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 كلمة شكر

الحمد هللا الذي هدانا الى نور العلم و ما وفقنا به النجاز 

 هذه المذكرة و الذي لم نكن لنحققه لوال دعوته

الشكر و الحمدفلك   

عبد اهللا ثاني "تقدم بالشكر الجزيل الى األستاذ المحترم ن

"محمد نذير  

.الذي أشرف على المذكرة وقدم لنا أحسن توجيه   

 الى جميع اساتذة علوم االعالم و االتصال 

والى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد من انجاز 

 المذكرة

 

 الى كل من حملهم قلبنا و نسيهم قلمنا
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 إهداء
الصدر الذي يضمني  إلىالشمس التي أنارت دربي و دفأتني بحنانها ،  إلى

من أوجب اهللا تعالى  إلىكل ما ضاقت بي الدنيا وأحاطت بي المخاطر، 

من تجرعت  إلىمن تعطي من دون مقابل،  إلى،  اإلحسانإليهاعلى برها و 

. انأكاس الشقاء من أجلي   

أغلى و أعز مخلوق عندي  إلى  

أمي أطال اهللا في عمرها  إلى  

من ضحى  إلىمن تجرع مرارة الحياة ليسقيني رحيق السعادة  إلى

ينبوع العطاء الذي زرع في نفسي  إلىبالكثير من أجلى من أحيا ،

 الطموح و المثابرة

العزيز الغالي  إلى  

 أبي أطال اهللا في عمره



 

  ث

من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي و شبابي  إلى  

أشواقسحر، حنان ، نجالء ، : ي أخوات إلى  

سيدعلي الذي أتمنى له النجاح في شهادة : أخي العزيز  إلى

 البكالوريا

جدتي الغالية أطال اهللا في عمرها و خاالتي و أزواجهم و  إلى

–جدتي و عمتي والى كل من يحملون لقب مهداوي  إلى، و  أوالدهم

زعرة –الغازي  –عباسيني  

صديقتي و توأم  إلىالمشوار الدراسي  أعباءوالى من تقاسمت معي 

"عليم الزهرة " روحي   

من ضاقت الصدور من ذكرهم فوسعهم قلبي  إلى  

فتيحة ، سكينة ، عقيلة ، يامنة: صديقاتي   

محمد  توفيق،إسالم،جيال لي،:إلCأصدقائي  

و المجتمع  اإلعالمكل طلبة السنة الثانية ماستر وسائل  إلى  

ةسار   
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...ثمرة جهدي اهدي   

و غمرتني بالحب و من رأيت النور و أنا في أحضانها و أنا طفلة إلى

 الحنان 

من أخص اهللا الجنة تحت قدميها  إلى  

 أمي الغالية أطال اهللا في عمرها

 

و صاغ من األيام ساللم العلم ألرتقي .. .سخياالذي بذل جهد السنين  إلى

 بها وجعل نفسه شمعة تنير لي الدرب

العزيز أطال اهللا في عمرهأبي   

خيرة و زوجها عبد : و أخواتي  إخوتيمن تقاسمت معهم ظلمة الرحم  إلى

محمد و العزيز الغالي منور ، و خاصة  اهللا ، فاطمة ، بختة ، عبد القادر ،

الكبير و الذي كان سندي في مواصلة مشواري الدراسي بلقاسم  إلCأخي  



 

  ح

سارة  األختانت نعمة الصديقة و الحياة و ك أعباءمن تقاسمت معي  إلى

 عباسيني

 

فتيحة ، يامنة ، عقيلة ، فاطمة : والى جميع الصديقات   

جياللي ، محمد ، حفيظ و :  إلCأصدقائيو  األقاربو  األهلوالى جميع 

)هشام(خاصة بن ذهيبة   

لي طريق العلم اساتذتي         أضاءتالشموع التي  إلىو   

و المجتمع  اإلعالمستر وسائل كل طلبة السنة ثانية ما إلى  

 

 الزهرة
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التطور المتسارع والهائل في تكنولوجيا االتصال في نهاية القرن االفل الى انتاج  أدى         

عملت على تغيير انماط حياة االفراد اليومية وعالقاتهم ،  وسائل حديثة في التواصل االجتماعي

ذه االنجازات دون االنترنت في مقدمة ه ويأتي. المألوفةاالجتماعية وطرق تفاعالتهم التقليدية 

تغيرات جذرية مست حياة الناس  أحداثعلى  أخرىوسيلة  أيةمن  أكثرعمل  ، إذمنافس 

والنفسية واالقتصادية و التربوية والصحية جمعيها وطالت جوانب حياتهم السياسية واالجتماعية 

كما انه عمل في الوقت نفسه على تغيير واضح وجلي في طبيعة االتصاالت االخرى التي ، 

  .ذلك غالى هي في طريقها أونمط الثقافة  وفي. المجتمعتعود عليها في 

 وثقافتهماالنترنت في حياة الناس  أحدثهاالتي  والتأثيراتويشبه بعض الباحثين التغيرات         

فيهم الهاتف في مطلع القرن العشرين والتلفزيون في مرحلة الخمسينات  أحدثهابتلك التي ، 

وسيلة معلوماتية تفاعلية وهي عبارة عن شبكة  أشهراالنترنت  إنومن المعروف  .والستينات

لخاصة والمتصلة ببعضها ضخمة تضم بداخلها مجموعة من الشبكات المعلوماتية العمومية وا

نتيجة لمشروع من وزارة الدفاع  1969فقد كان سنة   نشأتهافيما يخص تاريخ  إما،  البعض

ولم يجر استخدام االنترنت بشكل واسع حتى اوائل التسعينات من األمريكية ، للواليات المتحدة 

واسيب الشخصية ومع مرور الزمن عرفت اقباال واسعا حيث ارتفع عدد الح . القرن العشرين

ومن ابرز االسباب التي زادت من االقبال على االنترنت هي .بهذه الشبكة العالمية  الموصولة

البريد ، التي تقدمها العديد من التطبيقات والتقنيات االلكترونية اهمها خدمة الويب الخدمات 



 

 

 

  د

التخاطب و الدردشة مما اكسبها مكانة متميزة ، المؤتمرات  أو األخبارمجموعة ،  االلكتروني

  .صةبصفة عامة وفي حياة االفراد بصفة خا األخرىووسائل االتصال  اإلعالمبين وسائل 

وبذلك تحولت االنترنت الى مؤسسة للتنشئة االجتماعية قادرة على منافسة المؤسسات           

معظم  وقد اثبتت العديد من االبحاث ان .والجامعة والمسجد وغيرها كاألسرةالتقليدية المعروفة 

ويكون سلوكهم ، بها  التأثرسريعين  وٕانهماالفراد يقضون وقتا طويال امام الشاشة االلكترونية 

مياال الى التقليد واالندماج وحتى االنسالخ مما يؤدي بهم الى االغتراب والعزلة عن مجتمعهم 

تأثير متناقض فهي من ناحية وسيلة للترويج ولكن رغم ذلك فان هذه الوسيلة ذات ،  وأسرتهم

والترفيه عن النفس واالرتقاء بالذوق لدى االفراد ومن ناحية اخرى فهي وسيلة لنقل المعارف 

  .والمعلومات التي تساعد االفراد على ادماجهم في الحياة العمليةوتزويدهم بها

بيرة في الجزائر بحيث نالحظ ك أهميةتكتسي  أصبحت )االنترنت( األخيرةهذه  أنكما          

ومن بين ، اهتمام االفراد بخدماتها من حيث الجودة العالية وانخفاض االسعار باستمرار 

الخدمات التي لقيت رواجا واسعا وكبيرا بين االفراد هي الخدمات التي تقدمها المواقع 

هو من اكثر المواقع  )الفايسبوك(وموقع ، االجتماعية حيث ازداد االقبال عليها من طرفهم 

االخيرة كونه يتميز عن غيره من المواقع في انه  اآلونةاالجتماعية استخداما وهذا ما لوحظ في 

والمعلومات وفي نفس الوقت وسيلة للتسلية والدردشة مع االهل  لألخبارمصدر 

  . واألقاربواألصدقاء
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حول اثر استخدام مواقع التواصل وفي هذا السياق تندرج اشكالية دراستنا التي تتمحور          

  صلة الرحم نموذجا،  األسريةعلى العالقات )الفايسبوك(االجتماعي 

مؤخرا على مدى االستخدام  لحضناهولقد وقع اختيارنا على هذا الموضوع نتيجة ما        

 وهذا ما ولد لدينا فكرة البحث، المتزايد لموقع الفايسبوك االجتماعي 

  .لى طبيعة العالقات االسريةعن اثر الفايسبوك ع

 وٕاطارولمعالجة اشكالية دراستنا اعتمدنا على خطة بحث تتكون من اطار منهجي        

  .ميداني وآخرنظري 

  :المنهجي تضمن النقاط التالية  فاإلطار

  .الدراسات السابقة للموضوع

منهج  –اختيار الموضوع  أسباب –الدراسة  أهداف –الدراسة  أهمية -اإلشكاليةتحديد 

  –ضبط مصطلحات البحث  –عينة البحث  –الدراسة 

الفصل االول يحمل عنوان  تطور   : اما االطار النظري فلقد تضمن ثالث فصول      

  .نظريات االتصال ويشمل مبحثين وست مطالب 

نواع أمن خالله تحديد  مفهوم االتصال  بعنوان ماهية االتصال حيث تم :  المبحث االول

  .االتصال اهمية االتصال وتطوره 
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: االشباعات وقد حددنا من خالله فقد كان بعنوان نظرية االستخدامات و :  ما المبحث الثانيأ

  .اليها  االنتقادات الموجه ، فرضيات النظرية ، ونشأتهامفهوم النظرية 

.   بعنوان مواقع التواصل االجتماعي  حيث تناولنا فيه ثالث مطالب:  ما الفصل الثانيأ

 أصناف :والمطلب الثاني . بعنوان   تعريف مواقع التواصل االجتماعي  : األول المطلب 

ابرز مواقع التواصل  إلىفقد تطرقنا :   اما المطلب الثالث . مواقع التواصل االجتماعي  

  .واألجنبيةاالجتماعي  العربية منها 

ويشمل مبحثين  االول . والذي كان بعنوان العالقات االسرية  : الفصل الثالث أما

 أهمية -3. األسرة أنواع -2.األسرةمفهوم  -1: عنوناه بماهية االسرة  وقد خصصناه  لدراسة 

  .وقواعد بنائها  األسرة

حيث حاولنا من خالله ، فقد عنوناه ب ماهية العالقات االسرية:  اما المبحث الثاني       

  .ضبط مفهوم العالقات االسرية ومتغيراتها وشبكات العالقات االسرية 

المبحث االول خاص بالدراسة  :االطار الميداني لمبحثين وفي اخر خطتنا خصصنا 

  .اما المبحث الثاني فهو الخاص بالدراسة االساسية.االستطالعية 
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 تمهيد

عملية االتصال بين البشر عملية اساسية نحس بها ونفهم من خاللها بيئتنا بما  إن             

تبعا لذلك ان يكونوا قادرين على التعامل معها اي  ويافيها اناس وتطفي عليهم معاني معينة،

سوى عن طريق هذه  التأثرذاك  أو التأثيربهم ،وليس ثمة سبيل الى هذا  وتتأثرتؤثر فيهم 

العملية االساسية، ولكي ندرك اهمية االتصال في الوسط االسري ودور وسائل االتصال فيها 

الى نظرية االستخدامات واالشباعات يقتضي ان نتعرض اوال لمفهوم االتصال ثم نتطرق 

 .، فروضها واهم االنتقادات الموجهة اليها ونشأتها
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  ماهية االتصال: المبحث األول 

  مفهوم االتصال: المطلب األول 

  تعني كلمة االتصال :  لغويا Communicationو التي اشتقت من أصل الالتيني      

  للفعل Communicate بمعنى يشيع عن طريق المشاركة ، و يرى البعض األخر 

Common و معنا ،Communes  إن هذا اللفظ يرجع للكلمة الالتينية: 

 .بمعنى عام أو مشترك 

و يرجع أصل الكلمة في اللغة العربية إلى الفعل يتصل و االسم يعني المعلومات        

او تبادل األفكار و اآلراء او المعلومات عن طريق الكالم او المبلغة او الرسالة الشفوية 

اإلشارات ، كما تعني الكلمة أيضا شبكة الطرق او شبكة االتصاالت و كلها تؤكد على أهمية 

التفاعل و العالقات اإلنسانية بين البشر، حيث عرفها مختار الصحاح القاموس بأنها وصل 

 لمعاني و األفكار و المشاعر بين شخص و أخر بينبالشيء أصال بمعنى نقل المعلومات و ا

   1مجموعة أشخاص لتحقيق هدف ما

االتصال  ومعنا الشائع :وتعريف أخر لغوي Communicationمشتقة من األصل           

الالتيني  تعني االتصال و المخابرة و COMMUNISأو المألوف،و في معجم اللغات 

ونقل المعلومات وهي من الفعل أوصل أي ابلغ ،فإذا  كلمة  COMMUNICATIONاإلبالغ

ما عدنا إلى األصول اللغوية العربية للكلمة من واقع معاجمنا العربية نجد أن الكلمة من الفعل 

                                                           

1
االجتماعية والتخطيط بالمعهد العالي للخدمة  محمد محمود مهدلي،االتصال االجتماعي في الخدمة االجتماعية السياسية  -  

 17،ص ص 2005ط،.االجتماعية، اإلسكندرية،مصر،د
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وصل يصل وقد زيد الفعل باأللف وتاء االفتعال فأصبح فعال خماسيا اتصل ،وعلى هذا 

  .1ن طرفينفاالتصال مصدر اتصل ليدل على عالقة تفاعلية بي

لدى علماء :يثير الكثير من اإلشكاليات لتنوع ثقافات وتخصصات من تناولوه فهو مثال      

اإلعالم يعني نقل المعلومات واآلراء واالتجاهات من مصدر إلى متلق من اجل هدف ما يراد 

شار لفكرة تحقيقه ،وينظر إليه رجال العالقات العامة باعتباره النشاط الذي يستهدف الذيوع واالنت

أو موضوع أو منشاة أو قضية عن طريق انتقال المعلومات أو األفكار أو اآلراء واالتجاهات 

من شخص أو جماعة إلى أشخاص وجماعات باستخدام رموز ذات معنى موحد ومفهوم بنفس 

  .الدرجة لدى كل من الطلبة

ذات األهمية القصوى نجد انه من العمليات االجتماعية :واالتصال من منظور اجتماعي       

في المجتمع ،على اعتبار أن دوام استمرار تقدم المجتمع يعتمد بالدرجة األولى على االتصال 

  .2االيجابي الجيد

  :وتعريف اصطالحي اخر

االتصال بمعناه العام والبسيط يقوم على نقل اواستقاء او تبادل المعلومات بين اطراف          

ين على التخصيص او التعميم على نحو يقصد به ويترتب عليه مؤثرة ومتأثرة ،مصادر ومتلق

أي أن أكثر العمليات االتصالية قدرة على تحقيق الغرض منها .تغيير في المواقف أو السلوك 
                                                           

1
محمد محمود مهدلي،االتصال االجتماعي في الخدمة االجتماعية السياسية االجتماعية والتخطيط بالمعهد العالي - -  

 18،ص 2005ط،.للخدمة االجتماعية، اإلسكندرية،مصر،د
  

ر المنيا النماذج ،المداخل،النظريات دار المعرفة دار البيان للطباعةوالنش:محمد االتصال االنسانيحسن علي  - 2

  28-27،ص2011ط،.القاهرة،د
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أي اإلشارات أو الرموز االتصالية التي تهدف إلى أحداث (هي تلك التي تربط بين المحرضات 

  .1ي ونزوعه على ما في اإلنساناألثر كما وكيفا ،وبين قابلية المتلق

   

  أنواع االتصال:المطلب الثاني 

تختلف أشكال العملية االتصالية باختالف المستويات التي تنشا فيها ،وباختالف الوسائل       

المستخدمة فيها،فال يمكن إن تتحقق عالقات اجتماعية دون وجود االتصال باعتباره احد 

أناه ،أو بين /يختلف وتتعدد مزاياه فيكون بين اإلنسان وذاته الحتميات االجتماعية ،ولهذا 

شخصين أو بين جماعات معينة أو لجمهور معين أو حتى بين تنظيمات ومؤسسات ،وحتى 

هذه اإلشكال نفسها تتفرع إلى أشكال أخرى ،وهكذا يمكننا القول أن طبيعة االتصال ونوعيته 

  :وهو أهم أنواع االتصال المتفق عليها .ها فيهمرتبطة أساسا بشكله وبالوسائل المعتمد علي

هو احد أهم أنواع االتصال المعروفة التي تقوم على مجموع العمليات :االتصال الذاتي -1

الخ،ويكون فيها القائم باالتصال والمستقبل الفرد أو ..النفسية الداخلية للفرد كاإلدراك والتفكير

انه تفاعل بين اإلنسان و الصور الذهنية و  الشخص ذاته ،ويراه عبد اهللا الطويرقي على

التجارب و المعارف و المواقف السابقة التي يعيشها الفرد ،ويمكننا ذلك النوع من االتصال من 

الفهم أفضل للتصور الذي يعيشه و يعطيه الفرد لعالمه الشخصي و العالم المحسوس الذي 

                                                           

1
السياسية االجتماعية والتخطيط بالمعهد العالي :محمد محمود مهدلي،االتصال االجتماعي في الخدمة االجتماعية  - 

  18-17للخدمةاالجتماعية مرجع سبق ذكره،ص ص 
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ه يتمثل من خالل الوعي و الشعور و يعيش ضمنها ، فاالتصال الذاتي كائن بين الفرد و ذات

  . 1الفكر معتمدا على حواس الفرد باعتباره وسائل اتصالية

  )  ثنائي القطبية:(االتصال الشخصي -2

يتم هذا االتصال .احد أنواع االتصاالت المعروفة ويسمى ايضا باالتصال ذو االتجاهين       

سلين ومستقبليين وجها لوجه دون بين مرسل ومستقبل او بين مرسل ومستقبلين او بين مر 

استخدام وسائل اتصالية كاإلذاعة والمطبوعات وغيرها ، ويمثل هذا النوع من االتصال شكل 

التفاعل الذي يحدث بين شخصين من خالل تبادل االدوار بين المرسل والمتلقي كون االستجابة 

ويتحقق هذا النوع . التصالية تمتاز باآلنية ،وتمثل اللغة أو الحركات وسيطا في هذه العملية ا

–من العمليات االتصالية خصوصا في حواراتنا اليومية وفي الجماعات االولية كاألسر 

الخ ، ويمتاز أيضا هذا النمط االتصالي بالمواجهة واالحتكاك المباشر بين ....جماعات العمل 

  طرفي العملية االتصالية 

قات االنسانية التي يقيمها الفرد اثناء مسار تنشئته وينظر إليه على انه تشكيل ممتد للعال      

  . 2وبناء مواقفه اليومية

ال يختلف كثيرا عن االتصال الشخصي ويمكن ان يكون  :اتصال الجماعات الصغرى -3

يتعدى في اغلب .حيث انه يكون مباشرا ويتسم بالعفوية . امتدادا له في كثير من االحيان 

                                                           

1
مكتبة ) سوسيولوجيا االعالم في المجتمع الجماهيري( عبد اهللا الطويرقي، صحافة المجتمع الجماهيري - 

  35 ،ص1997ط،.العبيكان،الرياض،د

2
،  1ط, األردن,دار المجدالوي للنشر و التوزيع,االتصال اإلنساني و دوره في التفاعل االجتماعي,ابراهيم ابو عرقوب - 

  122ص2010
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تتقلص وتتوسع حسب العالقات .جماعات محدودة العدد  االحيان الشخصين لكن في اطار

. تشترك معظم هذه المجموعات في اطار قيمي وانتمائي مشترك . االتصالية داخل المجموعة 

يمكن ان تتسم باالتفاق واالختالف والصراع واإلتباع والنظام والفوضى والكاريزما و القيادة 

والذي  يمكن ان يساهم احيانا في زيادات .  والتضامن التي يكون االتصال مرجعها الرئيسي

  .1تجسيدا لشكل هذا االتصال أكثر  األسرة حجم التفاعل وتعتبر

اتصال منظم ومدروس يقوم على ارسال رسائل علنية صادرة عن  :االتصال الجماهيري  -4

مؤسسة لالتصال الجماهيري، ويعد من اعقد االنواع االتصالية باعتباره يتم بين مصدر 

ويتم هدا النوع .وجمهور متباعد ومختلف سواء في الجنس او الوعي او المستوى الثقافي وغيرها 

عة او مسموعة مرئية،أو مكتوبة تمتاز بان لها من االتصال عن طريق وسائل اتصالية مسمو 

قدرة بث العديد من الرسائل لهدا الجمهور، متجاوزة حاجز الزمان والمكان أو العالقة بين 

الطرفين ، بهدف التأثير على سلوكهم او دفعهم لتبني مواقف او اتجاهات بعينها او الترفيه او 

الجماهيري دورا في صناعة الرأي العام  تزويدهم بالمعلومات او االخبار ويلعب االتصال

  .2المحلي والعالمي اتجاه القضايا المعاصرة

  

                                                           

1
،  1ط, األردن,دار المجدالوي للنشر و التوزيع,االتصال اإلنساني و دوره في التفاعل االجتماعي,راهيم ابو عرقوباب - 

  122ص2010

2
دراسة ميدانية تحليلية  .واالتصال  االتصال في اوساط الشباب في ظل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم. مليكة هارون  - 

تحت اشراف االستاد الدكتور . سالة لنيل شهادة ماجستير في علوم االعالم واالتصال ر . على عينة من شباب والية تيبازة 

  .71ص .2005-2004السنة الجامعية . جامعة الجزائر . احمد حمدي 
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هو اتصال يتم بين مختلف البنيان الثقافية من خالل تفاعل األنساق   :االتصال الثقافي -5

الثقافية  في شكل عمليات اجتماعية  يهدف الى خلق نوع من التفاهم ،فاالتصال الثقافي يقوم 

مام بالمتغيرات الثقافية التي تؤثر على االتصال االنساني والتنظيم والتفاعل على االهت

  . 1االجتماعي القائمة على المعلومات والمؤتمرات والمنظمات وتلعب فيها الجماعات ادوارا

التنظيمي  هو احد انواع االتصاالت التي شهدت رواجا في :   االتصال المؤسساتي-6

اشكال جديدة للمجموعات والنظم االجتماعية تخضع لقوانين وشروط العصر الحديث بعد ظهور 

سياسية او ثقافية –تسيرها كالمؤسسات والجمعيات ومختلف التنظيمات سواء االقتصادية 

  .ويكون هذا االتصال بين افراد هذه المؤسسات او مع غيرها.

اما بالرسمية او غير  ويمتاز باختالف الوسائل االتصالية المستخدمة فيه ويتسم هذا االتصال

فيراه ابراهيم ابو عرقوب على انه ذلك االتصال االنساني المنطوق او المكتوب الذي .الرسمية 

والذي يساهم في تطوير اساليب العمل . يتم داخل المؤسسة على المستوى الفردي او الجماعي 

  . 2والعالقات االجتماعية بين الموظفين

  

  

  

                                                           

1
عبد الباقي زيدان،وسائل وأساليب االتصال في مجاالت االجتماعية والتربوية واإلدارية واإلعالمية،دار الشباب للطباعة  -  

  13،ص1974ط،.،مصر،د والنشر
  

  136ابراهيم ابو عرقوب ،االتصال االنساني ودوره في التفاعل االجتماعي مرجع سبق ذكره ص - 2
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  :صال وتطورهاهمية االت:  المطلب الثالث

منذ بدء الخليقة مرت البشرية بمراحل تطور بالغة الضرورة واالهمية  فقد تطورت وسائل        

االتصال ولغته من حين الى اخر ،فبدا االتصال من لغة الرموز واالشارات الى عصر اللغة 

في  المنطوقة والمكتوبة الى ان وصل الى الكتابة قبل ان يكتشف االنسان الطباعة ويدخل

مرحلة مايسمى بعصر االتصال الجماهيري بدءا من الصحافة الورقية الى وسائل االتصال 

المسموعة والمرئية، والتي اكتشفها االنسان في بداية القرن الماضي ثم اكتشاف السينما واجهزة 

باالتصال التفاعلي أي االتصال  اإلنسان إليهاالتصاالت تمهيدا الى اخر ماتوصل 

االليكتروني،وعلى ضوء ذلك يمكننا تتبع تطور مرحلة االتصال االنساني عبر التاريخ حسب 

    1المراحل التالية

فقد عرف االنسان االتصال المباشر من خالل االصوات كالزمجرة والمهمهة :المرحلة االولى 

ات الوجه واشارات االيدي واالقدام الى ان والدمدمة والصراخ ،اضافة الى لغة الجسد وايماء

وصل الى االتصال المباشر والذي صنفه علماء االتصال بانه من اقدم مستويات االتصال 

واالخير يعتمد على نقل الرسالة شخصيا بواسطة مندوبين لتوصيل مضمونها  وخالل هذه 

يعية اضافة الى المرحلة تعرض االتصال الى عوامل اعاقت تطوره وخاصة العوامل الطب

العوامل الزمكانية ،أي ان الرسالة كانت عملية نقلها من شخص الى اخر تواجه صعوبات اال 

بوجود المرسل والمستقبل وجها لوجه،ولمواجهة هذا التحدي توصل االنسان لنقل مضمون 

                                                           

1
  30، ص 1،2011.بسام عبد الرحمان المشاقبة ،نظريات االتصال ،دار اسامة للنشر والتوزيع ،عمان االردن ،ط - 
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ر الرسالة باستخدام الدخان نهارا والضوء عن طريق المشاعل ليال حيث تمكن االنسان من تطوي

  وسائل 

  .االتصال البدائي فلجا الى المرايا العاكسة في نقل االشارات والرموز المختلفة 

  اللفظي االتصال عصر مرحلة:المرحلةالثانية 

 واالستقراراإلقامة  عصرإلى  الحجري العصر اإلنسان منظور انتقل الفترة هذه خالل        

 انتقل ثم منطوقة تخاطب غةل لنفسها تخترع وبدأت ،األيام معأعدادها  تزايدت عاتجما في

  تتشكل الحضارات بدأت ثم الحيوانات وتربية والزراعة الصيد حرفة لممارسةاإلنسان 

 واللهجات، اللغات ظهور مع البشر بين االتصال تحسن وبذلك والبحار،األنهار  حول          

 ثم المناداة طريق عن التاريخ عرفهاأخبار  نشرةأول  النسان ا استحدث المرحلة تلك وخالل

 نقل ظاهرة إلى توصل وقد اذه والشعر، الرواية أسلوب مستخدماألخبار  نقل ظاهرة إلى توصل

  .1ألخر  مجتمع ومن ألخر شخص من البشر بواسطة الرسالة

  

  

  

  

                                                           

1
  31سبق ذكره،ص  بسام عبدالرحمان المشاقبة، نظريات االتصال،مرجع - 
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 والرسومات لرموزا مابين الجمع مناإلنسان  تمكن حيث :مرحلةالكتابة : لمرحلةالثالثةا

أول أنواع األبجديات  بدلك لتظهر المنطوقة الكتابة مرةألول  وظهرت التصورية للكتابة التعبيرية

  : مرحلتينإلى  الكتابة المؤرخون قسم وقد والهيروغليفية، السوماريةآو  المسمارية ومنها

  النطقأساس  على الكتابة-1

  البائية فلاأل الكتابة-2

 بدا حيث البشر بين الوجاهي االتصال من جديد فجر بزغ االولى لمرحلة ا هده وخالل       

 الحمام طريق عن الرسائل لنقل والحيوانات الخيول ظهور على والعدائين المراسلين استخدام

  .الزاجل 

  الصناعية الثورة بعد جاءت والتي االتصال ثورات من ثورة اول وهده: المرحلةالرابعة 

 الطباعةا ن الصينيو عرف فقد االتصال، حقل في االنسان حققها لتي ا االنجازات ابرزت وقد

 الى الطريقة هده انتقلت وقد سنة،1700بحوالي  الميالد قبل المحفورة الخشبية باأللواح والنسخ

 اكتشاف من جوتنبورغ تمكن ان الى الهولنديين المالحين بواسطة عشر الرابع القرن في اوروبا

 حيث االتصالية الفكر تطور ذلك ضوء عشر،وعلى الخامس القرن في المعدنية االحرف

   .1الورقية والصحافة الكتب انتشرت

  

  

  الجماهيري االتصال عصر:الخامسة  المرحلة
                                                           

1
  32بسام عبدالرحمان المشاقبة، نظريات االتصال،مرجع سبق ذكره،ص  - 
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 حقل في الهائل التقدم خالل من عشر التاسع القرن مطلع في العصر هذا بدا حيث         

 مراحله بكل لتلفزيونا واجهزة واإلذاعات والتقنية الصناعية القمارا مرحلة جاءت ثم الصحافة

ت وسائل ر وتطو اختراع الهاتف والبرق   تم كما الكهرباء، اكتشاف بعد جاءت والتي وتطوره

االتصال الجماهيري الى ان وصلت الى الفاكس والتلفون النقال والبث الفضائي والصحافة 

  . الخ.... االلكترونية

 : التفاعلي  االتصال مرحلة: السادسة  المرحلة

مرحلة االتصال التفاعلي خالل النصف الثاني من القرن الماضي  حيث توصل االنسان       

 .1هلةذالى اكتشاف الحاسوب االلكتروني والرادار والحاسوب الرقمي واالقمار الصناعية الم

 

 

 

 

 

  نظرية االستخدامات واالشباعات: المبحث الثاني 

  :المطلب األول 

                                                           

1
  32بسام عبدالرحمان المشاقبة، نظريات االتصال،مرجع سبق ذكره،ص  - 
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  واالشباعاتمفهوم نظرية االستخدامات 

تعني هذه النظرية أو المدخل باختصار إلى تعرض الجمهور لمواد إعالمية إلشباع            

رغبات كامنة معينة استجابة لدوافع الحاجات الفردية، وتهتم نظرية االستخدامات واالشباعات 

العشرين فخالل عقد األربعينيات من القرن .بدراسة االتصال الجماهيري دراسة وظيفية منظمة 

أدى ادراك تأثير عواقب الفروق الفردية والتباين االجتماعي على ادراك السلوك المرتبط بوسائل 

اإلعالم إلى بداية منظور جديد للعالقة بين الجماهير ووسائل اإلعالم ، وكان ذلك تحوال من 

اء أفرادها رؤية الجماهير على إنها عنصر سلبي غير فعال الى رؤيتها على أنها فعالة في انتق

  .لرسائل ومضمون مفضل من وسائل اإلعالم

ويذهب ادليستاين وزمالؤه إلى أن تأسيس نموذج االستخدامات واالشباعات ،جاء كرد          

فعل لمفهوم قوة وسائل اإلعالم الطاغية ويضفي هذا النموذج صفة ايجابية على جمهور وسائل 

ماهير مجرد مستقبلين سلبيين لرسائل االتصال فمن منظور االستخدامات لم تعد الج.اإلعالم 

الجماهيري ،وٕانما يختار األفراد بوعي وسائل االتصال التي يرغبون في التعرض إليها ونوع 

المضمون الذي يلبي حاجاتهم النفسية واالجتماعية من خالل قنوات المعلومات والترفيه 

  .1المتاحة

 

  :نشأة نظرية االستخدامات واالشباعات

                                                           

1
  297، ص 2010،  1محمد منير حجاب ، نظريات االتصال ، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة ، ط - 
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يعد مدخل االستخدامات واالشباعات احد المداخل النظرية التي قدمت لتفسير تاثير          

وسائل االعالم،فبدال من االدعاء بان وسائل االعالم تاثيرا مباشرا على مستقبلي الرسائل،فان 

باحثي االستخدامات واالشباعات ينظرون لوسائل االعالم كمصادر للتاثير المحتمل من بين 

كثيرة ويسلم دلك المنظور بان هناك حاجة الن نفهم اوال حاجات الجمهور  مصادر اخرى

ودوافعه قبل ان نستطيع شرح تاثير وسائل االعالم ،دلك الن نفهم انماط االستهالك للجمهور 

  .1يساعد على فهم دلك التاثير

هده وركزت هده الدراسات على االسباب الخاصة بهدا التعرض في محاولة للربط بين       

االسباب واالستخدام ،مع تصنيف االستخدام في فئات تشير الى شدته او كثافته وتم صياغة 

هده االسباب في اطارات كان اهمها اطار الدوافع النفسية التي تحرك الفرد لتلبية حاجات معينة 

من التعرض لوسائل االعالم هي االطار العام للعالقة بين تعرض الفرد لوسائل االعالم 

  .2يحققه هدا التعرض من االشباع للحاجات المتعددة وتلبيتها واها ومدى ماومحت

وفي .لسون  نوبير ستاتوو سفيلد الزرومثل هذه االعمال ظهرفي االربعينيات في اعمال      

واليل وماك كوبي وفي الستينات في اعمال شرام  ديسون ريليزوفريالخمسينيات في اعمال 

  .3وباركر

                                                           

1
 السكندرية ،ا1عربي،دار المعرفة الجامعية ط-انجليزي:الخليفي ،معجم المصطلحات االعالمطارق سيد احمد  - 

  307،ص 2008،

   281،ص 2003،القاهرة،3محمد عبد الحميد ،نظريات االعالم واتجاهات التاثير ،عالم الكتب للنشر والتوزيع ،ط - 2

  282 ،ص 2003،القاهرة،3الكتب للنشر والتوزيع ،ط محمد عبد الحميد ،نظريات االعالم واتجاهات التاثير ،عالم  - 3
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البحوث كانت دراسة االسباب باحد الجوانب البحثية في الكشف عن هده وفي معظم     

التي استهدفت الكشف عن اشباعات مشاهد  1994العالقة مند دراسة هيرتاهيرزج  في عام 

المسلسالت اليومية من خالل اختبار متعمق ، وتوصلت الى تصنيف هده االشباعات الى 

  . 1حاسيساشباعات عاطفية تهتم بتحرير العواطف واال

حاجة مستقاة من ادبيات البحث في الوظائف  35وقام كاتز و اخرون باعادةباعادة تصنيف 

االجتماعية والنفسية لوسائل االعالم ووصفها في اطار خمس فئات هي الحاجات المعرفية 

،الحاجات الوجدانية ،الحاجات الشخصية ،الحاجات االجتماعية ، واخيرا الحاجة الى التخلص 

  .2وتر من خالل الهروب والتسليةمن الت

ووجد ماكويل في استقائه للعديد من هده الدراسات ان هناك قدرا من االتفاق بين مختلف 

  .3الباحثين فيما يتعلق بطبيعة ومستويات التعرض واالشباع في استخدام وسائل االعالم

  

  

  فرضيات نظرية االستخدامات واالشباعات:المطلب الثاني 

وزمالؤه ان منظور االستخدامات واالشباعات يعتمد على خمس فروض  يرى كاتز      

  :مايلي   النمودج

                                                           

  278،ص 2006،بيروت،1مي عبد اهللا ،نظريات االتصال ،دار النهضة العربية ،ط - 1

  283محمد عبد الحميد ،نظريات االعالم واتجاهات التاثير ،مرجع سبق دكره ،ص  - 2

االستخدامات واالشباعات طلبة جامعة دراسة في :باديس لونيس ،جمهور الطلبة الجزائريين واالنترنت - 3

  34،ص2008-2007منتوري،قسنطينة،مدكرة لنيل شهادة الماجيستار في علوم االعالم واالتصال،
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ان اعضاء الجمهور مشاركون فعالون في عملية االتصال الجماهيري ويستخدمون وسائل -1

  االتصال لتحقيق اهداف مقصودة تلبي توقعاتهم 

الجمهور ويتحكم في دلك يعبر استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي يدركها اعضاء -2

  .عوامل التفاعل االجتماعي وتتنوع الحاجات باختالف االفراد 

التاكيد على ان الجمهور هو الدي يختار الرسائل والمضمون الدي يشبع حاجاته،فاالفراد هم -3

  .الدين يستخدمون وسائل االتصال وليست وسائل االتصال هي التي تستخدم االفراد 

مهور دائما تحديد حاجاتهم ودوافعهم وبالتالي يختارون الوسائل التي تشبع يستطيع افراد الج-4

  .الحاجات 

يمكن االستدالل على المعايير الثقافية السائدة من خالل استخدامات الجمهور لوسائل -5

  .1االتصال وليست من خالل محتوى الوسائل فقط

 

  

  

  

  :ت و اإلشباعاتاالنتقادات الموجهة لنظرية االستخداما: المطلب الثالث

                                                           

1
  298مرجع سبق ذكره، صlمحمد منير حجاب ، نظريات االتصال ،  - 
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االنتقادات الموجهة الى مفهوم الوظيفة فهو كما يرى دينيس ما كويل يستخدم بمعنى الهدف  -1

 فاألخباراو النتيجة او المطلب او التوقع و مرد هذا االختالف الى الخلط بين الهدف و النتيجة 

مثال قد يفسر على انه هدف تسعى وسائل االعالم الى تحقيقه و قد يكون مطلبا وظيفيا تؤديه 

  الوسيلة وقد يكون رغبة الجمهور من الوسيلة فيصبح بمعنى التوقع او النتيجة 

من خالل  المعلوماتلجمع  إستراتيجيةيرى بعض الباحثين ان النظرية ال تعدو كونها  -2

الة العقلية التي يكون عليها الفرد وقت التعامل مع االستقصاء ، خاصة مع التقارير الذاتية للح

الخالف في تحديد مفهوم الحاجة و االمر في هذه الحالة يحتاج الى وضع الفئات االجتماعية 

  .بجانب الدوافع و الحاجات وفئات المحتوى حتى يصل الباحث الى نتائج مفيدة

هذه البحوث يمكن ان تتخذ ذريعة  النتاج المحتوى  يركز دينيس ما كويل على ان نتائج -3

  .الهابط النه تلبية لحاجات الجمهور في مجاالت التسلية و الترفيه

يرى بلومر عدم تحديد مفهوم النشاط الذي يوصف به المتلقون هل هو العمد او المنفعة او  -4

  .االنتقاء 

  1بطها بالنماذج المختلفة لالشباععدم االتفاق على مصطلحات النظرية ومن تم توظيفها ور  -5

  

دخول وسائل جديدة مثل االنترنت وهذه تتطلب مفاهيم جديدة حتى يمكن فهم العالقة بين  - 6 

  الوسيلة وجمهورها 

                                                           

1
  298محمد منير حجاب ، نظريات االتصال ،مرجع سبق ذكره،ص - 
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تنظر بحوث النظرية الى الفرد بعيدا عن البيئة التي يعيش فيها و تأثير كل منها في  -7

  . 1االخر

  :وهناك انتقادات أخرى

   تعتبر مقاربة نفسية مبالغ فيها ، فهي تلغي احتماالت التواصل مع تفسيرات أخرى 

  على دفاتر ذاتية للحاالت النفسية للمستخدمين  بإفراطتعتمد 

( تتراوح باستمرار بين جبرية الدوافع و الحاجات االساسية للمستخدمين ، و بين تطويعه 

  متناقضان التفاعلية مع الرسائل وهما حدان ) المستخدم 

تفترض بان السلوك اتجاه الوسيلة يعتمد على االختيار الواعي و العقالني ، الى انه المالحظ 

  . 2عادة ان عادات االستخدام هي الموجهة له

الموجهة لنظرية االستخدامات و االشباعات فتمكن في الطابع الوظيفي بها ، وهو ما  االنتقادات

  . 3للتغيير االجتماعي يعني تكريس الوضع القائم و التنكر

  

  

  :خالصة

                                                           

  299االتصال ، مرجع سبق ذكره ،ص محمد منير حجاب نظريات - 1

  31، ص 2003ط ، .مدخل الى االتصال الجماهيري ، مخبر علم االجتماع و االتصال ، قسنطينة د: فضيل دليو  - 2

،  1999ط ، .الوظيفة االخبارية لوسائل االعالم ، دار الفكر العربي للنشر و التوزيع ، مصر ، د: حسن حمدي  - 3

  33ص
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 رئيسياإذا أخدنا نظرية االستخدامات واالشباعات على سبيل المثال فإننا ال نجد مصدرا      

لها بفضل القول في اسسها وحدودها النظرية ،او يوضح الفرضيات التي تقوم عليها بدقة 

وليست هده النظرية هي الوحيدة التي تعاني من نقص دلك ،الحقيقة ان كثير من . وتحديد 

نظريات االعالم واالتصال متناثرة في مئات من الكتب والدراسات ،لكن جمع هذهالمعلومات 

  .ية محددة صارمة ومحكمة لم ينل نصيبه من جمهور المختصينوصياغتها في نظر 
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 الدراسات السابقة

  :الدراسة األولى 

تحت  2011 – 2010مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في علوم اإلعالم و االتصال        

عند طلبة  "دراسة في استخدامات الفايسبوك " اإلعالم و شبكات التواصل االجتماعي " عنوان 

  .علوم اإلعالم و االتصال 

  :حيث تم طرح اإلشكالية التالية 

ما هي االستخدامات و االشباعات المتحققة من جراء استعمال شبكة التواصل االجتماعي  -

  الفايسبوك ؟

  : و لإلجابة عن هذه اإلشكالية تم طرح التساؤالت الفرعية التالية 

يسبوك هي مصدر مهم للمعلومات و وسيلة مهمة في هل شبكة التواصل االجتماعية الفا –أ 

  التفاعل مع اإلحداث ؟ 

  هل شبكة التواصل االجتماعية الفايسبوك تكمل اإلعالم التقليدي أم تكون قاطعة بينهما ؟ –ب 

  لماذا انتشر استعمال شبكات التواصل بشكل واسع ؟ –ج 

  :  فرضيات الدراسة

أصبحت أكثر الوسائل التكنولوجية أهمية و مصدر شبكة التواصل االجتماعية الفايسبوك  -

 . مهم للمعلومات و التفاعل مع األحداث
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اعتماد و سائل االعالم التقليدية على االعالم البديل واضح على تأثير هذا االخير على  -

  .المؤسسات االعالمية 

فق كبير تقنيات و خصائص شبكة التواصل االجتماعية فايسبوك من سهولة استخدام و تد -

  .للمعلومات و حرية الرأي و النشر و التصدي لالعالم الموجه 

ان تكنولوجيا االتصال اسهمت بتقنياتها المتطورة في التفاعل مع االحداث االعالمية بطرق 

  .حديثة 

  :الدراسة الثانية 

تحت  2013-2012مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في علوم اإلعالم و االتصال         

مقاربة تحليلية في ." استخدام الطالب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي " ن عنوا

  .دراسة لموقع الفايسبوك نموذجا. االستخدامات و االشباعات 

  :حيث تم طرح اإلشكالية التالية 

ما مدى استخدام الطالب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي فايبسوك نموذجا           

  لتحقيق اشباعات معرفية و عاطفية ؟ 

  : لإلجابة على هذه اإلشكالية تم طرح التساؤالت الفرعية التالية 

 هل تختلف اشباعات الطلبة الجامعيين لدى استخدامهم للفايسبوك -1

 يمي ؟ باختالف الجنس و المستوى التعل
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  هل يعتبر الطالب الجامعي الفايسبوك بديال عن الواقع حقيقي ؟ -2

  هل يتق الطالب الجامعي في العالقات العاطفية من خالل الفايسبوك ؟ -3

  مامدى تفكير الطالب الجامعي في الزواج من معارف فايسبوك ؟ -4

  أم العاطفية ؟ ماهي االشباعات األكثر تحققا عند الطلبة الجامعيين المعرفية  -5

   :فرضيات الدراسة 

هناك فروق في الجنس و المستوى التعليمي إلشباع الحاجات المعرفية لدى استخدام الطالب -

  .الجامعي لموقع الفايسبوك

هناك فروق في الجنس و المستوى التعليمي إلشباع الحاجات العاطفية لدى استخدام الطالب -

 .الجامعي لموقع الفايسبوك

  :لثالثةالدراسة ا

أثر الشبكة : " مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في علوم اإلعالم و االتصال بعنوان          

االجتماعية الفايسبوك على الطلبة الجامعيين دراسة مسحية لعينة من طلبة علوم اإلعالم و 

  .االتصال 

  : حيث تم طرح اإلشكالية التالية 

  الفايسبوك على سلوك الطلبة الجامعيين ؟مامدى تأثير الشبكة االجتماعية 

  :و لإلجابة على هذه اإلشكالية تم طرح التساؤالت الفرعية التالية 

 ما هي أنماط استخدام الطلبة لالنترنت ؟  -1
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  ما هي عادات استعمال الطلبة للفايسبوك ؟ -2

  كيف يؤثر الفايسبوك على الطلبة ؟ -3

 استخدام موقع الفايسبوك ؟و ماهي الرغبات المشبعة من  -4
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  :اإلشكالية 

يحتل االتصال مكانة محورية في حياة البشر وفي مناحي حياتهم وأسباب رفاهيتهم         

فتعددت .،وقد أتاحت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فرص وٕامكانات جديدة في مجال التواصل 

ئلة في مجال تكنولوجيا االتصال التي غيرت العديد أشكاله ووسائله وتأثيرات هذه التطورات الها

من المفاهيم واألدوار ،فاالنترنت مثال لم تعد تؤدي دور نقل المعلومات وٕارسالها فقط وٕانما 

  .أصبح لها العديد من االنعكاسات الثقافية واالجتماعية

 ع فثورة الجيل الثاني من االنترنت بمختلف وسائلها التي تأتي في مقدمتها مواق

‘’ Twitter.Myspace . Facebook ‘’ موقع التواصل االجتماعي مثل 

أصبحت ظاهرة عالمية واسعة االنتشار استطاعت إن تجعل الشباب يتعلقون بها          

بشكل كبير نظرا للخدمات المتعددة التي أتاحتها والتي تتعلق بالدرجة األولى باهتماماتهم 

  أنشأه األمريكي اليهودي   وتطلعاتهم ،فموقع الفايسبوك الذي

markzuckerberg  

بغية ضم أصدقاء الجامعة وضمان استمرارية التواصل فيما بينهم ،  2004عام         

نظرا . أضحى اليوم يضم مافوق نصف مليار مشترك ليصبح من أكثر المواقع استخداما

  . للخدمات المتنوعة التي يقدمها وطبيعة التواصل االجتماعي الذي يتيحه 

عن صيحة تكنولوجية الفتة بشكل كبير في إن استخدام هذه المواقع وان كان يعبر          

 ربط العديد من العالقات بعد إلغائها لجميع المسافات ، إال انه يحيلنا أيضا على الدور الخطير 
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الذي تقوم به االنترنت في عزل األفراد اجتماعيا و تفكيك العالقات بينهم ، فاإلفراد أصبحوا 

و االنترنت فمن فضاء المجتمع االفتراضي يقضون وقتا طويال في التعامل مع الكمبيوتر 

بطريقة الفتة تستدعي االهتمام مما يؤدي الى نوع من العزلة االجتماعية عن اآلخرين الواقعيين 

األسرة ، ( في حياتهم و الذي قد يقود الى تأثيرات سلبية في منظومة العالقات األسرية 

  جماعات الصداقة ، 

  : وهذا ما يقودنا إلى طرح اإلشكالية التالية ... ) ة عالقات الدراسة ، الجير          

  على العالقات) فايسبوك (ما أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي  -

  . األسرية ؟ صلة الرحم نموذجا 

و سنقوم من خالل هذه الدراسة بالبحث في أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي          

من خالل دراسة عينة منهم لمعرفة مدى تأثير االستخدام المفرط على المستخدمين الجزائريين 

لمواقع التواصل االجتماعي عليهم ، و التي تسمح بنسج عالقات اجتماعية افتراضية مبنية على 

 .التشارك وتقاسم مجموعة من التطبيقات والفيديوهات والصور

 :و من أجل تبسيط دراستنا نطرح التساؤالت التالية 

 (facebook)عادات وأنماط استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى األفراد ؟ماهي *

 ماهي الدوافع والحاجات التي تكمن وراء استخدام اإلفراد لموقع الفايسبوك؟*

 كيف يؤثر استخدام الفايسبوك على العالقات األسرية؟* 
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 :وتندرج تحت هاته التساؤالت الفرضيات التالية 

الجنس والسن في االستخدام لمواقع التواصل :حصائيا لمتغيرات هناك فروق دالة إ-1

 .االجتماعي من مستخدم ألخر

 .يلجأ مستخدموا مواقع التواصل االجتماعي إليهم من اجل التواصل مع األهل واألقارب-2

استخدام مواقع التواصل االجتماعي يوثر جسر العالقات االجتماعية ويقلل من االتصال -3

 فرادالشخصي بين األ
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  :أهمية الدراسة

تتمثل أهمية هذه  الدراسة في كونها تعالج احدى مواضيع الساعة ، حيث ستفيد          

القارئ برصيد من المعارف الجديدة خاصة وٕانها تتناول وسيلة اتصالية حديثة إال وهي االنترنت 

إذ أصبحت تشغل حيزا كبيرا التي لقيت اهتماما من طرف الناس عامة والمثقفين خاصة،    

من اهتمامات افراد االسرة وذلك ألنها مزودة بمواقع وخدمات تسهل التواصل بين المرسل 

ومن بين هذه المواقع نجد الفايسبوك الذي شهد اقباال ملحوظا في الوسط العائلي ، . والمتلقي 

في حياة كل فرد وهنا تكمن اهمية الموضوع حيث يدرس مدى اهمية هذا الموقع االجتماعي 

 .األسرة كما يدرس اآلثار المترتبة عن استخدامه داخل هذا الوسط االسري  داخل
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  :أهداف الدراسة

يعتبر مجال البحث العلمي مجاال واسعا تختلف اهدافه وتتعدد معطياته ،ويهدف            

تبني أي باحث لموضوع معين الى سد الفضول المعرفي الذي يالزمه وٕازالة الغموض على 

على ) فايسبوك(بعض القضايا ولذلك يهدف دراسة اثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي  

  :         ف التالية العالقات األسرية  إلى األهدا

  .معرفة الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال في حياة االشخاص-1

  .التعرف على اهم الخدمات التي توفرها مواقع التواصل االجتماعي-2

  .معرفة مدى تأثر العالقات األسرية بسبب استخدام الشبكات االجتماعية االفتراضية-3
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:أسباب اختيار الموضوع  

من أصعب مراحل البحث هو اختيار الباحث لموضوع بحث يساهم في اثراء المجال         

  .المعرفي وهناك مجموعة من االسباب دفعتنا للغوص في هذا الموضوع

  :    االسباب الذاتية -1

  .محاولة التعرف على اهمية مواقع التواصل االجتماعي في حياة االفراد

بة في معرفة مدى تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي على االسرة الرغ- 

  .واألقرباء واألصدقاء

الرغبة في التعرف على سبب نجاح الكثير من مواقع التواصل االجتماعي عبر النترنت       

  .في استمالة عدد كبير جدا من المستخدمين

  :  االسباب الموضوعية -2

يعتبر موضوع الدراسة حيوي وحديث الى جانب قلة الدراسات العربية عموما           

  والجزائرية خصوصا التي تدرس اثر مواقع التواصل االجتماعي 

الجزائر الفئات  في  انتشار استخدام مواقع التواصل االجتماعي بشكل كبير بين مختلف  -

   السيما موقع الفايسبوك
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:منهج الدراسة   

:المنهج   

         .هو الطريق ومنه نهج الطريق بمعنى ابانه وسلكه : لغة

اصطالحا : فهو الطريق المؤدي للكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة،من القواعد 

.العامة التي تهيمن على سير الفعل وتعدد عملياته ،حتى تصل الى نتيجة معلومة  

م على وصف ظاهرة من الظواهر والوصول ولقد اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي يقو        

الى اسباب هذه الظاهرة ،والعوامل التي تتحكم فيها واستخالص النتائج لتعميمها ،ويتم ذلك وفق 

خطة بحثية معينة ،وذلك من خالل تجميع البيانات وتنظيمها وتحليلها ويشمل المنهج الوصفي 

  .1اكثر من طريقة

ح النه يشمل جمع البيانات والمتغيرات لعدد كبير من اعتمدنا منها على اسلوب المس       

االفراد، ويطبق هذا االسلوب في كثير من الدراسات من اجل وصف الوضع القائم للظاهرة 

الدقيق  .بشكل تفصيلي ودقيق ومقارنة الظاهرة موضوع الدراسة بمستويات ومعايير يتم اختبارها

  .على الظاهرة المدروسة

 

 

                                                           

1
  135،ص1،2000منظور ،لسان العرب ،مجلد الخامس ،دار صادر  ،لبنان ،لبنان ،طابن  -  -
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  :أداة الدراسة

تعتمد الدراسة على استخدام االستبيان الذي يقصد به أداة تتضمن مجموعة من          

االسئلة او الجمل الخبرية التي يطلب من المبحوث االجابة عنها بطريقة يحددها الباحث حسب 

  .اغراض البحث

في اطار وتم االعتماد على االستبيان ألنه يعد إحدى الوسائل الفعالة في جمع البيانات        

اضافة الى انه يؤدي . الدراسات الوصفية ، كما يعد اداة مالئمة لمنهج المسح االجتماعي

الغرض للحصول على المعلومات التي تتطلبها الدراسة ، وهو مناسب لطبيعة مجتمع البحث 

  .وخصائص العينة

  :مجتمع وعينة الدراسة 

ت المنهجية في البحوث االجتماعية تعتبر مرحلة تحديد مجتمع البحث من اهم الخطوا        

وهي تتطلب من الباحث دقة بالغة ، حيث يتوقف عليها اجراء البحث وتصميمه وكفاءة نتائجه 

ويواجه الباحث عند شروعه في القيام ببحثه مشكلة تحديد نظام العمل أي اختيار مجتمع .

  . 1البحث او العينة التي سيجرى عليها دراسته وتحديدها

  . حث في دراستنا هذه مستخدمو موقع الفايسبوك في الجزائرومجتمع الب

  

  

                                                           

1
  112ص,1999.ط.د,االسكندرية, المكتب الجامعي الحديث.الخطوات المنهجية العداد البحوث االجتماعية,محمد شفيق  - 
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  :مفاهيم الدراسة

  :مفهوم األثر-1

هو محصلة التغيير المرغوب او الغير المرغوب فيه الذي يحدث في المتعلم نتيجة : معجميا -

  .1عملية التعليم

وينسب األثر ) ب(المتأثرهو أي شكل للفعل من قبل المؤثر يمارس بطريقة فعالة على : واألثر 

اثر كما لو كان لديه سلطة يعني انه لديه القدرة ) أ(إلى فئة عالقات السلطة وان يكون لدى 

أكثر ) ب(عن قصد ، ألنه يعتبر التوجه الجديد  ) أ(في اتجاه اختاره  ) ب(على تبديل فعل 

عله يتعاون عبر ج) أ(يعني بالنسبة  ل ) ب(مالئمة لمصالحه الخاصة وممارسة االثر على 

  .اقناعه او على العكس عبر ردعه 

  :اصطالحا

واألثر في تعريف ميسر هو كل ما يمكن ان يحدث تغييرا في موقف او سلوك على          

المدى البعيد او القريب او المتوسط ، ويعتبر الهدف النهائي الذي يسعى اليه المرسل هو 

  . 2صالالنتيجة التي يتوفى تحقيقها القائم  باالت

  .إذن األثر هو شكل من اشكال السلطة مصدرها الرئيسي في االقناع 

  

                                                           

1
 ,القاهرة ,اللبنانية للنشر والتوزيعالدار المصرية ,والنفسية معجم المصطلحات التربوية,وزينب نجار  حسن شحاتة - 

  22ط،ص .د

2
  116،ص1،1986بودرن وفبوريكو ،المعجم النقدي لعلم االجتماع،ترجمة سليم حداد،ط - 
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هو ذلك التغيير الذي يطرأ على مستقبل الرسالة االعالمية بحيث يمكن : وتعريف أخر لألثر

   .1باه ويستطيع ادراكها وفهم معناهاخاللها لفت االنت

باإلضافة إلى أنها تضيف إليه معلومات جديدة تدفعه الى العمل على تعديل اتجاهاته        

  . جديدة

وعادة مايكون هذاالهدف في وعي المرسل   -وكذلك األثر هو حدوث االستجابة المست        

فاألثر مرتبط بالقصدية . او القائم باالتصال و يتوقع تحقيقه من طرف المستقبل او المتلقي 

  .2غبة في البثوالر 

  يتركه االستعمال المكثف والمتكرريقصد باألثر هذه الدراسة هو ما   اما اجرائيا       

وقد . لشبكات التواصل االجتماعي من طرف االفراد الجزائريين على وسائل االعالم التقليدية 

  .تكون هذه النتيجة ايجابية او سلبية

  

  

  

  

  

                                                           

1
  46،ص1998ط،.دليفرملفين،نظريات وسائل االعالم،مركز الخبرات المهنية لالدارة،القاهرة،د - 

2
  120،ص 1990ط،.عبد الفتاح ابو المحال،اثر وسائل االعالم على الطفل ،االردن ،د - 
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:االستخدام-2  

: لغة  

خدام بضم الخاء وخدم وهي )  ج(من خدم ، خدمة ،وخدمه ، عمل له فهو خادم          

  2واستخدمه اتخذه خادما        1خادم 

. وسأله إن يخدمه واستو هبه خادما ، واستخدمه أي سألته ان يخدمني بضم الدال          

  3.وقوم مخدمون بفتح االلخاء والدال أي مخدومون بضم الدال 

: اصطالحا  

هو تلك الممارسات االجتماعية التي تصبح عالية في اطار ثقافة  معينة من خالل         

الممارسة وٕاعادة الممارسة في نشاط نفسه الى جانب عوامل االقدمية المتعلقة بالفعل الممارس ، 

اذ يكون التعامل مع االشياء الرمزية او الطبيعة لتحقيق اهداف محددة وتتعلق هذه الممارسات 

الطابع الخاص الذي يضفيه الفرد او الجماعة على الوسائل واألدوات والخدمات وهذا مايعكس ب

 . 4مجموعة من الدالالت الثقافية المركبة التي تتأسس على اطار الحياة اليومية 

 

 

 
                                                           

1
  171،ص40،2003المنجد في اللغة العربيةواالعالم،دار المشرف للنشر،بيروت،ط - 

2
  221ص ،1972 ، 2ط القاهرة، ابراهيم انيس وعبد الحليم منتصر واخرون،المعجمالوسيط،الجزءاالول، - 

3
  ،ص2000،بيروت،1نالعرب،المجلدالخامس،دار صادر،طابن منظور،لسا - 

4
 - André Acounet pierre Ansart , dictionnaire sociologie le robert .seuil. 

françe.1999.p56 
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ويعد مجال االستخدام احد فروع بحث علم االجتماع المعاصر الذي ظهر في           

األوروبية ، والذي ارتبط بظهور وانتشار وسائل االتصال والتكنولوجية المدارس االمريكية و 

 . الحديثة في مجتمعاتها ، وذلك بتأسيس علم اجتماع   االستخدامات

 Serge prouluxوهنا يحدد سارج بورليكس  

تاريخ ظهور المصطلح الذي استعمل ألول مرة من طرف رواد التيار الوظيفي          

و يعني االستخدام         1970.1- 1960ونظرية االستخدامات واالشباعاتمابين االمريكي ، 

أن األفراد يميلون الستخدام وسائل اإلعالم إلشباع حاجاتهم و   قائمة أكثر عمومية و 

  وتحقيق أهدافهم و قد طور أليكس تان alex tanشمولية

   2.لحاجات اإلنسان بالنسبة للرسائل اإلعالمية 

االستخدام هو االستعمااللمتكرر و المكثفمن طرف االفراد الجزائريين لمواقع التواصل : إجرائيا 

  .االجتماعي لتحقيق غاية و هدف صلة الرحم 

 

 

  :مفهوم مواقع التواصل االجتماعي

                                                           

1
 - serge proulux .enjeux et usages des tic .aspects sociaux et cultureles. Magazine liza 

et via nataliepinede. Eds .tomel presses universitaire .bordeaux . 2005. P 02 

االلكترونية و االشباعات  - أسامة المدني ، استخدامات الشباب السعودي الجامعي للمضمون السياسي في المدونات  - 2

  المحققة منها

  614، ص 2009، 26، مجلد كلية اآلداب ، جامعة حلوان ، القاهرة ، العدد ) دراسة ميدانية ( 
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على انها هي منظومة من الشبكات االلكترونية التي تسمح للمشترك فيها  :يعرفها زاهرراضي 

ن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي الكتروني مع اعضاء اخرين بإنشاء موقع خاص به وم

   1.لديهم االهتمامات والهوايات نفسها او جمعه مع أصدقاء الجامعة او الثانوية

  هي مواقع فعالة جدا في تسهيل  ' بالقول الشبكات االجتماعية :و تعرفها هبة محمد خليفة 

الحياة االجتماعية بين مجموعة من المعارف و األصدقاء ، كما تمكنهم أيضا من         

التواصل المرئي و الصوتي و تبادل الصور و غيرها من اإلمكانيات التي توطد العالقة 

  2. االجتماعية بينهم 

هي مواقع تفاعلية تتيح لمستخدميها التواصل في أي وقت يشاؤون وفي اي مكان من :إجرائيا

لم،ظهرت على شبكة االنترنت منذ سنوات قليلة وغيرت في مفهوم اإلعالم والتواصل العا

والتقارب بين الشعوب ،وتعددت في اآلونة األخيرة وظائفها االجتماعية لتصبح وسيلة تعبيرية 

واحتجاجية وٕاعالمية كما أنها وسائط حديثة يؤثر إقبال الشباب الجزائري عليها على نسبة 

  إلعالم التقليديةالتعرض لوسائل ا

 

 

 

:تعريف موقع الفايسبوك  

                                                           

 ،جامعة عمان،15عدد  راضي زاهر ،استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي ،مجلة التربية - 1

  23،ص2003
2
،ترجمة احمد صالح ،مجموعة النيل العربية،القاهرة فهم االعالم البديل :اولجا جودي سبيليوكاميرتس،بارث - 

  24،ص1،2009،ط
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يعتبر موقع الفايسبوك واحد من أهم مواقع التشبيك االجتماعي و هو ال يمثل منتدى          

اجتماعي فقط و إنما أصبح قاعدة تكنولوجية سهلة بإمكان أي شخص إن يفعل بواسطتها ما 

  .1يشاء 

  :المفهوم االجرائي للفايسبوك

عن موقع للتعارف والتواصل والمراسلة ومن الممكن ان تستخدمه كل فئات عبارة         

المجتمع دون استثناء،وهو مزيج بين شعوب العالم في مجتمع الكتروني كبير جدا ومتحضر 

  .،كما هو مزيج بين شعوب العالم في مكان افتراضي اليمكن الوصول اليه بالحقيقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:مفهوم االسرة  
                                                           

1
 ،2008 ط،.المفاهيم والوسائل والتطبيقات،دار الشروق للنشر والتوزيع،د:الجديدعباس مصطفى صادق،االعالم  - 
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الحصينة وأهل الرجل وعشيرته وتطلق على الجماعة التي يربطها أمر مشترك هي الدرع : لغة

  .1سبتسر األسرة بأنها الوحدة البيولوجية واالجتماعية ويعرف هربزت. وجمعها اسر 

  اصطالحا 

يعرفها احمد زكي بدوي أن األسرة هي الوحدة االجتماعية األولى التي تهدف إلى           

نساني وتقوم على المقتضيات التي يرتضيها العقل الجمعي والقواعد المحافظة على النوع اإل

  .2التي تقرها المجتمعات المختلفة

تعد األسرة الخلية األساسية للمجتمع بإجماع علماء ومفكري علم االجتماع :  وهناك تعريف أخر

  .رغم اختالف وتنوع تعاريفها بحسب المكان والزمان والنظم واألعراف

يعرفها على أنها جماعة من األفراد تربطهم روابط قوية ناتجة من صالت : لاما برجس و لو

االب ، االم ، : الزواج و الدم و التبني و هذه الجماعة تعيش في مكان واحد و تربط أعضائها 

   3البنت ، عالقات اجتماعية متماسكة أساسها المصالح و األهداف المشتركة

 

 

 

                                                           

خيرة بن مفتاح ،اساليب التنشئة االسرية لألطفال في ظل التعرض للقنوات الفضائية،مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستار  - 1

  11،ص2011-مستغانم- في علم االجتماع واالتصال

  24 -20،ص ص 2008ط ،.االجتماع العائلي،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،دمحمد احمد البيومي،علم  - 2

زبيدة بن عويشة،اثر عمل الزوجة االم في بناء االسرة الجزائرية،مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجيستار في علم  - 3

  17 ،ص1981987االجتماع،جتمعة الجزائر،
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على أنها جماعة من األشخاص تربطهم رابطة الزواج الدم او : ديفيزي بينما يعرفها كين جيزل

  التبني 

األسرة يقصد بها األسرة النووية أي األم و األب و األطفال و يعتبرون :  يعرفها كالتالي 

  .ة1أنفسهم و يعتبرهم المجتمع و حدة أساسية و ليست امتداد للعشيرة او القبيل

ينتمي اليها الطفل يعيش مع افرادها في سنواته االولى هي الجماعة االولى التي :  تعريف اخر

و يقع تحت تأثيرهم و هي المعنى النفسي التي ينال منه الطفل اول قسط من التربية و يصاحبه 

  .2اثر طويال 

نستطيع تصور مفهوم األسرة عنده من خالل العناصر التي يركز عليها : اما دوركايم فيعرفها 

ليست األسرة تجمعا طبيعيا ألبوين وأبناء بل مؤسسة اجتماعية :لمفهومها كل باحث في تحديده 

  .3أسبابها اجتماعية تربط أعضائها أخالق وحقوق

روابط الدم فالقوا وحدة مادية  انتظمتمهي تجمع طبيعي بين أشخاص :تعريف وستر مارك 

 .4ومعنوية

 

 

                                                           

1
  18األسرة،مرجع سبق ذكره،صزبيدة ابن عويشة،اثر عمل الزوجة االم في بناء  - 

  275،ص1،2007ب،عالم الكتب ،القاهرة،ط-ابراهيم مجدي عزيز،موسوعة المعارف التربوية، الحرف ا - 2

  34،ص1،1999عبد القادر قصير ،االسرة المتغيرة في مجتمع المدنية العربية،دار النهضةالعربية،بيروت،ط - 3

4
ة في علم االجتماعي العائلي، المكتبة الجامعية المفتوحة، مقدم: احمد بيري الوحيشي ،األسرة والزواج - 

  48،ص1،1998طرابلس،ط
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:المفهوم اإلجرائي لألسرة   

مدينة مستغانم والتي تتكون من الوالدين وأطفالهم شرط ان تكون هي اُألسر المقيمة ب         

  .في حالة اجتماعية عادية ،والدين غير مطلقين

  1و هي مايربط الوحدات بعضها البعض كعالقة التشابه و االختالف: مفهوم العالقات 

 

 

  

 

                                                           

  ��220ن !�
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:تمهيد   

لكسر الحدود  أدىلقد انتشرت المواقع االجتماعية بشكل كبير في أنحاء العالم مما         

ببعضهم بعض ، حيث تطورت هذه المواقع  أبناءهالجغرافية له و جعله يبدو كقرية صغيرة تربط 

بين مرتادي االنترنت ، و مع هذا التطور الذي يشهده العالم في  األشهرشيئا لتصبح فشيئا 

مجال تقنية االتصاالت ذاع صيت هذه المواقع بين المجتمعات و الشباب و لعل من ابرز هذه 

التي نشأت  النخلية أوالمجتمعات االفتراضية  أهمالمواقع انتشارا نجد الفايسبوك الذي يعتبر حد 

من المشتركين من مختلف بالد العالم ، و الفايسبوك  اإلعالمييننترنت و الذي يجمع على اال

العديد من التطبيقات التي تتيح  إلى إضافةيعد عالم تخيلي بحق ، فهو يحتوي على الدردشة ، 

و البيانات الشخصية  اآلخرينيعترف على الحياة  أنللفرد ان يعبر  عن نفسه بشتى الطرق و 

ك  الفرصة بو م كذلك يمكنه ان يضع صوره و صور أفراد عائلته ، كما يتيح الفايسالمتعلقة به

 . على فكرة ما أو هدفها  groupesلالشتراك في العديد من المجموعات  و التي يجتمع أفرادها 

 

 

 

 

 

    ماهية مواقع التواصل االجتماعي: األولالمبحث 
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  :ونشأتهامفهوم مواقع التواصل االجتماعي :األولالمطلب 

منظومة من الشبكات االليكترونية التي تسمح  أنهايحدد مفهوم مواقع االجتماعية على         

للمشترك فيها بإنشاء حساب خاص به ،ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي اليكتروني مع 

. الثانوية أوالجامعة  أصدقاءجمعه  أولديهم نفس االهتمامات والهوايات  آخرين أعضاء

من مفهوم  أتتوتصنف هده المواقع ضمن مواقع الجيل الثاني للويب وسميت اجتماعية ألنها 

لديهم اهتمامات مشتركة  أشخاص إلىبناء مجتمعات بهده الطريقة يستطيع المستخدم التعرف 

في شبكة االنترنت والتعرف على المزيد من المواقع في المجاالت التي تهمه ومشاركة صوره 

المواقع االجتماعية بشكل  ذهانتشرت ه. وزمالء العمل واألصدقاءمذكراته وملفاته مع العائلة و 

 أبناءهلكسر الحدود الجغرافية له وجعله يبدو كقرية صغيرة تربط  أدىالعالم مما  أنحاءكبير في 

بين مرتادي االنترنت ،ومع  األشهربعضهم ببعض ،تطورت هده المواقع شيئا فشيئا لتصبح 

يشهده العالم في مجال تقنية االتصاالت داع صيت هده المواقع بين المجتمعات  الذيتطور ال

  .1والشباب

تسهل التفاعل النشط بين  أنفالمواقع االجتماعية هي صفحات الويب التي يمكن           

 إلىالمشتركين في هده الشبكة االجتماعية الموجودة بالفعل على االنترنت ، وتهدف  األعضاء

 أن،ويمكن األعضاءتساعد على التفاعل بين  أنتوفير مختلف وسائل االهتمام التي من شانها 

تشمل هده الميزات   المراسلة الفورية ،الدردشة ،الفيديو ،تبادل الملفات ، مجموعات النقاش ، 

  .  البريد االليكتروني

                                                           
1
  7،ص 1،2012وائل مبارك خضر فضل اهللا، أثر الفايسبوك على المجتمع ، فهرسة المكتبة الوطنية ،السودان ، ط - 
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بنى مواقع االجتماعية على قواعد بيانات عمالقة لتؤمن التواصل بين مختلف ت       

العديد من الخدمات  إلى باإلضافةالمحادثات الفورية ، وٕاجراءتتيح تبادل الملفات  المستخدمين 

  .موقع عالمي يصنف ضمن المواقع االجتماعية 200وهناك حوالي . األخرى

القرن العشرين حيث ظهر موقع عام  أواخرعن نشأتها فقد كانت ألول مرة في  أما

1995Classmat.com  

رسائل  إرسالاعتمدت هذه المواقع على فتح صفحات شخصية للمستخدمين وعلى        

 .ألنها لم تأت بأرباح لملكييها إغالقهالكنه تم  األصدقاءلمجموعة من 

على تزويد مستخدميها خالل سنوات التسعينات راجت صناعة مواقع االنترنت التي تقوم      

بما يبحثون عنه من محتويات عبر شبكة بث مكونة من مواقع انترنت مرسلة وعدد كبير يعد 

بالماليين من متصفحين االنترنت حول العالم تستقبل هدا البث،وبعد دلك وبالتدرج استطاع 

واستقبال البيانات في نفس الوقت  مرساليستخدموا متصفحات االنترنت ال  إنمطورو االنترنت 

للبيانات ، بداية بتطبيقات البريد االلكتروني الدردشة ،  أعمىكمستقبل  األصليبدال عن دورها 

 .1حداثة مثل موسوعة الويكيبيديا  األكثرومنتديات الحوار ، وانتهاء بالتطبيقات االلكترونية 

مع متصفحات االنترنت ،وهي البداية  وقد كانت هده القفزة في تغيير طريقة التعامل      

هو  2.0يوفره الجيل الجديد من الويب  الذيالمبدأ  2.0الحقيقية لما يعرف بتطبيقات الويب 

تعديلها فهدا  أومشاركة المستخدمين في محتويات المواقع ،حيث يقومون بابتكار محتوياتها 

شخص يريد ان يكون جزءا من المواقع الشعبية على االنترنت ، ولدلك فان أي  أكثرمانتج 

                                                           
1
  9- 8،ص 1،2012اهللا، أثر الفايسبوك على المجتمع ، فهرسة المكتبة الوطنية ،السودان ، طوائل مبارك خضر فضل  - 
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نطلق  فإنناومن هدا .ا الويب ذه الشبكة االجتماعية عبر االنترنت يستطيع تحقيق دلك عبر

 .1على المواقع التي تقدم خدماتها معتمدة على تطبيقات هدا الويب 2.0مصطلح الويب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المطلب الثاني 

  :أصناف المواقع االجتماعية و آلية عملها 

  :أصناف المواقع االجتماعية  -1

                                                           

1
  9وائل مبارك خضر فضل اهللا ، مرجع سبق دكره ،ص  -  
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  : واقع االجتماعية نذكر منها هناك عديد من أصناف الم     

مستخدم  لهذا النوع يعتمد على فتح ملف شخصي لك :النوع األكثر شهرة و هو الشخصية-أ

المراسالت الشخصية مشاركة مستخدمي هذه المواقع فيما بينهم : يوفر له خدمات عامة مثل 

  ر و الملفات المرئية و الروابط العديد من الصو 

هو الموقع الذي يربط زمالء المهنة الواحدة أو أصحاب األعمال و :  النوع الثاني - ب

الشركات يبعضهم البعض كما يعطي هذا النوع من الشبكات ملفات شخصية للمستخدمين 

  ياتهم المهنية تتضمن سيرتهم الذاتية و خبرتهم باإلضافة إلى الدراسات التي قاموا بها خالل ح

twitter , Myspace , Face book و من ابرز المواقع االجتماعية نجد  

Academia ,Qzone , yahoo , orkut , linkedin  

  :آلية عمل المواقع االجتماعية  -2

تقوم الفكرة الرئيسية للشبكات االجتماعية على جمع بيانات األعضاء المشتركين في         

هذه البيانات علنا على الشبكة حتى يتجمع األعضاء ذو المصالح المشتركة الشبكة و يتم نشر 

و الذين يبحثون عن ملفات أو صور ، اعتمادا على صالحيات الخصوصية التي تمنحها 

  .1للزوار

ونعمل كشبكة مواقع فعالة  جدا في تسهيل الحياة االجتماعية بين مجموعة من         

القدامى من االتصال ببعضهم البعض و بعد طول  األصدقاء، كما تمكن  األصدقاءالمعارف و 

                                                           

1
  8وائل مبارك فضل اهللا ،أثر الفايسبوك على المجتمع ، مرجع سبق ذكره ،ص - 
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 اإلمكاناتالسنوات تمكنهم أيضا من التواصل المرئي و الصوتي وتبادل الصور و غيرها من 

.التي توطد العالقات االجتماعية بينهم   

عالمي و من المواقع الشبكات االجتماعية التي تعمل على الصعيد ال اآلالفو هناك        

البسيطة في المجتمع في  القطاعاتهناك الشبكات االجتماعية الصغيرة التي طرحت لتناسب 

حين هناك شبكات تخدم وحدة جغرافية للمجتمع ، و هناك بعض الشبكات تستخدم واجهة 

  الحديثة و القدرات التكنولوجيابسيطة بينما البعض األخر أكثر جرأة في استخدام  استخدام

  .1اإلبداعية

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
  9مرجع سبق ذكره ،صوائل مبارك فضل اهللا ،أثر الفايسبوك على المجتمع ،  - 
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  : مواقع التواصل االجتماعي  أبرز: المطلب الثالث 

  : العربية  -أ

  :مكتوب  أصحاب

مكتوب دوت ، وهي خدمة التشبيك  أصحابمن أشهر الشبكات االجتماعية العربية موقع      

ستحواذ عليه من قبل اال متاالجتماعي كوم المقدمة من الموقع العربي الشهير مكتوب و الذي 

  .  1و الخدمات باللغة العربية األدواتالعديد من  2009في سنة  إتاحتهعلى  yahoo شركة

ومكتوب موقع الكتروني عربي اشتهر كأول موقع يقدم خدمة البريد االلكتروني باللغة 

 العمل سميح طوقان ، وحسام خوري  ، وكان على رأس فريق 1998العربية ، تأسس عام 

  .2 األردنومركزه 

و تكوين صداقات و رفع  أصحابالبحث عن : يعمل الموقع على تقديم خدمات مثل 

المجموعات ، و المشاركة في  وٕانشاء األصدقاءملفات ، الفيديو و الصور ، و مشاركتها مع 

خاصة بكل عضو بها لمحة مختصرة عنه  نوافذمن خالل نماذج ، معينة و تصميم  األحاديث

 إنو التي يمكن  األعضاءتطبيقات خاصة تتوافق مع احتياجات  اءإنش إمكانية إلى باإلضافة. 

مستخدم عربي حسب ما يذكره الموقع على  ألف 200وقت ، ويضم الموقع  أييعدها في 

 .  3الصفحة الرئيسية

  :موقع جيران- 02

                                                           

1
  11وائل مبارك خضر فضل اهللا ، اثر الفايسبوك على المجتمع ، مرجع سبق ذكره ، ص - 

 
  11:00http://ar.wikipedia.org/wikiعلى الساعة �و�و�� و�����د��  -2

3
  12 - 11المجتمع ، مرجع سبق ذكره ، صوائل مبارك خضر فضل اهللا،أثر الفايسبوك على  - 
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في عمان باألردن،وتعتبر 2000جيران شركة أردنية لخدمات االنترنت تأسست سنة       

ماليين زائر في الشهر  6أسرع مواقع التواصل االجتماعي نموا إذ تعد أكثر من جيران من 

  .مدونة 120.00موقع فعال و  650.000وفيها أكثر من 

ليث "المجتمعات االلكترونية وحول ذلك يقول  كأحد أهميبرز الموقع االليكتروني         

الق النسخة الجديدة من موقع مع إط" جيران"مدير قسم اإلبداع واحد مؤسسي شركة " زريقات

، كمحور تركيز حول المشتركين والمحتوى الذي يقدمونه الى عالم االنترنت مهما كان "جيران"

مايميز ا الشكل الذي تقولب فيه المحتوى من صور لصفحات شخصية لمقاالت ،كما أضافو 

الموقع ألعضائه جيران عن غيرها من المواقع االليكترونية هو فرصة االنتشار والتي يتيحها 

  .ومحتوياتهم على المستوى اإلقليمي من خالل ثالث ماليين زائر شهريا

    :ويوفر الموقع عدد من الخدمات مثل

وتحميل الملفات والصور والفيديو ومشاركتهم  االلكترونيةالمدونات الشخصية والمواقع        

  1.على شبكة جيران األصدقاءمع 

  

  

  

  

  :موقع مكة دوت كوم-3

                                                           

1 -  http//amdjad68.arabblog.com.archive.2007 /6  A 12 :00 h 
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باللغة االنجليزية ليصبح واحدا من المواقع المحدودة التي  2006بدا الموقع عام        

داخل سوق االنترنت المتنامية  اإلسالميالتي تخاطب المجتمع  اإلسالميتخاطب المجتمع 

 اإلجماليالعدد  إن: "سنة 24مؤسس الموقع البالغ من العمر  القطا طري،ويقول الدكتور محمد 

  ."أشهرقبل  ألفمليونا شهريا من مئة  1.5 إلىارتفع  لزوار الموقع

 إلىانتقل  أين 2004غاية  إلىالعربية المتحدة  باإلماراتالذي كان  القطاطري  وأضاف      

االسكندينافية كمركز عالمي مهم %فنلندا من اجل الدراسة مدفوعا بسمعة هذه الدولة  من

  .  1مسلمي العالم    %2التكنولوجي وتضم    لإلبداع

سواء حول  األخبارمشتركة للتواصل وتبادل  أرضية إيجادويعمل الموقع حاليا على            

المهني بين شباب المجتمع المسلم ، ويعتبر الموقع نفسه حائط من  أوالمستوى المعيشي 

  2مثل الفايسبوك األخرىالحمالت التي تشنها الشبكات االجتماعية 

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  سا12:00،على 25/05/2015منتديات جامعة قطر،  - 
  12وائل مبارك خضر فضل اهللا ،اثر الفايسبوك على المجتمع،مرجع سبق ذكره،ص  -2
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من ضمنها القدرة على التواصل  ألعضائهيعتبر  الموقع عددا من الخدمات            

 أقدسوالهدف من تسمية باسم .الخبرات على الصعيديين المهني والثقافي تتبادلوالمشاركة 

هو توجيه خدمات الموقع للمسلمين وغيرهم على حد سواء وجعله موقعا للتجمع  إسالميةمدينة 

من نوعه الذي يهتم بالشباب ويسمح لهم بارتياد منتدى يقومون  األولبر الموقع والمشاركة، ويعت

فيه بمناقشة كيفية االندماج والتكيف في المجتمع المتحضر مع المحافظة على ثقافتهم وهويتهم 

  .1الدينية والموقع يتيح خدماته باللغتين االنجليزية والعربية

  :األجنبيةالمواقع - ب

:Facebook 1-الفايسبوك  

حيث كان  Mark zuckerberg على يد 2004فيفري  4الفايسبوك في  إنشاءتم         

شبكات تضم طلبة الجامعة في موقع  إقامة،كان هدفه هارفارد األمريكيةطالبا جامعيا بجامعة 

 إحدىهدا الموقع من  أنشاءويعتبر . أخرىالفكرة في جامعات  أصداءانتشرت ما واحد وسرعان 

 بالجامعة في مساعدته أصدقاءهدراسته ، وقد قام طالبان من احد  أثناءالمشاريع التي قام بها 

      .2ادوارد"اندرو و"لهذا الموقع وهما  إنشائه أثناءفي بعض النواحي الحسابية 

                                                           

1
  اس12:02،على الساعة 2015- 05-25مجلة المنافع التقنية للمعلومات بتاريخ  - 

2
محمد سيد الحالوة ، رجاء علي عبد العاطفي ،العالقات االجتماعية للشباب بين دردشة االنترنت و الفايسبوك،جمهورية  - 

  113،ص 2011ط،.مصر العربية اإلسكندرية، مصر ،د
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 وٕانمامواقع التشبيك ،وهو اليمثل منتدى اجتماعيا فقط  أهميعتبر موقع الفايسبوك واحدا من    

  .1يفعل بواسطتها مايشاء أنشخص  أي بإمكانقاعدة تكنولوجية سهلة  أصبح

 of media and communication واالتصال اإلعالمويعرفها قاموس   

Dicyionary   : يعرفFacebook  أسس     على انه موقع خاص بالتواصل االجتماعي

ب الجامعة وهيئة ويتيح نشر  الصفحات الخاصة وقد وضع في البداية لخدمة طال 2004عام 

  .2التدريس والموظفين لكنه اتسع ليشمل كل األشخاص

 أساسوتصنيف المجموعات على  أعضاءمن  تتألفيتكون الموقع من مجموعة من الشبكات 

يختار احد التصنيفات  أنالمشترك الجديد  وبإمكان، ومكان العمل،الجامعة، والمدرسة  اإلقليم

بالتصفح واختيار مجموعة لالشتراك فيها داخل مجموعات ، وهناك مساحة للتحاور  يبدأثم 

التي يهتم بها المشتركون  األخبار أهموجود نتيجة الشهر التي تدون فيها  إلى إضافةوالتعليقات 

،كما توجد  األعضاءميالد  أعيادالمحلية، حتى  أوالقومية  األحداثفي المجموعة بدءا من 

صورة ،ولكل عضو مساحة يضيف فيها  باألعضاءالبيع والشراء الخاصة  ناتلإلعالمساحة 

                                                           

1
 ص    ،1،2006شروق للنشر والتوزيع،طالمفاهيم والوسائل والتطبيقات ،دار ال:عباس مصطفى صادق،اإلعالم الجديد - 

218  

2 -  marcel danesi dictionary of media and communication m.e 

sharpe;newyork,p 117 
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التعارف بين الشباب  إتاحة إلىالى جانب وجود مدونات مرتبطة بالموقع بشكل عام  الشخصية

1.  

    1:مميزات الفايسبوك كموقع اجتماعي 2-

 .طبيعة المحادثة سريعة وسهلة على وجه العموم -

 .االشتراك في المحادثة أشخاصيمكن لعدة  -

التجول بين الفرق،معناه  وأيضالتغيير هوية المشترك في كل لحظة  إمكانيةتوجد هناك  -

مختلفة ومواضيع بحث مختلفة ومواضيع بحث مختلفة  أعمارجدد دوي  أشخاصالتحدث مع 

 .أيضا

 . المحادثة  أثناءالصوت والصورة  إلدخال إمكانيةتوجد هناك  -

 .2شركاء للمحادثة في كل ساعة من ساعات النهار إيجاد بإمكان

 األفراداليعبر استخدام هدا الموقع االجتماعي عن نمط العالقات االجتماعية الطبيعية بين 

انه نسبي وفي حدود ضيقة ، نظرا الن طبيعة االتصال  إالبالرغم من وجود تفاعل وتواصل 

 .عابرة ومتغيرة  الشأنالتفاعلي في هدا 

ون الستخدام أمعظم مستخدمو هدا الموقع يلج أن إلى األجنبيةشير اغلب الدراسات كما ت     

 .األفرادمستعارة وتسجيل بيانات شخصية غير حقيقية مما يؤكد زيف هوية  أسماء

                                                           

1
ص       ،1،2011عبد الرزاق محمد الدليمي،اإلعالم الجديد والصحافة االلكترونية،دار وائل للنشر والتوزيع،األردن،ط -   

183  

 

2
  65،ص 1،2010محمد علي،إدمان االنترنت في عصر العولمة ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان،طمحمد النبوي  - 
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 اإلعالمقد يفوق وسائل  الرأييعكس هدا البرنامج مجتمعا افتراضيا به حد كبير من التعبير عن 

الجمهور العربي في التحوالت  برأيعديدة ومختلفة خاصة فيما يتعلق  ألراء،فهي تتسع األخرى

 .1األوسطفي منطقة الشرق  اآلنالحاصلة 

  :تطبيقات الفايسبوك:1-3

عند استخدامك لمعظم التطبيقات يتم تنبيهك بان تنفيذ هدا التطبيق يتطلب الدخول على        

التطبيق من دون هده الخطوة ،وال يعرف المستخدم  إجراء إكمالبياناتك الشخصية وال يمكن 

كمشترك لديك ملف  أنت.مستوى البيانات الشخصية التي يتطلبها للمشاركة في التطبيق 

،يتضمن صورتك ،وأي معلومات أخرى عنك،ولديك جدار صفحة تكتب فيه ماتشاء ،ولديك 

وبالتالي .يضيفونك  أوولديك قائمة باألصدقاء الدين تضيفهم  أخرىالبومات صور وملفات 

، بحسب ماتسمح لهم  أصدقائكيستطعون مشاهدة ملفك وكل ماتعرضه في مساحتك بل وقائمة 

بالخصوصيات المتاحة عبر صاحب الصفحة نفسها ويسهل عملية توزيع الصالحيات للمشاهدة 

على مجموعات تمثل زمالء العمل ،العائلة،دفعة الجامعة  األصدقاءوالتعليق عبر تقسيم 

  2.وهكذا

  

  

                                                           

1
ماجد بوشلبي ،يوسف عيدابي ،ثقافة االنترنت وٕاثرها على الشباب ،إصدارات دائرة الثقافة واإلعالم، اإلمارات العربية  - 

  508 ،ص1،2006المتحدة،ط

2 - Romain rissoan ,lesrèseaux « facebook ;twitter ,linkedln ,viadeo, viadeo 

,googele+comrendr et maitriser ces nouveaux outiles de communication » copyright, 

edition, eni ;France ,2011 ;p 12 
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  :أثار استخدام الفايسبوك  1-4

  :االيجابية اآلثار – أ

 الرأي وٕابداءوجد مجتمع الشباب في الفايسبوك نافذة تطل على العالم ،وساحة للتعبير        

اثر في ارتباط مستخدمي  أعظمتفاصيل حياتهم، كان له  أصدقائكوفي التواصل ومشاركة 

عالقات جديدة والتواصل مع العالقات  اإلقامةالناس دائما يسعون . االنترنت بالفايسبوك 

 أهميتهالقديمة ،فجاء الفايسبوك كحل سحري و ذلك في العالم االفتراضي الذي اكتسب بالزمن 

 .ودوره

 أنمستخدم لالنترنت يجد  فأيساهم الفايسبوك كثيرا وتلقائيا في عملية النشر االلكتروني        

  .معدل كتاباته وقراءاته ارتفع بشكل كبير 

تطوير سرعة الكتابة،المشاركة في دعم الحمالت والنشاطات الخيرية عبر انضمام       

  .العام لذلك الفكرة الرأيبول نسبة مقدرة في قياس ق وأصدقائك أنتلمجموعة معينة قد تمثل 

 .1والمؤثرين في المجتمع كوسائط واإلعالميون واألدباءالفايسبوك فرصة لالتصال بطلبة العلم 

 

 

 

 

  :السلبية اآلثار- ب 

                                                           

1
  19وائل مبارك خضر فضل اهللا ،اثر الفايسبوك على المجتمع ،السودان،مرجع سبق ذكره  ،ص  - 
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 فإلىفي حياة البشر ، أثرتالفايسبوك حاله حال الكثير من االختراعات والتقنيات التي        

مفيدة وتحقق  أعمالجانب المضي للمجموعات والنشاطات التي ساعدت الشباب على تنفيذ 

  :السلبية على مستخدميه منها  اآلثار، فهناك كثير من  األهدافالكثير من 

وال  أخرى إلىبالتنقل من صفحة  يبدأبمجرد دخول المستخدم للموقع حتى : الوقت إضاعة -

 أوفائدة له  أييزيد  أندون  أصدقائهفي التعليق على صور  أضاعهاالساعات التي  يدرك

كبيرة من طالب  أعدادفالفايسبوك يهدر الكثير من وقت الشباب دون فائدة تجنى ، فهناك .لغيره

  .ساعات في تصفح الفايسبوك 10من  أكثرالجامعات يقضون 

خطرا على مستخدمي التي قد تشكل  اآلثار أهمهي من :   مهارة التواصل وٕاضعاف اإلدمان -

وعن  األسريالشبكة االجتماعية خصوصا الشباب والمراهقين يؤدي الى عزلهم عن واقعهم 

  .مشاركتهم في الفعاليات التي يقيمها المجتمع

وبما ان التواصل بين الناس بشكل مباشر يؤدي لتطوير المهارات التي تساعد الشباب في 

الحس بالمسؤولية تجاه الغير وتقوي سرعة حيث تنمي عندهم  اإلنسانيمجاالت االتصال 

  .1البديهية لديهم فيستطعون التعامل مع المواقف بحذاقة وحنكة وهذا ماتفتقده المواقع االجتماعية

  

مازالت عمليات انتحال شخصيات المشاهير تضرب اطنابها بقوة في :  انتحال الشخصيات -

الشبكة العنكبوتية،متخذة منها مكانا خصبا للتشويه واالبتزاز وترويج الشائعات ، وكسب المال و 

  .  تحريف الحقائق عن مسارها

                                                           

1
  19 ضر فضل اهللا ،اثر الفايسبوك على المجتمع،مرجع سبق ذكره ،صوائل مبارك خ - 
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تهديدا  المجتمع السوية مما يمثل أفراد أخالقال تتماشى مع  إعالميةمحتويات  إلىالتعرض  -  

 .اإلناثالتحاور بين الذكور منهم  لألشخاص

والهيئات وتدميرها مما  األفرادالمهرة في استخدام الكومبيوتر لمواقع  األشخاصاختراق بعض  -

تقنية االتصال في بناء  أن إلىيتنافى مع مفهوم البناء االجتماعي للتكنولوجيا والذي يشير 

  .المجتمع

  .مالحقة  أيدون خوف من  الرأياالنفتاح على ثقافة العالم وانتشار حرية التعبير عن  -

 األضرارالمواقع االجتماعية مشكلة انعدام الخصوصية مما تسبب الكثير من  أغلبيةتواجه  -

فملف    مادية ، أضرار إلى األحيانالمعنوية والنفسية على الشباب وقد تصل في بعض 

ما يبثه من هموم  إلى إضافةسبوك يحتوي على جميع معلوماته الشخصية يالمستخدم على الفا

  . 1يستغلونها لإلساءة والتشهير أشخاصيد  إلىومشاكل التي قد تصل بسهولة 

  

  

  

  

You tube اليوتيوب - )2(  

                                                           

1
  20 -19وائل مبارك خضر فضل اهللا ،اثر الفايسبوك على المجتمع،مرجع سبق ذكره ،ص  - 
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،حيث أوالكان هذا الموقع شبكة اجتماعية  إذا وٕامااختلفت اآلراء حول موقع يوتيوب          

تصنيفه كنوع من مواقع الشبكات  أناعتباره موقع مشاركة الفيديو غير  إلىتميل بعض اآلراء 

هذه المواقع  كأهماالجتماعية نظرات الشتراكه معها في عدد من الخصائص جعلنا نتحدث عنه 

نشرها نظرا لألهمية الكبيرة التي يقوم بها في مجال  نشر الفيديوهات واستقبال التعليقات عليها و 

  .بشكل واسع

بواسطة ثالثة موظفين  2005من فبراير عام  14كموقع مستقل في " يوتيوب"تأسس          

باي  -تشاد هيرلي والتايواني تشين والبنغالي جاود كريم الذين يعملون في شركة األمريكيهم 

ي نرثه الذ" يوتيوب"المتخصصة في التجارة االلكترونية ، الفضل الحقيقي في ظهور   -بال

ويقوم .اليوم للثنائي اللذان نجحا في تكوين اكبر الكيانات في عالم الويب في الوقت الحالي

  دع لنفسك   أوهي بث لنفسك :موقع يوتيوب على فكرة مبدئية

مكان في شبكة  أهم،وهو يعتبر  األولىيوضع هذا  الشعار هذا الشعار في الصفحة       

من صنع الهواة من  أفالماالنترنت للمشاركة في الفيديو المجاني الشعبي إذ تحمل عليه يوميا 

  . 1حول العالم بعضها بعض تم تصويره بكاميرا جهاز الهاتف

  

  

 

                                                           

1
  194عبد الرزاق محمد الدليمي،االعالم الجديد والصحافة االلكترونية،مرجع سبق ذكره،ص - 
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ذع لنفسك ،ويوضع هذا  أوهي بث لنفسك :يقوم موقع اليوتيوب على فكرة مبدئية        

مكان في شبكة االنترنت للمشاركة في الفيديو  أهم،وهو يعتبر  لىاألو الشعار في الصفحة 

بعض تم  العالم بعضهامن صنع الهواة من حول  أفالمالمجاني الشعبي إذ تحمل عليه يوميا 

مثير ، وكثير منها  أومضحك  أولنقل حدث ما غريب  الهاتف المتحركتصويره بكاميرا جهاز 

حتى إليصال رسالة شخصية حول  أوجمالية  أواجتماعية  أوسياسية  أولدوافع فنية  إنتاجهثم 

ال حصر لها من كليبات الفيديو التلفزيونية  أنواعامسالة ما تهم منتج الفيلم ويتضمن الموقع 

  الغنائية المصورة ومدونات الفيديو اليومية او ما يطلق عليها الفيديو بلوغين واألفالم

  :عمل اليوتيوب وفق المنظومة التالية ي

العالم ،وتصفح  أنحاءيستطيع المستخدمون تحميل وتبادل مقاطع الفيديو وتسميتها في جميع -

  . األعضاءالتي قام بتحميلها المستخدمون  األصليةماليين المقاطع 

،وحفظ المقاطع المفضلة ووضع  األعضاءجعل مقاطع الفيديو المقصورة على  وأيضاحديثة 

  .قوائم تشغيل المقاطع 

 وأيضامع مواقع الشبكة التي تستخدم تقنيات حديثة "اليوتيوب"الفيديو الخاصة ب دمج مقاطع -

  .خاصة أوجعل مقاطع الفيديو عامة 

وعائالتهم  أصدقائهممشاركة  أويستطيع المستخدمون اختيار وعرض مقاطعهم بشكل عام -

  . 1فيها بصورة خاصة عند التحميل

                                                           

1
  195الجديد والصحافة االلكترونية،مرجع سبق ذكره،ص عبد الرزاق محمد الدليمي،االعالم - 
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 بأكبرتقييم والتي تحظى  أعلىوالحاصلة على  األحداث:يحتوي الموقع على المقاطع        

  .أخرىاتصاال بمواقع  وأكثرتفضيال  واألكثرقدر من النقاش 

 إلىمختلفة من الكوميديا والفن والرسوم المتحركة  أبواب إلىمقاطع الفيديو  أيضاتصنيف -

  . 1العلوم والتكنولوجيا

  : وتخضع خدمات يوتيوب لعدة من الشروط

  صاحب العمل  إذنحقوق نشر محفوظة من دون  ملألفالال يكون  أن-

  .اإلجرامالتي تشجع  األفالمو كذلك  اإلباحية األفالمالموقع بنشر  ال يسمح-

 إعالنات أوالفاضحة  األفالم أوالتيس تسيئ لشخصيات معينة  األفالمالموقع بنشر  ال يسمح-

  2التجارية

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  195عبد الرزاق محمد الدليمي،اإلعالم الجديد والصحافة االلكترونية،مرجع سبق ذكره،ص - 

2
. 1عباس مصطفى صادق ،اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات دار الشروق للنشر والتوزيع،ط - 

  218،ص2008
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  Twitterتويتر -3

العالم للبقاء على اتصال  أنحاءهو شبكة اجتماعية يستخدمها ماليين الناس في جميع          

الكومبيوتر الخاصة بهم والهواتف النقالة  أجهزةوزمالء العمل من خالل  وأقاربهم أصدقائهممع 

حرفا ويمكن قراءتها من طرف  140 إلى، وتسمح واجهة تويتر بنشر رسائل قصيرة تصل 

الشخصيات وفي هذه الحالة يبلغ هذا  ألحديعلن متابعة  أنيمكن للمستخدم مستخدمي الموقع ،و 

  .1ما هذه الشخصيات قد وضعت مشاركة جديدة إذاالشخص في حالة 

العالم تسمح  أنحاءمدعومة من الناس في جميع  أنيةويمثل تويتر شبكة معلوماتية       

؟ اآلنماذا يحدث : حيث طرح الموقع في واجهته السؤال " اآلنماذا يحدث "بمشاركة واكتشاف 

  .2الماليين عبر العالم على الفور إلىتنتشر  اإلجابةويجعل 

االجتماعي التي تسمح بنشر  لألعالمويعد موقع تويتر من بين التكنولوجيات الجديدة         

موقع "تويتر"بر غير رسمية ،ويعت أوعدد من المعلومات على االنترنت من مصادر رسمية 

 كاليفورنياالكبرى مثل حرائق  األحداثتدوين مصغر برز في نشر وتنظيم المعلومات حول 

عام  اإليرانيةفي نفس العام واحتجاجات االنتخابات  األمريكيةواالنتخابات الرئاسية  2008

2009.  

                                                           

1
 - bernardo a huberman and al ;social networks that matter,twitter under the 

microscope,social computing lab ,cornell university .online 
  

2
 - jeffry bellin face book,twitter,and the uncertain future of present  senceimpresssion, 

university of pennsylvania law review , vol 160, 2012,p 331 
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لمستخدمين من المختلفة ،حيث يمكن ا اإلعالمالتويتر جزءا من نظم وسائل  أصبحولقد         

  .1اإلعالماستقبال تدفق المعلومات الواردة من كل وسائل 

My space   موقع ماي سبايس-4

تصفحا من غوغل وحتى فايسبوك  أكثرموقع ماي سبايس انه  أعلن 2005سنة         

  .2والموقع دفع بفكرة االتصال بين الناس بسرعة ومع الكثير من المحطات الموسيقية

  باالنجليزيةMyspaceخدمات الشبكات االجتماعية على الواب ،هو موقع يقدم 

كالمدونات  أخرىخدمات  إلى باإلضافةالمسجلين في الخدمة  األصدقاءيقدم شبكة تفاعلية بين 

ونشر الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والمجموعات البريدية وملفات المواصفات الشخصية 

في كاليفورنيا بالواليات المتحدة " سانتامونيكا "يقع مقر الشركة في . المسجلين لألعضاء

  .في مدينة نيويورك" نيوز كوربوريش"في  األمبينما يقع مقر الشركة  األمريكية

  مواقع الواب االنجليزية  أكثرطبقا لموقع اليكسا انترنت بعد موقع ماي سبايس هو سادس 

  

  

  

  

  

                                                           

1
 - alfred hermidatwitteing the news the emergence of ambient journalism,journalism 

practice, vol3, pp 279-308 

2
 - chrnk garwal.social network data analytic.Worstonresearchlondon.p 24 
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لغة في العالم شعبية ،كما انه يعد  بأيمواقع الواب المكتوبة  أكثرشعبية في العالم ،وسادس 

ارتفعت شعبية الموقع تدريجيا .في الواليات المتحدة اإلطالقالمواقع شعبية على  أكثرثالث 

تقريبا من عدد الزيارات المحسوبة  80وحاز على  األخرىبنسبة اكبر من المواقع المشابهة 

قع الشبكات االجتماعية على االنترنت ،حتى صار يمثل جزءا مهما من الثقافة الشعبية لموا

  .1باالنجليزيةالمعاصرة، خاصة في البالد الناطقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

1
     http// ar .wikipidia .org/wiki :12:0 0موسوعة  ويكيبيديا ،الساعة  - 
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  :خالصة

تعرفنا من خالل هذا الفصل على المواقع االجتماعية من حيث تعريفها، نشأتها ،         

االجتماعية العربية و األجنبية، مثل موقع الفايسبوك و موقع تويتر و تطورها ، و أهم المواقع 

موقع أصحاب مكتوب ، و موقع جيران و موقع مكة : موقع ماي سبيس و المواقع العربية مثل

 .دوت كوم
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  :����د


 	ن ا��د�ث نإ          ��	 ��� ا��رة 	ن ا��د�ث ����رورة ��� ا���ء با�وا�د� 

 	���ت و!"!و	
 أ�راد !ن !"!و	
 ()!ل ���م ا�را�ط
 ھذه وأو"د �"!��م ا�ذي ا����ء


�رد .ل �ن� وا��-وك �ا���ط� وا�(��	ل ا��و!� وا�(��!ل ا�(ر��
 ل +� !ن ("�د !(��د� 
 و�/�

�ول �ذا ا��راد،)� �� (ؤ����� ا�( ا���1ر ��رف ا��رة !��وم (�د�د ا��1ل ھذا 

 .	-��� ا�!ؤ8رة ا�!(�7رات 	ن (�دث م� (وأوا	�� �� �((!(�6 �ا�( وا�+5�1ص

 

 

 

 

 

 

 

 

�ث �  ا��رة��ھ�� : ا�ولا��
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  و%��$���  ا��رة���وم :ا�ولا��ط"ب  

وا(; ا�و�: و �6       � ��ھ� ا�"!�	
 ا�و�: ا�(� �(!� ا���� ا�ط�ل و ���ش !6 أ�رادھ� 

��� ا�(� ��ل !; ا�ط�ل أول ��ط !ن ا�(ر��
 و ���1; (...) (�ت (=�8رھم و ھ� ا�!�!ل ا�

;)��� 
  .  1أ8رھ� ط�-

       
و�)ر ا�!�: ا�-7وي و ا�1ط�	� ا�: !��وم �!��
 و 1رة ، و ظ�ور را�ط

  ا�(��م ا�/�5!
 	-: أ��س ا��رق و ا��ب و ا�!�1ھرة و ا�ر��ع 

���ت  ���ث  و�(ط�6 (1و�ر !��وم ا��رة .ذ�ك !ن +�ل ا���1ر ا�(� �ر.ز 	-��� .ل

("!��� ط�����  �دى ا�!�ل دور.��ما��رة ���ث �� (�د�ده �!��وم  Emile durkheinا��رة 

  . 2أ+�ق و �/وق أ	��ءھ��ل !ؤ��
 ا"(!�	�
 ا����� ا"(!�	�
 (ر�ط  أ��ءو  ��و�ن

"د ��ن 	�د ا��!�د �� (�د�دھ� �!��وم ا��رة 	-: ا�زواج ��و )رط و ��ب          

�ط
 !6 ا�	��ء ���دم 	1ر ا����ة ا�!)(ر.
 !�� و ا�را (1�فأ���� �� و"ود ا��رة و 

  .او ا�(�� و�.(��ون ا�زو"�ن �=.8ر !ن +�ل ذ�ك أدوار و !.��ت 

ا��رة ھ� ا�"�!�
 ا�!�(�رة ا�(� ()= �را�ط
 زو"�
 ��ن ر"ل و ا!رأة ، 8م : و (�ر�ف أ+ر 

�� ا�و�د ، و (ظل ذات 1-
 و�8/�
 �=1ول ا�زو"�ن !ن أ"داد و "دات  ، 	 6��(ر

و " ھم او�د ا���ت " ا+وة و أ+وات ، و ���/را�
 !ن ا����د و ا����ط و����وا)� !ن 

 .ا�	!�م و ا��!�ت و ا�+وال و ا�+��ت و أو�دھم

ظ�م ا��رة ھو ا��.�م و ا�/وا	د ا�(� (�م )ؤو�� �دءا و أ8�ء وا(��ء وأھم ا�ظم �

��ن .!� أ�� 	��رة 	ن !(وج ا"(Eه ا�!�	� !ر(�ط �1ورة ا�!"(!6 �واء ا�"(!�	�
 ا�(� �

�� و1��� أو ����� ا��رة  !وھ�  �!
 .!� ھ�،���!"(!6 ��8ت (�/: طر�/
 ا��رة !�رو

(/ل إ�: �ر.
 وا�: )روط (�7ر ا�!"(!6 !(�7رة ا��رة)3  

        ���"ده ��ر�. ا��)رط���
  !�(/ر (د��;	-: أ�� ا(��د (-/��5 : أ!� !1ط�: ا�+)�ب 

أن ا���ء ھم 8!رة ر��ط وأ	��ء ��وي �� ��رة إ� أن ��ض ا�(��رف ("�ل !ن  ورFم

                                                           
1
  275، ص1،2007ب ،)��م ا�,��ب ،ا�+�ھرة،ط-ا�راھ�م �*دي )ز�ز،�و�و)� ا����رف ا��ر�و��،ا��رف ا - 

2
���ء،:����1 ا���� ،�د,رة �%رج ���ل /��دة ��*����ر ���وان  - 
��ء وا
-2010ا��"�ز�ون وا�����ت ا
�ر�� ��ن ا

  3،ص2011
3
  21- 20،ص 1،2000ا���"�� 13 ا����م ا�����ر،دار ا��,را�����ر،��روت،طوھ�� ا�ز��"1،ا��رة  - 
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 :�إن 	دد .��ر !ن ا��ر  ��ظ: ا�+)�با�!!.ن ���م ا��رة �دون أط��ل !8-!� �درج !1ط

��  . 	/�م و� )/-ل ھ�ده ا�ظ�ھرة !ن (=

أ�-وب (ظ�!� �-���ة  !ن: �.ن !و�و	
 ا�(ر��
 و ا�(.و�ن (�دأ �(�ر�ف ا��رة           


 ا��Hء�  . ا�+�1
 و ا�(� �!و ���� أط��ل و �(ر�ون !ن طرق �-��ن �)7-ون وظ�

 ��أن ھذا ا�(�ر�ف � �)�ر إ�: وع ا�را�ط
 ��ن ا���ء و ا�!ر��ن ، و �"�ل د	�!
 ا��رة 

"د أن .ل (�ر�ف �ر.ز 	-: "�ب !��ن ، �د.و"ود ا�ط��ل و��س .��(�ر�ف ا����ق  

  .(+(-ف و"��ت ظر إ�: �د ا�(��ض 

و�دة ط���
 و ا"(!�	�
 !ن أ�و�ن و : �(ط�6 !!� ��ق (�د�د (�ر�ف ��Iرة .��(���       

أ��ء �"!��م ��ت وا�د و ظروف !��)�
 وا�دة (ر�ط�م را�ط
 و )�ر إ�: آن ��Fب ا�وا�د�ن 

  1ودھ����ط�ق أو و��ة أ�دھ!� أو .-��!� �(=��س أ�رة � �د+ل �و"

  :��,��� ��ور ���وم ا
�رة و�3م �ر,����� ا,�ر ���داد %��$���


 �-/�م")
 �(.ون !�� ا�!"(!6 واھم و�دة !�  .ھ� أول �

ظ!;  
  (/وم 	-: !�ا1ط-K 	-�; ا�!"(!6 و(ؤ8ر و((=8ر ��/�

���م - ��)���  .(ر�م ا�!وا1��ت ا���!
 �(1ر��ت ا��راد و(ط�6 +-

-  
  .ھ� و�دة ا�(�1د�

�س ا�!�(وى +�رج ا��رة !� �"�-�� (���ظ 	-: �و(�� -  .��� روا�ط )+�1
 �((و�ر �

-  
���� � ا+(��ر� 
  .ھ� !ن ا�"!�	�ت ا�و��
 �.ن ا���و�

  .�2+�ف ���� ا�"!�	�ت ا�و��
(�م أ�راد !(!��زي ا��ن  -

  

  

  

  

  

                                                           

1
  4أ���� ����1،ا��"�ز�ون وا�����ت ا��ر�� ��ن ا8��ء وا����ء ، �ر*7 ��ق ذ,ره،ص  - 

2
��د ���د ا���و�1 %"�ل ،��,و�و*�� ا�����ت ا��ر�� ،دار ���ء �"ط��)� وا��/ر وا��وز�7 ،ا�+�ھرة ،��ر  - �

  13،ص 2000ط،.،د
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  :ا
�رة أ�واع:ا��ط"ب ا����1 

  :                                       ا
�رة ��ث ا�واع 

��� ا�!/1ورة 	-: ا�!�(وى ا�زو"�ن وا�و�د وھ� ا�(� ��رص : ا
�رة ا��>رى-1

 ��ا���م 	-: (.و��� 	-: ا!(ن ا�/وا	د،وار�L ا�د	�5م .!� �-!�(/دات �Fر ا���!�
 رأي 

  .د�ك 


 !ن ��5ر ا���رب �()!ل ا���ء وا�"داد : أ�� ا��رة ا�و�ط=-2���� ا�(� (�م ا�در"
 ا��8

  .،واE+وة وا�	!�م وا��!�ت وا�+وال وا�+��ت وھ� ا�!/1ودة ���!ر �1-
 ا�ر�م

��� ا�!"(!6 ا�!�-م !ن "�ران وأ1د��ء و�Fرھم ،و�د اوM :1 :و.ذاك ا��رة ا�.�رى -3

� او ا��)ر�
 "!��ء ��م "!��� ،و"�ل ا����
 !��م 	���
 ا+وة و()!ل ا��� ا�!"(!6 ا��

  (طوره و+�1
 !6 !��	دة ا�را)د�ن �!را��(; و(��7ر ���(; ا�ذا(�
  اذإ،���ط�ل ��+د 

;  .1ا�(� ((�7ر أ.8ر �=.8ر !6 �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
  2وھ�� ا�ز��"1 ،ا
�رة ا���"�� 13 ا����م ا�����ر،�ر*7 ��ق ذ,ره،ص - 
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  :و �وا)د ���$�� أھ��� ا��رة: ����ثا ا��ط"ب

            
����� ا����ة إن ا��رة !ظ-
 إ 
�س ،و!!�ر�
 ا�!��)
 ا���!�ء ا��� 
�رور�

 

 ا�!(.�!-����س ا�� إ!� ��ء ا���Eوع ا،ور�ض ظ�م ا�!"(!6 ���1ر ا���ء وإ�/�ء ا�


 �-ر"ل او ا�!رأة ��(م 	ن طر�ق ا�زواج ا�ذي �)�6 ��!و ا�"�دي وا���ط�� ،�واء ���-�


 وا���"�ت ا�زا	�ت ا��طر�
 وا�!�ول ا�7ر�ز��
 وا�رو��
 ا���ط���
 و�-�� ا�!ط��ب ا��

 
ا�"�د�
 ود�ك ��-وغ !�N ا�و�ط�
 وا�	(دال ،دون �ر!�ن !ن ا�)��ع ا�"�� ودون ا����


 وا��و�: وا�+�ق ا�!(��ذة-���  .(ؤدي ا�: ا���ل !ن ا�

�� ا����ة �(�1ل !ن +�ل          
5ا��رة ا�(� (و"د ("!��  ��!� ا�!!�ر�
 ا�!��)�
 ا���

�ءا و�و�� �� ا�(7-ب 	-: !).�ت � ��71را ،��� ا1ول ���(; و!��)(; ��دوء و��/ق (��و


 وا���!
 و1د ��س وا�ط!�Eوا�ود وا 
ا����ة !ن !��)
 و!.��ب، و(+�م ���� ا"واء ا�!��

"; ا�(�8ر وا���ف ا��.�ر و8/���ت ا��7ر ا�(� ��!.ن إن ((وا�ق !��� ،و!/�و!
 .ل او

+د ��د ا�ط��ل ا�!و وا�.(!�ل ور	��
 ا�)�وخ وا�.��ر �(: ����1وا !��ن أو وا��وان وا�

!�!-�ن � 	�5ل ��م و� !��ون ���	دھم 	-: ا�وال ����م وا�(+-ص !ن !(�	��م وھ!و!�م 

.    

زواج او ا���ء إن ا�(!رار�
 أو ا/ط�ع ا����ة ا��ر�
 �ظ�ر �واء !ن +�ل �وة ا�       

و�!.ن !�� ،و�ظ�ر د�ك �� ا�را�ط
 ا�د!و�
 وا��!�
 وا�(ر�و�
 ،و�د درس دور.��م ھدا 

��  1892ا�"�ب 	�م  
��.()�ف !���!: ����رة ا�+�1
 أو ا��راد ا�+واص وا�!).-


��(�/. ا�!"(!6 	�و �8وي �� ا�دو�، ��)! ���Eوع اق أ!� ر�ض ظ�م ا�!"(!6 وا�/�ء ا�

!ن +�ل ا"�ب إ"�ب ا�در�
 وا�و�د ا���1ء وا�ط��ر ���ظ ا��ب و/�ء ا�دم و+-و 



 ا��7ر )ر	���  ا�!"(!6 و��!(; !ن ا�!راض ا�(� ((=8ر ���ب ا�����ت ا�"

�رد �� ا��رة ��س !"رد �وى ا��رد �� ا��رة ��س !"رد �وى ا��رد         ���و	!و!� 


 وإ!� .ذ�ك �(.�  .�1!-; ��!�� و(.و�ن �واه ا�)+�1
ا�دھ

  

                                                           
1
  61وھ�� ا�ز��"1،ا��رة ا���"�� 13 ا����م ا�����ر،�ر*7 ��ق ذ,ره ،ص  - 
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!و روح ا�(���
 او ا�!�ؤو��
 �-�!ل 	-: ا��8ت ا�ذات أو ا�)+�1
  ا��رةو�� !ظ-)

ا�.ون و(�-م !��� ا���8ر وا�(���
 وا��1ر وا��(!�ل وا�"ود وا��+�ء  ا�+�1
 و(�!�م


 و(�/�ق !�: ا���ش �� ا�!"(!6 -���
 وFرس "ذور ا�+�ق وا�  .وا�!�


 ا���
 �("��د         �
 و(.و�ن �/ل ا�(ر��
 ا�!�دا���Eا�وطن وا ����د ا�!"(!6 ا�.�ر �

ا�!�وي �� �-د� ا�"زا5ر +1و�1 �� ا��!� ھده ،وا�دي !�: ا�(.��ل ا�"(!�	� ا�!�دي و

��8
 ا�"�د ا�وا�د �� ا���ش ا�!)(رك وا�(را�م وا�(��طف ا�!(��دل !� ;-�"�.  

 �-� �!��  :و((!8ل �وا	د ��ء ا��رة 

ا���ء ا�!�دي �-��ت ا�!�-م وا���ء ا�)ر	� :ا)ك �� ان ��ء ا���ت �; 8�ث �وا	د        ل

��(!�ز �=; ا���ت ا�!�(ور ا�!���ظ ا���دئ ا��7ر  آ!�. وا�(ر�وي 

 ا�!�د����ا���ء !ن ا�

�ؤه ��طل 	-: ا�د !ن ا�7ر��ء !ر�وع ا�وا�ذ !�"وب ا��(��ت ،����ظ 	-: �=�ا���1ب 

ا�	راض وا��ر!�ت ،�� ا+(�ط ��; ��ن ا��!ل ا�K��1 و�Fر ا�K��1 ،!1ون !�1ن 

 � 
�"�N و�(�!6 !; ا�Hت ا�!و��/�
 ا�!ز	"
 و� ا1وات ���+�ق واHداب ا�)ر	�

)�دھم ا�دان وا�)�د ا���ل ا�!�(رم ا�!1ون ھو .ذ�ك ���.-!�ت ا�!و�رة  ا�!/ذ	
ا�)(�5م ،

� ا���ف و��!� ا�+��دة إ� �وم ا�د�ن وا�� و� 1را+� و� .�د� 6!�� 
�� ا�!��1�

��ن .�وا �/راء 	�و و� �!دوا أ�د��م ا	(را�� 	-: ا�/در وا�/��ء را�ون ��. :���) M م

��ء !ن ا�(��ف و��!-ون ��دوء و��راؤون و� �+��ون �� ا��ق Fإ�: أ+د �����م ا�"�ھل ا�

  .�1و!
 �5م ،(�-و و"وھ�م ا��)�)
 وط��
 ا�و";

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  24وھ�� ا�ز��"1،ا��رة ا���"�� 13 ا����م ا�����ر،�ر*7 ��ق ذ,ره،ص  - 
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�ث ا����1 ا�  : ا��ر����ھ�� ا�����ت :��

  :���وم ا�����ت ا��ر��:  ا�ولا��ط"ب 

       

 وا�(��	ل ا�وا�6 ��ن ا��راد ا�(� �(�دد :ا�����ت ا��ر��ھ� (-ك ا�"�ذ��
 ا�و"دا


 ا(��1(�م���.�1 .  

و!�م !ن و�6 دا5رة ا�(��ب ��Iرة وو1ف ط���
 ا�����ت ا�"�!�
 ��ن ا�رادھ�       

"�رن ا�ذي �رى �=�� را�ط
 ا"(!�	�
 ((.ون !ن او :�ك (�ر�فذ�=�� 	���ت ا"(!�	�
 و!ن 

�����  .2زوج وزو"
 وأط

.!� ((�م (-ك ا�����ت ا�(� ("!6 ��ن ا�راد ا��رة �=�� ذات إط�ر )ر	� �/ره         

ا�!"(!6 ا�ذي (و"د ��; و.ذ�ك و�ق ا�/�م وا�!����ر ا�(� (+(-ف !ن !"(!6 ا�: ا+ر ، و��دا 

��ن .-!
 ا�رة (�� !ن ا� 
���

 ر"ل وا!رأة أو أ.8ر 	-: أ��س ا�د+ول  ا�����و�و"�(��!


 �/رھ� ا�!"(!6 و!� �(ر(ب 	-: د�ك !ن �/وق ووا"��ت ا"(!�	�
 و!� ��" 
��	 ��


 ��ده ا�����تذر(ب 	-: �("�)  .�3ك ا��� !ن ر	��
 و(ر��
 �Iط��ل ا�د�ن �=(ون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
                                                           

1
،ص 4،2005-3-9،ا��*"د  30- 29ا��دد  إ������ت،�*"� ا��ريوا���ج  ا<)���:ا��ر����"1 �"��ن ���ود ،ا�����ت  -  

16  
2
  48 �+د�� 13 )"م ا
*���ع ا���$"1،�ر*7 ��ق ذ,ره، ص:ا��د ��ري ا�و��/1 ،ا��رة وا�زواج  -  

3
 ،ص1،1974ا��ر���،ا�+�ھرة،ط��ح ��ط�= ا��وال ،)"م ا
*���ع ا��دوي، �+د�م ا��د ���د %"���،دار ا���@�  - 

183  
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  ا��ر����>�رات ا�����ت :ا��ط"ب ا����1  

   
��(�ج ا�(!رار ا��رة ا�: !"!و	
 	���ت ��ن ا�رادھ� (/وي ا�روا�ط ���م ،وا����


 وا�(��	ل ا�وا�6 ��ن ا��
 ا(���1ما��ر�
 ھ� (-ك ا�"�ذ��
 ا�و"دا��1�راد ا�ذي �(�دد �.� .  

ا����
 و!ن اھم ھده ا�!(�7رات  و(د+ل 	دة !(�7رات .��!ل !�7ر �وع و�"م ھده

ذ.ر:  

(!�ل ا!��ت ا�ط�/�ت ا��-�� (�-�!� ا�: :ا�ط�+� ا��+���3 ا
*���)�� ا��1 ����1 ا���� ا
�رة *

��!.ن  ����م و��ول وا�ل (د+� �� )ؤون ا��71ر ،ا!� ا!��ت ا�ط�/�ت ا�د)� ��5�
 ا�-!��!

�/د ا.ا.8ر �-ز"ر وا��ف �� ا�(��!ل ��! ����F ء���Hء �� ا�ط�/�ت ا�د��  �-ط(�م 	-: ا��


 ����� ا�ط�/�ت 1�ف ا����ب    2ا�!راھ/�ن !/�ر) ��و�ذ.ر ھ�S أن ا��-وب ا��-طوي 

�� ��ن �()ر ا��-وب ا�(��و�� �دى ا�+ب  ��ا�(ر��
 ا����/
 ا�ذ.ر �)�6 �دى ا�ط�/�ت ا�د

; �!زج ��ن ا��-و��نوأ��1ب ا�ط�/
 ا��-�� ا!� ا��-وب ا���8ث �� �ر� 
  .(�ط .�8را ���ط�/

�ؤ8ر ا�وا�د �� طر�/
 (��!-; !6 ا���ء !ن +�ل وع )+�1(; و(��1-;  :ا�واع ا�وا�د�ن*


  .ا�!�ر�� وظروف ا�!��)

  

�ء ،��ث أن ا����
 ا�!(و(رة  :ا����� ��ن ا�زو*�ن *���� �!�)��	 ��(ؤ8ر 	��
 ا�زو"�ن 

 Lل ا�!��ت �!-ن ا�: (و���")�! ����F، دة-�)! 
���ن ا�وا�د�ن !ن �وء (/د�ر ����!� و	�ط


 ��!� (ر(�ط ���!دح وا�ر�� 	ن ��ا���ء �� ��ن ان ا����
 ا�زو"�
 ا���د5
 وا����دة ���

)�ل ا
م .*�وا�د�ن !ن ���ر 	ن �+ط; 	ن ا�زوج ��+ط; 	ن ا���ء ا���ء ،وھ�ك !ن ا

: 
رFم ا; 	�!ل !ؤ8ر أ� أن ا�درا��ت �ن ((�ق 	-: وع ا�(=�8ر ا�ذي ��د8; ،أ�+دم ا����


  إن 1965�/د و"د ھو�!�ن  .أ��ء أ��ء أم � �����و���(��� .	!ل ا�!رأة �ؤ8ر 	-: ���(�� ا�

5�د�ل 	-: (��	-�� !6 ا�! 
د!� ذ.ر أن ا���ء  ��1964 ،و(�8(; .ذ�ك أ��� درا�	

  .3ا���!�ت ا�ل (وا�/� !ن ا��ء �Fر ا���!�ت

                                                           
1
  4،2005-3-9،ا��*"د 30-29،ا��دد ا<������ت،�*"� ا��ري وا���جا<)��� :ا��ر�� ��"= �"��ن ���ود،ا�����ت - 

   6ص 
2
 - 1���دار ا��,ر  ��/$� ا�ط�ل و��ل ا�وا�د�ن 13 ����"� و�وا*�� �/,��B، ��دق، ،��ر�� ز,ر��ء ا�/ر

  92 ،ص2001ط،.ا��ر�1،ا�+�ھرة،د
3
  3ـص2011- 2010ا���� ا����1،ا��"��ز�ون وا�����ت ا��ر�� ��ن ا8��ء وا����ء، �ذ,رة �%رج ���ل /��دة ا���*���ر، - 
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���ءا��ر��ب ا����دي *D�  : ا�(��!ل !6 ا��ن ا�.�ر ��(ظ�ر �دى اF-ب ا�و���ء ا+(���ت 

د !ن ا�و�د 	-: �دا !6 ر(�
 .ل وا� ا�وا�د�نو(!�ز ا�درا��ت ��ن ا����
 .وا��ن ا�71ر 

�دى ا�زو"�ن ،�دا �.ون ����F  وا��وة �I!و!
ا��ن ا�.�ر او ا�ط�ل ا�ول ھو ("ر�
 :ا��,ر

  .1ا�(ر��
 ،�د ��ل ا��!��
 ا�زا5دة وا�(د��ل و�(!(6 ����-ط
  أ!ور!ن  �ر8.��  �-+ط=

�ن ا
�>ر-
  .	�دة !� ��ل ��� �دى وا�د�; ا.8ر !ن ا+و(; : ا

�ن -

 : ا
و�طا  . وا�71ر ���.�ر(�-ق ا�وا�د�ن �; ���ف !/�ر

�ن ا�و��د-
�ل ر	��
 زا5دة و��+د ��ط� .��را !ن اھ(!�م ا�وا�د�ن و(د��-�!� :  ا� �! ����F

;�-	 �!��  .2و+و

ان ���دة �-وك و(1رف (ر�وي : ط���� ا��*��7 وا��ر*��� ا��+���3 ا
*���)�� ا�����*


  !=�و��ون !��ن �دى ا�!"(!6 �.���!8� ا�!"(!6 . آ+ر!"(!6  أ�راد(/�-;  �د �، ��Iر���

�س ا("�ه ا��رة ا�(� (.ون ھ� .د�ك �� ا�(��!ل �.ون (���� � 
ا�دي ��وده ا��ف وا�+)و

�� (1ر��ت ا�رادھ� وا��ف �د��� و��-
 �ل ا�!)�.ل 
(+3.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  14،ص ذ,ره،�ر*7 ��ق وا����ء ا8��ء��ن  ا���ر��ا��� ����1،ا��"�ز�ون وا�����ت  - 

2
  61،ص2000ط،.،)��ن ،ددار ا����ءوا��*��7،���ن )�د ا����د ا�����1 ،ا�ط�ل ،ا
�رة  - 

3
  22 ،صذ,رهز,ر��ء ا�/ر���1،��ر�� ��دق، �ر*7 ��ق  - 
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  ا��ر��/�,� ا�����ت :  ا��ط"ب ا����ث

 �  
��وم �"(!�	�!� Kدون (�د�د (�ر�ف وا� 
� ا�(.-م وا��د�ث 	ن ا�����ت ا��ر�.!�

!وذج ا�(��	ل  ����	(��رھ� ا!(داد !��)ر ��� ��ث �ظر ا�: )�.
 ا�����ت ا�"(!�	�
 	-: ا

ا�"(!�	� ��ن )+�1ن او ا.8ر و�!8ل ھدا ا�!وذج ا��ط و�دة !ن و�دات ا�(�-�ل 


 ا�!��/
 ��-وك ا��رد او  ا��و��و�و"��طوي 	-: ا�(�1ل ا���دف وا�!�ر� ;،.!� ا

ا�)+ص  ا�+ر و�د (.ون ا����
 ا"(!�	�
 ذات !دى ��1ر او �!.ن ان (.ون طو�-
 ا�!دى 

وا�(� �ط-ق 	-��� 	��
 ا"(!�	�
 طو�-
 ا�"ل و.=��ط !�8ل 	-��� ا����
 ��ن ا�زوج .

 
  .1وا�زو"


 ا�(�1ل أ!� ا�����ت ا� -"�)�� (-ك ا�����ت ا�!!�زة �-���ء ا��ري وا�(� (.ون T� 
�ر�

 
�1+( �� 
�م ���ث (ؤ8ر ھده ا������ �!��وا�(��	ل ��ن ا�زو"�ن او ا�وا�د�ن ،و��ن ا���ء 

ا�ط�ل و!��ر ()5(; �).ل !��)ر و�� !��ره ا�/�!� و!دى (��	-; و!��ھ!(; دا+ل !"(!�; 

��� ،و�د�ك (رى ا!�رة �و�ف 	-� ان درا�
 ا�����ت ا��ر�
 (.!ن �� درا�
 ا!� �-�� او ا�"


 ا�(� �/وم ��� .ل !ن ا��راد ا�!(��	-�ن �و��م ا�(��	�ت دا+ل ا��رة و(�د�د ا�دور وا�وظ�

 
ا���ء .ا�وا�د�ن وا���ء –دا+ل ا�(.و�ن ا��ري ،�.ل �رد !�م ا	(��را !ن ا�زوج وا�زو"

1
 �/وم ����م ���ض �+ 
�ا��رة ..ل وا�!"(!6 ا�+�ر"� ،�-.ل !�م دور +�ص ووظ�

���2.  

  

  

  

 

                                                           

1
�"���ن د����1، ظ�ھرة ا��>�ر 13 ا
�رة ا�*زا$ر��، ر���� �Eر ��/ورة ��*زة ���ل /��دة ا���*���ر 13  - 

�,ر �"+��د،:ا
��رو�و�و*��،��ت إ/راف ا�د,�ور  1�  69،ص2006-�2005"���ن،ا�*زا$ر،���د ���دي،*���� ا
2
أ��رة ���ور �و�ف )"1،���@رات 13 �@��� ا��,�ن ا
�رة وا�ط�و��،ا��,�ب ا�*���1  - 

  81،ص 1999ا��د�ث،ا<�,�در��،
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���%: 

� !ن +�ل ھدا ا��1ل 	-: ا�����ت ا��ر�
 !ن ��ث (�ر�ف ا��رة         ��/د (�ر

،اوا	�� و+��15�1 ،8م (�ر�� ا�: اھ!�
 ا��رة واھم ا�/وا	د �����5 و1و� ا�: !��وم 

�و�� )�.�ت ا�����ت ا��ر�
ا�����ت ) �!. ���-	 
  .ا��ر�
 واھم ا�!(�7رات ا�دا�
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  :االستطالعية الدراسة:األول المبحث

  الدراسة متغيرات وصف:األول المطلب

  جدول في البيانات تفريغ -:لثاني ا المطلب 

  االستطالعية الدراسة نتائج: الثالث المطلب

 بالظاهرة لمحيطة ا الظروف استطالع إلى تهدف لتي ا البحوث هي: الدراسة االستطالعية - 1

 وٕاخضاعها وضعها يمكن التي الفروض أهم على والتعرف دراستها في الباحث يرغب التي

  .بحثها في التعمق تثير دقيقة صياغة العلمي للبحث

 الدراسة بيانات على الحصول بهدف االستطالعية الدراسة تطبيق تم: الدراسة مكان-أ

 وأجريت األسرة أفراد لدىا استخدام األكثر االليكترونية المواقع معرفة أجل ومن االستطالعية

  مستغانم - تجديت مسكن 300 بحي الدراسة

  مسكن 300 بحي األسر أفراد منعينة عشوائية  الدراسةوقد شملت 

على األسر  بتوزيعها قمنا البيانات جمع استمارة االستطالعية الدراسة شملت: مدةالدراسة-ب 

 مع البيانات وتحليل بجمعها قمنا عنها اإلجابة وبعد ،2015جانفي 22/23 يومين خالل

  .جداول فيا تفريغه

 األكثر االجتماعية المواقع على التعريف هو الدراسة من الهدف كان لما: عينةالدراسة- ت

  .1الجنس اختالف خالل من األسر أفراد لدى استخداما

  

                                                           

1
،ص 1،2000مروان عبد المجيد، ابراهيم ،اسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية،مؤسسة الوراق،عمان األردن،ط -   

38  
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:اناث كما يوضح الجدول التالي  20ذكورا و  20تقيسم العينة بالتساوي الى م فقد ت  

يوضح وصف متغير الجنس) 1(جدول رقم   

 الجنس التكرار %

 الذكور 20 50

 اإلناث 20 50

 المجموع 40 100

 المصدر:الجدول من إعداد: الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسة

السن/1  

يوضح متغير السن) 2(الجدول رقم   

رالذكو  االناث  السن               الجنس   

25-20 التكرار % التكرار %  

25 10 30 12 26-30  

فما فوق 30من  05 12.5 06 15  

 المجموع 03 7.5 04 10

50 20 50 20 

  الجدول من اعداد الطالبتين اعتمادا على اعتمادا على أدات الدراسة :المصدر
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  :التعليق

 ثالناا، و )°./30(بنسبة الذكورعند  25-20سن من النالحظ من الجدول أعاله أن        

) °./15(بنسبة  االناتو ) °./12.5(بنسبة  الذكورسنة عند  30-26اما من )  °./25(بنسبة 

و االنات ) °./7.5(الذكور : سنة فنسيهم كما يلي 30أما االفراد الدين بلغ سنهم أكثر من 

  )°./10(بنسبة 

  : مستوى التعليمي/ 2

  يوضح المستوى التعليمي ) 03(لجدول رقم 

  

  

  

  

  

  الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسة: الجدول من إعداد:المصدر

 

  الجنس       الذكور اإلناث

 التكرار % التكرار % المستوى

 ثانوي 14 35 12 30

 جامعي 04 10 05 05

 أخرى 02 05 06 15

 المجموع 20 50 20 50
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  :تعليق

هم من  ثانوينالحظ من خالل البيانات الجدول أعاله أن افراد االسرة في مستوى        

واالناث ) °./10(وفي المستوى الجامعي الذكور ) °./30(و االناث ) °./35(بنسبة  الذكور

  ) °./15(و االناث بنسبة ) °./05(أم عن المستويات أخرى فنجد الذكور بنسبة ) °./05(

 3/ في حالة الوظيفة:

يوضح متغير الحالة الوظيفية ) 04(الجدول رقم   

   الجنس               الذكور اإلناث

 الحالة الوظيفية 

  تكرار % تكرار %

 موظف 12 30 06 15

 متقاعد 06 15 04 10

25 10 05 02 

 

 بدون عمال

 

 المجموع 20 50 20 50

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسة: المصدر  
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  :تعليق

واإلناث ) °./30(نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسب األفراد الموظفين من الذكور       

  )°./25(واإلناث بنسبة  ) °./05(و األفراد المتقاعدين من ذكور بنسبة  )°./15(بنسبة 

يوضح مند متى يستخدم األفراد شبكة االنترنت ) 05(الجدول رقم   

االنترنتمند متى تستخدم شبكة   

الجنس                الذكور االناث  

 

 

 المتغيرات

 التكرار % التكرار %

5من سنة الى  12 30 10 25  

10سنوات الى  5من  06 15 04 10  

سنوات 10اكثر من  02 05 06 15  

 المجموع 20 50 20 50

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسة: المصدر  

  :تعليق
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نالحظ من الجدول أعاله آن نسبة األفراد الذين يستخدمون شبكة االنترنت هي عند        

 10سنوات إلى  5والذين يستخدمون شبكة االنترنت من) °./25(و اإلناث ) °./30(الذكور 

سنوات فهي  10وأكثر من ) °./10(وعند اإلناث )   °./15(سنوات فهي عند الذكور بنسبة 

  ) °./15(وعند اإلناث بنسبة ) °./15(عند الذكور بنسبة 

يوضح صفة استخدام األفراد لشبكة االنترنت باختالف متغير  ) 06(الجدول رقم 

  الجنس

الجنس       الذكور االناث

 تكرار % تكرار % المتغيرات 

 دائما 12 30 09 22.5

 أحيانا 05 12.5 06 15

 حسب الظروف 03 7.5 05 12.5

 المجموع 20 50 20 50

الجدول من اعداد الطالبتين اعتمادا على اداة الدراسة: المصدر   

 

 

  :تعليق
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الذين يستخدمون شبكة االنترنت بصفة دائمة  الذكورنالحظ من الجدول اعاله ان نسبة      

والذين يستخدمون االنترنت أحيانا فهي عند الذكور بنسبة ) °./22.5(واإلناث ) °./30(فهي 

والذين يستخدمن االنترنت حسب الظروف فهي عند الذكور )°./15( ناثوعند اال) °./12.5(

  )°./12.5(وعند االناث ) °./7.5(بنسبة 

االفراد في استخدام االنترنت  يوضح االوقات التي يقظيها) 07(قم الجدول ر   

الجنس                  الذكور اإلناث  

 تكرار % تكرار % الفترة

 صباحا 02 05 01 2.5

 زواال 08 20 02 5

 ليال 10 25 17 42.5

 المجموع 20 50 20 50

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسة: المصدر  

 

 

 

:تعليق  
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نالحظ من الجدول أعاله أن نسبة الذكور األذين يستخدمون المواقع االجتماعية في فترة        

عند الذكور ) °./25(وفي الفترة الليلة بنسبة ) °./2.5(و اإلناث بنسبة ) °./5(الصباحية هي 

  )°./5( اإلناثوعند ) °./20(الذكور فنسبة  أما في فترة الزوال اإلناثعند ) °./42.5(ونسبة 

يوضح المواقع االجتماعية التي يستخدمها األفراد) 08(الجدول رقم   

الجنس               الذكور االناث  

 تكرار % تكرار % المواقع

 الفايسبوك 14 35 18 45

 التويتر 04 10 01 2.5

 اليوتيب 02 05 01 2.5

 ماي سبايس 00 00 00 00

 المجموع 20 50 20 50

ةراسالدالجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة : المصدر  

 

 

  :                                                                          تعليق
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة استخدام موقع الفايسبوك عند الذكور هي        

و ) °./2.5(واإلناث بنسبة ) °./10(عند الذكور والموقع والتويتر ) °./45(واإلناث ) °./35(

  أما موقع)  °./2.5(عند الذكور و اإلناث ) °./05(موقع اليوتيب 

ماي سبايس فال يوجد أي استخدام ال من طرف الذكور وال من طرف اإلناث فهو يمثل        

  )°./00(نسبة 

  :نتائج الدراسة

استخداما من طرف األفراد هو موقع الفايسبوك نالحظ من خالل الجدول أن الموقع األكثر      

أما المرتبة الثالثة يأتي ) °./12.5(ثم في المرتبة الثانية التويتر بنسبة ) °./80(بنسبة 

  )°./00(ماي سبايس بنسبة    أما في المرتبة األخيرة فيأتي) °./7.5(اليوتيوب بنسبة

 

 

 

 

 

الدراسة االساسية:المبحث الثاني   
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  متغيرات الدراسة :المطلب االول 

  تفرغ البيانات في جدول:المطلب الثاني

نتائج الدراسة األساسية:الثالث المطلب  

: مكان الدراسة- 1   

تم تطبيق الدراسة الميدانية بهدف التحقق من صحة الفرضيات ،ولقد اجريت الدراسة  

من الطلبة الدين يملكون وقد شملت عينة مقصودة  -مستغانم–بجامعة عبدالحميد بن باديس 

حساب على موقع الفايسبوك والمسجلين في مختلف تخصصات علوم االعالم واالتصال بكلية 

.الجامعة موقع خروبة  

:مدة الدراسة- 2  

قمنا من خالل بتوزيع  2015ماي سنة  7افريل الى  23دامت الدراسة الميدانية اسبوعين  من 

 ودةاستمارة االستبيان على الطلبة بصفة مقص

لما كان الهدف من دراستنا هو محاولة معرفة مامدى اثر استخدام :عينة الدراسة - 3

الفايسبوك على صلة الرحم لدى الطلبة الجامعيين ،قمنا بتقسيم العينة بالتساوي حسب الجنس 

اناث كما يبن الجدول التالي 40ذكور  و  40الى   

ين متغير الجنس في الدراسةيب.)09(الجدول رقم   
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 الجنس التكرار %

 ذكر 40 50

 أنثى 40 50

 المجموع 80 100

الجدول من إعداد الطلبين اعتمادا على أداة الدراسة:المصدر  

 المستوى الجامعي:

 8ذكور و8( جامعي طالب 16لقد تم تقسيم الطلبة حسب المستوى الجامعي إلى      

ليسانس،السنة الثالثة ليسانس،السنة  السنة أولى ليسانس،السنة الثانية:كالتالي،والمستويات )إناث

  .لى ماستر،السنة الثانية ماستراألو 

 

 

 

 

 

:يوضح المستوى الجامعي ألفراد العينة) 10(الجدول رقم   
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 المستوى الجامعي التكرار %

ليسانس1 16 20  

ليسانس 2 16 20  

ليسانس 3 16 20  

ماستر 1 16 20  

ماستر 2 16 20  

 المجموع 80 100

الجدول من إعداد الطالبتين اعتماد أداة الدراسة:المصدر  

 السن:

:قسيم متغير السن إلى الفئات التالية  

سنة 28- 26سنة ،25-23سنة، 19-22  

 

 

 

:يوضح ذلك) 11(الجدول رقم   
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الجنس                  الذكور اإلناث  

 تكرار % تكرار % السن

26.25 21 25 20 19-22  

17.5 14 17.5 14 23-25  

6.25 05 7.5 06 26-28  

 المجموع %40 %50 %40 %50

من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة دراسة الجدول: المصدر  

:الحالة االجتماعية  

.،بدون عملموظف  قسمت الحالة االجتماعية إلى طالب،طالبة،  

:يوضح الحالة االجتماعية) 12(الجدول رقم   

الجنس                  الذكور اإلناث  

 الحالة 

 االجتماعية

 تكرار % تكرار %

 صباحا 24 30 26 32.5

 زواال 11 13.75 10 12.5

 ليال 05 6.25 04 05
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 المجموع 40 50 40 50

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسة: المصدر  

ومركبة تفريغ البيانات في جداول بسيطة) 2  

بسيطةتفريغ البيانات في جداول : أوال  

عادت و األنماط استخدام الفاسبوك: المحور األول   

هل تستخدم الفاسبوك بصفة؟: السؤل األول  

)13(جدول رقم   

الجنس                  الذكور اإلناث  

 تكرار % تكرار % المتغيرات

 دائمة 15 18.75 09 11.25

 أحيانا 18 22.5 28 35

 نادرا 07 08.75 03 3.75

 المجموع 40 50 40 50

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسة:المصدر  

:التعليق  
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هي " أحيانا"نالحظ من الجدول أاله أن نسبة الذكور الذين يستخدمون الفايسبوك        

وهي نسبة كبيرة مقارنة مع الذكور الذين يستخدمون الفايسبوك بصفة دائمة والتي ) °./22.5(

على عكس الذكور الذين يستخدمن الفايسبوك بصفة نادرة والتي بلغت ) °./18.75(بلغت 

  ). °./8.75(تهم بنس

أما اإلناث فقد كانت النسبة كبيرة للواتي يستخدمن الفاسبوك أحيانا والتي بلغت         

على عكس اإلناث ) °./11.25(أما اللواتي يستخدمن الفايسبوك بصفة دائمة وكانت ) °./35(

  ).°./3.75(يستخدمن الفايسبوك بصفة نادرة فقد كانت اللواتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

؟ما هي عدد ساعات استخدام الفيسبوك: الثانيل االسؤ   
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)14(جدول رقم   

الجنس                  الذكور اإلناث  

 تكرار % تكرار % المتغيرات

 ساعة 17 21.25 17 21.25

من ساعتان إلى خمس  20 25 23 28.75

 ساعات

 أكثر من خمس ساعات 03 3.75 / /

 المجموع 20 50 20 50

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على األداة الدراسة:المصدر  

  :التعليق

نالحظ من خالل الجدول أن نسبة الذكور الذين يستخدمون الفايسبوك من ساعتان إلى       

) °./21.25(بنسبة  ثم يأتي من ساعة) °./25(خمس ساعات إلى اكبر نسبة والتي بلغت 

على عكس العكس الذكور الذين يستخدمون الفايسبوك أكثر من خمس ساعات فقد كانت 

يسبوك من ساعتان إلى اأما عند اإلناث فكانت نسبة اإلناث اللواتي يستخدمن الف) °./3.75(

وهي أعلى نسبة تم تأتي نسبة اللواتي يستخدمن الفيسبوك ساعة ) °./28.75(خمس ساعات 

على عكس اإلناث اللواتي يستخدمن الفايسبوك أكتر من خصم ) °./21.25(ي بلغت والت

  ).°./00(ساعات فهي منعدمة 
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ماهي األوقات المفضلة لديك الستخدام  الفايسبوك: السؤال الثالث   

)15(الجدول رقم   

الجنس                  الذكور اإلناث  

 تكرار % تكرار % المتغيرات

 صباحا 03 3.75 / /

 مساء 08 10 09 11.25

 ليال 09 11.25 05 06.25

 حسب الظروف 20 25 06 32.5

     50       40      50  المجموع       40   

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على األداة الدراسة:المصدر  

  :التعليق

حسب " نالحظ من خالل الجدول أعاله ان نسبة الذكور الذين يستخدمون الفايسبوك         

، ثم تأتي نسبة الذكور الذين يستخدمون ) °./25(هي النسبة و التي قدرت ب " الظروف 

، وبعدها مباشرة األفراد الذين يستخدمون الفايسبوك مساء ب ) °./11.25(الفايسبوك ليال ب 

) °./ 3.75(ور الذين يستخدمون الفايسبوك صباحا فكانت نسبتهم على عكس الذك) °./ 10(

  و هي أقل نسبة 
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و التي " حسب الظروف " أما اإلناث فكانت أكبر نسبة عند اللواتي يستخدمن الفايسبوك        

، ) °./ 11.25(مساء ب ) الفايسبوك(ثم تأتي نسبة اللواتي يستخدمنه ) °./ 32.5(بلغت 

أما نسبة  ) °./ 06.25(ناث اللواتي يستخدمن الفايسبوك ليال بنسبة بعدها تأتي نسبة اإل

  اإلناث اللواتي يستخدمن الفايسبوك صباحا فهي منعدمة 

ما هي االماكن التي تستخدم فيها الفايسبوك ؟: السؤال الرابع   

)16(الجدول رقم   

 

الجنس                  الذكور اإلناث  

 تكرار % تكرار % المتغيرات

 البيت  30 37.5 32 40

 مقاهي االنترنت 04 05 01 1.25

 مكان العمل 04 05 02 2.25

 أخرى 02 02.5 05 6.25

     50       40      50  المجموع 40 

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على األداة الدراسة:المصدر  

  : التعليق

نالحظ من خالل الجدول السابق ان نسبة الذكور الذين يستخدمون الفايسبوك في          

أما الذين يستخدمونه في مقاهي ) °./ 37.5(البيت هي النسبة الكبيرة و التي قدرت ب 
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على عكس الذكور الذين )  °./ 05(االنترنت و مكان العمل فقد كانت متعادلة و قد بلغت 

  جامعة و الهاتف الذكي فقد قدرت بحوالي  يستخدمونه في أماكن أخرى كال

)02.5 /.°(  

أما عند اإلناث فقد كانت النسبة الكبيرة عند اللواتي يستخدمون الفايسبوك في البيت و         

 ثم تأتي نسبة اللواتي يستخدمونه في أماكن أخرى و قد كانت نسبتهم  ) °./ 40(التي بلغت 

  ).°./ 2.5(و مكان العمل ) °./ 1.25(فكانت  ، أما في مقاهي االنترنت ) °./ 6.25

  

  

  

  

  

  

  

  

دوافع استخدام األفراد للفايسبوك؟:المحور الثاني  

؟لماذا تستخدم الفايسبوك: ل األولاالسؤ   

)17(جدول رقم   
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الجنس                  الذكور اإلناث  

 تكرار % تكرار % المتغيرات

 التواصل مع أصدقاء 19 23.75 31 26.25

 التخلص من الفراغ العاطفي 04 05 06 7.5

 الهروب من الواقع 01 1.25 02 02.5

 الحصول على معلومات 15 18.75 10 12.5

 تكوين عالقات جديدة 01 1.25 01 1.25

 المجموع 40 50 40 50

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسة:المصدر  

:التعليق  

السابق أن نسبة الذكور الذين يستخدمون الفايسبوك بهدف  نالحظ من خالل الجدول      

،ثم تأتي نسبة يستخدمونه )°./23.75(ت لغالواصل مع األصدقاء هي النسب الكبيرة وقد ب

،ثم تأتي نسبة الذين)°./18.75(الحصول على المعلومات  هدفب  

دمونه بهدف أما الذين يستخ) °./05(يلجأ ون إليه بهدف التخلص من الفراغ العاطفي ب  

)°./1.25( عالقات جديدة فقد تعادلت وقدرت بالهروب من الواقع وتكون   
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أما عند اإلناث فكانت نسبة اللواتي يستخدمن الفايسبوك بهدف التواصل مع األصدقاء ب      

،)°./7.5(،ثم تأتي التخلص من الفراغ العاطفي ب )°./26.25(  

 ا الحصول على معلومات فقد قدرت بأم) °./0.25(ثم تأتي الهروب من الواقع ب         

).°./1.25(على عكس اللواتي يستخدمنه بهدف تكوين عالقات جديدة فقد كانت ) °./12.5(  

؟هل توافق عال التواصل مع األهل و األقارب عبر الفايسبوك: ل الثانياالسؤ   

)18(جدول رقم   

الجنس                  الذكور اإلناث  

 تكرار % تكرار % المتغيرات

 نعم  26 32.5 32 40

 ال 14 17.5 08 10

 المجموع 40 50 40 50

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسة:المصدر  

 

:التعليق  
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة الذكور الذين يوافون على التواصل مع األهل        

،أما الذين يرفضون ذلك )°./32.5(النسبة الكبيرة والتي قدرت ب و األقارب عبر الفيسبوك هي 

)°./17.5(فقد بلغت   

أما ) °./40(هي النسبة الكبيرة وقد قدرت ب" نعم"أما عند اإلناث فقد كانت اإلجابة ب       

)°./10(فقد بلغت " ال"اللواتي أجبن ب   

كانت مرتفعة ب اإلجابة  لنسب المتحصل عليهاا ن كما نالحظ من خالل الجدول أ       

وهدا يدل على ارتفاع نسبة ) °./40(و اإلناث ) °./32.5(عند كل من الذكور" نعم"بالمتغير 

ا الذي يدل على مشاركة هذا و . التواصل مع األهل و األقارب  أفراد العينة الذين يقومون ب

. ين يستخدمون الفايسبوكذجابية لمعظم أفراد العينة الاال  

 

 

 

 

 

؟هل استفدت من الفايسبوك:الثالث لاالسؤ   
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)19(الجدول رقم   

الجنس                  الذكور اإلناث  

 تكرار % تكرار % المتغيرات

 نعم 31 38.75 32 40

 ال 09 11.25 08 10

     50       40      50  المجموع 40 

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسة المصدر  

 التعليق:

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة الذكور الذين استفادوا من الفايسبوك هي النسبة        

  )°./11.25(فقد بلغت " ال"،أما الذين أجابوا ب )°./38.75(الكبيرة والتي قدرت ب 

) °./40(هي النسبة الكبيرة والتي كانت " نعم"أما عند اإلناث فنالحظ أن نسبة اللواتي أجبن ب 

  )°./10(فقد قدرت ب " ال"اللواتي أجبن ب أما 

عند " نعم"كما نالحظ من خالل النسب المتحصل عليها ارتفاع نسبة اإلجابة ب لمتغير        

ين ذوهذا يدل على ارتفاع نسبة أفراد العينة ال).°./40(،و اإلناث ) °./38.75(كل من الذكور 

اء و الحصول على معلومات و نشر يستفيدون من الفايسبوك من خالل التواصل مع األصدق
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منشورات مفيدة يستفيد منها اآلخرون،ويدل أيضا على مشاركة االيجابية لمعظم أفراد العينة 

  .الذين يستخدمون الفايسبوك

هل تشكو منك عائلتك بسبب الوقت الذي تقضيه مشغول في الموقع :ل التانياالسؤ 

)الفايسبوك(؟   

)20(جدول رقم   

الجنس                  الذكور اإلناث  

 تكرار % تكرار % المتغيرات

 نعم 07 8.75 07 8.75

 ال 33 41.25 33 41.25

     50       40      50  المجموع 40 

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسة المصدر  

 التعليق:

كانت مرتفعة عند كل " ال"بالمتغير نالحظ من خالل الجدول التالي أن نسبة الذين أجابوا       

فقد كانت متعادلة،أما عند اإلجابة بالمتغير ) °./41.25(،واإلناث )°./41.25(من الذكور 

  )°./8.75(،أما عند اإلناث فبنسبة )°./8.75(النسبة عند الذكور :فكانت كما يلي" نعم"
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عند كل من الذكور  "ال"كما نالحظ أيضا تعادل نسبة األفراد الذين أجابوا ب المتغير 

بطريقة " الفايسبوك"وهذا يدل على أن األفراد يستخدمون ) °./41.25(و اإلناث ) °./41.25(

  .ايجابية هذا ما يجعل عائلتهم ال يشكون منهم

في رأيك هل كثر استخدامك للفايسبوك يؤدي إلى توثر العالقات بين : ل الثالثاالسؤ 

؟أفراد العائلة  

)21(الجدول رقم   

ثاإلنا الجنس                  الذكور   

 تكرار % تكرار % المتغيرات

 نعم 18 22.5 23 28.75

 ال 22 27.5 17 21.25

     50       40      50  المجموع 40 

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسة المصدر  

 التعليق:

حو السؤال ادا " نعم"نالحظ من خالل الجدول السابق أن نسبة الذكور الذين أجابوا ب        

) °./22.5(ما كانت كثرة استخدام الفايسبوك توتر العالقات بين أفراد العائلة وقد بلغت النسبة 

  ) °./27.5(فقد قدرت نسبتهم ب " ال"على عكس الذين أجابوا ب 
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فقد " ال"أما اللواتي أجبن ب " نعم"بالنسبة للمتغير ) °./28.75(أما اإلناث فقد بلغت نسبتهن 

  )°./21.25(قدرت ب 

وقد " نعم"كما نالحظ من خالل الجدول ارتفاع نسبة اإلناث اللواتي اجبن ب متغير        

" ال"أما بالنسبة لإلجابة بالمتغير ) °./22.5(،على عكس الذكور فقد كانت )°./28.75(كانت 

  ).°./21.25(،أما اإلناث فقد كانت )°./27.5(عند الذكور وقد حددت ب فقد كانت مرتفعة 

هل ترى أن الفايسبوك يساهم في توطيد العالقات بين األهل و :ل الرابعاالسؤ 

 األقارب؟

)22(الجدول رقم   

الجنس                  الذكور اإلناث  

 تكرار % تكرار % المتغيرات

 نعم 24 30 29 36.25

 ال 16 20 11 13.75

     50       40      50  المجموع 40 

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسة المصدر  
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  :التعليق

حول إذا ما " نعم"نالحظ خالل الجدول أعاله أن نسبة الذكور الذين أجابوا بالمتغير          

،على عكس الذين )°./30(كان الفايسبوك يوطد العالقات بين األهل و األقارب فقد بلغت 

" نعم"،أما اإلناث فقد كانت إجابتهن بالمتغير )°./20(فقد وصلت إلى " ال"أجابوا ب 

  ).°./13.75(فقد حددت " ال"أما إجابتهن ب ) °./36.25(

كما نالحظ أيضا من خالل الجدول أن ارتفاع نسبة اإلناث اللواتي أجابوا بالمتغير          

" ال"،أما اإلجابة ب المتغير )°../30(،أما الذكور فقد كانت )°./32.25(و التي بلغت " نعم"

  ).°./13.75(أما عند اإلناث فقد بلغت ) °./20(فقد عرفت ارتفاع عند الذكور وقد قدرت ب 

هل ترى بأن الفايسبوك كفيل بتقوية صلة الرحم؟:ل الخامساالسؤ   

)23(الجدول رقم   

الجنس                  الذكور اإلناث  

 تكرار % تكرار % المتغيرات

 نعم 23 28.75 21 26.25

 ال 17 21.25 19 23.75

     50       40      50  المجموع 40 

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسة المصدر  
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  :التعليق

حول إذا " نعم"أجابوا با المتغير نالحظ من خالل الجدول السابق أن نسبة الذكور الذين         

فقد " ال"،على عكس الذين أجابوا ب )°./28.75(كفيل بتقوية صلة الرحم " الفايسبوك"ما كان 

  )°./21.25(كانت 

على عكس اللواتي " نعم"أما عند اإلناث فنالحظ ارتفاع نسبة اللواتي أجبن بالمتغير        

  )°/.23.75(والتي قدرت ب " ال"أجبن بالمتغير 

والتي حددت ب " نعم"كما نالحظ أيضا ارتفاع نسبة الذكور الذين أجابوا ب        

فهم على " ال"،أما الذين أجابوا بالمتغير )°./26.25(،على عكس اإلناث فقد بلغت )°./28.75'

  :التالي

  ). °./21.25: (،والذكور)°./23.75: (عند اإلناث
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الفايسبوك على صلة الرحمأثر استخدام : المحور الثالث  

هل جعل منك الفايسبوك أقل مساهمة في نشاطات العائلية؟:ل األولاالسؤ   

)24(جدول رقم   

الجنس                  الذكور اإلناث  

 تكرار % تكرار % المتغيرات

 نعم 08 10 07 8.75

 ال 32 40 33 41.25

     50       40      50  المجموع 40 

الجدول من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسة المصدر  

 التعليق:

حول إذا ما جعل " ال"نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة الذكور الذين أجابوا ب        

أقل مساهمة في النشاطات العائلية هي النسبة الكبيرة والتي بلغت حوالي " الفايسبوك"منهم 

  "نعم"الذين أجابوا ب عند ) °./10(، و )°./40(

والتي قدرت ب " ال"أما اإلناث فقد كانت النسبة الكبيرة عند اللواتي أجبن ب        

  ).°./8.75(فقد كانت " نعم"،أما اللواتي أجبن ب )°./41.25(
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 :التعليق

التعليمي والدي الدي يمثل تغير الجنس مع المستوى  25نالحظ من الجدول رقم          

توصلنا من خالله الى معرفة نسب الطلبة الدين يوافقون على التواصل مع االهل واالقارب عبر 

  .الفايسبوك

  :واالنات موزعة على المستويات التاليةالذكور  بحيث كانت االجابات بنعم عند       

  87.5واالناث    62.5السنة االولى ليسانس 

 62.5عند االناث ،السنة الثالثة ليسانس      75و  الذكورعند 37.5السنة الثانية ليسانس    

عند االناث  100و  الذكورعند  87.5عند االناث ،السنة االولى ماستر 50و  الذكورعند 

  .عند االناث 87و  الذكورعند  50،السنة الثانية ماستر 

  :ليةفي المستويات التا واإلناث الذكوراما االجابات بال فكانت موزعة على 

عند  62.5عند االناث ،السنة الثانية ليسانس  12.5و الذكورعند  37.5السنة االولى ليسانس 

عند االناث ،السنة  50و  الذكورعند  37.5عند االناث ، السنة الثالثة ليسانس  25و  الذكور

و  الذكورعند  50عند االناث ،السنة الثانية ماستر  00و  الذكورعند  12.5اولى ماستر 

  .عند االناث 12.5
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 :   التعليق

الدي يمثل تغير الجنس مع المستوى التعليمي والدي  26نالحظ من خالل الجدول رقم 

 .توصلنا من خالله الى معرفة نسب الطلبة الدين استفادوا من الفايسبوك 

 :المستويات التالية بحيث كانت االجابات بنعم موزعة على الذكور واالناث موزعة في   

عند  75عند االناث ،السنة الثانية ليسانس  75عند الذكور و  62.5السنة االولى ليسانس 

عند االناث ،السنة  87.5و  الذكورعند  75عند االناث ،السنة الثالثة ليسانس  75الذكور و 

عند الذكور و  62.5عند االناث ،السنة ثانية ماستر  75عند الذكور و  75االولى ماستر 

 .عند االناث 87.5

السنة :    اما االجابات بال فكانت موزعة على الذكور واالناث في المستويات التالية      

و  الذكورعند  25،السنة الثاني ليسانس عند االناث ـ 25عند الذكور و  37.5االولى ليسانس  

السنة االولى .عند االناث  12.5عند الذكور و  25عند االناث ،السنة الثالثة ليسانس  25

 12.5عند الذكور و  37.5والسنة الثانية ماستر .عند االناث 12.5عند الذكور و  25ماستر 

 .عند االناث
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 :التعليق 

الدي يمثل تغير الجنس مع المستوى التعليمي والدي  27نالحظ من خالل الجدول رقم       

توصلنا من خالله الى معرفة نسب الطلبة الدين جعل منهم الفايسبوك اقل مساهمة في 

 :موزعة كالتالي  واإلناث الذكوربحيث كانت االجابات بنعم عند . النشاطات العائلية

عند االناث ،السنة الثانية ليسانس ال  12.5و  الذكورعند  12.5نس     السنة اولى ليسا      

و اليوجد عند  الذكورعند  50عند االناث ،السنة الثالثة ليسانس  25و  الذكوريوجد عند 

 12.5عند االناث ، السنة الثانية ماستر  12.5و  الذكورعند  37.5االناث ،السنة اولى ماستر 

 .االناثالعند 37.5و  الذكورعند 

 :في المستويات التالية  واإلناث الذكوراما االجابات بال فكانت موزعة على 

عند االناث ، السنة الثانية ليسانس  87.5و  الذكورعند  87.5السنة االولى ليسانس        

عند االناث  100و  الذكورعند  50عند االناث ،السنة الثالثة ليسانس  75و  الذكورعند  100

 عند  87.5السنة الثانية ماستر . عند االناث 87.5و  الذكورعند  62.5ولى ماستر ،السنة اال

  .عند االناث 62.5و  الذكور
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  :  التعليق

الدي يمثل تغير الجنس مع المستوى التعليمي والدي  28نالحظ من خالل الجدول رقم         

الطلبة الدين يشكون منهم عائالتهم بسبب الوقت الدي توصلنا من خالله الى معرفة نسب 

 .ا الموقعذيقضونه مشغولين عنهم به

 :موزعة على المستويات التالية واإلناث الذكوربحيث كانت االجابات بنعم موزعة على        

عند  12.5،السنة الثانية ليسانس اإلناثعند  37.5و  الذكورعند  25السنة اولى ليسانس 

عند االناث ،السنة  12.5و الذكورعند  12.5ال يوجد اناث ،السنة الثالثة ليسانس و  الذكور

و  الذكورعند  12.5،السنة الثانية ماستر اإلناثعند  12.5و  الذكورعند  25االولى ماستر 

 .عند االناث 25

 :في المستويات التالية واإلناث الذكوراما االجابات بال فكانت موزعة على  

عند االناث ،السنة الثانية ليسانس  62.5و  الذكورعند  75ة االولى ليسانس السن        

عند االناث ،السنة االولى  87.5،السنة الثالثة ليسانس اإلناثعند  100و  الذكورعند  87.5

 75و  الذكورعند  87.5عند االناث ،السنة الثانية ماستر  87.5و  الذكورعند  75ماستر 

 .عند االناث

 

 

 



 ا�ط�ر ا��ط����

 

 

118 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التعليق
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الدي يمثل تغير الجنس مع المستوى التعليمي والدي  29نالحظ من خالل الجدول رقم       

توصلنا من خالله الى معرفة نسب الطلبة الدين يرون بان الفايسبوك  يوثر جسر العالقات بين 

 . افراد العائلة

 :موزعة حسب المستويات التالية واإلناث الذكوربحيث كانت االجابات بنعم موزعة عند       

عند  25عند االناث ،السنة الثانية ليسانس  37.5و  الذكورعند  50السنة اولى ليسانس 

 .عند االناث 50و الذكورعند  50،السنة الثالثة ليسانس اإلناثعند  37.5و  الذكور

 الذكورعند  50السنة الثانية ماستر .اإلناثعند  62.5.  الذكورعند  62.5السنة اولى ماستر 

 .عند االناث 62.5و 

 :في المستويات التالية واإلناث الذكوراما االجابات بال فكانت موزعة على 

عند  75،السنة ثانية ليسانس اإلناثعند  62.5و  الذكورعند  50السنة اولى ليسانس         

 األولى،السنة ناثاإلعند  50و  الذكورعند  50،السنة الثالثة ليسانس اإلناثعند  25و  الذكور

 37.5و  الذكورعند  50،السنة الثانية ماستر اإلناثعند  37.5و  الذكورعند  37.5ماستر 

 .عند االناث
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والدي يمثل تغير الجنس مع المستوى التعليمي والدي  30نالحظ من خالل الجدول رقم      

الطلبة الدين يرون بان الفايسبوك يساهم في توطيد توصلنا من خالله الى معرفة نسب 

 .العالقات بين االهل واالقارب

     :موزعة على المستويات التالية واإلناث الذكوربحيث كانت االجابات بنعم موزعة على        

عند  37.5عند االناث والسنة الثانية ليسانس 37.5و  الذكورعند  12.5السنة اولى ليسانس 

،السنة اإلناثعند  40.5و  الذكورعند  62.5عند االناث و السنة الثالثة ليسانس  25و  الذكور

 62.5 الذكورعند  75عند االناث ،السنة الثانية ماستر  100و  الذكورعند  100ماستر  أولى

 .عند االناث

 :في المستويات التالية  واإلناث الذكوراما االجابات بال فكانت موزعة على  

 50.5،السنة الثانية ليسانس اإلناثعند  62.5و  الذكورعند  87.5اولى ليسانس  السنة       

،السنة اإلناثعند  75 الذكورعند  37.5السنة الثالثة ليسانس . عند االناث 75و  الذكورعند 

عند  37.5عند الذكور و  25السنة الثانية ماستر .اناث ذكور وال يوجد ماستر اليوجد أولى

 االناث
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الدي يمثل تغير الجنس مع المستوى التعليمي  31نالحظ من خالل الجدول رقم      

ما كان الفايسبوك كفيل بتقوية  اإذوالدي توصلنا من خالله الى معرفة نسب الطلبة الدين يرون 

.صلة الرحم   

:موزعة على المستويات التالية واإلناث الذكوربحيث كانت االجابات بنعم عند   

 37.5عند االناث ،السنة الثانية ليسانس  75و  الذكورعند  12.5السنة اولى ليسانس        

عند  50و  الذكورعند  12.5،السنة الثالثة ليسانس اإلناثعند  87.5و  الذكورعند 

عند  50انية ماستر ،السنة الثاإلناثعند  100و  الذكورعند  100ماستر  األولىالسنة .اإلناث

.عند االناث 62.5و  الذكور  

  :واالناث في المستويات التالية  الذكوراما االجابات بال فقد كانت موزعة على 

 62.5عند االناث ،السنة الثانية ليسانس  25و  الذكورعند  87.5السنة اولى ليسانس      

عند االناث  50و  الذكورعند  87.5عند االناث ،السنة الثالثة ليسانس  12.5و  الدكتورعند 

و  الذكورعند  50،السنة الثانية ماستر اإلناثوال يوجد  الذكور ،السنة اولى ماستر اليوجد

 عند االناث 37.5

 

 

 

 

 

:خالصة الفروض بين صحة الفروض او عدم ثباتها  



 ا�ط�ر ا��ط����
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هناك فروض دالة احصائيا على متغيرات الجنس والسن في استخدام مواقع :الفرض االول - 1

  . ألخرالتواصل االجتماعي من مستخدم 

وبعد اطالعنا على نتائج الدراسة الميدانية تبين لنا انه توجد فروق في الجنس والسن لدى 

 .ألخراستخدام الطالب الجامعي للفايسبوك من مستخدم 

خدمو مواقع التواصل االجتماعي اليهم من اجل التواصل مع االهل يلجا مست: الفرض الثاني- 2

 .واالقارب

وبعد اطالعنا على نتائج الدراسة الميدانية تبين لنا انه معظم االفراد يوافقون على .     

 .التواصل مع االهل واالقارب عبر الفايسبوك 

جسر العالقات  استخدام مواقع التواصل االجتماعي فايسبوك يوتر: الفرض الثالث- 3

 .االجتماعية ويقلل من االتصال الشخصي بين االفراد 

وبعد اطالعنا على نتائج الدراسة الميدانية تبين لنا ان معظم االفراد يرون بان استخدام       

مواقع التواصل االجتماعي يوتر جسر العالقات االجتماعية ويقلل من عملية التواصل يسن 

 .رضية صحيحةاالفراد وبالتالي فان الف

 

 

 

 

    نتائج الدراسة: المطلب الثالث  



 ا�ط�ر ا��ط����
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 :وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج المتمثلة فيما يلي

توجد فروق في الجنس والمستوى التعليمي لدى استخدام الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل -1

 . ألخراالجتماعي الفايسبوك من مستخدم 

الطلبة الجامعيين للفايسبوك حسب الطلبة الجامعيين تختلف عادات وانماط استخدام -2

 .للفايسبوك حسب رغبتهم وميولهم الشخصي 

يتواصل الطلبة مع االقارب واالهل عبر موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك وخاصة  -3

المقيمين في الخارج او المسافرين بعيدا مثل الدول االوروبية فان الفايسبوك يمكنهم من 

 .هلهم واقاربهم مجانا صوت وصورة االتصال با

توصلنا الى ان معظم الطلبة يوافقون على ان مواقع التواصل االجتماعي الفايسبوك كفيل -4

 .بتقوية صلة الرحم فهو يقرب المسافات ويقلل الوقت الخاص بين االفراد الموجودين بالخارج
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��ر�� ا������ت �� �دول 
ر��� :�����  

���ن ا��روق ��ن ا�ط!�& ا�ذ�ن �وا$#ون �!  ا��وا�ل �� ا�ھل و ا���رب ��ر ا������وك ب ا���ف ����ري ا��
س و ) 25(�دول ر�م 

 ا����وى ا��*!��(

 ا��
س ا�ذ.ور ا-
�ث
 ا����وى
 ا��*!��(
 

 ا�����رات

2��  1�� ل3  ل2  ل1   2��  1�� ل3  ل2  ل1   

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %


*م 05 62.5 03 37.5 05 62.5 07 87.5 04 50 07 87.5 06 75 04 50 08 100 07 87.5 

12.5 01 / / 50 04 25 02 12.5 1 50 04 12.5 01 37.5 03 62.5 05 37.5 03 0 

 ا����وع 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100
 

ا��دول �ن إ�داد ا�ط�����ن ا����دا �!  أداة ا�درا�& :ا���در  
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�����ف ����ر ا��
س و ا����وى ا��*!��( ���ن ا��روق ��ن ا�ط!�& ا�ذ�ن ا����دوا �ن ا������وك) 26(ا��دول ر�م   

 

 ا��
س ا�ذ.ور ا-
�ث
 ا����وى
 ا��*!��(
 

 ا�����رات

2��  1�� ل3  ل2  ل1   2��  1�� ل3  ل2  ل1   

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %


*م 05 62.5 06 75 06 75 06 75 5 62.5 6 75 6 75 7 87.5 6 75 07 87.5 

12.5 01 25 2 12.5 1 25 2 25 2 37.5 3 25 02 25 02 25 02 37.5 03 0 

 ا����وع 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100
 

ا��دول �ن إ�داد ا�ط�����ن ا����دا �!  أداة ا�درا�& :ا���در  
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أ�ل ���ھ�& $( 
�7ط�ت ا�*�6!�& �����ف ����ري ا��
س و ا����وى  ���ن ا���ف ��ن ا�ط!�& ا�ذ�ن �*ل �
5م ا������وك) 27(ا��دول ر�م 

 ا��*!��(

 ا��
س ا�ذ.ور ا-
�ث
 ا����وى
 ا��*!��(
 

 ا�����رات

2��  1�� ل3  ل2  ل1   2��  1�� ل3  ل2  ل1   

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %


*م 01 12.5 / / 04 50 03 37.5 01 12.5 01 12.5 02 25 / / 01 12.5 03 37.5 

62.5 05 87.5 07 100 08 75 06 87.5 07 87.5 07 62.5 05 50 04 100 08 87.5 07 0 

 ا����وع 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100
 

ا��دول �ن إ�داد ا�ط�����ن ا����دا �!  أداة ا�درا�& :ا���در  
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" ا�����وك"���ن $روق ��ن ا�ط!�& ا�ذ�ن �7.ون �
5م ��5��6م ���ب ا�و�ت ا�ذي �#و
8 ��7و��ن �
5م �5ذا ا��و��  ) 28(ر�م �دول 
 �����ف ����ري ا��
س و ا����وى ا��*!��( 

 ا��
س ا�ذ.ور ا-
�ث
 ا����وى
 ا��*!��(
 

 ا�����رات

2��  1�� ل3  ل2  ل1   2��  1�� ل3  ل2  ل1   

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %


*م 02 25 01 12.5 01 12.5 02 25 01 12.5 03 37.5 / / 01 12.5 01 12.5 02 25 

75 06 87.5 07 87.5 07 100 08 62.5 05 87.5 07 75 06 87.5 07 87.5 07 75 06 0 

 ا����وع 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100
 

ا��دول �ن إ�داد ا�ط�����ن ا����دا �!  أداة ا�درا�& :ا���در  
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����ري ا��
س و ا����وى ���ن ا��روق ��ن ا�ط!�& :ول إذا �� .�ن ا������وك �و9ر ا�*���ت ��ن أ$راد ا�*�6!& �����ف ) 29(�دول ر�م 

 ا��*!��(

 ا��
س ا�ذ.ور ا-
�ث
 ا����وى
 ا��*!��(
 

 ا�����رات

2��  1�� ل3  ل2  ل1   2��  1�� ل3  ل2  ل1   

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %


*م 04 50 02 25 04 50 05 62.5 04 50 03 37.5 06 75 04 50 05 62.5 05 62.5 

37.5 03 37.5 03 50 04 25 02 62.5 05 50 04 37.5 03 50 04 75 06 50 04 0 

 ا����وع 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100
 

ا��دول �ن إ�داد ا�ط�����ن ا����دا �!  أداة ا�درا�& :ا���در  

 

 

 

 



 
114 
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���ھم $( �وط�د ا�*���ت ��ن ا�ھل و ا���رب  �����ف ����ري  ���ن ا��روق ��ن ا�ط!�& :ول إذا �� .�ن ا������وك) 30(�دول ر�م 

 ا��
س و ا����وى ا��*!��(

 ا��
س ا�ذ.ور ا-
�ث
 ا����وى
 ا��*!��(
 

 ا�����رات

2��  1�� ل3  ل2  ل1   2��  1�� ل3  ل2  ل1   

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %


*م 01 12.5 03 37.5 05 62.5 08 100 06 75 3 37.5 04 50 2 25 8 100 05 62.5 

37.5 03 00 00 75 06 50 04 62.5 05 25 02 00 00 37.5 03 62.5 05 87.5 07 0 

 ا����وع 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100
 

ا��دول �ن إ�داد ا�ط�����ن ا����دا �!  أداة ا�درا�& :ا���در  
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.��ل ��#و�& �!& ا�ر:م �����ف ����ري ا��
س و ا����وى ا��*!��( ���ن ا��روق ��ن ا�ط!�& :ول إذا �� .�ن ا������وك) 31(�دول ر�م   

 ا��
س ا�ذ.ور ا-
�ث
 ا����وى
 ا��*!��(
 

 ا�����رات

2��  1�� ل3  ل2  ل1   2��  1�� ل3  ل2  ل1   

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %


*م 01 12.5 03 37.5 01 12.5 08 100 04 50 06 75 07 87.5 04 50 08 100 05 62.5 

37.5 03 / / 50 04 12.5 01 25 0 50 04 / / 87.5 07 62.5 05 87.5 07 0 

 ا����وع 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100
 

ا��دول �ن إ�داد ا�ط�����ن ا����دا �!  أداة ا�درا�& :ا���در  

 

 

 

 

 



 وزارة ا�����م ا����� و ا�
	ث ا����� 

د ا�	��د 
ن 
�د�س � ����� 

 ���� ا���وم ا�������� 
 �
�م��وم  –����و ا����ل  ا  

 

 

 

 

�م�	'�ر �ذ�رة �%�ل �$�دة ��#�ر  � ��وم  إط�ر � ��و ا����ل �(�ص  ا
�مو#�*ل ��.        ��0 ��� ا�ر	م و ا�����/ 
�%وان أ-ر ا#�(دام ا�,��#
وك ا  

أ��م (*) �%�م �لء ھذه ا�#���رة 
�ل �و'و��� و ذا�ك 
و'/ ����  وأر�
�
����7راض#�وظف 	�ر��  إ��
��م إن��� %	�ط�م ����  .ا��%�#
�ا      �����
       

 و��را

 

 

 

:إ�راف                                              ا�ط��
��نإ�داد  

-�%�#�

د 8 ا�-�%� �	�د %ذ�ر -د           #�رة                       ��  
���م ا�زھرة                                                           -  
 
 
 
 
 

                   2015 – 2014: ا�#%� ا������� 



                                                                     :������ا�#���
  أ%-0              ذ�ر             :ا��%س-1
  28-�26ن          25- 23          22- 19 :ا�#ن -2

��#�ر         ��#�%س:�� �ا��#�وى ا���� -3  

دون ��ل  ط��
�          �وظف          / ط��ب  :ا��������ا�	���  -4  
 

ا#�(دام ا�,�#
وك أ%��ط��دات و : ا��	ور ا;ول   
: ھل �#�(دم ا�,�#
وك 
�,� ؟  -5  

 دا*��          أ	��%�          %�درا     
: �� ھو �دد #���ت ا#�(دام ا�,�#
وك ؟  -6  
 

(�س #���ت          أ�-ر �ن (�س #���ت    إ�0 #���          #����ن  
 

ا�,�#
وك ؟ ا��,'�� �د�ك �#�(دام  ا;و<�ت��ھ�  -7  

�	�           �#�ء         ���             	#ب ا�ظروف � 

 
: ��ھ� ا;���ن ا��� �#�(دم  �$� ا�,��#
وك ؟  -8  

 ا�
�ت           �?�ھ� ا�%�ر%ت          ��ن ا���ل          
  .....................                                        أ(رى 	دد 


وك  ا; راددوا / ا#�(دام : ا��	ور ا�-�%� #��,�� :  
 

���ذا �#�(دم ا�,��#
وك ؟  -9  
 ا�	�ول ��0 ���و��ت                         ا��(�ص �ن  راغ ��ط,�

 
ا�$روب �ن ا�وا</                                        ا;�د<�ءا��وا�ل �/ 

   
 ��و�ن ��<�ت �د�دة                           

  

ر ا�,��#
وك ؟  ا;ھلھل �وا ق ��0 ا��وا�ل �/ ا;<�رب و  - 10�  

 %�م           �           

....................................................���ذا؟  



 
ھل ا#�,دت �ن ا�,��#
وك ؟  - 11  

 %�م          � 
.......................................................................؟ ��ف ذ�ك   

 

وك ��0 ��� ا�ر	م #ا-ر ا#�(دام ا�,��:  ا�-��ثا��	ور                     :

   
ھل ��ل �%ك ا�,��#
وك ا<ل �#�ھ��  � %��ط�ت ا���*��� ؟              - 12

   
 %�م          � 

 

ب ا�و<ت ا�ذي �?'�B�� Cو� 
$ذا ا��و</ – 13#
 ھل ���و �%ك ��*��ك 

%�م          �: 
وك]#��   ] 
 

�و-ر ا���<�ت 
�ن  إ�0 � رأ�ك ھل �-ر ا#�(دا�ك ��,��#
وك �ؤدي  - 14  
ا���*�� ؟  أ راد  
�                             %�م   

........................................................�دى ��ون ذ�ك ؟  إ�FGي  
 

ا�,��#
وك �#�ھم  � �وط�د ا���<�ت 
�ن ا;ھل أنھل �رى  – 15  

و ا;<�رب ؟ %�م          �   
.......................................................................��ف ذ�ك ؟   


وك �,�ل 
�?و�� ��� ا�ر	م ؟ %�م          � و ھل �رى 
�ن ا�,��# – 16  
���ذا ؟ 

.................................................................................. 
 
 
 
 

 




	� ��ذ�ور ��������م –�	دي �دوب –������ �� ا��م ��د ا����� ا�  

 

ھل �رون ��ن �وا�� ا��وا�ل ا������� : و�ؤد	�ن او �����ن �� ا���د  ا	�م �����-

؟.��ھم �� �ط� ��� ا�ر!م او ا� �س  

ا���د �دا�� 	)�ر�م ��' ھده ا����درة �ن �$� و	)�ر�م ��' ھ��& ا���%��� �ن �$�    -

.و�ن �$� ا�+����ن ��' ا����د �ن ا��� و�+ر��ن �ران  

�وك ��+' �و��� �ن و��ل ا����ل �,�رھ� �ن �� ��وا�� ا��وا�ل ا�%��	���

�ھم �� �ط� ا�ر!م � &	��ا�و��ل ا�$��ف ا�	+�ل ،ا�$��ف ا��0�ت ،ا�ر��� ،و� ���ن ا�+ط� 

�� ���ن  او ا�' �2ر د�ك وھو �,�ره �ن ا�و��ل �	ده����ت �ن ا���	ب ا��ا������ت و

��	� ا����ل ا����)ر � 	�ه ا�	�ن ا��6 ا��وم �� 2	' ا	& ���ل ���)ر �� ا�)5ص 

������ل �ن ���ن � �د دون ان ��ون �& ا���ل ���)ر  6��وك �ا�5ر و������� ا�%��

���ت ���0ر�ن ��و	ون �� ا�� �ن �$� ا�������ت 	�د ان ھ	�ك ا	�س .ھذه �ن �$� ا�

 8���ا���ن � �دة ��0رة � ���		� ا����ل � $م �)�ل ���)ر ر��� ا����ل � $م ���ف �

���+��م �������ت �و��� و���ن !�' دور�� �ن دون .��ھ9&  6� &	���وك �$	� 	�د ا�%��

�ھم �� ��� او ز��دة ا����ل ا� ���� ��ن ا�. ا�!��� ا�' �رف ا���ل  �������.ر!�مو  

$م ��ھ�� ���رة �� ا��وا�ل ��ن ا��راد �� ا������ و��ن ا����� �ت ادن � � �$�

��������� ���		� ان 	!�م ���$� �ن ا���	ب ا� ���.  
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�� ا��را�
 وا����در�� 

  :المصادر  -1

  بالعربية-أ

  المعاجم والقواميس :أوال

  1،2000المجلد الخامس ،دار صادر،لبنان ،لبنان ،ط:ابن منظور ،لسان العرب-1

  2،1972،مصر،طاألولالجزء :الوسيط انيس ابراهيم ،منتصر عبد الحليم،المعجم-2

  1986ترجمة سليم حداد،جزء االول،:بوردن وفيريكو،المعجم النقدي لعلم االجتماع-3

-عربي انجليزي:عامر،معجم المصطلحات التربوية والنفسية  نجار،حامد حسن شحاته،زينب-4

  1،2003،القاهرة،مصر،طاللبنانيةعربي،الدار المصرية -انجليزي

  تالموسوعا:ثانيا

الحنفي عبد المنعم ،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ،مكتبة مدبولي -1

  4،1994،القاهرة،ط

ب،عالم الكتب -الحرف أ:مجدي عزيز ابراهيم ،موسوعة المعارف التربوية-2

  1،2007،القاهرة،مصر،ط
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  : قائمة المراجع -2

  الكتب

االجتماعي،دار مجدالوي للنشر ابو عرقوب ابراهيم ،االتصال االنساني ودوره في التفاعل -1

  1،2010والتوزيع ،االردن،ط

 مصر، البيومي محمد احمد ،علم االجتماع العائلي،دار المعرفة الجامعية،االسكندرية،-2

  2008ط،.د

الحالوة محمد سيد،علي عبد العاطفي رجاء،العالقات االجتماعية للشباب بين الدردشة -3

  2011ط،.داالنترنت والفايسبوك،االسكندرية،مصر،

الجديد والصحافة االلكترونية،دار وائل للنشر  اإلعالمالدليمي محمد عبد الرزاق،-4

  1،2011،االردن،ط

  1،2000المسلمة في العالم المعاصر ،دار الفكر لمعاصر،بيروت،ط األسرةالزحيلي وهبة،-5

صادق،تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملة ومواجهة  ،يسرية الشربيني زكرياء-6

  2001ط،.مشكالته،دار الفكر العربي،القاهرة،د

سوسيولوجيا االعالم في المجتمع :الطويرقي عبد اهللا،صحافة المجتمع الجماهيري-7

  1997ط،.الجماهيري،مكتبة العبيكان،الرياض،د
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مقدمة في علم االجتماع العائلي،المكتبة الجامعية :والزواجاألسرة الوحيشي احمد البيري،-8

  1،1998،طالمفتوحة،طرابلس

للنشر  أسامة،دار نظريات االتصالالمشاقبة بسام عبد الرحمان،-9

  1،2011،طاألردن،عمان،والتوزيع

  1،2010والتوزيع،القاهرة،مصر،ط الفجر للنشر ،دارنظريات االتصالحجاب محمد منير،-10
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حمدي حسن،الوظيفة االخبارية لوسائل االعالم،دار الفكر العربي للنشر -12
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زيدان عبد الباقي ،وسائل واساليب االتصال في المجاالت االجتماعية التربوية واالدارية -16
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  2000ط،.والتوزيع،القاهرة،مصر،د

البحوث الجامعية،المكتب الجامعي  إلعدادمحمد شفيق،الخطوات المنهجية -25
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ادة بن عويشة زبيدة،اثر عمل الزوجة االم في بناء االسرة الجزائرية ،مدكرة تخرج لنيل شه-2
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علوم االعالم واالتصال،تحت اشراف االستاد الدكتور احمد حمدي،جامعة 
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�����:  

لقد شهد القرن العشرين العديد من االختراعات في شتى مجاالت الحياة          

وبالخصوص وسائل االعالم حيث شهدت تلك الفترة الحداثة التكنولوجية اوجها مغيرة بدلك 

إن ظهرت االنترنت حتى استقطبت اهتمام العامة بها ،وهدا منظور الجماهير العام لكن ما 

بفضل تقنياتها الحديثة التي انعكست على كل مجاالت الحياة عامة حتى انها قضت على 

  .روتين االتصال التقليدي أي وحيد االتجاه

فتكنولوجيا االتصال اسدلت الستار عن المعلومات والمعارف للتفجر بدلك ثورة          

مات، اذ ان تسارع الوتيرة التنموية وتسارع االحداث والمجريات في العالم جعل الطلب المعلو 

 . على المعلومات في تزايد مستمر  ومعه التقنيات واالدوات التي تتيح توصيله وتسهله 

فشبكات التواصل االجتماعي هي ايضا من بين االختراعات التي غيرت عالمنا          

قع نجد الفايسبوك الدي يعتبر مالد لكل الفئات والشرائح باختالف ،وفي مقدمة هده الموا

  .مستوياتهم وثقافتهم ومكانتهم فينشرون كل ما يتعلق بحياتهم االجتماعية ومشاكلهم

 
 


