتربیبحظي مفهوم الش   

محاوالت وجهود المشتغلین مع الشباب لتوضیح ماهیة الشباب وتباینت فیما بینها فمنها ما 

ومنها ما یتناوله من خالل الخصائص ) السن(یوضح مفهوم الشباب وفقا لمعیار الزمن 

 أوالجنس والنمو الجسدي  ،والحاجات وكذلك نجد من یحدد مفهوم الشباب في ضوء البلوغ

  .لى غیر ذلك من الدالالتإنضج والتكامل االجتماعي للشخصیة في ضوء ال

                                         
دراسة فى طبیعة القیم ومصادرها ودور التربیة اإلسالمیة في تكوینها وتنمیتها،  – القیم اإلسالمیة والتربیةعلى خلیل مصطفى،   6

  34، ص1988مكتبة إبراهیم حلبى، المدینة المنورة، 
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قادرا  اإلنسانن الشباب مرحلة یكون فیها أ"فان المفهوم الذي یلقى قبوال هوومع ذلك 

والممارسات الجدیدة التي من خاللها یستطیع  واألفكارقبل القیم والمعتقدات تومستعدا على 

   7".والجماعات األفرادالعیش في المجتمع والتفاعل مع 

  :التعریف اإلجرائي_بـ

الى غایة  الثامنة عشر األفراد الذي تجاوز سنهمإن مفهوم الشباب في هذه الدراسة نعني به 

وقد تم  مرحلة المراهقة واحیث یكون قد اجتاز  ،ویستخدمون شبكات االنترنتالثالثون سنة 

اختیارنا لهذه الفترة من فئة الشباب العتبار أنها الفترة األقصى أداء من النواحي الوظیفیة 

  .ولتمیزهم بالحركیة والحیویة في الحیاة والتطلع إلى كل ماهو جدیدللجسم والعقل والوجدان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
،  1998، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، تأثیر الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربيإحسان محمد حسن،   7

  19، ص1989
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  :السابقة الدراسات5_

واالتصال من قبل الباحثین إال أن جانب  اإلعالمالرغم من االهتمام بموضوع تكنولوجیا ب

وتأثیرها على قیم الشباب لم یكن له نصیب في ذلك وهذا  الحدیثة التكنولوجیات ذهاستخدام ه

  .الذي جعلنا نتناول مثل هذا الموضوع

  :أما الجهود السابقة التي لها عالقة بالدراسة من غیر الناحیة المراد دراستها فنذكر منها 

واالتصال واالغتراب الرقمي  اإلعالمعمر أسامة، تكنولوجیا وسائل : 01قم الدراسة ر _ أ_

 8للطالب الجامعي، دراسة وصفیة تحلیلیة لعینة من طلبة جامعة مستغانم

هم تكنولوجیا وسائل اإلعالم واالتصال في انتشار كیف تسا: ورت إشكالیة الدراسة حولتمح

وقد طرح الباحث عدة تساؤالت فرعیة نذكر  الجامعیین؟ظاهرة االغتراب الرقمي لدى الطلبة 

  :منها

 ما أهم الوسائل التكنولوجیة التي یمتلكها ویستخدمها الطلبة الجامعیون؟  

  ماهي عادات وأنماط استخدام الطلبة الجامعیین لتكنولوجیا وسائل اإلعالم واالتصال

  الحدیثة؟

 الم واالتصال الحدیثة في حیاتهم ما مستوى تحكم الطلبة الجامعیین بتكنولوجیات اإلع

  الیومیة؟

 هي مؤشراته؟ ما مفهوم االغتراب الرقمي وما  

 كیف یمكن معرفة ظواهر هذا االغتراب الرقمي؟  

                                         
، دراسة وصفیة تحلیلیة لعینة من طلبة جامعة تكنولوجیا وسائل اإلعالم واالتصال واالغتراب الرقمي للطالب الجامعيعمر أسامة، 8

 ص_ 11_9، ص  2018_2017أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة مستغانم،  ،مستغانم

220.  
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  هل هناك عالقة بین كثافة االستخدام عن الطلبة الجامعیین لتكنولوجیا وسائل

 اإلعالم واالتصال الحدیثة وحدوث االغتراب الرقمي لدیهم؟

لدراسته المنهج الوصفي الذي اعتبره من أهم المناهج التي دم الباحث وقد استخ

تستخدم في دراسة جمهور وسائل اإلعالم والوسائل التكنولوجیة والتقنیة بصفة عامة 

نات البحث االعتماد على االستمارة وكذا المالحظة اكما استدعت دراسته لجمع بی

  .لجمع وتحلیل البیانات spssمستخدما برنامج 

  :وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها

  التكنولوجیا القابلة لالرتداء هي الوسیلة التكنولوجیة التي ال یستخدمونها أفراد

 وذلكمن حیث الرغبة في عدم االستخدام  األولىالعینة فقد جاءت في المرتبة 

  .%1 ,81:بنسبة قدرت بـ

 العینة الذكور یتصلون بشبكة االنترنت یومیا اقل  أفرادالدراسة أن  أوضحت

یتصلن باالنترنت  أنهن اإلناثفي حین عبرت  %8 ,54من ساعة بما نسبته 

  .%2 ,45نسبته  یومیا اقل من ساعة بما

على القیم والسلوكیات لدى  اإلعالمالسعید بومعیزة، أثر وسائل  :02الدراسة رقم _ بـ_

 .9الشباب، دراسة استطالعیة بمنطقة البلیدة

وقد  إن هذه الدراسة أنجزت في إطار مشروع بحث لنیل شهادة الدكتوراه بجامعة البلیدة    

ائري بالقیم وتأثرهم مدى ارتباط الشباب الجز : تمحورت إشكالیة الباحث في هذه الدراسة حول

  لوافدة عن طریق وسائل اإلعالم بصفة رئیسة؟ستحداثیة اباألفكار اال

  :شكالیة طرح الباحث عدة فرضیات من بینهاولإلجابة على هذه اإل

                                         
، دراسة استطالعیة بمنطقة البلیدة ،أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب بلقسام بن روان،، إشراف بومعیزةالسعید   9

  .333ص _ 7، ص 2006-2005تصال، جامعة الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في علوم اإلعالم واال
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 ارتباط الشباب بالقیم نظرا لكون مضامین هذه  أن وسائل اإلعالم ال تساعد في

الوسائل اإلعالمیة تمیل أكثر إلى الترفیه واالستهالك والخطاب السیاسي باستثناء 

  .مین المحدودة مثل الوثائقیات والبرامج الدینیة والتعلیمیةبعض المضا

 أن وسائل اإلعالم تساعد الشباب على تجاوز بعض السلوكیات السلبیة.  

  :وكشفت الدراسة عن العدید من النتائج من بینها

  أن التلفزیون هو الوسیلة األكثر استعماال من طرف المبحوثین الشباب في هذه

بالمائة وهذه النتیجة تتطابق مع نتائج اتجاه معظم  34.9سبة الدراسة ویشاهدونه بن

األبحاث سواء في الجزائر أو في بلدان أخرى وهذا یؤكد الفرضیة التي صغناها بهذا 

  .أي أن الشباب یستعمل التلفزیون أكثر مما یستعمل وسائل اإلعالم األخرى. الشأن

  لوسائل اإلعالم والتعرض إن أغلبیة المبحوثین الشباب یعتقدون أن استعمالهم

وهذا ینفي فرضیة الدراسة التي تقول . لمحتویاتها ساعداهم على االرتباط أكثر بالقیم

  .بأن وسائل اإلعالم ال تقوم بنشر القیم وال بتعزیزها لدى الشباب

  أن الذكور واإلناث یعتقدون بأن وسائل اإلعالم تساعدهم على االرتباط أكثر بقیم

  .توجد فورقات دالة فیما بینهمالبعد النفسي وال 

إن هذه الدراسة تعتبر مساهمة جدیة في مجال البحث العلمي على غرار دراسات نصیر 

بوعلي وبلقاسم بروان في میدان بحوث القیم لدى الشباب ووسائل اإلعالم واالتصال 

  .الحدیثة وهو المیدان الذي الزال في حاجة إلى استكشاف عمیق ومفصل
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نصیر بوعلي، أثر البث التلفزیوني على الشباب الجزائري، : -03قم الدراسة ر  - ـج-

   10دراسة تحلیلیة میدانیة

یمكن أن یحدثه البث الفضائي  يمعرف األثر الذ: لقد تمحورت إشكالیة الباحث حول

  :شكالیة الرئیسیة إلى عدة تساؤالت من بینهاوقد تفرعت اإل. ى الشباب الجزائريالمباشر عل

  القیم اإلیجابیة والسلبیة التي تفرزها عینة من األفالم المقدمة في ما هي أنواع

  الفضائیات الفرنسیة؟

 المشاهد والعوامل المؤدیة إلى ذلك؟ هي نوعیة البرامج التي تشد ما  

 ما هي مجاالت التأثیر التي تنعكس على األنساق القیمیة وهویة المتلقي الثقافیة؟  

  :تائج من بینهاوقد كشفت الدراسة عن العدید من الن

  توضح النتائج أن غالبیة أفراد العینة یمیلون نسبیا إلى الثقافة الغربیة في أغلب

 .المتغیرات الثقافیة كما أن لهم میال نحو ثقافتهم األصلیة

  فیما یتعلق بتحلیل األفالم اتضح اهتمام األفالم وتركیزها على عرض الموضوعات

الموضوعات اإلیجابیة أو ذات األثر اإلیجابي  السلبیة أو ذات األثر السلبي أكثر من

بالمائة من إجمالي جمیع القیم في عینة  68.8حیث بلغت نسبة القیم السلبیة فیها 

 .الدراسة والباقي قیم إیجابیة

  توضح أن الذین یشاهدون یومیا برامج الفضائیات هم أكثر عرضة لآلثار االجتماعیة

عدد الساعات التي یقضیها الشباب في الیوم مع حیث كلما ارتفع  ،والسلوكیة السلبیة

  .الفضائیات ازدادت اآلثار والسلوكیات السلبیة علیهم

                                         
، دراسة تحلیلیة میدانیة، البث التلفزیوني على الشباب الجزائري، أثر نصیر بوعلي نصیر بوعلي، إشراف عبد اهللا بوجالل،  10

  .221ص _ 14، ص 2003-2002التصال،جامعة الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في علوم اإلعالم وا
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في میدان بحوث القیم ووسائل اإلعالم في  األولى إن هذه الدراسة تعتبر من الدراسات

الجزائر على غرار دراسة السعید بومعیزة وخالد منصر، وما یمكن مالحظته على هذه 

الدراسة هو أن الباحث قسم القیم إلى إیجابیة وأخرى سلبیة وهذا غیر معهود في دراسات 

  .ةألن هذه األخیرة مصدرها الدین وبالتالي تكون دائما إیجابی ،القیم

واالتصال  اإلعالمعالقة استخدام تكنولوجیا : خالد منصر، بعنوان: 04الدراسة رقم  - د-

  .11" دراسة میدانیة على عینة من طالب جامعة باتنةالحدیثة باغتراب الشباب الجامعي، 

تكمن أهمیة هذه الدراسة في كونها قدمت نظرة مغایرة لما هو معهود في الدراسات اإلعالمیة 

عالقة استخدام تكنولوجیا  ما :وهي تنطلق من إشكالیة ملخصة في السؤال التاليالجزائریة 

  اإلعالم واالتصال الحدیثة باالغتراب لدى الشباب الجامعي؟

  :هذه اإلشكالیة صاغ الباحث ثالث فرضیات مهمة جاءت على النحو التالي لإلجابة عن

 یثة ألغراض البحث یستخدم الشباب الجامعي تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحد

  .العلمي ومتبعة األخبار والدردشة والترفیه واالتصال الهاتفي

  ال توجد عالقة بین استخدام الشباب الجامعي لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة

  .ومستوى االغتراب لدیهم

 یعتبر مستوى التعلیم والتربیة والوعي واألخالق والتنشئة االجتماعیة والتثقیف والوازع 

 .الدیني محددات رئیسة في حمایة الشباب الجامعي من االغتراب

  

  

                                         
دراسة  ،الجامعيعالقة استخدام تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة باغتراب الشباب صحراوي مقالتي، : خالد منصر، إشراف  11

  216 ص_ 6، ص2012-2011ماجستیر، جامعة باتنة، ، مذكرة مكملة لنیل شهادة المیدانیة على عینة من طالب جامعة باتنة
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  :ومن بین النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة هي كما یلي

  وضحت الدراسة أن األسباب والدوافع الجوهریة وراء استخدام الشباب الجامعي

واألحبة بنسبة للهاتف المحمول بالدرجة األولى تتمثل في االتصال باألصدقاء واألسرة 

بالمائة منهم وجاء دافع الحاجة له في الحیاة العلمیة والدراسیة في المرتبة  66.48

بالمائة ویلیه استخدامه في تشكیل عالقات مع الجنس اآلخر  15.08الثانیة بنسبة 

  .بالمائة 11.73وذلك بنسبة 

 عن الذات  أظهرت الدراسة أن هناك تباینا بین المبحوثین من حیث شعورهم بالغربة

فبالنسبة لشعور الفرد بالغربة والوحدة عند مشاهدته التلفزیون أكد ذلك ما نسبته 

بالمائة بینما عارض  25.69بالمائة أما الذین وقفوا محایدین فبلغت نسبتهم  56.98

بالمائة أما بالنسبة الستخدام األنترنت فإن عینة الدراسة ال یوافقون  19.55ما نسبته 

 55.30رون بالوحدة في هذا العالم عند استخدامهم لالنترنت بنسبة فكرة أنهم یشع

بالمائة من  13.40بالمائة بینما أكد ذلك  31.28بالمائة بینما محایدا ما نسبته 

  .المبحوثین

 إلى حد ما للدراسة یتضح من نتائج الدراسة أنها لم تجب على التساؤالت الفرعیة

رغم أنها تمثل  ،فرضیات وأسئلة البحث مع متغیرات الدراسة مالئمةمع عدم 

  .نموذجا مثالیا من حیث النظریة والمنهجیة
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  12والمعلومات اإلعالممجتمع  :لمحمد لعقاب بعنوان : 05الدراسة رقم  -ه-

  :تمحورت إشكالیة الدراسة حول سؤال رئیسي ملخص فیما یلي

  التكنولوجیا الحدیثة لإلعالم والمعلومات على ما هي طبیعة التحوالت التي أحدثتها

  المجتمع البشري؟

  :ولإلجابة على هذه اإلشكالیة طرح الباحث عدة أسئلة من بینها

 ما هي وضعیة األنترنت في الجزائر؟  

 من هم مستخدمو األنترنت في الجزائر؟  

 ن الجزائریین؟الصعوبات التي تعترض األنترناتیی ما هي  

  األنترناتیین الجزائریین مع األنترنت؟ما مدى تفاعل  

  :ومن بین النتائج التي توصلت إلیها الدراسة هي على النحو التالي

  أن المقهى االفتراضي والمیدیاتیك ومقر العمل والبیوت هي األمكنة الرئیسیة التي

وهناك غیاب تام للجامعات والمعاهد . یستخدم منها األنترناتیون الجزائریون األنترنت

  .راكز التكوین التي توفر هذه الفضاءات للطلبة والباحثین بالشكل الالئقوم

  بالمائة یستخدمون االنترنت من  38.68بالمائة واإلناث  23.53أن الذكور بنسبة

أجل البحث العلمي الذي احتل المرتبة األولى في ترتیب المبحوثین ثم مطالعة 

نسبة للذكور واالستماع إلى الصحف واالستماع إلى الموسیقى على التوالي بال

  .الموسیقى والبرید االلكتروني على التوالي بالنسبة لإلناث

                                         
 ، دراسة استكشافیة لالنترنتین الجزائریین، رسالة دكتوراه، معهد العلوم واالتصال،والمعلومات اإلعالممجتمع ، محمد لعقاب_ 4

  .210 ص_10، ص 2000
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 نترناتیین الجزائریین یستخدمون إلى جانب المحركات الغربیة القویة محركات أن األ

البحث والمواقع العربیة والجزائریة واإلسالمیة والذكور أكثر استخداما للمحركات 

  .ر من اإلناثوالمواقع اإلسالمیة أكث

لحفصة كوبیبي بعنوان الصناعات الثقافیة التلفزیونیة وعالقتها  :06 الدراسة رقم_و_

  13 ."دراسة میدانیة في أوساط طالبیة بجامعة مستغانم" باالغتراب االجتماعي

تطرقت الدراسة إلى العالقة بین الصناعات التلفزیونیة وحدوث االغتراب االجتماعي    

الباحثة في دراستها هذه قیاس تأثیر الصناعات التلفزیونیة على المشاهد حاولت حیث 

وعالقة هذه األخیرة بحدوث االغتراب االجتماعي انطالقا من مجموعة من المتغیرات 

  .أهمها معدل استخدام التلفزیون والجنس والسن والسیاق والمستوى الدراسي

  :نهاالدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكر موقد توصلت 

  االمتالك الكبیر ألفراد العینة للوسائل التكنولوجیة ومنها التلفزیون وذلك بنسبة

بالمائة كما توصلت الدراسة أیضا على أن هناك دور ایجابي  96:مئویة قدرت بـ

وسلبي للوسائل التكنولوجیة على الفرد ومن بین التأثیرات السلبیة هو وقوع هذا 

 .واالنفرادیةالفرد في االنعزالیة 

  

  

 

                                         
جامعة دراسة میدانیة في أوساط طالبیة ب" الصناعات الثقافیة التلفزیونیة وعالقتها باالغتراب االجتماعيكوبیبي حفصة، _ 5

  .254 ص_9، ص2016_2015، جامعة مستغانم، ، أطروحة دكتوراه"مستغانم
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  14لیاسین قرناني بعنوان مواقع التواصل االجتماعي وقیم الشباب :07الدراسة رقم _ح_

استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي مستعمال أداتي المالحظة العلمیة واستمارة 

المسطرة من الدراسة  األهدافللوصول إلى  األسئلةوقد طرح مجموعة من  االستبیان

  :أهمها

 عالم واالتصال الجزائري المراهق لتكنولوجیا اإل هي استخدامات الشباب ما

  الحدیثة في ضوء النظریة القیمیة؟

  :الفرعیة نذكر منهاجابة على هذا التساؤل طرح الباحث مجموعة من التساؤالت ولإل

 هق لتكنولوجیا اإلعالم عادات وأنماط استخدام الشباب المرا هي ما

وما االشباعات التي یرغبون في تحقیقها من هذا _ ترالفیسبوك التوی_واالتصال

  االستخدام؟

 التي خلفها استخدام الشباب المراهق لتكنولوجیات اإلعالم  اآلثار هي ما

 واإلنسانیةواالتصال، الفیسبوك والتویتر على القیم التربویة، السیاسیة، الجمالیة، 

  واالقتصادیة؟

  في استخدام الشباب المراهق للفیسبوك  إحصائیةهل هناك فروق ذات داللة

  والتویتر تبعا لمتغیري الجنس والتخصص الدراسي؟

  :إلى مجموعة من النتائج أهمها أنوقد توصل الكاتب 

  الشباب الجزائري یهتم بشبكة االنترنت حیث یستخدم شبكة االنترنت وتطبیقاتها بشكل

تعد خبرة العینة معتبرة حیث كبیر حیث أن الغالبیة منهم یستخدمون الشبكة دائما، و 

                                         
، ص 2019، دار األیام للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن، مواقع التواصل االجتماعي وقیم الشبابیاسین قرناني،  _ 14

  .428ص_28
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أن نصف العینة تقریبا تتجاوز خبرتها ثالث سنوات، ویستخدم ثلث العینة الشبكة 

أكثر من ساعتین في الجلسة الواحدة ویعد موقع الفیسبوك المفضل لدى الذكور 

  .واإلناث

  :حدود االستفادة من الدراسات السابقة6_

 إلىلقد استهدفنا من مراجعة الدراسات السابقة رصد الجوانب التي نرى أنها في حاجة 

، وعلى الرغم من اختالف الدراسات السابقة عن موضوع بحثنا، إال أننا یمكن االستكمال

  :رصد أوجه االستفادة العلمیة منها والتي یمكن حصرها فیما یلي

  ام لما یجب أن تكون علیه الدراسة الع اإلطارساعدت الدراسات السابقة في وضع

 .وما یمكن أن تضیفه

 االستفادة من نتائج الدراسات في اختیار المنهج المناسب لتناول موضوع البحث. 

  ساعدت الدراسات السابقة على معرفة أهم المراجع العربیة واألجنبیة التي من

 .شأنها إثراء محتوى دراستنا

  موضوع تأثیر تكنولوجیا اإلعالم مع تعدد المداخل التي تم من خاللها تناول

التي سوف  المقاربات النظریةاستطعنا في ضوء هذه الدراسات تحدید  واالتصال

باعتباره أكثر المداخل  أنموذج التأثیر والمتمثلة فينعتمد علیها في دراستنا 

تأثیر تكنولوجیا اإلعالم واالتصال  بین في تحلیل وتفسیر العالقة مالئمةالنظریة 

 .الشباب األخالقیة قیمالو 
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  :الخلفیة النظریة للدراسة7_

   نظریة الغرس الثقافي كمنظور للتحلیل 7_1_

هو عنصر من عناصر التنشئة االجتماعیة وتحاول "ترى نظریة الغرس الثقافي أن التلفزیون 

معرفة ما إذا كان الجمهور یعتقد أن كل ما یراه في التلفزیون هو جزء من واقعه في الحیاة 

  .وزمالئه أن التلفزیون لدیه تأثیر كبیر في تبني المواقف والمعتقدات واألحكام غربنرویؤكد 

هنالك كثیفي ویشیر إلى أن یمیز بین نوعین من مشاهدي التلفزیون  غربنرن حیث أ

ساعات الیوم  4المشاهدة ومنخفضي المشاهدة ویشاهد كثیفي المشاهدة التلفزیون أكثر من 

وعلى األرجح یتأثرون بما یشاهدون في حین أن منخفضي المشاهدة هم الذین ال یقضون 

هم األقل تضررا بالمفاهیم المحتملة التي ینقلها  فترة طویلة أمام التلفاز وبالتالي

  15".للمشاهدین

تصویرا تطبیقیا لألفكار الخاصة بعملیات بناء المعنى وتشكیل "وتعتبر نظریة الغرس الثقافي 

الحقائق االجتماعیة والتعلم من خالل المالحظة واألدوار التي تقوم بها وسائل اإلعالم في 

الفكرة العامة التي تجتمع حولها النظریات السابقة وهي قدرة وسائل هذه المجاالت حیث تؤكد 

اإلعالم في التأثیر على معرفة األفراد وٕادراكهم للعوالم المحیطة بهم خصوصا بالنسبة لألفراد 

  .الذین یتعرضون لهذه الوسائل بكثافة اكبر

الثقافة بنا ه بأنه هو ما تفعل cultivassionsلمفهوم  جورج غربنرمن خالل تعریف     

الذي تعیش فیه اإلنسانیة وتتعلم من خالل هذا التعریف یمكن  والثقافة هي الوسیط أو المجال

تعریف المفهوم لیكون الغرس الثقافي حیث تهتم العملیة باكتساب المعرفة أو السلوك من 

بعملیة  خالل الوسیط الثقافي الذي یعیش فیه اإلنسان حیث أن البیئة بأدواتها هي التي تقوم

                                         
15  Abdullah, Joseph john, communication theories , university of the east, manila ,p1 
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االكتساب والتشكیل والبناء أو الرموز الثقافیة في المجتمع وهذه من ادوار وسائل اإلعالم 

   16".افي المعاصر بأدوارها وتأثیراتهاالتي احتلت مكانا بارزا في عالمنا الثق

إحدى اكبر النظریات التي تتعامل مع اثر وسائل اإلعالم على "وتعتبر نظریة الغرس الثقافي 

أثناء تحلیلها ) القیم الثقافیة(والمجتمع من زاویة واسعة جدا ألنها تأخذ في حسبانها  الفرد

   17".لألثر الذي تحدثه وسائل اإلعالم والمحتویات اإلعالمیة

بوسیلة التلفزیون لدراسة العنف والجریمة في المضامین التلفزیونیة "وقد تعلقت هذه النظریة 

ض للتلفزیون تنغرس فیه قیم وتصورات تجعله یتبناها التي نتج عنها أن الفرد الذي یتعر 

ویظن أنها فعال ما یحدث بالواقع وبالتالي تنغرس فیه الشعوریا فإذا سألناه عن ظاهرة ما 

ع والمتلقي یتقبل ما یبث یكون تفسیره ونظرته حسب ما یتلقاه من التلفزیون ومغایرة تماما للواق

بعملیة صنع هذا الواقع بل إن وعیه ال یتعدى  یر واعله على أنه تعبیر حقیقي للواقع كونه غ

  18".الشعور بالتسلیة وذلك بقاء الساعات الطویلة أمام شاشات التلفاز

مورغان أن نظریة الغرس نظریة ثقافیة في المقام األول وان هدفها هو تحدید المدى "ویرى 

اعي بطریقة مشابهة لتلك الذي یمكن لرسالة معینة أن تساهم في إدراك مفاهیم الواقع االجتم

  19".المفاهیم التي تحملها هذه الرسالة

أي ینمي اإلعالم في الفرد معتقدات وسلوكیات ثقافیة "یأخذ مفهوم الغرس بعدا ثقافیا     

تنبع من ثقافة المجتمعات وهو ما تفعله الثقافة في مجتمع ما فالثقافة هي الوسیلة األساسیة 

عبارة عن نظام من الرسائل والصور الذهنیة التي تنظم  هيالتي تعیش فیها اإلنسانیة و 

قوم بها من نفهي تقدم لنا طبیعة األدوار التي ینبغي أن  ،العالقات االجتماعیة وتعید إنتاجها

                                         
  40 _ 39مرجع سبق ذكره، ص ،عالقة استخدام تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة باغتراب الشباب الجامعي خالد منصر،  16
  .265، ص 2002، دار الفكر، دمشق، علوم االتصال والمجتمعات الرقمیةفلایر مهنا،   17
  .21، ص2011، الریاض، نظریات التأثیر اإلعالمیةعبد الحافظ عواجي صلوى،   18
  .281، ص  2006القاهرة،، دار النهضة العربیة، نظریات االتصالمیرفت الطرابیشي، عبد العزیز السید،    19
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، وتساعد على القیام بسلوكیات واعیة أو غیر العمر، الطبقة االجتماعیة والمهنخالل النوع، 

فالثقافة تنظیم رمزي تنمي  ،خاص غیر المعروفین لناواعیة وتساعدنا في الحكم على األش

لدینا مفاهیما للخبرات واألولویات والقیم والعالقات وتستنبط من خاللها المعاییر السائدة لما 

  .الخ...هو معهم وما هو اقل أهمیة بما هو مقید وهو غیر مقید

ختلفة، فالثقافة هي حبال المواقف الم على تمدنا الثقافة بمعلومات عن كیفیة التعرف   

السیاق الذي تصبح فیه التجارب واعیة وهي نظام من القصص واألشیاء المصطنعة 

artéfacts  یزداد إنتاجها بشكل جماهیري وهي تتوسط بین الوجود ووعي اإلنسان بهذا

  20".الوجود وبالتالي تساهم في كالهما

  :نشأة النظریة_أ

من اكبر النظریات التي اهتمت بتفسیر ظاهرة العنف "تعتبر نظریة الغرس الثقافي     

الرئیسیة التي ساهمت في ظهور  األسبابفي معالجته وهو من  اإلعالمودور  اإلعالمیة

المقترب أین یعود ظهور النظریة إلى نهایة الستینات وبدایة السبعینات كمنظور جدید لدراسة 

بس المتصاعد حول تأثیرات العنف في الوالیات المتحدة إثر لها ح اإلعالمأثر وسائل 

إلى توضیح الموضوع حیث شكل الرئیس جونسون لجنة  الفیدرالیةالتلفزیوني ومبادرة الحكومة 

العنف وكیفیة اتخاذ تدابیر وقائیة ضده وبذلك تم توجیه الباحث إلى  أسبابتضطلع لمعرفة 

  21".والتلفزیون خاصة اإلعالمالقیام بدراسات مستفیضة حول كمیة العنف وشكله في وسائل 

                                         
، 2009، 8، القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة، الطبعة االتصال ونظریاته المعاصرةحسن عماد مكاوي، لیلى حسن السید،    20

  301ص

،  2003، سنة 83، المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة، العدد ، قصور النظریة في الدراسات اإلعالمیةمحمد بن سعود البشیر   21

  .26جامعة الكویت، ص 
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الذي بحث عن تأثیر وسائل  )جربنر(إلى المفكر األمریكي "وترجع أصول هذه النظریة 

االتصال الجماهیریة عل البیئة الثقافیة وتعتبر هذه النظریة تصورا تطبیقیا لألفكار الخاصة 

كبر الباحثین أجربنر من "ویعد  22"باألدوار التي تقوم بها وسائل اإلعالم في المجال الثقافي

الذین طوروا هذا المنظور من خالل مشروعه الخاص بالمؤشرات الثقافیة ویهدف هذا 

   23".على البیئة الثقافیة اإلعالمالدلیل االمبریقي على تأثیر وسائل  إقامة إلىالمشروع 

 اإلعالمالتي تقوم بها وسائل  باألدوارتصورا تطبیقیا لألفكار الخاصة "وتعتبر هذه النظریة 

 األفرادبقدرة كبیرة في التأثیر على معرفة "حیث تتسم هذه الوسائل  24"،في المجال الثقافي

للعوامل المحیطة بهم خصوصا بالنسبة لألفراد الذین یتعرضون لهذه الوسائل بكثافة  وٕادراكهم

كبیرة وقد نشأت هذه النظریة لمواجهة ظروف اجتماعیة خاصة العنف والجرائم واالغتیاالت 

  25".مجتمع األمریكي في الستیناتفي ال

  :بحوث جربنر بثالث قضایا متداخلة هي"واهتمت 

  .اإلعالمیةالوسائل  إنتاجدراسة الهیاكل والضغوط والعملیات التي تؤثر على 

  .اإلعالمدراسة الوسائل والقیم والصور الذهنیة التي تعكسها وسائل 

  26".الجمهور للواقع االجتماعي اكإدر المستقبل للرسائل الجماهیریة على  اإلسهامدراسة 

  :فرضیات النظریة_ـب

كثیفوا (أن األشخاص الذین یشاهدون كمیات ضخمة من البرامج التلفزیونیة "تفترض النظریة 

اهدون كمیات قلیلة من یختلفون في إدراكهم للواقع االجتماعي عن أولئك الذین یش) المشاهدة

ویرى واضعوا النظریة أن وسائل االتصال ) قلیلوا المشاهدة(ال یشاهدون البرامج أو 

                                         
  .222، ص 2000، 2، القاهرة، عالم الكتب، الطبعةالتأثیر واتجاهات اإلعالم نظریات ،الحمید عبد محمد  22
  265مرجع سابق، ص  ،علوم االتصال والمجتمعات الرقمیة فلایر مهنا،  23
  .262، مرجع سابق، ص نظریات اإلعالم واتجاهات التأثیرحمد عبد الحمید، م  24
  .265، ص 2003، الكویت، 1، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، ط میادین علم االتصالمحمود حسن إسماعیل،   25
  .299، مرجع سابق، ص االتصال ونظریاته المعاصرةحسن عماد مكاوي، لیلى حسن السید،   26
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الجماهیریة تحدث أثار قویة على إدراك الناس للعالم الخارجي خاصة هؤالء الذین یتعرضون 

  .لتلك الوسائل لفترات طویلة ومنتظمة

شاهدونه من وخلصت النظریة إلى أن الذین یشاهدون التلفزیون بكثافة فإنهم یعتقدون أن ما ی

خالل التلفزیون من واقع وأحداث وشخصیات فإنها تكون مطابقة لما یحدث في الحقیقة وفي 

  27".الحیاة

  :الجانب الذي یخدمنا في هذه الدراسة_جـ

ون الذین یشاهدون التلفزیساسا على فكرة مفادها أن األشخاص إن هذه النظریة ترتكز أ    

االجتماعي عن أولئك الذین یشاهدون كمیات قلیلة  یختلفون في إدراكهم للواقع كثیف بشكل

ترنت مواقع االن ، وهو ما ینطبق على متصفحي)مشاهدةقلیلوا ال(من البرامج أو ال یشاهدون 

ویرى واضعوا النظریة أن وسائل االتصال الجماهیریة تحدث أثار قویة على أو االنترناتیون، 

یتعرضون لتلك الوسائل لفترات طویلة  إدراك الناس للعالم الخارجي خاصة أولئك الذین

ینطبق أساسا على فرضیة دراستنا التي تفترض أن تكنولوجیات اإلعالم  ومنتظمة وهو ما

واالتصال الحدیثة وبالتحدید االنترنت لها تأثیر سلبي على القیم األخالقیة للشباب نتیجة 

 .التصفح الكثیف للموقع بشكل عام والمواقع االجتماعیة بشكل خاص

  :نقد النظریة _د

ولم على التأثیر كنتیجة فقط أنها ركزت  الثقافي من بین ما أعیب عن نظریة الغرس

، أي أن بحوث الغرس اهتمت تركز على عملیة التأثیر بحد ذاتها التي تعتبر صلب النظریة

 هذا ،بنتائج الغرس أكثر من اهتمامها بالعملیة المیكانیكیة التي تتم من خاللها عملیة الغرس

وقد شكك الكثیر من الدارسین ونتائج األبحاث في إمكانیة حدوث الغرس في أي مكان آخر 

                                         
  .28، مرجع سابق، ص نظریات التأثیر اإلعالمیةعبد الحافظ عواجي صلوى،   27
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أ وهذا االختالف في استخدام التلفزیون من جهة ومحتواه من جهة أخرى بین .م.غیر الو

  .البیئات االجتماعیة المختلفة

  نظریة الطلقة السحریة7_2_

  :مفهومها_ أ    

الحقنة  ،نظریة الرصاصة :هم من یطلق علیهاالمسمیات فمنالمفاهیم و تعددت لقد           

التي اإلعالمیة قویة جدا في تأثیرها و أو اإلبرة تحت الجلد والطلقة السحریة بمعنى أن الرسالة 

  .شبهت بالطلقة الناریة التي ال تخطئ الهدف 

، كما را تلقائیا ومباشراسیلة اإلعالمیة تأثیوتعني هذه النظریة أن الفرد یتأثر بمضمون الو  

المجتمع على الفـرد و  مباشروسائل اإلعـالم لها تأثیر قوي و  یرى أصحاب هذه النظریة أن

یفلت منه أحد، وكما نرى  اللتأثیر قوي وفعَّال مثل الرصاصة، و وهذا ا .یكاد یبلغ حد الهیمنة

  28".المدى، إال أن أثرها قصیر أن تأثیرها قوي وسریع ومباشر مثل تأثیر رصاصة

  :نشــأة نظریـة الطلقة السحریة_بـ

بعد أن عرف علم النفس عدة كشوف عمالقة  20في مطلع القرن "ظهرت هذه النظریة       

ل إلیها كل التي توص  بخصوص الشخصیة السویة تمثلت أهم هذه الكشوف في نظریة التعلم

بإمكانیة تهذیب وتدریب النفس  ترى هذه النظریةمن واطسون األمریكي وبافلوف الروسي، و 

لك جملة ٕانما یولد وهو یمفالشخص الغبي ال یولد غبیا و  ،عالترویضها على جملة من األفو 

 ،بتحدد ما إذا كان غبیا أم ذكیاعند تدریبه على جملة من األفعال من االستعدادات للتعلم و 

نفسیة تنتهج في علم  یةاستهوت النظریة السلوكیة هته علماء االتصال فكانت أول نظر قد و 

                                         
  .108المرجع نفسه، ص ،نظریات التأثیر اإلعالمیة الحافظ عواجي صلوي،عبد   28
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یتأثر بالرسالة بمعزل عن بقیة  ن المتلقيأى هذه النظریة في میدان االتصال تر ، و االتصال

   29".فوریاوسیط ویكون هذا التأثیر األفراد من غیر وجود 

 " عندما قامت ح ع األولى كانت مدعومة من قبل المؤسسات الصناعیة الكبرى ولذلك

تاجیة للشعوب المتحاربة ومن هنا بدأت عملیة إشراك فقد اعتمدت على القدرات اإلن

وكانت وسائل اإلعالم الجماهیري  ،جمیع طاقات الشعب وثرواته وٕامكاناته في الحرب

هي الطریقة الوحیدة لتوجیه الرسائل إلى الشعب وثرواته وٕامكاناته في الحرب والقتال، 

متفاعال معها وغیر   فقامت هذه الوسائل بحمالت دعائیة على مستوى كبیر، وكان

  .عارفا بأهدافها

 تعبر عن التأثیر وفي ظل هذه الظروف، ظهرت نظریة القذیفة أو الطلقة السحریة ل

  .والقوي لوسائل اإلعالم على الجمهور الذي یتعرض لها المباشر

  وقد ذكر ویفر شرام بأن اإلعالم رصاص سحري ینقل األفكار والمشاعر من عقل

إلى أخر، وأن الجمهور متلقي سلبي لهذه األفكار، فال یستطیع الوقوف في وجهها 

   30".والدفاع عن نفسه

  :ة السحریة فروض نظریة الطلق -جـ

  على اعتقاد أن جمهور االتصال عبارة عن مجموعة من "تقوم نظریة الطلقة السحریة

التي یتعرضون لها، وأن در الفعل تجاه وسائل  اإلعالمالناس یتأثرون على انفراد بوسائل 

   :لهذه النظریة تجربة فردیة أكثر منه تجربة جماعیة ومن هنا نستنتج فروض  اإلعالم

  ألنه یضع الرسالة ویختار (المرسل یتحكم بكل شيء في العملیة االتصالیة تفترض أن

  ...) .الوسیلة أو القناة 

                                         
     . 80، ص 2010، 1، دار الثقافة، عمان، طالتكنولوجیا الجدیدة لإلعالم واالتصالفضیل دلیو،   29
  .30، ص2003، 1، دار الفجر، عمان، طاالتصال فضیل دلیو،  30
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 ،یعني أن الرسالة تصل إلى كل  استقبال الرسالة هي تجربة فردیة ولیست تجربة جماعیة

  .اآلخرینفرد بشكل مستقل وهو منعزل عن 

 ابهة، أي أن كل فرد یستقبلها تفترض أن الرسالة تصل إلى أفراد المجتمع بطریقة متش

 .توجد فوارق بین األفراد في تفاعلها معها بنفس الطریقة یعني ال

 31".تفترض أن المتلقي یستجیب دائما وبشكل قوي للرسالة التي یتلقاها بما  

 "یتلقى األفراد المعلومات من وسائل اإلعالم مباشرة دون وجود وسائط 

 على تأثره باآلخرین یكون رد فعل الفرد رد فردي ال یعتمد  

كما ترى هذه النظریة إلى جماهیر وسائل اإلعالم على أنهم مكونون من كائنات سلبیة        

یمكن التأثیر علیها بطریقة مباشرة بواسطة وسائل اإلعالم فهم بمثابة ذرات منفصلة من كتلة 

تي تشكل كل منها مالیین القراء والمستمعین والمشاهدین مهیئون دائما الستقبال الرسائل ال

 إلىمعین یسعى القائم باالتصال  بشيءالقیام  إلىمنبها قویا ومباشرا یدفع المتلقي 

  32".تحقیقها

حین قامت على أن  20ن بدایة لنظریات اإلعالم في بدایة القر  كانت هذه النظریة

مجتمع جماهیري وأن لوسائل اإلعالم تأثیر قوي علیهم وبالتالي  إالهم  األشخاص ما

لوب خاصة في الحرب العالمیة األولى كانت هي األس اإلعالمیستجیبون لها ألن وسائل 

  .الوحید لتوجیه الرسائل للشعب

  

  

  

 

                                         
  .102، ص2010، 1القاهرة، ط، دار الفجر، نظریات االتصالمحمد منیر حجاب،   31
  .75، ص 2012،  1دار المسیرة ، عمان، ط ،نظریات االتصالمنال هالل المزاهرة،   32
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  :نقد النظریة_د

رواجا كبیرا خالل فترة مابین الحربین العالمیتین، لكن القت انتقادات  لقد القت هذه النظریة

  :مختلفة ومن هذه االنتقادات

لوسائل اإلعالم على الجمهور لم یلق ذلك القبول لدى  اآلنيإن القول بالتأثیر المباشر "

قطاع عریض من المهتمین في حقل االتصال الجماهیري، ألن اإلنسان لیس كائنا سلبیا 

  .یتأثر بكل ما یصادفه بمعزل عن تركیبته النفسیة وبیئته االجتماعیة وخبراته السابقة

اإلعالم على التأثیر في الجمهور ال  إن مغاالة أنصار نظریة الطلقة السحریة في قدرة وسائل

ت عوامل ومتغیرات أخرى لها عالقة باإلنسان ي وجود ذلك التأثیر متى ما توافر یدفعنا إلى نف

  33. "نفسه وبالوسیلة اإلعالمیة ومضمونها

أثرت فقط في الجوانب  اإلعالمیةالرسائل  أنأكدت ومن بین االنتقادات أیضا نجد أنها 

لالشعوریة لألفراد وأهلت الجانب السیاسي والثقافي واالقتصادي الذي النفسیة الشعوریة وا

اعتمادها بالدرجة األولى على علم النفس ، وكذا یمكن أن یؤثر في العملیة االتصالیة

  .وهذا ما یعاب علیها االجتماعي والتحلیل النفسي

 :منهج الدراسة وأدواته8_

االستعانة بمنهج معین خاصة في العلوم إن أي بحث بصفة عامة یفرض على الباحث      

ومنه فان خصوصیة بحثنا تدفع  ،االجتماعیة من أجل الوصول إلى نتائج علمیة وموضوعیة

  .بنا إلى االستعانة بالمنهج الوصفي

: وقبل التطرق إلى المنهج المستخدم یجب أوال أن نتطرق إلى مفهوم المنهج وهو    

  . في دراسته لموضوع ما الطریقة التي یعتمد علیها الباحث"

                                         
دراسة میدانیة على عینة من شباب والیة  ،ودروها في التوعیة الدینیة للشباب mbcفي باقة  اإلعالنیةالحمالت میة صابر، ال  33

  .31ص   2010_2009 ،سطیف، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال والعالقات العامة
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  .الطریق الذي یؤدي إلى الغرض المطلوب خالل المصاعب والعقبات: ویعرف على أنه

الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من : كما یعرف أیضا 

   34."القواعد العامة تهیمن على سیر العقل وتحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة معلومة

محاولة الوصول : "المعتمد في هذه الدراسة فیعرف على أنه التحلیلي لمنهج الوصفياأما 

هم أفضل وأدق، ف إلىالمعرفة الدقیقة والتفصیلیة لعناصر مشكلة أو ظاهرة ما للوصول  إلى

لى توفیر البیانات والحقائق حول موضوع البحث لتفسیرها والوقوف على إویهدف هذا المنهج 

  .الباحث قریبا من الواقع بحیث یصف الظاهرة بشكل أدقویجعل  35"داللتها،

بشرح وتفسیر األحداث والمواقف المختلفة المعبرة عن ظاهرة أو "كما یهتم هذا المنهج      

مجموعة مهمة ومحاولة تحلیل الواقع الذي تدور علیه تلك األحداث والوقائع وكذا محاولة 

استنتاجات منطقیة مفیدة،  إلىالوصول  الظاهریة لتلك األحداث، بقصد األسبابتفسیر 

تساهم في حل المشكالت أو إزالة معوقات أو الغموض الذي یكتنف بعض الظواهر، من 

  36."أجل تطویر الواقع واستحداث أفكار ومعلومات ونماذج سلوك جدیدة

تصویر وتوثیق الوقائع والحقائق الجاریة ویهتم في "یستهدف هذا المنهج  وفي الوقت ذاته

ل دراسة جمهور المتلقین بوصف حجم وتركیب هذا الجمهور وتصنیف الدوافع مجا

السلوكیة ودرجاتها أو شدتها  األنماطوالحاجات والمعاییر الثقافیة واالجتماعیة وكذلك 

لمن؟ أي جمهور : ومستویات االهتمام والتفضیل ویمثل الوصف في هذا اإلطار على السؤال

                                         
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش ومحمد محمود الذنبیات،   34

  92ص  ، 1995
  283، ص 2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسلي،   35
، دار الوفاء، مناهج البحث العلمي وتطبیقاتها في اإلعالم والعلوم السیاسیةمصطفى حمید الطائي، خیر میالد أبو بك،  36

  95، ص اإلسكندریة
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37."المتلقین
مد على دراسة الوقائع كما هي فالتعبیر الكیفي یصف لنا والمنهج الوصفي یعت 

  .الظاهرة كما هي ویوضح مقدارها

  :أدوات جمع البیانات9_

والتي یمكن اعتبارها كوسائل تسمح بجمع المعطیات من "البحث وتقنیاته  أدواتفیما یخص 

موضوع الدراسة ألن  االلكتروني االستبیانأداة على  في هذه الدراسة فقد اعتمدنا ،38"الواقع

لمبحوث االقتصاد في الوقت ولما تتمیز به من خصائص تسهل علینا وعلى ا ،یتطلب ذلك

والجهد كما كان االختیار لهذه األداة بهدف وصف الظاهرة وتفسیرها والتنبؤ بها، للحصول 

  .على نتائج علمیة دقیقة تفید البحث العلمي

من  بدءا من خالل المرور بعدة مراحلالستمارة االستبیان ولقد تم تصمیم الشكل النهائي 

 ستبیانإلى توزیع اال المحكمین األساتذةاالستفادة من الدراسات السابقة إلى مالحظات 

  :ثالث مراحل أساسیةإلى  نهائیة مقسماال لیأتي في صیغته التجریبي

 لفئة العمریة، الجنس، ا( وهو متعلق بالبیانات الشخصیة للمبحوثین: المحور األول

 ....)المستوى التعلیمي

 لإلنترنتاستخدامات الشباب ویتعلق ب: المحور الثاني 

 شبابالقیم األخالقیة للوتأثیرها على ویرتبط باالنترنت : المحور الثالث 

  :مجتمع البحث10_

تعتبر مرحلة تحدید مجتمع البحث من أهم الخطوات المنهجیة في البحوث االجتماعیة وهي 

  .الباحث الدقة البالغة، حیث یتوقف علیها إجراء البحث وتصمیمه وكفاءة نتائجه تتطلب من

                                         
  159، ص 2000، 1، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیةمحمد عبد الحمید،   37
 107ص  ، 2006، 2، دار القصبة، الجزائر، الطبعة منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیةموریس أنجرس،    38
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 30سنة و  18بین  همیترواح سنالذي  الشباب الجزائري نا هذه هوومجتمع البحث في دراست

  .سنة

 :عینة الدراسة وطریقة اختیارها11_

نظرا لصعوبة القیام بدراسة شاملة لجمیع مفردات مجتمع البحث، قمنا باختیار أسلوب     

غیر احتمالیة  فقد تم اختیار العینة الشباب الجزائريالعینة، ونظرا القتصار عینتنا على 

ي غیر خاضعة ألعشوائیة ث باختیار مفرداتها بطریقة التي یقوم فیها الباح:" وهي العشوائیة

  .من جمیع أنحاء الوطن مفردة 304 عینة تتكون منوقد وقع اختیارنا ل  39".حساب مسبق

  :حدود الدراسة12_

  :سنحاول رسم حدود هذه الدراسة من خالل اإلشارة إلى النقاط التالیة

 واسع والمتمثل في جمیع والیات الدراسة في نطاق جغرافي تمت  :المجال المكاني

 الحدیثة واالتصال عالممن وسائل اإلوسیلة رائجة  على اقتصرت الدراسةو  الجزائر

قد تكون األكثر استخداما  ننا افترضنا أن هذه الوسیلةاالنترنت أل شبكة متمثلة فيوال

سائل تكنولوجیة إعالمیة أخرى شباب الجزائري لذلك استثنینا من الدراسة و المن قبل 

  ..والتلفزیون مثل الجرائد والرادیو

 ت الدراسة من الدراسة االستطالعیة مرورا بإرسال قلقد استغر  :المجال الزماني

االستمارات للمبحوث الكترونیا ومن ثم جمعها وتفریغها وترمیزها وتبویبها ثم استخراج 

  20إلى  2018 أفریل 10بدایة من  مدة عام ونصف والتعلیق علیها النتائج منها

 .2020أفریل 

                                         
، ص 2013، دار الورسم للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة األولى، األسس العلمیة لبحوث اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسي،     39
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  :مدخل

عالم رعة وتغیرات كثیرة نتیجة ثورة اإلشهد العالم في العقود األخیرة تطورات متسا    

هر هذا التطور الكبیر حیث أظ ،واالتصال وما أفرزته من تكنولوجیات ووسائط متعددة

انتشار استخدامها من طرف جمیع فئات المجتمع أنه من الصعب التخلي عن استخدام هذه 

خاصة عند الشباب الذي  ،الوسائل أو حتى القضاء على اآلثار السلبیة الكثیرة التي أفرزتها

ن من دراسات الباحثی أصبح مدمنا على استخدامها ألوقات طویلة ومستمرة حسب الكثیر

  .والمفكرین

وفقا لهذا حاولنا في هذا الفصل سرد كل ماله عالقة بالموضوع بالتركیز على عدة    

عناصر مهمة أولها مفهوم ونشأة تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة، سلبیاتها وایجابیاتها 

أهم آلیات  مع التركیز أیضا على خصائص تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة وكذا

 .االتصال الفضائي الجدید
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  المفهوم والتطور تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة1_

  الحدیثة واالتصال اإلعالم تكنولوجیا مفهوم1_1_

البد واالتصال الحدیثة  اإلعالموجیا تكنوللى المعنى االصطالحي لمفهوم إقبل أن نتطرق    

وقد اختلف الكتاب في تحدید هذا المعنى  التكنولوجیا الحدیثةأوال التحدید الدقیق لمعاني 

 .وذلك الختالف وجهات النظر والزوایا التي ینظر من خاللها إلى هذا المفهوم

بمعنى فن صنع أو تقني  technoول كلمة مكونة من جزئین، المقطع األ هي": التكنولوجیا

جد نواحدة ذا اجتمع اللفظان في كلمة إوتعني مذهب علم نظریة ف  logyأما المقطع الثاني 

  .یة معینةن یؤطرها العلم أو نظریة علمأأن كل فن أو صنعة البد 

ن له مقابل باللغة الفرنسیة أل إن كلمة تكنولوجیا مصطلح انجلوساكسوني خالص وال یوجد   

نجلوسكسوني الذي یحدده ي هو ترجمة غیر سلیمة للمصطلح األطلح التكنولوجیا الفرنسمص

عبارة عن مجموع عملیات تقنیة  نهاأذي عرف التكنولوجیا على ال اللوندالقاموس الفلسفي 

  40."في عمومیتها وفي عالقتها بالحضارة

نها ظاهرة ألى إحدیثة في وصف التكنولوجیا یشیر  استخدام كلمة"ن أ إلىوالبد من التنبیه 

ع ما فما یعتبر حدیثا في مجتمنسبیة بطبیعتها وترتبط أشد االرتباط بدرجة تطور كل مجتمع 

  41".خرآقد یعتبر تقلیدیا في مجتمع 

ا هي تلك العملیات والتقنیات من خالل المفاهیم السالفة الذكر یمكن أن نقول أن التكنولوجی

   .لها عالقة مباشرة بالحضارة وتطورهاسالیب التي واأل

  :نذكر منهاعالم واالتصال الحدیثة من التعاریف لمصطلح تكنولوجیا اإلهناك العدید 

                                         
  .96 95، ص2005، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، المنظمة، الهیكل والتصمیم نظریةمؤید سعید السالم،  40

  .146ص  ،2006سكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، ، اإلتكنولوجیا االتصال في الخدمة االجتماعي، محمد سید فهمي  41
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نسانیة نتیجة ى الوجود وعلى حیاة المجتمعات اإللإدوات التي ظهرت تلك الوسائل واأل" أنها 

نسان ال وهذا نتیجة زیادة حاجیات اإلتصعالم واالالحاصلة في میدان اإلالتطورات 

  42."ومتطلباته الیومیة

و استرجاع أو تخزین أنتاج إو وسیلة خاصة تعمل على أو تقنیة أآلة  "نها أب روبنویعرفها 

  .المعلومات ضو عر أو استقبال أو توزیع أ

ظیمیة دوات والوسائل المادیة والتنالمتاحة واألمجمل المعارف  نهاأ محمود علم الدینویرى 

عها ونشرها نتاجها وتخزینها واسترجاإ مة في جمع المعلومات ومعالجتها و داریة المستخدواإل

  43."فراد والمجتمعاتلى األإي توصیلها أوتبادلها 

 إلى تشیر "واالتصال لإلعالم الجدیدة التكنولوجیات بأن حیضر فهمي معالي ویرى الكاتب

 إلكتروني، شكل في المعلومات وتخزین ونقل تشغیل في المستخدمة التكنولوجیا أنواع جمیع

 وغیرها الفاكس وأجهزة الربط وشبكات االتصال ووسائل اآللیة الحاسبات تكنولوجیا وتشمل

   44."االتصاالت في بشدة تستخدم التي المعدات من

 الحواسیب من أجهزة خلیطأنها " على أیضا واالتصال اإلعالم تكنولوجیا فیتعر  یمكن   

 وكذلك الصناعیة، واألقمار الضوئیة األلیاف مثل المختلفة، االتصال ووسائل اإللكترونیة

 والمستجدات االكتشافات أنواع مختلف أي ......والبطاقیة ،الفیلمیة المصغرات تقنیات

 جمعها حیث المعلومات، من أنواع شتى مع وتتعامل تعاملت التي والمنتجات واالختراعات

                                         
  102ص 2006، دراسات المشرق العربي، عمان، عالميالمعجم اإلفاز، تلمحمد جمال ال  42

اعة وتلفزیون الخلیج، الریاض، إذ، جهاز عالم المرئي والمسموعثرها على اإلأالوسائط التقنیة الحدیثة و رحیمة الطیب عیساني،   43

  .16، ص 2010

 تسییر ،حول الثالث الدولي الملتقى ،االقتصادیة والتنمیة واالتصال اإلعالم تكنولوجیات، عباس لحمرو  محمد سعید بن  44

 االقتصادیة العلوم كلیة بسكرة، خیضر محمد جامعة واالقتصادیات، للمؤسسات والتحدي التنافسي الجدیدة الركیزة المعرفة ،المؤسسات

  .287ص ، 2005 نوفمبر13 والتسییر،
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 المناسبة وبالطریقة المناسب، الوقت في واسترجاعها نهایخز تو  وتوثیقها وتنظیمها وتحلیلها

  45."والمتاحة

 في معناها العام هي خالل ما تم عرضه نستنتج أن تكنولوجیا اإلعالم واالتصالمن    

التي تحوي معلومات ومضامین یتم تخزینها وترجمتها خلیط من األجهزة االلكترونیة 

   . ومعالجتها واسترجاعها بطریقة آلیة

  :التعریف اإلجرائي لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة

في مجال علوم  اإلنسان إلیهاهي عبارة عن مجموعة من االبتكارات والوسائل التي توصل 

 أواقتصادیة  أوكانت اجتماعیة  سواءواالتصال من خالل الكثیر من العوامل   اإلعالم

الى  باإلضافةغیرها من العوامل ومن سمات هذه التكنولوجیا نذكر المرونة والتطور السریع 

  .لتفاعلیةاالندماج وعنصر ا

  :ثالحدی واالتصال اإلعالم تكنولوجیا وتطور نشأة1_2_

 اإلشاراتباستخدام " اإلنسانيلقد كان ظهور التجمعات البشریة نتیجة لبدایة عملیة التفاهم 

 اإلنسان أفي ارتقاء هذا التفاهم حینما بد األهمیةوقد تبع ذلك تطور على جانب كبیر من 

الثورة األولى في مجال حققت ن یتكلم تأنسان وعندما استطاع اإل ،استخدام اللغة في

ن تجمع البشریة عن طریق الكالم حصیلة أول مرة صبح من الممكن ألأذ إ الاالتص

  .46"ابتكاراتها واكتشافاتها

حیث  قبل التاریخقبل ذلك یعرف  وبات ما"وكانت بمثابة نقطة تحول في تاریخ البشریة  

طار موحد للتفاهم صیاغة عبقریة عن رغبة اإلنسان في بناء إ تعبر عنظهرت اللغة ل

                                         
االقتصادیة والتجاریة كلیة العلوم  ،عالم واالتصال في دفع عجلة التنمیةأثر تكنولوجیا اإلبن بریكة عبد الوهاب وبن تركي زینب،   45 

  .246، ص 2010_2009لسنة  7العدد  وعلوم التسییر، مجلة الباحث،

 ،1997القاهرة، أكتوبر،  ، الدار المصریة اللبنانیة، الطبعة الثانیة،تكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلومات، احمد مكاوي  46

  42ص 
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وكانت وسیلة االتصال  ثورة اللغةوالمعاني المشتركة وبالتالي كانت ثورة االتصال هي 

  .الرئیسة هي الكلمة المنطوقة والحاسة الرئیسة هي السمع

االستماع إلیها من راد كانوا یحصلون على معلوماتهم أساسا عن طریق فاأل نونتیجة أل 

خرون یؤمنوا بما یقوله اآل أنلمعلومات سلوب حصولهم على ااآلخرین فقد فرض علیهم أ

فاالستماع كان یعني  ،المعلومات الوحیدة المتوفرة لهمالن تلك هي نوعیة  ،بشكل عام

   ."یمان والتصدیقاإل

ن في هذه المرحلة من خالل ماتم ذكره في حیثیات الثورة األولى لالتصال نجد أن اإلنسا

اتصف بضعف التعبیر عن ذاته ومیوالته وحاجیاته وما یجول في خاطره وتفكیره إال عن 

طریق وسیلة واحدة ووحیدة وهي األصوات واإلشارات وكذا الحصول على المعلومات من 

  .ل االستماع إلیها من الطرف اآلخرخال

لحفظ  طمضبو كوعاء تاریخي  الكتابةعندما ظهرت " ثورة االتصال الثانیةت بعدها بدأ     

 العدید من حیث ظهرت ،یاعسجیل المعاني البشریة المشتركة وٕانقاذها من النسیان والضوت

تب وازدهر الخبر المخطوط كوسیلة الكهذه حفظ في ولمهنة الوراقة دور  ،الكتب المنسوخة

علومات تختزن عن صبحت المحینما أ ،تغیر أسلوب تخزین المعرفةعالمیة متعددة ومختلفة إ

ة لیكتسب یكحاسة رئیسو الهجائیة وبهذا حلت العین محل األذن كوسیلة أطریق الحروف 

المنطوق الذي تجسد في شكل مخطوط وسهل الكالم البشري  ،نسان معلوماتهمن خاللها اإل

    47."شكال مختلفة من العالقاتو مكتوب إلقامة تنظیمات إداریة وأأ

المرحلة إضافة إلى اإلشارات هو ظهور أدوات تواصل جدیدة تمثلت في أهم ما میز هذه     

وأوراق البردي  الرسومات المنقوشة على الحجارة والجلود والكتابة التصویریة على المعابد

                                         
، 2016سنة  دراسة في طبیعة العالقة والتأثیر، دار الخلدونیة، الطبعة األولى،، االنترنت والصحافة االلكترونیةسیفون،  بایة  47

  .66_65الجزائر، ص 

.  
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كوسیلة للتعبیر عن أفكارهم ونقل معلوماتهم وتبادل معارفهم بحیث  ،وعلى لحاء األشجار

  .آنذاكمز معین إلى ر كانت ترمز كل صورة 

كمل اختراع أفي التواصل عن طریق المطبوع حیث لدخول وا" الصالتل الثورة الثالثةتي ألت

راءة وتعدد التي نسمیها ق الشفرةالكتب بعملیة فك  فأسرعتثورة الحروف الهجائیة  جوتنبرغ

داة شخصیة أأو نه شجع كوسیلة أل ،المطبوع على النشر الفردي دالنسخ المتطابقة وساع

 ویكتبون یدرسون فأصبحواتعلم المبادرة واالعتماد على الذات ولكن عزل المطبوع البشر ل

سهم للجمهور الجدید الذي خلقه نفأبها عن  صبحت لهم وجهات نظر شخصیة عبرأوحدهم و 

  .صبح التعلیم الموحد ممكناأطبوع و الم

الحروف المتحركة ن اختراع الطباعة بأ 1962سنة مجرة جوتمبرغ في كتابه  ماكلوهانیقول 

نتاج فقد شجع اإل 1900و 1500وروبا الغربیة في الفترة مابین أعلى تشكیل ثقافة  ساعد

كبر أبانتشار المعلومات بشكل ح نه سمد المطبوعة على انتشار القومیة ألالجماهیري للموا

شكال السطریة على ثرت األأكذلك  ،به الوسائل المكتوبة بالیدسرع عما تسمح أوسع و أو 

نهضة نسان في عصر الكوین القائم على التكرار وكان اإلالموسیقى وجعلتها تتخلى عن الت

مستمر كذلك مكن الكتاب المطبوع الناس  كشيءلى المطبوع إینظر الى الحیاة كما ینظر 

  48."من التفكیر وحدهم وشجع االكتشاف الفردي

وتطبع على كتل خشبیة من ید بعدما كانت الكتب تنقل بالمن هنا یمكن أن نقول أن     

لیحل محل  كثورة اتصالیة ثالثةعصر الطباعة فر كلمات الصفة المرجو نشرها أتى خالل ح

برز االبتكارات واالختراعات البشریة على من أ هذه المرحلة صنفت عصر الكتابة بالید وقد

  .مر العصور

                                         
مارس  10العدد  ،نسانیة واالجتماعیةمجلة العلوم اإل ،مس والیومماكلوهان مارشال قراءة في نظریاته بین األ ،تواني نوردین  48

  .184ص  ،03جامعة الجزائر  2013
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 ولیمریطاني باكتشاف العالم الب"  الثورة الرابعةو ما یسمى أ ولى بوادر التكنولوجیاأوبرزت 

واستطاع من بعده صمویل  1924وذلك في عام  الكهرومغناطیسیةالموجات  ستورغون

تكر طریقة للكتابة تعتمد على استخدام النقط ابحیث  1837موریس اختراع التلغراف عام 

رن التاسع والهند خالل الق مریكاأوروبا و أد خطوط التلغراف السلكیة عبر كل والشرط وقد تم م

دت أال التي صر الهامة في تكنولوجیا االتصصبح التلغراف بعد ذلك من بین العناأو  ،عشر

الكسندر استطاع االسكتلندي  1876وفي عام  ،لى وسائل الكترونیة عدیدةإفي النهایة 

ما تكنولوجیا لى مسافات بعیدة مستخدإن یخترع التلیفون لنقل الصوت أ غراهام بیل

 مام الجمهور لصورة متلفزة فيأول بث أ " باریداالسكتلندي ج ل حقق  وقد 49".التلغراف

كما اخترع  زوریكینمریكي ف طور المسح االلكتروني للصورة األكثر سرعة ودقة على األ

ول كامیرا تستعمل أ  1934ول جهاز استقبال تلفزیوني وفي سنةأ 1929خیر سنة هذا األ

الوقت باألبیض واألسود وال یمكن أن تنتقل مباشرة من وكانت الصورة في ذلك االلكترونیات 

 50."سینمائيلى شریط تقبل للمحافظة علیها ویجب نقلها إلى المسالكامیرا إ

ثم  1936تبعتها فرنسا في العام نفسه وبریطانیا في عام  1935نیا عام لماأ" ثم تلتها

مستفیدة مما سبقها من دراسات وتجارب في مجال 1939 مریكیة في عامالوالیات المتحدة األ

  والالسلكیةالكهرباء والتصویر الفوتوغرافي واالتصاالت السلكیة 

ي باكتساب وسائل االتصال للصفة الجماهیریة وذلك من خالل طبیعة وتمیز القرن الماض

   51."همیة كبیرةأصبحت لها أالبرامج وسعة البث وانتشاره و 

للمرة األولى تم فیها انتقال الصوت إلى مسافات بعیدة دون الحاجة و المرحلة  ما میز هذه   

إلى أسالك وهو األمر الذي أدى إلى ظهور الخدمة اإلذاعیة الصوتیة في ذلك الوقت، 

                                         
  50، ص مرجع سابق ،ب الجامعياعالم واالتصال الحدیثة باغتراب الشبعالقة استخدام تكنولوجیا اإل ،خالد منصر  49

، ص 2012، جامعة بسكرة، 1، دار الخلدونیة، الطبعة تاریخ وسائل االتصال وتكنولوجیاته الحدیثةفؤاد شعبان وعبیدة صبحي،   50

135_136.  

  302_308، ص ص 2005، 2، القاهرة، دار الفكر العربي، طاإلعالم وتطورهانشأة وسائل إبراهیم عبد اهللا المسلمي،   51
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الناطقة لتكتمل حینها معادلة  السینماعوام اختراع الخدمات التلفزیونیة وكذا والدة لیظهر بعد أ

ودخول البشریة في عصر االتصال الجماهیري  خباريقافي واإلصال الجماهیري بشقیه الثاالت

  .المرئي في السنما والتلفزیون

من خالل  20تاحتها التكنولوجیا في النصف الثاني من القرن أفقد "الثورة الخامسة ما أ     

وقد تمثل المظهر  ،سالیبهأومات وتطور وسائل االتصال وتعدد اندماج ظاهرة تفجر المعل

وني في تخزین واسترجاع خالصة ما البارز لتفجر المعلومات في استخدام الحاسب االلكتر 

ة االتصال كما تمثلت ثور  ،نتجه الفكر البشري في حیز صغیر للغایة وبسرعة خارقةأ

عبر الدول قمار الصناعیة لنقل البیانات والصور والرسوم والصوت الخامسة في استخدام األ

  52."قارات بطریقة فوریةوال

من خالل هذه الفقرة نستنتج بأن مرحلة االتصال الخامسة تعد من ابرز المراحل التي مرت 

بحیث یعتبر على عملیة االتصال منذ بدایته وهي بذلك تعتبر نقلة نوعیة في نفس المجال، 

قمة ما أنتجه  ةااللكترونی اتاالندماج بین تكنولوجیا األقمار الصناعیة وتكنولوجیا الحاسب

  .ختراعاتالعقل البشري من ا

ا العصر ذ یطرح علینإ" الثورة السادسة لالتصالو المعلوماتیة وتمثل ثورة المعلومات أ     

نظارنا سادسة لالتصال آخذة في التشكل تحت أن ثمة ثورة الراهن ضرورة االعتراف بأ

مثل شبكة االنترنت النموذج إذ ت ،اتوتتمثل في شبكات المعلومات والطریق السریع للمعلوم

مهول من  مثل لشبكات المعلومات ولذلك یطلق علیها شبكة الشبكات لما تتضمنه من عدداأل

وسائل االتصال النصیة والصوتیة  فعالیاتنها تمثل تلخیصا لكافة الشبكات المترابطة كما أ

ورغم القدرات  ،والمعلوماتیةمیة عالع بین كافة األنواع االتصالیة اإلالقدرة على الجموالمرئیة و 

تمثل الطریق غیر  أنها إالالفائقة لشبكة االنترنت مقارنة بكافة وسائل االتصال التي سبقتها 

ذلك الطریق التي  ،الطموحة المأمونة للطریق السریع للمعلومات بالفعالیاتممهد مقارنة 

                                         
  .53ص  ، مرجع سابق،تكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلومات، احمد مكاوي  52
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من خالل  ،ءهإنشا 1995قررت الدول الصناعیة السبع في اجتماعها في بروكسل عام 

الربط بین نظم المعلومات في كل الدول المتقدمة باستخدام شبكة عمالقة من كابالت 

  53." ملیار دوالر ألفالضوئیة وذلك بتكلفة تزید على  األلیاف

خر ثورة من ثورات االتصال الكبرى هي آتم عرضه في هذه الفقرة نستنتج بأن  من خالل ما

 تفاعلي حضاري لى عصرإ ننسادخلت اإلأشبكة االنترنت وهي المرحلة التي مرحلة ظهور 

وقد أتاحت له هذه الوسیلة من خالل ما تملكه من سمات اتصالیة وتقنیة  ،محض اجتماعي

، هذا باإلضافة إلى وال حدود قیود بالالتواصل مع أي فرد من أفراد الكرة األرضیة  متمیزة

  .ماعیة الحدیثة التي تلت مرحلة ظهور شبكة االنترنتظهور الكثیر من المواقع االجت

 الحدیثة واالتصال اإلعالم تكنولوجیا ایجابیاتو  سلبیات2_

  واالتصال الحدیثة اإلعالمسلبیات تكنولوجیا 2_1_

أي وسیلة تظهر إال وتكون لها ایجابیات كما لها سلبیات وقد تم جمع البعض منها وما له 

  :عالقة بالدراسة

 "عالم االنترنت واالتصال وخاصة  لإلعالماحتكاك الفرد بالتكنولوجیات الحدیثة  إن

ذلك بوضع و  واقعيغیر  افتراضي شخصاختالق  إلىیؤدي  الفیسبوكوباألخص 

والدخول في قصص حب مع جل التالعب أمن ، ر غیر صورهاسم غیر اسمه وصو 

غیر شرعیة عبر االنترنت بدون  أعمالممارسة  أوعملیة اختالس  أو اآلخرالجنس 

  54."ذلك اآلخر الطرف اكتشاف

                                         
  .71، ص مرجع سابق، االنترنت والصحافة االلكترونیةبایة سیفون،   53

االنترنت والهاتف النقال ( وأثرها على االتصال بین اآلباء واألبناءوسائل التكنولوجیا الحدیثة طاوس زاوي وعادل یوسف،   54

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم العلوم االجتماعیة، الملتقى الوطني الثاني، االتصال وجودة الحیاة في جامعة ورقلة،  ،)نموذجا
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وأخالق وعادات ال طالما كانت تهدم قیم سلبیات التي تقضي و یعتبر من ال وهذا

 .راسخة في المجتمع بشكل عام

 " حد األدوات أنظومة واحدة هو واالتصال والمعلومات في م اإلعالماندماج تكنولوجیا

 تأییدا رأیناكان  وأیااالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة  بأبعادهایسیة للعولمة الراهنة الرئ

  .شیئا األمرنقدا واعتراضا فان ذلك ال یغیر في أو  وقبوال

 الغزو الثقافي  واالتصال الحدیثة تتجسد من خالل اإلعالمخطورة تكنولوجیا  إن

نولوجیات الحدیثة ال تعبأ كهذه الت ألنالثقافات الوطنیة  وٕافسادوالتلویث الثقافي 

بل هي  ،یدنا لسلبیاتهاقلمنا ونقدنا وتفنوال تنتظر حتى نكمل تأ وأخالقیتنابانتقاداتنا 

 اإلعالمن تكنولوجیا أحیث  ،أن نصبح متهیئین لمعانقتها ن تنتظرأتتقدم دون 

واالتصال الحدیثة هي نتاج ثقافي غربي ظهرت لتلبي حاجات موضوعیة لصیقة 

 أعرافولم تراع ماهو موجود في مجتمعاتنا من  ،ببنیان وثقافة هذه المجتمعات

خطرا على  أن یشكل من شأنهوهذا  اإلسالميوتقالید ومبادئ وقیم جاء بها الدین 

    .هذه المعلومات

 بحیث ألنَّ وسائل االتصال قّربت الناس من بعضهم بشكٍل كبیر، : انعدام األمان

أصبَح من غیر الُممكن الُمحافظة على السرّیة والخصوصّیة، ِمّما قد یسمح للُمجرمین 

 55".خص وٕایذائه في الحیاة الواقعّیةأو المرضى النفسیین من االقتراب إلى الش

الحقیقیة بل ویحول الوجود بالمعنى لب الوجود اإلنساني من التجربة سوهذا الواقع ی

   .الحقیقي الى الوجود بال معنى

                                                                                                                               
-https://manifest.univ .00:20على الساعة  2021فیفري  25: ، تاریخ الدخول2013فریل أ 09/10األسرة، أیام 

ouargla.dz/archives/facult%C3%A9-des-sciences-humaines-et-  

  .mawdoo3.com www/اكبر موقع عربي في العالم ،2016 جانفي  24، "موضوع" علي، مقال مكتوب بموقع أریج 55
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 شاعة قیم االستهالكإ تكریس و "م واالتصال الحدیثة على عاللقد عملت تكنولوجیا اإل 

مریكي وترسیخ قیم المثالیة والقضاء على أورو الغربي وفرض النموذج الثقافي األ

  .عالمیة الكبرىت اإلمبراطوریامن اإل لیه كلإجتمع وهذا ما تسعى التنوع الثقافي للم

 ظل  لم یعد هناك مجال لحیاة الفرد الخاصة كجسمه وعائلته وممتلكاته وقیمه في

فقد تمت تعریته من جل ما  ،عالم واالتصال الحدیثةالتطور الهائل لتكنولوجیا اإل

 لىإذلك  نسان في خضموقد تحولت قیمة اإل ،هره في الحیاةیمیزه كفرد له سره وظا

ذا تأملنا في إ و  ،عالم واالتصالالمرئیات المكشوفة على وسائل اإل وضعیات من

ننا نجدها قد سنت حدودا بین إلیها فإنا ومنها تلك التي ننتمي الثقافات التي سبقت

56."ي العامأوالمعروضة على الر ) الشخصیة(اصة المواضیع الخ
   

الرقابي على شباب المجتمع والمراهقین للتقلیل من هذه السلبیات البد من تفعیل الدور 

وجماعة  من قبل مؤسسات التنشئة االجتماعیة المتمثلة بدایة باألسرة والمدرسة والمسجد

اإلعالم خاصة وأن تكنولوجیات اإلعالم الرفاق وكذا المضامین التي تعرض على وسائل 

  .واالتصال الحدیثة أصبحت عالما مفتوحا وشاسعا بال قیود وال شروط

  الحدیثة واالتصال اإلعالم تكنولوجیا إیجابیات2 _2_

  : كما للتكنولوجیا سلبیاتها لها ایجابیاتها والتي نذكر منها ما یلي

 " على تقدیم المعلومات المتعددة والمتنوعة  الحدیثة واإلعالمتعمل تكنولوجیا االتصال

االتصال الرقمي واالنفجار  أنذلك  ،التي تتمیز بالضخامة بشكل غیر مسبوق

المعلوماتي والمعرفي جاء نتاجا للتطور غیر المسبوق في تكنولوجیا االتصال 

هذه وساهم في تعمیم  ،االتصال الرقمي ااستفاد منه تيوتكنولوجیا المعلومات ال

                                         
 30یوم السبت : ، قسم ثقافة ومعرفة، تاریخ الدخول6/4/2011: ، مقال منشور بشبكة األلوكة بتاریخالقیم واإلعالمجنافي جواد،    56

   http://www.alukah.net/culture/0/30840/#ixzz4ysgQUE7Mبالتصرف. 08:00: على الساعة 2017دیسمبر، 
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غطت كل المجاالت نتیجة  بحیث، االستفادة من ثورة المعلومات وانتشارها

 57."سعة التخزین وأهمهاا تكنولوجیا االتصال والمعلومات الخصائص التي تمیزت به

 "فاألدوات الخاّصة بتكنولوجیا االتصاالت مثل : ة إرسال المعلوماتتسریع عملی

البرید اإللكترونّي وأنظمة الرسائل النصیة، ُتساعد في تسریع عملّیة إرسال المعلومات 

إلى أّنها ُتسّهل من عملّیة  من داخل وخارج المؤسسة أو الوجهة المعنّیة، باإلضافة

  .ُمشاركة المعلومات بیَن الشركات الكبیرة ِمّما یجعل أعمالها ذات فاعلّیة أكبر

 فبفضل وسائل االتصال الحدیثة أصبَح بمقدور الّناس : تسهیل التواصل بیَن الّناس

التواصل فیما بینهم بسهولة، حّتى وٕان كانوا في ُبلداٍن ُمختلفة، بفضل تكنولوجیا 

االتصال الصوتي والمرئي أیضًا، فأصبَح بإمكان الُمغتربین االطمئنان على أهلهم في 

  58 ."ِمّما جعَل الحیاة أسهل للجمیع بلٍد آخر،

أصبحت من لعل أهم میزة تمیزت بها تكنولوجیات اإلعالم واالتصال الحدیثة هي أنها    

بین األفراد مع غیرهم على اختالف أماكن إقامتهم وهي بهذا تجعل  الوسائل الفعالة للتواصل

 .من العالم غرفة كونیة تتعدى المكان والزمان

 :واالتصال اإلعالمخصائص تكنولوجیا 3_

واالتصال قد غیرت  لإلعالمالتكنولوجیات الحدیثة "ینبغي التأكید علیه هو أن  ن ماإ    

عیف مادیا وال بین ضفي جوهرها قائمة بین القوي وال كثیرا من المفاهیم فلم تعد المفارقة

یجري  الحدیثلكن حقیقة بین المبطئ وبین المسرع كما لم یعد  ،من یملك ومن ال یملك

وفي مستوى متقدم  ،الرقمیة والتكنولوجیة األمیةبمفهومها التقلیدي بل عن  األمیةعن 

كما لم  ،یجري الحدیث عن أمیة رشادة االستعمال ال إمكانیة التشغیل واالستعمال فحسب

                                         
  . 52، ص 2007، 1، القاهرة، عالم الكتب للنشر والتوزیع، ط على شبكة االنترنت واإلعالماالتصال محمد عبد الحمید،   57

  .موضوع، مرجع سابق ریج علي، مقال مكتوب بموقعأ  58
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تعد الساحة الفكریة تستوعب الحدیث عن المجتمع الزراعي وال الصناعي وٕانما أضحى 

  59."بل عن المجتمع الرقمي واالفتراضيالحدیث مركزا حول مجتمع المعلومات 

  ":واالتصال هي لإلعالمالتي تتصف بها التكنولوجیات الحدیثة ولعل ابرز السمات 

 فالمرسل یستقبل ویرسل في  ،االتصالیة األفعالوذلك لوجود سلسلة من : التفاعلیة

ومثال ذلك بعض الوسائل التي یوجد فیها تفاعل  ،الوقت نفسه وكذلك المستقبل

بین المستخدم والمرسل مثل الهاتف، التلفاز التفاعلي والمؤتمرات عن بعد 

والكمبیوتر الشخصي الذي یستخدم في االتصال وكذلك البرید 

  60."الخ...االلكتروني

تصال تأثیر على الدرجة التي یكون فیها للمشاركین في عملیة اال"وتطلق هذه السمة       

 أووباستطاعتهم تبادلها ویطلق على ممارستهم الممارسة المتبادلة  اآلخرینعلى ادوار 

االتصالیة التي یستطیع الفرد أن  األفعالوهي تفاعلیة بمعنیین هناك سلسلة من  ،التفاعلیة

یطلق على القائمین باالتصال بحیث  ،االتصالیة بأفعالهیأخذ فیها موقع الشخص ب ویقوم 

لفظ مشاركین بدال من مصادر وبذلك تدخل مصطلحات جدیدة في عملیة االتصال مثل 

  ...الممارسة الثنائیة، التبادل، التحكم، المشاركین

 الالجماهیریة:  

ولیس  ،وتعني أن الرسالة االتصالیة من الممكن أن تتوجه إلى فرد واحد أو جماعة معینة

تحكم في نظام االتصال الیضا درجة إلى جماهیر ضخمة كما كان في الماضي وتعني أ

  .بحیث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستهلكها

  

                                         
 قاصدي مرباح، ورقلة، ، جامعة05، مجلة الباحث، العدد واقع االقتصاد الجدید في العالم العربي والجزائربوشول فائزة وآخرون،   59

  .124، ص 2007

، مرجع سابق، تكنولوجیا االتصال الحدیثة واختراق الخصوصیة الثقافیة لألثرة الحضریة الجزائریةحدید یوسف وبراهمة نصیرة،   60

  263 ص
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 الالتزامنیة:  

رسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسب للفرد المستخدم وال تتطلب من نیة إوتعني إمكا

كل المشاركین أن یستخدموا النظام في الوقت نفسه، فمثال في نظم البرید االلكتروني 

وقت دونما حاجة لتواجد  أيترسل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستقبلها في 

  61."المستقبل للرسالة

 منها في  اإلفادةهناك وسائل اتصالیة كثیرة یمكن لمستخدمیها ": قابلیة الحركة

االتصال من أي مكان مثل الهاتف النقال، جهاز الفیدیو یوضع في الجیب، 

  .وجهاز فاكسمیل یوضع في السیارة وحاسب آلي نقال مزود بطابعة

 قابلیة التحویل:  

كالتقنیات التي  خرآقدرة وسائل االتصال على نقل المعلومات من وسیط إلى  وهي

السینمائیة التي  واألفالم ،العكسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة و یمكنها تحویل الرس

و وعلى االسطوانات المدمجة على یالفید أشرطةیمكن عرضها في دور السینما وعلى 

  .الرغم من اختالفها في الشكل

 ول العالم وفي ویعني به االنتشار المنهجي لنظام االتصال ح: الشیوع واالنتشار

فقط وٕانما یشمل  األثریاءداخل كل طبقة من طبقات المجتمع وال یكون حكرا على 

   62."كل فئات وطبقات المجتمع

 ،تغلغل وسائل االتصال حول العالم وداخل كل طبقة اجتماعیة" أیضاونعني به    

خم إلى الصغیر ومن المعلق إلى البسیط ومن ضفتكنولوجیا االتصال تتجه من ال

بالضخامة والعملیات  األولىالكمبیوتر الذي تمیز بأجیاله : إلى المعقد مثل األحادي

                                         
 القاهرة للتعلیم المفتوح،، القاهرة، مركز جامعة تكنولوجیات المعلومات واالتصالحسن عماد مكاوي، محمود سلیمان علم الدین،   61

  .314، ص 2000

، مرجع سابق، رة الحضریة الجزائریةة واختراق الخصوصیة الثقافیة لألستكنولوجیا االتصال الحدیثبراهمة نصیرة، حدید یوسف و   62

  .263ص 



  تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة                                          األولالفصل 

 

51 
 

وهو  والوظائفالمحددة لیصبح فیما بعد صغیرا، وفي متناول الشرائح ومتعدد الخدمات 

إلى التدفق السریع والكثیف  إضافة multimédiaما یطلق علیه اسم الكمبیوتر 

  63."قدراته للمعلومات مما یسمح للفرد بتنمیة

هو جدید  تیسیر التعرف على كل ماهذا إضافة إلى خصائص أخرى تدخل تحت إطار 

و مع ل المؤسسات داخل الدولة الواحدة أوآني في وقت قصیر جدا، وكذا تنظیم عم

  .مؤسسات أخرى خارج الدولة بشكل آمن وسریع

 شبكة االنترنت واستخداماتها 4_

متعددة الوسائط وهي إنتاج وتقدیم خدمة باستعمال لغة وسیلة "تتمیز االنترنت بأنها    

اإلعالم اآللي أو اللغة الرقمیة في تقدیم المعلومات مستعملة بصفة منفردة نصوص، صوت، 

صور ثابتة ومتحركة ورسومات وغیرها، ویتمیز اإلنتاج في الملتیمیدیا باالفتراضیة كما أن 

  64."آلخرالمستعمل متحرك ویتمكن من االنتقال من موضع 

  :وتطور شبكة االنترنت نشأة4_1_

هو الیوم الذي صدرت فیه شهادة میالد شبكة انترنت من الحكومة  1969ینایر  2یوم "كان 

شبكة كمبیوتر كبیرة في مشروع تابع  إلنشاء أبحاثهمحینما بدأ مجموعة من العلماء  األمریكیة

هذه الشبكة التي عرفت وقتها باسم  إنشاءوبالفعل تم  األمریكیةوزارة الدفاع  إدارات إلحدى

arpanet  تبادل المعلومات فیما بین  إمكانیةعلى  أساساهذه الشبكة تركز  أهدافوكانت

  65."البالد أنحاءالعلماء في 

                                         
دراسة میدانیة _ المجتمع الریفياستخدامات تكنولوجیا االتصال الحدیثة وانعكاساتها على نمط الحیاة في عبد الرحمان سوالمیة،    63

  .190، ص 2015، دیسمبر 21بقریة بسكارة بلدیة القیقبة، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد

64_francois lesle et nicolas macarez, le multimédia, édition kue sais_ jelere, édition, paris, 1998, p 3 
  .187، ص مرجع سابق، تاریخ وسائل االتصال وتكنولوجیاته الحدیثةعبیدة صبطي، فؤاد شعبان و   65



  تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة                                          األولالفصل 

 

52 
 

التي اتخذتها  اإلستراتیجیةفي ظل التحوالت  نشأتشبكة االنترنت " أنیمكن القول هنا     

الحرب الباردة بین المعسكرین الشرقي  إبانالممثلة بوزارة الدفاع  األمریكیةالقیادة العسكریة 

مركز من مراكز االتصال الحاسوبي المعتمدة  أيوالغربي وذلك تحسبا من احتمال تدمیر 

وحرمان القیادة  بأكملهاشلل الشبكة الحاسوبیة  إلىبضربة صاروخیة سوفیاتیة مما سیؤدي 

  66."لوماتيالمع اإلسنادمن  األمریكیةالعسكریة 

الشبكة یقتصر على ربط مراكز البحوث المختلفة في الوالیات المتحدة "وكان استخدام هذه    

حیث كان الباحثون یعتبرون استخدام هذه الشبكة حال مثالیا لسرعة تبادل الرسائل ونتائج 

هي  األولىشبكتین  إلى  arpanetتم تقسیم  1983وفي سنة  .البحوث بین بعضهم البعض

milnet  والثانیةarpa net  على النواحي العسكریة بینما اقتصر  األولىواقتصر استخدام

تبادل المعلومات بین الشبكتین  إمكانیةالمدنیة ولكن ظلت  اإلغراضاستخدام الثانیة على 

  .متاحة هذا االتصال عرف باسم انترنت

عندما تحولت الشبكة  1994ومارس  1993رنت بین سبتمبر هذا وحدثت انطالقة االنت    

متاحة  وأصبحتشبكة للشبكات  إلى األكادیميالتي كانت حتى ذلك الوقت مكرسة للبحث 

الذي وصف في القسم  mosaïqueتوافر برنامج االستعراض  أدىللجمیع في غضون ذلك 

على  األولىفذة النا بأنه 1993في دیسمبر   new York timesالتجاري من صحیفة 

جذب المستخدمین الذین كانوا في هذا الوقت یسمون مستوعبین  إلىالفضاء الرمزي 

  67."لذین كانوا یسمون رواد البرمجیاتوالمقدمین ا

                                         
الطبعة  مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، ،تكنولوجیا االتصال واإلعالم الحدیثة، االستخدام والتأثیرمسعود بوسعدیة وآخرون،   66 

  .58، ص 2011جانفي الجزائر، األولى، 

  .187، ص مرجع سابق، االتصال وتكنولوجیاته الحدیثة تاریخ وسائلفؤاد شعبان وعبیدة صبطي،   67
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للوسائط  أجنحةخرج من معطف االنترنت  إذجدید  شيءحدث  1993 "وفي عام   

البرامج الخاصة ووسیلة لتجمیع  أوالمتعددة وهي عبارة مجموعة من مستلزمات البرمجة 

فیها  الوثائق مما یتیح لمستخدمي هذه الوسائط التجول عبر الشبكة وان یشاهد كل ما

لم تعد  إذالصوت والصورة والفیدیو بمجرد توجیه الفأرة والضغط علیه وهنا انبثق نور جدید 

ات عبر الشبكات واستقبال البرید االلكتروني ونقل البیان إلرسالاالنترنت مجرد وسیلة 

یستطیع زیارته والتجول في جنباته  ،واألفكاربمثابة مكان یعج بالناس  أصبحتالحاسوبیة بل 

قد كانت هذه الشبكة تعتمد على بث المعلومات یعرف بعالم الواقع االفتراضي ف وهو ما

     .بعد جدید هو التفاعل إلیها أضیفونشرها ولكن 

عن  1993ة مرة سن ألولما انتشار شبكة االنترنت في الجزائر فقد ارتبطت الشبكة أ  

وتم  dialupخصص لعلمي والتقني بواسطة خط هاتفي معالم اطریق مركز البحث في اإل

قامت الجزائر الربط تعاون المبرمجة مع الیونسكو حیث أطار اتفاقیة الهذا االرتباط في إ

نائي في حرف ث 9600pts: بر البحر بخط تقدر سرعته بـالكامل مباشرة من ایطالیا ع

فریقیا تكون فیها درج ذلك ضمن إقامة مشروع في إطار إقامة شبكة معلوماتیة في إالثانیة وی

كان مرتكزا  یة وبطبیعة الحال فان استخدامها آنذاكالنقطة المحور  أوالجزائر ممثلة المركز 

  68 ."طریق االتصال بمنافذ خاصة فقط عنعلى المختصین والباحثین العلمیین 

بل تطور ذلك  لالنترنتمن خالل ما تم عرضه یمكن أن نقول أنه ال یوجد مخترع واحد    

  .وهذا مایجعله أكثر حریة بال قیود ولیست حكما ألحد مع مرور الوقت

                                         
  .62_61مرجع سابق، ص  ،تكنولوجیا االتصال واإلعالم الحدیثة، االستخدام والتأثیرمسعود بوسعدیة وآخرون،   68
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  :األخالقياالنترنت والجانب 4_2_

بطبیعتها الالمركزیة العدید من التحدیات فهي كمجال الكتروني مفتوح  "تطرح االنترنت   

سوء تسییرها جعل منها مصدرا للمخاطر  أنعرضة للتجاوزات واالنتهاكات كما  أصبحت

عن  األخطارعن االرتباط بشبكة االنترنت العدید من  إذ نشأوالجرائم في شكل جدید 

والمعلومات والتجهیزات التي شكلت هاجسا حقیقیا في عالم المعلوماتیة فلقد  األشخاص

وقانونیة وارتبطت بالكثیر من التصرفات السیئة  أخالقیةغیر  ألغراضاستغلت االنترنت 

  69."ما اصطلح علیه بالجریمة االلكترونیة أوجریمة العصر  إطارالتي صنفت في 

في االنترنت  واإلباحیةصفحات الدعارة الزوار لبدراسة عدد "قامت بعض الشركات لقد   

زائر  280034یزوره  اإلباحیةبعض هذه الصفحات  أن webside storyفوجدت شركة 

زائر یومیا  20000من  أكثرمن مائة صفحة مشابهة تستقبل  أكثرفي الیوم الواحد وهنالك 

ن صفحة واحدة فقط زائر یومي وأ 1400من  أكثرصفحة مشابهة تستقبل  2000من  وأكثر

زائر وان واحدة من هذه الجهات  43613508من هذه الصفحات قد استقبلت خالل سنتین 

ولقد قام . من ملیار مرة أكثرصورة خلیعة تم توزیعها  ألفمن ثالثمائة  أكثرلدیها  أنتزعم 

صورة استرجعت  917410على  إحصائیةدراسة  بإجراءباحثون في جامعة كارنیجي میلون 

نصف الصور المستعادة من  أندولة فوجدوا  40مدینة في  2000ملیون مرة من  8,5

هي  اإلخباریةمن الصور المتداولة في المجموعات  %83,5وان  إباحیةاالنترنت هي صور 

 2000في مارس عام  zogbyمؤسسة زوجبي  أجرتها إحصاءوفي عملیة  إباحیةصور 

ستیف ویقول الباحث . اإلباحیةالصفحات یزورون  أمریكامن سكان  %20من  أكثر أنوجد 

مع عواقب  إدمان إلىثم تتطور بعد ذلك  بريءنه غالبا ما تبدأ هذه العملیة بفضول أ واترز

بلغت مجموعة مشتریات مواد  1999وفي سنة  مثال، العالقات الزوجیة كإفسادوخیمة 

                                         
69  Francis Ball,  media et société,  9eme édition,  paris,  montecherstien,  p 263.  
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ملیار دوالرا كما مجموعة  18من التجارة االلكترونیة البالغ دخلها  %8الدعارة في االنترنت 

ترتفع  أنملیون دوالرا ویتوقع   970 اإلباحیةالمنفقة على الدخول على الصفحات  األموال

وهذه الصفحات تتكاثر بشكل مهول تبلغ مئات  2003مالییر دوالر في عام   3إلى

د الواحد كثیر منها تؤمن هذه الخدمة مجانا ولق األسبوعالجدیدة في  اإلباحیةالصفحات 

 أن بأمریكا اإلعالملم یسبق في فترة من تاریخ وسائل : قائلة األمریكیةصرحت وزارة العدل 

في هذه  األطفالهذه الكثرة من  أمامتفشى مثل هذا العدد الهائل الحالي من مواد الدعارة 

  70"....الكثرة من البیوت من غیر قیود

مستخدمي معظم  خاصة وأن، خطیرة هذه اإلحصائیات  من خالل ما تم عرضه نجد أن   

ستدعي إیجاد بدائل یمكن األمر الذي یمن الشباب ومن فئة عمریة حرجة تحدیدًا، االنترنت 

للشباب أن یقضوا أوقات فراغهم فیها، بدًال من إضاعة المال والوقت واألخالق بما یضر وال 

  .ینفع

  التطور في مجال تكنولوجیا االتصاالت الهاتفیة5_

  :النقال مفهوم الهاتف5_1_

الجوال وهو أحد  أوالهاتف الخلوي  أوالهاتف المحمول  " أیضاالهاتف النقال یسمى     

شبكة من أبراج البث عتمد على االتصال الالسلكي عن طریق یأشكال أدوات االتصال والذي 

هو عبارة عن جهاز اتصال صغیر الحجم  أخرالموزعة ضمن مساحة معینة أو بمعنى 

مربوط بشبكة لالتصاالت الالسلكیة والرقمیة تسمح ببث واستقبال الرسائل الصوتیة والنصیة 

  . والصور عن بعد وبسرعة فائقة

                                         
  150 ، صمرجع سابق، دراسة في طبیعة العالقة والتأثیر، االنترنت والصحافة االلكترونیةبایة سیفون،   70
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  :نشأة وتطور الهاتف النقال5_2_

ترجع بدایات الهاتف النقال األولى لنقل الرسائل عن بعد إلى ما كان یعرف باسم     

فمن . )1837مورس (ثم التلغراف الكهربائي ) chappe 1793شابي (لتلغراف الضوئي ا

مورس كنظام ترمیز  أبجدیةمعاییر تقنیة قیاسیة اعتمدت  إدخالخالل التلغراف الكهربائي تم 

على ) البصري(ة بعدما كان التلغراف الضوئي مشترك یسر ظهور شبكات اتصال دولی

نظام (الضوئیة معلقة تتابعیا  األعمدةالعموم وطنیا یعتمد على شبكة من 

  ).sémaphoreالسمافور

انتشرت أجهزته بسرعة حیث  1876براءة اختراع الهاتف سنة  غراهام بلوبعدها استخرج 

   71."أصبح وبخالف التلغراف یسمح باالتصاالت بین الخواص

  : االختراعات ظهرت أجیال مختلفة للهاتف النقال یمكن إیرادها كما یلي ومع تطور   

 الجیل األول :  

قامت السوید بتشغیل شبكة وطنیة للهاتف  "في سنوات السبعینات من القرن الماضي     

، وقد استطاعت السوید )analogique(تناظریة ) cellulaire(النقال وهي شبكة خلویة 

 NMTمن القیام بتطویر نظام مشترك ) النرویج وفنلندا( األخرىإقناع الدول االسكندینافیة 

من الهاتف  األولالجیل (حیث تم تطبیق هذا النظام   nordic mobile téléphoneأي 

م كیلوهرتز ثم بعد ذلك ت 450یستعمل الموجة  األمروكان في بدایة  1981سنة ) النقال

  .كیلوهرتز 900استعمال الموجة 

  

  

                                         
  153، ص2007، الطبعة الثالثة، قسنطینة، الجزائر، دار أقطاب الفكر، سنة تاریخ وسائل االتصالفضیل دلیو،   71
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 الجیل الثاني:  

بتكثیف  األوربیةقامت الدول   NMTفي نظام  االسكندینافیةبعد النجاح النسبي للدول 

 إلىالجیل الثاني من الهواتف النقالة، حیث ینتقلون فیه من التقنیة التناظریة  إلخراججهودها 

والنظام الرقمي للجیل الثاني من الهواتف النقالة تم استخدامه  numériqueالتقنیة الرقمیة 

نظام من الجیل الثاني في بدایة التسعینات من القرن  أولفي سنوات الثمانینات وتم تسویق 

طاقة االستیعاب : الماضي ویقدم الخلوي الرقمي عدة مزایا مقارنة بالنظام التناظري أهمها

وكذا  SMSمي یسمح بنقل المعطیات وكذا الرسائل القصیرة الرق اإلرسالالكبیرة، كذلك فإن 

  .البرید االلكتروني

 الجیل الثالث:  

  أي UMTS حیث یستعمل نظام  2002ظهر الجیل الثالث من الهاتف النقال سنة لقد 

universel mobil technology system  ومن بین خصائصه:  

 2أكثر من : قوة بث مرتفعةMBITS/SEC  348بالنسبة للمستعملین الثابتین و 

KBITS/SEC   بالنسبة للمستعملین المتحركین وبالتالي الدخول لالنترنت یكون

  72.".أكثر سرعة

 مسار تكنولوجي وتقني طویلب یتمیز النقال ذه الخصائص تجعل من الهاتفكل ه

  .وممیز

                                         
  .153_149 ، مرجع سابق، ص تاریخ وسائل االتصال وتكنولوجیاته الحدیثةفؤاد شعبان وعبیدة صبطي،   72
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  : مجاالت استخدام الهاتف النقال5_3_

  إشارات عدة لغات وذلك من تحویل  إلىترجمة الصوت بتقوم " ظهور أجهزة تلفزیون

رموز رقمیة یمكن تخزینها في الحاسوب االلكتروني ویتم ترجمة هذا  الصوت إلى

 .األخرىعدد من اللغات  إلىالصوت فورا 

  بعضها قد یكون بال سماعة في  شكالاأل أالفالهاتف المحمول في  إنتاجسیتم

 )2006وهذا النوع ظهر في الیابان سنة(المكالمة تلیفونیا  إجراءالمقدور عند 

 التكنولوجیا الحدیثة في مجال الهواتف المحمولة ما استوحته  إلیهحدث ما وصلت وأ

 73."من فكرة هاتف محمول یرمى بعد استخدامه األمریكیة األعمالسیدة 

بقیة وسائل هذا باإلضافة إلى مجاالت استخدام أخرى متنوعة وكثیرة تمیزه عن 

 .االتصال

  :مخاطر الهاتف النقال وتأثیراته السیكولوجیة 5_4_

جزءا هاما من حیاتنا الیومیة  أصبحالهاتف النقال والذي  أهمیة" ینكر ال احد منا    

من كل االیجابیات والخدمات التي قدمها الهاتف لكافة نشاطاتنا الیومیة وبالرغم ومواكبا 

ال یمكن تجاهلها بل هي حالیا  أیضاسلبیاته ومخاطره  أن إالالنقال لنا في حیاتنا الیومیة 

  .وأمنه اإلنسانالشغل الشاغل لكل مهتم بالسالمة العامة وصحة 

عكس القلق بشأن والتي ت اإلعالموالتقاریر في وسائل  األخبارتواترت  األخیرةففي السنوات 

الهواتف النقالة وشاشات العرض المرئي ومدى الضرر التي قد تسببه الهواتف النقالة من 

  .صحیة ونفسیة واجتماعیة أضرار

  

                                         
  .101_100، مرجع سابق، ص تكنولوجیا االتصال واإلعالم الحدیثة، االستخدام والتأثیرمسعود بوسعدیة وآخرون،   73
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 الصحیة األضرار:  

وتشوهات الجنین كما تؤكد  اإلجهاضبشأن ارتباط هذه الشاشات بحاالت یوجد قلق كبیر    

السرطانات  أنواعالهواتف النقالة والخطوط عالیة القوة قد تسبب بعض  أنبعض التقاریر 

 جاالت الكهرومغناطیسیة یصبحون أكثرذوي التعرض العالي للم األفراد أنویعتقد البعض 

  74."عرضة لمرض الزهایمر

المتعلقة بصحة القلب واألوعیة الدمویة ناهیك عن  األمراضهذا باإلضافة إلى الكثیر من  

العین وكذا الم في عضالت الظهر  إجهاداالضطراب في النوم وكثرة الصداع الناتج عن 

  .وغیرها من األسقام والرقبة

استخدام الهاتف النقال لفترة طویلة یقلل من  أن " أثبتتفي بریطانیا  أجریتهناك تجربة     

هذا التأثیر مؤقت وال یحدث لفترة  أن إالالصداع  إلىتركیز ویؤدي على ال اإلنسانقدرة 

المحمولة وهو المتعلق بمرض القلب  األجهزةمن  اإلنسانعلى  آخرطویلة ویوجد خطر 

كهربائیة تزرع تحت الجلد ومتصلة بعضلة القلب  أجهزةبعض المرضى یستخدمون  أنحیث 

یتأثر أداؤها باستخدام الهواتف النقالة وهؤالء ینصحون  أنحساسة ومن الممكن  األجهزةوهذه 

فیجب وضع الهاتف النقال بعیدا عن ....اضطروا لذلك إذابعدم استخدامهم للهاتف النقال 

   75."التي تعمل على تنظیم ضربات القلبهذه المنظمات الكهربائیة  أماكن

  

  

                                         
  .155_154ص  ،مرجع سابق، تاریخ وسائل االتصال وتكنولوجیاته الحدیثةفؤاد شعبان وعبیدة صبطي،   74

الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، الطبعة  ،االتصال المخاطر والتحدیات والتأثیرات االجتماعیةتكنولوجیا شریف درویش اللبان،   75

  37_36ص  ،2000األولى، 
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 النفسیة واالجتماعیة األضرار:  

للهاتف المحمول في كثیر من المجتمعات جعلت البعض " االنتشار المفاجئ والسریع  إن    

كفایة في حد ذاته ولیس كوظیفة وهذا ما یحدث عادة مع المبتكرات  أویهتم به كنوع 

  .الجدیدة

تغیرات سلبیة في طبیعة العالقات  أحدثت الجدیدة تمثل هذه التكنولوجیا أنومعروف     

نتیجة االستغناء عن ....) العزلة، التشتت الذهني( عض القیم والمبادئ االجتماعیة وفي ب

   76."من قناة معرفیة في وقت واحد أكثرالتنقل والتعامل مع 

هذا باإلضافة إلى العدید من المخاطر والمتمثلة في مجملها في ضعف الصحة النفسیة 

الحركة وقلة االنتباه والفسیولوجیة خاصة للشباب المراهق ناهیك عن حدوث اضطراب فرط 

  .وكذا صعوبة في النوم وكثرة األرق

 كل هذه األضرار والسلبیات للهاتف المحمول ال تنفي وجود ایجابیات ومیزات وخصائص    

الفرد خالل استخدامه لهذا الجهاز والتي نذكر منها تسهیل عملیة االتصال بین  ایستفید منه

ان والمكان وكذا سرعة الوصول إلى المعلومات البشر في كل مكان بدون مراعاة حدود الزم

 .والتلبیة الخدمات كما انه یعتبر آلة لتوثیق األماكن والسیاحیة والذكریات

 

 

 

  

                                         
  .132، ص 2003قسنطینة، مخبر علم االتصال واالجتماع، جامعة قسنطینة، ، مدخل إلى االتصال الجماهیريفضیل دلیو،   76
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  :خالصة

وخاصة االنترنت وفي ظل هذا عالم واالتصال الحدیثة یمكن أن نقول أن تكنولوجیا اإل    

ن نسااة اإلالتغیرات التي تحدث في مجاالت حی أفرزت العدید منیقاع الرهیب والمتسارع اإل

في عصر سریع یسیر  التي جعلته یعیشفكاره ومعارفه من نمط عیشه وسلوكاته وأ ابتداء

وذلك من خالل ما تطرحه من منتجات ومضامین وبرامج متجددة باستمرار بسرعة الضوء 

ة ومن قلب الحدث وتواكب ما یحصل على الساحة العالمیة لحظة وقوعها وبتغطیات مباشر 

مع عرض الموضوع من مختلف الزوایا واألبعاد وبقراءات مختلفة متجاوزة حدود المكان 

 .والزمان

 

 

 

  



 

  

  الثاني الفصل
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  :مدخل

تناولت مفهوم القیم رغم ض أهم الدراسات التي الحظة في المستهل إلى أننا سنستعر تجدر الم     

بما  ان نستقر على مفهوم جامع یكون ملمحیث سنحاول أالمفكرین والباحثین، راء بین تضارب اآل

وخصائصها مرورا  بدایة بتصنیفات القیم حول هذا المصطلح الباحثینتم اقتراحه من قبل 

  .وخاصة عند الشباب علیها ة االنترنتوكذا تأثیرات شبكبمصادرها 
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  شبكة االنترنت والقیم لدى الشباب  :الفصل الثاني 

 مفاهیم القیم1_

  :مفهوم القیم في اللغة1_1_

یأتي على معان متعددة نذكر  و ،ي مشتقة من الفعل الثالثي قومجمع لكلمة قیمة وه"القیم     

  .منها ما یتعلق بمرادنا في هذا البحث

" قیمة فیها كتب" م بمعنى مستقیم وقوله تعالى یالقیم هي جمع قیمة وأمر ق اللغویینأما عند     

وقوله تعالى وذلك دین القیمة أي دین  أي مستقیمة تبین الحق من الباطل على استواء وبرهان

األمة القیمة بالحق ویجوز أن یكون دین الملة المستقیمة وقد أجاز مجمع اللغة العربیة في القاهرة 

واالجتماعیة واالستقامة واالعتدال  استعمال كلمة القیمة والقیم للداللة على الفضائل الدینیة والخلقیة

في هذا الصدد البحث في طبیعة القیم وأصنافها  لمصطلحاوالثبات واالستقرار ویقصد بهذا 

ومعاییرها وقد أصبح باب القیم مهما ویرتبط خاصة بعلوم المنطق واألخالق والجمال 

  77."واإللهیات

  :استعملت في اللغة لعدة معان منها مفهوم قوم نأعلى العموم نجد 

  وثمنه الشيءقیمة 

  االستقامة واالعتدال

  وعماده األمرنظام 

  الثبات والدوام واالستمرار

                                                           
، قراءة التغیر القیمي وأثره على اتجاهات الشباب في المجتمع الجزائري بین الواقع والتحدیات المستقبلیةسامیة بن رمضان،   77

  .152، ص 2013، سبتمبر  7والمجتمع، العدد اإلنسانسوسیولوجیة، جامعة خنشلة، الجزائر، مجلة علوم 
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  موضوع بحثنا هو االستقامة واالعتدالإلى قرب هذه المعاني أولعل 

لها  Valeurوال یخرج معنى القیم أو القیمة في اللغة الفرنسیة مما ورد في اللغة العربیة فالقیمة "

  .الصالح األهمیة والكمیة: معاني

Valeur: ce que vaut une personne ou une chose. 

  .أي كل شیئ یمثل قیمة لدى اإلنسان

  Valeur أو ما یعادل الكمیة Validité أو الصالحیة

 Importance accordée à quelque chose"78أو كل شیئ له أهمیة 

  :االصطالحي للقیم في عدد من الدراساتالتعریف 1_2_

هو من بین المصطلحات التي تضاربت حولها كثیر من آراء الدارسین "مصطلح القیم     

والباحثین الذین عنوا بدراستها واالهتمام بها إال أنهم لم یتوصلوا في األخیر إلى تعریف جامع 

یجمع ویوضح خصائصها ولعل هذا االختالف لم ینشأ بسبب طبیعة اختالف المعنیین بها والتي 

وعلم االجتماع ومجال بعض الدراسات  الفكر الفلسفي ومجال التربیة أهمهاتشمل جوانب متعددة  

نرى هذا االختالف في تحدید مفهوم ذلك المصطلح موجودا حتى بین  وٕانما اإلسالمیةالفكریة 

   79."الباحثین في مجال واحد بین هذه المجاالت

 إلى األخیرالعدید من وجهات النظر حول هذا المفهوم لنتوصل في  عرضلذلك سنحاول     

  .الدراسة أهدافتعریف جامع لهذا المصطلح بما یتوافق مع 

                                                           
78 _La rousse de poche: 2003, la rousse édition mise à jour, p 45. 

  . 28، صمرجع سابق، القیم في المسلسالت التلفازیة مساعد بن عبد اهللا المحیا،  79
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  :مفهوم القیم في بعض الدراسات الفلسفیة1_2_1_

یة متطورة لذلك البد من النظر كظاهرة دینام هي" :القیم أن 1990یرى یوسف عبد الفتاح      

المعاییر التي  إلىمن خالل الوسط الذي تنشأ فیه والحكم علیها حكما موقفیا وذلك بنسبتها  إلیها

  .الظروف المحیطة بثقافة المجتمع إلىیضعها المجتمع في زمن معین وبإرجاعها 

وجه السلوك وتزوده معیاریة ت أفكار عبارة عن: القیم أن karen awenr أونرویرى كارین 

  80."جلهأیكافح الناس من یة نحو ما وداخل ةبمعاییر خارجی

نستنتج من خالل هذا التعریف أن من ممیزات القیم نذكر الحركیة والدینامیكیة وهي ضروریة لبناء 

أي مجتمع، كما أنها تنظم وتحدد النشاط االجتماعي لكافة لألفراد، ناهیك عن أنها تعتبر أهم 

  ركیزة لوحدة وتماسك المجتمع 

   :في الفلسفةمفهوم القیمة 1_2_2_

یتمثل في اتجاه الفلسفات  األول"قسمین حول هذا الموضوع  إلىینقسم الفالسفة بصفة عامة      

في حیاتهم ومع ذلك فهم  اإللزامالناس ال یعون مصادر  أن أفالطونالعقلیة حیث یرى  أوالمثالیة 

یكون هناك مصدر استقى منه  أننه البد أویرى  ،ویتحدثون عن الحق والجمال یدركون مثال علیا

ویخرج  ،السلوك أوالحدیث  أوهذا النوع من التفكیر  إلىالناس هذه المعتقدات التي تؤدي بهم 

غیر  خرآالسامیة عالما  واألفكار اإلحساساتن مصدر هذه أمن هذه المشكلة بالقول ب أفالطون

  .تكون أن بكاملة كما یج األشیاءم توجد فیه هذا العالم الذي نعیش فیه عال

یتجزأ من الواقع ال تعتبر القیم جزءا االتجاه الثاني فیتمثل في الفلسفات الطبیعیة والتي  أما 

أو رة یت خكان سواء اإلنسانیةفالقیم هي من نسج الخبرة  ،اإلنسانیةاالجتماعي للحیاة والخبرة 

                                                           
، معهد البحوث والدراسات ، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازیقمي وعالقته بالتنشئة االجتماعیة والدافعیة لالنجازیالبناء القالسید،  إبراهیم  80

  .6ص  2005، قسم العلوم االجتماعیة األسیویة
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تصدرها من واقع تأثیرنا في هذه  األحكامهذه  وٕانماجمیلة أو قبیحة  خاطئة، أو ةصحیح ،شریرة

  81."وتأثرنا بها األشیاء

 من خالل هذا التعریف یمكن القول أن االتجاهین اختلفوا في نقطة واحدة حول مفهومهم للقیم

مصدرها االتجاه الثاني یرى أن القیم  أمااالتجاه األول یرى أن القیم دائما تشیر إلى الخیر وایجابیة 

   .سلبیة كانت ایجابیة أمالخبرة اإلنسانیة سواء 

  :القیم في الدراسات النفسیة والتربویة1_2_3_

الدراسات التي تهتم بها البحوث النفسیة في الوقت الحاضر وذلك  أهمتعد دراسة القیم من 

  .الرتباطها بعدة نواح نظریة وتطبیقیة من میدان علم النفس

 تعریفات عدیدة للقیم بعضها یؤكد الناحیة التربویینالباحثون النفسیون  أولئكوقد وضع     

  .یؤكد الناحیة العملیة األخرالوجدانیة وبعضها 

عبارة عن تنظیمات معقدة "القیم  أنمن هذه التعاریف ما یذكره الدكتور عطیة محمود هنا من     

 اشئالنكان التفضیل  سواءالمعاني  أو األشیاء أو األشخاصعقلیة وانفعالیة مهمة نحو  األحكام

تتصور هذه التقدیرات على  أنوان من الممكن  ،ضمنیا أوعن هذه التقدیرات المتفاوتة صریحا 

التعریف شامل  اهذ أنامتداد یبدأ بالتقبل ویمر بالتوقف وینتهي بالرفض وهو یرى  أنها أساس

   82."لجمیع النواحي التي ذكرها الباحثون

واالجتماعي  اإلنسانيیصدرها الفرد على العالم  أحكامالقیم  على أن تؤكد ریفاتولو أن جل التع   

  .وهو ما اتفق علیه الجمیع والمادي الذي یحیط به

                                                           
 اإلنسانیة، جامعة منتوري قسنطینة كلیة العلوم القیم الشخصیة في ظل التغیر االجتماعي وعالقتها بالتوافق المهني، بوعطیط سفیان  81

  .65ص   2012 2011مذكرة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في علم النفس العمل والتنظیم،  ،واالجتماعیة

  .39، صمرجع سابق، القیم في المسلسالت التلفازیةمساعد بن عبد اهللا المحیا،   82



  شبكة االنترنت والقیم لدى الشباب                                                    الفصل الثاني

 
 

68 
 

   :القیم في الفكر السوسیولوجي1_2_4_

ن الثقافات القائمة في المجتمع لدیها مجتمع یمثل ضرورة اجتماعیة ذلك ألوجود القیم داخل ال" إن

تعمل على التماسك االجتماعي  فهي وبذلك ،تدریجیامجموعة قیم معینة یحصل علیها الفرد 

ملیه یوفقا لما  األفراد أفعالواستمراریة المجتمع في الوجود فهي ضروریة لبقائه ومن ثم تتجه 

القیمیة ورموزها  األنماطیحافظ النسق االجتماعي السائد على  أیضاذلك  إطاروفي  .المجتمع

 أخرى أحیانله في  أهدافا أو اإلنسانابة حوافز سلوك بمث األحیانالثقافیة التي تعتبر في بعض 

   83."القیمیةمن وجهة النظر  وأهدافهمیتمایزون في حوافزهم  األفرادن كان هؤالء إ و 

وهي بمثابة االتفاق هنا على أن القیم من الضروریات االجتماعیة التي یرتكز علیها المجتمع یتم 

  .تعلیمها من مجتمع إلى آخر ومن جیل إلى آخرأساسي من مكونات الثقافة التي یتم مكون 

مجموعة من المعتقدات التي تتسم بقدر من االستمرار  "ابأنهعلي عبد الرزاق جلبي  اویعرفه    

سلوكیة یختارها  أنماط أونحو غایات ووسائل لتحقیقها  لألشخاصالنسبي والتي تمثل موجهات 

بدیال لغیرها وتنشأ هذه الموجهات بین الشخصیة والواقع االجتماعي  األشخاصفضلها هؤالء یو 

نحو موضوعات  األفراداالقتصادي والثقافي وتفضح القیم عن نفسها في المواقف التي یكونها 

 أماممعیار لالنتقاء من بین بدائل اجتماعیة  أون القیم هي عبارة عن مستوى إوعلیه ف ،معینة

ف االجتماعي كما تتسم بالدینامیكیة والتفاعل بین الفرد وواقعه الشخص االجتماعي في الموق

القیم عند  وأماكاالتجاهات والمعتقدات  األخرىترتبط بعدد كبیر من المفاهیم  وٕانها ،االجتماعي

ما  شیئا أن أي ،ي شيء یحظى بالتقدیر والرغبة هو قیمةأ نأفهي   Robert parkروبرت بارك 

  84."تملكه أوسلوكا یستهدف تحقیقه  إزاءهما یسلك الناس یصبح هو في ذاته قیمة حین

                                                           
  16 ص، مرجع سابق، االجتماعیة بالتنشئةوعالقته  ألقیميالبناء السید،  إبراهیم  83
ص  ، مرجع سابق،على اتجاهات الشباب في المجتمع الجزائري بین الواقع والتحدیات المستقبلیة وأثره ألقیميالتغیر  ،سامیة بن رمضان  84

152.  
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أن القیم في الفكر السوسیولوجي مرتبطة ارتباطا وثیقا بالمصطلحات من هنا یمكن أن نقول 

النسق االجتماعي ، المعتقدات، النسبیة، الواقع االجتماعي، المجتمع، التماسك االجتماعي : التالیة

  .رئیسیة تنظم سلوك اإلنسان ومن جانب آخر هي عبارة عن قواعد

فقد عرف  morris aopplerكالعالم موریس اوبلر  :نتروبولوجیاعند علماء األ  القیم1_2_5_

القرارات وفقا و والجماعات  األفرادجماعي یتخذ  أوصریح فردي  أومعیار عام ضمني  بأنها"القیمة 

خلقیة  أوالقیم تمثل مقاییس اجتماعیة  أنقبوال ویعني  أوله للحكم على السلوك االجتماعي رفضا 

   .المجتمع أفرادتفرضها الحضارة التي ینتمي لها 

  :القیم عند علماء النفس1_2_6_

التي  األمور" بأنهاكبرى لما لها من عالقة وثیقة بالشخصیة وقد عرفت  أهمیةتحتل القیمة 

وزنا معنویا وهي  اإلنسان إلیهاظاهرة في الحیاة التي ینسب  أهمیةیعتبرها الفرد جیدة وذات 

  85."بهذا المعنى داللة على الشخصیة

وحاجاته  یمكن أن نقول أن القیمة هنا لها عالقة وطیدة بشخصیة الفرد واتجاهاته وسلوكیاته

 . الرئیسیة وبالسلوك االجتماعي خاصة

 األفكار أو لألشیاءحیث یكون تقدیر الفرد "هذا التعریف یربط بین القیمة والشخصیة  إن    

مجموعة من االتجاهات  أنهاللقیمة كما یرى البعض على  إدراكهوتفضیلها تبعا لشخصیته ومدى 

التي یرغبها وذلك من خالل  األساسیةالفرد لحاجاته  إشباع أنهاالقیمة على  إلىكما ینظر كثیرون 

 86."سلوك معین

  

                                                           
  98ص ، 1990 دكتوراه،رسالة  ،جامعة دمشق ،األطفالالقیم التربویة السائدة في شعر  ،احمد كنعان  85

  .251، ص2003، عالم الكتاب، التربیة وقضایا المجتمع المعاصرحافظ فرج احمد،   86
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معیار اجتماعي ذو وصفة انفعالیة ": أنهافي مجال علم النفس االجتماعي تعرف القیم على     

قویة تتصل بالمستویات الخلقیة التي تقدمها الجماعة ویمتصها الفرد من بیئته االجتماعیة 

   87."وتتخذها هادیا ومرشدا أفعاله  تبررها موازینوالخارجیة ویقیم منها 

في  سواء اإلنسانالمثل العلیا التي توجه و  واألهدافمجموعة من القوانین " بأنها أیضاوتعرف     

   88."السماوي أواالجتماعي  أوعالقته بالعالم المادي 

لها عالقة  علماء النفس االجتماعي یتفقون على أن القیمة عبارة عن مثل علیا ومعیار اجتماعي

  .المجتمع أفرادمباشرة بأفعال الفرد وسلوكیاته نحو 

   :سالميالقیم في الفكر اإل1_2_7_

كالم اهللا المنزه  الكریمن آهو القر  األساسيمصدرها "ن أتتمیز عن غیرها ب في اإلسالمالقیم      

المصطفى محمد صلى اهللا علیه وسلم ولذلك تتصف النظرة  رسولهلك سنة عن الخطأ وكذ

والكون وسننه التي  اإلنسانن مصدرها هو اهللا عزوجل والذي یعلم خبایا للقیم بالكمال أل اإلسالمیة

أال يعلم من خلق وهو اللطيف  ": حیث یقول اهللا تعالى في كتابه الكریم إطارهافي  اإلنسانیتحرك 

القران وهي  األربعةفي مصادر التشریع  اإلسالمیةتصر مصادر القیم قوت سورة الملك"  الخبير

   89."القیاس اإلجماع، ،السنة المطهرة الكریم،

  :ردت عدة تعریفات للقیم في المنظور اإلسالمي منهاو قد و 

لهي یوجه السلوك ویهدف إدائي ومصدره مكون نفسي معرفي عقلي وجداني أ"هي القیم  أنعلى 

بمعتقدات راسخة  اإلیمانهي مجموعة من المعاییر تعبر عن  وأیضااهللا  إرضاء إلى باالستمرار

وهي  ،منهجه السلوكي أوتملي على الفرد بشكل ثابت اختیاره  ،سالميمشتقة من مصدر دیني إ

                                                           
  294، القاهرة، دار العربي، ص علم النفس االجتماعي، ألهىفؤاد   87
  .470، ص 1986، بیروت،الرائد في اللغةجبران مسعود،   88
  66 ، مرجع سابق، صالقیم الشخصیة في ظل التغیر االجتماعي وعالقتها بالتوافق المهني ،بوعطیط سفیان  89
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ن والسنة التي یتمثلها المجتمع المسلم وبالتالي الفرد المسلم آحكام التي مصدرها القر المعتقدات واأل

خرة كما یتحدد موقعه من بیئته وئها عالقته بربه واتجاهه نحو اآلالتي یتحدد في ض

   90."االجتماعیة

یرغب فیها و الصفات الشخصیة التي یفضلها أ "هي ن القیمویعرفه عاطف غیث فیذهب إلى أ

   .الناس في ثقافة معینة

التي توجه سلوك الفرد في  كیاتیالدینامنها عبارة عن مجموعة من بأرفها سعد عبد الرحمان عوی

و معنویة في مواقف یة حیث یستخدمها في الحكم على األحداث واألشیاء مادیة كانت أحیاته الیوم

  91."التفضیل واالختیار

بوصفه  ذاته اإلسالماتفقوا على أن القیم اإلسالمیة تصدر من مصادر  اإلسالميعلماء الفكر 

تستمد من القران الكریم  أنهاأي  عقیدة وشریعة ونظام حیاة ینظم جمیع شؤون الفرد والمجتمع،

وهي تقوم على مبدأ التوحید كما أنها تقوم على مبدأ الشرعیة  واألحكاموالسنة النبویة الشریفة 

  .الشمول والتكامل

  :مفهوم القیم عند علماء االقتصاد1_2_8_

وحدات عدد  إلىمصطلح فني یشیر  ":أنهاجاء تعریف القیم في قاموس علم االجتماع على 

   92."خرآ شيءمن  أكثرو أشيء تستبدل في مقابل وحدة 

وتتغلغل في نفوسهم  األفرادالمثالیات التي تسود " :أنهاعبد الفتاح كافي على  إسماعیلویعرفها 

   93."اإلمكانویدافعون عنها قدر  األجیالویتوارثها 

                                                           
 ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، كلیة التربیة،التربویة إلدارة الوقت في حیاة اإلنسان المسلمالقیم عادل حسن عبد الرحمان العقاب،   90

  .4ص ،مقال غیر منشور في مجلة
  .21، ص 1997، مكتبة زهراء الشرف، القاهرة، مقدمة في علم النفس االجتماعيحافظ نبیل عبد الفتاح وآخرون،   91
  .364، دار المعرفة الجامعي، صاالجتماعقاموس علم محمد عاطف عبث،   92
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والمجتمع المتوازن الذي ینتشر فیه  اإلنسانيمعاییر للسلوك " أنهاویعرفها محمد زقزوق فیقول 

التفاؤل مفاهیم التقدم و و بها  واإلحساسالوعي بالقیم ومن ثم االلتزام بها ویرتبط بازدیاد الوعي بالقیم 

   94."ظام والترابطوالن

ما مهتدیا بمجموعة المبادئ  شيءعلى  اإلنسانالحكم الذي یصدره " أنهاوتعرفها فوزیة دیاب على 

والمعاییر التي وضعها المجتمع الذي یعیش فیه والذي یحدد المرغوب فیه والمرغوب عنه من 

   95."السلوك

على أن القیم بمثابة مجموعة من  إجماعمن هذه التعاریف أن هناك  نستخلصهوما یمكن أن 

 .من طرف المجتمع الذي یعیش فیه الفرد أساساالموضوعة  واآللیات المبادئ والمعاییر

   :علماء التربیةالقیم عند 1_2_9_

ي محطات ومقاییس ه"ن القیمة أكتبه بعض الباحثین على  ن خالل مافمن الممكن تصوره م 

والموضوعات والمواقف الفردیة  عمالشیاء واألشخاص واألفكار واألنحكم بها على األ

ها وعدم قیمتها وكراهیتها، ئث سو و من حیأوقیمتها والرغبة بها  والجماعیة من حیث حسنها

  .و من منزلة معینة ما بین هذین الحدینأ

:ةتیالموجات اآل وأتتمتع بالخصائص ن القیم أویالحظ في المفاهیم السابقة   

 الحیاة تعكس توجها معینا حیال نوع من الخبرةها عناصر توجیه في أن  

 نها تحمل صفة االنتقائیةأ  

 فضل اختیار لهأرضه القیمة في مجال التعامل یعد ن االختبار الذي تفأ. 

                                                                                                                                                                                                 
  .42ص . 2005للكتاب،  اإلسكندریة، مركز اإلسالمیة واألخالقموسوعة القیم عبد الفتاح الكافي،  إسماعیل  93
  .143، ص 1،2003، دار الرشاد، القاهرة، طاإلسالميوالقیم في التصور  اإلنسانمحمد حمدي زقزوق،   94
  .52ص  1980، دار النهضة العربیة، بیروت، والعادات االجتماعیة مع بحث میداني لبعض العادات االجتماعیةالقیم فوزیة دیاب،   95
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 ن هذا أو  ،و نسقا قیمیاأظم مع بعضها لتشكل منظومة قیمیة ن القیمة التي یتبناها الفرد تنتأ

الدینامیكیة تكشف عن  صیصةم بالدینامیكیة وخامدا بل یتسالنسق لیس نسقا ستاتیكیا ج

  .همیتها وفقا لمتغیرات متعددةأو ترتیبها حسب أو توزیعها أامكانیة تغیر القیم  نفسها في

 و من أمن خالل التعبیر اللفظي الصریح  ماإتي یتبناها الفرد تكشف عن نفسها ن القیم الأ

 96." المواقف المختلفةنشطة السلوكیة التي تصدر عن الفرد في خالل األ

یحكم تدور جل التعاریف حول أن القیمة تحمل صفة االنتقائیة وهي تصور ظاهر أو مقیاس 

  .ضاه المرغوب فیه او غیر مرغوب فیهبمقت

   :القیم في الدراسات النفسیة والتربویة1_2_10_

الرتباطها بعدة نواح وذلك "التي تهتم بها البحوث النفسیة  اتهم الدراسأن دراسة القیم هي من إ    

نظریة وتطبیقیة من میدان علم النفس وهذا االهتمام لم یتضح اال في السنوات االخیرة وذلك بعد 

  .لیهإهمیة ذلك وحاجاتهم الشدیدة أاحثین في مجالي النفس والتربیة بان شعر كثیر من الب

  :ریفوقد وضع علماء النفس الكثیر من التعاریف الخاصة بالقیم ومن هذه التعا

نحو حكام عقلیة وانفعالیة عبارة عن تنظیمات معقدة أل: القیممایذكره الدكتور عطیة محمود من أن 

هذه التقدیرات المتفاوتة صریحا  و المعاني سواء كان التفضیل الناشئ عنأشیاء خاص أو األشاأل

لتقبل ویمر ساس انها امتداد یبدأ باأن نتصور هذه التقدیرات على أن من الممكن أو ضمنیا و أ

   .بالتوقف وینتهي بالرفض

هي مجموعة من یم نظرة اكثر تحدیدا ودقة فیقول ور لطفي بركات احمد الى القتینظر الدك     

لتصرفات الفعال واأعمال و ما وتتخذها معاییر للحكم على األ القوانین والمقاییس تنبثق من جماعة

                                                           
القیم االخالقیة المتضمنة في مقررات العلوم الشرعیة للمرحلة المتوسطة بنین في المملكة العربیة یوسف محمد عبد الرحمان السقاف،   96

  . 32، ص 1431، رسالة ماجیستیر، اشراف الدكتور صالح بن سلیمان العمرو، جامعة ام القرى السعودیة، السعودیة
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یصبح لها صفة االلزام والضرورة والعمومیة واي ثیر على الجماعة بحیث أویكون لها من القوة والت

  .هدافها ومثلها العلیاأا یصبح خروجا عن مبادئ الجماعة و خروج علیها او انحراف عن اتجاته

السلوك وضوابطه وهي حراس  ن القیم هي موجهاتأحمد الدسوقي أویرى الدكتور فاروق     

   97."مجتمعات عظیمي فخطرها في حیاة الوحامیة البناء االجتماع ةنظماأل

مجموعة من المعاییر تتكون تدریجیا لدى  هاوعلیه یمكن أن نقول أن القیم وفقا لما تم سرده أن    

، وهي الفرد من خالل الخبرات الفردیة واالجتماعیة تساعده من اختیار توجهات حیاته وأهدافه

  .تظهر في شكل أهداف نهائیة یسعى الفرد إلى تحقیقها

معتقدات قد تشكل غایة في حد ذاتها یسعى الیها الفرد او تكون  "نهاأعلى ویمكن تعریف القیم 

وسیلة ترشید أنماط السلوك وتؤثر القیم في حكم الفرد على االمور وفي اختیاراته لغایته ووسائل 

ن كل قیمة تشكل مجاالت تتفاوت في أمن االستقرار واالستمراریة غیر  تحقیقها وتتسم القیم بدرجة

    98."ت وتبقى القیمة نفسها قائمةهمیتها وقد تتغیر هذه المجاالأ

  :ومهما یكن من امر هذه التعریفات فان هناك قدرا من االتفاق على

 ن مفهوم أو المواقف وهذا یعني أشیاء و سلبیا حیال بعض األأن القیم تمثل توجها ایجابیا أ

االنتقائیة حیث تكشف عن نفسها من خالل االختیار بین بدائل او القیمة یحمل خصیصة 

  .تفضیل سلوك على اخر

 هداف ألى تحقیقها وهي في وقوفها كإافا معینة في الحیاة یسعى الفرد هدأن القیم تمثل أ

 99."هدافحدد سلوكیات الفرد لتحقیق هذه األطارا مرجعیا یإتمثل 

                                                           
  .42'، صمرجع سابق، القیم في المسلسالت التلفازیةمساعد بن عبد اهللا المحیا،   97
لعینة من بطالین  میدانیة، دراسة البطالین المضامین الثقافیة للمجاالت االجتماعیة وعالقتها بتشكیل وٕاعادة تشكیل هویةكوشي ابتسام،   98

 اإلنسانیةالتنظیم والدینامیكیات االجتماعیة والمجتمع، كلیة العلوم : ورقلة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم االجتماع تخصص والیة

  .55 واالجتماعیة، قسم العلوم االجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص
القیم االخالقیة المتضمنة في مقررات العلوم الشرعیة للمرحلة المتوسطة بنین في المملكة العربیة یوسف محمد عبد الرحمان السقاف،   99

  .33_ 32، ص مرجع سابق، السعودیة
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أفكار مرتبطة بأحكام مرجعیة تجریدیة أو لمعتقدات و تنظیم :" القیمة بأنهاویعرف دوال نشیر 

فهي تعبیر عن أحكام أخالقیة إلزامیة أو  ،مبادئ ناتجة عن معاییر أو نماذج سلوكیة غائیة

تفضیلیة من أجل معاییر ونماذج سلوكیة، وٕان كل ما یمكننا أن نعطیه أفضلیة معنى لحیاتنا 

   100".یسمى قیمة

یصدرها الفرد على العالم االجتماعي القیم عبارة عن أحكام  أن على اتفق جمیع علماء النفس

واالناني والمادي، وهذا بعد تحلیلهم لمفهوم القیم من عدة جوانب اساسیة في علم النفس فنجد 

 .الناحیة الوجدانیة والشعوریة وكذا الناحیة العملیة

  تصنیفات القیم  2_

 هؤالء أن كما االجتماع، علماء من الكثیر اهتمام عو موض یعد جموعاتم في القیم تصنیف إن   

 یمكن التي المبادئ الختالف نظرا بالذات معین تصنیف على بینهم اتفاق یوجد ال أنه على یتفقون

 عن قصور من یكن ومهما تصنیفها صعوبة على یتفقون كما التصنیف، إطارات إلیها تستند أن

 على یساعد ألنه وفهمها القیم لدراسة ضروري أمر التصنیف أن إال جمیعا، بأنواعها اإلحاطة

  المتناقشین مقصد في االختالف إلى راجع وهذا مناقشتها، في الملحوظین الخلط من التخفیف

 أطر على الضوء نلقي أن نحاول سوف لذلك .یناقشونها التي القیم نوع حیث من نظرهم وجهةو 

  :حسب الغالب في تم والتي المختلفة، التصنیف

  

  

 

                                                           
100

 _ iandsheer:  INTRODUCTION à la recherche en éducation, Armand, Coline, bourrelier, 4eme édition, 

1976, p 182. 
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 :األبعاد2_1_

 :هي أنماط ستة إلى "الرجال أنماط "كتابه في Spranger  سبرنجر صنفها فقد :المحتوى بعد_أ

 "أجل من والمعارف الحقائق الكتشاف میلهو  الزائد الفرد اهتمام عن تعبرو  :نظریة قیم 

 معرفیة، نقدیة، موضوعیة بنظرة القیمة هذه عندهم تسود الذین األشخاص ویتمیز ،تحقیقها

 101."والعلماء والمفكرین الفالسفة من عادة ویكونون تنظیمیة،

أن لهم سمة تمیزهم كمنطلق لها، كما  خاصا وهؤالء هم الفئة التي تكتسب اتجاها معرفیا

ن لك التي یقدمونها وفقا لالتجاه الخاص بهم نقدیةالنظرة عن باقي األفراد والمتمثلة في ال

  .منظمةو موضوعیة  وجهة النظر هذه

 التي القوانین وراء والسعي والمعرفة بالعلم الفرد اهتمام عنها یعبر التي "القیم مجموعة یضاأوهي 

 تسود الذین األشخاص ویتمیز الحقیقة، اكتشاف إلى الفرد ومیل معرفتها، بقصد األشیاء تحكم

   102".معرفیةو  نقدیة موضوعیة بنظرة القیمة هذه عندهم

 والصناعة والعمل الثروةو  والنفع الفائدة ذات العملیة االهتمامات عن تعبرو  ":اقتصادیة قیم 

  103."واألعمال المال رجال من عادة ویكونون عملیة بنظرة أصحابها ویتمیز واإلنتاج

 من یتخذ الهدف هذا سبیل في وهو نافع، هو ما كل إلى ومیوله الفرد اهتمام" بها أیضا یقصد    

 واالستهالك والتسویق اإلنتاج طریق عن وزیادتها الثروة على للحصول وسیلة به المحیط العالم

 ویكونون نفعیة عملیة بنظرة القیمة هذه لدیهم تسود الذین األشخاص ویتمیز ،األموال واستثمار

 والفوائد العملیة بالنتائج االهتمام في تتمثل االقتصادیة القیمة أن كماال، األعم رجال من عادة

   104".القیم من غیرها مع االقتصادیة القیمة تتعارض ما وكثیرا المرتقبة

                                                           
ص تنمیة في علم االجتماع تخص الماجستیرمذكرة مكملة لنیل شهادة  ،واقع القیم لدى المراهقین في المؤسسة التربویة سهام صوكو،  101

  .40ص  ،2008، قسنطینة، سنةبوحنة مسعود، میلة، جامعة منتوريدراسة میدانیة بثانویة  وتسییر الموارد البشریة،
  .81، صمرجع سابق، الشخصیة في ظل التغیر االجتماعي وعالقتها بالتوافق المهنيالقیم بوعطیط سفیان،   102
  .40ص  ،، مرجع سابقواقع القیم لدى المراهقین في المؤسسة التربویةسهام صوكو،   103

  .498ص  ، 1975القاهرة، العربیة، النهضة دار ،3، طاالجتماعي للسلوك العلمیة الدراسة ، وآخرون اسكندر نجیب  104
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وبالمعنى المختصر للقیمة االقتصادیة أنها تمثل كل فرد ینحاز لكل ما یحوي على منفعة عامة أو 

خاصة لكن بشرط أن یكون العالم المحیط به هو عبارة عن وسیلة تساعده في تحقیق الثروة المراد 

  .الوصول إلیها عن طریق إتباع األهداف الخاصة به

 التحكم بهدف والسیطرة، القوة على بالحصول الفرد اهتمام بها ویقصد ":السیاسیة قیمةال 

 مشكالت وحل السیاسي والعمل السیاسي بالنشاط الفرد عنها ویعبر واألشخاص األشیاء في

 هؤالء من غیرهم، على التأثیر ویستطیعون قیادیة بروح القیمة هذه أفراد ویتمتع الجماهیر،

 105."والسیاسیین اإلداریین

والمقصود هنا هو أن األشخاص الذین یملكون قیما سیاسیة یتصفون بالقیادة وكذا قدرتهم 

  .وهم بهذا یقومون بدور قادة الرأي على توجیه من حولهم من أفراد وجماعات

 واالنسجام الشكل حیث من جمیل، هو ما إلى میلهو  الفرد اهتمام عن وتعبر: "جمالیة قیم 

   106."الجمال وتذوق واالبتكار بالفن أصحابها یتمیزو  التنسیق وكمال

 التنسیق أو التوافق أو الشكل ناحیة من جمیل هو ما إلى ومیله الفرد باهتمام "یضاعنها أ ویعبر

 أن بالضرورة ولیس والتنسیق، التكوین ناحیة من تقدیر نظرة به المحیط العالم ذلك إلى ینظر وهو

  107."والفن للجمال التذوق على القدرة لدیهم وٕانما مبدعین، فنانین هؤالء یكون

والمختصر من القیمة الجمالیة هي المیل لكل ما هو جمیل ولكل ما یتصف بصفة الجمالیة وهذه 

  .القیمة في الغالب یتبناها الفنانون الذین یتذوقون الجمال

 إلى ویمیل الواسعة االجتماعیة الحیاة یحب الذي الفرد لدى وتظهر" :القیم االجتماعیة 

 وكذلك سعیدة اجتماعیة نفسیة راحة ذلك في ویجد مساعدتهم، إلى ویمیل یحبهم فهو الناس

 والعطف والسخاء البذل سمتها كبیرة تعاونیة بروح األفراد من النوع هذا ویتمیز له، إشباعا

                                                           
  .82، صمرجع سابق ،القیم الشخصیة في ظل التغیر االجتماعي وعالقتها بالتوافق المهنيبوعطیط سفیان،   105

  .40ص  ،مرجع سابق ،واقع القیم لدى المراهقین في المؤسسة التربویةسهام صوكو،   106
  .101، ص1999، المكتب الجامعي الحدیث، القیم الدینیة من منظور الخدمة االجتماعیةنورهان منیر حسن فهمي،   107
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 جدا ربتوتق الذات عن تتجرد صورها أنقى في القیم االجتماعیة أن سبرانجر ویرى والحنان

  108."الدینیة القیم من

من یملكون القیمة االجتماعیة یمكن أن نطلق علیهم فاعلي الخیر فهم یرون أن مساعدة 

راحة  بكل ما یملكون من إعانة مادیة أو معنویة الغیر والتعاون معهم مع تقدیم ید العون

كما یتمیزون بالنقاء والصفاء واإلیثار لكل من یحتاج مساعدة من طرف  ،وٕاشباعا لهم

  .جمیع أفراد المجتمع

 في الجهود بذلو  أجلهم، من التضحیةو  الناس بحب الفرد اهتمام عن تعبرو   :"الدینیة قیمال 

 رجال من عادة یكونونو  الغیر، وخدمة الحنانو  بالعطف أصحابها یتمیزو  إسعادهم سبیل

  109."االجتماعیة الخدمة

یهتم صاحبها بكل ما بحیث مصدرها الدین ، ألن تعتبر القیم الدینیة من أهم تصنیفات القیم

 .یتعلق بتعالیم الدین ومن جمیع النواحي

  :بعد المقصد_بـ

 ذلك، من أبعد معینة لغایات وسائل أنها على والجماعات األفراد إلیها ینظر التي "القیم تلك هي   

 أو السلوك ضروب من ضرب أنها شروكی عند القیم وتتضح الحقائق اكتشاف وغایتها العلم كقیمة

 أن بذلك نقصد معینة، قیمة الشخص لدى أن نقول فعندما المفضلة، الوجود غایات من غایة

 والقیم الوجود، غایات من غایة حول أو فیه، المرغوب السلوك أشكال أحد حول تتركز معتقداته

   110":هما رئیسیین نوعین في تنتظم روكیش عند

 أبعد لغایات وسائل أنها على والجماعات األفراد إلیها ینظر التي وهي"  :الوسیلیة القیم 

 .والكفاءة األخالقیة كالقیم

                                                           
  .82، صمرجع سابق ،القیم الشخصیة في ظل التغیر االجتماعي وعالقتها بالتوافق المهنيبوعطیط سفیان،   108
  .41ص  ، مرجع سابق ،واقع القیم لدى المراهقین في المؤسسة التربویةسهام صوكو،   109

110  Rokeach M, The Nature of Human Values and Values System in Hallander E.P& Hunt R.G, 

Current Perspective in social psychology ,p 344 
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 الشخصیة كالقیم ألنفسهم األفرادو  الجماعات تضعها التي األهداف وهي :نهائیةال القیم 

  .واالجتماعیة

 بالشخص خاصة قیم هما فئتین إلى تنقسم ذاتها في النهائیة الغائیة القیم أن إلى روكیش یشیر    

 المجتمع أو األشخاص بین بالعالقات خاصة قیمو  الذات تقدیر قیمة مثل الذات، حول وتتمركز

  111."العالمي السالم كقیمة

  : منهاویمكن أن نقدم أمثلة عن هذین النوعین من القیم فنذكر 

الطاعة، النزاهة،  باالنجاز، االعتراف االجتماعي، المساعدة، اإلحساساالحترام الذاتي، 

، ونجد أن القیم الوسیلیة غیرها من القیم الوسیلیة والغائیة األهدافاالستقاللیة، الطموح، تحقیق 

  .نهائیةهي تلك القیم التي یستخدمها الفرد بغیة الوصول الى القیم ال

 التي اإللزام درجة هو الشدة بعد من والمقصود :"شدتها أساس على القیم تصنیف2_2_

 فهناك یخالفها، من على ویوقعه المجتمع، یقرره الذي الجزاء نوع ذلك ویحدد القیم، تفرضها

  :المثالیة القیم وهناك التفضیلیة القیم وهناك الناهیة واآلمرة الملزمة القیم

 تتصف التي القیم وهي والنواهي، الفرائض وتشمل :یكون أن ینبغي ما اإللزامیة القیم 

 طریق عن سواء وحزم بقوة تنفیذها على ویشرف بها، أفراده المجتمع یلزم حیث بالقداسة،

 التي القیم مجتمعنا في ذلك ومن معا، العرفو  القانون عالمجتم ،العام الرأي وقوة العرف

  الخ...أسرته نحو األب بمسئولیة أو الجنسین بین العالقة بتنظیم ترتبط

 وفق والسیر بها االقتداء على أفراده المجتمع ویشجع: یكون أن یفضل ما التفضیلیة القیم 

 الحاسم الصارم العقاب تتطلب التي والقداسة االلتزام مكانة تمثل ال ولكنها متطلباتها،

 الفرد یفضله ما حسب المجتمع في تكون التي هي آخر بمعنى أو یخالفها، لمن الصریح

 .الضیف كإكرام

                                                           
  138 ص سابق، مرجع ،القیم الدینیة من منظور الخدمة االجتماعیةفهمي،  حسن منیر نورهان  111
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 تطبیقها  باستحالة وأفراده المجتمع یشعر التي القیم هي :یكون أن یرجى ما المثالیة القیم 

 األفراد سلوك توجیه وفي األحیان بعض في القوة بالغ یكون الذي تأثیرها ولها كاملة،

 اإلساءة مقابلة إلى تدعو التي والقیم المساواة، إلى تدعو التي القیم مثل والجماعات،

 .باإلحسان

 عصر في تتغیر وقد األوقات، من وقت في الثالثة المستویات من معین :الغائیة القیم تكون قد

   112."اإللزامیة أو التفضیالت محل المثالیة القیم لتصبح آخر

ترتبط ارتباطا وثیقا بمجموعة  اإللزامیةالقیمة وكملخص لما تم عرضه یمكن أن نقول أن 

المبادئ واألسس التي تسعى الى تحقیق القیم المرغوب فیها وهي كل ما یتعلق بالمصلحة 

  .العامة سواء للفرد أو المجتمع

فیمكننا القول باختصار أنها ترتكز على قاعدة أساسیة  القیم التفضیلیةوعند الحدیث عن  

  .دأ األفضلیةما یفضل أن یكون بمعنى تدخل في مبوهي 

إال أننا نجدها تقوم بالتأثیر البالغ في توجیه سلوكیات فرغم أنها مثالیة  المثالیة القیمأما  

  .األفراد

یدور محورها حول سعي الفرد لتحقیق كل ما له  القیمة الغائیةأما آخر قیمة فتتمثل في  

  . عالقة بتطویر حیاته وأهدافه

  

  

  

  

                                                           
  .83ص مرجع سابق، ،القیم الشخصیة في ظل التغیر االجتماعي وعالقتها بالتوافق المهنيبوعطیط سفیان،   112



  شبكة االنترنت والقیم لدى الشباب                                                    الفصل الثاني

 
 

81 
 

  :العمومیةساس تصنیف القیم على أ2_3_

 القیم العامة :  

و حضره وطبقاته وفئاته المجتمع كله بغض النظر عن ریفه أ وهي القیم التي یعم انتشارها في"   

یكون في المجتمع من قیم عامة  عراف والتقالید فبقدر ماوهي القیم المرتبطة بالعقائد واألالمختلفة 

ال نتیجة لالنفصال هو إ بصراع القیم مایسمى  یكون هذا المجتمع متماسكا ومتعاونا وظهور ما

  .والتباعد بین فئات المجتمع المختلفة بالنسبة لنظرتهم حیال المواقف المهمة في حیاتهم المتفاوتة

 القیم الخاصة:  

و التي تحدث في مناسبات فئات معینة أو دور بمعنى ما یقوم بها فرد معین أوهي تعرف بقیم ال

القبائل البدو كالقیم المتعلقة بالزواج والمواسم واالحتفال  ،نةمحددة مثل قیم خاصة بطبقة معی

 عیاد الدینیة والوطنیة وكذلك قیم المراكز االجتماعیة الذي یمثله الفرد حیث تعمل هذه القیمباأل

  113".مكانیة التنبؤ بسلوك صاحبهاعلى تماسك هذه الفئة وترابطها وإ 

 أماوالملخص هنا هو أن لدینا قیمتین متناقضتین القیمة األولى هي التي تنتشر في المجتمع ككل 

  .وهي تتعلق بمواقف أو مناسبات خاصة بحاالت محددةالثانیة فهي خاصة بفئة معینة 

  :ساس الوضوحتصنیف القیم على أ2_4_

 مثل القیم المتعلقة التي یصرح بها من قبل الفرد عن طریق الكالم ": قیم ظاهرة صریحة

  .بالخدمة االجتماعیة والمصلحة العامة

  وهي التي یستدل على وجوده من مالحظة المیول واالتجاهات والسلوك : ضمنیةقیم

ثناء حیاته في مواقف متعددة الن میدان ي وذلك من خالل سیاق سلوك الفرد أاالجتماع

بقیم معینة فحمل السالح مثال  القیم زائفة السلوك وهو الدلیل الحقیقي على تمسك الفرد

  .رض الوطن یدل على القیمة الوطنیةللدفاع عن ا

                                                           
113  Rokeach M, The Nature of Human Values and Values System, op cit, P 344 
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واقع في حین القیم نها تجسد في سلوك الفرد الضمنیة هي في الغالب قیم حقیقیة ألن القیم الإ

  114."و المعلنة لیست دائما تكون حقیقة بل كثیرا ما تكون زائفةالصریحة مثال أ

ة هي في ن القیم الضمنیالم فقط بل بالعمل والسلوك ویرى أولئك ألیس بالك" ذن فالعبرة في القیم إ

فلیست  لمرء مندمجة في سلوكه أما الصریحةنها هي القیم التي یحملها االغالب القیم الحقیقیة أل

هناك حدود فاصلة بین القیم المتضمنة  دائما القیم الحقیقیة بل كثیرا ما تكون زائفة والواقع انه لیس

  115."براز بعض الفوارق والتمییز بینهاالتحلیلیة تجعل الباحث یلجأ إلى إن الدراسة اهرة إال أوالظ

  :ساس الدوامتصنیف القیم على أ2_5_

  :بالدوام دوام نسبي وینقسم بدوره إلىویقصد "

 قیم دائمة:  

   116."عماق التاریخمتد جذورها إلى أتي تدوم زمنا طویال و هي القیم الت    

  :لى ثمانیة مستویات هيبتقسیم القیم إ جال وهارلود السونمایروس مكدو العالمان "ولقد قام  

  117."المحبة التقوى) الخبرة(و السلطة العلم الثروة االحترام السالمة والصحة المهارة أالقوى 

كما أنها تمثل تلك القیم التي تحیى طویال ویتناقلها األفراد من جیل إلى جیل وهي تتخذ صفة 

  .والتقدیر اإللزامیة

 وهي القیم الوقتیة العارضة القصیرة الدوام السریعة الزوال وتمتاز بعدم ": القیم العابرة

وهي مرتبطة بحدث ما أو  .ولىاهقون بالدرجة األقدسیتها من قبل المجتمع ویقبل علیها المر 

  .ظاهرة عابرة تزول بزوالها

                                                           
اثر التحول في القیم الشخصیة واألسریة على السلوك العنیف لدى مرتكبي جرائم العنف من عبد الرحمان بن عبد اهللا العقیصان،   114

  55ص ، 2006، أطروحة دكتوراه، الریاض،الشباب في مدینة الریاض
  55ص مرجع سابق، ، القیم في المسلسالت التلفازیةمساعد بن عبد اهللا المحیا،   115
  .238 236ص  ،1ط  ، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع،سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة ،صالح محمد علي أبو جادوا  116
  .42، دار جار للنشر، صعلم اجتماع القیمبروبز صانعي،   117
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  :تصنیف القیم حسب المستویات2_6_

  و تلك القیم الحاكمة أ: وهي القیم المحوریة أو القیم األم وتعرف بأنها :ولقیم المستوى األ

ومن ثم  ،همیتها منهاأارتباطا مباشرا وتستمد قوتها و  الملزمة والتي ترتبط بالعقیدة والشریعة

ه حسب تئوتنشنسان في المجتمع ددات األساسیة التي توجه سلوك اإلفهي المعاییر والمح

  :وتشمل هذه القیمةرة كما أنها المرجع لكل أحكامه الوسع والطاقة والقد

 القیام بالفرائض في وهي القیم التي تحدد الكیفیة التي سلكها المؤمن :القیم التعبدیة .1

سائر ما به واجتناب  مر اهللاة الصیام الزكاة والحج وسائر ما أالصال: المختلفة وتشمل

ورة التي حددها ولیس رسمها وبالصدرها الوحي السماوي بالكیفیة التي نهى عنه ومص

 .و ینقص منهاهناك مجال ألي كان أن یزید علیها أ

 مجاالت النشاط والعمل والعالقات فهي قیم العبادة الیومیة في جمیع : قیم المستوى الثاني

جمیع هذه المواقف نماط السلوك المرغوب فیه في وهي التي تحدد أ ،جتماعیة المختلفةاال

الحیاة في مجتمع معین أو جماعة هذه القیم هي التي تحدد شكل  ،فرادویسترشد بها األ

نها تشكل كافة المجاالت القیمیة المختلفة االقتصادي منها واالجتماعي والسیاسي أل

 118."والتربوي والعلمي وغیرها

بالدین اإلسالمي وكل ما ومنه نستنتج أن القیم في كل المستویات ترتبط ارتباطا وثیقا 

عبادات والواجبات والسنن واألمر بالمعروف والنهي عن الفحشاء والمنكر، وهي یتعلق بال

  .بذلك تعبر بمثابة قوانین وقواعد أساسیة یعتبرها الفرد كنظام حیاة له في المجتمع

                                                           
       .78ص  ، 1989، قطر، دار الثقافة ،تنمیة القیم الخاصة بمادة التربیة اإلسالمیة لدى تلمیذات المرحلة االبتدائیةوضحة السویدي،   118
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  :وضوعاتتصنیف القیم حسب الم2_7_

الرجال على تكتسب خاصة قیمیة فیتم مثال تقویم "وفیه ینصب االهتمام على موضوعات محددة 

مثلة على لسائدة فیها ومدى شرعیتها ومن األمم على ضوء عدالة النظم اأساس نسبة الذكاء واأل

  :ذلك

 القیم  ،القیم الجماعیة ،نسانیةالقیم اإل ،القیم الفردیة ،م بیئیةقی ،شیاءقیم األ: نمط القیمة

  .المجتمعیة

 الكرم ،العدالة ،الخلق ،االحترام ،الجمال ،الشقاء ،الجودة ،السرعة: نماذج من القیم.  

احترام : االحترام یصنف على النحو التالي ن تصنف في غیر نمط فمثالیمكن للقیمة الواحدة أ

 وتقع في النمط الثالث بینما االحترام المتبادل بین الرفاق یصنف في النمط self respectالذات 

  .بینما العدالة االجتماعیة تتعلق بالفئة الخامسةلى الفئة الثلة الرابع والعدالة الشخصیة تنتمي إ

ولئك الذین یحققها أو منفعة ترتبط القیم بفائدة أ: أو المنفعةساس الفائدة التصنیف على أ2_8_

  .م مصلحةكانت هذه المنفعة تتعلق بإشباع حاجة أو اهتمام أ سواء یحتضنوها

هتمامات األساسیة لإلنسان ویمكن الحاجات والرغبات واالفضل تصنیف في هذا الصدد تصنیف وأ

  :هدافأن تحصل على التصنیف على أساس األغراض واأل

و الهدف الخاص الذي یتحقق بوجودها مثل دد أویقصد بذلك تصنیف القیم وفق الغرض المح

  119."للطعام والقیمة التبادلیة للسلعةالقیمة الغذائیة 

عاتها وغیرها موضو ومستویاتها وأبعادها و من هنا نستنتج أن القیم تتفاوت من حیث شدتها      

المجتمع حتى وان اختلفت درجتها على  أفرادتفاوتا واضحا بحیث نجدها موجودة لدى كل فرد من 

                .إنسانالسلم القیمي حسب أهمیتها لدى كل 

                                                           
  .84، ص 2000، دار المعرفة الجامعیة، مصر، علم االجتماع الثقافيعلي عبد الرزاق جبلي،   119
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  :خصائص القیم3_

 "نسانیة واالجتماعیة ایر التجدد المستمر في الحیاة اإللهیة قد جاءت لتسإن صیاغتها اإل

حیث تترك طوار نموها خالل خبراتها المتجددة هي تسایر الطبیعة البشریة في كل أف

ات البشریة حریة تامة للسلوك في أطرها بشرط المحافظة نسانیة والمجتمعللشخصیة اإل

  .طار واالتفاق والتكیف معهعلى هذا اإل

 فعال في داخل إلى أنشطة وأ ما یترجمبعاده حینا بالسلوك البشري في كل مظاهره وأارتباطه

   120."النظم االجتماعیة المكونة للمجتمع البشري

 النبویة  نها تستمد من القران الكریم والسنةمن مصادر اإلسالم ذاته بمعنى أ "أنها تصدر

 121."سالمیةزمین للحدیث والبحث عن القیم اإلساسین الالالمطهرة ویعتبران األ

 لإلنسانوالسیكولوجیة  اإلنسانیةتتسم بالذاتیة وهي تتعلق بالطبیعة  أنهاهذا باإلضافة إلى 

فهي بهذا تعبر عن عناصر شخصیة ذاتیة سواء كانت عناصر عاطفیة أو معرفیة أو 

  .سلوكیة

 كام ححكام الشرعیة باعتبار أن الحیاة اإلسالمیة كلها تقوم على هذه األتستمد من األ"نها إ

ر مبالفعل أو أمر بالترك والكف بكافة درجات أمر بالفعل وأوتأتي القیم في صورة أمر 

شیاء والمواقف تاركة له مساحة الترك وهي بهذا تحدد توجهات اإلنسان في حیاته حیال األ

  .من االختیار

 مع فیه  والمجت نسان ومالتكامل بمعنى أنها تراعي عالم اإلساس الشمول واإنها تقوم على أ

هداف ة اإلنسان طبقا للتصور اإلسالمي بمعنى آخر تحدد أداف حیاهالذي یعیش فیه وأ

تقدیر حسابه وجزائه في  نجاز بشري فيإي وراءها ومن ثم تكون قیمة أ تها وماالحیاة وغای

  .همال الدنیاالدار اآلخرة مع عدم إ

                                                           
  .343ص ، 1980 ،الجزائر ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،بین النسبیة والمطلقیةنزریة القیم في الفكر المعاصر الربیع میمون،   120
  .68، ص 1988، 1، مكتبة إبراهیم، المدینة المنورة، طالقیم اإلسالمیة والتربیةعلي خلیل أبو العینین،   121
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 نسان وتوجهاته تستوعب حیاته كلها في جمیع جوانبها ثم هي إنها جامعة لكافة مناشط اإل

  . تقف عند حد الحیاة الدنیافي هذا ال

 وسلوكیاتهنها تقوم على مبدأ التوحید باعتباره النواة التي تتجمع حولها اتجاهات المسلم إ 

   122."نسان معنى ووظیفةیصل ألهدافه وبهذا تجعل لحیاة اإلحتى 

 لیها والحكم علیها فيتجدد وال یتضح بالنظر إن معناها ال ینسبیة یقصد بنسبیة القیم أ" إنها 

نشأ فیه لیها من خالل الوسط الذي تردة عن كل شيء بل البد من النظر إحد ذاتها مج

لى المعاییر التي ما طرفیا وموقفیا وذلك بنسبیتها إوالحكم علیها ال حكما مطلقا بل حك

لى الظروف المحیطة بثقافة ها المجتمع المعین في زمن معین بإرجاعها دائما إیضع

  123."الیوم

إنسانیة شخصیة باإلضافة إلى أنها تتوقف على االعتقاد فإننا نجدها تختلف  وبما أن القیمة

من شخص إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر حسب رغبة الفرد وحاجته 

  .وتربیته وظروفه االجتماعیة

  نها مكتسبة من خالل البیئة ولیست وراثیة بمعنى انه یتم متعلمة مكتسبة أي أ"إن القیم

   124."واكتسابها عن طریق مؤسسات التنشئة االجتماعیة المختلفة تعلمها

 "وممارسة هذه القیم والرجوع بها  القیم عملیة قابلة للترشید فترشید القیم یتطلب تفهم ومعایشة

فإذا تبین على رجال التربیة واإلعالم  ،الوقوف على وظائفها االجتماعیةلى جذور الثقافة و إ

لتراث االجتماعي وبالتالي فان نها من ابعیدا عن محاولة إلغائها ألبدلوها بغیرها ن یستأ

  .مر مستحیلا مع تحییدها أمر مقبول ومحاولة إلغائها والقضاء علیها أبقاء علیهاإل

 لى تحقیق وظائف معینة في مكن النظر إلى القیم على أنها ظاهرة اجتماعیة وتؤدي إی

   125".المجتمع

                                                           
  46 45 ص ص ق،بمرجع سا ،واقع القیم لدى المراهقین في المؤسسة التربویة سهام صوكو،  122
  . 64، ص مرجع سابق، القیم والعادات االجتماعیةفوزیة دیاب،   123
  .24ص  ، 2006، 1ط  ، دار الشروق، عمان،، الشباب والقیم في عالم متغیرماجد الزیود  124
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 "ي ولكن قد یكون التغیر سریعا كما في الدول الصناعیة القیم قابلة للتغیر االجتماع

یمة اجتماعیة هامة وقد یكون بطیئا جدا كما في ة التي تعتبر الرغبة في التغییر قالمتقدم

  126."المجتمعات البدائیة والثبات النسبي للقیم ال یعني قابلیتها للتغیر

 "شیاء في مراتب ودرجات القیم فالتفضیل ینتج عنه وضع األ اتفق العلماء على وجود سلم

قیم على غیرها فتجد الفرد یحاول أن یحقق قیمه بعضها فوق بعض ولذلك تهیمن بعض ال

ا لترتیب خاص خر وفقن بعضها یخضع للبعض اآلإبینهما ف ذا حدث تعارضجمیعا ولكن إ

   127."یة في حیاة الرفد عن باقي القیمو ولبه فهناك قیمة لها أ

 "اتهم الفردیة وهي فراد وعن تجسیدوضوعیة أي أنها خارجة عن ذوات األتتمیز القیم بالم

   128."نها تؤثر وتتأثر بغیرها من الظواهر االجتماعیةمترابطة بمعنى أ

من خالل ما تم سرده نرى أن أهم میزة تتمیز بها القیم هي أنها ترتبط بنفسیة اإلنسان ومشاعره 

التي  والحاجات النفور منها، حیث تشمل بذلك الرغبات والمیول والعواطف إما بالمیل نحوها أو

ومن حضارة ألخرى ومن مجتمع آلخر، أما القیم اإلسالمیة والتي تصدر  تختلف من فرد آلخر

من مصادر اإلسالم ذاته ومن األحكام الشرعیة  بحكم أن حیاة الفرد المسلم كلها تقوم على 

   . بات والمرونة والتي تحوي القیم العلیا الثابتة والقیم النسبیةفهي جامعة للثهذه األحكام 

  :الشباب ومؤسسات التنشئة االجتماعیة_4

ها إلى هي التساؤالت المعقدة المطروحة على الباحثین في القیم فهل مراد"و مصدرها أصل القیم أ

  لى الفرد ذاته؟الدین أم إلى المجتمع أم إلى الكون الالشخصي أم إ

                                                                                                                                                                                                 
  495 434، ص 1975، مكتب غریب، القاهرة، علم النفس االجتماعي في المجاالت اإلعالمیةزیدان عبد الباقي،   125
  .107 ص ، 1982أبو نصر، دراسة القیم االجتماعیة لدى الفتاة الكویتیة وأبعادها التربویة، رسالة ماجستیر،سمیحة محمد   126
  .33، ص مرجع سابق، القیم والعادات االجتماعیةفوزیة دیاب،   127
  .190، ص2001، مركز اإلسكندریة للكتاب، مصر، علم النفس االجتماعي  بین التنظیر والتطبیقسهیر كامل احمد،   128
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و طائفة من النظریات قد تلتقي حول مصدر هذا التساؤل ستكون بمثابة نظریة أجابة عن إإن كل 

من هذه المصادر ثم تتفرق بحسب االنتماء الفكري لصاحب النظریة ولهذا السبب لیس هناك 

تصنیف جامع لمواقف الباحثین المتعددة من نظریة القیمة فالتصنیفات تتباین بتباین محتوى القیمة 

م لقیمة الحریة مثال یختلف عن تصنیفهم لقیمة العدل كما یختلف عن موقفهم من قیمة فتصنیفه

نهم یختلفون حتى بالنسبة للقیمة الواحدة وبالتالي فان كل من حاول تصنیف مواقف بل إ...المجال

   129."وعن موقفه من مكانتها في مذهبه القیمة یعبر عن نظرته الخاصة من تصور القیمة

كما  مؤسسات التنشئة التي یكتسب منها الفرد قیمهنما اآلن لیس هو تصنیف القیم وإ إن ما یعنینا  

ن هناك الكثیر من ع الدراسة من منطلق أو توافق مع موضی والتي اخترنا منها ما، حددها الباحثون

  :نذكر منهاو التي ینتقي منها الفرد قیمه  المؤسسات االجتماعیة

  :سرةاأل4_1_

كثر یعة الخصائص التي تمیزها تجعلها أن طبأكما  ،التي تحتضن الفردولى هي البیئة األ" 

   130."یرا في عملیة التنشئة االجتماعیةالمؤسسات االجتماعیة تأث

قوق والقیام داب المحافظة على الحاالجتماعیة والسلوك االجتماعي وآ ن تعلم الفرد المبادئإ"

   131."جتماعیةلى غیر ذلك من المسؤولیات الفردیة واالبالواجبات إ

منذ مرحلة إحدى المؤسسات االجتماعیة  حدى حلقات النظام االجتماعي العام وهيإذ تشكل إ"

بین الفرد والمجتمع حیث تقوم  اسرة هي التي تتمحور حولها حیاة الناس وتشكل وسیطفاأل ،ةالطفول

عرفها وافي عبد الواحد و  ،نسانيیم القدیمة منذ بدایة التاریخ اإلبنقل ثقافة المجتمع بما تحوي المفاه

ن شریطة أ خرینكبر من ذلك فتشغل أفرادا آأوقد تكون  ملهطفاأنها رابطة اجتماعیة بین زوجین وأب

   132."طفالن في معیشة واحدة مع الزوجین واألیكونوا مشتركی

                                                           
  .191، ص 2007، 1، دار نشر المعرفة، الرباط، طالعلوم االجتماعیة ومشكلة القیم، تأصیل الصلةمحمد بلفقیه،   129

  .242 ، ص 1999، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،  علم النفس االجتماعيخلیل معوض میخائیل،   130
  .177، ص 2002المكتب العربي الحدیث، مصر ،، ب ط ، التربیة والمجتمعرشوان حسین عبد الحمید احمد،   131
  .113، ص  2005، جوان،  12، مجلة العلوم االجتماعیة واالقتصادیة، جامعة باتنة، ع األسرة الجزائریةسعید عواشریة،   132
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و التبني مجموعة من األشخاص یرتبطون معا بروابط الزواج أو الدم أ"ویعرفها برحبس ولوك بأنها 

یعیشون تحت سقف واحد ویتفاعلون معا وفقا الدوار اجتماعیة محددة ویخلفون ویحافظون على و 

  133."نمط ثقافي واحد

كساب الطفل القیم التي تجعل منهم فرد مندمج األسرة هي التي تعمل على إ" بأنمنه نستنتج     

القیم في  ذهه طفلالخ ویتشرب ال ...داخل مجتمعه كقیمة التعاون والمساعدة والعفو والصدق

جد سالیب الشائعة في مجتمعنا نریق محاكاة وتقلید الكبار ومن األولى عن طمراحل عمره األ

حجیة وهي قصة خرافیة تحمل في طیاتها عبر ومجموعة من یة أو ما یدعى األو القصص الترب

ا كسابهم مجموعة من القیم التي یعرفهإ القیم التي یقصد بها الكبار تعدیل سلوك الصغار و 

  134."مجتمعهم

إن اإلسالم یوجب على األسرة في وظیفتها التربویة نحو ": الشیبانيهذا الصدد یقول  في    

سمه وعقله وذوقه طفل فیها بتنمیة وتربیة جنمیة وتربیة كافة جوانب شخصیة الن تهتم بتدها أوالأ

   135."خلقه وسلوكه االجتماعيه و نداجالفني وو 

واستقرار الحیاة االجتماعیة بأكملها  اإلنسانيوبهذا فإن لألسرة أهمیة بالغة في استمرار الوجود 

وهي من عمل المجتمع وثمرة من ثمرات الحیاة اإلنسانیة التلقائیة، وهي ركیزة أساسیة في تنظیم 

األساسي  سلوك الفرد وتحدید تصرفاتهم بل وحیاتهم بشكل عام، هذا باإلضافة إلى أنها المشروع

مثل األمومة والتعاطف  الذي اصطلح علیه المجتمع لتحقیق العواطف االجتماعیة ألفراد األسرة

كما أّنها تعّد أهم مؤسسة في المجتمع كونها  ،هي أول مؤسسة اجتماعیة عرفتها البشریةوالتراحم، و 

  .من دواعي الفطرة

                                                           
  .277، ص  2002، 2، دار الشروق، األردن، ط المدخل إلى التربیة والتعلیمعبد اهللا الراشدان ونعیم جعتیني،   133
  .63، ص 1984، مؤسسة الخلیج العربي، ةالقیم العملیة التربویضیاء زاهر،   134
  .513، ص 1985، منشورات المنشأة العربیة للنشر، طرابلس، من أسس التربیة اإلسالمیةعمر محمد التومي الشیباني،   135
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  :المدرسة4_2_

الحضارة ونشر الثقافة  سرة لنقلالمجتمع بجانب األة التي اصطنعها الوسیل" ةنعتبر المدرس    

واالجتماعیة  من العادات الفكریة والعاطفیة كي یكتسب ه االجتماعي الصحیحیوجتء البناوتوجیه األ

ا المجتمع ذقدم بهك على التذلتساعدهم فحسب على التكیف الصحیح في المجتمع بل كالتي  

جتماعیة اعتمادا على الفاعلیة عملیة التنشئة االشراف على ي له دور كبیر لإلفالوسط المدرس

داریة بالدرجة الثانیة لیس استقالل اسیین فیها من مدرسین بالدرجة األولى والمصالح اإلساأل

مكانیات والتسییر لك اإلذواختالف طبیعتها على مستوى التزكیة وك )سرة المدرسةاأل(ین تسسؤ الم

الباحثین یختلفان وال یتعاونان بشكل مستمر لتحقیق الهدف جعلهما في نظر الكثیر من  والتدبیر

یم نماط السلوك والعادات والمعاییر والدالالت والقتلقین األسالیب الصحیحة لمختلف أ الفعلي في

  136."خر التنشئة االجتماعیة الصحیحةبمعنى آ أيالسائدة في المجتمع 

فراد یم بصفة عامة في نفوس األعزیز القتإلى التي تسعى "ن المدرسة تعد من المؤسسات كما أ    

ذي ینعكس على السلوكیات الصادرة منهم وهذا لتكییفهم مع المحیط الذي یعشون فیه وهو وال

الدكتور إبراهیم ناصر لى المدرسة وفي هذا الصدد بقول موسع عن الذي القوه قبل الدخول إ محیط

الثقافیة الخاصة به لتتولى نسانیة الحضارة اإلمجتمع لتكون قیمة على نشأها الأن المدرسة التي أ

   137."تربیة تنشئة الطالع وتكییفه مع الحیاة حوله

ومنه نستنتج أن المدرسة هي األسرة الثانیة التي تعمل على تكییف األفراد مع الجماعة من خالل 

ا ویرسمها إكسابه مجموعة القیم التي مصدرها الدین، وهي بذلك تقوم بتنفیذ األهداف التي یریده

 طة مبرمجة داخل الفصول الدراسیةالمجتمع وفقا لخطط ومناهج محددة وعملیات تفاعل وأنش

ویتمثل دور األسرة في تنشئة الفرد عن طریق عدة أسالیب نذكر منها المعلم المربي، والمادة 

  .المقدمة للتلمیذ، متابعة المشكالت االجتماعیة للتالمیذ وتقدیم الحلول

                                                           
  .69، ص1981، دار النهار للنشر، ببیروت، علم النفسعطوف محمود یاسین،   136
  .280، ص 1996،  2، دار الجیل، بیروت، األردن، ط علم االجتماع التربويإبراهیم ناصر،   137
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 :المسجد4_3_

نفرد نه یأال فراد إهم مؤسسات التنشئة االجتماعیة في التطبیع االجتماعي لألمن أ"یعد المسجد     

نه یعمل على تعزیز أال نه مكان للعبادة إأالعبادة ورغم  بخاصیة ةعن غیره من المؤسسات التربوی

البناء االجتماعي  وتقویةالقیم االجتماعیة التي تساهم بدورها في تنظیم عالقة الفرد المسلم بأخیه 

لى توحید السلوك ؤمنین مما یؤدي إخوة والتعارف بین المي هذا الصدد فالمسجد یدعم روح األوف

یمانیة واالجتماعیة من قیم سالبة كالظلم والحسد جتماعي ونبذ كل ما یضعف الروح اإلاال

اء مراض اجتماعیة تضعف البنإلى غیر ذلك من أ...... والسخریة والغیبة والنمیمة

   138."االجتماعي

لى العلم والعمل وال یقصد في دورا كبیرا في تكوین الشخصیة اإلسالمیة القائمة ع وهو یلعب"

نهم دی انفسهم وتعلمو في العلماء الحكماء الذین زكوا أ المسجد جدرانه وكسائه بل المسجد والمتجسد

  139."مرهم اهللا بالحكمة والموعظة الحسنةثم قاموا لیعلموا الناس كما أ

یمان تقوم على تقویة اإل " تربیة دینیة النشءؤسسات التي تهدف إلى تربیة هم المأ لمسجد منا    

ن المسجد یتوفر على أالقیم الدینیة على السلوك خاصة وثر االلتزام بأبیان  ىوعلفي النفوس 

القیم هم هذه مام وملتقى الملفت لهذه القیم المتمثل في اإلمن و  ،جمیع المقومات لذلك العمل

صال لیكون مكان االكتساب العلم واالطالع ین والمكان وهو المسجد الذي وجد أالمصل جماعة

ن تكون الدروس التي تلقى في المسجد یجب أو  ،مور الدین من حالل وحرام وخطبة الجمعةعلى أ

المسجد و  ،وبذلك یتجسد الدین في الواقع وحیاة الناس ،مواضیعها مستمدة من الواقع المعاش للناس

فراد ا الحواس وتتآلف فیها النفوس ویتآخى فیها األوتتهذب فیه هو البیئة التي تتربى فیها النفوس

   140."واصر القربى والتعارف والتراحمقوى فیها أوالجماعات وت

                                                           
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة األزهر مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانویة للقیم األخالقیة من وجهة نظر معلمیهمعاهد مرتجي،   138

  .85، ص 2004بغزة، 
  .120، ص 2008 ،1ط ،مصر ،دار العظماء ،اإلسالمي االجتماعدراسات في علم  ،اسعد احمد جمعة وعارق احمد جمعة  139
  .170، ص 2000، 1، روائع مجدالوي، ط أصول الفكر االجتماعي في القران الكریم القضایا والنظریاتزكریا بشیر إمام،   140
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  :لمسجد في غرس القیم بصفة عامة فيهمیة اوتظهر أ

 " ترجمة المبادئ والتعالیم لى دعوتهم إاألفراد والجماعة ومن ثم تنمیة الوازع الداخلي لدى

  .لى سلوكإ

 الرحمة ،لى دعم القیم كالمساعدةوالتعارف بین المؤمنین مما یؤدي إخوة دعم روح األ، 

الخ وتوحید السلوك االجتماعي ونبذ كل ما یضعف البناء االجتماعي  ....التعاون و،العف

  .من قیم سالبة

 القدیمة الن األفراد الجدد جیال القیمي بین األجیال الجدیدة واأل محاولة تذویب الصراع

فراد القدامى فالقدوة الصالحة والنماذج السلوكیة تبرز جیدا من خالل یقتدون باأل

  141."المسجد

تنشئة متوازنة  _إضافة إلى األسرة والمدرسة_ وبهذا یبقى المسجد الركیزة األساسیة في تنشئة الفرد

من خالل الدروس وذلك والعلمي والتربوي، وتنمیة الوازع الدیني  الجانب الروحي تجمع بین

واألحكام  والخطب والنصائح وتعلم العقیدة الصحیحة والقیم واآلداب االجتماعیة واألخالقیة

   .، التي تجعل من الفرد یكتسب مناعة فكریة قویة تجنبه الوقوع في اآلفات االجتماعیةالشرعیة

  :عالمإلوسائل ا4_4_

والصحف  والسینماذاعة والتلفزة المسموعة والمرئیة والمكتوبة كاإلعالم كافة وسائل اإل"إن     

نماط سلوكیة معینة تكوین شخصیة الفرد وتنشئته على أ تلعب دورا بارزا في الخ....والمجالت 

زاویة من زوایا فهي من خالل برامجها وفعالیتها ومعلوماتها التي تنشرها بین الشباب في كل 

في عملیة التنشئة كالطالب  ولالمسؤ و طر التفاعل اإلنساني بین المربى أأمجتمع تستطیع رسم ال

                                                           
، الثاني عشر بمحافظات غزة من وجهة نظرهم دور المعلم في تنمیة بعض القیم االجتماعیة لدى طلبة الصفسهیل احمد الهنیدي،   141

  .41، ص 2001رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة بغزة، 
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ن المربى یندفع إنما تقوى العالقة بین الطرفین إلى درجة أ طرأو الشاب االعتیادي ومثل هذه األ

ؤمن برسالتها التربویة میة ویعالالشباب یثق بالوسیلة اإل نالتأثیر في الشباب عمیقا وفاعال و نحو ا

   142".ذ یستوعبها ویلم بجمیع جوانبهاوالتنشئة إ

قدرتها على تقدیم خبرات متنوعة وثریة وجذابة " عالم من خالل وتتبع أهمیة وسائل اإل    

ن تشارك باقي المؤسسات في عملیة غرس القیم المرغوبة ومن هنا یمكنها أ للصغار والكبار معا

   143."حیاناد تسهم في تكوین قیم غیر مرغوبة أو مستهجنة أعالم قوسائل اإل ینفي كونوهذا ال 

و وقت جتماعیة ال تنحصر على فئة محددة أعالم في التنشئة االوظیفة وسائل اإل"أن بما     

بة خاصة على القیم والمعاییر الذین تلزمهم رقا النشءمحدد یجعل منها وسیلة خطرة خاصة على 

و غیر مالئمة اته المؤسسة التي قد تكون دخیلة أالتي یكتسبونها من ه لخا .......فكارواأل

اتجاهات  النشءن نغرس لدى ائدة في ذلك المجتمع بحیث علینا أو الدیانة السیم ألمعتقدات وق

ائم على التمییز بین الجید عالم والمتمثل في االنتقاء القحو التعامل االیجابي مع وسائل اإلسلیمة ن

  144."ن القائد ستكون كبیرة السیما في وجود الفضائیات واالنترنتفا والرديء

قاعدة أساسیة تساعد في بناء الفرد وتساهم بشكل كبیر في اكتساب القیم لدى كوتبقى األسرة     

على قواعد  ذا كان بنیانها مبنیاوخاصة إ أذهانهمخ ذلك في في مهمتها وترسأفرادها فإما أن تنجح 

التي  لشارع ووسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعيلرصینة ومتینة وٕاال تترك المجال 

، عن طریق العروض أصبحت تلعب دور عناصر التنشئة االجتماعیة في كثیر من األحیان

والمضامین التي تقدمها للفرد والمجتمع في شكل برامج وحصص ال تمت بصلة بأخالق الفرد 

   . المسلم

                                                           
  .70 ، ص1981، دار النهار للنشر، بیروت، مدخل في علم النفس االجتماعيعطوف محمود یاسین،   142
  .72ص . 1984، 5، عالم الكتب، القاهرة، ط علم النفس االجتماعي، حامد عبد السالم زهران  143
  .184، ص ،2002، مكتبة آفاق، غزة، ، مقدمة في التربیة اإلسالمیةمحمود خلیل أبو دف  144
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  :ة االجتماعیةئجماعة الرفاق والتنش4_5_

 والتي الجنس ونفس السن نفس من باستمرار الفرد معها یتعامل التي الصغیرة الجماعة"  ابه نعني

 جماعات وهناك العصابة مستوى إلى أحیانا تصل وقد معینة اجتماعیة ثقافة أو طبیعة تعكس

 وسلوكه نموه في بالغا ابه"  145" ویتأثر واجتماعیة ثقافیة أهداف تعمل واتحادات طالبیة

 الجسمیة التغیرات فیه وتشرع تكثر التي الشباب مرحلة من األولى الفترة في السیما االجتماعي

 في یلجأ أن إلى الشباب یضطر مما واالجتماعي النفسي التكیف صعوبات بعض عادة وتربط

 في علیه تطرأ التي والظواهر لتغیرات التفسیرات إلیجاد نظائره وجماعة رفاقه إلى األحیان من كثیر

 .به المحیطین والراشدین الكبار و مدرسةالو  والدیه مع مناقشتها في حرجا یجد قد التي و الفترة هذه

 یكون وقد ومبادئه أفكاره على التأثیر في كبیر دور لها الشاب إلیها ینتمي التي الجماعة إن     

 وواعیة متزنة جماعة كانت فإذا الجماعة هذه طبیعة على اعتمادا سلبیا أو إیجابیا األخیر هذا

 محیطه مع الحسن التكیف في بالتوفیق یرجع فهذا وبناء إیجابي اجتماعي وسط من ومنحدرة

   146."صحیح والعكس االجتماعي

 االجتماعیة التنشئة عملیة في هاًما دوًرا والصحبة الحي العفویة للجماعات أن "الدراسات أثبتت    

 یتأثر وأن بد ال حي في یعیش ٕانماو  فقط، والبیت المدرسة بین وقته كامل یقضي ال النشء ألن

  147."به

 ألفرادها تتیح التي والظروف الخارجیة المؤثرات معظم لألسرة یؤّمن الحي هذا" أن السیما    

 یتضمنها التي والعادات والمواقف القیم ببعض الفرد تزوید في یسهم وهو واالنتماء، المخالطة

 الجانح السلوك تكوین في بذلك یسهم وهو االجتماعیة، المنطقة یمیز الذي العام الحضاري اإلطار

                                                           
  69 ص ، 1981 بیروت للنشر، النهار دار ،االجتماعي النفس علم في مدخل یاسین، محمود عطوف  145

  119 ص العربیة، النهضة دار بیروت، ،التطبیقي االجتماع علم في دراسات ،عبث عاطف محمد  146
  79 ص ، 1991 جدة، السوادي، مكتبة ،الروضةو   تالبی في اإلسالم رحاب في األطفال تربیة حامد، محمد الناصر  147
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 یسكنه الذي َحیِّه خالل من تتكون الفرد فشخصیة .الجریمة معدالت زیادة ثم ومن تطویره، في أو

 : متكاملین منظورین خالل من

 .فیه یعیش الذي الحي في الفرد دور هو :األول

 فالحي .تمعلمجا في یلعبه الذي والدور األخرى، األحیاء بقیة عن الحي هذا مكانة هو : والثاني

 الشعور یكسبه جًوا للفرد یهیئ مثالًیا حًیا یكون الكبیر، تمعلمجا قیم مع بقیمه المتوافق السوي

 قیم توجیه في ویفشل الخاطئة، لالتجاهات مصدًرا یكون فإنه ٕاالو  للقوانین التام واالنقیاد باالحترام

 لتسریب ممكنة فرصة للسارق یقدم الحي فمثال الوسائل بمختلف لالنحراف ویقودهم األفراد،

 النوادي نحو بالنشء یدفع الفراغ أوقات لشغل المالئمة لألمكنة الحي افتقار أن كما .مسروقاته

 اإلجرام مناطق مؤسسو یدیره لإلجرام مركًزا الغالب في تكون التي انیة،لمجا واألماكن الرخیصة،

 بمناطق تحیط التي باألحیاء اإلجرام مناطق  كیلفوردسو  األمریكي األستاذ َعرف الصدد هذا وفي

 وقد االستقرار وعدم واالزدحام الفقر حیث المدن، وأطراف والمصانع والمرافئ الحدیدیة السكك

 خالل من وذلك سوي، الغیر السلوك ینمي الذي الفاسد الحي عناصر تشخیص البعض حاول

 العزاب، وحي اجتماعًیا، المغلق والحي جًدا، الفقیر والحي المزدحم، الفقیر الحي لهذا أنواع سبعة

 سریة إقامة مكان رمونلمجا یتخذه الذي النائي والحي والموبقات، الرذائل وحي األجانب، وحي

 بحد _النشء_ هألن ذلك الحي في اللعب جماعة الصحبة عن یستغني أن یستطیع ال والنشء .لهم

 وعلیه لهم ما له ویكون یناسبونه، الذین األصدقاء من اللعب جماعة عن عفوي بشكل یبحث ذاته

 حیث بذاتیته خاللها من ویشعر األسرة جماعة عن بدیال "الجماعة هذه وتكون ، 148 "علیهم ما

 فرصته ذلك في یجد ثم ومن أسرته، في یعهدها لم سلوكیة طاوأنما قیًما خاللها من النشء یتعلم

 یتعلم فمثال األسرة داخل وعقدها سبق التي تلك عن ةختلفم جدیدة اجتماعیة عالقات لعقد األولى

 األولى عةالنز  لدیه ینشئ مما األبوین سلطة عن تختلف السلطة هذه ولكن السلطة، معنى النشء

 رابسمان قول حسب هنا ومن الجدیدة مؤسسته صحبة من لذلك قوته مستمًدا ل،المنز  سلطة لتحدي

                                                           
    121 ص، 1965، جامعة بغداد ،المتغیرات ببعض وعالقتها ممارساتهاو  ةیالوالد االتجاهات إدراك العزیز، عبد علي رشاد موسى،  148
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 منهم ویتعلم متنوعة، صداقات الحدث معهم یعقد الذي المنحرفین أي السوء رفاق خطورة لنا تظهر

 واإلیماء الحث طریق عن سوي الغیر السلوك إلى السیئة الصحبة تدفع حیث االنحراف، سبل

 عن ناهیك إجرامیة عصابة إلى الصحبة تتحول وقد والوعید، التهدید طریق عن وربما والتقلید،

 السرقة إلى معه ونیلجؤ  مما والعصیان، والتمرد والمخدرات والخمور التدخین في اآلخرین تقلید

 التنشئة أن أي، المواجهة حالة في القتل إلى تصل قد التي بالترصد الطریق وقطع وأسالیب

 في للفرد سویة غیرال بالشخصیة یعرف ما بناء في األساسي الحجر تشكل الخاطئة االجتماعیة

  149 .سويال غیر للسلوك تقود ومفاهیم قیم ظل

 دور مدى الحظنا حیث ،الفعال بدورها مؤسسة كل وقیام سلیمة، اجتماعیة تنشئة من بد ال لذا 

 أن نقول أن وبقي األفراد لدى سوي الغیر السلوك تكوین في الفاسد الحي في االجتماعیة التنشئة

 أصناف كل لهم نؤمِّن أن یجب لذا ،ئللنش األعلى والمثل الصالحة القدوة هم والمعلمین الوالدین

  .اإلمكان بقدر االجتماعیة الرعایة

  :وظائف القیم_ 5

یرتبط بالفرد نفسه ومنها ما یرتبط  یقوم بتأدیة العدید من الوظائف منها ما لقیميان النسق إ

   :یليبالمجتمع ویمكن توضیحها فیما 

 "ن كما أ ،الذي یجمعهم من اجل البقاء عضاء المجتمع بمعنى الحیاة وبالهدفبتزوید أ تقوم

 أعضاءفي جماعة معینة یكون محكوما بالقدر الذي یتبنى به جمیع  األخالقيالتكامل 

  .الجماعة مجموعة القیم بالشكل الذي تصبح به حیاة هذه الجماعة منظمة

 القیم تضبط  أنأي  اآلخرینتقبل بها  أو لآلخرین أنفسناالطریقة التي تقدم بها  دالقیم تحد

  .اآلخریننتقبل بها  أنلنا الطریقة المثلى لتظهر بها في المجتمع ونستطیع 

                                                           
  .34، ص 1992، دراسة نفسیة، عالم المعرفة، ارتقاء القیمعبد اللطیف محمد خلیفة،   149
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  هذا  األفرادجل الحكم على أن القیم توظفها من األفراد أي أجل المقارنة بین أتستعمل من

  .من القیم الموجودة في المجتمع سلوكیاتهم خر سيء وهذا بمطابقةأحسن واآل

 إظهاردم لنا الطریقة التي نستطیع بها نها تقتخبرنا كیف نبرز أفعالنا غیر المقبولة أي أ 

  .فعال المنافیة للقیم الموجودة في المجتمعاأل

 رغوب فیها لدى المرء ط ومتى تكونت القیم تكونت القیم الماالقیم طاقات للعمل ودوافع للنش

 و المعیار الذي تقیم به هذا العملالذي یحققه وتكون بمثابة المرجع ألى العمل فانه ینطلق إ

ق به من یتعل ن القیم تمثل قوة دافعة للعمل وكل مالنرى مدى تحقیقه لها وهذا یعني أ

   150."خالص فیهاحترام للوقت وأداء بإتقان وبذل الجهد واإل

  حتى تبدو متناسقة كما تعمل على إعطاء هذه  جزاء الثقافة ونظمهاعلى ربط أ"تساعد

 ،و تلكالنظم أساسا عقلیا یستقر في ذهن أعضاء المجتمع المنتمین إلى هذه الثقافة أ

و الغالبة ظرا اللتزاماتهم بالقیم السائدة أعضاء مجتمع معین نوجود تشابه أخالقي بین أو 

ن المشكلة ال عیة حیث أل مجتمع مشكالته االجتمایحدد النسق القیمي لك في مجتمعهم

ن قیم الفرد والجماعة هي من دون تعریفها عن طریقة القیمة أي أیكون لها كیان مستقل ب

  .تحدد المشكلة من عدمها

 یصیغ النسق القیمي كل فرد بصیغته الخاصة فالشخص الذي یحب المال  :بالنسبة للفرد

طاغیة على سلوكه ة و مثال یسعى بكل جهده للحصول علیه ویكون حب المال قیمة غالب

  .یضا ولكنها تحتل مرتبة دنیاأ هقد یكون الكرم أو الكرامة من قیمو 

                                                           
، دراسة میدانیة بجامعة الوادي، القیم االجتماعیة وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لدى الطالب الجامعيمومن بكوش الجموعي،   150

، علم النفس تخصص علم النفس االجتماعي، جامعة محمد خیضر بسكرة قسم العلوم االجتماعیة، إشراف عیسى قبقوب، ماجستیررسالة 

  . 40 39، ص 2013 2012
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ص في االحتفاظ بالتقدیر الذاتي ألنفسهم بصفة شخااق القیم مستویات یعتمد علیها األتعتبر انس

حیاته ینة ألمین صدار تبریرات معد على إجراء وإ نها تساعد الفر مستمرة بین أقرانهم وزمالئهم كما أ

   151."والدفاع عن ذاته

ضمان التماسك االجتماعي بحیث تعتبر القیم االجتماعیة بالنسبة لحاملیها عامال مهما وفعاال "    

ع فالدوالیها كقیود وضوابط تنظم وتكبت المیول و مكن النظر إیوالعادات االجتماعیة لتماسكم فالقیم 

  .االجتماعي التماسكة التفرقة وبذلك تعمل على نسانیة والعدوانیاإل

ن نفكر ونعمل تبعا لها حتى ینتظم التعامل واالتصال فهي أنماط سلوكیة فكریة وعملیة علینا أ    

بین الناس وحتى یكون هناك عنصر من عناصر التنبؤ في الحیاة فیعرف كل یتوقعه غیره منه من 

   152."فكار والتصرفاتون هناك ما یحقق مظهر متحد في األتصرفات وبذلك یك

المجتمع وتساعده على مواجهة  وترابط ولعل أهم وظیفة تقوم بها القیم هي أنها تحافظ على تماسك

  .وعاداته وتقالیده كما أنها تربط بین ثقافات المجتمع له، التغیرات التي تحدث

  :مكونات القیم_6

نها إحداهما عن األخرى أل من منظور روكینش على ثالثة عناصر ال یمكن فصل" تحتوي القیم 

نسان والسلوك فهي تحتوي على ثالثة عناصر مثلها اخل لتعبر في النهایة عن وحدة اإلتندمج وتتد

  :مثل االتجاهات والمعتقدات وهي

التفكیر  أودراك موضوع القیمة وتمییزه عن طریق العقل والذي یتضمن إ: المكون المعرفي6_1_

ه ومعلوماته فكار والتقدیر ویمثل معتقدات الفرد وأحكامه وأغبة ومن حیث الوعي بما هو جدیر بالر 

   153."بعاد الحكمعات التفكیر على بعد أو أكثر من أخر وضع احد موضو عن القیمة أو بمعنى آ

                                                           
  .34مرجع سابق، ص  ،ارتقاء القیمعبد اللطیف محمد خلیفة،   151
  .341، مرجع سابق، ص القیم والعادات االجتماعیةفوزیة دیاب،   152
، 1997، المكتب الجامعي الحدیث، األزاریطة، اإلسكندریة، المدخل إلى علم النفس االجتماعيمحمد فتحي عكاشة، محمد شقیق زكي،   153

  .240ص 
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  :المكون الوجداني6_2_

لى قیمة معینة الداخلیة وعن طریقه یمیل الفرد إ سیسحااالنفعاالت والمشاعر واأل"یشمل      

هذا المكون بتقدیر القیمة واالعتزاز بها وفي هذا الجانب یشعر الفرد بالسعادة الختیار ویتصل 

   154."القیمة ویعلن االستعداد للتمسك بالقیمة على المأل

  :المكون السلوكي6_3_

یتصل هذا لى سلوك ظاهري و فالقیمة هنا تترجم إ ،ر فیه القیمةهو الذي تظه"هذا الجانب     

ور نقف كمتغیر وسیط أو و السلوك الفعلي والقیم بناءا على هذا التصالقیمة أالجانب بممارسة 

  :ساسیة للقیمةاآلتي یوضح المكونات والعناصر األو الفعل والشكل كمعیار مرشد للسلوك أ

  

  

  

  ممارسة القیمة: المكون الثالث                                                            

  

  تقدیر القیمة واالعتزاز بها :المكون الثاني                                                  

  

  التعرف واالختیار: ولالمكون األ                                             

  

  

  ."ساسیة للقیمةیوضح المكونات والعناصر األ 1:الشكل رقم 

   155:الشكل

                                                           
  .93، ص مرجع سابق، القیم الدینیة للشباب من منظور الخدمة االجتماعیةنورهان منیر حسن فهمي،   154

 بناء النظام القیمي

 ترجمة القیمة إلى ممارسة

 إعالن التمسك بالقیمة

 الشعور بالسعادة الختیار القیمة

 تعرف البدائل الممكنة

ي عواقب كل بدیلالنظر ف  

 االختیار الحر بین البدائل
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مستویات  ن اكتساب القیم یحدث عبر عملیات متسلسلة وعلى نحو هرمي ذو خمسیرى كراثول أ"

   :وهي

 لى مرحلة وعي المتعلم وحساسیته بالمثیرات ویشیر هذا المستوى إ :مستوى االستقبال

دون غیرها  المحیطة به ورغبته في استقبالها وضبط انتباهه وتوجیهه نحو مثیرات معینة

  .همهمیتها في نظأل

 االندماج في م في هذا المستوى مجرد االنتباه إلى حیث یتعدى المتعل: مستوى االستجابة

  .النشاط مع الشعور باالرتیاح لذلكو الموضوع أو الظاهرة أ

 أو  یر لألشیاء أو الظواهرأو تقدیعطي المتعلم في هذا المستوى قیمة : مستوى التقییم

ن لدیه عض الموضوعات حیث یجعلنا نستنتج أزاء باألفكار ویسلك سلوكا متسقا وثابتا إ

  .قیمة معینة

 مستوى التنظیم:  

ومدى سیادة كل منها على القیم ة مبینا ترتیب هذه القیم یتنظیمها في منظومة قیم مستوى

  .خرىاأل

 مستوى الوسم بالقیمة:  

ا حیث یستجیب فیه المتعلم باستجابة متسقة للمواقف المشحونة بالقیم وذلك وفقا للقیم التي یتبناه

الت ویوسم بقیمة تدل على افعنالسلوك دون استشارة لال تقدها وفي هذا المستوى یتم إصدارویع

لوكه و االندفاع نتیجة للتوافق بین قیمة وسبالتعاون أو الصدق أ نمط سلوكه وحیاته وكأن یوصف

   156."عماله وما یؤمن بهأو بین أ

                                                                                                                                                                                                 
، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة التربیة في تنمیة وتدعیم بعض القیم لدى طالبهادور كلیات هاشم فتح اهللا عبد الرحمان،   155

  .58، ص 1992المنیا،
  .259، ص 2001، بیروت، 1، دار النهضة العربیة، ط علم النفس الشخصیةحلمي الملیحي،   156
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  :انساق القیم_7

فالقیم تتجسد في السلوك االجتماعي " ،العام الذي تتشكل فیه القیم اإلطارن الثقافة هي إ    

سلوكیة تعكس إلى حد كبیر  وأنماط أشكالوتوجهه ویعني ذلك أن العادات والتقالید الجاریة هي 

عبارة عن مبادئ ومنطلقات مثل مبدأ ) ونقصد القیم(وهي في النهایة . قیم الجماعة واهتماماتها

ن وتحمل المسؤولیة والعدالة والمساواة والنزعة والشجاعة والوالء للوط واألمانةالحق والخیر والجمال 

نساق قیمیة متعددة نذكر أویمیز الباحثون عادة بین  العفة،والرحمة والصدق والتسامح و  اإلنسانیة

بأس من شرح كل نسق  وال والجمالیة، واألخالقیةاالجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والدینیة : منها

  :منها

 تي تجسد معاني الخیر والواجبفهي ال األخالقیةالقیم  أما . 

 یر القیم الجمالیة إلى مفاهیم التناسق والتكامل والجمالوتش.  

 ومن الطبیعي أن . لخافي مبادئ المعرفة والعلم والحق  القیم المعرفیة فهي التي تبحث أما

. ختلفةمن جانب من جوانب الحیاة الم أكثرتتداخل هذه القیم فقد تشیر القیمة الواحدة إلى 

نسق هرمي تنتظم  أوفهناك مدرج . األخرىال یمكن دراسة قیمة ما في معزل عن القیم  إذ

   .بالنسبة للفرد والجماعة أهمیتهافیه القیم مرتبة حسب 

   :  أهمیة القیم في توجیه السلوك8_

ویؤكد " الجتماع والعلوم اإلنسانیة بعامة،حظي موضوع القیم باهتمام خاص من قبل علماء ا 

الباحثون االجتماعیون الیوم باإلجماع على أهمیة الظاهرة المعنویة المتمثلة في القیم واالتجاهات 

  .والمعتقدات وغیرها من المفاهیم المركزیة

أكد السوسیولوجي المعروف دوركایم في أعماله المختلفة وكما ذكرنا سابقا على أهمیة القیم  كما

في عملیة التغیر االجتماعي وقد أكد أیضا انه ال یمكن والمعاییر في تماسك المجتمع وأهمیتها 

  .فهم الفعل االجتماعي إال باالستناد إلى منظومة القیم االجتماعیة السائدة في المجتمع
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عني الكثیر من السوسیولوجیین بدراسة القیم وٕابراز أهمیتها في تحلیل السلوك  دوركایموعلى اثر 

  االجتماعي وغالبا ما

الذین یجمعون بارسونز وروبرت میرتون وسیروكین  تالكوتیة في أعمال كل من نجد هذه العنا 

  .على أهمیة الجانب المعنوي كمدخل أساسي لدراسة السلوك اإلنساني واستجالء قانونیته

وٕاذا كان اإلنسان یدرك في ضوء ثقافته فان الثقافة هذه تتجسد في سلوك اإلنسان وهي إذ ذلك 

فإنها توجه السلوك عبر إیحاءات الرموز القیمیة المسجلة في وعي الناس وفي الشعورهم الجمعي 

  .دوركایمعلى حد تعبیر 

التنظیم المعنوي الذي یوجه تمثل نسقا في  هنري موندرافالقیم  كما یعتقد السوسیولوجي الفرنسي 

  .فعالیات السلوك اإلنساني وهي بالتالي تعكس منظومة احتیاجاتنا واهتماماتنا

بشكل بدیهي أن العقل االجتماعي ینطوي على توجیه قیمي، ویعني  تالكون بارسونزلقد أدرك 

وفي . لفةذلك أن السلوك اإلنساني یجري بوحي من نسق قیمي ینظمه ویحدد جوانب فعالیته المخت

أیضا على أهمیة القیم ودورها في تنظیم السلوك اإلنساني فهي معاییر  ألفنهذا الخصوص یؤكد 

  .أخالقیة وأفكار وأحاسیس تجریدیة توجه أفعال األفراد الذین یعیشون في إطار جماعة ما

م من جانبه على نواحي التماثل بین الوجود السلوكي والوجود القیمي فالقی غي روجیهویؤكد 

  .بالنسبة إلیه طرائق الوجود والفعل التي یعترف بها المجتمع والجماعة

فالسلوك في سیاق المعنى المشار إلیه نسق من التجلیات الحسیة للقیم وبالتالي فان السلوك 

   157."االجتماعي ال یتعدى تموجاته القیمیة

، وهي تحوي على مجموعة واالجتماعي الفرديللسلوك  األساسيالمعیار هي القیم  تعتبر بحیث

وهي  من أهم محددات السلوك كما أنهامن المعاییر التي البد أن تكون في كل مجتمع منظم، 

 .األفراد جمیع التي تساعد على توجیهه لدى

                                                           
  84_76، ص 2000، سوریا، دمشق، الطبعة األولى، الشباب قیم واتجاهات ومواقف علي وطفة ومها زحلوق،  157



  شبكة االنترنت والقیم لدى الشباب                                                    الفصل الثاني

 
 

103 
 

   على قیم الشباب تأثیر شبكة االنترنت9_

عندما تتوازن قیمتان عند الفرد أو الجماعة فإن ذلك یؤدي إلى صراعات عنیفة یعبر عنها "    

باألزمة، وعندما یوجد الفرد في موقف یجهل فیه القیمة المناسبة له، فإن ذلك یؤدي إلى أزمة، 

وتتصدع البنیة  أزمة قیمیة،وعندما یتبنى المرء نظامین مختلفین من القیم فإن ذلك یؤدي إلى 

  .مات النفسیةانفسیة عندما یتعرض لتناقضات قیمیة ویقع فریسة اإلنصدال

تتصدع البنیة الثقافیة عندما تدور روح الصراعات الثقافیة بین قیم ثقافیة متضاربة أیضا و      

واالنهیارات الثقافیة عند الفرد والجماعة، وهذا ما " بالتصدع الثقافي"دي إلى ما یسمى وذلك یؤ 

   .باألزمة القیمیة المندرجة تحت مصطلح أزمة الهویة الثقافیة 158" یعبر عنه

في هذا العصر الذي نعیشه الیوم وفي مجتمعنا العربي والمحلي خاصة، وحسب نتائج بعض    

أزمة ثقافیة قیمیة تضرب هویته وانتماءه وتعود إلى أسباب خارجیة من " الدراسات یعیش الفرد

بأفكارها إلینا عن طریق المضامین اإلعالمیة، ذلك أن مجتمعنا طرف الثقافة الغربیة، والتي دفعت 

اإلسالمي بدال من أن یراقب مسیرة الحضارة بروح المنهج التي تترك األسباب والمسببات إذا به 

وهو في عالم ثقافي مشحون باألفكار التي تدفقت فعالیتها واالستعانة بأفكار بدأت تقتل مجتمعها 

  159."قوطهالذي ولدت فیه وتهدد بس

  :ویمكن أن نحصر إشكالیة األزمة القیمیة والثقافیة في النقاط التالیة

 " یعاني اإلنسان العربي تحت إكراهات هذه األزمة القیمیة حاالت اغتراب ثقافیة اجتماعیة

لى المستوى الثقافي، وحالة من الضیاع عالة من فقدان اإلحساس باالنتماء وسیكولوجیة ح

  .الجتماعیةعلى مستوى العالقات ا

                                                           
  .94ص ،1،2001مكتبة المنار اإلسالمیة، ط ،حوار الحضارات، إشكالیة التصادم وآفاق الحوارفتحي الویشي،   158
، 89الجزائر، العدد ، مجلة الثقافة وزارة الثقافة والسیاحة، الغزو الثقافي بین الحصانة الذاتیة والبناء الحضاريعبد الرحمان شیبان،   159

  .65، ص1985
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  تعاني الثقافة العربیة هجمة تحدیات ثقافیة ذات طابع إعالمي تستهدف قیم الوجود

 .واألصالة واالنتماء من حیث المبدأ، وتستهدف تذویب الثقافة وصهرها واغتیالها

  تعاني الثقافة العربیة أزمة قیم تتمثل في اإلنشطارات الثقافیة المتواصلة، وتعود هذه األزمة

صراعات قیمیة بین قیم الماضي والحاضر، بین قیم الثقافة التقلیدیة وقیم الثقافات إلى 

المعاصرة، وتعود هذه األزمة في أكثر صورها وضوحا إلى عدم قدرة الثقافة العربیة على 

 160 .احتواء القیم الجدیدة

دایة وكحل لهذه األزمة الثقافیة القیمیة یجب تضافر جهود عناصر التنشئة االجتماعیة ب

اإلعالم، ألنه إذا تم ترسیخ قیم وسلوكیات وأخالق في إلى جماعة الرفاق ووسائل  باألسرة

نفوس األفراد والجماعات والشباب خاصة، فإن المجتمع تحفظ سالمته ویبقى مجتمعا قویا 

 بقیمه ومثله العلیا، وكذا المبادئ الثابتة والمستقرة التي تحفظ له هذا التماسك والثبات لتكملة

   .الحیاة بشكل سلیم وسوي

  :والتأثیر على الدین اإلعالموسائل  10_

نجد أن هناك حرب حالیة ضد العقیدة اإلسالمیة "من خالل مشاهدة جل القنوات الفضائیة     

، وخطورتها أن القنوات تصل والمسلسالت فاضحةالصور كالتقوم بغرس قیم وسلوكیات غربیة، 

التأثیر نجد أن من أهم المشكالت تعزیز النزعة المادیة على حساب لجمیع، وفي إطار هذا إلى ا

   .الجانب الروحي، وٕاظهار ثقافات اآلخر وشعائر أدیانهم ومحاولة تشویه صورة اإلسالم والمسلمین

وبالتالي ما یبث عبر الفضائیات من أفكار منحرفة، یهدف إلى تغییر المعتقدات الدینیة، واستبعاد 

لمناسبات الدینیة من كل مدلوالتها وقیمها، وتصویر الدین على أنه یحد من حریة اإلسالم وتفریغ ا

المرء، وكل هذا یندرج ضمن تأثیرات العولمة الساعیة لمحاربة القیم اإلسالمیة ومن جهة أخرى 

                                                           
، الطبعة میة نایف العربیة للعلوم األمنیة، أكادی1998، ، الریاضتأثیر الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربيمحمد الحسن إحسان،   160

  .2األولى، ص 
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إضعاف الجانب یؤثر على الزمن الدیني، بمعنى یؤثر على الوقت المخصص للعبادات، وبالتالي 

   161."فرادالدیني لدى األ

وعدم التحكم بهذه الوسیلة من شأنه أیضا إضعاف الحساسیة واالستحیاء من الممنوعات "     

األخالقیة، وتكرار الفعل لمرات ربما یؤدي إلى تجاوز هذا الممنوع إلى القیام به دون أدنى وازع، 

األخالقیة بالدرجة وبالتالي تصغیر هذا الفعل في أعین الشباب، والتأثیر أیضا على القیم 

  162."األولى

فرضت نفسها كطرف ضروري داخل األسر وهذه الحاجة باألفراد " إن القنوات الفضائیة     

لإلدمان علیها من شأنه تهدید قیم وأخالق شبابنا، ومن شأنه أیضا إهدارها وتحییدها وهو ما أكدته 

 في ونیالتلفز  وبخاصة دةیجد إعالم وسائل إدخال أن في تقریرها على الیونسكو منظمة

ن ناهیك عن تشجیع بعض من یالسن مئات إلى ترجع عادات زعزعة إلى أدى ةیدیالتقل المجتمعات

المضامین التي تعرض على العالقات المحرمة وغیر الشرعیة وغیرها من السلوكیات التي تتنافى 

   .مع أخالقیات المجتمع العربي اإلسالمي

 القنوات الفضائیة أن أوضحت بعض الدراسات في نفس السیاقفقد واستدالال على ذلك      

 أن هذه الفضائیات في المشكلة لكن ،% 80 بنسبة اآلخر الجنس مع المشروعة العالقة دعمت

 التقاء على حرصها خالل من وذلك المجتمع تفسخ إلى تردي قةیبطر  مةیالق هذه قیتطب إلى دعت

 أسرة من عیوبتشج الغرام، كلمات وتبادل نیمخطوب ریغ أم نیمخطوب كانوا سواء والشابة الشاب

م یوق بفكر نیوالمخرج الكتاب بعض هایف تأثر التي ةیالعرب المسلسالت هیعل تركز ما ن وهذایالطرف

                                                           
  .2، ص المرجع نفسه، تأثیر الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربيمحمد الحسن إحسان،   161
  .85، ص1، ط، البیطاش للنشر والتوزیع2005، اإلسكندریة، األصول اإلسالمیة للثقافة العربیةمحمد داود عبد البارئ،  162
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 المعتقدات تلك مع الفكر ذلك تناقضی التي المسلم العربي اُلمشاهد في ذلك غرس دونیر یو  الغرب

  163".بها ؤمنی التي میوالق

وقاتا طویلة في مشاهدة برامج أیمضون  ،ن منهم والسیما المراهقونالكثیری" بصفة خاصةوالشباب 

الفضائیات إلى درجة اإلدمان في حیاتهم وهذا ما أكدته الدراسات واألبحاث بأنه ثمة طلبة عندما 

ألف ساعة في  15یتخرجون في المرحلة الثانویة یكونون قد امضوا أمام أجهزة التلفزیون قرابة 

ساعة على أقصى تقدیر، كما  10800ن ال یكونون قد امضوا في حجرات الدراسة أكثر من حی

ساعة في السنة في حین یبلغ معدل  60أن معدل حضور بعض الطلبة في الجامعة ال یتجاوز 

  164."ساعة في السنة 100جلوسهم أمام الفضائیات 

ومن ذلك ال یأخذ الفرد الحدود التي    له بالضرورة تأثیر سلبي على الفرد "إن أي مشهد سلبي     

تسطرها له ثقافته على محمل الجد فیتخطى ذلك معتقدا بحكم تعوده على ما یشاهده بأن ذلك أمرا 

حسب دراسة  -وهنا یمكن القول أن هذه التأثیرات السلبیة تنقسم إلى قسمین  عادیا أو من العادیات

القسم األول یتعلق بالمشاهدة المتكررة للقنوات الفضائیة  - عزي عبد الرحمانقام بها البروفسور 

  .بغض النظر عن المضمون والقسم الثاني یتعلق بالمضمون الذي یحید عن القیم والثقافة العامة

 في القیم مصدر ویكون القیم األعلى مستواه یمثل سّلم الثقافة فإن عزي، الرحمن عبد منظور وفي

 ارتقت وكّلما .القیم فیها تتجّسد أن یمكن أداة وٕاّنما القیم مصدر یكون ال واإلنسان الدین، األساس

 نشاطاً  ویمثل موازیة مرتبة في العقل ویأتي بالضرورة، بالدین ارتبطت القیم مستوى إلى الثقافة

 منطقّیاً  المنطقي النشاط هذا ویكون والتأویل، والفهم كاإلدراك النظریة المسائل مع یتعامل منطقّیاً 

 النشاط هذا ویكون العقل، هو الذهني النشاط ومصدر بالقیم الصلة وثیق كان إذا بالضرورة،

 والفكر والفنون اآلداب یوّلد الذي فهو الحضارة، إلى الثقافة به ترتقي الذي المستوى العقلي
                                                           

 ،3العدد  مجلة العلوم اإلنسانیة، ،المسلسالت التلفزیونیة العربیة وأثرها في االنهیار األخالقي بالمجتمعات العربیة علي احمد الحاوري،  163

  .146_131، ص جامعة الحدیدة ، 2014
مجلة جامعة ، دراسة میدانیة على طلبة كلیة التربیة بجامعة دمشق، تأثیر الفضائیات التلفزیونیة األجنبیة في الشباب عیسى الشماس،  164

  .22، ص 2005 ،21المجلد  دمشق، العدد الثاني،
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 والمادي المعنوي المجال مع المتفاعل العقلي بالنشاط حضارة إلى تتحّول الثقافة أنّ  أي والمعرفة،

  165".المجتمع في

 القیم تدعیم في یساهم التلفزیون "أن سودانیة دراسة فقد وضحت ،االیجابیة اآلثار عن أما

 حول لبنانیة دراسة كما توصلت  166 "العینة أفراد من ٪ 44.63 بنسبة كبیرة بدرجة االیجابیة

 وزیادة  73٪ بنسبة والوحدة العزلة من یساعد في التخلص"على انه  للتلفزیون النفسیة اآلثار

 للمشكالت المشاهد فهم هي – التلفزیون- له االجتماعیة اآلثار أهم من المسؤولیة بتحمل الشعور

 الجنس اآلخر مع التعامل طرق أفضل فهمو  ٪ 56 بنسبة والمخالفات الجرائم وتجنب االجتماعیة

 العاطفیة المشكالت وحل ٪ 51 بنسبة الحیاة شریكة عن صالحة فكرة تكوینو  ٪ 57 بنسبة

  167".واالجتماعیة

یمكن  حیث المعرفة، جوانب بعض حول مفیدة معلومات على الحصول في "التلفاز ساهموقد      

 الحوادث  من االستفادة وحتى إلیه، السفر عناء دون الخارجي العالم على التعرف من الفرد

 الذین من ٪87 أن غربیة دراسة بینت ولقد ،وغیرها الجغرافیةو  الطبیةو  الثقافیة والجوانب التاریخیة

 للحصص الدائمین المتتبعین ٪من 50 و یشاهدونه مما كثیرا استفادوا أنهم أكدوا التلفاز یشاهدون

 ٪80 و العالم على نافذة هو التلفزیون أن یرون ٪ 93 أن معارفهم، كما طوروا إنهم أكدوا الثقافیة

  168".عزلتهن من النساء خرجأ نهأ صرحوا

 قیم مع تتفق ال والتي السلبیة القیم بعض عرض طریق عن للتلفزیون السلبي التأثیر رغم     

 تدارك یمكن لبرامجه العلمي التخطیطو  السلیم االستخدام خالل من أنه إال العربي المجتمع وأخالق

نه ال یمكن إعطاء أحكام قطعیة حول أالعربیة كما  والقیم تتفق یجابیةإ قیم وعرض التأثیر مثل هذا

                                                           
، 1992، أكتوبر 165العدد ، حالة الجزائر، مجلة المستقبل العربي، ثقافة الطلبة والوعي الحضاري ووسائل االتصالعزي عبد الرحمان،   165

  .88 ص 
  .166، ص 2002جانفي _ 2001، مجلة المنهل، دیسمبر اآلثار االیجابیة والسلبیة للتلفزیون على الطفلمحمد محمود المرسي،   166
، یقضیها الشباب في مشادة التلفزیون في محافظة درعااثر متغیري الجنس والمستوى التعلیمي لألب الفترة الزمنیة التي علي وطفة،   167

  .21، ص1994،  9مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، العدد 
168  Gofre dumqizdier , vers une civilisation de loisir, édit du seuil, paris, 1964, p206-207. 
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ة وما ینعكس ذلك على قیم الشباب هناك أیضا عملیة التأثیر على القیم فكما نجد مضامین سلبی

من تنمیة للمواهب الفنیة واإلبداعیة واالبتكار وكذا تطویر المستوى الثقافي للفرد أبعادا ایجابیة 

هود في النظر وباهتمام بالغ وجدي في والمجتمع لكن یبقى من الضروري أن تتضافر كل الج

مع الشباب المتلقي للرسالة اإلعالمیة   مارشال ماكلوهانعالقة هذا الفانوس السحري كما سماه 

والحرص على توعیة عناصر التنشئة االجتماعیة وبیان دورها المهم في عملیة حمایة الجیل 

  .الناشئ

  :القیم واألخالق11_

  ...حثین حول العالقة بین كل من القیم واألخالقتتباین وجهات نظر البا     

ك أن فمنهم من یرى أن بینهما اتفاقا وبالتالي یرون عدم التفریق بینهما وأنهما بمعنى واحد، وال ش"

سالم وشرائعه ال أنهم یعنون بها ذلك ل كل تعالیم اإلخالق لتشمالذین بهذا الرأي یوسعون دائرة األ

أذهان البعض، ألنها بهذا الفهم ال تعد مرادفة لمفهوم القیم وٕانما هي  المفهوم الضیق المتبادر إلى

  .أحد األنواع المتفرعة عنها

منهم من یرى أن بینهما فرقا یكمن في أن القیم تنقسم إلى أنواع منها القیم الخلقیة وهذا النوع و      

یكون كل خلق قیمة هو نفسه األخالق، وبذلك تكون األخالق جزءا من القیم، وعلى رأي هؤالء 

  .ولكن لیست كل قیمة خلقا

وهؤالء یعنون باألخالق تلك األحكام التي تنظم سلوك الناس بعضهم مع بعض والتي منها     

عة والعدل واإلحسان على سبیل المثال الحكم والحیاء والصبر والتحمل والكرم والشجا

   169".الخ...والصدق

هناك فرق بین القیم  أن، ولتثمین هذا الرأي وتعزیز وجهة نظر ولعل هذا األخیر أكثر دقة وتحدیدا

التأكید بالقول على أن القیم هي ذاتیة وشخصیة كما أنها متغیرة وهي عبارة عن واألخالق یمكننا 

                                                           
  . 96سابق، ص، مرجع القیم في المسلسالت التلفازیةمساعد بن عبد اهللا المحیا، 169
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نظم االعتقاد الداخلیة التي عقدها األفراد في توجیه سلوكهم أما األخالق فهي عالمیة موضوعیة 

  .بقى كما هي، باإلضافة الى أنها تأتي في الغالب من الدین والمجتمعوهي ثابتة ال تتغیر وت
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  خالصة

یجابیات رغم قلتها وهذا إال ینفي وجود  القیم لدى الشباب وشبكة االنترنتكل ما تم تقدیمه حول 

یجابي في إ لها دور الشبكة العنكبوتیةالتي توصلت في نتائجها على أن  الدراسات ما أثبتته بعض

تعزیز القیم لكن یبقى ذلك مكمال لمؤسسات التنشئة االجتماعیة كاألسرة والمدرسة والمسجد وكذا 

دور هذه المؤسسات قویا إال وقل شأن  _هذه الدراساتحسب _الجماعات األولیة وكل ما كان 

وفقا  وأنها لثقافیة واألخالقیةفي تعزیز القیم وبصفة خاصة القیم االجتماعیة وا شبكات االنترنت

دور ال تقوم بتغییر قیم الشباب مثلما یعتقده البعض وٕانما تقوم بدور مكمل ل بعض الدراساتلنتائج 

موجودة في نه كلما كان الشباب مستوعبا للتوجیهات القیمیة الأمؤسسات التنشئة االجتماعیة و

 نترنتلألنا مكتملة عندهم والذات االجتماعیة محققة لدیهم إال وقل لجوؤهم ألالبیئة االجتماعیة وا

 .لتعزیز أو اكتساب قیم جدیدة والوسائط المتعددة

 

  

  

 



 

  

  الثالثالفصل 
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  مدخل

تتمیز مرحلة الشباب بقدرتهم على العمل، والعطاء، والسعي نحو تحقیق األهداف،      

والقیم، واألنانیة، وبناء الذات، وحب االنطالق والتمرد، والرغبة الشدیدة للخروج عن العادات 

 وسرعة الغضب والتوتر، وبالتالي فإنَّ هذه المرحلة تتطلب توجیه الشباب ذهنیًا وفكریاً 

والوقوف بجانبهم بغرض عدم االنسیاق وراء قیم دخیلة جدیدة وافدة إلیهم من  ومساندتهم

  .الدول الغربیة

تحته عدة عناصر  أدرجي الذ "الشباب والقیم"وفقا لهذا جاء هذا الفصل لیعالج موضوع     

وتم وغیرها،  والدیمغرافیة أهمها مفهوم الشباب في بعض المدارس منها النفسیة واالجتماعیة

تحدید مرحلة الشباب وكذا الخصائص التي یتمیز بها الشباب  الوقوف أیضا على

 .واحتیاجاته، هذا مع التركیز على مشكالت الشباب منتهین في النهایة بخالصة
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  الشباب والقیم: الفصل الثالث

  مفهوم الشباب1_

 :المفهوم اللغوي للشباب1_1_

إدارك سن اللبوغ إلى سن الرجولة، والشباب یعني الحداثة وشباب الشيء أولھ ویعني " ھو

170".النشاط والقوة والسرعة  

 منظورعة أما في لسان العرب البن النشاط والقوة والسر "وفي المصباح المنیر الشباب یعني 

   171".یعني الفتاء والحداثة والشباب جمع شاب: شب الشباب

  .بمعنى المتفق علیه هو أن لفظ الشباب یشیر إلى الحیویة والنشاط والقوة والبنیة

 :تحدید مرحلة الشباب1_2_

بحیث  بالضبطرغم أن اغلب الدارسین والباحثین لم یتفقوا على تحدید مرحلة الشباب     

إال أننا سنحاول األخذ بالقول الراجع واألنسب   یر حسب كل دولةان هناك اختالف كبك

  ..واألقرب لدراستنا

التحدید "برز المحاوالت التي یمكن أن تنال القبول من طرف الباحثین تتمثل في أمن  إن

في هذا الصدد یشیر احد الباحثین و  ،لمتحدة فیما یتعلق بمرحلة الشبابا األممالذي قدمته 

سنة بأنهم  24و  15تحدد من هم بین عمري  إحصائیة وألغراضالمتحدة  األممإلى أن 

أن هناك بعض الدول التي تحصر  إال ،لهم األعضاءبتحدید الدول  اإلخاللشباب دون 

                                         
 جامعة حلوان، مركز نشر وتوزیع الكتاب الجامعي، ،الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الشباب، وآخرونجمال شحاة حبیب   170

  . 29، ص2000
  389_388، ص 1997، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، 3، المجلد لسان العربابن منظور،   171
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قا من مسؤولیة الشباب انطال أوسنة وفقا لتشریعاتها  35و  12الشباب بین  أعمار

.واالجتماعیة االقتصادیة

مرحلة الشباب  والقول الراجح هنا إجماال والذي یقترب من الواقع ویتناسب مع دراستنا هذه أن

تبدأ من سن الثامنة عشر إلى سن الثالثین وهي المرحلة التي یكون فیها الشباب أكثر نضجا 

  .وأكثر حماسا وحیویة وطاقة وقوة

  :وهناك من یقسم مرحلة الشباب إلى ثالث مراحل رئیسیة هي

 هذه المرحلة سنة وفي  15إلى  12تمتد هذه المرحلة العمریة من ": فترة المراهقة

من النواحي الجسمیة واالنفعالیة واإلدراكیة  ألالستقراریكون الفرد في حالة 

   .واالجتماعیة وذلك نظرا لسرعة التغیرات االنفعالیة التي یمر بها

  وهي مرحلة  21تمتد من بدایة سن المراهقة إلى غایة سن : األولىفترة الشباب

بالغ ناضج جنسیا وعلى قدر عال من النضج  إنسانانتقالیة یتحول فیها الفرد إلى 

   .االجتماعي

 سنة ومع نهایة هذه المرحلة یكون قد  30 إلى21تمتد من سن : فترة الشباب الثانیة

     172."اكتمل بناء الفرد من جمیع النواحي

وفي التوصیة األولى الصادرة عن المؤتمر األول لوزراء الشباب العربي الذي عقد بالقاهرة 

اتفق على أن مفهوم الشباب یتناول أساس من تتراوح " 1969أكتوبر 4في الفترة الممتدة من 

 .سنة وذلك انسجاما مع المفهوم الدولي المتفق علیه في هذا الشأن 25و  15أعمارهم بین 

                                         
، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، الطبعة الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربيتأثیر إحسان محمد الحسن،    172

  .21، ص1998 األولى،



  الشباب والقیم                                                               الثالثالفصل 

 

113 
 

 بحیث العمري المدى في وأكبر أوسع الشباب مرحلة تكون أن بالشباب االهتمام یقتضي وقد

 .الرشد مرحلة من كبیر جزءنهایتها  وفي والطفولة المراهقة من جزء بدایتها فیه تشمل

 مرحلة بین الفرد یجتازها التي بالفترة تحدیدها هو الشباب لفترة المقبول والتحدید      

 والنفسي واالجتماعي والعقلي الجسمي النضج خاللها یتحقق والتي الرشد ومرحلة الطفولة

 الشخص زواج إلى والثانویة األولیة عالماته وظهور البلوغ بدء من المرحلة هذه وتمتد

  .راشد كإنسان مسؤولیاته وتحمل

 الشباب، لمرحلة العمري المدى تحدید في تؤثر التي والثقافیة الفردیة الفروق من بالرغم      

 إلى 15 سن من الشباب تشملمداها عشر سنوات و  التي المرحلة نحدد أن نستطیع فإننا

 نموهم حیث من طبیعیا سیرا حیاتهم سارت نالذی أبناء المجتمع سن غالبیةل بالنسبة  25سن

   173".وتعلیمهم

حدود عامین حول نقطة البدء واالنتهاء ویبقى االختالف من جنس إلى أخر ومن "وفي 

   174".أخرىثقافة إلى 

من هذا یتضح أن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة التي تبدأ بعد سن الطفولة إلى غایة       

اهللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف  :" وهذا واضح في قوله تعالىضعف الكبر 

  .54سورة الروم اآلیة " قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفـا وشيبا

هم أول من حاول تقدیم مفهوم للشباب وفي  دیموغرافیاالعلماء فیعتبر " مفهومأما الشباب ك

العمر الذي یقضیه الفرد  أوهذا التحدید نجدهم قد استندوا إلى معیار خارجي یتمثل في السن 

  175."في التفاعل االجتماعي

                                         
، دار الفكر العربي، القاهرة، الشباب بین صراع األجیال  والهدى اإلسالمي عبد المجید احمد منصور وزكریاء الشربیني،   173

  .34ص  ،2005
، ص 2006، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، ، نظرة اجتماعیةاإلنسانالتنمیة وحقوق أبو الحسن عبد الموجود،    174

250_251.  
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  :المفهوم االصطالحي للشباب1_3_

  :مفهوم الشباب وفق االتجاه الدیموغرافي1_3_1_

فهم یعتبرون الشباب مرحلة "یحاول هذا االتجاه تحدید مفهوم الشباب وفقا لمعیار السن       

والتي یكتمل فیها النمو الجسمي والعضوي وكذلك  اإلنسانطور من أطوار نمو  أوعمریة 

فهناك من  ،نضجه العقلي والنفسي على نحو یجعل المرء قادرا على أداء وظائفه المختلفة

لشریحة العمریة تحت سن العشرین ویرى آخرون أنها الشریحة مابین یرى أن الشباب هم ا

وقد اعتمدت ، خمسة عشر عاما وخمسة وعشرین عاما ویمتد بها آخرون حتى سن الثالثین

بین معیار العمر كمحدد لفترة الشباب بأنها الشریحة التي تمتد  1980األمم المتحدة عام 

15-30".176  

العمر التي تتمیز بالقابلیة للنمو والتي یمر فیها اإلنسان فترة "مرحلة الشباب عموما هي و 

  177."بمراحل حیویة من النمو والنضج الذهني والبدني والعاطفي

والمعیار العمري مع بساطته ووضوحه ومع تمیزه بالواقعیة یصعب االتفاق علیه بین سائر "

سم طقوسیة معینة قد ال المجتمعات ففي المجتمعات البدائیة قد تربط بدایة هذه المرحلة بمرا

أما في المجتمعات النامیة  ،تها أو نهایتهایح معالم بداتبط غالبا بالسن، وبالتالي ال تتضتر 

والمتقدمة فتبرز معالم هذه المرحلة بل وتشغل وضعا متمیزا في بنیة المجتمع، وباتساق مع 

وتتسع مساحة الفترة  ،وغیرهاوالتشریع والعمل والترویح  واألسرةالنظم االجتماعیة به كالتعلیم 

الزمنیة لهذه المرحلة العمریة بقصد تمكینها من اكتساب المعرفة والخبرات المناسبة التي 

  .عي واالقتصادي وممارسة مسؤولیاتهمتطلبات النمو االجتما ل الفرد قادرا على مقابلةتجع

                                                                                                                               
  . 113، ص سابقمرجع  ،عالقة استخدام تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة باغتراب الشباب الجامعي خالد منصر،  175
  .86، ص مرجع سابق، اجتماعي العولمة والشباب من منظورمحمد سید فهمي،    176
   29ص مرجع سابق، ،الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الشبابجمال شحاة حبیب وآخرون،    177
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  :مفهوم الشباب عند علماء االجتماع1_3_2_

هذا االتجاه مرحلة الشباب هي الفترة التي تبدأ حینما یحاول المجتمع  أصحابحسب       

   178".تأهیل الشخص لكي یحتل مكانة اجتماعیة

التي تشكل قوة حیویة في المجتمع وأن شروط الحیاة وطبیعة المشكالت التي "وهي الفئة 

ویرجع  رىأخیواجهونها تجعل منهم شریحة اجتماعیة یمكن مقارنتها بأیة شریحة اجتماعیة 

التجانس الذي یتمیز به الشباب إلى تأثیر القوى االجتماعیة التي  هارتانالسوسیولوجي 

تجعل منهم شرائح اجتماعیة متمیزة وذلك في مختلف البلدان وفي مختلف مراحل التطور 

  .التاریخي

الفكر السوسیولوجي هو نتاج لكل الفعالیات االجتماعیة الساریة  أصحابالشباب حسب      

الحرجة لعملیة  األوقاتفي المجتمع وهم في الوقت نفسه قوة حقیقیة تمتلك خصوصیة في 

 1994عام  األوروبیة اإلقلیمیةالمشاركون في الندوة  أكدوفي هذا الصدد  ،التغیر االجتماعي

عن الفعل االجتماعي انه یجب أن ینظر إلى الشباب للبحث  األوروبيالتي نظمها المركز 

الفرد للرشد االجتماعي وأن الشباب یلعبون دورا رئیسا في  تهیئبوصفهم محصلة انفعالیة 

تلك العملیات وجوانب الحیاة الشبانیة یسعى  إدراكالعملیات االجتماعیة الجاریة ومن اجل 

تهم االجتماعیة وذلك على مستوى الباحثون إلى دراسة مختلف الشروط التي تحیط بحیا

  179."الفراغ وأوقاتالعائلة ونظام التعلیم والعمل 

یعتمدون في تحدید مفهوم الشباب على طبیعة ومدى اكتمال " لذلك نجد علماء االجتماع 

فهم یرون أن فترة الشباب تبدأ عندما یحاول المجتمع تأهیل الفرد  ،التي یؤدیها الشاب األدوار

في بناء المجتمع  أدوارااجتماعیا وثقافیا ومهنیا لیحتل مكانة اجتماعیة یؤدي فیها دورا أو 

                                         
  25، ص مرجع سابق، في مجال رعایة الشباب الخدمة االجتماعیةوآخرون،  جمال شحاة  178

179  . 47_45 سوریا، دمشق، ص، األولى، الطبعة ومواقف تواتجاهاالشباب قیم علي وطفة، مها زحلوق و 
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في  أدواره أداءمكانته االجتماعیة ویبدأ في  لوتنتهي هذه الفترة حینما یتمكن الفرد من احتال

  180."ل ثابت ومستقر وفقا لمعاییر ونظم هذا المجتمعالسیاق االجتماعي بشك

بمعنى المجتمع  هنا ودوره في تكوین الفرد یلعب دور مهم جدا في تحدید مرحلو الشباب 

  .عند علماء االجتماع

  :مفهوم الشباب وفق االتجاه النفسي1_3_3_

 إدراكإلى مدى اكتمال الذات ومدى مالئمة الفرد مع الواقع في "یرجعون فترة الشباب 

  181."واإلدراكیةحاجاته الوجدانیة 

الشباب لیس مرحلة عمریة تتحدد بسن معینة وٕانما حالة "هذا االتجاه أن  أنصاركما یرى 

نفسیة ال عالقة لها بالعمر الزمني، فأنت شاب بقدر ما تشعر بالحیویة والحماس والحركة 

للحیاة  اإلنسانوهذا یعكس نظرة  ،الدور المناط بالفرد وأهمیةفي الحیاة  واألملح والطمو 

الرغبة في العمل والحیاة یكون شابا وحین یخفق في  اآلخرینفبمقدار ما یستطیع أن یولد في 

في الهروب وهذه بدایات مرحلة الشیخوخة ویتم فیها  والرغبة واإلحباطذلك یشعر بالیأس 

درات العقلیة للفرد تقاء في البناء الداخلي للشخصیة وتكوین الذات واتجاه القعملیات تغیر وان

وحسب رأي علماء النفس أن مرحلة الشباب ترتبط باكتمال البناء  أخربمعنى  ،نحو االكتمال

واكتمال نمو كافة جوانب  األساسیةالدافعي واالنفعالي للفرد في ضوء استعداداته واحتیاجاته 

  182."اآلخرینشخصیته الوجدانیة والمزاجیة والعقلیة بشكل یمكنه من التفاعل السوي مع 

                                         
  57، ص 1984، منشورات وزارة الثقافة السوریة، دمشق، الثقافة وقیم الشبابملكة ابیض،    180
   25، مرجع سابق، ص في مجال رعایة الشباب الخدمة االجتماعیة، جمال شحاة وآخرون  181

  .100ص األهلي للطباعة والنشر،، الشباب العربي، دراسات في المجتمع العربي المعاصرمحمد خواجة،   182
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من هنا یمكننا القول أن عملیة تكوین شخصیة الفرد وفق معاییر القدرة والطاقة والقوة وغیرها 

  .والعمرهي التي تحدد مرحلة الشباب بغض النظر عن السن 

  :دمة االجتماعیةالشباب في الخ2_

وتعتبر هذه المرحلة مرحلة انتقالیة إلى  سنة 24 و 12 بین الذي یتراوح سنه"هو الفرد 

  183."الرجولة

هذا االتجاه یعتبر غیر دقیق نوعا ما في تحدید مرحلة الشباب الن سن الثانیة عشر صغیر 

  .هذه المرحلةجدا مقارنة بمرحلة الشباب وسن الرابعة والعشرین أیضا ال یكفي في تحدید 

هي تلك التي "علماء البیولوجیا فیؤكدون أن نقطة البدایة في فترة بدایة الشباب  ىدلأما      

تتالشى عندها الرهافة  إذتحدث فیها تحوالت واسعة وعمیقة وسریعة في مالمح جسم الشباب 

ودقة القسمات الممیزة للطفولة وتحل محلها الفظاظة النسبیة الناتجة من اختالف نسب 

الجسم وأطرافه وكل هذا یكون له تأثیر على جوانب فیزیولوجیة عدیدة في جسم  أعضاء

   184."الشاب

  

قدم مفاهیم من  أیضا هناك من الباحثینعلى غرار تقدیم كل اتجاه تصوراته لمفهوم الشباب ف

  :نذكر منهایمكنها أن تلخص االتجاهات السابقة 

وهو اجتیاز ) البلوغ(الدخول في حیاة الكبار  هي"أن مرحلة الشباب  حد الباحثینأحسب 

وهو ما تم تداوله والتأكید علیه من  185."المراحل االجتماعیة المرتبطة باألدوار االجتماعیة

  .قبل علماء االجتماع

                                         
  .29، ص سابقمرجع  ،الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الشباب جمال شحاتة حبیب وآخرون،  183
  .177ص  ،مرجع سابق ،أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب السعید بومعیزة،  184
، دراسة سوسیولوجیة بحي المدینة الجدیدة بمدینة وهران، مجلة الشباب والمشكالت الشباب والعمل في الجزائر زواوي بن كروم،  185

  .11، ص 2013االجتماعیة، العدد األول، جانفي، 
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عبد اهللا بوجالل أن الشباب یشكلون فئة اجتماعیة لها ممیزاتها وخصائصها " في حین یعتبر

إلى  باإلضافةویأتي في مقدمة تلك السمات  ،األخرىالتي تنفرد بها بقیة الفئات العمریة 

الجرأة والدینامیكیة وحب االطالع والرغبة في التغییر والقلق على المستقبل : عامل السن

... والقیم وأنماط السلوك األفكارعلى الجدید من  واإلقبالوحب الظهور ورفض الواقع 

   186."وغیرها

في  نرى اختالفهم _الدیمغرافیة واالجتماعیة والنفسیة_في تعریفات المدارس السابقة      

تحدید السن الذي یمثل مرحلة الشباب مع اتفاقهم على أن مرحلة الشباب هي مرحلة البلوغ 

   .والفتوةوالنمو 

  الشبابخصائص 3_

 تتمیز لما نظراً  والمتهمین، الباحثین طرف من متضاربة بأوصاف توصف" الشباب مرحلة إن

 وبرأي واالبتكار، اإلبداع مرحلة انهأ للبعض، بالنسبة الممیزات هذه بین ومن ممیزات، من به

 الحال بطبیعة تختلف األوصاف وهذه الصعبة، والمشكالت والحیرة الشك مرحلة انهأ اآلخرین

 الثقافیة االجتماعیة )المنطلقات( ةالخلفی وتباین الشباب فیها یعیش التي البیئة باختالف

 .ومالمحه الجسمیة خصائصهم في الشباب یختلف أن الطبیعي ومن واألسریة، واالقتصادیة

  :التالي النحو على الباحثون إلیها أشار التي الخصائص أهم نذكر أن ویمكن

 االنتظام وعدم بالسرعة الشباب مرحلة في الجسمي النمو یتمیز: النمو الجسمي3_1_

 شكال یأخذو  الوجه تناسق فیزول تتغیر الطفولة مالمح تبدأ وعلیه والوزن، الطول في كالزیادة

 ألن ذاته أو جسمه نحو الفرد حساسیة في ةأوالمفاج السریعة التغیرات هذه وتسبب جدیدا،

  .شخصیته تكوین في األساسیة المقومات من اإلنسان جسم

                                         
  .178، صمرجع سابق ،أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب السعید بومعیزة،  186
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 والثانویة األولیة الجنسیة الخصائص تبدأ الفیزیولوجي النمو من: الجنسیة الخصائص3_2_

 الحالة حیث من علیه أثر یحدث وهذا التناسل، على قادر الشاب تجعل التي الظهور في

 بین الصراع نتیجة داخلیة توترات من یصاحبها ما كل مع بإلحاح الجنسیة وحاجاته المزاجیة

 أخرى، بطریقة أو الزواج طریق عن یشبعها وهل إشباعها، له تتیح التي والمؤسسات األشكال

 187."ذلك أو الحل هذا باتخاذ السائدة القیم له تسمح حد أي وٕالى

 واإلناثیتم تحقیق القدرة على التناسل لدى الشباب وتنمو الخصائص الجنسیة عند الذكور  "

  188."د المشاعر خصوبة وعمقاوتزدایزداد االرتباط بین الجنسین و 

ومن خصائص الشباب أنها مرحلة اإلبداع والتدفق العقلي والعاطفي والزیادة إلى المیول 

  . والوجداني الجنسي

 لها التي زیولوجیةوالفی الجسمیة التغیرات من بكثیر اببالش یمر": االنفعاليالنمو 3 _3_

 بشدة یتصف المرحلة هذه في اببالش بأن مالحظة ویمكن االنفعالیة حیاته على كبیر تأثیر

والعنف  بالحدة یتمیز أنه نالحظ كما والحیرة، واالنطواء بالكآبة یشعر كما الحساسیة والرهافة

 الجسمي نموه تقدم كلما النضج نحو خطوات االنفعالیة اببالش حیاة وتخطو

  189."واالجتماعي

 االستقالل إلى الشباب ینزع الشباب من األخیرة المرحلة في" :لاالستقال  إلى النزعة3_4_

 تحمل إلى والتطلع نفسه على االعتماد إلى غیره على االعتماد من واالنتقال االجتماعي

 النضج درجات آخر الشاب یبلغ الشباب مرحلة ایةنه ومع االجتماعیة المسؤولیات بعض

 عن فكرته تمیز جدیدة اتجاهات الشاب ینمي االجتماعیة الناحیة ومن والعقلي، الجسمي

                                         
، دراسة میدانیة بجامعة المدیة، وزارة الشباب في توجیه سلوك الشباب دور القیم الترفیهیةسمیر دحماني والعربي زغایش،    187

  .37، ص 2014_2013  والریاضة، المعهد الوطني للتكوین العالي إلطارات الشباب، الجزائر،
  .130 ، ص1984، دار الفرقان للنشر والتوزیع، عمان، المسیر في علم النفس االجتماعيمرعي توفیق واحمد بلقیس،   188
مذكرة ماجستیر، قسم علم النفس وعلوم التربیة، كلیة العلوم  ،المیول االنتحاریة وعالقتها بتقدیر الذاتعبد الحفیظ معوشة،   189

  .135_132، ص 2008_2007االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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 حیاة إلى باألسرة عالقاته من وینتقل یكبرونه، ومن وزمالئه والدیه نحو واتجاهاته نفسه

 الفردیة نزعته من ویتحرر باآلخرین اهتمامه فیزداد أوسع نطاق على خارجیة اجتماعیة

   190."واألنانیة

االنزواء والشدة في التعامل مع شعوره  إلىن الشاب في هذه المرحلة یمیل فعال إ    

  .باالستقاللیة في الرأي  وتحمل المسؤولیة

 دقة أكثر وتصبح تهاذرو  العقلیة القدرات تبلغ الشباب مرحلة في :"العقلیة الخصائص3_5_

 التذكر على القدرة وتنمو الظهور، في الخاصة والهوایات المیول تبدأ هنا ومن التعبیر، في

 مجردلا التفكیر ینمو كما الملموس، النطاق في المحصور غیر لمجردا والتخیل واالنتباه

  .المشكالت وحل األشیاء على والحكم واالستنتاج االستدالل على القدرة وتزداد

 والمبادئ األفكار تقبل عن ویتوقف النقد على الشاب قدرة تزداد بالذات الفترة هذه في أنه كما

 إلى ینتهي وقد وینتقدها ویناقشها فیها یفكر وٕانما تمحیص، دون الكبار له یقدمها التي والقیم

 وما بهم المحیط العالم عن وآراء أفكار تكوین إلى ببعضهم األمر یصل وقد بعضها، رفض

  191."االجتماعیة التنشئة مؤسسات تقدمه ما مع تتعارض قد وتقالید قیم من یحتویه

 :هذه الخصائص نذكر أیضا إلى  إضافة 

  نه طاقة أ على اجتماعي بطبعه وهذا یعني المیل الطبیعي لالنتماء"أن الشباب

، االستقاللیة، ودرجة عالیة من الدینامیكیة تمیز بالحماسة، الحساسیة، الجرأةت إنسانیة

  .روالحیویة والمرونة واالندفاع والتحر 

  لو كان التناقض فهو یتصرف أحیانا كما لو كان ناضجا راشدا وأحیانا یتصرف كما

طفال غیر ناضج كما انه ینطلق من مثالیات اقرب إلى الطوباویة ونقضه یقوم على 

  .أساس أن الواقع یجب أن یتطابق مع تفكیره

                                         
  .180، ص مرجع سابق ،أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب السعید بومعیزة،  190

  .32_31، مرجع سابق، صدور القیم الترفیهیة في توجیه سلوك الشبابسمیر دحماني والعربي زغایش،   191
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  القدرة على االستجابة للمتغیرات من حوله والسرعة في استیعاب وتقبل الجدید

في تغییر المستحدث وتبنیه والدفاع عنه وهذه السمات تعكس قناعة الشباب ورغبته 

   192."الواقع الذي وجد فیه والذي لم یشارك في وضعه

 " درجة عالیة من الدینامیكیة والمرونة والحیویة المتسمة باالندفاع واالنطالق والتحضر

  .والتضحیة

 بدأ التفكیر في خیارات الحیاة والمستقبل والزواج والتعلیم والثروة.  

  تلالنفجارااضطراب اتزان الشخصیة وارتفاع مستوى توترها حیث تصبح معرضة 

  .واألصدقاء األسرةاالنفعالیة واختالل العالقات مع 

  للمتغیرات المستحدثة والدفاع عنها االستجالبالقدرة على.  

  ال یقبل بالضغط والقهر وهذا السلوك جزء من العنفوان الداخلي للشباب واالعتزاز

  .دم االمتثال للسلطة كتوجه تقدميبالنفس وع

  تتمیز بالحماسة والحساسیة والجرأة واالستقاللیة وازدیاد مشاعر القلق  إنسانیةطاقة

  .والمثالیة المنزهة عن المصالح

  بأكبر قدر من المعرفة المكتسبة مجتمعیا واإللمامفضول وحب استطالع.  

 بروز معالم استقاللیة الشخصیة نحو تأكید الذات.  

 أن الواقع یجب أن یتطابق مع تفكیره  أساسا ناقض ونقضه یقوم على دائم

  193."المثالي

كما یبلغ الشاب في هذه المرحلة ذروته في القدرات العقلیة وتظهر فیه الرغبات       

  .والمیوالت التي یمكن أن یسلك طریقها

                                         
  .54، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، ص الشباب والحق في االختالفمحمد الجوهري،   192
  .32_32، ص مرجع سابق، الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الشباب، وآخرونجمال شحاتة حبیب   193
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  احتیاجات الشباب4_

ترتبط احتیاجات الشباب بخصائص المرحلة العمریة والظروف االجتماعیة التي      

والتي تجعل لهم طبیعة خاصة ولكي یؤدي الشباب الدور المطلوب منه یقتضي "یعیشونها 

  .فهم تلك االحتیاجات وتوفیر سبل إشباعها

أو  بأنها حالة من النقص واالفتقار واالضطراب الجسمي الحاجةویعرف علماء النفس 

  .النفسي إن لم تلق إشباعا أثارت لدى الفرد نوعا من التوتر والضیق ال یزوالن إال بإشباعها

بأنها ضرورات فردیة مترتبة على الخصائص البیولوجیة  حاجة الشبابیعرف آخرون      

وأن سد تلك الحاجات  ،ة الممیزة لمراحل النمو المختلفةوالنفسیة وطبیعة العالقات الشخصی

  .مع تحقیق األهداف المجتمعیة في نفس الوقت لألفراد أفضلكفیل بتحقیق توافق اجتماعي 

 194:"المجتمعیة في النقاط التالیة األهدافر حاجات وتنحص     

وهي متطلبات تنبع من طبیعة التكوین العضوي والجسمي " :الحاجات الفیزیولوجیة4_1_

غیر متغیرة وبسیطة التحقیق وهي  األفراد، وهي حاجات كثیرا ما تكون مشتركة بین لإلنسان

الحاجة : التوازن الوظیفي والعضوي ونجد منها وٕاحقاقتسعى إلى تحقیق نمو الجسم سلیما 

  .....إلى الطعام، النوم، الجنس،

لدى  وهي حاجات تعمل على تحقیق التوازن النفسي: الحاجات النفسیة الوجدانیة4_2_

الفرد وهذه حاجات تشیر إلى التكامل النفسي للعملیات النفسیة والعقلیة واالجتماعیة ونجد من 

   195."هذه الحاجات الحاجة إلى التقدیر واحترام الذات، الحاجة إلى إشباع الدوافع والمیول

                                         
  .32، مرجع سابق، صدور القیم الترفیهیة في توجیه سلوك الشبابسمیر دحماني والعربي زغایش،   194
  .104 ، ص1994، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع، بیروت، الشباب ومعركة الحیاة المعاصرةولید طافش،   195
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كما هو بحاجة إلى اإلحساس باألمن واألمان وفي حاجة إلى أن یحب وفي حاجة إلى القبول 

  .التقبل االجتماعي من جانب األصدقاء والمحیطین والحاجة إلى اهتمام الجنس اآلخر وأ

  :الحاجات العقلیة4_3_

لغذاء الفكري والثقافي والدیني وفهم التراث والتاریخ كما هو في إلى اشد الحاجة أالشباب في "

حاجة إلى تحصیل الحقائق والمعلومات وتفسیرها كما هو في حاجة الكتساب مزید من 

الخبرات والحقائق والمهارات العلمیة والفنیة وفي حاجة للتوجیه التربوي والمهني والتخصص 

  . االبتكاروٕاشباع الذات عن طریق النجاح والتفوق و 

  :الحاجات االجتماعیة4_4_

  :األتيالحاجات االجتماعیة للشباب إلى  أهمللشباب احتیاجات متعددة ویمكن تصنیف      

الحاجة لعمل مناسب یدر دخل یفي بمتطلبات  الحاجة إلى الحیاة األسریة المستقرة السعیدة

الحاجة إلى تكوین  من مسكن وملبس الحاجة إلى االمتالك والقیادة والسیطرة والسلطة األسرة

الحاجة لمعرفة كیفیة االستفادة من وقت الفراغ  عالقات طیبة مع الزمالء من نفس السن

  196."واستثمار الطاقات بطریقة مفیدة

 ضروریات الحیاةاب في هذه المرحلة إلى احتیاجات فردیة یراها من بكما یفتقر الش     

  ....لتحقیق التوازن الفیزیولوجي والوجداني والعقلي واالجتماعي

 یحتاج الشباب دائما إلى الفرص المناسبة للتعبیر عن" :البتكارياالحاجة إلى التعبیر 4_5_

 أوالثقافیة مثل كتابة المسرحیات والقصص  األنشطة، ومن خالل أنواعهاحاجاته باختالف 

لخ یجد الشباب العدید من الفرص الستثمار قدراتهم والتعبیر إ....عن طریق الفنون الیدویة 

                                         
، دراسات نظریة ومیدانیة في البیئة المصریة، القاهرة، دار مصر المتواصلةالشباب والتنمیة ، وآخرونمصطفى إبراهیم عوض   196

  .7 ، ص1997للخدمات العلمیة، 
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 اإلبداعواتجاهاتهم وكذلك التعبیر عن ذواتهم وبذلك یشبعون حاجاتهم إلى  آرائهمعن 

  .واالبتكار

وهذه الحاجة یتم إشباعها عن طریق الجماعات المختلفة التي : الحاجة إلى االنتماء4_6_

تسب إلیها اإلنسان ومؤسسات رعایة الشباب تعتبر الجماعات التي تتكون أو تكون داخل ین

تلك المؤسسات من أهم الجماعات التي تشبع الحاجة إلى االنتماء ألنها جماعات صغیرة 

  .منظمة لها أهداف مرسومة وأنشطة مصممة خصوصا لمقابلة تلك الحاجات

ذه الحاجة من خالل المشاركة في األنظمة ه إشباعویتم : الحاجة إلى المنافسة4_7_

  .فاألنشطة الریاضیة والثقافیة والعلمیة یتنافس فیها الشباب حسب میولهم وهوایاتهم

خیر بطبعه یحب الناس ویسعى إلى خدمتهم  اإلنسانن إ: اآلخرینالحاجة إلى خدمة 4_8_

لذلك نجد الشباب یشتركون في الخدمة العامة التي یضحون فیها بوقتهم وجهدهم في سبیل 

كالجماعات التي تزور المرضى في المستشفیات  اآلخرینفالشباب یهبون لمساعدة  اآلخرین

   197."فیف عنهملمواساتهم والتخ ویقدمون لهم الهدایا ویجلسون معهم لساعات طوال

إلى فضاء إلفراز هذه القوة واإلبداعات التي یتمیز بها عن غیره  كذلك یحتاج الشباب     

كمشاركته في األنشطة المتنوعة أو انتمائه إلى مؤسسات معینة لتفریغ هذه الشحنات بروح 

  . التنافس واالحتكاك مع اآلخرین في میادین الحیاة

  :یلي ما االحتیاجات الشباب نذكر منه آخروهناك تصنیف 

 " یدور حوله ما إلدراكالحاجة إلى تقبل الشباب ونموه العقلي والجسمي حیث یسعى.  

  وخصوصا أن الشباب لدیه طاقات  إلیهالحاجة إلى توزیع طاقاته في نشاط یمیل

  .بناءة یزید من حالة االضطراب والملل والتوتر لدیه أنشطةهائلة وعدم تفریغها في 

                                         
  .33، مرجع سابق، صدور القیم الترفیهیة في توجیه قیم الشبابسمیر دحماني والعربي زغایش،   197
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  كمقدمة لبناء شخصیة مستقلة وتأهیله ألخذ  األسرة إطارفي  االستقاللالحاجة إلى

  قراراته المصیریة في الحیاة والعمل واالنتماء 

  الحاجة إلى ثقافة جنسیة خاصة في بدایة تفتح الشباب ومعرفة المتغیرات الجسدیة في

الشباني  اإلشرافمن الثقافة الجنسیة من قبل مراكز  أدنىراهقة وتوفیر حد مرحلة الم

  198."والمجتمعي لتوفیر حمایة للشباب من االنحراف

إلى احتیاجات زائدة إلشباع میوالتهم وتطویر هوایاتهم  بحاجة وهكذا یبقى الشباب دائما    

  .لبناء الشخصیة

  مشكالت الشباب 5_

األوضاع والمواقف أو الحاالت التي یواجهها الشباب مشكالت الشباب هي تلك "       

حل مناسب لها وتتفاعل فیها  إیجادالبیئیة من  أوالذاتیة  وٕامكانیاتهمویعجزون بقدراتهم 

  .بیئاتهم في حدوث المشكالت وأوضاعالذاتیة مع ظروف  وأوضاعهم ظروفهم

  :المشكالت االجتماعیة5_1_

من وجهة  جماعات السوءیتجه الشباب إلى االنخراط في  أحیانا للتربیة الخاطئةنتیجة      

االنحراف السلوكي كالسرقة واالعتداء  اكلنظر المجتمع، مما یمهد الطریق إلى ظهور مش

والغش في االمتحان وسوء التكیف االجتماعي ویتصف الجانب االجتماعي لدى الشباب 

وفیما یتعلق بالتآلف یمیل الشباب إلى نفوره منهم  أو یناآلخر بمظاهر رئیسیة في تآلفه مع 

نه یحاول أن یؤكد اعتزازه بشخصیته أویؤثر ذلك على سلوكه ونشاطه كما الجنس اآلخر 

ویشعر بمكانته ویرغم المحیطین به على االعتراف له بذلك ویخضع لجماعة الرفاق، كما انه 

                                         
 _2006، مذكرة ماجستیر، كلیة التربیة واإلرشاد النفسي، جامعة دمشق، هواجس المستقبل عند الشبابسها عبد اهللا زیدان،   198

  .32_31ص 2007.
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الحیاة  آفاقإلى اتساع  باإلضافةهذا  خریناآلیستطیع أن یدرك العالقات القائمة بینه وبین 

  199."االجتماعیة مما یوسع له دائرة نشاطه االجتماعي

  :یلي ومن هذه المشاكل نذكر ما

نقص خبرة الشباب في االحتكاك االجتماعي والتعامل مع المواقف االجتماعیة المختلفة عدم "

بالمعاییر والقیم السائدة في المجتمع حتى یعمل على االلتصاق بها وعدم الخروج عن  اإللمام

 عدم تكوین صداقات جدیدة مما یؤدي إلى حاالت االنطواءأو  األصدقاءقلة عدد  مسیرتها

بعدم قبوله اجتماعیا مشكلة  وٕاحساسه األصدقاءفي جماعة  أهمیتهشعور الشباب بعدم 

   .على العمل ومشكالته اإلقدام البطالة وعدم الحصول على عمل

  :المشكالت األسریة5_2_

  :وهي مشكالت كثیرة ومتنوعة منها

  .الترمل ما یؤثر سلبا على الشباب أوبانفصال الوالدین بالطالق  األسرةتصدع 

مكروه منهم مما یؤدي إلى اكتساب  أونبوذ م بأنهسوء العالقة بین الشباب ووالدیه مما یشعره 

  .السلوك العدواني

في شؤون  والتدخل أصدقائهاالبن حقه في الحریة واختیار  إعطاءفي عدم  األسرةتزمت 

  200."الشاب حتى الشخصیة منها

  .ف وعدم االكتفاء الماديارینقص المصهذا باإلضافة إلى 

                                         
  .36، ص سابق، مرجع دور القیم التربویة في توجیه قیم الشباب ،زغایشسمیر دحماني والعربي   199
   .78 ص، 2001، دار الكتب، سوریا، الشباب اجتماعیا واقتصادیا تنمیة سیكولوجیة الشباب،كمال طارق،    200
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  :المشكالت النفسیة5_3_

  هي مجموعة الضغوط والتوترات النفسیة التي تواجه الشباب وتؤدي على أنفسهم والمجتمع "

 المشكالت النفسیة للشباب أسباب:  

  التنشئة االجتماعیة في مرحلة الطفولة  أسالیبفشل  

 في البحث عن فرص  أوحباطات التي یتعرض لها الشباب سواء في الدراسة اإل

  العمل

  عالقات اجتماعیة مرضیة إقامةعدم قدرة الشباب على  

  احتیاجاتهم المتعددة إشباعفشل الشباب في  

  :واألخالقیةالمشكالت الدینیة 5_4_

القضایا التي تثیر القلق لدى شریحة من الشباب نظرا  أوالظواهر  أو األفكاریقصد بها      

التي تتعلق بالجانب الدیني ویواجه  األمورلتعارضها مع الدین فالشباب یعاني في بعض 

بسبب هذا  أخرىثر عمیق في شخصیته وقد یتورط في مشاكل أمشكالت دینیة ذات  أحیانا

الغموض من المشكالت الدینیة الحاجة إلى التوجیه الدیني والحیرة بخصوص المعتقدات 

م احترام القیم الشعائر الدینیة والتمسك بالتعالیم الدینیة وعد إقامةوالشك الدیني وعدم 

األخالقیة وعدم معرفة المعاییر التي تحدد الحالل والحرام والصواب والخطأ والصراع بین 

  201."المحافظة والتحرر والشعور بالذنب

  :بحیث یصادف الشاب بعض المشاكل في هذا الجانب نذكر منها

 " الدین الحنیف ومعرفة  أمورالدیني للتعرف على  واإلرشادحاجة المراهق للتوجیه

  الفرائض والشعائر الدینیة 

                                         
  .229_ 231، ص مرجع سابق، القیم الدینیة للشباب من منظور الخدمة االجتماعیةنورهان منیر حسن،   201
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  معالجة النقص لدیه في معلوماته الدینیة لتعریفه الصواب من الخطأ حتى ال یقع

الدین الحنیف والتي ال تتنافى ومعاییر  أمورفریسة أفكار دینیة متطرفة بعیدة عن 

  المجتمع

 ین التزمت والتحرر إبعاده عن التعصب الدیني ومساعدته بالبحث عن التوازن ب

 202."واالنفتاح

   :القیمو الشباب  6_

إن مرحلة الشباب تتصف بالتمرد وحب التطرف والفضول واإلطالع وتتصف أیضا "     

ویتسم  ،بالبحث عن الترفیه والمتعة واالبتعاد عن الصرامة، وهي األكثر حبا ومیال لكل جدید

الشباب بالحیویة والخفة والنشاط والنزعة نحو التجدید بالبحث عن كل جدید واالزدراء بالقدیم 

لتلبیة الدوافع وٕاشباع الفضول، أو التطلع بمواصفات نحو مجتمع بمواصفات ومقومات 

 203."أفضل

درجة محافظة الشباب على قیمهم یتوقف أساسا على مدى فعالیة "لذلك نجد أن      

نمط  ففي حال أخفقت هذه المؤسسات في توفیر" ات التنشئة االجتماعیة من عدمهمؤسس

یمكن أن تتحول إلى ثقافة مضادة   وقیمه ن ثقافة الشبابإحیاة مقبول من طرف الشباب ف

واالنسحاب للعیش بأسالیب بدیلة بكل ما تنطوي علیه هذه األسالیب من مخاطر نحو 

ل تطور تكنولوجیا وسائل االتصال الحدیثة والى ما الجریمة التي أصبحت عبر وطنیة بفض

  204."ذلك من السلوكیات غیر أخالقیة

                                         
  .118، دار الوفاء للنشر، ص اإلسالم والشبابمحمد عبد المنعم  خفاجي،   202
  .76، صمرجع سبق ذكره،  القیم والعادات االجتماعیةفوزیة دیاب،   203
  184 ، ص مرجع سابق، وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشبابأثر السعید یومعیزة،   204
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  :على قیم الشباب الوسائط المتعددةأبعاد تأثیر  7_

جاءت لتشكل طفرة تحرریة نوعیة أثارت جدًال واسعًا بین المهتمین "إن هذه الوسائل      

وقدرتها على التأثیر في األفراد والمجتمعات وصّناع القرار حول هذا النوع من التكنولوجیات 

بعدما انتقل دور اإلسهام في بناء معارف اإلنسان وثقافته من وسط بشري ملتزم بقیم محددة 

في زمن قیل فیه أن الخیاالت  ،اتصالي بإمكانه أن ال یقیم وزنا لهذه القیم-إلى وسط تكنو

حقق سابقا، فنحن الیوم ال نكاد نفیق العلمیة قد استغرقت عشرات وأحیانا مئات السنین لتت

هذه  ،الحلم حتى نجد الواقع قد سبق الخیال بفعل الوسائط االتصالیة واإلعالمیة الحدیثة

أن لها عدید من التأثیرات السلبیة على المجتمع وعلى  الالوسائط رغم مزایاها المتعددة إ

   .الشباب خاصة

ویمكن القول أن  ،یجعل الفرد ال یمیز بین السلبي واالیجابي سائلولعل االنبهار بهذه الو     

  .وال حسیب وسیلة تمرر آالف الرسائل والمضامین دون رقیب الوسائط

 شبكات االنترنت وٕاذا سلمنا بفكرة الجمهور النشط الذي ینتمي إلیه هذا الفرد في تعامله مع

یدعو إلى الهیمنة اإلعالمیة  هامضمون، فهذا یسوقنا إلى أن قنوات التواصل االجتماعيو 

والثقافیة واالدعاء بأنها هیمنة بال حدود، وعدم التسلیم بقدرتها على إذابة أو طي الثقافات 

  205."المحلیة وصهرها في بوتقة واحدة تنطوي على تجاهل سیاق المجتمعات األخرى

المحتویات التي من الناحیة التقنیة، ومن ناحیة  الوسائط االجتماعیةانتشار وتنوع " إن    

تحملها، جعلها تتدرج في اهتمامات التناول البحثي، وطرح هذا األمر من هذه الناحیة ربما 

یجعل البعض یستضعف قدرة هذه الوسیلة في التأثیر على القیم خاصة األخالقیة منها، ومن 

                                         
، 2001، تالة للطباعة والنشر، الطبعة األولى، لیبیا، ماضي المستقبل، صراع الهویة والوطنیة في عالم یتعولمبودبوس رجب،   205

  .32ص
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نفي ناحیة أخرى فإن القدرة الكبیرة على نقل الصورة عبر المكان والزمان یفتح المجال ل

  206".اآلخر

یكون في جانبي االستخدام  شبكة االنترنتأن تأثیر "هو  هنا وما یمكن التركیز علیه    

الخاص بالوسیلة في حد ذاتها، وفي التعرض للمحتوى الذي تحمله، والتركیز األكبر هو على 

   207." المضمون الهائل الموجود، والذي یتعامل معه الفرد لتنقله إلى دول أخرى

في تطور مستمر منذ ظهور الطباعة في القرن  الوسائط المتعددةمكن أن نقول أن من هنا ی

الخامس عشر على ید یوحنا غوتمبرغ والتي أحدثت ثورة اتصالیة في الحضارة الغربیة 

ة إلى وال زالت التطورات قائمإلى ظهور عصر التطور التقني واالنفجار المعرفي بأكملها، 

زمان، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه الوسائل هي سیف ذو یومنا في كل مكان وفي كل 

حدین وهي بذلك تؤثر حسب استخدامات أفراد المجتمع لها فإما یستحضر الفرد القیم 

االجتماعیة والدینیة النابعة من االنتماء والهویة أثناء هذا االستخدام أو یتبنى القیم الغربیة 

فردانیة والتقمص وهو األمر الذي یشكل خطرا على وقیم العولمة التي تدعوه لالستهالك وال

  .مستقبل الفرد والمجتمع الذي یتخذ من القیم قاعدة له

  

  

  

 

                                         
 ،الشؤون العربیة، األمانة العامة لجامعة الدول العربیة، مجلة الشباب والهویة والعولمة، جدلیات القبول والرفضهویدا عدلي،   206

  .32، ص2007، 132العدد 
، درا مجدالوي للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 2005، األردن، استراتیجیات االتصال وسیاساته وتأثیراتهصالح خلیل أبو إصبع،   207

  .15ص 
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 :خالصة

همیة الشباب والمكانة التي یحضى بها في المجتمع حاولنا في هذا الفصل عرض أ   

مصطلح لمرحلة الشباب مع استعراض بعض المفاهیم ل دیدتح إشكالیةمشیرین بذلك إلى 

إضافة  واالختالفات الموجودة بین المذاهب وكذا خصائص الشباب وضرورة فهمها فهما الئقا

، إلى احتیاجات هذه الشریحة من المجتمع التي تعتبر ذات أهمیة بالغة وحساسة في المجتمع

وختاما تم الحدیث على عالقة الشباب بالقیم والوسائط المتعددة مع التركیز على تأثیر شبكة 

   .االنترنت
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  تحلیل الصدق _1

یقصد بصدق أداة الدراسة، أن تقیس فقرات االستبیان ما وضعت  :صدق االستبیان1_1_

ستبانة أو المقیاس الموجه هم الشروط التي وجب توفرها في االبحیث یعتبر من أ لقیاسه،

بالتأكد  ألي باحث أن یستغني عن اختبار صدق أداته البحثیة، وقد قمناللمبحوث فال یمكن 

وصدق االتساق الداخلي لفقرات  من صدق االستبیان من خالل الصدق الظاهري للمقیاس

   .االستبیان والصدق البنائي لمحاور المقیاس

بعرض وذلك ) المحكمین ( للتأكد من صدق االستبیان تم عرضه على مجموعة أساتذة و      

الصورة األولیة لالستبیان علیهم لالستفادة من آرائهم في تعدیله والتحقق من مدى مالئمة كل عبارة 

لعبارات االستبیان، ومدى  ة ودقة الصیاغة اللفظیة والعلمیةللمحور الذي تنتمي إلیه، ومدى سالم

ء السادة وضوح تعلیمات االستبیان، ومدى شمول االستبیان لمشكل الدراسة، وفي ضوء آرا

المحكمین


تعدیل بعض عناوین المحاور التي  تم إعادة صیاغة بعض العبارات غیر الواضحة 

بني علیها االستبیان مع إضافة بعض الخیارات في اإلجابات المحددة للمبحوث وتم إضافة وحذف 

  .غیر ضروریة بعض األسئلة التي رأى المحكمون أنها

  :صدق االتساق الداخلي1_2_

االتساق الداخلي لفقرات االستبیان ثم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبیان على صدق     

وذلك بحساب معامل االرتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة  ،فرد 304عینة الدراسة والبالغ عددها 

 .للمحور التابعة له

 

 

  

                                                           
   الدكتور ساعد ) فلسطین_غزة _الجامعة اإلسالمیة(الدكتور فادي الدحدوح ) قسنطینة_ جامعة األمیر عبد القادر (  ،سعید دراحياألستاذ

جامعة ( األستاذة بوعدة حسینة، )جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم( األستاذ مالفي عبد القادر ) باتنة _جامعة الحاج لخضر( هماش

   ).تونس_معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة( األستاذ عزام أبو الحمام) الحمید بن بادیس مستغانم عبد
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 لالنترنت استخدامات الشباب  :ساق الداخلي لفقرات المحور األولصدق االت1_2_1_

  الداللة اإلحصائیة  مستوى الداللة اإلحصائیة  معامل االرتباط  الفقرة

  غیر دال 0,321 0,057 ؟االنترنتهل تستخدم 

 غیر دال 0,872 0,009 في األسبوع؟ لالنترنتما هو معدل استخدامك 

 دال 0,006 **0,158 الهاتف الذكيترتیب استعمال 

 دال 0,014 *0,141 الحاسوب الشخصي ترتیب استعمال

 دال 0,000 **0,212 الحاسوب المنزلي ترتیب استعمال

 دال 0,000 **0,243 حاسوب المقهى ترتیب استعمال

 دال 0,000 **0,287 اللوحة االلكترونیة ترتیب استعمال

  دال 0,000 **0,352 هل توافق على أن الحاسوب من ضروریات الحیاة؟

  دال 0,000 **0,386 ذكي ضرورة ؟هل توافق على أن امتالك هاتف 

  دال 0,000 **0,260 هل توافق على أن ال یمكن االستغناء عن االنترنت؟

 دال 0,000 **0,230 فیسبوك ترتیب تصفح

 دال 0,000 **0,258 تویتر ترتیب تصفح

 دال 0,000 **0,259 انستغرام ترتیب تصفح

 دال 0,000 **0,206 أخرىشبكات اجتماعیة  ترتیب تصفح

  دال 0,000 **0,341 األخبارمواقع مدى المداومة على تصفح 

  دال 0,000 **0,446 المدونات مدى المداومة على تصفح

  دال 0,000 **0,451 المنتدیات مدى المداومة على تصفح

  دال 0,000 **0,203 مواقع التواصل االجتماعي مدى المداومة على تصفح

  دال 0,000 **0,266 الكتب الدراسات مدى المداومة على تصفح

  دال 0,000 **0,485 المواقع الترفیهیة مدى المداومة على تصفح

  دال 0,000 **0,430 مواقع أخرى مدى المداومة على تصفح

  غیر دال 0,221 0,070 هل تشارك في مواقع االنترنت بـاالسم

  .0.05دالة إحصائیا عند مستوى الداللة (*) المعامالت التي تحمل العالمة و   0.01مستوى الداللة صائیا عند دالة إح(**) المعامالت التي تحمل العالمة 

باستخدام معامل االرتباط بیرسون بین  01یوضح مدى االتساق الداخلي لفقرات المحور جدول 

  الفقرات والمعدل الكلي للمحور
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فقرة من فقرات المحور والمعدل الكلي لفقراته من خالل الجدول أعاله نجد أن معامالت االرتباط بین كل 

، ومنه تعتبر فقرات المحور صادقة ومتسقة داخلیا 0.01في أغلبها دالة إحصائیا عند مستوى معنویة 

  .0.01عند مستوى الداللة 

  االنترنت وتأثیرها على قیم الشباب: صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني1_2_2_

  الفقرة
معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

الداللة 

  اإلحصائیة

 دال 0 **0,515 مدى متابعتك للمواضیع االجتماعیة

 دال 0 **0,453 مدى متابعتك للمواضیع السیاسیة

  دال 0 **0,423 مدى متابعتك للمواضیع الریاضیة

  دال 0 **0,456 مدى متابعتك للمواضیع الثقافیة

  دال 0 **0,537 مدى متابعتك للمواضیع الترفیهیة

  دال 0 **0,333 أخرىمدى متابعتك لمواضیع 

  غیر دال 0,394 0,049 هل یطلب منك كتابة السن عند ولوجك لبعض المواقع؟

  دال 0 **0,212 اإلنترنت تساعد على التعلم

 دال 0 **0,400 اإلنترنت تثري ثقافة اإلنسان

 دال 0 **0,460 اإلنترنت تمنح الشباب أكثر حریة

 دال 0 **0,363 اإلنترنت تثقل مصاریف العائلة بخلق حاجات جدیدة

 دال 0 **0,480 اإلنترنت تجعل الشباب أكثر جرأة

 دال 0 **0,462 )الدین، اللباس، طریقة الكالم( اإلنترنت تهدر قیم الشباب

 دال 0 **0,331 اإلنترنت تساهم في اكتساب قیم ایجابیة للشباب

عائلتك استخدام نفس الجهاز الذي تلج من هل تسمح ألفراد 

 خالله لمواقع االنترنت؟
 دال 0,001 **0,189

 غیر دال 0,102 0,094 هل یمكنك تصفح المواقع التي تفضلها أمام أفراد العائلة؟

 دال 0,029 *0,126 هل أثرت االنترنت على حیاتك؟

  .0.05دالة إحصائیا عند مستوى الداللة (*) المعامالت التي تحمل العالمة و   0.01الداللة  صائیا عند مستوىدالة إح(**) المعامالت التي تحمل العالمة 

  2االتساق الداخلي لفقرات المحور ) 2(جدول رقم 
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من خالل الجدول أعاله نجد أن معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور والمعدل الكلي      

، ومنه تعتبر فقرات المحور صادقة ومتسقة 0.01مستوى معنویة  لفقراته في أغلبها دالة إحصائیا عند

  .0.01داخلیا عند مستوى الداللة 

  :صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة –1_3

، حیث یقیس مدى تحقق ائي أحد مقاییس صدق أداة الدراسةاالتساق البن قیعتبر صد    

االتساق البنائي مدى ارتباط كل محور من األهداف التي تسعى األداة الوصول إلیها، ویبین صدق 

  .محاور أداة الدراسة بالدرجة الكلیة لفقرات االستبیان، والجدول التالي یوّضح ذلك

  : صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة ) 3(یبین الجدول رقم 

  الداللة اإلحصائیة  االرتباطمعامل   المحور

  استخدامات الشباب لالنترنت
,855**0 

  
  0.01إحصائیا عند مستوى معنویة دال 

  االنترنت وتأثیرها على قیم الشباب
,847**0 

  
  0.01دال إحصائیا عند مستوى معنویة 

  صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة) 3(جدول رقم 

المعدل الكلي لفقرات بین كل محور و  االرتباطمن خالل الجدول السابق نجد أن معامالت      

متسقة لما منه تعتبر محاور الدراسة صادقة و و  ،0.01دالة إحصائیا عند مستوى معنویة  االستبیان

  .وضعت لقیاسه

  :ثبات أداة الدراسة2_

 ،یعطي نفس النتیجة لو تم إعادة توزیع االستبیان أكثر من مرة هأن ،یقصد بثبات االستبیان     

 ،في نتائج االستبیان، وعدم تغییرها بشكل كبیر االستقراربمعنى  ،تحت نفس الظروف والشروط

وقد تم التحقق . خالل فترات زمنیة معینة ،فیما لو تم إعادة توزیعها على أفراد العینة عدة مرات

وتم توزیع  ) Alpha de Cronbach(من ثبات استبیان الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ 

مفردة وذلك بتاریخ  40والذي كان عددهم على بعض أفراد العینة استمارة االستبیان 

وبعد مرور شهر من تاریخ التوزیع األول تم إعادة نفس االختبار على نفس  10/04/2018
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حیث توصل الباحث إلى نتائج في االختبار الثاني تتطابق  10/05/2018مفردات البحث بتاریخ 

  .مع النتائج المتحصل علیها في االختبار األول

  : معامل ألفا كرونباخ لقیاس الثبات لمحاور أداة الدراسة) 4(رقم یعطي الجدول 

  عدد الفقرات  معامل ألفا كرونباخ  األبعاد
عدد الفقرات 

  المحذوفة

  2  7  737. 0  استخدامات الشباب لالنترنت

  0  7  620. 0  االنترنت وتأثیرها على قیم الشباب

  2  14  0.753  الكلي

  معامل ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة) 4(جدول رقم                   

)  0.6(نجد أن معامل الثبات ألفا كرونباخ أكبر من الحد األدنى ) 4(من خالل الجدول رقم      

وقد تم حذف فقرتین من محور  ،في جمیع محاور االستبیان مما یدل على ثبات أداة الدراسة

ترتیب أجهزة استخدام : "رونباخ وهياستخدامات الشباب لالنترنت وهذا من أجل رفع قیمة ألفا ك

  .SPSSبرنامج تمادا على النتائج التي أظهرها ، اع"ترتیب أهمیة المواقع االجتماعیة"و"اإلنترنت

على ضوء ما سبق نستنتج أن أداة الدراسة التي أعددناها لمعالجة المشكلة المطروحة هي صادقة 

وهي جاهزة للتطبیق على عینة  –المذكورتین سابقا ما عدا الفقرتین  -وثابتة في جمیع فقراتها 

  .الدراسة
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  المبحوثینمعلومات عامة عن  

 304یلخص الجدول اآلتي األجوبة المتحصل علیها للعینة المدروسة والتي یبلغ عدد أفرادها 

  :شاب

النسب  القیم المتغیرات الرقم

% 

 المنوال

01 

 

سنة 21الى  18من  السن  30الى  28من  10,9 

سنة 24الى  22من  سنة  21,4 

سنة 27الى  25من   31,9 

سنة 30الى  28من   35,9 

 أنثى 48,4 ذكر الجنس 02

 51,6 أنثى

 جامعي فما فوق 3,9 ابتدائي المستوى التعلیمي 03

 3,6 متوسط

 4,6 ثانوي

 87,8 جامعي فما فوق

 ابتدائي 35,2 ابتدائي المستوى التعلیمي لألب 04

 19,7 متوسط

 20,7 ثانوي

 24,3 جامعي فما فوق

 ابتدائي 46,1 ابتدائي المستوى التعلیمي لألم 05

 20,1 متوسط

 22,4 ثانوي

 11,5 جامعي فما فوق

 مكان اإلقامة 06

 

 المدینة 69,4 المدینة

 13,5 الریف

 17,1 شبه حضري

 معلومات عامة حول أفراد العینة المدروسة) 5(جدول رقم 
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كما  spssتتوزع أفراد العینة حسب العمر من خالل النتائج المتحصل علیها من مخرجات 

بنسبة  مبحوث 109 المبحوثینبلغ عدد 

 بنسبة  97 المبحوثینأین بلغ عدد 

وأخیرا %. 21,4بنسبة " سنة 24

  

  

  توزیع العینة حسب العمر

نالحظ من خالل النتائج المتحصل علیها من مخرجات 

ة  مبحوث 157حیث بلغ عدد اإلناث 

  .%48.4بنسبة  

النسب المئویة لتوزیع الفئات العمریة 
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  :توزیع العینة حسب العمر 

تتوزع أفراد العینة حسب العمر من خالل النتائج المتحصل علیها من مخرجات 

بلغ عدد " سنة 30الى  28من "بالنسبة للفئة العمریة المنوالیة  

أین بلغ عدد " سنة 27الى  25من "تلیها الفئة العمریة  

24الى  22من "ا من الفئة مبحوث 65في حین سجلنا 

  %.10,9ا بنسبة مبحوث 33" سنة 21الى  18

  : هذا ما یوضحه التمثیل البیاني اآلتي

توزیع العینة حسب العمر) 1(الشكل رقم 

  : الجنس  توزیع أفراد العینة حسب متغیر

نالحظ من خالل النتائج المتحصل علیها من مخرجات  ،حسب الجنس التوزیع

حیث بلغ عدد اإلناث  ،أن هناك تقارب بین نسبة الجنسین من أفراد العینة

بنسبة   مبحوث 147الذكور  عددبینما كان 

النسب المئویة لتوزیع الفئات العمریة 

الى 18من

الى 22من

الى 25من

الى 28من
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  توزیع العینة حسب العمر

تتوزع أفراد العینة حسب العمر من خالل النتائج المتحصل علیها من مخرجات     

  :یلي

بالنسبة للفئة العمریة المنوالیة  

تلیها الفئة العمریة   ،35,9%

في حین سجلنا %. 31,9

18من "حصدت الفئة 

هذا ما یوضحه التمثیل البیاني اآلتيو 

 توزیع أفراد العینة حسب متغیر

التوزیعإلى  بالنسبة   

spss أن هناك تقارب بین نسبة الجنسین من أفراد العینة

بینما كان %  51.6أي بنسبة  

  

  

  

سنة 21الى

سنة 24الى

سنة 27الى

سنة 30الى
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  توزیع العینة حسب الجنس

نالحظ من خالل النتائج المتحصل علیها من 

بنسبة    267لهم مستوى جامعي فما فوق حیث بلغ عددهم 

لدیهم  مبحوث 14حیث سجلنا  

مستواهم تعلیم متوسط  مبحوث 

  

  توزیع العینة حسب المستوى التعلیمي

النسب المئویة لتوزیع جنس 

النسب المئویة لتوزیع المستوى التعلیمي
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  :والشكل اآلتي یمثل توزیع أفراد العینة حسب الجنس

توزیع العینة حسب الجنس) 2(الشكل رقم 

  :توزیع العینة حسب المستوى التعلیمي

نالحظ من خالل النتائج المتحصل علیها من  ،فیما یخص التوزیع بالنسبة إلى المستوى التعلیمي

لهم مستوى جامعي فما فوق حیث بلغ عددهم  المبحوثینأن غالبیة 

 ،في حین سجلنا أقلیة بالنسبة للمستوى دون الجامعي

 11و  ابتدائيمستواهم تعلیم  مبحوث 12

  .على الترتیب% 3.6و % 3.9, %

  :والشكل اآلتي یوضح ذلك

توزیع العینة حسب المستوى التعلیمي) 3(الشكل رقم 

النسب المئویة لتوزیع جنس 

النسب المئویة لتوزیع المستوى التعلیمي

ابتدائي

متوسط

ثانوي

فوقفما
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والشكل اآلتي یمثل توزیع أفراد العینة حسب الجنس

 توزیع العینة حسب المستوى التعلیمي

فیما یخص التوزیع بالنسبة إلى المستوى التعلیمي

أن غالبیة  spssمخرجات 

في حین سجلنا أقلیة بالنسبة للمستوى دون الجامعي ،87.8%

12 ،مستوى تعلیم ثانوي

%4.6:  محققین النسب

والشكل اآلتي یوضح ذلك

الشكل رقم 

ذكر

أنثى

ابتدائي

متوسط

فماجامعي
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مستوى  المبحوثینمن  107نالحظ أن 

ا مستوى آبائهم جامعي فما فوق مبحوث

ا مبحوث 60ا مستوى آبائهم تعلیم متوسط و 

  %. 19.7و%   20.7

  :لي التمثیل البیاني لتوزیع المستوى التعلیمي لألب ألفراد العینة

  

  المستوى التعلیمي لألب

مستوى  المبحوثینمن  140نالحظ أن 

ا مستوى مبحوث 68في حین نالحظ أن 

ا مستوى أمهاتهم تعلیم متوسط محققین النسب اآلتیة على 

ا مستوى أمهاتهم جامعي فما فوق بنسبة 

النسب المئویة لتوزیع المستوى التعلیمي لألب
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  :توزیع العینة حسب المستوى التعلیمي لألب

نالحظ أن  spssمن خالل النتائج المتحصل علیها من مخرجات 

مبحوث 74بینما  ،%35.2آبائهم ال یتعدى التعلیم االبتدائي بنسبة 

ا مستوى آبائهم تعلیم متوسط و مبحوث 63في حین نالحظ أن 

20.7:  تیة على الترتیبمستوى آبائهم تعلیم متوسط محققین النسب اآل

لي التمثیل البیاني لتوزیع المستوى التعلیمي لألب ألفراد العینة

المستوى التعلیمي لألب توزیع العینة حسب) 4(الشكل رقم 

  :حسب المستوى التعلیمي لألم المبحوثین

نالحظ أن  spssمن خالل النتائج المتحصل علیها من مخرجات 

في حین نالحظ أن  ،%46.1أمهاتهم ال یتعدى التعلیم االبتدائي بنسبة 

ا مستوى أمهاتهم تعلیم متوسط محققین النسب اآلتیة على مبحوث 61أمهاتهم تعلیم ثانوي و 

ا مستوى أمهاتهم جامعي فما فوق بنسبة مبحوث 35بینما  ،%20.1 و% 

النسب المئویة لتوزیع المستوى التعلیمي لألب

ابتدائي

متوسط

ثانوي

فوقفما
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 توزیع العینة حسب المستوى التعلیمي لألب

من خالل النتائج المتحصل علیها من مخرجات 

آبائهم ال یتعدى التعلیم االبتدائي بنسبة 

في حین نالحظ أن  ،%24.3بنسبة 

مستوى آبائهم تعلیم متوسط محققین النسب اآل

لي التمثیل البیاني لتوزیع المستوى التعلیمي لألب ألفراد العینةوفیما ی

الشكل رقم 

  المبحوثینتوزیع

من خالل النتائج المتحصل علیها من مخرجات 

أمهاتهم ال یتعدى التعلیم االبتدائي بنسبة 

أمهاتهم تعلیم ثانوي و 

%  22.4:  الترتیب

11.5%.  

  

  

  

ابتدائي

متوسط

فماجامعي
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  :وفیما یلي التمثیل البیاني لتوزیع المستوى التعلیمي لألم ألفراد العینة

  

  المستوى التعلیمي لألم

من  المبحوثینمن  211نالحظ أن 

 41و% 17.1من قاطني شبه الحضري بنسبة 

  :وفیما یلي التمثیل البیاني لتوزیع المستوى التعلیمي لألم ألفراد العینة

  

  توزیع العینة حسب مكان اإلقامة

النسب المئویة لتوزیع المستوى التعلیمي لألم
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وفیما یلي التمثیل البیاني لتوزیع المستوى التعلیمي لألم ألفراد العینة

المستوى التعلیمي لألم توزیع العینة حسب) 5(الشكل رقم 

  توزیع العینة حسب مكان اإلقامة

نالحظ أن  spssمن خالل النتائج المتحصل علیها من مخرجات 

من قاطني شبه الحضري بنسبة  مبحوث 52 ،%69.4سكان المدینة بنسبة 

  %.13.5من أهل الریف بنسبة 

وفیما یلي التمثیل البیاني لتوزیع المستوى التعلیمي لألم ألفراد العینة

توزیع العینة حسب مكان اإلقامة) 6(الشكل رقم 

النسب المئویة لتوزیع المستوى التعلیمي لألم

ابتدائي

متوسط

ثانوي

فوقفما

مكان اإلقامة

المدینة

الریف

حضري
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وفیما یلي التمثیل البیاني لتوزیع المستوى التعلیمي لألم ألفراد العینة

الشكل رقم 

 توزیع العینة حسب مكان اإلقامة

من خالل النتائج المتحصل علیها من مخرجات     

سكان المدینة بنسبة 

من أهل الریف بنسبة  مبحوث

وفیما یلي التمثیل البیاني لتوزیع المستوى التعلیمي لألم ألفراد العینة

  

ابتدائي

متوسط

فماجامعي

المدینة

الریف

حضريشبھ
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ینتمون إلى الفئة العمریة  ،من سكان المدینة المبحوثینعلى ضوء ما سبق نستنتج أن معظم      

ویتمیزون بتعلیم عال جامعي فما فوق في حین المستوى التعلیمي للوالدین " سنة 30إلى  25من "

  .كما تجدر اإلشارة إلى توزیعهم المتساوي من حیث الجنس ،ال یتعدى المستوى االبتدائي

  تحلیل إجابات أفراد العینةعرض و  

سلم لیكرت الخماسي : منها  قام أفراد العینة باإلجابة على أسئلة االستبیان وفق عدة مقاییس    

  :كما یلي) 6(المعرف في الجدول رقم 

  الترمیز  اإلجابة

  1  غیر موافق بشدة

  2  غیر موافق

  3  غیر متأكد

  4  موافق

  5  موافق بشدة

  الخماسي سلم لیكرت) 6(جدول رقم 

اعتمدنا في تقدیر أجوبة المحاور على میزان ، لتسهیل عملیة تحلیل النتائج المتحصل علیهاو 

  :تقدیري لدرجات مقیاس لیكرت المعرف في الجدول اآلتي

  المستوى  طول المجال  المتوسط المرجح باألوزان  اإلجابة

  منخفض  0.79  1.79إلى  1من   غیر موافق بشدة

  0.79  2.59إلى  1.80من   غیر موافق

  متوسط  0.79  3.39إلى  2.60من   غیر متأكد

  مرتفع  0.79  4.19إلى  3.40من   موافق

  0.80  5 إلى 4.20من   موافق بشدة

  میزان تقدیري لدرجات مقیاس لیكرت الخماسي) 7(جدول رقم 

  

  

  



  الفصل التطبیقي                                      تحلیل وتفسیر البیانات واستخالص النتائج

 
 

144 
 

  استخدامات الشباب لالنترنت: المحور األول

المعلومات المتحصل علیها من خالل محور استخدامات  اآلتیةالتمثیالت البیانیة و تلخص الجداول 

  : الشباب لالنترنت

  ؟االنترنتهل تستخدم  -

  الدرجة  المعیاري االنحراف  المتوسط  األجوبة     الفقرة

 أحیانا غالبا دائما هل تستخدم األنترنت؟
1,2500 

 

0,53584 

  
النسبة المئویة لألجوبة     دائما

(%)  
79,9 15,1 4,9 

  لإلنترنت الشباب الجزائريوزیع درجات استخدام تیوضح ) 8(جدول رقم 

                                                                                                                             من المستخدمین الدائمین لإلنترنت بنسبة  المبحوثینمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن معظم     

من هؤالء الشباب فقط ممن % 4.9بینما  ،منهم یستخدمون االنترنت غالبا% 15.1في حین َ 

وهذا یعني حسب المیزان  ،1.25ذه الفقرة یساوي وقد كان المتوسط الحسابي له ،یستخدمونه أحیانا

أما ". دائمااإلنترنت  الشباب الجزائريیستخدم : "التقدیري للسلم المستعمل أن تقدیر اإلجابات كان

وهي قیمة صغیرة نسبیا نظرا لكون  0.5358المعیاري لهذه الفقرة فقد بلغت قیمته   االنحراف

یستخدمون االنترنت بدرجات متفاوتة وعلیه فإن تقدیرنا إلجابات هذه الفقرة  المبحوثینمن % 20.1

  .لإلنترنت الدائمكان باالستعمال 

بطبیعته یمتاز بسمات نفسیة تمیزه عن باقي فئات المجتمع "ولعل هذا یرجع إلى أن الشباب  

یة والفردانیة في بناء ، وهي فترة ومرحلة عمریة یمر بها الفرد، ویحتاج فیها إلى االستقاللاألخرى

مالءات لمرحلة یمتلك حسا استكشافیا وخیاال كبیرا، یرفض إذاته وشخصیته، والشباب في هذه ا

، ویرید دوما أن یتعرف على العالم الخارجي بطریقته الخاصة، ویستكشف كل اآلخرینوضغوطات 

 اإلثارةظهر بحثا عن لذا فالشباب أكثر ارتباطا من غیره بأیة تكنولوجیا جدیدة ت. ما هو جدید

  208."والمغامرة ویمیل إلى التقبل التلقائي لكل ما هو جدید

                                                           
208

  . 47، ص2011، القاھرة، دار العالم العربي، الطبعة الثانیة، االنترنت والشباب، دراسة في آلیات التفاعل االجتماعيعلیاء سامي عبد الفتاح، _ 
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هذا باإلضافة إلى خصائص الشبكة والمتمثلة في سهولة االستخدام وسهولة الحصول على 

المعلومة إلى جانب تفعیل الشبكة لعملیة االتصال الشخصي بین األفراد وهو ما ساعد وهیأ 

كما یعود ارتفاع هذه النسبة لطبیعة الوسیلة االتصالیة وما 

  :لإلنترنت الشباب الجزائري

  

  لإلنترنت الشباب الجزائري

  المتوسط
 االنحراف

  المعیاري
  التقدیر

2,9737 0,94710 

  

 11من 

 20الى 

 ساعة

  لإلنترنت في األسبوع

یستخدمون اإلنترنت أكثر من  المبحوثین

 11ن بالنسبة للشباب الذین یستخدمون االنترنت م

یستخدمون فقط  منهم% 5.9في حین نَجد 

0

100

200

300

ت
را
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ال

الفصل التطبیقي                                      تحلیل وتفسیر البیانات واستخالص النتائج

145 

هذا باإلضافة إلى خصائص الشبكة والمتمثلة في سهولة االستخدام وسهولة الحصول على 

المعلومة إلى جانب تفعیل الشبكة لعملیة االتصال الشخصي بین األفراد وهو ما ساعد وهیأ 

كما یعود ارتفاع هذه النسبة لطبیعة الوسیلة االتصالیة وما  .االتصال بین عدد كبیر من األشخاص

  .ن خدمات للتسلیة والتعلیم واإلعالم والتثقیف

الشباب الجزائريویبین التمثیل البیاني اآلتي توزیع درجات استخدام 

الشباب الجزائريوزیع درجات استخدام ت) 7(الشكل رقم 

 االنترنت

  األجوبة 
المتوسط

 5أقل من 

 ساعات

الى  5من 

 ساعات 10

 11من 

 20الى 

 ساعة

أكثر من 

 ساعة 20
2,9737

 

5,928,3 28,3 37,5 

لإلنترنت في األسبوع الشباب الجزائريتوزیع معدل استخدام 

المبحوثین من% 37.5خالل الجدول أعاله نالحظ أن 

بالنسبة للشباب الذین یستخدمون االنترنت م في حین سجلنا نفس النسبة

في حین نَجد  ،ساعات یومیا 10 إلى 5ساعة أو من 

دائما غالبا احیانا

األجوبة

 ھل تستخدم األنترنت؟
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هذا باإلضافة إلى خصائص الشبكة والمتمثلة في سهولة االستخدام وسهولة الحصول على  

المعلومة إلى جانب تفعیل الشبكة لعملیة االتصال الشخصي بین األفراد وهو ما ساعد وهیأ 

االتصال بین عدد كبیر من األشخاص

ن خدمات للتسلیة والتعلیم واإلعالم والتثقیفتوفره م

ویبین التمثیل البیاني اآلتي توزیع درجات استخدام 

الشكل رقم 

االنترنتمدة استخدام 

  الفقرة
األجوبة 

هل تستخدم 

 ؟االنترنت

أقل من 

ساعات

النسبة المئویة 

  (%)لألجوبة   
5,9 

توزیع معدل استخدام یبین ) 9(جدول رقم 

خالل الجدول أعاله نالحظ أن من      

في حین سجلنا نفس النسبة ،ساعة یومیا 20

ساعة أو من  20إلى 
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 ، 2,9737وقد كان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة یساوي 

الشباب یستخدم : "وهذا یعني حسب المیزان التقدیري للسلم المستعمل أن تقدیر اإلجابات كان

وتعتبر كذلك قیمة صغیرة نسبیا نظرا 

أن االنترنت  ومنه نستنتجمتفاوتة 

، األمر یعكس إدمان شبابنا على اإلنترنت

   .ات االجتماعیة القائمة في المجتمع

  :لإلنترنت الشباب الجزائري

 

  لإلنترنت في األسبوع 

إذا كنت ممن یستخدم اإلنترنیت أقل من 

قمنا بتصنیف األجوبة  ،فرد من العینة

 عدم توفر االنترنت التزامات أسریة العمل

45.96 0.16 24.32 

 یوضح أسباب ضعف استخدام اإلنترنت لدى المبحوثین
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ما ھو معدل استخدامك لألنترنت في األسبوع؟
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وقد كان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة یساوي  ،في الیومساعات 

وهذا یعني حسب المیزان التقدیري للسلم المستعمل أن تقدیر اإلجابات كان

  ".ساعة في الیوم 20إلى  11من 

وتعتبر كذلك قیمة صغیرة نسبیا نظرا  0,947 اري لهذه الفقرة فقد بلغت قیمته 

متفاوتة  یستخدمون االنترنت بفئات زمنیة ،المبحوثین

یعكس إدمان شبابنا على اإلنترنت ما أضحت أساسیة في حیاة الكثیر من الشباب وهو

ات االجتماعیة القائمة في المجتمعالذي من شأنه أن یكون بدیال لكل أنواع وأشكال العالق

الشباب الجزائريویبین التمثیل البیاني اآلتي توزیع الفئات الزمنیة لمدة استخدام 

 الشباب الجزائريتوزیع معدل استخدام ) 8(

إذا كنت ممن یستخدم اإلنترنیت أقل من : " وبعد تحلیلنا لمضمون إجابات السؤال المفتوح األتي

فرد من العینة 100لـ "  حّدد أسباب ذلكساعات في األسبوع، 

  :المتوفرة فكانت النتائج اآلتیة

عدم توفر االنترنت  نقص الوقت

(%) النسبة المئویة لظهور السبب ضمن اإلجابات  13.51 

یوضح أسباب ضعف استخدام اإلنترنت لدى المبحوثین) 10(جدول رقم 
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ما ھو معدل استخدامك لألنترنت في األسبوع؟
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ساعات  5أقل من االنترنت 

وهذا یعني حسب المیزان التقدیري للسلم المستعمل أن تقدیر اإلجابات كان

من اإلنترنت  الجزائري

اري لهذه الفقرة فقد بلغت قیمته المعی االنحرافأما  

المبحوثینلوجود العدید من 

أضحت أساسیة في حیاة الكثیر من الشباب وهو

الذي من شأنه أن یكون بدیال لكل أنواع وأشكال العالق

ویبین التمثیل البیاني اآلتي توزیع الفئات الزمنیة لمدة استخدام 

  

(الشكل رقم 

وبعد تحلیلنا لمضمون إجابات السؤال المفتوح األتي

ساعات في األسبوع،    5

المتوفرة فكانت النتائج اآلتیة

  السبب

 النسبة المئویة لظهور السبب ضمن اإلجابات 

جدول رقم 

 20أكثر
ساعة

ما ھو معدل استخدامك لألنترنت في األسبوع؟
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ألفراد العینة المدروسة بالدرجة األولى إلى مزاولة 

  % 24.32عدم توفر اإلنترنت  المنزلي أو الشخصي بنسبة 

للدخل تأثیرا مهما في الطلب على وسائل 

. على استخدامها، ألن ذلك یتطلب حدا معینا من الدخل یكفي لشراء التجهیزات

مستوى معین من المعیشة یسمح بتحریر جزء معین من وقت 

القول أن عدم  نایمكن كما 209.

امتالك حاسوب یعد من األسباب الرئیسیة التي لها عالقة بضعف استخدام الفرد لالنترنت وهذا 

لشراء الوسیلة التي یمكن أن یلج من خاللها إلى شبكة 

االنترنت، هذا إضافة إلى غیاب روح البحث عن من یملكون حاسوب وكذا غیاب اإلرادة الكافیة 

في حین وجدنا اإلجابة نقص الوقت 

التزامات ، العمل(دون تحدید سبب نقص الوقت والذي قد یشمل األسباب السابقة 

وهنا یظهر جلیا أن نقص استخدام اإلنترنت لهذه الفئة راجع ألسباب 

    .ترنت

  : وفیما یلي التمثیل البیاني لمجمل أجوبة السؤال المفتوح السابق وفق تصنیف تحلیل المضمون

  

 لإلنترنت الشباب الجزائري

  56، ص 2012

0
5

10
15
20

 5إذا كنت ممن یستخدم اإلنترنیت أقل من 
حّدد أسباب ذلك
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ألفراد العینة المدروسة بالدرجة األولى إلى مزاولة  لیه ترجع أسباب استخدام اإلنترنت

عدم توفر اإلنترنت  المنزلي أو الشخصي بنسبة  تلیها ،%

للدخل تأثیرا مهما في الطلب على وسائل " وهنا یمكن أن نستدل بقول العدید من الباحثین على أن 

على استخدامها، ألن ذلك یتطلب حدا معینا من الدخل یكفي لشراء التجهیزات

مستوى معین من المعیشة یسمح بتحریر جزء معین من وقت  وألن الدخل كذاك ضروري لتحقیق

."الفراغ یخصص الستخدام الشبكة ومواقع التواصل االجتماعي

امتالك حاسوب یعد من األسباب الرئیسیة التي لها عالقة بضعف استخدام الفرد لالنترنت وهذا 

لشراء الوسیلة التي یمكن أن یلج من خاللها إلى شبكة بسبب عدم امتالك المبحوثین المبلغ الكافي 

االنترنت، هذا إضافة إلى غیاب روح البحث عن من یملكون حاسوب وكذا غیاب اإلرادة الكافیة 

في حین وجدنا اإلجابة نقص الوقت  ،%0.16بنسبة  فكان االلتزامات األسریة

دون تحدید سبب نقص الوقت والذي قد یشمل األسباب السابقة 

وهنا یظهر جلیا أن نقص استخدام اإلنترنت لهذه الفئة راجع ألسباب  ،أو أسباب أخرى

ترنتین اتجاه استخدام اإلنمبحوثخارجیة فقط بمعنى ال یوجد رفض لل

وفیما یلي التمثیل البیاني لمجمل أجوبة السؤال المفتوح السابق وفق تصنیف تحلیل المضمون

الشباب الجزائريالسبب وراء نقص استخدام ) 9(الشكل رقم 

                                         
2012، تونس، اتحاد إذاعات الدول العربیة، الطلب على وسائل اإلعالم المرئیة المسموعة

العمل التزامات
أسریة

توفرعدم
االنترنت

الوقتنقص

إذا كنت ممن یستخدم اإلنترنیت أقل من 
حّدد أسباب ذلكساعات في األسبوع، 
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لیه ترجع أسباب استخدام اإلنترنتوع      

% 45.96العمل بنسبة 

وهنا یمكن أن نستدل بقول العدید من الباحثین على أن 

على استخدامها، ألن ذلك یتطلب حدا معینا من الدخل یكفي لشراء التجهیزات واإلقبال اإلعالم

وألن الدخل كذاك ضروري لتحقیق

الفراغ یخصص الستخدام الشبكة ومواقع التواصل االجتماعي

امتالك حاسوب یعد من األسباب الرئیسیة التي لها عالقة بضعف استخدام الفرد لالنترنت وهذا 

بسبب عدم امتالك المبحوثین المبلغ الكافي 

االنترنت، هذا إضافة إلى غیاب روح البحث عن من یملكون حاسوب وكذا غیاب اإلرادة الكافیة 

  .للشراء

االلتزامات األسریة أما سبب     

دون تحدید سبب نقص الوقت والذي قد یشمل األسباب السابقة  13.51بنسبة 

أو أسباب أخرى )أسریة

خارجیة فقط بمعنى ال یوجد رفض لل

وفیما یلي التمثیل البیاني لمجمل أجوبة السؤال المفتوح السابق وفق تصنیف تحلیل المضمون

  

الشكل رقم 

                                                          
209
الطلب على وسائل اإلعالم المرئیة المسموعةعاشور فني، _ 
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مع ترتیبها بحسب أولویة  ماهو الجهاز الذي تستخدمه بكثرة للولوج لعالم االنترنت؟ -

 .استعمالك لها

من كون هذه الفقرة قد حذفت من المقیاس المستعمل لزیادة قیمة ثباته إال أنه ال ضیر من بالرغم 

  :وقد كانت األجوبة ملخصة كما یلي ،تحلیل إجاباته وهذا لتفصیل أكثر للدراسة التي بین أیدینا

  الفقرة

  (%)النسبة المئویة لألجوبة   
المتوسط 

  الحسابي

  

 االنحراف

  المعیاري

المرتبة 

 األولى

المرتبة 

 الثانیة

المرتبة 

 الثالثة

المرتبة 

 الرابعة

المرتبة 

 الخامسة

 1,10181 1,5230 5,6 3,6 3,6 11,8 75,3 الهاتف الذكي

الحاسوب 

 الشخصي
23,7 54,9 9,5 5,9 5,9 2,1546 1,04001 

 1,32975 3,1645 23,7 12,2 35,5 14,1 14,5 الحاسوب المنزلي

 1,32174 3,7730 40,5 24,0 18,1 7,2 10,2 حاسوب مقهى

 1,39731 3,5888 37,8 18,8 19,7 11,8 11,8 اللوحة االلكترونیة

  لإلنترنت الشباب الجزائريرصید األجهزة حسب استخدامها لدى ) 11(جدول رقم 

لرؤیة أوضح لترتیب األجهزة المستعملة للولوج إلى عالم االنترنت حسب األولویة ألفراد العینة 

  : نرفق التكرارات المالحظة بمعامالت كما هو موضح في الجدول اآلتي ،المدروسة

  الترتیب
 المرتبة الثانیة المرتبة األولى

المرتبة 

 ةثالثال
 المرتبة الخامسة المرتبة الرابعة

  1  2  3  4  5  المعامل

  عرض رصید الترتیب) 12(جدول رقم 

  : بتطبیق العبارة اآلتیةل جهاز من حیث أولویة االستخدام كثم نحسب رصید 

  )المعامل المرفق بالرتبة× التكرار المطلق لكل رتبة (مجموع = الرصید 
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  :یعطي الجدول اآلتي رصید كل جهاز

  الجهاز
 الهاتف الذكي

الحاسوب 

 الشخصي

الحاسوب 

 المنزلي
 حاسوب مقهى

اللوحة 

 االلكترونیة

 1361  الرصید

  

1169 

  

862 

  

677 

  

733 

 

 4 5 3 2 1  الترتیب

  عرض الرصید والترتیب لكل جهاز) 13(جدول رقم 

من خالل الجدولین السابقین نالحظ أن المرتبة األولى للولوج إلى عالم اإلنترنت كانت من      

وهذا ما  1,1018وانحراف معیاري یساوي  1,5230بمتوسط مرجح یساوي  نصیب الهاتف الذكي

 یلیه. 1361لمستعملي الهاتف الذكي والذي یساوي   یشیر إلیه رصید هذا الجهاز األعلى

وانحراف معیاري یساوي  2,1546الحاسوب الشخصي في المرتبة الثانیة  بمتوسط مرجح یساوي 

في حین كانت المراتب   ،1169هذا الجهاز الذي یساوي   هذا ما یشیر إلیه رصیدو  1,04001

اللوحة  ،الحاسوب المنزلي: اإللكتروني من نصیبالثالث األخیرة لألجهزة المستعملة لإلبحار 

و   3.5888, 3.1645حاسوب المقهى على الترتیب بمتوسطات مرجحة تساوي اإللكترونیة و 

  .677  ،733  ،862: وما یؤكده رصید كل جهاز على الترتیب ،على الترتیب  3.7730

المحمول وذلك راجع إلى تطور جاءت النسبة مقبولة لدى من یستخدمون االنترنت عبر الهاتف  

خدمات الهاتف كونه أهم وسائل االتصال الصوتي، وكذا عامل الخصوصیة الذي كان السبب 

الرئیسي في استخدامهم لهذا الجهاز بكثرة، باإلضافة الى حجمه الصغیر الذي یجعل منه أداة 

هذا و  ،تخدامهمتنقلة ومالزمة للفرد في كل مكان وزمان عكس الحاسوب ناهیك عن سهولة اس

خدمات من جهة وتوفیر  وتوفرها لدى الجمیع راجع إلى انتشار استعمال الهواتف الذكیةالترتیب 

  . اإلعالم اآللي من جهة أخرى
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حسب  لشباب الجزائريللولوج إلى عالم االنترنت ل

 

 لإلنترنت الشباب الجزائري

المتوسط 

  الحسابي

 االنحراف

  المعیاري
  الدرجة

4,2796 0,89596 
أوافق 

 بشدة

 أوافق 1,08765 4,1678

 أوافق 1,03142 4,1480

 اوافق 0,790769 4,198465

المبحوثین على أن الحاسوب والهاتف واالنترنت من 

0

الذكيالھاتف

الشخصيالحاسوب

المنزليالحاسوب

مقھىحاسوب

االلكترونیةاللوحة

رصید األجھزة المستخدمة للولوج إلى عالم 
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للولوج إلى عالم االنترنت لألجهزة المستخدمة یوضح الشكل اآلتي رصید ا

الشباب الجزائريرصید األجهزة حسب استخدامها لدى ) 10

 :هل توافق على أن

  (%)النسبة المئویة لألجوبة   
المتوسط 

الحسابي
 أوافقال 

 بشدة

ال 

 أوافق

لیس لي 

 رأي
 أوافق

أوافق 

 بشدة

1,3 5,6 5,3 39,5 48,4 

3,3 9,2 4,6 33,2 49,7 

3,3 6,9 6,3 38,8 44,7 

  اإلجمالي

المبحوثین على أن الحاسوب والهاتف واالنترنت من یوضح مدى موافقة 

200 400 600 800 1000 1200

رصید األجھزة المستخدمة للولوج إلى عالم 
اإلنترنت
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یوضح الشكل اآلتي رصید ا

  :إجابات أفراد العینة

10(الشكل رقم 

هل توافق على أن -

  الفقرة

النسبة المئویة لألجوبة   

ال 

بشدة

هل الحاسوب من 

 ضروریات الحیاة؟

امتالك هاتف ذكي ضرورة 

 ؟

ال یمكن االستغناء عن 

 االنترنت؟

یوضح مدى موافقة ) 14(جدول رقم 

  ضروریات الحیاة

1400



  الفصل التطبیقي                                      تحلیل وتفسیر البیانات واستخالص النتائج

 
 

151 
 

هل الحاسوب من "األجوبة بالنسبة للفقرة األولى من خالل الجدول أعاله نالحظ أن اتجاهات     

ف معیاري وانحرا 4.2796بمتوسط مرجح یساوي  الموافقة بشدةـ كانت ب" ضروریات الحیاة؟

ال یمكن االستغناء عن و امتالك هاتف ذكي ضرورة "تین للفقر سبة نأما بال. 0.89596یساوي 

  4.1480و  4.1678بمتوسطین مرجحین یساویان وذلك أوافق فكانت بتقدیر  "االنترنت

وعلیه كان اتجاه الفقرات  ،على الترتیب 1.03142و  1.08765وانحرافین معیاریین یساویان 

  .0.79077وانحراف معیاري یساوي  4.19846بمتوسط مرجح یساوي وذلك  بالموافقة اإلجمالي

الحاسوب والهاتف واالنترنت أصبحوا من أساسیات الحیاة بل أكثر من ذلك  ومنه نستنتج أن 

لدرجة أن الكثیر من األفراد باتو یغطون شبكة االتصاالت المتنقلة دوریا مثلها مثل الماء والغاز 

سبب یعود لتعودهم واستخدامهم المستمر لهذه والكهرباء وال یمكن أبدا االستغناء عن ذلك ولعل ال

األجهزة خاصة االنترنت واالستفادة منها في جمیع مجاالت الحیاة، الن االنترنت لم تعد فقط أداة 

للتواصل مع بقیة األفراد في أماكن وأزمنة مختلفة وٕانما فاقت ذلك لتصبح وسیلة تثقیفیة تعلیمیة 

 .ت واللغات بل ومصدرا لرزق الكثیر من األفراد في المجتمعومصدرا للكثیر من المعلومات والثقافا

 ماهي المواقع التي تداوم على تصفحها؟ -

  الفقرة
المتوسط   (%)النسبة المئویة لألجوبة   

  الحسابي

 االنحراف

  المعیاري
  التقدیر

 دائما غالبا أحیانا نادرا

  غالبا 1,08185 2,6053 29,3 19,1 34,5 17,1 األخبارمواقع 

  أحیانا 0,93890 2,1711 10,2 23,4 39,8 26,6 لمدوناتا

  أحیانا 0,94005 2,1743 10,9 21,7 41,4 26,0 المنتدیات

  دائما 0,79864 3,5493 71,1 16,1 9,5 3,3 مواقع التواصل االجتماعي

  غالبا 0,91329 3,0296 38,2 31,6 25,3 4,9 الدراساتو الكتب 

  أحیانا 1,01157 2,3191 14,8 27,6 32,2 25,3 المواقع الترفیهیة

  أحیانا 1,04808 2,0230 13,8 14,5 31,9 39,8 مواقع أخرى

  یبین المواقع التي یتصفحها المبحوثین على اإلنترنت) 15(جدول رقم 

دائما یتصفحون مواقع التواصل االجتماعي  المبحوثینمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن       

مواقع األخبار و  0.79864وانحراف معیاري یساوي  3.5493بمتوسط حسابي مرجح یساوي 
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أما باقي . 1.08185وانحراف معیاري یساوي    2.6053بمتوسط مرجح یساوي وذلك غالبا 

  .2.49و 1.75 بمتوسط مرجح محصور بین   أحیاناالمواقع فیتصفحونها 

توصلت دراسات عربیة إلى نسب كبیرة في استخدام مواقع التواصل االجتماعي، فقد       

بالمائة من الشباب اللبناني یستخدمون موقع الفیسبوك،  74أن  210مأمون طربیةتوصلت دراسة 

من النقابیین  74,70إلى  2كما توصلت دراسة صهیب كمال األغا وعبد السالم محمد نصار 

  .قع التواصل االجتماعياألردنیین یستخدمون موا

الى خصائصها والمتمثلة في المشاركة "یعود  مواقع التواصل االجتماعيبولعل اهتمام الشباب      

الخط الفاصل بین  تطمس أنهامن خالل تشجیع المساهمات وردود األفعال من المستخدمین حیث 

عبر مواقع التواصل االجتماعي  اإلعالمن معظم وسائل والجمهور وكذا االنفتاح أل اإلعالموسائل 

أو اإلنشاء والتعدیل على الصفحات، بحیث تشجع والمشاركة  األفعالتقدم خدمات مفتوحة لردود 

كما تتمیز مواقع . التصویت والتعلیقات وتبادل المعلومات واالستفادة من المحتوى المعروض

الوصالت والروابط التي توفرها  الشبكات بالترابط ألنها مترابطة ومتشابكة فیما بینها وذلك عبر

  211."الصفحات تلك المواقع والتي تربطك بمواقع أخرى للتواصل االجتماعي

والمالحظ أیضا على النسب الموجودة في الجدول أن تفضیل أفراد العینة لمواقع األخبار جاءت 

مصدرا رئیسیا في المرتبة الثانیة ولعل هذا یدل على الوعي الكبیر بحسن استخدام الشبكة وجعلها 

أو اإلعالم  لألخبار واالهتمام الواسع باألخبار والمستجدات بالدرجة األولى من شبكة االنترنت

من تلفزیون وٕاذاعة التقلیدیة  اإلعالمبالتحدید واالستغناء عن وسائل  الرقمي على شبكة االنترنت

   .صحف ورقیة

  

  

  

 

                                                           
210

  .26، ص2012، 4، بیروت، مجلة االتصال والتنمیة، عأثر الفیسبوك على حیاة الشباب اللبنانيمأمون طربیة،  
211

  .27، ص 2013، دار النفائس، الطبعة األولى، ردنثورة الشبكات االجتماعیة، األخالد غسان یوسف،  
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 رتب مواقع الشبكات االجتماعیة حسب أهمیتها عندك؟ -

بالرغم من كون هذه الفقرة قد حذفت كذلك من المقیاس المستعمل لزیادة قیمة ثباته إال أنه یجدر 

 :بنا تحلیل إجاباته وهذا لتفصیل أكثر للدراسة التي بین أیدینا وقد كانت األجوبة ملخصة كما یلي

  الفقرة

  (%)النسبة المئویة لألجوبة   

المرتبة   المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي

 األولى
 المرتبة الثانیة

المرتبة 

 الثالثة
 المرتبة الرابعة

 0,82000 1,3816 5,9 3,9 12,5 77,6 فیسبوك

 0,97331 2,9013 32,9 34,2 23,0 9,9 تویتر

 1,01058 2,5428 20,7 30,6 30,9 17,8 انستغرام

 1,08969 2,9737 43,4 25,0 17,1 14,5 أخرى

  ترتیب مواقع التواصل االجتماعي حسب أهمیتها عند المبحوثینیبین ) 16(جدول رقم 

نرفق  ،لرؤیة أوضح لترتیب مواقع الشبكات االجتماعیة حسب أهمیتها عند أفراد العینة المدروسة

  : التكرارات المالحظة بمعامالت كما هو موضح في الجدول اآلتي

  الترتیب
 المرتبة الثانیة المرتبة األولى

المرتبة 

 الثالثة
 المرتبة الرابعة

  2  3  4  5  المعامل

  ترتیب الشبكات االجتماعیة عرض رصید) 17(جدول رقم 

  : بتطبیق العبارة اآلتیةل جهاز من حیث أولویة االستخدام كثم نحسب رصید 

  )المعامل المرفق بالمرتبة× التكرار المطلق لكل مرتبة (مجموع = الرصید 

  :موقعیعطي الجدول اآلتي رصید كل 

الشبكة  مواقع

  االجتماعیة
 أخرى انستغرام تویتر فیسبوك

 1100  الرصید

  

638 

  

747 

  

616 

  

 4 2 3 1  الترتیب

  موقعترتیب كل عرض رصید و ) 18(جدول رقم 
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من خالل الجدولین السابقین نالحظ أن المرتبة األولى لمواقع الشبكات االجتماعیة األكثر 

وانحراف  1.3816 بمتوسط مرجح یساوي

االنستغرام  یلیه.  1100وهذا ما یشیر إلیه رصید هذا الموقع والذي یساوي 

هذا ما و  1,01058وانحراف معیاري یساوي 

في حین كانت المرتبة الثالثة للتویتر بمتوسط مرجح 

وفي األخیر نجد مواقع . 638والرصید 

دول أن موقع التواصل االجتماعي الفیسبوك أخذ 

المبحوثین ولعل هذا راجع الى الخصائص العدیدة التي یتمیز بهذا هذا 

هولة االستخدام والحریة في سوحریة األخذ والرد في  الحوار و 

شر المضامین، هذا باإلضافة الى أنه یعد بمثابة فضاء 

افتراضي واسع یتحدث ویتواصل فیه األفراد عبر غرف الحوار والدردشة بدون حدود الزمان 

  .والمكان وبهذه الخاصیة یمكن أن نطلق علیه بالغرفة الكونیة االفتراضیة

الشبكات االجتماعیة حسب أهمیتها 

  

  لشبكات التواصل االجتماعي
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من خالل الجدولین السابقین نالحظ أن المرتبة األولى لمواقع الشبكات االجتماعیة األكثر 

بمتوسط مرجح یساوي كانت من نصیب الفیسبوك  

وهذا ما یشیر إلیه رصید هذا الموقع والذي یساوي  

وانحراف معیاري یساوي   2,5428في المرتبة الثانیة  بمتوسط مرجح یساوي 

في حین كانت المرتبة الثالثة للتویتر بمتوسط مرجح  ،ل أعالهفي الجدو  747

والرصید  0,97331وانحراف معیاري یساوي 

  . 2,9737والمتوسط الحسابي المرجح 

دول أن موقع التواصل االجتماعي الفیسبوك أخذ جقام الموجودة في النستنتج من خالل األر 

المبحوثین ولعل هذا راجع الى الخصائص العدیدة التي یتمیز بهذا هذا  إجمالي

وحریة األخذ والرد في  الحوار و الموقع والمتمثلة أساسا في التفاعلیة 

شر المضامین، هذا باإلضافة الى أنه یعد بمثابة فضاء وصناعة ونالتواصل 

افتراضي واسع یتحدث ویتواصل فیه األفراد عبر غرف الحوار والدردشة بدون حدود الزمان 

والمكان وبهذه الخاصیة یمكن أن نطلق علیه بالغرفة الكونیة االفتراضیة

الشبكات االجتماعیة حسب أهمیتها لترتیب مواقع  توزیع الرصیدیبین التمثیل البیاني اآلتي عرض 

:  

لشبكات التواصل االجتماعي الشباب الجزائريرصید استخدام ) 11

تویتر انستغرام اخرى

رصید شبكات التواصل االجتماعي
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من خالل الجدولین السابقین نالحظ أن المرتبة األولى لمواقع الشبكات االجتماعیة األكثر     

  المبحوثینأهمیة لدى 

 0.82معیاري یساوي 

في المرتبة الثانیة  بمتوسط مرجح یساوي 

747یشیر إلیه الرصید 

وانحراف معیاري یساوي  2,9013 یساوي

والمتوسط الحسابي المرجح  616أخرى بالرصید 

نستنتج من خالل األر  كما

إجماليمن  األكبرالحصة 

الموقع والمتمثلة أساسا في التفاعلیة 

التواصل ردشة، الدالنشر، 

افتراضي واسع یتحدث ویتواصل فیه األفراد عبر غرف الحوار والدردشة بدون حدود الزمان 

والمكان وبهذه الخاصیة یمكن أن نطلق علیه بالغرفة الكونیة االفتراضیة

یبین التمثیل البیاني اآلتي عرض و 

:الشباب الجزائريلدى 

11(الشكل رقم 
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  :هل تشارك في مواقع االنترنت بـ -

  الفقرة

  (%)النسبة المئویة لألجوبة   

المتوسط 

  الحسابي

  

 االنحراف

  المعیاري
 االسم الحقیقي

باالسم 

 المستعار

"pseudo" 

هل تشارك في 

مواقع االنترنت 

 بـ

69,7 30,3 

1,3026 

  

0,46015 

  

  یوضح االسم الذي یشارك به المستخدمون للولوج لالنترنت) 19(جدول رقم 

%  69.7یبدو جلیا أن أغلبیة األفراد الذین یستعملون االسم الحقیقي في المواقع االجتماعیة بنسبة 

  .212حیث بلغ عددهم 

   %.30.3بنسبة قدرت بـ  92األفراد الذین یستعملون االسم المستعار بینما بلغ عدد 

 وآخرونأن هناك من یستخدم مواقع التواصل االجتماعي باسم مستعار  ومنه فإننا نالحظ

هذا الفضاء االتصالي یمنح حریة االختیار للمستخدمین " بحیث أن یستخدمونها بأسمائهم الحقیقیة،

ح لهم إمكانیة اتخاذ هویات ن یفصحوا عن هویاتهم الفعلیة أو یتكتموا عنها، فیتیالمتحاورین أ

مستعارة، في هذه الحالة یمیل كثیر من الشباب إلى التستر خلف أسماء وصور غیر  وأسماء

حقیقیة أثناء االتصاالت، إذ ما وجدوا صعوبات في التعبیر عن بعض األفكار التي یصعب القیام 

من جامعة كالیفورنیا أن استخدام االنترنت والرفاه في  Gross Elishevaبها وجها لوجه، وترى 

ة یعزز العالقات بین الشباب اجتماعیا، ویساعد على ملئ الفراغ في المناطق األكثر سن المراهق

  212."عزلة

الذي  كبیرال لققالسبب ب بأسماء مستعارة لمواقع االنترنتمن جهة أخرى اختار المشتركین الولوج 

خصوصیة األفراد وتسریب  تقع استباحاالمو  معظم ألن ،العدید من المشتركین أصبح ینتاب

ناتهم الشخصیة، رغم أن المتعارف علیه مسبقا أن المعلومات تفقد خصوصیتها بمجرد ولوجها بیا

                                                           
212

  .87، ص 2012، القاھرة، دار فكر وفن، الطبعة األولى، علم نفس اإلعالم الجدیدحسنین شفیق، _ 
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على  اهتتتراجع نوعا ما رغم الریادة التي حقق

 :المستعارویوضح الشكل اآلتي توزیع أفراد العینة من حیث استعمال االسم الحقیقي أو 

 

 لإلنترنت حسب االسم المستعمل

قمنا برصد اإلجابات التي تشترك في 

عدم 

 اإلزعاج

حریة 

 التواصل

حساسیة 

 األهل

3.95 19.73 6.58 

یبین أسباب استخدام مفردات العینة للمواقع االنترنت باالسم الحقیقي واالسم 

 54.17بنسبة  بالنسبة لألفراد الذین اختاروا االسم الحقیقي فأغلبهم یبررون ذلك بسهولة التواصل

عمال یستخدمون بیاناتهم الشخصیة الحقیقیة لالستفادة من المواقع التي 

منهم یقولون أن % 33.33بینما 

0
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250

ت
را

را
تك
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االسم الذي یشارك بھ المبحوثین
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تتراجع نوعا ما رغم الریادة التي حقق العدید من المواقعوهذا ما جعل من مكانة 

ویوضح الشكل اآلتي توزیع أفراد العینة من حیث استعمال االسم الحقیقي أو 

لإلنترنت حسب االسم المستعمل الشباب الجزائريتوزیع استخدام ) 12

قمنا برصد اإلجابات التي تشترك في " برر إجابتك " : لتحلیل محتوى إجابة السؤال المفتوح

  :المضمون نفسه فجاءت النتائج كما یلي

  االسم المستعار

 الشجاعة
سهولة 

 التواصل

حریة ال

 شخصیةال

التحفظ 

 واالحتیاط

عدم 

اإلزعاج

12.554.17 47.37 22.37 

یبین أسباب استخدام مفردات العینة للمواقع االنترنت باالسم الحقیقي واالسم 

بالنسبة لألفراد الذین اختاروا االسم الحقیقي فأغلبهم یبررون ذلك بسهولة التواصل

عمال یستخدمون بیاناتهم الشخصیة الحقیقیة لالستفادة من المواقع التي إما ألنهم طلبة و 

بینما  ،یتصفحونها وٕاما لسهولة التواصل مع األصدقاء الحقیقیین

الحقیقياالسم

المستعاراالسم

األجوبة

االسم الذي یشارك بھ المبحوثین

الفصل التطبیقي                                      تحلیل وتفسیر البیانات واستخالص النتائج

وهذا ما جعل من مكانة . للموقع

  .مدار السنین

ویوضح الشكل اآلتي توزیع أفراد العینة من حیث استعمال االسم الحقیقي أو 

12(الشكل رقم 

لتحلیل محتوى إجابة السؤال المفتوح

المضمون نفسه فجاءت النتائج كما یلي

  االسم الحقیقي  االختیار

الشجاعة المصداقیة  التبریر

النسبة 

(%)  
33.33 12.5 

یبین أسباب استخدام مفردات العینة للمواقع االنترنت باالسم الحقیقي واالسم ) 20(جدول رقم 

  المستعار

بالنسبة لألفراد الذین اختاروا االسم الحقیقي فأغلبهم یبررون ذلك بسهولة التواصل

إما ألنهم طلبة و % 

یتصفحونها وٕاما لسهولة التواصل مع األصدقاء الحقیقیین
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السبب راجع إلى المصداقیة التي یتصفون بها والتي یجب أن تظهر حتى عند ولوجهم إلى العالم 

منهم یتسمون بالشجاعة وال یوجد لدیهم ما یمنعهم أو % 12.5في حین نجد أن  ،االفتراضي

  .یخیفهم من استعمال االسم الحقیقي عند اإلبحار في عالم اإلنترنت

لج لمواقع االنترنت لدیه ثقة تامة بنفسه ویتسم بالشجاعة وال یرهقه المشترك الذي یومنه نستنتج أن 

مشكل سیاسة الخصوصیة وال المراقبة الشخصیة سواء من قبل أفراد العائلة حول ما یقوم به من 

قبل مراقبي المواقع االلكترونیة حول المنشورات التي ینشرها والتي یمكن أن تكون مناقضة لسیاسة 

  . الحكومة

ا األشخاص الذین اختاروا االسم المستعار فنجد أن السبب ینحصر بالدرجة األولى في أم     

یلیها التحفظ واالحتیاط بنسبة  ،% 47.37الحریة الشخصیة وال داعي لتبریر ذلك بنسبة 

ثم نجد حریة التواصل بنسبة  ،وذلك خوفا من الوقوع في مشاكل مع أشخاص حقیقیین% 22.37

رف على الكثیر من األصدقاء دون تحفظ والتعلیق على كل المنشورات حتى یتم التع%  19.73

اإلخوة أو  ،كما نجد من یبرر ذلك بحساسیة األهل سواء الوالدین ،آرائهم بكل شجاعة بإبداء

ویأتي تبریر عدم اإلزعاج في المرتبة األخیرة بنسبة  ،األزواج بطلب منهم وهذا خاص بفئة النساء

  .خاصة بالنسبة لألشخاص الذین لدیهم معارف من هذا النوع في الواقع% 3.95

نترنت واقع األحینما تنبه المستخدمون لم وأصبحت أكثر أهمیة بدأت قضایا الخصوصیة وقد     

بل وبسهولة تامة فقط خاصة بالمشتركین واستخراج بیانات أنه یمكن عن طریق هذه المواقع مراقبة 

عن طریق جولة سریعة في الملف الشخصي للمشترك المراد جمع المعلومات عنه، وهي خاصیة 

  .االجتماعیة خاصةقع امو العاب علیها ت
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  مفردات العینةأسباب استعمال االسم الحقیقي حسب 

  المبحوثینأسباب استعمال االسم المستعار حسب 
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 :األسباب السابقة بیانیا بالتمثیلین اآلتیین

أسباب استعمال االسم الحقیقي حسب ) 13(الشكل رقم 

أسباب استعمال االسم المستعار حسب ) 14(الشكل رقم 

المصداقیة الشجاعة التواصلسھولة

:أستعمل اسمي الحقیقي لـ

االزعاجعدم التواصلحریة االحتیاط
والتحفظ

األھلحساسیة

:أستعمل اسمي المستعار لـ
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األسباب السابقة بیانیا بالتمثیلین اآلتیین توضیحیمكن 

الشكل رقم 

  

  

  

الشكل رقم 
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  االنترنت وتأثیرها على قیم الشباب: ينالمحور الثا

قیم االنترنت وتأثیرها على " ومات المتحصل علیها من خالل محورتلخص الجداول اآلتیة  المعل 

  "الشباب

  "ماهي طبیعة المواضیع التي تتابعها في االنترنت" -

  الفقرة
المتوسط   (%)النسبة المئویة لألجوبة   

  الحسابي

 االنحراف

  المعیاري
  التقدیر

 دائما غالبا أحیانا نادرا

  غالبا 0,92236 3,1645 48,0 24,3 23,7 3,9  مواضیع اجتماعیة

  أحیانا 1,04272 2,5428 23,7 25,0 33,2 18,1  مواضیع سیاسیة

  أحیانا 1,15462 2,2072 22,0 12,8 28,9 36,2  مواضیع ریاضیة

  غالبا 0,95567 3,0296 39,8 30,6 22,4 7,2  مواضیع ثقافیة

  أحیانا 1,02477 2,6118 25,0 26,6 32,9 15,5  مواضیع ترفیهیة

  أحیانا 1,13649 2,2039 44,1 3,0 1,0 1,3  ....مواضیع أخرى

  یبین طبیعة المواضیع التي یتابعها أفراد العینة) 21(جدول رقم 

طبیعة المواضیع التي تتابعها في أفراد الدراسة حول تضح من الجدول السابق أن إجابات ی

  : جاءت كما یلي االنترنت

األفراد حسب المیزان  حیث قدرت إجاباتفي المرتبة األولى نجد المواضیع االجتماعیة      

وانحراف معیاري یساوي   3,164بوسط حسابي مرجح یساوي " متابعتها غالبا"التقدیري بـ 

 3,0296ثم تأتي المواضیع الثقافیة في المرتبة الثانیة بوسط حسابي مرجح یساوي , 0,92236

رتبة الثالثة الفقرة لتأتي في الم ،"متابعتها غالبا"وبالتالي تقدیر  0,95567وانحراف معیاري یساوي 

بوسط حسابي مرجح " متابعتها أحیانا"بـ  المبحوثینالمواضیع الترفیهیة حیث قدرت إجابات األفراد 

أما المرتبة الرابعة فكانت للمواضیع  .1,02477وانحراف معیاري یساوي  2,6118یساوي 

 2,5428وي بوسط حسابي مرجح یسا" متابعتها أحیانا" السیاسیة حیث قدرت اإلجابات  بـ

في حین كانت المرتبة الخامسة للمواضیع الریاضیة مقدرة بـ  ، 1,04272وانحراف معیاري یساوي 

وانحراف معیاري یساوي  2,2072حیث كان الوسط الحسابي یساوي " متابعتها أحیانا"
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وتأتي المواضیع األخرى في المرتبة السادسة واألخیرة حیث تتابع أحیانا كذلك . 1,15462

  .1,13649وانحراف معیاري یساوي  2,2039ط حسابي یساوي بمتوس

من خالل األرقام المتحصل علیها في الجدول نجد أن المواضیع االجتماعیة جاءت في المرتبة 

األولى لدى الشباب وهذا راجع بالدرجة األولى الى أن اإلنسان اجتماعي بطبعه ویهتم بكل ما 

التي یتابعها على االنترنت سواءا كانت ایجابیة أو بغض النظر عن المواضیع یتعلق بمجتمعه 

 .سلبیة

وفیما یلي عرض إلجابات األفراد حول مقترحات مواضیع أخرى بعد تصنیفها حسب المضمون 

 :كما یلي

ال 

 یوجد
 توظیف اقتصاد سیاحة صحة علمیة دینیة

عالقا

 ت
 تنمیة بشریة عالم المرأة

  المواضیع

6.09 3.66 9.75 8.53 6.09 6.09 14.63 14.63 20.73 9.75 
النسب 

(%) 

  یبین مواضیع أخرى یتابعها أفراد العینة) 22(جدول رقم 

تلیها  ،جمالنصیب عالم المرأة من طبخ وموضة و كانت من % 20.73نالحظ أن النسبة األكبر 

والتي كانت من نصیب كل من العالقات خاصة في شبكات التواصل % 14,63النسبة 

وتتقاسم كل من مواضیع  ،لنشر طلبات العمل وتصفح العروض المتوفرة االجتماعي والتوظیف

المواضیع الدینیة النسبة السیاحة و  ،االقتصاد ،الصحة ،المواضیع العلمیة ،التنمیة البشریة

  %.6.09كما الحظنا وجود أشخاص ال یتصفحون أي مواقع بنسبة  ،% 43.87
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  المبحوثینمواضیع أخرى متابعة من طرف 

النسب المئویة لألجوبة 
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

1,5559 

  

1,5559 

  

  حول سؤال كتابة السن في بعض المواقع

كتابة السن عند ولوجهم لبعض یطلب منهم 

0
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18

یوجدال دینیة

توزیع المواضیع األخرى التي یتابعھا المبحوثین
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  :التي حصدناهاوالشكل اآلتي یوضح توزیع المواضیع األخرى 

مواضیع أخرى متابعة من طرف ) 15(الشكل رقم 

  هل یطلب منك كتابة السن عند ولوجك لبعض المواقع؟

النسب المئویة لألجوبة 

(%)  

  ال  نعم

هل یطلب منك كتابة السن عند ولوجك لبعض 

44.4  55.6  

حول سؤال كتابة السن في بعض المواقع المبحوثینأجوبة ) 23(

یطلب منهم  ال% 55.6الجدول أعاله نالحظ أن 

  .یطلب منهم ذلك% 

علمیة صحة سیاحة اقتصاد توظیف عالقات عالم
المرأة

تنمیة
بشریة

توزیع المواضیع األخرى التي یتابعھا المبحوثین
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والشكل اآلتي یوضح توزیع المواضیع األخرى 

الشكل رقم 

هل یطلب منك كتابة السن عند ولوجك لبعض المواقع؟ -

  الفقرة

هل یطلب منك كتابة السن عند ولوجك لبعض 

 المواقع؟

  

(جدول رقم 

الجدول أعاله نالحظ أن  من خالل     

% 44.4المواقع بینما 

  

  

  

  

تنمیة
بشریة

توزیع المواضیع األخرى التي یتابعھا المبحوثین
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وتعلیل ذلك جاء في السؤال المفتوح المقترح والذي أعطى تحلیل مضمونه اإلجابات الموضحة  

  :في الجدول اآلتي

ال 

 أعلم

مراعاة 

للمواضیع التي 

تتناسب مع عمر 

  المتصفح 

  المتابع أو

 

الن بعض 

المواقع فیها 

مضامین غیر 

 أخالقیة

ل تحدید شخصیة المستعم

تساهم في الدراسات و 

 االلكترونیة

ال المواقع التي 

 أتصفحها متاحة للجمیع
 اإلجابة

25.33 37.33 14.67 5.33 26.67 
النسبة 

 %)(المئویة 

  أسباب طلب كتابة السن عند ولوج أفراد العینة لمواقع االنترنت) 24(جدول رقم 

المتابع بالدرجة  أومراعاة للمواضیع التي تتناسب مع عمر المتصفح حیث كان تفسیر ذلك إلى 

منهم بأن المواقع التي % 26.67بینما أكد   ،من العینة المدروسة% 37.33األولى بنسبة 

 ،العینة أنهم ال یعلمون السبب وراء هذا السؤال أفرادمن % 25.33یتصفحونها متاحة للجمیع و 

كانت و  ،أن المواقع فیها مضامین غیر أخالقیة المبحوثینمن % 14.67في حین أجابت نسبة 

من مجمل أفراد العینة بوجود دراسة إلكترونیة تهدف إلى تحدید شخصیة % 5.33إجابات 

  .المستعمل

هذه النتائج تقودنا إلى وجود الكثیر من التساؤالت حول طبیعة المواقع التي یلجها هؤالء الشباب 

ر السن، عنص وباألخصخاصة تلك التي یطلب منهم فیها كتابة بعض المعلومات الدیمغرافیة 

سنة، ولعل هذا یدل على المحتوى غیر أخالقي  18والذي یشترط في الغالب أن یكون أكثر من 

  .المتضمن في هذه المواقع وطبیعة المنشورات فیها وهو أمر یدعو للقلق
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 حول سؤال كتابة السن في بعض المواقع

المتوسط 

  الحسابي

 االنحراف

  المعیاري
  الدرجة

4,4178 0,72199 
أوافق 

 بشدة

4,3717 0,66252 
 أوافق

 بشدة

 أوافق 0,99355 3,8388

 أوافق 1,05391 3,4309

 أوافق 1,05609 3,7928

 أوافق 1,12527 3,7171

 أوافق 1,06616 3,6579

العینة على أن االنترنت لها میزات ایجابیة وأخرى سلبیة كل 

0

50

اعلمال

؟هل یطلب منك كتابة السن عند ولوجك لبعض المواقع
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  : والتمثیل البیاني أدناه یمثل ذلك

حول سؤال كتابة السن في بعض المواقع المبحوثینأجوبة ) 16(

  على ما یقال عن االنترنت من أنها

  (%)النسبة المئویة لألجوبة   

 أوافقال 

 بشدة

ال 

 أوافق

لیس لي 

 رأي
 أوافق

أوافق 

 بشدة

1,3 1,0 3,0 44,1 50,7 

0,3 2,0 2,3 51,0 44,4 

2,0 8,9 20,1 41,4 27,6 

تثقل مصاریف العائلة بخلق 
3,9 18,1 22,0 42,8 13,2 

2,6 11,2 18,8 39,1 28,3 

الدین، اللباس، 
3,9 13,2 18,1 36,8 28,0 

تساهم في اكتساب قیم ایجابیة 
5,3 10,9 15,5 49,7 18,8 

العینة على أن االنترنت لها میزات ایجابیة وأخرى سلبیة كل یبین موافقة أفراد 

  على حدا

مراعاة
للمواضیع

تتناسبالتي
عمرمع

اوالمتصفح
المتابع

بعضالن
فیھاالمواقع

مضامین
اخالقیةغیر

تحدید
شخصیة
والمستعمل

فيتساھم
الدراسات
االلكترونیة

المواقعال
التي

اتصفحھا
متاحة
للجمیع

هل یطلب منك كتابة السن عند ولوجك لبعض المواقع
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والتمثیل البیاني أدناه یمثل ذلك

(الشكل رقم 

على ما یقال عن االنترنت من أنها هل توافق -

  الفقرة

  تساعد على التعلم

  تثري ثقافة اإلنسان

  تمنح الشباب أكثر حریة

تثقل مصاریف العائلة بخلق 

  حاجات جدیدة

  جرأةتجعل الشباب أكثر 

الدین، اللباس، (تهدر قیم الشباب

  )طریقة الكالم

تساهم في اكتساب قیم ایجابیة 

  للشباب

یبین موافقة أفراد ) 25(جدول رقم 
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یتضح من الجدول السابق أن إجابات األفراد حول ما یقال عن اإلنترنت كانت بالموافقة في 

بمتوسط حسابي یساوي " تساعد على التعلم"مجملها حیث سجلنا أعلى درجة موافقة في الفقرة 

تثري ثقافة "تلیها الفقرة  ،"أوافق بشدة"بتقدیر  0,72199وانحراف معیاري یساوي  4,4178

أوافق "بتقدیر  0,66252وانحراف معیاري یساوي  4,3717بمتوسط حسابي یساوي " اإلنسان

  ".بشدة

 3,8388في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي یساوي " تمنح الشباب أكثر حریة"جاءت الفقرة     

تجعل الشباب  "وفي المرتبة الرابعة نجد الفقرة ،"أوافق"بتقدیر  0,99355وانحراف معیاري یساوي  

  ".فقأوا"بتقدیر  1,05609وانحراف معیاري یساوي  3,7928بمتوسط حسابي یساوي " أكثر جرأة

في المرتبة الخامسة )" الدین، اللباس، طریقة الكالم(تهدر قیم الشباب"كما جاءت الفقرة     

تلیها الفقرة  ،"أوافق"بتقدیر  1,12527انحراف معیاري یساوي و  3,7171بمتوسط حسابي یساوي 

وانحراف معیاري یساوي  3,6579بمتوسط حسابي یساوي " تساهم في اكتساب قیم ایجابیة للشباب"

  ".أوافق "بتقدیر  1,06616

بمتوسط " تثقل مصاریف العائلة بخلق حاجات جدیدة"نجد في المرتبة السابعة واألخیرة الفقرة    

  ".أوافق"بتقدیر  1,05391وانحراف معیاري یساوي  3,4309حسابي یساوي 

لو عدنا الى اإلطار العام لوجدنا أن الدراسة سجلت أربع قیم سلبیة من أصل سبعة وهذا ما    

كاستیل بشكل أفضل من باقي برر مانویل وقد "جعل العلماء یحذرون من فساد التكنولوجیات، 

بفساد التكنولوجیات الجدیدة السیما بعد والتقني المرتبط السراب الجدید المشترك  أبناء زمانه

  213."االنفجار االقتصادي الرقمي

أما بقیة القیم فهي ایجابیة وهو أمر یدعو لالفتخار واالعتزاز، كما أنه یدل على الوعي الكافي  

الراقي لهذه الوسیلة وتوظیفها ألغراض ایجابیة كالتعلیم والتثقیف  للشباب من خالل االستخدام

  .  واستخراج المعلومات المفیدة وتوظیفها في مجاالت بحثیة محضة تثري مجاله العلمي

  

                                                           
213

  .455، ترجمة موریس شربل، الكویت، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، الطبعة األولى، ص سوسیولوجیا االتصال ووسائل اإلعالمإریك مغیریة،  



  الفصل التطبیقي                                      تحلیل وتفسیر البیانات واستخالص النتائج

 
 

165 
 

 نفس الجهاز الذي تلج من خالله لمواقع االنترنت؟ هل تسمح ألفراد عائلتك استخدام

 هل یمكن تصفح المواقع التي تفضلها أمام أفراد العائلة؟ 

  الفقرة

النسبة المئویة لألجوبة   

(%)  
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  التقدیر

  ال  أحیانا  نعم

نفس الجهاز  هل تسمح ألفراد عائلتك استخدام

  الذي تلج من خالله لمواقع االنترنت؟
46,1 36,8 17,1 

1,7105 

  

0,74134 

  
  أحیانا

هل یمكن تصفح المواقع التي تفضلها أمام أفراد 

  العائلة؟
69,7 27,3 3,0 

1,3322 

 

0,53103 

 
  نعم

أمام أفراد العائلة من  المواقع المفضلة لدیهمیوضح قبول أفراد العینة تصفح ) 26(جدول رقم 

  واستخدام نفس الجهاز عدمه

نفس الجهاز الذي تلج من خالله لمواقع  هل تسمح ألفراد عائلتك استخدام "جاء تقدیر فقرة 

وانحراف معیاري یساوي  1.7105وذلك بمتوسط حسابي یساوي " أحیانا "بـ  "االنترنت؟

0.7413.  

ي سنعرضها والناتجة عن تحلیل مضمون تفي هذه الفقرة إلى األسباب ال" ال"ویرجع سبب اإلجابة 

التي یمكن تلخیصها في الجدول و " اذكر السبب) ال(إذا كانت اإلجابة ": حأجوبة السؤال المفتو 

  :اآلتي

  اإلجابة قد أتصفح مواقع خاصة حفاظا على سالمة الجهاز الجهاز شخصي تجنبا لفضولهم الزائد خصوصیة

64.79 7.04 21.13 2.81 4.22 
النسبة 

(%) 

  نفس الجهازالسماح لألهل باستخدام یوضح أسباب عدم ) 27(جدول رقم 

كانت إجابتهم هكذا بدافع " ال"بـ  المبحوثینمن % 64.79یتبین من الجدول السابق أن نسبة  

) الهاتف خاصة(أرجعوا السبب إلى أن الجهاز  من منهم% 21.13و ،الخصوصیة بالدرجة األولى

من هؤالء أهلهم من استخدام الجهاز تجنبا لفضولهم % 7.04فیما منع  ،من األمور الشخصیة
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في حین  ،)الخاصة(أنهم یتصفحون بعض المواقع 

  .%2.81از حفاظا على سالمته بنسبة 

العینة لمواقع خاصة  أفرادتصفح 

 أمامیرفضون تصفحها  أنهمیثیر الكثیر من القلق حول طبیعة هذه المواقع وفحواها خاصة 

الذي یثبت استخدامهم السیئ لمواقع االنترنت عن طریق الدخول للعدید من 

ع الدین واألخالق وبعیدة كل البعد عن كل ما یدعو به 

  

 أسباب عدم السماح لألهل باستعمال نفس الجهاز

فإننا نالحظ أن " هل یمكن تصفح المواقع التي تفضلها أمام أفراد العائلة؟

  0,53103وانحراف معیاري یساوي 

 %. 69.7والتي تساوي 
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خصوصیة

ھل تسمح ألفراد عائلتك استخدام نفس الجھاز 
الذي تلج من خاللھ لمواقع االنترنت؟
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أنهم یتصفحون بعض المواقع % 4.22بینما اعترف بعضهم بنسبة 

از حفاظا على سالمته بنسبة منع البقیة أفراد عائالتهم من استعمال الجه

تصفح أو لخصوصیة كل هذه النسب تصب في مصب واحد وهي ا

یثیر الكثیر من القلق حول طبیعة هذه المواقع وفحواها خاصة 

الذي یثبت استخدامهم السیئ لمواقع االنترنت عن طریق الدخول للعدید من 

ع الدین واألخالق وبعیدة كل البعد عن كل ما یدعو به المواقع غیر الالئقة وال تتوافق نهائیا م

   .الدین اإلسالمي الحنیف

  : والشكل أدناه یوضح توزیع هذه اإلجابات

أسباب عدم السماح لألهل باستعمال نفس الجهاز) 17(الشكل رقم 

هل یمكن تصفح المواقع التي تفضلها أمام أفراد العائلة؟

وانحراف معیاري یساوي   1,3322بمتوسط حسابي یساوي " 

والتي تساوي " نعم"یظهر هذا جلیا في النسبة المرتفعة لإلجابة 

تجنبا
الزائدلفضولھم

الجھاز
شخصي

علىحفاظا
الجھازسالمة

أتصفحقد
خاصةمواقع

ھل تسمح ألفراد عائلتك استخدام نفس الجھاز 
الذي تلج من خاللھ لمواقع االنترنت؟
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بینما اعترف بعضهم بنسبة . الزائد

منع البقیة أفراد عائالتهم من استعمال الجه

كل هذه النسب تصب في مصب واحد وهي ا     

یثیر الكثیر من القلق حول طبیعة هذه المواقع وفحواها خاصة  وهذا ما

الذي یثبت استخدامهم السیئ لمواقع االنترنت عن طریق الدخول للعدید من األمر  ،العائلة أفراد

المواقع غیر الالئقة وال تتوافق نهائیا م

الدین اإلسالمي الحنیف

والشكل أدناه یوضح توزیع هذه اإلجابات

الشكل رقم 

هل یمكن تصفح المواقع التي تفضلها أمام أفراد العائلة؟"بالنسبة للفقرة  -

" نعمتقدیرها كان 

یظهر هذا جلیا في النسبة المرتفعة لإلجابة و 
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  :''برر إجابتك''وفیما یلي نتائج تحلیل مضمون أجوبة أفراد العینة المتاحة حول السؤال المفتوح 

 صفحات حیانا تظهر إعالناتٲال 

 خلیعة

32 

 عدم تصفح المواقع المفضلة أمام األهل

تصفح المواقع التي نالحظ أن التبریر خص بالدرجة األولى األشخاص الذین یرفضون 

ألنهم یتصفحون مواقع شخصیة ال یریدون 

یرفضون ذلك خوفا من ظهور صفحات إعالنات خلیعة 

من أفراد العینة فقد أجابوا بالموافقة ألنهم لیس لدیهم ما یخفوه عن 

أغلب المبحوثین یفضلون تصفح المواقع التي 

والتجوال في مختلف المواقع التي 

، ویرجع السبب إلى أن التصفح أمام 

أفراد العائلة یكبل حریتهم ویمنعهم من التجوال عبر الشبكة وفق رغباتهم فهو بذلك ملزم بقیود 

 

 أسباب عدم تصفح المواقع المفضلة أمام األهل

25
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وفیما یلي نتائج تحلیل مضمون أجوبة أفراد العینة المتاحة حول السؤال المفتوح 

خلیعة

ال ألني أتصفح مواقع 

 شخصیة

نعم لیس لي ما أخفیه 

37 31 

عدم تصفح المواقع المفضلة أمام األهل سبب یبین) 28(جدول رقم 

نالحظ أن التبریر خص بالدرجة األولى األشخاص الذین یرفضون 

ألنهم یتصفحون مواقع شخصیة ال یریدون % 37حیث كانت نسبة  ،یفضلونها أمام أفراد العائلة

یرفضون ذلك خوفا من ظهور صفحات إعالنات خلیعة % 32في حین  ،لغیرهم أن یطلعوا علیها

من أفراد العینة فقد أجابوا بالموافقة ألنهم لیس لدیهم ما یخفوه عن % 31

أغلب المبحوثین یفضلون تصفح المواقع التي نستنتج من خالل األرقام المبینة في الجدول أن 

والتجوال في مختلف المواقع التي  اإلبحاریفضلونها بمفردهم لحاجتهم إلى الحریة التامة في 

، ویرجع السبب إلى أن التصفح أمام التي یرونها ذات أهمیة بالغة بالنسبة لهم

أفراد العائلة یكبل حریتهم ویمنعهم من التجوال عبر الشبكة وفق رغباتهم فهو بذلك ملزم بقیود 

  .المحیط العائلي الخاص بهم

  : والشكل اآلتي یوضح توزیع األجوبة السابقة

أسباب عدم تصفح المواقع المفضلة أمام األهل) 18(رقم الشكل 

تظھرٲحیاناال
اعالناتصفحات

خلیعة

اتصفحالنيال
شخصیةمواقع

ماليلیسنعم
عنھماخفیھ

ھل یمكن تصفح المواقع التي تفضلھا 
أمام أفراد العائلة؟
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وفیما یلي نتائج تحلیل مضمون أجوبة أفراد العینة المتاحة حول السؤال المفتوح 

نعم لیس لي ما أخفیه 

 عنهم
 األجوبة

  النسب المئویة

(%) 

جدول رقم 

نالحظ أن التبریر خص بالدرجة األولى األشخاص الذین یرفضون     

یفضلونها أمام أفراد العائلة

لغیرهم أن یطلعوا علیها

31بینما  ،أمام عائالتهم

  .عائالتهم

نستنتج من خالل األرقام المبینة في الجدول أن 

یفضلونها بمفردهم لحاجتهم إلى الحریة التامة في 

التي یرونها ذات أهمیة بالغة بالنسبة لهم ضامینریدونها والمی

أفراد العائلة یكبل حریتهم ویمنعهم من التجوال عبر الشبكة وفق رغباتهم فهو بذلك ملزم بقیود 

المحیط العائلي الخاص بهم

والشكل اآلتي یوضح توزیع األجوبة السابقة

الشكل 
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 مزایا مواقع الواب بصفة عامة؟ -بحسب رأیك-ماهي  -

  :تم تحلیل أجوبة هذا السؤال المفتوح وفق منهجیة تحلیل المضمون وقد تم رصد األجوبة اآلتیة

 التعلم
سرعة الوصول 

 للمعلومة
 سهولة التواصل

ربح 

 الوقت
  اإلجابة الثقافة

38 12 24 19 7 
 النسبة المئویة

)(%  

  یبین مزایا مواقع الواب) 29(جدول رقم 

منهم أجابوا بفائدة سهولة  %24في حین  ،أجابوا بمزیة التعلممن أفراد العینة % 38نالحظ أن 

  .منهم أشادوا بالجانب الثقافي لإلنترنت% 7بینما  ،ربح الوقت  یرون فائدة% 19التواصل و

والمیزات الجمة وغیرها جعلت من شبكة االنترنت وسیلة اتصالیة لیست كغیرها هذه الخصائص 

  :نذكر منها من الوسائل االتصالیة األخرى، ومن بین المیزات المهمة أیضا

  ضمان وصول المعلومة لألفراد والجماعات في زمن حدوثها_

المجال أمام عولمة قدرة هذه الوسیلة على الوصول إلى أبعد نقطة في الكرة األرضیة لتفتح _

  .المعلومة

هذا باإلضافة إلى أنها شبكة مفتوحة لیست ملكا ألیة جهة وهو األمر الذي یجنب السیطرة على 

  .هذه الشبكة من قبل أي كان في العالم
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 المبحوثین

  التقدیر  االنحراف المعیاري

0,45578 

  
  نعم

  یوضح تأثیر االنترنت على حیاة أفراد العینة من عدمه

 0,45578وانحراف معیاري یساوي 

 " :إذا كانت اإلجابة نعم ما مظاهر هذا التأثیر؟

 وقتالع یتضیدمان و اإل

25.92  

 المبحوثینمظاهر تأثیر اإلنترنت على حیاة 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

التعلم

مزایا مواقع الواب بصفة عامة
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  : وهذا ما یوضحه الشكل اآلتي

المبحوثینمزایا مواقع الواب حسب ) 19(الشكل رقم 

  حیاتك ؟هل أثرت االنترنت على 

  %)(النسبة المئویة لألجوبة 
االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي

  ال  نعم

  هل أثرت االنترنت على حیاتك ؟
70,7 29,3 1,2928 

  

0,45578

  

یوضح تأثیر االنترنت على حیاة أفراد العینة من عدمه) 30(جدول رقم 

وانحراف معیاري یساوي  1,2928بمتوسط حسابي یساوي  "نعم

  ".نعم"لإلجابة % 70,7وهذا ما تعكسه النسبة 

إذا كانت اإلجابة نعم ما مظاهر هذا التأثیر؟"وفیما یلي تلخیص أجوبة السؤال المفتوح 

  السلبیات  

الوصول إلى 
سهولة 

 التواصل

احترام عدم 

 المجالس
 العزلة

22.96  8.89  14.07  

مظاهر تأثیر اإلنترنت على حیاة ) 31(جدول رقم 

الوصولسرعة
للمعلومة

التواصلسھولة الوقتربح الثقافة

مزایا مواقع الواب بصفة عامة
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وهذا ما یوضحه الشكل اآلتي

هل أثرت االنترنت على  -

  الفقرة

هل أثرت االنترنت على حیاتك ؟

جدول رقم 

نعم'جاء تقدیر هذه الفقرة 

وهذا ما تعكسه النسبة 

وفیما یلي تلخیص أجوبة السؤال المفتوح 

  اإلیجابیات  اإلجابة

سهولة 

الوصول إلى 

  المعلومة

  28.15  )%ٍ(النسبة 

جدول رقم 
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أنه یمكننا تصنیف األجوبة إلى أجوبة إیجابیة قدرت بمجموع 

سلبیة  أخرى اتٕاجابو  ،المعلومة وسهولة التواصل بالترتیب

العزلة وعدم احترام  وكذا وقتالع 

عززت لدى الشباب قیمة  اإلنترنت

التصال الفعالة مع أفراد اكتساب العلم وأسالیب ا

كغیرها  وسیلة  هيوفي المقابل 

د لها سلبیات ومن بینها أنها سیف ذو حدین، كما لها ایجابیات نج

لیجد الفرد نفسه  ،تنمي لدى الفرد اإلحساس بالعزلة بل وقد یتطور األمر الى أبعد من ذلك

یعزز  األمر الذيیكون بعید عن من حوله من عائلة وأصدقاء والمجتمع ككل، 

 األنانیةمرضیة من نوع لدیه عنصر التمركز حول الذات لیتطور بعد ذلك هذا السلوك الى حالة 

  .المتحضر والمتمدن

 

  المبحوثینمظاهر تأثیر اإلنترنت على حیاة 
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أنه یمكننا تصنیف األجوبة إلى أجوبة إیجابیة قدرت بمجموع 

المعلومة وسهولة التواصل بالترتیبسهولة الوصول إلى 

ع یتضیو  دماناإلكانت النسبة المتبقیة موزعة بالترتیب على 

اإلنترنتالمسجلة یمكن أن نقول أن شبكة نطالقا من النسب 

اكتساب العلم وأسالیب ا إلىالمعرفة والحوار والمناقشة وهي قیم تؤدي 

وفي المقابل  من خالل توسیع شبكة عالقات الفرد ونسبة اتصاالته،

سیف ذو حدین، كما لها ایجابیات نج ىمن الوسائل االتصالیة األخر 

تنمي لدى الفرد اإلحساس بالعزلة بل وقد یتطور األمر الى أبعد من ذلك

یكون بعید عن من حوله من عائلة وأصدقاء والمجتمع ككل، 

لدیه عنصر التمركز حول الذات لیتطور بعد ذلك هذا السلوك الى حالة 

المتحضر والمتمدن لإلنسانالتي تحدث عنها ابن خلدون في وصفه 

  :والشكل اآلتي یبین ذلك

مظاهر تأثیر اإلنترنت على حیاة ) 20(الشكل رقم 

تضیعواالدمان
الوقت

الوصولسھولة
المعلومةاللى

العزلة احترام
المجالس

المظاھر

مظاھر تأثیر اإلنترنت على حیاتك
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أنه یمكننا تصنیف األجوبة إلى أجوبة إیجابیة قدرت بمجموع      

سهولة الوصول إلى بین %  51.11

كانت النسبة المتبقیة موزعة بالترتیب على بحیث 

  .المجالس

نطالقا من النسب ا     

المعرفة والحوار والمناقشة وهي قیم تؤدي 

من خالل توسیع شبكة عالقات الفرد ونسبة اتصاالته، المجتمع

من الوسائل االتصالیة األخر 

تنمي لدى الفرد اإلحساس بالعزلة بل وقد یتطور األمر الى أبعد من ذلك

یكون بعید عن من حوله من عائلة وأصدقاء والمجتمع ككل،  مامستمتعا حین

لدیه عنصر التمركز حول الذات لیتطور بعد ذلك هذا السلوك الى حالة 

التي تحدث عنها ابن خلدون في وصفه 

والشكل اآلتي یبین ذلك

الشكل رقم 

 

عدم
المجالس
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  :نتائج الدراسة

من خالل تحلیل وتفسیر المعطیات الواردة في االستبیان الخاص بهذه األطروحة یمكننا     

  :أن نستخلص النتائج التالیة

  استخدامات شباب الغرب الجزائري لإلنترنتنتائج خاصة بمحور : أوال

  توصلت الدراسة إلى أن شباب الغرب الجزائري ذكورا وٕاناثا یستخدمون االنترنت دائما

وهي النسبة الغالبة على عینة الدراسة كما سجلت الدراسة نسبة  ،%79,9 بنسبة

من % 15.1معتبرة بالنسبة للمبحوثین الذین یستخدمون االنترنت غالبا وذلك بنسبة 

المبحوثین والمالحظ بصفة عامة أن درجة استخدام أفراد العینة لالنترنت كبیرة وهذا 

 .ما أثبتته نتائج الدراسة

اذ تبین أن الشباب جمیعهم یستخدمون االنترنت بوصفها وسیلة اتصال في حیاتهم 

الیومیة بصرف النظر عن أعمارهم ومستویاتهم التعلیمیة وحاالتهم االجتماعیة 

ضاعهم المهنیة وبخبرة البأس بها من هذا االستخدام وٕاذا هناك من داللة وأو 

اجتماعیة لهذه النتیجة فإنما تكمن في تلك المكانة التي تحتلها شبكة االنترنت بین 

   .الشباب الجزائري

  20ساعة إلى  11كشفت الدراسة إلى أن أغلبیة أفراد العینة یستخدمون االنترنت من 

ساعة فأكثر في األسبوع وهذا ما یعكس إدمان شبابنا على اإلنترنت، أما بقیة 

وذلك لمدة تتراوح مابین ساعة إلى % 31,2المبحوثین فیستخدمون االنترنت بنسبة 

عشر ساعات في األسبوع ویرجع المبحوثین السبب إلى عدة أسباب منها نقص 

 .م العملالوقت، عدم توفر االنترنت، التزامات أسریة وبحك

  أثبتت الدراسة أن المواقع التي یتصفحونها بصفة دائمة هي مواقع التواصل

وهي نسبة كبیرة مقارنة بباقي المواقع حیث نجد بأن مواقع % 71,1االجتماعي بنسبة 
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األخبار والكتب والدراسات یتصفحها المبحوثین غالبا والمدونات والمنتدیات المواقع 

كان إجابة المبحوثین بخصوصها بأحیانا وهذا ما یثبت  الترفیهیة وكذا مواقع أخرى

االهتمام الزائد للشباب بمواقع التواصل االجتماعي لما تحمله هذه المواقع من 

خصائص ومیزات متمثلة في التفاعلیة بالدرجة األولى وكذا الدردشة وٕاقامة صداقات 

 .وتكوین عالقات جدیدة مع شباب آخرین سواء داخل الوطن أو خارجه

  توصلت الدراسة الى أن المرتبة األولى لمواقع الشبكات االجتماعیة األكثر أهمیة لدى

المبحوثین كانت من نصیب موقع التشارك االجتماعي الفیسبوك یلیه موقع االنستغرام 

ولعل هذا الترتیب . والتویتر كما أن هناك من أجاب أنهم یتصفحون مواقع أخرى

ي یقدمها هذا المواقع في جمیع المجاالت بسبب السرعة راجع الى الخدمات الكبیرة الت

في تبادل المعلومات وأداء الخدمات، إال أن هذا ال ینفي وجود العدید من المخاطر 

والسلبیات في حال سوء استخدام هذا الموقع والمتمثلة أساسا في اإلدمان والعزلة 

دیدة بین أوساط االجتماعیة كما أثبتت ذلك العدید من الدراسات وظهور لغة ج

 .الشباب وكذا انتهاك الخصوصیة الشخصیة

  كشفت الدراسة إلى أن أغلبیة أفراد العینة یستخدمون االسم الحقیقي للمشاركة في

مواقع االنترنت بما في ذلك مواقع التواصل االجتماعي وهذا ما یعزز قیمة الصدق 

استخدامهم لالسم والثقة بالنفس بحیث أجاب أغلبیة المبحوثین عن السبب وراء 

الحقیقي للولوج لشبكة االنترنت بأنهم لیس لدیهم مایخفونه عن المتابعین واألصدقاء 

 .وهذا یدل على الشفافیة وهو جزء من االستخدام االیجابي للفیسبوك

  كما توصلت الدراسة إلى أن هناك فئة تفضل الدخول لمواقع االنترنت بأسماء

ویرجع هؤالء السبب في استخدامهم % 30.3مستعارة بحیث قدرت نسبة ذلك ب 

لالسم المستعار إلى التحفظ واالحتیاط والبعض اآلخر یرجع ذلك لحساسیة األهل 

  .وكذا حریة التواصل
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  :نتائج خاصة بمحور تأثیر االنترنت على الشباب: ثانیا

  كما أّن االنترنت توّرث ُمستخدمیها خاّصة أفراد األسرة قیمها الخاّصة بواسطة

ض والّطلب فهي تلّبي للفرد ما یبحث عنه، خاّصة في المجال العلمي والمعرفي العر 

والثقافي والترفیهي، وتدّس في نفس الوقت قیم أخالقّیة تخالف قیمه وبطریقة سلَسة 

وهادفة من أجل تكسبیه تلك القیم األخالقیة والتي لیست من قیمه، وذلك باستخدام 

وتقسیط، وما إلى ذلك، فیجد الُمستخدم وخاّصة  كّل اإلغراءات من إعالنات، وُصَور،

الفرد نفسه مضطًرا وبطریقة حتمّیة حتى تستدرجه نحو التالؤم والتكّیف مع تلك القیم 

 .األخالقیة التي تفرضها علیه وبالتالي یتخّلى عن قیمه األخالقیة

  توصلت الدراسة یما یخص المواضیع التي یتابعها الشباب الى أن المواضیع

تماعیة وكذا السلبیة احتلتا الرتبة األولى والثانیة على التوالي  بتقدیر غالبا وهذا االج

راجع الى أن اإلنسان اجتماعي بطبعه لذلك یحاول معرفة كل ما یتعلق بمجتمعه أو 

البحث واالهتمام بالمواضیع التي لها عالقة بصفة أو بأخرى بالمجتمع الذي یعیش 

لمرتبة التي تحصلت علیها توحي باالستخدام أو التأثیر فیه أما المواضیع السلبیة وا

االیجابي لالنترنت بحكم أن الشباب یحاول معرفة الثقافات المحلیة والدولیة أو 

هذا التأثیر االیجابي طبعا ال ینفي أن متابعي األخبار . العالمیة المتنوعة والمختلفة

إلیهم عبر هذا الوسائط بدواعي السلبیة یمكنهم تبني قیم وثقافات جدیدة غریبة وافدة 

 _الغرب_التحضر واالنفتاح على ثقافة اآلخر 

  أما بقیة المواضیع فكان تقدیرها عند الشباب فأحیانا ویتعلق األمر بالمواضیع

السیاسیة، الریاضیة والترفیهیة ومواضیع أخرى وكانت أعلى نسبة فیها من نصیب 

اعي وذلك عن طریق تفریغ تكوین عالقات خاصة في شبكات التواصل االجتم

الشحنات العاطفیة، الدردشة المباشرة وغیر المباشرة السلبیة منها واالیجابیة وتلیها 

مواضیع أخرى متمثلة في االهتمام بمواضیع التوظیف وكذا المواضیع العلمیة 
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والصحة واالقتصاد وأخیرا هناك من یتابع المواضیع الدینیة وتلك المتعلقة بالسیاحة 

هذا ناهیك عن األشخاص الذین ال یتصفحون أي مواقع بنسبة %  43,87بنسبة 

6,09.%  

  توصلت الدراسة إلى أن أغلبیة أفراد العینة صرحوا على أن عند دخول المواقع

ولعل هذا یدل على %  55,6المفضلة لدیهم ال یطلب منهم كتابة السن وذلك بنسبة 

 .من خالل المضمون المعروف فیهاأن المواقع  هي مواقع عادیة وال تدعو للقلق 

  صرحوا على أن وجود طلب %  44,4اما بقیة افراد العینة والتي قدرت نسبتهم ب

كتابة السن عند ولوجهم للمواقع المفضلة لدیهم وهذا ما یثبت ابتعاد هذه المواقع عن 

القیم والدین واألخالق وهو ما یدل على أن المضمون غیر أخالقي ویرجع السبب في 

ب سن المتصفح حسب رأي المبحوثین إلى أن بعض المواقع فیها محتوى غیر طل

 .الئق وال یتوافق مع قیم المتصفح

   أظهرت الدراسة فیما یخص سلبیات االنترنت وایجابیاتها أن معظم أفراد العینة

سجلت أربع قیم سلبیة من أصل سبعة بدرجات متفاوتة والمتمثلة في تجعل الشباب 

أكثر جرأة، تهدر قیم الشباب، وتثقل مصاریف العائلة بخلق حاجات جدیدة وكذا تمنح 

 .افق من قبل أفراد العینةالشباب أكثر جرأة ، كل هذا بتقدیر أو 

  توصلت الدراسة إلى أن اغلب المبحوثین یسمحون ألفراد عائالتهم باستخدام نفس

الجهاز الذي یلجون من خالله لمواقع االنترنت أحیانا والبقیة صرحت بعدم السماح 

ویرجعون السبب في ذلك إلى أن الجهاز شخصي وربما یتصفحون مواقع یعتبرونها 

أما تصفح %  64,79النسبة الغالبة لسبب الخصوصیة  بنسبة  خاصة بحیث رجحت

المواقع المفضلة لدى المبحوثین أمام أفراد العائلة فأغلب المبحوثین أجابوا بنعم 

مبررین ذلك بأنهم ال یوجد لدیهم ما یخفوه عن بقیة أفراد العائلة في حین أجاب بقیة 
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فحون مواقع شخصیة وانه أحیانا المبحوثین بال وذلك راجع حسب رأیهم إلى أنهم یتص

 .تظهر إعالنات صفحات خلیعة

  كشفت الدراسة إلى أن أغلب المبحوثین اتفقوا على أن أهم میزة تتمیز بها االنترنت

 :تلیها على التوالي المیزات التالیة%  38هي میزة التعلم وذلك بنسبة 

 سهولة التواصل 

 ربح الوقت 

 سرعة الوصول إلى المعلومة 

 و التثقیفالثقافة أ  

  أظهرت الدراسة إلى أن أغلب المبحوثین اتفقوا على أن االنترنت أثرت على

ومن بین المظاهر الجوهریة لتأثیر االنترنت على %  70,7حیاتهم وذلك بنسبة 

حیاة الشباب كانت في مجملها ایجابیة متمثلة في سهولة الحصول على المعلومة 

أما بقیة المبحوثین فأجابوا بأن  % 51,11وكذا سهولة التواصل وذلك بنسبة 

االنترنت أثرت على حیاتهم بشكل سلبي ومن مظاهر ذلك أنها تجعل الفرد في 

عزلة بعیدا عن التواصل مع أفراد المجتمع عامة والعائلة بشكل خاص كما تجعل 

الفرد ال یحترم المجالس ناهیك عن اإلدمان وتضییع الوقت وجاءت هذه األخیرة 

  %.25,92بنسبة 

نأمل أن تكون بدایة  التي توصلت إلیها الدراسة والتي ستنتاجاتهذه هي مجموعة اال

لصیاغة فرضیات جدیدة بغرض القیام بدراسات أخرى من شأنها أن تؤسس لهذا 

المجال من البحث الذي الزال یعاني من نقص من حیث التحدید المصطلحي 

  .والتنظیر خاصة وكذا التقنیات المنهجیة

  حاولنا من خالل هذه الدراسة معالجة إحدى الظواهر الرئیسیة في جل المجتمعات

وهي تأثیر االنترنت على قیم الشباب نظرا لما تمثله هذه الفئة دیمغرافیا وٕابداعیا 
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واجتماعیا، بحیث أول ما قمنا به هو تفكیك التساؤل الرئیسي الى تساؤالت فرعیة 

لفة لإلشكالیة قید الدراسة، كما حاولنا أن نؤطر متعددة مستلهمة من السیاقات المخت

نظریا كل مفهوم ورد في التساؤل العام لإلشكالیة من خالل الرجوع الى األدبیات 

  .واالستعانة بالدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة

  من جانب آخر حاولنا معالجة موضوع القیم األخالقیة للشباب الجزائري بالدرجة

لى من منطلق أن تصفح الشباب لشبكة االنترنت یمكنها أن تحدث تأثیرا سلبیا األو 

كبیرا على مستوى نسق القیم لدیهم إال أن نتائج الدراسة كانت عكس ذلك لكن بنسب 

متقاربة جدا ویتعلق األمر بأن شبكة االنترنت وما تحمله من مضامین كان تأثیرها 

ج الدراسة أن اغلب الشباب یتمیزون بالوعي ایجابیا على القیم وذلك راجع حسب نتائ

والفطنة واالستخدام االیجابي للشبكة العنكبوتیة واختیار ما یناسب الثقافة والدین بعیدا 

عن الثقافات الغربیة وكذا المضامین غیر أخالقیة الموفدة إلینا من اآلخر عبر هذه 

  .الوسائط عن طریق عامل االنتقاء

 محدد األول لقیم الشباب لیس الوسائط المتعددة وشبكة كما استنتجنا نظریا أن ال

االنترنت وٕانما هي مؤسسات التنشئة االجتماعیة كاألسرة والمدرسة والمسجد والجماعة 

 . األولیة التي غرست فیهم هذه القیم بالدرجة األولى وتواصل تعزیزها یومیا

لیه علیهم البیئة بمعنى أن الشباب یتفاعلون في عالقاتهم االجتماعیة وفق ما تم

االجتماعیة التي یعیشون فیها ولیس ما تملیه علیهم المجتمعات االفتراضیة وهو أمر 

  .یدعو لالفتخار

  

  

  



 

177 
 

 تساؤالت الدراسة:  

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین طبیعة التأثیرات السلبیة لالنترنت على قیم هل 

  ؟للوالدینالشباب الجزائري ومتغیر السن والمستوى التعلیمي 

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ونسبة الموافقة لكل  السؤالالختبار هذه 

  :من المتغیرات الثالث قید الدراسة وقد جاءت كما یلي

 وبنودها السبع 22ویتمثل في الفقرة رقم : متغیر التأثیرات السلبیة لالنترنت. 

 محور السمات العامةویتمثل في الفقرة الثانیة من : متغیر السن. 

  ویتمثل في الفقرة الرابعة من محور السمات العامة: متغیر المستوى التعلیمي للوالدین. 

  ):17(كما هي موضحة في الجدول رقم 

المتوسط   المتغیر

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

نسبة 

  الموافقة

  المستوى

التأثیرات 

السلبیة 

  لالنترنت 

 مرتفع  % 83.3   0.7261  3.8583

 مرتفع  % 83.3   0.983  3.83  السن

المستوى 

التعلیمي 

  للوالدین

  مرتفع  % 83.3   1.1143  3.9167

  خصائص متغیرات الفرضیات ) 32(جدول رقم 

تستعمل اختبار كاي مربع لالستقاللیة لتوفر الشروط الالزمة فهو یدرس استقالل أو ارتباط 

من % 75محققا على األقل في  5متغیرین من جهة المالحظات أكبر من أو یساوي 

  :ویمكن تقسیم هذه الفرضیة إلى ثالث فرضیات فرعیة.  المالحظات
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  "توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التأثیرات السلبیة لالنترنت والسن" -1

  :الختبار وجود العالقة الخطیة بین التكوین المستمر واألداء نضع الفرضیتین   

H0  : التأثیرات السلبیة بین  0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة

  "لالنترنت والسن

H1  : التأثیرات السلبیة  ب 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة

  ."لالنترنت والسن

  .SPSSوفیما یلي النتائج المتحصل علیها باستخدام برنامج 

كاي قیمة   المتغیر   

  تربیع

درجة 

  الحریة

 V deقیمة 

Cramer 

مستوى 

 الداللة

Sig  

التأثیرات 

السلبیة 

  لالنترنت

 201,858  السن

  

192 

 

0,470 

  

0,299 

  

  التأثیرات السلبیة لالنترنت والسناختبار كاي تربیع الستقاللیة )33(جدول رقم 

عند مستوى داللة   201,858من خالل الجدول السابق نالحظ  أن قیمة كاي تربیع تساوي 

بین متغیري التأثیرات السلبیة لإلنترنت والسن إذن نقبل الفرضیة ) 0.05أكبر من ( 0,299

الصفریة التي تنص على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین التأثیرات السلبیة 

  .0.05لإلنترنت والسن عند مستوى داللة 

  .نترنت والسنإذن ال توجد عالقة بین التأثیرات السلبیة لإل
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توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التأثیرات السلبیة لالنترنت والمستوى التعلیمي " -2

  "لألب

  :الختبار وجود العالقة الخطیة بین التكوین المستمر واألداء نضع الفرضیتین

H0  : التأثیرات السلبیة بین  0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة

  ".نترنت والمستوى التعلیمي لألبلال

H1  : التأثیرات السلبیة  ب 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة

  ".لالنترنت والمستوى التعلیمي لألب

  .SPSSوفیما یلي النتائج المتحصل علیها باستخدام برنامج 

قیمة كاي   المتغیر   

  تربیع

درجة 

  الحریة

 V deقیمة 

Cramer 

مستوى 

 الداللة

Sig  

التأثیرات 

السلبیة 

  لالنترنت

المستوى 

التعلیمي 

  "لألب

  

195,009 

  

192 0,462 

  

0,426 

  

التأثیرات السلبیة لالنترنت والمستوى اختبار كاي تربیع الستقاللیة )34(جدول رقم 

  .التعلیمي لألب

عند مستوى داللة   195,009من خالل الجدول السابق نالحظ  أن قیمة كاي تربیع تساوي 

0.426 
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إذن نقبل , بین التأثیرات السلبیة لإلنترنت والمستوى التعلیمي لألب) 0.05أكیر من ( 

الفرضیة الصفریة التي تنص على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین التأثیرات 

  .0.05السلبیة لإلنترنت والمستوى التعلیمي لألب عند مستوى داللة 

  .عالقة بین التأثیرات السلبیة لإلنترنت والمستوى التعلیمي لألبإذن ال توجد 

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التأثیرات السلبیة لالنترنت والمستوى التعلیمي " - 3

  "لألم

  :الختبار وجود العالقة الخطیة بین التكوین المستمر واألداء نضع الفرضیتین

H0  : التأثیرات السلبیة بین  0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة

  ".لالنترنت والمستوى التعلیمي لألم

H1  : التأثیرات السلبیة  ب 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة

  ".لالنترنت والمستوى التعلیمي لألم

  .SPSSتخدام برنامج وفیما یلي النتائج المتحصل علیها باس

قیمة كاي   المتغیر   

  تربیع

درجة 

  الحریة

 V deقیمة 

Cramer 

مستوى 

 الداللة

Sig  

التأثیرات 

السلبیة 

 لالنترنت

  

المستوى 

التعلیمي 

  "لألب

  

187,84 

  

192 0,454 

  

0,571 

  

التأثیرات السلبیة لالنترنت والمستوى اختبار كاي تربیع الستقاللیة )35(جدول رقم 

  لألم التعلیمي



 

181 
 

عند مستوى داللة   187,84من خالل الجدول السابق نالحظ  أن قیمة كاي تربیع تساوي  

بین التأثیرات السلبیة لإلنترنت والسن إذن نقبل الفرضیة الصفریة ) 0.05أكیر من ( 0,571

التي تنص على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین التأثیرات السلبیة لإلنترنت 

  .0.05علیمي لألم عند مستوى داللة والمستوى الت

إذن ال توجد عالقة بین التأثیرات السلبیة لإلنترنت والمستوى التعلیمي لألب بالرجوع إلى 

نقول أن التأثیرات السلبیة لإلنترنت على الشباب الجزائري لیست لها عالقة  التساؤل الرئیسي

  .مع سن المستخدمین أو المستوى التعلیمي للوالدین

  



 

  

  خــــــــــــــــــــــاتمة



  خـــــــــــــاتمة
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  مةــــــــــــــــــخات

 ظهور مع جدیدا اإلعالم یكن ألم، أجدجدیدًا یصبح قدیمًا بظهور تقنیة  الیومإن ما یبدو     

 تقود التي التحّول طبیعة ألن ذلك كلّ  !؟والكمبیوتر والتلفزیون واإلذاعة، والصحافة، الطباعة،

 مارشال یسّمیه ما أمر الّنظر في تقتضي واإلیدیولوجي، العلمي بعدها في التقنیة، إلیها

  .التكنولوجّیة بالحتمّیة ماكلوهان

هذا المد التكنولوجي الهائل مس جمیع الوسائل والوسائط بما في ذلك شبكة االنترنت التي    

الستفادة وتزایدت اهتمامات الشباب بها واأثرا كبیرا في كثیر من مجاالت استخدامها  أحدثت

حیث أضحت وسیلة اتصالیة فعالة فرضت نفسها على حیاة األفراد منها بطریقة أو بأخرى، 

ولعل . والمجتمعات وأصبحت تنسج خیوطها المتینة وتجعل العالم تحت أصابع الناس كافة

ضامینها مع ما في ذلك الشباب هم أكثر فئات المجتمع استخداما لها واستفادة منها ومن م

  .االستخدام من خطورة على قیمهم وسلوكیاتهم

في ضوء تعدد وظائف شبكة االنترنت وخدماتها والهواتف المحمولة وتطبیقاتها أصبح     

الشباب الجزائري یرى أن هذه الوسائل االتصالیة تعد وسیطا للتعرف أكثر على اآلخر 

محلیة والعالمیة، ووسائل للترفیه والتسلیة وأدوات واالطالع على آخر األخبار والمستجدات ال

للبحث العلمي وقنوات لالتصال بالعائلة واألحباب أین ما كانوا، وتزید من فرص تفاعل هذه 

  .الفئة مع العالم الخارجي وتوسع من فهمهم وٕادراكهم لما یجري حولهم

به من تقنیات في البث  وما زاد من إقبال الشباب الجزائري على هذه الوسائط هو ما تتمتع 

وكذا عنصر التفاعلیة باإلضافة الى  الفرد الستخدامها كالصوت والصورةوعناصر تشوق 

إن ما توفره االنترنت من خدمات  توفر خدماتها على ما یلبي رغباتهم وحاجاتهم وطموحاتهم،

 ووظائف متنوعة أمام الشباب الجزائري تجعل منه یستفید من ذلك في حیاته من خالل

وكذا سرعة وصول المعلومة وهذا ما أكدته نتائج الدراسة مع  ،السرعة في التواصل والتثقیف

أن هذا ال ینفي وجود هوى كبیرة یعیش فیها الشباب الجزائري في وقتنا الحاضر بین ما هو 
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كائن وما یطمح له أي شاب خاصة في ظل القوة والعنفوان وغزارة األفكار التي یمتلكها 

ذه المرحلة من حیاتهم إضافة الى عامل الفراغ الذي یعیش فیه إنسان هذا الشباب في ه

الزمان ما جعله یحاول خلق عالم خاص به كما یریده هو ال كما هو موجود في الواقع، هذا 

جعل األفراد ینعزلون عن بیئتهم الحقیقیة بأمور أغلبها تافهة ال تخرج عن دائرة الجلوس  ما

فیه عالقات مع الجنس اآلخر عبر مواقع االنترنت أو یتبادلون في فضاء افتراضي یشكلون 

الصور والنغمات الموسیقیة عبر تقنیات البلوتوث وتجدهم غارقین في فخ تضییع الوقت 

ن ذلك لساعات متأخرة من والتركیز على األمور الثانویة مثل الدردشة والتعارف، وقد یكو 

اضیع غیر أخالقیة وصور ن مو ع االنترنت مما ینشره بعض الشباب في مواقاللیل، ناهیك ع

  .خلیعة
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  :توصیات الدراسة

 والضوابطالعلمیة  اإلجراءاتفي ضوء ما تقدم یرى الباحث بأن هناك مجموعة من 

التي ینبغي العمل بها، لكي یتم تهذیب شكل ومضمون مواقع االنترنت  األخالقیة

بحیث یتحقق الهدف السامي الذي یسعى إلیه الجمیع وهو مساهمة االنترنت في دعم 

  :القیم االیجابیة عند الفرد والمجتمع وهذه اإلجراءات تتمثل فیما یلي

 تنشئة اجتماعیة  یوصي الباحث على أن یتم التعامل مع شبكة االنترنت كوسیلة

لدى  تعمل جنبا إلى جنب مع األسرة في تربیة النشء وغرس القیم األخالقیة

 .مع المراقبة الیومیة لهم مهما كان سنهم الشباب

  على الجهات المسؤولة تضمین البرامج الدراسیة دروسا توعویة في استخدام شبكة

 .ا وآلیات تجنبهااالنترنت والتحذیر من اإلدمان علیها والتنبیه إلى مساوئه

  دعوة الجهات المختصة لعقد دورات للمراهقین تحفزهم على وضع أهداف لهم

 .وعدم هدر الوقت في استخدام االنترنت دون فائدة

  على اآلباء وضع جدول زمني الستخدام االنترنت لجمیع أفراد األسرة خاصة من

 .مهم في فترة المراهقة ومراقبة ذلك باستمرار دون التضییق علیه

  مراقبة األسرة للمواقع التي یدخلها األبناء دون أن تشعرهم بذلك وتعزز لدیهم

 .الثقة

  خلق جو آمن للحوار الدائم لمناقشة قضایا االنترنت وما شابه، ومحاولة تثقیف

أفراد األسرة باستمرار حول المخاطر التي یمكن أن یواجهها الفرد أثناء استخدامه 

 .لشبكة االنترنت

  



 

  

قائمة المراجع 

  والمصادر



 قائمة المصادر والمراجع

 

187 
 

 :قائمة المراجع

 :المعاجم والقوامیس

  .1997، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، 3، المجلد لسان العربابن منظور،  )1

 .2006، دراسات المشرق العربي، عمان، المعجم اإلعالميمحمد جمال التلفاز،  )2

  .، دار المعرفة الجامعيقاموس علم االجتماعمحمد عاطف عبث،  )3

  :العربیةالكتب باللغة :أوال

، القاهرة، دار الفكر العربي، نشأة وسائل اإلعالم وتطورهاإبراهیم عبد اهللا المسلمي،  )4

  .2005، 2ط

  .1996، 2، دار الجیل، بیروت، األردن، ط علم االجتماع التربويإبراهیم ناصر،  )5

، أكادیمیة نایف تأثیر الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربيإحسان محمد حسن،  )6

  .1989،  1998العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 

دیوان  ،مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسلي،  )7

  .2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار الورسم للنشر األسس العلمیة لبحوث اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسي،  )8

  .2013األولى،  والتوزیع، الجزائر، الطبعة

، الدار المصریة تكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلوماتاحمد مكاوي،  )9

  .1997القاهرة، أكتوبر،  اللبنانیة، الطبعة الثانیة،

، ترجمة موریس شربل، سوسیولوجیا االتصال ووسائل اإلعالمإریك مغیریة،  )10

  .الكویت، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، الطبعة األولى

، دراسات في علم االجتماع اإلسالميد احمد جمعة وعارق احمد جمعة، اسع )11

  .2008 ،1دار العظماء، مصر، ط

إسماعیل عبد الفتاح  )12

  .2005، مركز اإلسكندریة للكتاب، موسوعة القیم واألخالق اإلسالمیةالكافي، 

، دراسة في طبیعة العالقة االنترنت والصحافة االلكترونیةبایة سیفون،  )13

  ، الجزائر2016سنة  دار الخلدونیة، الطبعة األولى،والتأثیر، 



 قائمة المصادر والمراجع

 

188 
 

  .، دار جار للنشرعلم اجتماع القیمبروبز صانعي،  )14

، ماضي المستقبل، صراع الهویة والوطنیة في عالم یتعولمبودبوس رجب،  )15

   2001تالة للطباعة والنشر، الطبعة األولى، لیبیا، 

  .1986، بیروت،الرائد في اللغةجبران مسعود،  )16

 ،الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الشبابجمال شحاة حبیب وآخرون،  )17

  .2000 مركز نشر وتوزیع الكتاب الجامعي، جامعة حلوان،

التربیة حافظ فرج احمد،  )18

 .2003، عالم الكتاب، وقضایا المجتمع المعاصر

، مكتبة مقدمة في علم النفس االجتماعيحافظ نبیل عبد الفتاح وآخرون،  )19

  .1997زهراء الشرف، القاهرة، 

، 5، عالم الكتب، القاهرة، ط علم النفس االجتماعيحامد عبد السالم زهران،  )20

1984 . 

، القاهرة، االتصال ونظریاته المعاصرةحسن عماد مكاوي، لیلى حسن السید،  )21

  .2009، 8الدار المصریة اللبنانیة، الطبعة 

 تكنولوجیات المعلوماتلدین، حسن عماد مكاوي، محمود سلیمان علم ا )22

  .2000 ، القاهرة، مركز جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح،واالتصال

، القاهرة، دار فكر وفن، الطبعة علم نفس اإلعالم الجدیدحسنین شفیق،  )23

  .2012األولى، 

، بیروت، 1، دار النهضة العربیة، ط علم النفس الشخصیةحلمي الملیحي،  )24

2001.  

، األردن، دار النفائس، الطبعة ثورة الشبكات االجتماعیةخالد غسان یوسف،  )25

  .2013األولى، 

، دار الفكر الجامعي، علم النفس االجتماعيخلیل معوض میخائیل،  )26

  .1999اإلسكندریة، 



 قائمة المصادر والمراجع

 

189 
 

، نزریة القیم في الفكر المعاصر بین النسبیة والمطلقیةالربیع میمون،  )27

  .1980الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

الوسائط التقنیة الحدیثة وأثرها على اإلعالم المرئي رحیمة الطیب عیساني،  )28

  .2010، جهاز إذاعة وتلفزیون الخلیج، الریاض، والمسموع

، المكتب العربي الحدیث، التربیة والمجتمعرشوان حسین عبد الحمید احمد،  )29

  .2002مصر ،

القضایا أصول الفكر االجتماعي في القران الكریم زكریا بشیر إمام،  )30

 .2000، 1، روائع مجدالوي، ط والنظریات

، مكتب علم النفس االجتماعي في المجاالت اإلعالمیةزیدان عبد الباقي،  )31

  .1975غریب، القاهرة، 

، مركز  بین التنظیر والتطبیق علم النفس االجتماعيكامل احمد، سهیر  )32

  .2001اإلسكندریة للكتاب، مصر، 

التصال المخاطر والتحدیات والتأثیرات تكنولوجیا اشریف درویش اللبان،  )33

  .2000، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، الطبعة األولى، االجتماعیة

، األردن، استراتیجیات االتصال وسیاساته وتأثیراتهصالح خلیل أبو إصبع،  )34

  .، درا مجدالوي للنشر والتوزیع، الطبعة األولى2005

، عمان، دار لتنشئة االجتماعیةسیكولوجیة اصالح محمد علي أبو جادوا،  )35

  .1المسیرة للنشر والتوزیع، ط 

  .1984، مؤسسة الخلیج العربي، القیم العملیة التربویةضیاء زاهر،  )36

، تونس، اتحاد الطلب على وسائل اإلعالم المرئیة المسموعةعاشور فني،  )37

  .2012إذاعات الدول العربیة، 

  .2011، الریاض، اإلعالمیة، نظریات التأثیر عبد الحافظ عواجي صلوى )38

  .1992، عالم المعرفة، ارتقاء القیم، دراسة نفسیةعبد اللطیف محمد خلیفة،  )39

، دار الشروق، المدخل إلى التربیة والتعلیمعبد اهللا الراشدان ونعیم جعتیني،  )40

  .2002، 2األردن، ط 



 قائمة المصادر والمراجع

 

190 
 

  .1981، دار النهار للنشر، ببیروت، علم النفسعطوف محمود یاسین،  )41

 ، دار النهار للنشر،مدخل في علم النفس االجتماعيعطوف محمود یاسین،  )42

  .1981بیروت، 

القیم اإلسالمیة والتربیة  دراسة في طبیعة القیم على خلیل مصطفى،  )43

، مكتبة إبراهیم حلبى، ومصادرها ودور التربیة اإلسالمیة في تكوینها وتنمیتها

  .1988المدینة المنورة، 

، مكتبة إبراهیم، المدینة القیم اإلسالمیة والتربیةن، علي خلیل أبو العینی )44

  .1988 1المنورة، ط

، دار المعرفة الجامعیة، مصر، علم االجتماع الثقافيعلي عبد الرزاق جبلي،  )45

2000.  

، سوریا، دمشق، الشباب قیم واتجاهات ومواقفعلي وطفة ومها زحلوق،  )46

  .2000الطبعة األولى، 

االنترنت والشباب، دراسة في آلیات التفاعل علیاء سامي عبد الفتاح،  )47

  .2011، القاهرة، دار العالم العربي، الطبعة الثانیة، االجتماعي

البحث العلمي وطرق إعداد عمار بوحوش ومحمد محمود الذنبیات، مناهج  )48

  .1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، البحوث

، منشورات المنشأة اإلسالمیةمن أسس التربیة عمر محمد التومي الشیباني،  )49

  .1985العربیة للنشر، طرابلس، 

مكتبة  ،حوار الحضارات، إشكالیة التصادم وآفاق الحوارفتحي الویشي،  )50

 .،2001 ،1المنار اإلسالمیة، ط

  .2002، دار الفكر، دمشق، علوم االتصال والمجتمعات الرقمیةفلایر مهنا،  )51

دار  الطبعة األولى، ،واالتصالالتكنولوجیا الجدیدة لإلعالم فضیل دلیو،  )52

      . 2010الثقافة، عمان، 

، الطبعة الثالثة، قسنطینة، الجزائر، دار تاریخ وسائل االتصالفضیل دلیو،  )53

  .2007أقطاب الفكر، سنة 



 قائمة المصادر والمراجع

 

191 
 

، قسنطینة، مخبر علم االتصال مدخل إلى االتصال الجماهیرفضیل دلیو،  )54

  .2003واالجتماع، جامعة قسنطینة،

  .2003، 1، دار الفجر، عمان، طاالتصال  فضیل دلیو، )55

  .، القاهرة، دار العربيعلم النفس االجتماعيفؤاد ألهى،  )56

، تاریخ وسائل االتصال وتكنولوجیاته الحدیثةفؤاد شعبان وعبیدة صبحي،  )57

  .2012، جامعة بسكرة، 1دار الخلدونیة، الطبعة رقم 

لبعض العادات القیم والعادات االجتماعیة مع بحث میداني فوزیة دیاب،  )58

  .1980، دار النهضة العربیة، بیروت، االجتماعیة

، تأثیر الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربيمحمد الحسن إحسان،  )59

  .1998، ة للعلوم األمنیة، الطبعة األولىالریاض، ، أكادیمیة نایف العربی

، دار نشر العلوم االجتماعیة ومشكلة القیم، تأصیل الصلةمحمد بلفقیه،  )60

  .2007، 1المعرفة، الرباط، ط

، دار الرشاد، اإلنسان والقیم في التصور اإلسالميمحمد حمدي زقزوق،  )61

 .1القاهرة، ط

، اإلسكندریة، األصول اإلسالمیة للثقافة العربیةمحمد داود عبد البارئ،  )62

  .1، البیطاش للنشر والتوزیع، ط2005

، اإلسكندریة، عيتكنولوجیا االتصال في الخدمة االجتمامحمد سید فهمي،  )63

  .2006المكتب الجامعي الحدیث، 

 دار بیروت، ،التطبیقي االجتماع علم في دراسات عبث، عاطف محمد )64

  .العربیة النهضة

، القاهرة، عالم االتصال واإلعالم على شبكة االنترنتمحمد عبد الحمید،  )65

 .2007، 1الكتب للنشر والتوزیع، ط 

، عالم الكتب، الدراسات اإلعالمیةالبحث العلمي في محمد عبد الحمید،  )66

  .2000، 1القاهرة، الطبعة 



 قائمة المصادر والمراجع

 

192 
 

، القاهرة، عالم الكتب، التأثیر واتجاهات اإلعالم نظریات ،الحمید عبد محمد )67

  .2000، 2الطبعة

، محمد شقیق زكي، المدخل إلى علم النفس االجتماعيمحمد فتحي عكاشة،  )68

 .1997المكتب الجامعي الحدیث، األزاریطة، اإلسكندریة،

  .2010، 1، دار الفجر، القاهرة، طنظریات االتصالمحمد منیر حجاب،  )69

، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، میادین علم االتصالمحمود حسن إسماعیل،  )70

  .2003، الكویت، 1ط 

، مكتبة آفاق، غزة، مقدمة في التربیة اإلسالمیةمحمود خلیل أبو دف،  )71

2002.  

، دراسة تحلیلیة في المسلسالت التلفازیةالقیم مساعد بن عبد اهللا المحیا،  )72

وصفیة مقارنة لعینة من المسلسالت التلفازیة العربي، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 .2009اإلسالمیة، الریاض، دار العاصمة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 

االتصال واإلعالم الحدیثة، االستخدام مسعود بوسعدیة وآخرون، تكنولوجیا  )73

جانفي الجزائر،  ، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى،والتأثیر

2011. 

مناهج البحث العلمي وتطبیقاتها مصطفى حمید الطائي، خیر میالد أبو بك،  )74

  .دار الوفاء، اإلسكندریة في اإلعالم والعلوم السیاسیة،

  .2012،  1طدار المسیرة ، عمان،  ،نظریات االتصالمنال هالل المزاهرة،  )75

، دار القصبة، منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیةموریس أنجرس،  )76

 .2006، 2الجزائر، الطبعة 

 وممارساتها الوالدیة االتجاهات إدراك ،العزیز عبد علي رشاد موسى، )77

  .1965، جامعة بغداد ،المتغیرات ببعض وعالقتها

، الطبعة الثانیة، دار والتصمیمنظریة المنظمة، الهیكل مؤید سعید السالم،  )78

  .2005وائل للنشر والتوزیع، 



 قائمة المصادر والمراجع

 

193 
 

، دار النهضة العربیة، نظریات االتصالمیرفت الطرابیشي، عبد العزیز السید،  )79

  .2006القاهرة،

 ،والروضة البیت في اإلسالم رحاب في األطفال تربیة ، حامد محمد الناصر )80

  .1991 جدة، السوادي، مكتبة

 ، دار3 ، طاالجتماعي للسلوك العلمیة الدراسة ،وآخروناسكندر  نجیب )81

  1975 القاهرة  العربیة، النهضة

، القیم الدینیة من منظور الخدمة االجتماعیةنورهان منیر حسن فهمي،  )82

  .1999المكتب الجامعي الحدیث، 

تنمیة القیم الخاصة بمادة التربیة اإلسالمیة لدى تلمیذات وضحة السویدي،  )83

  .     1989، دار الثقافة، قطر، المرحلة االبتدائیة

تكنولوجیا االتصال واإلعالم الحدیثة، االستخدام یاسین قرناني وآخرون،  )84

 .2011، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، جانفي،والتأثیر

الشباب واالنترنت، دراسة في العادات واألنماط، الدوافع یاسین قرناني،  )85

 .2019، دار األیام للنشر والتوزیع، عمان، سنة والتأثیرات

، دار األیام للنشر مواقع التواصل االجتماعي وقیم الشبابیاسین قرناني،  )86

  2019والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 

  :الرسائل الجامعیة العربیة

، لالنجازالبناء القیمي وعالقته بالتنشئة االجتماعیة والدافعیة إبراهیم السید،  )87

رسالة دكتوراه، جامعة الزقازیق، معهد البحوث والدراسات األسیویة، قسم العلوم 

 .2005االجتماعیة 

، جامعة دمشق، رسالة القیم التربویة السائدة في شعر األطفالاحمد كنعان،  )88

  .1990دكتوراه، 



 قائمة المصادر والمراجع

 

194 
 

القیم بوعطیط سفیان،  )89

، جامعة منتوري هنيالشخصیة في ظل التغیر االجتماعي وعالقتها بالتوافق الم

قسنطینة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة مذكرة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم 

  . 2012 _2011في علم النفس العمل والتنظیم، 

عالقة استخدام تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة باغتراب خالد منصر،  )90

، مذكرة مكملة جامعة باتنةدراسة میدانیة على عینة من طالب  الشباب الجامعي،

  .2012-2011لنیل شهادة الماجستیر، جامعة باتنة، 

 أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب،السعید یومعیزة،  )91

دراسة استطالعیة بمنطقة البلیدة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في علوم 

  .2006- 2005اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، 

دراسة القیم االجتماعیة لدى الفتاة الكویتیة سمیحة محمد أبو نصر،  )92

 .1982، رسالة ماجستیر،وأبعادها التربویة

، مذكرة مكملة واقع القیم لدى المراهقین في المؤسسة التربویةسهام صوكو،  )93

لنیل شهادة الماجستیر في علم االجتماع تخصص تنمیة وتسییر الموارد البشریة، 

  .2008میدانیة بثانویة بوحنة مسعود، میلة، جامعة منتوري، قسنطینة، سنةدراسة 

دور المعلم في تنمیة بعض القیم االجتماعیة لدى سهیل احمد الهنیدي،  )94

، رسالة ماجستیر غیر طلبة الصف الثاني عشر بمحافظات غزة من وجهة نظرهم

  .2001منشورة، الجامعة اإلسالمیة بغزة، 

ممارسة طلبة المرحلة الثانویة للقیم األخالقیة من وجهة مدى عاهد مرتجي،  )95

 .2004، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة األزهر بغزة، نظر معلمیهم

اثر التحول في القیم الشخصیة عبد الرحمان بن عبد اهللا العقیصان،  )96

واألسریة على السلوك العنیف لدى مرتكبي جرائم العنف من الشباب في مدینة 

  .2006أطروحة دكتوراه، الریاض،، الریاض



 قائمة المصادر والمراجع

 

195 
 

تكنولوجیا وسائل اإلعالم واالتصال واالغتراب الرقمي للطالب عمر أسامة،  )97

أطروحة مقدمة لنیل  ،دراسة وصفیة تحلیلیة لعینة من طلبة جامعة مستغانم الجامعي،

  2018_2017شهادة دكتوراه دولة في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة مستغانم، 

الصناعات الثقافیة التلفزیونیة وعالقتها باالغتراب كوبیبي حفصة،  )98

دراسة میدانیة في أوساط طالبیة بجامعة مستغانم، أطروحة دكتوراه،  ،االجتماعي

  .2015/2016، جامعة مستغانم، ) غیر منشورة(

المضامین الثقافیة للمجاالت االجتماعیة وعالقتها بتشكیل كوشي ابتسام،  )99

، دراسة میدانیة لعینة من بطالین والیة ورقلة، مذكرة وٕاعادة تشكیل هویة البطالین

التنظیم والدینامیكیات : مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم االجتماع تخصص

االجتماعیة والمجتمع، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم العلوم االجتماعیة، 

 . جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

ودروها في التوعیة الدینیة  mbcة في باقة الحمالت اإلعالنیالمیة صابر،  )100

دراسة میدانیة على عینة من شباب والیة سطیف، مذكرة مكملة لنیل شهادة  ،للشباب

  .2010_2009الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال والعالقات العامة، 

، دراسة استكشافیة لالنترنتین مجتمع اإلعالم والمعلوماتمحمد لعقاب،  )101

 .2000رسالة دكتوراه، معهد العلوم واالتصال، الجزائریین، 

القیم االجتماعیة وعالقتها بالتوافق النفسي مومن بكوش الجموعي،  )102

، دراسة میدانیة بجامعة الوادي، رسالة ماجستیر، االجتماعي لدى الطالب الجامعي

علم النفس تخصص علم النفس االجتماعي، جامعة محمد خیضر بسكرة قسم العلوم 

  . 2013 2012االجتماعیة، إشراف عیسى قبقوب، 

، دراسة تحلیلیة أثر البث التلفزیوني على الشباب الجزائرينصیر بوعلي،  )103

اه دولة في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة میدانیة، أطروحة لنیل شهادة دكتور 

  .2003-2002الجزائر، 



 قائمة المصادر والمراجع

 

196 
 

دور كلیات التربیة في تنمیة وتدعیم بعض القیم هاشم فتح اهللا عبد الرحمان،  )104

  .1992، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة المنیا،لدى طالبها

القیم االخالقیة المتضمنة في مقررات یوسف محمد عبد الرحمان السقاف،  )105

رسالة  العلوم الشرعیة للمرحلة المتوسطة بنین في المملكة العربیة السعودیة،

 .1431ماجیستیر، جامعة ام القرى السعودیة، 

 :المجالت

أثر تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في بن بریكة عبد الوهاب وبن تركي زینب،  )106

مجلة الباحث،  ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،دفع عجلة التنمیة

 .2009،2010لسنة  7العدد 

، مجلة واقع االقتصاد الجدید في العالم العربي والجزائربوشول فائزة وآخرون،  )107

  .2007 ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،05الباحث، العدد 

، مجلة ماكلوهان مارشال قراءة في نظریاته بین األمس والیومتواني نوردین،  )108

  03جامعة الجزائر  2013مارس  10عیة، العدد العلوم اإلنسانیة واالجتما

حدید یوسف وبراهمة  )109

تكنولوجیا االتصال الحدیثة واختراق الخصوصیة الثقافیة لألسرة الحضاریة نصیرة، 

 .2014، دیسمبر 17، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العددالجزائریة

سامیة بن رمضان،  )110

في المجتمع الجزائري بین الواقع  التغیر القیمي وأثره على اتجاهات الشباب

قراءة سوسیولوجیة، جامعة خنشلة، الجزائر، مجلة علوم  والتحدیات المستقبلیة،

  .2013، سبتمبر 7اإلنسان والمجتمع، العدد

، مجلة العلوم االجتماعیة واالقتصادیة، األسرة الجزائریةسعید عواشریة،  )111

  2005، جوان،  12جامعة باتنة، ع 



 قائمة المصادر والمراجع

 

197 
 

استخدامات تكنولوجیا االتصال الحدیثة وانعكاساتها المیة، عبد الرحمان سو  )112

دراسة میدانیة بقریة بسكارة بلدیة القیقبة، _ على نمط الحیاة في المجتمع الریفي

  .2015، دیسمبر 21مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد

 ،الغزو الثقافي بین الحصانة الذاتیة والبناء الحضاريعبد الرحمان شیبان،  )113

 .1985، 89مجلة الثقافة وزارة الثقافة والسیاحة، الجزائر، العدد 

قافة الطلبة والوعي الحضاري ووسائل االتصال، حالة عزي عبد الرحمان، ث )114

  .1992، أكتوبر 165العدد ، مجلة المستقبل العربي، الجزائر

المسلسالت التلفزیونیة العربیة وأثرها في االنهیار علي احمد الحاوري،  )115

، جامعة 2014، 3العدد ، مجلة العلوم اإلنسانیة، األخالقي بالمجتمعات العربیة

 . الحدیدة

اثر متغیري الجنس والمستوى التعلیمي لألب الفترة الزمنیة التي علي وطفة،  )116

، مجلة مؤتة للبحوث یقضیها الشباب في مشادة التلفزیون في محافظة درعا

  .1994،  9والدراسات، العدد 

، دراسة تأثیر الفضائیات التلفزیونیة األجنبیة في الشبابعیسى الشماس،  )117

میدانیة على طلبة كلیة التربیة بجامعة دمشق، مجلة جامعة دمشق، العدد الثاني، 

  .2005 ،21المجلد 

، المجلة العربیة للعلوم قصور النظریة في الدراسات اإلعالمیةمحمد بن سعود البشیر، 

 ، جامعة الكویت2003، سنة 83اإلنسانیة، العدد 

، مجلة اآلثار االیجابیة والسلبیة للتلفزیون على الطفلمحمد محمود المرسي،  )118

  .2002جانفي _ 2001المنهل، دیسمبر 

، مجلة الشباب والهویة والعولمة، جدلیات القبول والرفضهویدا عدلي،  )119

 .2007 ،132الشؤون العربیة، األمانة العامة لجامعة الدول العربیة، العدد 

  

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

198 
 

  :الملتقیات

 والتنمیة واالتصال اإلعالم تكنولوجیاتعباس،  محمد ولحمر سعید بن )120

 الجدیدة الركیزة المعرفة المؤسسات، تسییر حول، الثالث الدولي الملتقى ،االقتصادیة

 كلیة بسكرة، خیضر محمد جامعة واالقتصادیات، للمؤسسات والتحدي التنافسي

 .2005 نوفمبر 13والتسییر، االقتصادیة العلوم

، أبحاث المؤتمر تكنولوجیا االتصال، المفهوم والتطورحسن رضا النجار،  )121

 أبریل، 9-7الدولي اإلعالم الجدید، تكنولوجیا جدیدة لعالم جدید، جامعة البحرین، 

2009. 

وسائل التكنولوجیا الحدیثة وأثرها على االتصال طاوس زاوي وعادل یوسف،  )122

، كلیة العلوم اإلنسانیة )االنترنت والهاتف النقال نموذجا( واألبناءبین اآلباء 

واالجتماعیة، قسم العلوم االجتماعیة، الملتقى الوطني الثاني، االتصال وجودة الحیاة 

  2013أفریل  09/10في األسرة، أیام 

  :المقاالت

، اكبر موقع 2016جانفي   24، موضوعأریج علي، مقال مكتوب بموقع  )123

 .mawdoo3.com www/العالمعربي في 

: ، مقال منشور بشبكة األلوكة بتاریخالقیم واإلعالمجنافي جواد،  )124

 2017دیسمبر،  30یوم السبت : ، قسم ثقافة ومعرفة، تاریخ الدخول6/4/2011

 بالتصرف. 08:00: على الساعة

http://www.alukah.net/culture/0/30840/#ixzz4ysgQUE7M  

القیم التربویة إلدارة الوقت في حیاة عادل حسن عبد الرحمان العقاب،  )125

، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، كلیة التربیة، مقال غیر اإلنسان المسلم

  .منشور

http://www.alukah.net/culture/0/30840/


 قائمة المصادر والمراجع

 

199 
 

 :مراجع باللغة الفرنسیة واالنجلیزیة/ ثانیا

126) Abdullah, Joseph john, communication theories, 

university of the east, manila.   

127) de iandsheer: INTRODUCTION à la recherche en 

éducation, Armand, Coline, bourrelier, 4eme édition, 1976.  

128) Francis balle, media et société, 9eme édition, paris,  

montecherstien.  

129) francois lesle et nicolas macarez, le multimédia, édition 

kue sais_ jelere, édition , paris, 1998. 

130) Gofre dumqizdier, vers une civilisation de loisir, édit du 

seuil, paris, 1964. 

131) La rousse de poche: 2003, la rousse édition mise à jour. 

132) Rokeach M, The Nature of Human Values and Values 

System in Hallander E.P& Hunt R.G, Current Perspective in 

social psychology.  



  بالعربیة  الملخص

 

200 
 

 ملخص الدراسة

تعتبر هذه الدراسة أن تأثیر الشبكة العنكبوتیة على قیم الشباب أهم عنصر یثیر انشغال 

فنموها أو اهتزازها  ،خاصة المجتمع وعامته، ذلك ألن القیمة أساس شخصیة الفرد وانتمائه

یؤثر إیجابا أو سلبا على هذه األخیرة، ولعل اإلقبال الكبیر واالستخدام الواسع لشبكة 

االنترنت خلق نوعا من الحیرة والقلق في المجتمعات اإلنسانیة، حیث أضحت تخاف على 

الصور عاداتها وكذا ثقافتها من االندثار واالنصهار في ثقافة اآلخر جراء الكم الهائل من 

  .واألفكار والمعلومات التي تتداول داخل الشبكة

األخرى خاصة وأنه یتأثر كما تتأثر الشعوب  ،من هذا العالم ویعد الشباب الجزائري جزءا

یجابیات الشبكة في الحصول على األخبار والمعلومات من جهة وخطرها كثر الحدیث عن إ

  .وتأثیرها على ثقافة وقیم الشباب من جهة أخرى

على هذه األهمیة هدفت الدراسة إلى التعرف على  قا من هذه المعادلة الكبرى وبناءانطال   

التأثیرات التي یمكن أن تحدثها شبكة االنترنت على مستوى قیم شباب الغرب الجزائري من 

خالل التركیز على طبیعة استخدام شباب الغرب الجزائري لشبكة االنترنت ومعرفة فیما یكمن 

ام  والتأكد من إذا كان هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین طبیعة تأثیر هذا االستخد

االنترنت على قیم شباب الغرب الجزائري ومتغیر السن والمستوى التعلیمي للوالدین، ولتحقیق 

مفردة تم  304حیث تكونت عینة الدراسة  ،هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي

المعاینة غیر احتمالیة العشوائیة وتم التأكد من صدق األداة وثباتها اختیارها بواسطة أسلوب 

بواسطة الطرق العلمیة المعروفة مرورا بجمیع مراحل الجانب المیداني للدراسة من دراسة 

استطالعیة وتوزیع االستبیانات على أفراد العینة ثم جمعها ومن ثم تفریغها واستخراج النتائج 

 .منها
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  :ة الى مجموعة من النتائج أهمهاوقد توصلت الدراس

  الدراسة إلى أن شباب الغرب الجزائري ذكورا وٕاناثا یستخدمون االنترنت دائما بینت

وهي النسبة الغالبة على عینة الدراسة كما سجلت الدراسة نسبة  ،%79,9 بنسبة

من  %15.1معتبرة بالنسبة للمبحوثین الذین یستخدمون االنترنت غالبا وذلك بنسبة 

المبحوثین والمالحظ بصفة عامة أن درجة استخدام أفراد العینة لالنترنت كبیرة وهذا 

 .ما أثبتته نتائج الدراسة

إذ تبین أن الشباب جمیعهم یستخدمون االنترنت بوصفها وسیلة اتصال في حیاتهم 

الیومیة بصرف النظر عن أعمارهم ومستویاتهم التعلیمیة وحاالتهم االجتماعیة 

بأس بها من هذا االستخدام وٕاذا هناك من داللة هم المهنیة وبخبرة الوأوضاع

اجتماعیة لهذه النتیجة فإنما تكمن في تلك المكانة التي تحتلها شبكة االنترنت بین 

   .الشباب الجزائري

  أثبتت الدراسة أن المواقع التي یتصفحونها بصفة دائمة هي مواقع التواصل

بة كبیرة مقارنة بباقي المواقع حیث نجد بأن مواقع وهي نس %71,1االجتماعي بنسبة 

األخبار والكتب والدراسات یتصفحها المبحوثین غالبا والمدونات والمنتدیات المواقع 

أحیانا وهذا ما یثبت الترفیهیة وكذا مواقع أخرى كان إجابة المبحوثین بخصوصها ب

له هذه المواقع من االهتمام الزائد للشباب بمواقع التواصل االجتماعي لما تحم

خصائص ومیزات متمثلة في التفاعلیة بالدرجة األولى وكذا الدردشة وٕاقامة صداقات 

 .وتكوین عالقات جدیدة مع شباب آخرین سواء داخل الوطن أو خارجه

  المرتبة األولى لمواقع الشبكات االجتماعیة األكثر أهمیة لدى توصلت الدراسة الى أن

موقع التشارك االجتماعي الفیسبوك یلیه موقع االنستغرام كانت من نصیب المبحوثین 

ولعل هذا الترتیب . والتویتر كما أن هناك من أجاب أنهم یتصفحون مواقع أخرى

راجع الى الخدمات الكبیرة التي یقدمها هذا المواقع في جمیع المجاالت بسبب السرعة 
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جود العدید من المخاطر في تبادل المعلومات وأداء الخدمات، إال أن هذا ال ینفي و 

والسلبیات في حال سوء استخدام هذا الموقع والمتمثلة أساسا في اإلدمان والعزلة 

االجتماعیة كما أثبتت ذلك العدید من الدراسات وظهور لغة جدیدة بین أوساط 

 .الشباب وكذا انتهاك الخصوصیة الشخصیة

 سم الحقیقي للمشاركة في كشفت الدراسة إلى أن أغلبیة أفراد العینة یستخدمون اال

مواقع االنترنت بما في ذلك مواقع التواصل االجتماعي وهذا ما یعزز قیمة الصدق 

والثقة بالنفس بحیث أجاب أغلبیة المبحوثین عن السبب وراء استخدامهم لالسم 

یخفونه عن المتابعین واألصدقاء  الحقیقي للولوج لشبكة االنترنت بأنهم لیس لدیهم ما

 .على الشفافیة وهو جزء من االستخدام االیجابي للفیسبوكوهذا یدل 

  كما توصلت الدراسة إلى أن هناك فئة تفضل الدخول لمواقع االنترنت بأسماء

ویرجع هؤالء السبب في استخدامهم  %30.3مستعارة بحیث قدرت نسبة ذلك ب 

هل لالسم المستعار إلى التحفظ واالحتیاط والبعض اآلخر یرجع ذلك لحساسیة األ

  وكذا حریة التواصل

  كما أّن االنترنت توّرث ُمستخدمیها خاّصة أفراد األسرة قیمها الخاّصة بواسطة

العرض والّطلب فهي تلّبي للفرد ما یبحث عنه، خاّصة في المجال العلمي والمعرفي 

والثقافي والترفیهي، وتدّس في نفس الوقت قیم أخالقّیة تخالف قیمه وبطریقة سلَسة 

تلك القیم األخالقیة والتي لیست من قیمه، وذلك باستخدام  إكسابهن أجل موهادفة 

، وُصَور، وتقسیط، وما إلى ذلك، فیجد الُمستخدم وخاّصة من إعالنات مغریاتكّل ال

الفرد نفسه مضطًرا وبطریقة حتمّیة حتى تستدرجه نحو التالؤم والتكّیف مع تلك القیم 

 .وبالتالي یتخّلى عن قیمه األخالقیةاألخالقیة التي تفرضها علیه 
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Summary: 

This study considers that the impact of the web on the values of 

young people is the most important element that raises 

preoccupation with society and its general community, because 

the value is the basis of an individual’s personality and affiliation, 

growth or vibration influences positively or negatively on the latter. 

Perhaps the great interest and widespread use of the Internet. 

The Algerian youth are part of this world affected, as are the other 

peoples, especially since there has been a lot of talk about the 

network's positive aspects in obtaining news and information on 

the one hand, its danger and its impact on the culture and values 

of youth on the other hand. 

Based on this great equation and based on this importance, the 

study aimed to identify the effects that the Internet can have on 

the values of the youth of the Algerian West by focusing on the 

nature of the use of the Internet by the youth of the Algerian West 

and knowing what this use lies and what is possible. If there is a 

statistically significant relationship between the nature of the 

influence of the Internet on the values of the youth of the Algerian 

West and the variable age and educational level of parents, to 

achieve this goal was used descriptive analytical method where 
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the sample of the study consisted of 304 individuals selected by 

the method of inspection is not possible Randomness and the 

sincerity of the tool was confirmed by the known scientific methods 

through all stages of the field side of the study of a 

reconnaissance study and the distribution of questionnaires to the 

members of the sample and then collected and then emptied and 

extracted the results from it. 

 The study found a set of results, the most important of which: 

The study showed that young people in western Algeria, male 

and female, always use the Internet at 79.9, which is the 

dominant percentage on the sample of the study, and the study 

recorded a significant percentage for researchers who use the 

Internet most, by 15.1 It is generally noted that the degree of 

use of the Internet by sample members is high, as 

demonstrated by the results of the study. 

 It turns out that all young people use the Internet as a means of 

communication in their daily lives regardless of their age, 

educational levels, social status, professional status and good 

experience of this use, and if there is a social significance to 

this result, it lies in that place that It is occupied by the Internet 

among Young Algerians. 
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 The study proved that the sites they browse permanently are 

social networking sites by 71.1 which is a large percentage 

compared to the rest of the sites where we find that news sites, 

books and studies are mostly browsed by researchers, blogs 

and forums entertainment sites as well as other sites was an 

answer This proves the increased interest of young people in 

social networking sites because of the characteristics and 

features of these sites, which are primarily interactive, as well 

as chatting, making friends and establishing new relationships 

with other youth, both at home and abroad. 

 The study found that the first place of the most important social 

networking sites among the researchers was shared by the 

social sharing site Facebook followed by Instagram and Twitter 

as there are those who answered that they are browsing other 

sites. This arrangement may be due to the large services 

provided by these sites in all areas due to the speed of 

information exchange and service performance, but this does 

not deny the existence of many risks and disadvantages in the 

case of misuse of this site, which is mainly addiction and social 

isolation as demonstrated by this Many studies and the 

emergence of a new language among young people as well as 

violation of personal privacy. 
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 The study revealed that the majority of respondents use the 

real name to participate in websites including social networking 

sites and this enhances the value of honesty and self-

confidence so that the majority of respondents answered why 

they use the real name to access the Internet that they do not 

have What they hide from followers and friends is transparency 

and is part of the positive use of Facebook. 

 The study also found that there is a category that prefers to 

access websites under pseudonyms, so that the percentage of 

this is estimated at 30.3 and these are due to the use of the 

alias to reservation and precaution and others due to the 

sensitivity of parents as well as the freedom of communication 

Family members have their own values through presentation 

and request, they meet the individual's search, especially in the 

scientific, cognitive, cultural and recreational field, while at the 

same time establishing moral values that are contrary to his 

values and in a smooth and purposeful way in order to earn 

him those moral values that are not his values, using all The 

temptations of declarations, actions, installments, etc., the 

person, especially the individual, find himself compelled and in 

an inevitable way to draw him towards harmony and adaptation 
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to those moral values that it imposes on him and thus 

abandonhis moral values. 
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Résumé: 

Cette étude considère que l'impact d'Internet sur les valeurs des 

jeunes est l'élément de préoccupation le plus important, en 

particulier la société et sa généralité, parce que la valeur de la 

base de la personnalité de l'individu et de son affiliation, sa 

croissance ou sa vibration affecte positivement ou négativement 

sur ce dernier, et peut-être la forte participation et l'utilisation 

généralisée de l'Internet a créé une sorte de Confusion et anxiété 

dans les sociétés humaines, où ils ont eu peur de leurs habitudes 

ainsi que leur culture de l'extinction et la fusion dans la culture de 

l'autre en raison de l'énorme quantité d'images, d'idées et 

d'informations circulant au sein du réseau. 

La jeunesse algérienne fait partie de ce monde qui est touché, 

comme d'autres peuples, d'autant plus qu'on a beaucoup parlé 

des points positifs du réseau pour obtenir des nouvelles et des 

informations d'une part, de son danger et de son impact sur la 

culture et les valeurs des jeunes d'autre part 

Sur la base de cette grande équation et sur cette importance, 

l'étude visait à identifier les effets qu'Internet peut avoir sur les 

valeurs de la jeunesse de l'Occident algérien en se concentrant 

sur la nature de l'utilisation d'Internet par les jeunes de l'Occident 
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algérien et en sachant ce que cette utilisation se trouve et ce qui 

est possible. S'il existe une relation statistiquement significative 

entre la nature de l'influence d'Internet sur les valeurs des jeunes 

de l'Occident algérien et l'âge variable et le niveau d'éducation des 

parents, pour atteindre cet objectif a été utilisé méthode d'analyse 

descriptive où l'échantillon de l'étude se composait de 304 

personnes sélectionnées par la méthode d'inspection n'est pas 

possible Le hasard et la sincérité de l'outil ont été confirmés par 

les méthodes scientifiques connues à travers toutes les étapes du 

volet champ d'étude de reconnaissance et de distribution de 

questionnaires aux membres de l'échantillon, puis recueillis, puis 

vidés et extraits des résultats. 

 L'étude a trouvé un ensemble de résultats, dont le plus 

important: L'étude a montré que les jeunes de l'ouest de 

l'Algérie, hommes et femmes, utilisent toujours l'Internet à 79,9, 

ce qui est le pourcentage dominant sur l'échantillon de l'étude, 

et l'étude a enregistré un pourcentage significatif pour les 

chercheurs qui utilisent le plus l'Internet, par 15,1 Il est 

généralement noté que le degré d'utilisation d'Internet par les 

membres de l'échantillon est élevé, comme le démontrent les 

résultats de l'étude. 
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 Il s'avère que tous les jeunes utilisent Internet comme moyen 

de communication dans leur vie quotidienne, indépendamment 

de leur âge, de leur niveau d'instruction, de leur statut social, 

de leur statut professionnel et de leur bonne expérience de 

cette utilisation, et s'il y a une signification sociale à ce résultat, 

c'est à cet endroit que Il est occupé par Internet parmi les 

Jeunes Algériens. 

 L'étude a prouvé que les sites qu'ils naviguent en permanence 

sont des sites de réseautage social par 71,1 qui est un 

pourcentage élevé par rapport au reste des sites où nous 

constatons que les sites de nouvelles, les livres et les études 

sont principalement parcourus par les chercheurs, les blogs et 

les sites de divertissement forums ainsi que d'autres sites a été 

une réponse Cela prouve l'intérêt accru des jeunes pour les 

sites de réseautage social en raison des caractéristiques et des 

caractéristiques de ces sites, qui sont principalement interactifs, 

ainsi que de bavarder, de se faire des amis et d'établir de 

nouvelles relations avec d'autres jeunes, tant au pays qu'à 

l'étranger. 

 L'étude a révélé que la première place des sites de réseautage 

social les plus importants parmi les chercheurs a été partagée 

par le site de partage social Facebook suivi par Instagram et 
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Twitter car il ya ceux qui ont répondu qu'ils naviguent sur 

d'autres sites. Cet arrangement peut être dû aux grands 

services fournis par ces sites dans tous les domaines en raison 

de la vitesse de l'échange d'informations et de la performance 

du service, mais cela ne nie pas l'existence de nombreux 

risques et inconvénients dans le cas d'une mauvaise utilisation 

de ce site, qui est principalement la toxicomanie et l'isolement 

social comme démontré par ce De nombreuses études et 

l'émergence d'une nouvelle langue chez les jeunes ainsi que la 

violation de la vie privée. 

 L'étude a révélé que la majorité des répondants utilisent le vrai 

nom pour participer à des sites Web, y compris des sites de 

réseautage social, ce qui augmente la valeur de l'honnêteté et 

de la confiance en soi, de sorte que la majorité des répondants 

ont répondu pourquoi ils utilisent le vrai nom pour accéder à 

Internet qu'ils n'ont pas Ce qu'ils cachent à leurs partisans et 

amis, c'est la transparence et fait partie de l'utilisation positive 

de Facebook. 

 L'étude a également révélé qu'il existe une catégorie qui 

préfère accéder à des sites Web sous des pseudonymes, de 

sorte que le pourcentage de ce qui est estimé à 30,3 et ceux-

ci sont dus à l'utilisation de l'alias de réservation et de 
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précaution et d'autres en raison de la sensibilité des parents 

ainsi que la liberté de communication Les membres de la 

famille ont leurs propres valeurs par la présentation et la 

demande, ils répondent à la recherche de l'individu, en 

particulier dans le domaine scientifique, cognitif, culturel et 

récréatif, tout en établissant des valeurs morales qui sont 

contraires à ses valeurs et d'une manière douce et délibérée 

afin de lui gagner ces valeurs morales qui ne sont pas ses 

valeurs, en utilisant tous les Les tentations des déclarations, 

des actions, des versements, etc., la personne, en particulier 

l'individu, se trouvent obligées et de manière inévitable de 

l'attirer vers l'harmonie et l'adaptation à ces valeurs morales 

qu'elle lui impose et abandonnent ainsi ses valeurs morales. 
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  بخلق حاجات جدیدة

          

تجعل الشباب أكثر 

  جرأة

          

تهدر قیم 

الیدین،اللباس، (الشباب

  ..)طریقة الكالم

          

تساهم في اكتساب قیم 

  ایجابیة للشباب

          

 

 :خالله لمواقع االنترنتهل تسمح ألفراد عائلتك استخدام نفس الجهاز الذي تدخل من   24_

 أحیانا  نعم           ال       

  .............................................................ما أسباب ذلك) ال(إذا كانت إجابتك 25_

  أحیانا    ال           هل یمكن تصفح المواقع التي تفضلها أمام العائلة؟ نعم 26_

 .....................................................أسباب ذلك ال ما إذا كانت اإلجابة27_

  مزایا مواقع الواب بصفة عامة؟_ بحسب رأیك_ ماهي28_

.....................................................................................................  

.....................................................................................................

.....................................................................................................  



 

  نعم       ال: هل أثرت على حیاتك االنترنت  29_

 ..................................................إذا كانت اإلجابة نعم ما مظاهر هذا التأثیر؟   30_

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  
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