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   ى من أودعني هللاـــــــإل

  يا أرحم الراحمين 

 ى من ال يمكن لألرقام أن تحصي فضائلها

  وأطال في عمرها

   محمد ابنهماأختي أمينة وزوجها خالد و 

  2015 

  

  

  

  

إل ،يرتعش قلبي لذكرهو ، بكل فخر سمهاى من أحمل 

 برحمتك ارحمهاللهم  ،﴾يــــأب﴿أهديك هذا البحث يا 
  

ى من ال يمكن لألرقام أن تحصي فضائلهاـــــإل ا،من ال يمكن للكلمات أن توفي حقه

وأطال في عمرها يــــالغالية أدامهما اهللا ل ﴾يـــأم﴿ى ـــــــإل
 

أختي أمينة وزوجها خالد و  ،ى من تذوقت معها أجمل لحظات حياتي

 ةـدومــي خـــخال ةى إبنـــــــإل

 ى صديقتي نبيلة وعائلتهاــــــإل

 وانـــــــــة جـــر دفعــاستــــــة المـــلبـل طــــــى كــــإل

 

  

  

ى من أحمل ــــــــإل

أهديك هذا البحث يا 

من ال يمكن للكلمات أن توفي حقه ىـــــــإل

إل

ى من تذوقت معها أجمل لحظات حياتيـــــــإل



سمه اإلى من أحمل ، إلى من علمني العطاء بدون انتظار

 ي الغد وٕالى األبد

ى بسمة الحياة ــإل، ى معنى الحنان والتفاني

 ى أغلى الحبايبـــى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إل

 يـاتـــى رياحين حي

 القلب الطيب والنوايا الصادقة

 اصة الطفل الصغير محمد

 و بالل بن رباح

 

 

  

إلى من علمني العطاء بدون انتظار، ى من كلله اهللا بالهيبة والوقار

 ارــــكل افتخــب

ي الغد وٕالى األبدـــها اليوم وفـــى كلماتك نجوم أهتدي بــــوستبق

 ~ــز دي العزيـــــوال ~

ى معنى الحنان والتفانيـــوٕال ،ى معنى الحبـــإل، ي في الحياة

 وسر الوجود

ى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إل

 ~ ةــيبـي الحبـــــأم ~

ى رياحين حيــــإل ،والنفوس البريئة ،ةـــاهرة الرقيقـــى القلوب الط

 خوتيإ

القلب الطيب والنوايا الصادقة يتَ صاحبَ ى ـــــإل

 انـــــزيزتـاي العـــجدتَ 

اصة الطفل الصغير محمدـــا خـوعائلته ي نبيلةــــى صديقت

و بالل بن رباح ،ي الذكر مسجد التهذيبــى حلقتــــإل

 ى كل من درس معي ودرسنيــــــإل

  

ى من كلله اهللا بالهيبة والوقارـــإل

وستبق

ي في الحياةـى مالكــــإل

ى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلـــــإل

ى القلوب الطـــــإل

ى صديقتــــإل



  "ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس

  توجه إلى اهللا تبارك و تعالى بالحمد و الثناء و الشكر 

  في إنجاز هذا العمل، على ما فيه من ضعف البشر 

  فيه من صواب فهو من محض فضله سبحانه و تعالى 

  و منه علينا، فله الحمد والشكر و نسأل اهللا العفو و الغفران   

     تقدم بالشكر الخاص إلى كل األستاذة الذين منوا علينا بمساعدتهم و توجيهاتهم القيمة 

ولو بكلمة طيبة ومعلوماتهم النيرة وٕالى كل من ساعدني في إتمام هذا العمل المتواضع 

  

  

ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس): "صلى اهللا عليه وسلم(يقول رسول اهللا 

توجه إلى اهللا تبارك و تعالى بالحمد و الثناء و الشكر نمن منطلق هذا الحديث 

في إنجاز هذا العمل، على ما فيه من ضعف البشر  اوفقنكما يحبه ويرضاه على أن 

فيه من صواب فهو من محض فضله سبحانه و تعالى  اكنو قصر النظر فما 

و منه علينا، فله الحمد والشكر و نسأل اهللا العفو و الغفران   

تقدم بالشكر الخاص إلى كل األستاذة الذين منوا علينا بمساعدتهم و توجيهاتهم القيمة 

ومعلوماتهم النيرة وٕالى كل من ساعدني في إتمام هذا العمل المتواضع 

 .وابتسامة صادقة

 

 

 

 

 

يقول رسول اهللا 

من منطلق هذا الحديث  

كما يحبه ويرضاه على أن 

و قصر النظر فما 

و منه علينا، فله الحمد والشكر و نسأل اهللا العفو و الغفران   

تقدم بالشكر الخاص إلى كل األستاذة الذين منوا علينا بمساعدتهم و توجيهاتهم القيمة ن

ومعلوماتهم النيرة وٕالى كل من ساعدني في إتمام هذا العمل المتواضع 



 مقدمة

 

 أ  

  : مقدمة

التي لها األثر الكبير على  المختلفة جوهريةالتغيرات اليواجه العالم اليوم العديد من   

وبدأت أثار هذه التغيرات على مستوى بصورة عامة و على المراهقين بشكل خاص، المجتمع 

، بل تعدى ذلك إلى المستوى العالميالجماعات واألفراد ليس على المستوى المحلي فقط 

و من أهم  .لف التنظيمات والبنى االجتماعيةمحدثة ظواهر جديدة وتأثيرات مباشرة على مخت

حت وسيلة االتصال التي أصبهذه التطورات في عالم االنترنت مواقع التواصل االجتماعي 

لنقل أفكارهم لجميع المستخدمين  ليومية بحيث أتاحت الفرصةالمؤثرة في األحداث ا

أحدثت طفرة نوعية في مجال كما ما يرغبون في نقله  االجتماعية و مقضاياه مناقشة و

إذ كان لهذا التواصل نتائج مؤثرة في المجال اإلنساني  االتصال بين األفراد والجماعات،

إلى درجة أصبحت احد أهم عوامل التغير االجتماعي محليا وعالميا  .الثقافي واالجتماعي و

انتشرت و  .وذلك بما تتيحه هذه الوسائل من إمكانات للتواصل والسرعة في إيصال المعلومة

 والتقاليد والعادات األعراف و الجغرافية،بشكل كبير و سريع، مما أدت إلى كسر الحدود 

المسافات بين  تقربو  ،ببعض بعضهم هءأبنا تربط صغيرة كقرية يبدو هتوجعل االجتماعية،

، ولعبت راهقيناستأثرت بجمهور واسع من الم وتعددت  ، وتبين الثقافا توزاوجالشعوب 

في إيصال األخبار السريعة والرسائل  اابل كان الفضل أيًضا لهبالمق دوًرا بارًزا في حياتهم، و

 التي اإللكترونية والمواقع البرامج من مجموعة هيف ،األحداثمقاطع الفيديو عن  النصية و

 أو الذكي هاتفه جهاز على تحميلها أو عليها، به خاص موقع إنشاء للمستخدم يمكن

 أو المعرفة، أو القرابة، برابط اآلخرين مع التواصل و االرتباط خاللها من يمكنه اللوحي،

" الفايسبوك"و أهم هذه المواقع . .العمل و الدراسة زمالء أو الهواية، و االهتمام أو الصداقة،

ستدعي يظاهرة كونية  حتى صارأنظار مختلف الفئات العمرية في المجتمعات، لفت الذي 

، ونظرا لالنتشار المتزايد والكثيف لوصول إلى بناءات علمية مناسبةلالتحليل  الدراسة و

انتشارا  شعبية كبيرة و حقق كما خدمات تفاعلية مزايا وقدمه من يهذا لما  و هلمشتركي



 مقدمة

 

 ب  

ن وباألخص م ا لإلقبال الكبير والمتزايد عليه، و هذا نظر مستخدمينكونيا بين الجماهيريا 

   .ناحية التصفح

 أن أدركوا الذين االفتراضي المجتمع إطار في المتفاعلين المراهقين مهمة تحددتو   

 واوجهت فقد ثم من و التعبير، حرية إلى الحاجة من ابتداء احتياجاتهم، غالب يشبع ال الواقع

، و انطالقا مما سلف ذكره تأتي هذه الدراسة لكي تسلط الضوء على االفتراضي المجتمع إلى

رموز أحد فهو " الفايسبوك"دوافع استخدام المراهق الجزائري لموقع التواصل االجتماعي 

عقول المراهقين، بحيث أننا لن نجد مراهق ال  ، تسلل إلىالحديثة تكنولوجياأبرز نتائج الو 

من  او نسعى لمناقشتههذا  ما جعلنا ننظر بجدية إلى الظاهرة " الفايسبوك"يعرف ما هو 

  .خالل هذا البحث

الجانب المنهجي، الجانب النظري و الجانب : و قد قسمنا الموضوع إلى ثالث جوانب  

  .التطبيقي

الذي حددنا من خالله الموضوع و أهميته و أهدافه، كما تطرقنا إلى  الجانب المنهجي

الدراسات السابقة و التي تصب في مجال هذا البحث، اإلشكالية و تساؤالتها بعدها اقترحنا 

الفرضيات، و تحديد المفاهيم األساسية، اعتمدنا على منهج المسح و أداة االستبيان و تحديد 

  :دية، و تمثل الجانب النظري في ثالث فصول تحت عنوانعينة الدراسة التي كانت قص

، مفصل في ثالث مباحث، المبحث األول بعنوان مفهوم المراهقة، المراهقة :الفصل األول

المبحث الثاني المراهقة خصائصها و مشاكلها و المبحث الثالث آراء بعض الباحثين حول 

  .المراهقة

ا حديثة، تضمن أيضا ثالث مباحث، المبحث األول ثورة تكنولوجي" االنترنت" :الفصل الثاني

ماهية شبكة االنترنت، المبحث الثاني خدمات االنترنت و المبحث الثالث ايجابيات االنترنت 

  .و سلبياتها



 مقدمة

 

 ج  

قسمناه إلى ثالث مباحث، المبحث األول  مواقع التواصل االجتماعي، فقد :ثالفصل الثال

الثاني أنواع مواقع التواصل االجتماعي، المبحث  مفهوم مواقع التواصل االجتماعي، المبحث

  .الثالث خصائص و خدمات مواقع التواصل االجتماعي

أما الجانب التطبيقي فقد جاء فيه تحليل النتائج اإلحصائية التي توصلنا إليها بعد   

ثم استخالص النتائج و التحقق من  إلى ميدان البحث و تفريغ االستمارة في جداول نزولال

 .صحة الفرضيات



  :خطة الدراسة

  مقدمة

  :الجانب المنهجي

  الدراسات السابقة

  تحديد اإلشكالية

  تساؤالت الدراسة

  صياغة الفرضيات

  أهمية الدراسة

  أهداف الدراسة

  أسباب اختيار الموضوع

  تحديد المفاهيم

  منهج الدراسة

  أدوات الدراسة

  تحديد مجتمع البحث و العينة

  المجال الجغرافي و البشري و الزماني

  المقاربة النظرية

  



  :الجانب النظري

  المراهقة :الفصل األول

  تمهيد

  مفهوم المراهقة: المبحث األول

  خصائص المراهقة و مشاكلها: المبحث الثاني

  آراء بعض الباحثين حول المراهقة: المبحث الثالث

  خالصة

  ثورة تكنولوجية حديثة" االنترنت" :الفصل الثاني

  تمهيد

  ماهية شبكة االنترنت: األول المبحث

  شبكة االنترنت وخدمات خصائص: المبحث الثاني

  ايجابيات و سلبيات االنترنت: المبحث الثالث

  خالصة

  مواقع التواصل االجتماعي :الفصل الثالث

  تمهيد

  مفهوم مواقع التواصل االجتماعي و نشأتها: المبحث األول

  ل االجتماعيخصائص و خدمات مواقع التواص: المبحث الثاني



  أهم مواقع التواصل االجتماعي: المبحث الثالث

  خالصة

  :الجانب التطبيقي

  الجداول ضعر 

  التعليق و التفسير

  عرض النتائج

  من صحة الفرضياتالتحقق 

  خاتمة



Synthèse de l'étude: 

Chaque but d'étude ou le but, il est une valeur scientifique, généralement compris comme la raison 

pour laquelle nous avons préparé cette étude, qui vise à trouver les motifs de l'utilisation d'une 

adolescente algérienne site de réseautage social «Facebook», et nous avons utilisé dans le processus 

de collecte de données d'adolescents avec un questionnaire de l'outil, et distribué à 110 de manière 

délibérée unique et la forme a été divisé en trois zones: 

Le premier axe utilise «Facebook», et le deuxième adolescent algérien motivés à utiliser "pour 

Facebook", le troisième axe de rôles "Facebook" dans la vie de l'adolescent algérien, et les résultats 

de notre étude sont les suivants: 

• La plupart des adolescents passent plus de trois heures dans leur utilisation du site, et plus de 

service favorisée par les adolescents lorsqu'ils naviguent sur le site est le service de chat et de 

partager des photos, et les résultats ont constaté que adolescente algérienne utilise un site 

"Facebook" hors de communication avec les amis et la famille, la nécessité qui a rencontré par eux 

sur le site Il est de communiquer et d'interagir avec les autres par une grande marge. 

• et aussi nous avons déterminé qu'un pourcentage élevé de répondants en leur donnant le site une 

chance de voir des gens ne reçoivent pas leurs connaissances dans la réalité réelle, et les a aidés à 

développer leurs talents et d'élargir leurs relations sociales et leur ont permis de regarder les 

nouvelles du monde dans divers domaines et l'expression d'opinions personnelles sur les 

événements actuels ". pour rôle Facebook »dans leur vie. 

 



 :ملخص الدراسة

إن لكل دراسة هدف أو غرض يجعلها ذات قيمة علمية، يفهم عادة على أنه السبب  

الذي من أجله قمنا بإعداد هذه الدراسة  التي تسعى إلى معرفة دوافع استخدام المراهق 

، و لقد استعنا في عملية جمع البيانات من "الفايسبوك"الجزائري لموقع التواصل االجتماعي 

، و تم تقسيم االستمارة إلى بطريقة قصدية مفردة 110، وزعت على المراهقين بأداة االستبيان

  :ثالث محاور

، و الثاني دوافع استخدام المراهق الجزائري "الفايسبوك"المحور األول استعماالت 

تائج ، و كانت نفي حياة المراهق الجزائري" الفايسبوك"، أما المحور الثالث أدوار "للفايسبوك"

  :دراستنا كاآلتي

أكثر ، و أكثر من ثالث ساعات في استخدامهم للموقع قضوني معظم المراهقين •

و مشاركة الصور،  ةن وقت تصفحهم للموقع هي خدمة الدردشيالمراهق فضلهاخدمة ي

بدافع التواصل  "الفايسبوك"موقع  يستخدم أن المراهق الجزائريو توصلت النتائج إلى 

التواصل و التفاعل مع التي يلبيها لهم الموقع هي حاجة ، فالاألصدقاءمع األهل و 

 .كبيرة اآلخرين بنسبة

المبحوثين أتاح لهم الموقع فرصة لمعرفة نسبة عالية من إلى أن  أيضا توصلنا و •

 همفي تنمية مواهب همكما ساعد، حظوا بمعرفتهم في الواقع الحقيقيأشخاص لم ي

في مختلف التطلع على األخبار العالمية  منالجتماعية و مكنهم توسيع عالقاتهم او 

دورا في " للفايسبوكف" راء الشخصية حول األحداث الجاريةالتعبير عن اآلالمجاالت و 

 .حياتهم



  جامعة عبد الحميد ابن باديس

  كلية العلوم االجتماعية

  

  

  دليل االستمارة

  أخي الفاضل، أختي الفاضلة

نحن طلبة السنة الثانية ماستر وسائل اإلعالم و المجتمع بصدد إنجاز بحث في إطار اإلعداد لمذكرة 

  نموذجا" الفايسبوك"تخرج تحت عنوان دوافع استخذام المراهق الجزائري لمواقع التواصل االجتماعي 

و لكوننا نبني هذه الدراسة من آرائكم و مواقفكم و انطباعاتكم و دوافعكم فإننا نضع بين أيديكم هذه 

االستمارة و كلنا رجاء بأن يتم تعبئتها بكل موضوعية و دقة، و يجدر بنا إحاطتكم علما أننا سنراعي 

  االقتصار على استخدامها ألغراض علمية بحثةسرية البيانات و المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها و 

  مع امتنانا و جزيل شكرنا لقبول تعاونكم معنا
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  :التحقق من صحة الفرضيات

إن الفرضيات التي يقترحها كل باحث قد تتحقق و يصدق تنبؤه و هذا من خالل   

د يتحقق جزءا منها، و ال يتحقق مقارنتها مع النتائج المتوصل إليها و قد يحدث العكس أو ق

فتكون نسبية و مقبولة إلى حد ما، و على ضوء هذا سوف تعرض النتائج التي  لجزء اآلخرا

  :توصلنا إليها في البحث هذا مقارنة مع فرضيات الدراسة و هي كاآلتي

  :الفرضية األولى

راهق الجزائري لدى الم" الفايسبوك"طرق استخدام موقع التواصل االجتماعي  تتباين"  

  ."من مستخدم إلى آخر

هذا ما أشارت " الفايسبوك"الذكور و اإلناث لموقع  المراهقين بين استخدام هناك فروق  

  :إليه النتائج

ذكور العينة هم الذين يستخدمون الموقع أكثر من ثالث سنوات مقارنة باإلناث، أما  -

  :الفروق بين الفئات العمرية فلقد اتضح أن

أكثر من ثالث ساعات مع يقضون سنة  21-19المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم بين  -

  .موقعتصفحا للكثر فهم األ "الفايسبوك"واصل االجتماعي الت موقع

ليوم أكثر من ثالث مرات في ا" الفايسبوك"يتصفحون موقع  18-15أفراد العينة بين  -

  .الفئات األخرىمقارنة ب

  .من المنزل مقارنة بالذكور" الفايسبوك"إناث العينة يتصفحن  -

  .، أما اإلناث يفضلون خدمة التعليقاتيفضلون خدمة الدردشة لبية الذكورأغ -
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يختار إناث العينة أصدقائهم في الموقع على أساس عالقة القرابة أو الصداقة في حين  -

  .يختار الذكور بعد قراءة السيرة الشخصية

الذكور يستخدمون هوية حقيقية و يضعون صورهم الشخصية، أما اإلناث أكثر استخداما  -

  .ماء مستعارةألس

معظم الذكور يميلون للتسجيل في المجموعات الترفيهية، بينما اإلناث يفضلن التسجيل في  -

  .المجموعات الدينية

  .تحققتالفرضية األولى  المتوصل إليها يمكن القول أن النتائجمن  و  

التواصل بغرض " الفايسبوك"موقع يستخدم المراهق الجزائري "لفرضية الثانية ل بالنسبة  

كان التواصل " للفايسبوك"وراء استخدام المراهق الجزائري  الغرضأن يتبين لنا ، "مع اآلخرين

ف على أشخاص جدد و كذا الترفيه مع األصدقاء و األهل بالدرجة األولى، ليليه التعر 

يريدون التعرف على آخر  %7.42التسلية ثم التثقيف و تمضية الوقت، في حين نالحظ و 

بدافع الهروب " للفايسبوك"عالميا، ونشير بأن اإلناث أكثر استخداما - وطنيا-حليااألخبار م

  .و االجتماعي ن الفراغ العاطفيمن الواقع و التخلص م

لتلبية حاجاتهم المختلفة للتواصل مع " الفايسبوك"نالحظ أن أفراد العينة يلجئون إلى موقع  -

  .المجاالت و التعبير بكل حريةاآلخرين و الحصول على المعلومات في كل 

يشعرهم " الفايسبوك"على أن غيابهم عن ) %46.9(من المبحوثين  كبيرةوافقت نسبة  -

  .بالفراغ

للمراهق " الفايسبوك"تبين من خالل نتائج تحليل البيانات أن اإلشباعات التي حققها  -

، يليها إيجاد حلول لمشاكله المختلفة، كما )%74.78(الجزائري معرفة أصدقاء أكثر 

بأن التي ترى  هذا ما يؤكد صحة الفرضيةاستطاع بناء شخصيته بتواصله مع الفئة المثقفة، 
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قد تحققت  "إليه للتواصل مع اآلخرينيلجأ " الفايسبوك"المراهق الجزائري الذي يستخدم موقع "

  .األول بالنسبة لهم ألنه الهدف

كانت النتائج " دور في تنشئة المراهق الجزائري" الفايسبوك"لموقع "الثالثة أما الفرضية   

  :كاآلتي

دور في حياتهم حيث أتاح لهم فرصة للتعرف " للفايسبوك"معظم أفراد العينة يرون أن  -

على أشخاص لم يحظوا بمعرفتهم في الواقع الحقيقي و سمح لهم بمناقشة مواضيع مختلفة، 

رصيدهم المعرفي في كل المجاالت  و و زيادة ثقافتهم الدينية واهبهمكما ساهم في تنمية م

دور في تنشئة " للفايسبوك"بأن إال في السياسة، يمكننا القول بأن هذه الفرضية تحققت نسبيا 

  .المراهق الجزائري

وتؤشر هذه النتائج على أن المراهق الجزائري مستخدم نشط لديه العديد من الحاجات   

إلشباعها من خالل استخدامه للموقع وانتقائه للمحتوى، هذه الحاجات والدوافع التي يسعى 

تتغير تبعا للعديد من المتغيرات االجتماعية والنفسية، وحسب نتائج الدراسة تأتي في مقدمة 

، فهذه الفرضية قد تحققت نسبيا هذه الحاجات الحاجة إلى التواصل وربط عالقات الصداقة

جزائري اجتماعيا و دينيا و لم تتحقق في التنشئة السياسية إال بنسبة في تنشئة المراهق ال

  .ضئيلة جدا
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ميدان الدراسة األساسية، و التعرف على الصعوبات التي قد من خالل النزول إلى   

تواجه الباحث أثناء قيامه بالبحث، قمنا في دراستنا هذه بالتوجه إلى مجتمع البحث قصد 

ثم استمارة بحث على المراهقين،  110استطالع ميدان البحث، و ذلك من خالل توزيع 

استخالص أهم النتائج التي ساعدتنا في  تفريغ هذه االستمارة في جداول و تحليلها و من ثم

  .ضبط الموضوع بصفة نهائية و تصميم استمارة البحث األساسية

  :عرض الجداول

  .يمثل توزيع العينة من حيث متغير الجنس :01الجدول رقم 

  

 %58.18هذا الجدول أن نسبة اإلناث أكثر من الذكور حيث يمثل يتبين من خالل   

  .مفردة 46 ما يعادل %41.81، بينما الذكور مفردة 64ما يعادل 

  .و ذلك راجع للتوزيع العشوائي لالستمارات

  

  

  

 الجنس التكرار النسبة المئوية

 ذكور 46 %41,81

 إناث 64 %58,18

 المجموع 110 %100
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  .يمثل توزيع العينة من حيث متغير السن: 02الجدول رقم 

  

توزيع العينة حسب السن، فقد كانت الفئة التي تتراوح  )02(رقم  الجدول تمثل نتائج  

، يليها أفراد العينة %71.81سنة أكثر استخداما للفايسبوك بنسبة  21-19أعمارهم بين 

و أخيرا أفراد العينة بين  %22.72 سنة ممثلين نسبة 18-15الذين تتراوح أعمارهم بين 

  .%5.45سنة بنسبة  11-14

 .يمثل توزيع العينة حسب متغير المستوى التعليمي: 03الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى التعليمي

  10,90%  12  المتوسطة

  27,27%  30  الثانوية

  61,81%  68  الجامعة

  100%  110  المجموع

 

ل ما يعاد %61.81المستوى الجامعي أعلى نسبة تقدر بـ يوضح هذا الجدول أن   

  .%10.9ليليه المستوى اإلكمالي بنسبة  ، %27.27بنسبة مستوى الثانوي الم مفردة، ث 68

  

  النسبة المئوية  التكرار  السن

11-14  6  %5,45  

15-18  25  %22,72  

19-21  79  %71,81  

  %100  110  المجموع
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  ".الفايسبوك"استعماالت  :المحور األول

  ):04(تعليق و تفسير الجدول رقم 

 مدة استخدام أفراد العينة لموقع التواصل االجتماعي )04(رقم يمثل الجدول   

 21- 19، و تشير نتائج الجدول إلى أن فئة الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين "الفايسبوك"

، يليهم الذين %82.35سنة يستخدمون الموقع منذ أكثر من ثالث سنوات و ذلك بنسبة 

فئة العمرية من اإلناث ال ابلهاذكور تق %50بة سنة بنس 18-15تترواح أعمارهم ما بين 

سنة إناث أجابوا بأنهم  14-11، أما الذين أعمارهم تتراوح ما بين %32.6  بـ سنة 19-21

  .منذ أقل من سنة" الفايسبوك"يملكون حساب على 

سنة هم السابقون في  21- 19نستنتج أن ذكور العينة الذين تتراوح أعمارهم ما بين   

سنة تأخروا في  14-11، أما الذين أعمارهم ما بين "الفايسبوك"امتالك حساب على موقع 

  .و ذلك لمعارضة أوليائهم في البداية على ذلك نظرا لصغر سنهم فتح حساب على الموقع

يمثل عالقة متغير الجنس بعدد حسابات التي يملكها أفراد العينة على : 05الجدول رقم 

  ."الفايسبوك"

  المجموع  إناث  ذكور  اإلجابة

النسبة    التكرار
  المئوية

  النسبة المئوية  التكرار

  النسبة المئوية  التكرار

  64,54%  71  79.68%  51 43.47%  20  واحد

  28,18%  31  18.75%  12  41.3%  19  4إلى  2من 

  7,27%  8  1.56%  1  15.21%  7  فما فوق 4

  100%  110  100%  64  100%  46  المجموع
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يملكون حساب  كال الجنسينأن أغلبية العينة من ) 5(يتضح من خالل الجدول رقم   

 4-2، لتليها الفئة التي تملك من %64.54حيث بلغت النسبة " الفايسبوك"واحد على موقع 

  .%7.27فما فوق بنسبة  4و أخيرا الذين يملكون  %28.18على الموقع بنسبة  حساب

  .لدى أفراد العينة" الفايسبوك"يمثل الفترات المفضلة الستخدام : 06الجدول رقم 

  

" الفايسبوك"يفضلون استخدام  معظم المبحوثيننتائج الجدول أن  من خالل يتبين لنا  

نهم استخدامه في كل األوقات، م %30.46يفضل كما  %39.84ليال و ذلك بنسبة 

زواال، أما صباحا ال يفضل أفراد العينة  %4.68مساءا و تفضل استخدامه نسبة  %25و

  .تصفح الموقع

عدد و لالنترنت،  المراهقين متفرغينفيه أغلبية يكون الفترة الليلية هي الوقت الذي ف  

لك وقت فراغ بالنسبة للبعض، ذقد يكون  الموقع زواال و إلى الدخولون يفضلهم قليل من

 .أنه وقت الدراسةيدل على  لفترة الصباحيةفي ا الموقع  استخداموعدم 

  

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  0  0  صباحا

  4,68%  6  زواال

  25%  32  مساءا

 39,84% 51  ليال

 30,46% 39  كل األوقات

  100%  128  المجموع
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يمثل عالقة متغير السن و الجنس بالوقت المستغرق في استخدام أفراد : 07الجدول رقم 

  ".الفايسبوك"العينة لموقع 

 

سنة  21-19  أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ) 07(الجدول رقم  تشير نتائج  

 %57.57مقارنة بالفئات العمرية األخرى، حيث يستغرق " الفايسبوك"استخداما لموقع أكثر 

  المجموع  سنة 21-19  سنة 18-15  سنة 14-11  اإلجابة

النسبة   التكرار
  لمئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

أقل من 
  ساعة

1  %11.11  4  15.38%  8  %6,06  13  %11,81  

من 
ساعة 
إلى 

  ساعتين

5  %55.55  10  %38.46 25  %21,21  40  %36,36  

من 
ساعتين 

إلى 
ثالث 
  ساعات

2  %22.22  3  %11.53  12  %15,15  17  %15,45  

أكثر من 
ثالث 
  ساعات

1  %11.11  9  %34.61 30 %57,57 40 %36,36 

  100%  110  %100  75  %100  26  %100  9  المجموع
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 18-15من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين  %34.61أكثر من ثالث ساعات مقابل 

نتائج أن ال بينت كما، سنة 14-11من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين  11.11سنة، و 

حيث  18-15للموقع هم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين الفئات األقل استخداما 

من سنة يستغرقون  14-11منهم أقل من ساعة أما المبحوثين بين  %15.38يستغرق 

و من ساعتين إلى ثالث  %55.55لموقع حيث يستغرق ساعة إلى ساعتين في استخدام ا

  .%22.22ساعات بنسبة 

رنة ببقية الفئات مقا" لفايسبوكل" تصفحاثر سنة أك 21-19أن الفئة بين  لنا و تبين  

  .العمرية األخرى

  .في اليوم الواحد" الفايسبوك"يمثل عدد مرات تصفح : 08الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  18,18%  20  مرة واحدة

من مرتين إلى ثالث 
  مرات

40  %36,36  

  45,45%  50  الث مراتأكثر من ث

  100%  110  المجموع

  

في اليوم الواحد نجد أن " بوكالفايس"تصفح أفراد العينة لموقع فيما يخص عدد مرات   

ثم تليها من مرتين إلى  %45.45تصفح الموقع أكثر من ثالث مرات بنسبة أعلى نسبة 

    .%18.18، لتليها مرة في اليوم بـ %36.36ثالث مرات في اليوم بنسبة 
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  ".للفايسبوك"أماكن استخدام أفراد العينة متغير الجنس بيمثل عالقة : 09الجدول رقم 

  

 االجتماعيم موقع التواصل أن أماكن استخدا )09(رقم  من خالل الجدول يتضح  

" الفايسبوك"، حيث يمثل استخدام اإلناث بنسب متفاوتة بين الذكور و تختلف ما "فايسبوكال"

مقاهي كور ثم ذ %50مقابل % 60.93 من بينها % 56.36 المنزل أعلى نسبة وهي في

ذكور يليها أماكن  %41.30إنا ث و   %28.12من بينها  %33.63 نترنت بنسبةاال

  .ذكور %8.69إناث و  %10.93من بينها  %10بنسبة ) الجامعة(أخرى 

" الفايسبوك"أعاله أن فئة اإلناث أكثر استخداما لموقع  نستنتج من النتائج الموضحة  

و ذلك راجع إلى طبيعة المجتمع الجزائري مجتمع محافظ، فمعظم العائالت ال في المنزل 

تسمح لإلناث التوجه إلى مقاهي االنترنت، و كذلك ميول المستخدمين الستخدام الموقع ليال 

من " الفايسبوك"على وجود االنترنت في المنزل خاصة ما يتعلق باإلناث و تعود قلة نسبة 

  
  اإلجابة

 المجموع إناث ذكور

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 النسبة المئوية التكرار

  %56.36  62  %60.93  39  %50  23  المنزل

مقهى 
  االنترنت

19  41.30%  18  28.12%  37  33.63%  

أماكن 
  أخرى

4  8.69%  7  10.93%  11  10%  

  100%  110  %100  64  %100  46  المجموع
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التي تمكن الطلبة " الويفي"من األقسام في الجامعة ال توفر خدمة  الجامعة نظرا إلى العديد

 .من االتصال

  ".الفايسبوك"يمثل طريقة استخدام موقع : 10الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  58,46%  76  الكمبيوتر الشخصي

  41,53%  54  الهاتف الجوال

  100%  130  المجموع

  

نتائج الجدول يتبين لنا أن أغلبية أفراد العينة يفضلون استخدام موقع  من خالل   

تصفح  %41.53، في حين يفضل %58.46من الكمبيوتر الشخصي بنسبة " الفايسبوك"

من الهاتف الجوال، و ذلك راجع إلى أن الكمبيوتر الشخصي يساعد " الفايسبوك"موقع 

  .أن الهاتف الجوال ال يمكنهم من ذلك المستخدمين في نقل و حفظ بيانات عليه، في حين
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  .حسب متغير الجنس" الفايسبوك"يبين مع من يستخدم أفراد العينة : 11الجدول رقم 

  

، حيث نجد أن "الفايسبوك"يوضح طريقة استخدام المبحوثين لموقع  الجدول هذا  

يستخدمون معظمهم حيث أن " الفايسبوك"االستخدام الفردي لموقع  الذكور و اإلناث يفضلون

بالنسبة لإلناث  %80.82بة بالنسبة للذكور و نس %80.76الموقع لوحدهم و ذلك بنسبة 

مع أصدقائهم أو أفراد عائلتهم  نالحظ كذلك أفراد العينة يستخدمون الموقع مع اآلخرينو 

  .ة لإلناثبالنسب %9.5بالنسبة للذكور و  %9.6ذلك بنسبة و 

العينة يفضلون استخدام الموقع لوحدهم، و  و نستنتج من الجدول أن أغلبية أفراد  

يمكن تفسير ذلك إلى طبيعة االستخدام الفردي لجهاز الكمبيوتر و الهاتف الجوال، حيث 

  .يتطلب مستخدما واحدا

  
  اإلجابة

 المجموع إناث ذكور

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار النسبة المئوية التكرار
 المئوية

80.76  42  لوحدك
%  

59  %80.82  101  %80.8  

مع 
  أصدقائك

5  9.6%  7  %9.5  12  %9.6  

مع أحد 
أفراد 
  عائلتك

5 9.6% 7 %9.5 12 %9.6 

  100%  125  100%  73  %100  52  المجموع
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ال يحبون أن يشاركهم همو يشير العديد من أفراد العينة من خالل تعليقاتهم في االستمارة أن

ن أنه من غير الالئق أن يجلس معهم أحد وقت أحدا في أمورهم الشخصية، لذا يرو 

  .االستخدام

و يمكن تفسير هذا كذلك بكون معظم المراهقين يحبون استعمال االنترنت بمفردهم، و   

السيما إذا تعلق األمر بالدردشة، فغالبا ما يقيمون عالقات مع الجنس اآلخر، مما يجعلهم 

  .يفضلون أن تكون هذه المناقشات شخصية

  ".الفايسبوك"يبين الخدمات التي يفضلها المراهق على موقع : 12رقم الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  %23.55  49  مشاركة الصور

  %13.46  28  مشاركة الفيديو

  الدردشة
  

79 37.5% 

  التعليقات
  

26 12.5% 

 %6.73 14  مشاركة الروابط

  األلعاب
  

9 4.32% 

 %1.44 3  التطبيقات

  100%  208  المجموع
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خدمة المبحوثين يميلون إلى  معظم أن) 12(نتائج الجدول رقم  يتبين من خالل  

مبحوث بنسبة  49، تليها خدمة مشاركة الصورالتي فضلها %37.5الدردشة و ذلك بنسبة 

، ثم %12.5، تليها خدمة التعليقات بـ %13.46مشاركة الفيديو بنسبة  ا، أما ثالث23.55%

ر بنسبة يخاألو خدمة التطبيقات في  %4.32، فاأللعاب بـ %6.73بنسبة مشاركة الروابط 

  .مبحوثين 3ما يقابلها  1.44%

بناء تسمح للمراهق التواصل و أكثر الخدمات التي هي خدمة الدردشة أن  نستنتجو   

و تعلمهم لغة  توسيع عالقاتهم االجتماعية و التعبير بكل حرية و مع الطرف اآلخر عالقات

  .إمكانية رؤية الشخص من خال كاميرا مثبتةالحوار، كما أنها توفر 

التعليقات للتعبير  وأما تفضيل خدمة مشاركة الصور بميلهم للتعبير عن أحوالهم،   

المشاركات التي أو  ؤهم ذلك الهتمامهم بهمأصدقاتجاه المشاركات التي يضعها  عن أفكارهم

  .التطبيقات قليلة جدانسبة  ، أماالمجموعات الصفحات و في مختلف تكون

  ".الفاايسبوك"يبين عدد أصدقاء المراهقين على  موقع : 13الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  28,18%  31  50أقل من 

إلى  50من 
100  

21  %19,09  

أكثر من 
100  
  

58 %52,72 

  100%  110  المجموع
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في  صديق 100مبحوثا يملكون أكثر من  58أن  )13(رقم نالحظ من الجدول   

بنسبة  صديق 50أقل من مبحوثا  31يملك  بينما، %52.72و ذلك بنسبة " الفايسبوك"

  .صديق 100إلى  50من  %19.09تليها  28.18%

من مختلف األنحاء،  و التواصل معهم فطلبات الصداقة تساعد على بناء عالقات  

فرصة لمستخدميه الختيار األصدقاء الذين يرغبون في إضافتهم  يعطي" الفايسبوك"فموقع 

  .إلى قوائم الصداقة، و  يساعدهم على تقوية عالقاتهم بهم

  .حسب متغير الجنس" الفايسبوك"يبين اختيار أصدقاء : 14الجدول رقم 

  
  اإلجابة

  المجموع  إناث  ذكور

النسبة   التكرار  النسبة المئوية  التكرار
  المئوية

  النسبة المئوية  التكرار

عالقة القرابة أو 
  الصداقة

28  31.46%  25  %69.44  53  %42.4  

  4%  5  5.55%  2 %3.37  3  االهتمام المشترك

المستوى المعرفي و 
  الثقافي
  

8 %8.98 8 %22.22 16 %12.8 

قراءتك السيرة 
  الشخصية

  

39 %43.82  1 %2.77 40 %32 

 8.8% 11 0 0 12.35% 11  ال يوجد أي معيار

  100%  125  100%  36  100%  89  المجموع
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لنا أن أغلبية الذكور يختارون أصدقائهم  يتضح) 14(نتائج الجدول رقم  بالنظر إلى  

في حين  %43.82على أساس قراءتهم للسيرة الشخصية و تمثل بنسبة " الفايسبوك"على 

الصداقة و ذلك بنسبة فئة اإلناث يخترن أصدقائهم على الموقع بناءا على عالقة القرابة أو 

، أما فيما يخص اختيار األصدقاء على أساس االهتمام المشترك هو ما تمثله 69.44%

، %5.55مفردة من اإلناث بنسبة  2مقابل  %3.37مبحوثين من الذكور بنسبة  3إجابات 

على أساس المستوى المعرفي " الفايسبوك"كما نالحظ أن فئة اإلناث يخترن األصدقاء على 

مبحوثا  11كما نرى من خالل الجدول أن ، %8.98و الذكور بـ  %22.22قافي بـ و الث

  .%12.35 بـو ذلك قائمة على عامل الصدفة مون عالقات صداقة بطريقة من الذكور يقي

تواصل مع أصدقائهم و أقاربهم، لل "الفايسبوك" يستخدمون أن المراهقين نستنتجو   

  .لتعلما و ثقافيرفع المستوى البينما هدف البعض منهم 

  .يبين صدق المراهق مع أصدقائه على الموقع: 15الجدول رقم 

 

  

  

  

  

  

من المبحوثين أجابوا أنهم نادرا ما يكونون  53فيما يخص هذا الجدول يتبين أن   

، حيث يشير أغلب المبحوثين من خالل تعليقاتهم في "الفايسبوك"صادقين مع أصدقائه في 

  التكرار  اإلجابة
  

  النسبة المئوية
  

  41,81%  46  دائما

  10%  11  أحيانا

  نادرا
  

53 %48,18 

  100%  110  المجموع
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االستمارة أنهم ال يحبون أن يشاركهم أصدقائهم في بعض خصوصياتهم، أما الذين أجابوا 

إجابة أنهم يثقون في أصدقائهم، أما حيث أجاب معظمهم  %41.81بدائما كانت نسبتهم 

ألنهم ال يريدون أن يظهروا شخصيتهم الحقيقية  %10 أفراد العينة بأحيانا كانت بنسبة

  .لآلخرين

  ".الفايسبوك"الهوية التي يسجل بها المراهقون في  يبين :16الجدول رقم 

  

أغلبية أفراد العينة من الذكور يستخدمون أسماء  أن) 16(أكدت نتائج الجدول رقم   

يستخدمون أسماء مستعارة في حين يستخدم  %19.56مقابل  %80.43حقيقية بنسبة 

  .يستخدمون أسماء مستعارة %53.12و  %50اإلناث أسماء حقيقية بنسبة 

من خالل نتائج الجدول يتضح لنا أن أغلبية الذكور يستخدمون هوية حقيقية أما   

إلى ميل اإلناث  اإلناث أكثر استخداما ألسماء مستعارة، و بالتالي يمكن إرجاع هذه النتائج

 ال يستطيع اآلخرون التعرف على هوية المستخدمينعالم " فالفايسبوك"سلية، إلى الترفيه و الت

  .يدخلون بدافع التعبير بكل حرية و الترفيهالمراهقين إذ 

  

    

  
  اإلجابة

  المجموع  إناث  ذكور

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

  النسبة المئوية  التكرار

  62,72%  69 %50  32  %80.43  37  نعم

  37,27%  41  53.12%  34  %19.56  9  ال

  100%  110  100%  64  %100  46  المجموع
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  .صورته الشخصية حسب متغير الجنسيبين وضع المراهق ل: 17الجدول رقم 

  

  

   

  

  

الذكور يضعون صورهم أن معظم أفراد العينة من ) 17(م يتبين من خالل الجدول رق      

ال يضعون صورهم  %10.86، مقابل %89.1بنسبة " الفايسبوك"الشخصية على موقع 

 %9.37الشخصية على الموقع، في حين يضع اإلناث صورهم الحقيقية على الموقع بنسبة 

  .ال يضعون صورهم الشخصية %90.62و 

لنا أن أغلبية الذكور يضعون صورهم  يتضحمن خالل النتائج المتبينة في الجدول      

أما اإلناث أكثرهم ال يضعون صورهم الشخصية إال نسبة قليلة " الفايسبوك"الشخصية في 

منهم و ذلك ألنهم ال يحبون أن يتعرف عليهم اآلخرون أما بالنسبة للذكور فال  يجدون 

   .مشكلة في ذلك

بتحميل معلوماتهم الشخصية اقترحت دراسة جديدة أن معظم المراهقين يقومون      

دون النظر في المخاطر المحتملة التي " الفايسبوك"وصورهم على شبكة التواصل االجتماعي 

  .ينطوي عليها هذا التصرف

 درون مخاطر كشفوجد باحثون من جامعة والية بنسلفانيا أن المراهقين ال يق هذا و  

 المعلومات المتعلقة بهم مقارنة معخصوصيتهم حق التقدير عند نشر صورهم الخاصة أو 

  .بل يقوم بالكشف عن معلوماته الشخصيةفالمراهق ال يفكر بهذه الطريقة . معظم البالغين

  
  اإلجابة

  المجموع  إناث  ذكور

النسبة   التكرار
  المئوية

التكرا
  ر

النسبة 
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

  42,72%  47  9.37%  6 %89.13  41  نعم

  57,27%  63  90.62%  58  10.86%  5  ال

  100%  110  100%  64  %100  46  المجموع
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  ):18(تعليق و تفسير الجدول رقم 

يتبين من خالل هذا الجدول الخاص بالمجموعات التي يسجل فيها أفراد العينة أن   

، "الفايسبوك"هناك تباين بين الجنسين و المستوى التعليمي في تسجيلهم في مجموعات موقع 

تمثل تسجيل المراهقين في و ذلك بنسب متباينة و متفاوتة، حيث نجد أعلى نسبة 

تقابلها عند اإلناث و  %100المتوسطة و المقدرة بـ المجموعات الترفيهية من مستوى 

الذكور، و يسجلون في المرتبة الثانية في المجموعات الدينية بالنسبة لإلناث عند  77.77%

أما بالنسبة لفئة الذكور من نفس المستوى أغلبيتهم  %26.47من المستوى الجامعي بنسبة 

المجموعات ، و في المرتبة الثالثة %24.52يسجلون في المجموعات التعليمية بنسبة 

عند  %14.28عند الذكور و  %17.64العائلية حيث يسجل فيها المستوى الثانوي بنسبة 

رى أقل نسب بالنسبة للمجموعات األختمثل المجموعات األدبية و السياسية  بينمااإلناث، 

في  %5.14 بنسبة لكال الجنسين و لكل المستوياتالتي تعد أقل إقباال من طرف المراهقين 

  .%5.88 المجموعات األدبية  و السياسية بـ

نستنتج من خالل الجدول أغلب أفراد العينة ال يهتمون بالتسجيل في المجموعات   

إلى عدم اهتمامهم بهذه المجاالت، ربما ألنهم منشغلون و  و ذلك راجعاألدبية و السياسية 

  .الطابع الترفيهيو السيما ذات مهتمون بمواضيع و أمور أخرى 

    



 الجانب التطبيقي

 

 160 

  ".للفايسبوك"دوافع استخدام المراهق الجزائري : المحور الثاني

  .حسب متغير الجنس" للفايسبوك"يبين دوافع استخدام المراهق : 19الجدول رقم 

  

  
  اإلجابة

  المجموع  إناث  ذكور

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

  20,79%  42  %15.38  22  %16.12  20  الترفيه و التسلية

  8,41%  17 %10.25  8  %7.25  9  التثقيف

للتواصل مع األصدقاء 
  و األهل

  

35 28.22% 14 17.94% 49 %24,25 

للتعرف على أشخاص 
  جدد
  

30 24.19%  13 %16,66 43 %21,28 

 8,41% 17 %6.4 5  %9.6 12  لتمضية الوقت

  للهروب من الواقع
  

9 7.2%  2 2.5%  11 %5,44 

التخلص من الفراغ 
  العاطفي و
  االجتماعي

2 1.6% 6 7.6% 8 %3,96 

التعرف على آخر 
  األخبار
  

7 5.6%  8 10.25% 15 %7,42 

  100%  202  100%  78  %100  124  المجموع
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يستخدمون الموقع بهدف  العينة ذكور معظمأن ) 19(الجدول رقم النتائج  توضح  

التعرف على أشخاص جدد بـ أما  %28.22التواصل مع األصدقاء و األهل بنسبة 

و من جهة  %9.6يليه تمضية الوقت بـ ، %16.12ثم الترفيه و التسلية بنسبة  24.19%

، أما التعرف على آخر األخبار %7.25أخرى التثقيف و الهروب من الواقع بنسب متساوية 

  .%1.6و أخيرا التخلص من الفراغ العاطفي و االجتماعي بنسبة  %5.6بنسبة 

بين اإلناث و الذكور، حيث أن " الفايسبوك"في استخدام  فرقا كبيراأن هناك  جنستنتو   

دافع ، يليه %17.94بالنسبة لإلناث  هو الدافع األولالتواصل مع األصدقاء و األهل 

، ليأتي دافع %15.38الترفيه و التسلية بـ ، ثم %16.66التعرف على أشخاص جدد بنسبة 

التخلص من الفراغ  أما، %10.25التثقيف و التعرف على آخر األخبار بنسب متساوية 

الموقع للهروب من تستخدم من إناث العينة  2و ، مضية الوقت بنسب متقاربةالعاطفي و ت

  .%2.5الواقع بنسبة 

أن أغلبية الذكور يستخدمون الموقع ه إذ تتشاب دوافع االستخدام بين اإلناث و الذكورف  

، و نجد أن إناث العينة يستخدمونه أيضا لنفس الدافع، إلى لتواصل مع األصدقاء و األهلل

بأن اإلناث يستخدمون  يتضح بالتأمل في نتائج الجدولو  .جانب التعرف على أشخاص جدد

مقارنة بالذكور، في حين ماعي بدافع التخلص من الفراغ العاطفي و االجت" الفايسبوك"

حظ بأن الذكور أكثر استخداما لتمضية الوقت مقارنة بالنسبة القليلة لإلناث الالتي نال

الهتماماتهم  فنستنج أن اإلناث لديهم انشغاالت أخرى لتمضية الوقت .يستخدمن هذا الدافع

  .على غرار الذكور المتعددة خاصة في المنزل
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  .للمراهق حسب متغير الجنس" الفايسبوك"يبين الحاجات التي يلبيها: 20الجدول رقم 

  

بحاجة إلى التواصل و التفاعل مع اآلخرين بنسبة  أعاله أن المراهقينالجدول  يبين  

عند اإلناث، تليها حاجة الحصول على المعلومات في %50.58عند الذكور و  63.15%

بنسبة إناث و أخيرا حاج التعبير بكل حرية  %29.41ذكور و  %19.29 كل المجاالت بـ

استطاع أن يلبي حاجات " الفايسبوك"أن موقع يتضح لنا و  .إناث %20ذكور و 17.54%

كانت ، و حيث ساهم في زيادة ربط العالقاتالتواصل مع األهل و األصدقاء عديدة خاصة 

   .التواصل مع اآلخرين لبى لهم حاجة" الفايسبوك" موقعأن  المبحوثين إجابات معظم

  
  اإلجابة

  المجموع  إناث  ذكور

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 النسبة المئوية التكرار

التعبير بكل 
  حرية

10  17.54% 17  %20  27  %19,01  

التواصل مع 
  اآلخرين

36  %63.15  43  %50.58  79  %55,63  

الحصول 
على 

معلومات في 
  كل المجاالت

  

11 %19.29 25 %29.41 36 %25,35 

  100%  142  100%  85  %100  57  المجموع
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لقد نجحت مواقع التواصل االجتماعي في تلبية حاجات العديد من المستخدمين على   

جات ذه المواقع هي أماكن افتراضية تلبي حاهأن  Bond Raakeو  Raackeتنوعها فحسب 

في حصولهم على  هقينالمرا" الفايسبوك"موقع كما ساعد مجموعات محددة من المراهقين، 

أتاح لهم التعبير بكل حرية، و في هذا الصدد أوضح  والمعلومات في كل المجاالت، 

بأن األشخاص الذين يعانون من نقص في مستوى الثقة في النفس باحثون من جامعة كندا 

تعد الفرصة األكثر تحررا " الفايسبوك"هم األكثر اعتقادا بأن شبكة التواصل االجتماعي على 

و األكثر حرية و األقل رقابة و المالذ لهم للتعبير عن إحباطهم و عن آرائهم و انشغاالتهم 

  1 .خاصة إذا كانوا يستخدمون أسماء مستعارة

  ".الفايسبوك" ثقة أفراد العينة بما ينشر على صفحاتيبين : 21الجدول رقم 

  

يتقون فيما  نسببة قليلة من المبحوثين الأن  )21(رقم  نالحظ من خالل نتائج الجدول  

فيما  ونيثق %70.27مفردة بنسبة  78و ، %29.72 بـالموقع و ذلك  ينشر على صفحات

المعلومات عدد كبير من يتلقى  راهقفالميقدمه لهم الموقع لكن حسب صاحب المشاركة، 

 .عند تصفحه للموقع فهو يثق في بعضها و حسب الذي يكون له محل ثقة

  

                                                           
1
154ر�م �ر��ن �و�ر، ر�� 
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  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  70,27%  78  حسب صاحب المشاركة

  29,72%  33  ال أثق بما يقدمه لي

  100%  111  المجموع
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  .حسب متغير الجنس" الفايسبوك"يبين شعور أفراد العينة عند غيابهم عن : 22الجدول رقم 

  

 يشعرون بالفراغ في حالة غيابهممعظم المبحوثين أن ) 22(تبين نتائج الجدول رقم   

و هذا دليل على أن المراهقين إناث  %42.18ذكور و  %53.06 ـلفترة ب" الفايسبوك"عن 

اإلناث و  %26.53 ـال يشعرون بشيء بذكور  مفردة 13 في حين أصبحو أكثر بالموقع

، أما بقية أفراد العينة يشعرون بالقلق و االضطراب عند غيابهم عن الموقع %42.18بنسبة 

مثل اإلدمان " الفايسبوك"على  إدمانإناث و يعتبر هذا %15.62ذكور و  %20.4بنسبة 

لك بزيادة عدد الساعات التي ذعلى شيء آخر فالمراهق اعتاد عليه و لم يستطع تركه، و 

أمام الموقع بشكل مطرد تتجاوز الفترات التي حددها لنفسه، حيث أصبح له ملجأ للتخلص 

  .من الضغوطات النفسية

  
  اإلجابة

  المجموع  إناث  ذكور

النسبة   التكرار
  المئوية

  النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية  التكرار

القلق و 
  االضطراب

10  20.40% 10  %15.62  20  %17,69  

  46,9%  53  42.18%  27  53.06%  26  الفراغ

ال يشعرك 
  بشيء
  

13 %26.53 27 %42.18 40 35,39 

  100%  113  100%  64  %100  49  المجموع



 الجانب التطبيقي

 

 165 

الباحثين في دراسة أن ليس هناك أي رابط بين مقدار الوقت الذي و أثبت بعض   

، و أثبتت نتائج الدراسة أن الذين يمضون أكثر من "الفايسبوك"في استخدام يقضيه المراهق 

، و ال يوجد أي رابط بين احتمالية "الفايسبوك"نصف وقتهم المخصص لالنترنت على موقع 

مما أعطى العلماء الدافع الستخدام وسائل " بوكالفايس"اإلصابة باالكتئاب و استخدام 

  1.التواصل االجتماعي في عالج األمراض النفسية

ألفراد العينة حسب متغير " الفايسبوك"لتي يحققها يبين اإلشباعات ا: 23الجدول رقم 

  .الجنس

  
  اإلجابة

  المجموع  إناث  ذكور

  النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية  التكرار

معرفة 
أصدقاء 

  أكثر

41  89.13%  45  %65.21  86  %74,78  

إيجاد حلول 
لمشاكلك 
  المختلفة

5  10.86% 24  %34.78  29  %25,21  

  100%  115  100%  69  %100  46  المجموع

  

ائمة اإلشباعات بالنسبة للذكور فة أصدقاء أكثر لقنالحظ من الجدول أعاله تصدر معر 

بالنسبة لإلناث، و في المرتبة  %65.21للذكور و  %89.13 اإلناث، حيث مثل نسبةو 

ذكور  %10.86الثانية اإلشباع المحقق هو إيجاد حلول للمشاكل المختلفة بنسبة 

  .إناث %34.78و
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و تبين نتائج الجدول أن أغلبية الذكور يستخدمون الموقع بهدف تكوين عالقات مع   
ساعدهن في إيجاد عتقدون بأن استخدامهن اآلخرين في حين نجد بأن إناث أفراد العينة ي

تشير الدراسات العلمية أن أكثر من ن المختلفة بدرجة أكثر من الذكور، حيث حلول لمشاكله
من مشكالت المراهقات في عالمنا العربي هي نتيجة مباشرة لمحاولة أولياء األمور % 80

أي حوار بناء وموجه معهم  تسييرهم بموجب آرائهم وعاداتهم وتقاليد مجتمعاتهم، بعيدًا عن
من هنا تبدو أهمية . أو محاولة لفهم وجهة نظرهم أو اإلصغاء لمشاكلهم ومحاولة حّلها ،

حسب  الحوار في التواصل مع المراهقين والذي يمكن من التغلب على مشكالتهم اليومية،
اره المختلفة الخبراء فمرحلة المراهقة تعد من أخطر المراحل التي يمر بها اإلنسان ضمن أطو 

التي تتسم بالتجدد المستمر، بالنظر للتغيرات في الجسمية والعقلية واالجتماعية التي تلحق 
  .المراهقين

و لقد كشفت العديد من الدراستا التي لها عالقة باإلشباعات بأن مستخدمو   
يستخدمونه لتحقيق إشباعات اجتماعية بالدرجة األولى و ذلك للحفاظ على " الفايسبوك"

و يميلون إلى استخدامه نظرا للتفاعلية  العالقات القائمة و التعرف على أصدقاء جدد،
  .االمحدودية التي يوفها الموقع

  .لشخصية أفراد العينة" الفايسبوك"يبين بناء موقع : 24الجدول رقم 

  

  

  

  

أن معظم أفراد العينة استطاعوا أن يبنوا ) 24(يتضح من خالل الجدول رقم   

، في حين نسبة قليلة من %70.9شخصيتهم بتواصلهم مع الفئة المثقفة و ذلك بنسبة 

  .%29.09بنسبة " ال"المراهقين أجابوا بـ 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  70,9%  78  نعم

  29,09%  32  ال

  100%  110  المجموع
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ذلك و  ساعد المراهقين في زيادة ثقافتهم" الفايسبوك"نستنتج من خالل النتائج أن موقع   

لفئات المثقفة و االستفادة بعرض أفكارهم من خالل التعليقات كما سمح لهم بالتواصل مع ا

هو وسيلة من أسرع وسائل التواصل العصري " الفايسبوك"فموقع التواصل االجتماعي  .منهم

الناس مع المجتمع وأفراده المثقفين، وأكثرها مقدرة على التأثير، حيث كانت الثقافة تتناقل بين 

  .بوسائل مختلفة، إما عبر التلقي المباشر أو عبر قراءة الكتب أو وسائل اإلعالم

  .المراهق الجزائري تنشئةفي " الفايسبوك"أدوار : محور الثالثال 

  .العينة ألشخاص لم يحظوا بمعرفتهم في الواقعيبين معرفة أفراد : 25الجدول رقم 

  

  

  

    

فرصة " الفايسبوك"يظهر من خالل الجدول أن أغلبية أفراد العينة أتاح لهم موقع   

، أما %85.45التعرف على أشخاص لم يحظوا بمعرفتهم في الواقع الحقيقي و ذلك بنسبة 

  .%14.54بنسبة " ال"مفردة كانت إجابتهم بـ  16

الذي نجح " الفايسبوك"هذه النتائج على السمة التواصلية التي يتيحها موقع و تحيلنا   

في جعل العديد من المراهقين يتعلقون به بشكل كبير و يربطون العديد من العالقات 

 .افتراضية فيه التي لم يحظوا بتكوينها في العلم الحقيقي

  

  

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  85,45%  94  نعم

  14,54%  16  ال

  100%  110  المجموع
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 ".الفايسبوك"يبين مناقشة أفراد العينة لمواضيع على : 26الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  جابةاإل

  67,27%  74  نعم

  32,72%  36  ال

  100%  110  المجموع

 

بأنهم استطاعوا مناقشة مواضيع لم يسمح لهم ) %67.27(أجاب معظم المبحوثين   

  .ال يفضلون مناقشتها في العالم االفتراضي %32.72الواقع الحقيقي بمناقشتها، أما 

أعطى للمراهقين الحرية في " الفايسبوك"أن موقع و يمكن تبرير هذه النتائج هو   

مناقشة مواضيع يعتبرها المجتمع الجزائري محظورة وذلك لوجود ضوابط اجتماعية إضافة 

و هو تلك الفجوة التي يشعر ، إلى الحرمان العاطفي الذي يعيشه معظم المراهقين الجزائريين

د من يفيض عليه حنان ومشاعر تحسسه بأهميته وقيمته الذاتية وفي بها الفرد عندما ال يج

المقابل أيضا عندما يتلفت لمن حوله وال يجد من يفضي له بما في داخله من حب وعواطف 

  .طيبة ، سواء من حنان األمومة ، األبوة ، األخوة ، أو الصداقة وغيرها

  .يبين تفاعل أفراد العينة مع معارفهم: 27الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  61,06%  69  الفايسبوك

اللقاء 
  المباشر

44  %38,93  

  100%  113  المجموع
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و التفاعل يشعرون باأللفة و االنتماء  %61.06يتضح من خالل هذا الجدول أن   

أفضل من محيطهم  العالم االفتراضيذلك ألنهم يعتبرون أن ، و "الفايسبوك"أكثر عبر موقع 

االهتمامات و األفكار المشتركة،  ساالجتماعي، ألن الجماعة االفتراضية تتشكل على أسا

بينما في الجماعات الحقيقية فإنها تتشكل غالبا بحكم التقارب الجغرافي و االحتكاك في 

قات الفضاء الواحد، و بالتالي  فإن العالقة هذه التي تنشأ بينهم كانت حتمية، أما العال

مما يؤدي به إلى  االفتراضية فالفرد هو الذي يختار األصدقاء و الجماعة التي ينتمي إليها

الذين يفضلون  %38.93إعارة اهتمام أكثر للجماعة التي يحتك معها، و قد بلغت نسبة 

بكونه يكون واقعيا و صادقا  عفويا و يحدث في سياق تتوفر ففيه وجها لوجه اللقاء المباشر 

الملموسة و عناصر اللغة غير اللفظية و كالمظاهر و تعبيرات الوجه، و يسهل  األشياء

  .التعرف على الطرف اآلخر و بالتالي فهو تفاعل قوي أكثر

  .لمواهب أفراد العينة" الفايسبوك"تنمية  يوضح: 28الجدول رقم 

  

  

  

  

يعتقدون أن موقع المراهقين  نسبة كبيرة من من خالل نتائج الجدول يتبن أن  

لم يساهم في  %35.45، في حين %64.54ساهم في تنمية مواهبهم و ذلك بـ " الفايسوك"

  .تنمية مواهبهم

كثيرا ما يطمحون أن يبرزوا في و يمكن تفسير النتائج المتوصل إليها أن أفراد العينة   

مجال معين أو يبدعون، وكثيرا ما يعيقه واقعه ومجتمعه من الوصول لذلك المطلب رغم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  64,54%  71  نعم

  35,45%  39  ال

  100%  110  المجموع
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مواهبه، فربما ال يوجد أحد ممن حوله مهتم بذاك المجال أو يشجع عليه، لكن بواسطة 

اء ، بإمكانه أن يصادف أهل ذاك التخصص ليدخل مجتمعهم ويعيش داخل أجو "الفايسبوك"

يبحث أحدهم عن األشخاص اإليجابيين الفاعلين : المجال الذي يطمح إليه، مثال على ذلك

" الفايسبوك"الذين ينشرون خواطر التفاؤل واألمل والتحفيز للنجاح على جدران صفحاتهم في 

فيصادفهم ليدخل مجتمع المبادرين والناجحين إذا أحس أن المجتمع الواقعي من حوله غير 

ربما كان أحد المراهقين مهتما بالتصوير : ن بيئته تعيقه من عزيمته، مثال آخرايجابي أو أ

الرقمي ويطمح الحترافه لكنه ال يجد من يرشده أو يدله على بداية الطريق أو يشجعه عليه 

مهتم بمجال التصوير ويقوم " الفايسبوك"فيلجأ إلى االنغماس في مجتمع افتراضي في 

التصوير واالشتراك في مجموعات في هذا المجال،  باإلعجاب بصفحات متخصصة في

ليستفيد من خبرات المحترفين ويحتك بالمجال الذي يحب، وهكذا يمكن خلق بيئة افتراضية 

هذه البيئة لن تتشكل رغمًا عنه ولكنه هو من سيشكلها ويحدد " الفايسبوك"داخل محيط 

  .معالمها

حسب متغير " الفايسبوك"عالقاتهم االجتماعية عبر يبين توسيع أفراد العينة : 29الجدول رقم 

  .السن

  
  اإلجابة

  المجموع  19-21  15-18  11-14

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

  النسبة المئوية  التكرار

  36,36%  40 %37.97  30  %28.57  8  %33.33  2  بنسبة كبيرة

  51,81%  57  48.1%  38  %64.28  18  %66.66  4  بنسبة متوسطة

  بنسبة قليلة
  

0  0  2  7.14%  11  %13.92 13 %11,81 

  100%  110  %100  79  %100  28  %100  6  المجموع
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أن هناك تفاوت و تباين من حيث النسب الخاصة  )29(رقم   يكشف لنا الجدول  

سنة ساعدهم موقع  14-11 ما بين همالمراهقين الذين سن باإلجابات المقترحة، حيث نجد أن

في توسيع عالقاتهم االجتماعية بنسبة متوسطة بـ " الفايسبوك"التواصل االجتماعي 

 ما بين ليليهم فئة %64.28سنة بـ  18-15 ما بين ، و أفراد العينة الذين سنهم66.66%

عند الذين سنهم  %37.97، أما اإلجابات بنسبة كبيرة كانت %48.1سنة بنسبة  19-21

في المرتبة  %33.33سنة و  18- 15للسن ما بين  %28.57سنة و  21-19ين ما ب

  .%11.81الثالثة، في حين أجابت فئة قليلة جدا بنسبة قليلة حيث قدرت بـ 

القاتهم نستنتج من خالل هذه النتائج أن كل أفراد العينة ساعدهم الموقع في توسيع ع  

  .اآلخر من عالقاتهم يبقى في الواقع االجتماعية بنسبة متوسطة، و ذلك نتيجة أن الجزء

  ".الفايسبوك"يبين زيارة أفراد العينة للصفحات الدينية على : 30الجدول رقم 

  

  

  

  

  

الدينية بنسبة تبين نتائج الجدول أن أغلبية أفراد العينة يزورون الصفحات   

ال يزورون  %16.36بلها مفردة تقا 18قليلة من المبحوثين ، في حين نسبة 83.63%

نشغالهم عبر الموقع هذا راجع أنهم ال يهتمون بالمجال الديني أكثر و الالصفحات الدينية، و 

أشار تقرير صدر مؤخرا عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار إلى بخدمات أخرى، حيث 

، وأوضح "الفايسبوك"سيطرة الصفحات ذات الطابع الديني على اهتمام متصفحي موقع 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  83,63%  92  نعم

  16,36%  18  ال

  100%  110  المجموع
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وأشار تقرير مركز دعم  .في المائة عرفوا عن هذه المواقع من خالل األصدقاء 59التقرير 

ل الصدارة من بين عدد المصوتين عليها اتخاذ القرار، إلى أن الموضوعات الدينية تحت

 3.2على فيسبوك نحو " 1النبي رقم  اجعل"فقد وصل عدد متابعي صفحة ، والمشاركين فيها

باإلنجليزية، والتي وصل عدد متصفحيها نحو " عمرو خالد"مليون مستخدم، تلتها صفحة 

 الحفاظ صفحات و وسلم عليه اهللا صلى الرسول عن الدفاع صفحات، و مليون فرد 2.6

تم التعليق على نتائج التقرير بأن هناك تنامي حالة المد الديني و . القران وحفظ الصالة على

بطبيعته ميال للروحانيات، البد  المجتمعفي المجتمع، وهو أمر غير مستغرب، خاصة وأن 

وأن نعيد النظر في أمر فيسبوك بوضعه الحالي، في ظل حالة الجهل وافتقاد الثقافة لنسبة 

كبيرة من قطاع المتعلمين، خاصة وأن موقع التواصل االجتماعي أصبح يلعب دورا كبيرا في 

االجتماع بكلية اآلداب علم  ةمن جانبها، قالت أستاذ  ".تبادل المعلومات وتكوين الثقافات

بالصفحات  مراهقينان، إنها ال تستغرب اهتمام البجامعة قناة السويس، الدكتورة نادية رضو 

   ".يسبوكاالف"ذات الطابع الديني على 

ين الذين يؤمنون بضرورة اإلخالص في يم الدينية مهمة جدا عند المراهقنستنتج أن الق  

 الحوارات أن ذلك "الفايسبوك" موقع على مساحات شغلت الدينية الصفحاتف .المجال الديني

  .المجتمع فرضهاي قيود أية من محررة تكون يهعل
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  ".الفايسبوك"دافع أفراد العينة لزيارة الصفحات الدينية على  يمثل: 31الجدول رقم 

  

  

  

  

  

بأن عند زيارتهم للصفحات الدينية زادوا من  %81.63وثين أجاب معظم المبح  

ثقافتهم الدينية، و قد بلغت نسبة الذين ساعدتهم على التعرف على الشخصيات الدينية 

دور كبير في زيادة  له" الفايسبوك"هو مالحظ من خالل هذه النتائج أن  ، و ما18.36%

لمة الحديثة، كالقرية الصغيرة، فالعاَلم أصبح في ظل العو  الثقافة الدينية عند المراهقين

 حية، والتي قد تصده عن دينيه، أوالمراهق تتناوشه األفكار المتضادة والمختلفة من كل ناو 

ره، ويواجه هذه تشوش عليه عقيدته، فوجب تسليحه بالثقافة الدينية، ليكون على بصيرة من أم

الثقافة الدينية في مرحلة المراهقة يؤثر تأثيرا بالغا في تقويم  فغرس ،واعي بعقل األفكار

سلوكه وحسن استقامته في المستقبل، فينشأ نشأة سليمة، بارًا بوالديه، وعضوًا فعاال في 

اهللا  بنعمبصير مبادئ العقيدة الصحيحة، ورفع المعاني اإليمانية، والت غرسو  المجتمع،

كما تشمل تعليم مبادئ   .واتصافه بصفات الكمال في خلقه، وٕابداعه تعالى، وعجائب قدرته،

وتنوير فكره بسيرة الرسول  سن والقبيح من األعمال واألخالق،األحكام الفقهية، وتبصيره بالح

 ، بما يتناسب مع مداركه العقلية،وسير األئمة والصالحين –صلى اهللا عليه وسلم –

باإلضافة إلى توعيتهم بما يدور حولهم، وما يحيط بالمسلمين من  .واستعداداته الفكرية

   .أخطار، ومآس، وتبصيرهم بكيد أعداء المسلمين، وحقدهم على المسلمين

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  81,63%  80  زيادة ثقافتك الدينية

الشخصيات التعرف على 
  الدينية

18  %18,36  

  100%  98  المجموع
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  .حسب متغير الجنسللمراهقين " الفايسبوك"التي يحققها  شباعاتيبين ا: 32الجدول رقم 

  
  اإلجابة

  المجموع  اإلناث  الذكور

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

  النسبة المئوية  التكرار

تزيد من 
المعرفة 
بالشؤون 
  السياسية

15  19.23% 6  %5.6  21  11.35%  

تمكن من 
التطلع على 

  األخبار

24  %30.76  38  %35.51  62  33.51%  

تعزز من 
المشاركة 
  السياسية

2 %2.56 0 0 2 1.08% 

تمكن من 
التعبير عن 

  اآلراء 

21 %26.92  32 %29.9 53 28.64% 

تمكن من 
معرفة آراء 

اآلخرين حول 
  المواضيع

13 %16.66  14 %13.08 27 14.59% 

التواصل مع 
األشخاص 

الذين 
يشبهونني في 

  الرأي

3 %3.84  17 %15.88 20 10.81% 

  100%  185  100%  107  %100  78  المجموع
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  ):32(رقم تعليق و تفسير الجدول 

م من التطلع ة تمكنهأن أغلبية أفراد العين) 32(يالحظ المتأمل لنتائج الجدول رقم   

ذكور، ليليها في المرتبة  %30.76إناث و  %35.51 على األخبار العالمية و ذلك بـ

 %26.92إناث و  %29.9الثانية التعبير عن اآلراء الشخصية حول األحداث الجارية بـ 

، و %19.25 عند الذكور أكثر من اإلناث بـ ذكور، و تزيد من المعرفة بالشؤون السياسية

نسبة معرفة آراء اآلخرين حول مواضيع معينة متقاربة بين الجنسين حيث بلغت النسبة 

، أما التواصل مع األشخاص الذين يشبهونهم في الرأي و التوجه أكثر %14.59اإلجمالية 

من مشاركتهم السياسية بنسبة و أخيرا تعزز  %3.84و الذكور  %15.88عند اإلناث بـ 

  .و منعدمة تماما عند اإلناث %2.56ضئيلة جدا عند الذكور بـ 

إلى األمور السياسية، أما الذكور نجد فئة قليلة نستنتج أن اإلناث ليس لديهم ميول   

" الفايسبوك"خبار على تهتم بهذا المجال، كما يتوافق أغلبية المبحوثين على أن متابعة األ

نوعًا جديدا من " الفايسبوك"اوجد موقع من التطلع على األخبار العالمية، حيث تمكنهم 

الخدمات اإلخبارية، هذا النوع يتميز بسرعة التحديث واختصار المادة اإلخبارية، فقد نشأت 

المواقع  من فاقت في شهرتها كثيراً " الفيسبوك"في الفترة الماضية صفحات إخبارية على 

، عبر هذه الصفحات ستصلك األخبار فور وقوعها وعلى شكل رؤوس اإلخبارية المتخصصة

، يفضل الكثير متابعة األخبار عبر هذه الصفحات قالم أو ملخصات توفر عليك الوقتأ

  :لعدة أسباب

يمكن االشتراك في عدة صفحات من عدة دول لكي تصل األخبار من جميع المناطق  -

ولن يضطر المستخدم ") الفايسبوك"الصفحة الرئيسية في (ها في صفحة واحدة الجغرافية كل

  .أن يتابع مواقع متعددة ويشتت نفسه بينها

  .الخبر يكون في الغالب مدعما بالصور والفيديو -



 الجانب التطبيقي

 

 176 

أسرع من ظهوره في المواقع اإلخبارية، ألن " الفايسبوك"ظهور األخبار في صفحات  -

" الفايسبوك"ب تنتظر حتى يكتمل الخبر الصحفي أما صفحات المواقع اإلخبارية في الغال

   .فهي تحدث من التفاصيل أوًال بأول وتنشر الخبر حتى لو كان حجمه سطرا واحدا

حسب " الفايسبوك"أفراد العينة عند متابعتهم لألخبار على  يمثل ماذا يفضل: 33الجدول رقم 

  .متغير الجنس

  

  :نصل من خالل بيانات الجدول أعاله إلى النتائج التالية

يضغطون على زر " الفايسبوك"العينة عند متابعتهم لألخبار على موقع  معظم أفراد  

إناث، ليليها التعليق على الخبر  %53.01ذكور و  %45.33اإلعجاب بالخبر بنسبة 

  
  اإلجابة

  المجموع  إناث  ذكور

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

تشارك 
األخبار مع 
أصدقاء 

  "الفايسبوك"

20  26.26%  13  15.66% 33  %20,88  

تضغط زر 
اإلعجاب 

  بالخبر

34  45.33%  44  %53.01  78  %49,36  

تعلق على 
  األخبار

21  28%  26 %31.32 47 %29,74 

  100%  158  100%  83  %100  75  المجموع
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عند اإلناث، أما مشاركة األخبار مع أصدقاء  %31.32ذكور و  %28بنسب متقاربة بـ 

  .كانت في المرتبة األخيرة" يسبوكالفا"

فعندما يضغط أفراد العينة على زر اإلعجاب لألخبار في الصفحات يالحظ أن هذه   

وف يساعد الصفحة أصبحت تظهر عنده بشكل مستمر في الصفحة الرئيسية، و بالتالي س

ظهر عند البعض من أصدقائهم أنهم قاموا بالنقر على زر على إشهار المنشور أكثر ألنه سي

  .اإلعجاب لهذا المنشور، فإنهم يشجعون مدير الصفحة في نشر منشورات جديدة

حسب متغير " الفايسبوك" للصفحات النفسية على أفراد العينةزيارة يبين : 34الجدول رقم 

  .السن

  
  اإلجابة

11-14  
  

15-18  
  

19-21  
  

  المجموع
  

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

  النسبة المئوية  التكرار

معرفة 
معلومات 

تخصك  أنت 
  كمراهق

4  66.66%  22  88%  67  84.81% 93  %84,54  

استشارة 
متخصصين 
في المجال 

  النفسي

2  33.33%  3  12%  12  15.18%  17  %15,45  

  100%  110  %100  79  %100  25  %100  6  المجموع
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سنة أكثر زيارة  18-15يوضح هذا الجدول أن ذكر و إناث الفئة العمرية األولى بين   

، تليها الفئة العمرية بين %88للصفحات النفسية لمعرفة معلومات تخصهم كمراهقين بنسبة 

، أما %66.66سنة بنسبة  14-11الذين سنهم بين ، ثم %84.81سنة بـ  19-21

الفئات العمرية الذين يستشيرون متخصصين في المجال النفسي كانت المالحظ بالنسبة لكل 

، فمن أول مشكالت المراهق الصراعات النفسية بين الطفولة و البلوغ و شعوره بنسب قليلة

، لذا يلجأ المراهق إلى زيارة الصفحات النفسية الحصول على بأنه منتقد و ال أحد يفهمه

   .نظرته إلى الحياةمعلومات تخصه للتغيير من تصرفاته و 

  .المراهق حياةفي " الفايسبوك"يبين دور : 35الجدول رقم  

  

دور في " للفايسبوك"أن معظم أفراد العينة يرون أن ) 35(يكشف لنا الجدول رقم   

" ال"مفردة أجابت بـ  27، تقابلها %75.45بنسبة " نعم"مفردة بـ  83حياتهم، حيث أجابت 

  . %24.54بـ 

دور في حياة المراهق إذ أصبح جزءا من " للفايسبوك"أن يمكن أن نفسر هذه النتائج    

يتعامل فيها المراهق بحرية  ، وتعتبر مرحلة المراهقة هي أولى المراحل التيحياته اليومية

قضاء بعض الوقت على موقع ف،  "الفايسبوك" الجتماعيأكثر مع موقع التواصل ا

ينظر له دائما على أنه مضيعة للوقت فقط، ولكن بعض البحوث والدراسات " الفايسبوك"

الغربية القائمة على تجارب حية تنفي هذا اإلدعاء، وليس هذا فقط بل تذهب هذه الدراسات 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة

  75,45%  83  نعم

  24,54%  27  ال

  100%  110  المجموع
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لمستخدميه في معظم الجوانب النفسية  يمكن أن يكون مفيدة" الفايسبوك"بعيدا وتؤكد على أن 

ستطيع واالنفتاح على العالم، حيث يمن أهم مصادر الثقافة هو يعتبر  والجسدية وغيرها إذ

علومة، ومن خالل شاشة الكمبيوتر م أيتعرف على المراهق من خالل كبسة زر أن ي

على التواصل  هقالمرا "الفايسبوك"يساعد ، كما العالم أن ينتقل إلى أي منطقة في ستطيعي

تعرف ال عرف على ثقافات مختلفة، يساعده فيتأشخاص من جنسيات مختلفة، وبالتالي يمع 

موقع التواصل االجتماعي ، كما أن هذا النوع من التواصل عبر على الحياة والعالم من حوله

 لخجل، وتعلم طرق التعامل مع الناس، و لهعلى التخلص من ا ، يساعد المراهق"الفايسبوك"

  .التعليم والدراسة دور في مساعدة المراهق في

له أن ستطيع من خالللمراهق، والذي يهو عالم الخيال بالنسبة  "سبوكالفاي"فعالم   
المراهق ذو شخصية خجولة، ويريد أن يتخلص من  يكون الشخصية التي يتمناها، فإذا كان

، منفذ "الفايسبوك"االجتماعي التواصل مع الناس عبر شبكة التواصل جد فى هذا الخجل، ي
فسه و ما ، فهو يتيح له معرفة خبايا نألن يظهر نفسه أنه شخصية اجتماعية وغير خجول

ين، األمر الذي يحسن تقدير هو الجانب األفضل فيه من خالل انتقادات و ثناء اآلخر 
 ، كما منح له فسحة اجتماعية سمح له بتكوين صداقات جديدة تحولت لدى البعضالذات

  .منهم من صداقات افتراضية إلى عالقات حقيقية
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  :لدراسةالعامة لنتائج ال

بما أن دراستنا تهدف إلى إبراز دوافع استخدام المراهق الجزائري لموقع التواصل   

كمصدر إلشباع حاجاته، فهي تنتمي إلى الدراسات الوصفية " الفايسبوك"االجتماعي 

التحليلية، حيث استخدمنا منهج المسح الميداني بالعينة و باالعتماد على االستمارة كأداة 

من المراهقين موزعة حسب الجنس و السن و المستوى التعليمي، لجمع البيانات على عينة 

الذي يستأثر بقبول و تجاوب الكثير من " الفايسبوك"و توصلت الدراسة النظرية إلى أن موقع 

المراهقين، سيما أنه يتيح للمستخدم فضاء آخر للتفاعل ضمن مجتمع افتراضي يقوم من 

يجمعه بهم عالقات قرابة و صداقة في الواقع  خالله ببناء عالقات افتراضية مع أشخاص قد

ويعتبر من أهم مواقع الشبكات االجتماعية الذي أو أشخاص يبادلونه نفس االهتمام، 

تتلخص فكرته في إمكانية التقاء األصدقاء القدامى و كذلك األصدقاء الجدد و تبادل 

و تختلف دوافع  المعلومات و آخر األنباء و التطورات معهم، و تتعدد خدمات الموقع

  :استخدامه، و لقد أسفرت نتائج الدراسة الميدانية عما يلي

  ":الفايسبوك"بالنسبة الستعماالت 

) %49.09(يستخدمونه منذ أكثر من ثالث سنوات  معظم المراهقين أن اتضحفقد  -

النتائج أن أغلب  و تبينفي استخدامهم للموقع  أكثر من ثالث ساعات %36.36يقضي و 

، و يتصفحون الموقع أكثر من %64.54يملكون حساب واحد على الموقع بنسبة  المبحوثين

  .منهم الفترة الليلية الستخدامه %39.84، و يفضل )%45.45(ثالث مرات في اليوم 

، و يفضل %56.36من المنزل بنسبة " لفايسبوكا" المبحوثين تتصفح نسبة كبيرة من -

  .الموقع بمفرده %80.8يستخدم كما  ،استخدام الموقع من الكمبيوتر الشخصي 58.46%
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ثم ) %37.5(أكثر خدمة يستخدمها المراهقون وقت تصفحهم للموقع هي خدمة الدردشة  -

خدمة  %12.5، و يفضل )%13.46(تليها مشاركة الفيديو ) %23.55(مشاركة الصور 

و أخيرا التطبيقات  %4.32، أما األلعاب بـ %6.73التعليقات، تليها مشاركة الروابط بنسبة 

  .%1.44بنسبة قليلة جدا 

صديق على  100لديهم أكثر من  المراهقينمن  %52.72الدراسة أن  أظهرت لنا نتائج -

نادرا ما  %48.18، و %42.4بـ  عالقة القرابة و الصداقة بمعيار انتقاؤهمالموقع، يتم 

  .يكونون صادقين معهم

بهوية  %37.27 بينما يسجل، الحقيقية الهويةب" الفايسبوك"في موقع  %68.72 يسجل -

  .ال يضعون صورهم الشخصية 57.27مستعارة، و 

فيهية، ثم المجموعات التعليمية من أفراد العينة في المجموعات التر  %38.97يشارك  -

أخيرا ، و %10.29، تليها المجموعات العائلية بـ )%19.85(الدينية بنسب متساوية و 

  .المجموعات السياسية و األدبية

  :للمحور الثانيو بالنسبة 

بدافع التواصل مع األهل  "الفايسبوك"موقع  يستخدم توصلنا إلى أن المراهق الجزائري -

الترفيه  و، )%21.28(، ثم التعرف على أشخاص جدد %24.25األصدقاء بنسبة و 

، و التعرف )%8.41(التثقيف بنفس النسبة ، أما تمضية الوقت و %20.79التسلية بنسبة و 

، و أخيرا التخلص من الفراغ العاطفي و االجتماعي و %7.42على آخر األخبار بـ 

  .الهروب من الواقع بنسب متقاربة
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للمراهق هي التواصل مع اآلخرين بنسبة " الفايسبوك"أما الحاجات التي يلبيها موقع  -

ليليها التعبير بكل  %25.35المجاالت بـ ، و الحصول على معلومات في كل 53.66%

  ).%19.01(حرية 

حسب صاحب المشاركة " الفايسبوك"يثق أغلبية المراهقين بما ينشر على صفحات  -

)70.27%.(  

ال يشعرون  %35.39 أمالفترة، " الفايسبوك"بالفراغ في حال غيابهم عن  %46.9 يشعر -

في صدارة اإلشباعات التي حققها  ، وبالقلق و االضطراب %17.69يشعر ، و بشيء

، و إيجاد حلول للمشاكل المختلفة %74.78الموقع للمراهق معرفة أصدقاء أكثر بنسبة 

، كما استطاع أن يبني شخصيتهم بتواصلهم مع الفئة المثقفة و عرض أفكارهم )25.21%(

  .%70.9بـ 

  :ئريالجزا في حياة المراهق" الفايسبوك"بالنسبة للمحور الخاص بأدوار 

من المبحوثين أتاح لهم الموقع فرصة لمعرفة أشخاص لم  %85.45فلقد توصلنا إلى أن  -

  .بمناقشة مواضيع مختلفة %67.27يحظوا بمعرفتهم في الواقع الحقيقي، و سمح لـ 

، كما ساعد "الفايسبوك"بمعارفهم عن طريق ) %61.06(يتفاعل أغلب أفراد العينة  -

  .من المراهقين في تنمية مواهبهم، و توسيع عالقاتهم االجتماعية 64.54%

، بدافع )%83.63(النتائج المتوصل إليها في زيارة الصفحات الدينية كانت بنسبة مرتفعة  -

  .%18.36بنسبة أما التعرف على الشخصيات الدينية  %81.63زيادة الثقافة الدينية بـ 

 %28.6و على تمكنهم من التطلع على األخبار العالمية عبر الموقع ،  %33.51يوافق  -

تمكنهم من التعبير عن اآلراء الشخصية حول األحداث الجارية، كما تمكنهم من معرفة آراء 

اآلخرين حول مواضيع معينة و التواصل مع األشخاص الذين يشبهونهم في الرأي و التوجه 



 الجانب التطبيقي

 

 183 

لسياسية جاءت بنسبة ضئيلة جدا، و عند متابعتهم بنسب متقاربة، في حين المشاركة ا

  .%49.36لألخبار معظمهم يضغطون على زر اإلعجاب بنسبة 

 %15.45الصفحات النفسية لمعرفة معلومات تخص المراهقين و  %84.54يزور  -

  .يزورونها الستشارة متخصصين في المجال النفسي

  .دورا في حياتهم" للفايسبوك"أن ) %75.25( المراهقيينيرى أغلب  -
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  ".الفايسبوك"يمثل عالقة متغير الجنس بمدة استخدام موقع : 04الجدول رقم 

  

  

  اإلجابة

    إناث  ذكور

  21-19  18-15  14-11  21-19  18-15  14-11  المجموع

  21,81%  24  34,78%  16  25%  4  100%  2  2,94%  1  0  0  %25  1  أقل من سنة

من سنة إلى 

  ثالث سنوات

1  25%  4  50%  5  %14,7

0  

0  0  7  %43,75  15  %32,60  32  %29,09  

أكثر من ثالث 

  سنوات

2  50%  4  50%  28  %82,3

5  

0  0  5  %31,25  15  %32,60  54  %49,09  

1  100%  2  %100  34  %100  8  %100  4  المجموع

6  

%100  46  %100  110  %100  
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.يبين أكثر المجموعات التي يسجل فيها المراهق حسب متغيري الجنس و المستوى التعليمي: 18الجدول رقم   

  

  اإلجابة

    إناث  ذكور

  جامعة  ثانوية  متوسطة  جامعة  ثانوية  متوسطة  المجموع

النسبة   ت

  المئوية

النسبة   ت

  المئوية

النسبة   ت

  المئوية

النسبة   ت

  المئوية

النسبة   ت

  المئوية

النسبة   ت

  المئوية

 النسبة  ت

  المئوية

  19,85%  27  20,58%  7 19,04%  4  0  0 24,52%  13  17,64%  3  0  0  تعليمية

  5,14%  7  2,94%  1  4,76%  1  0  0  5,66%  3  5,88%  1  11,11%  1  أدبية

  عائلية

  

0 0 3 %17,64 5 %9,43 0 0 3 %14,28 3 %8,82 14 %10,29 

  ترفيهية

  

7 %77,77  6  %35,29  19  %35,84 2 100% 7 %33,33 12 %35,29 53 %38,97 

 19,85% 27 26,47% 9 23,80% 5 0 0 15,09%  8  23,52%  4  11,11% 1  دينية

  سياسية

  

0 0  0  0  5  %9,43 0 0 1 %4,76 2 %5,88 8 %5,88 

  100%  136  100%  34  100%  21  100%  2  %100  53  %100  17  %100  9  المجموع
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  :نظرية االستخدامات و اإلشباعات

تختلف المسميات التي تطلق على مدخل االستخدامات و اإلشباعات، فهناك من   

، و هناك بعض الباحثين يرتقون به إلى مرتبة النظرية Modelيطلقون عليه نموذج 

Theory و هناك من يطلقون عليه مدخل ،Approach في حين يفضل البعض و هم ،

  .Utilityاألقلية تسميته باسم نظرية المنفعة 

و بصفة عامة فقد تطورت بحوث االستخدامات و اإلشباعات كرد فعل لفشل كثير   

لفترة طويلة من األبحاث في وجود دليل مباشر على تأثير وسائل االتصال، بعد أن سادت 

التي كانت ترى أن لوسائل  -الرصاصة أو الحقنة تحت الجلد  - ريات التأثير الخطينظ

أو الجمهور النشط، االتصال تأثير فعال على المتلقي حتى ظهر مفهوم الجمهور العنيد 

اعترافا بدوره الفعال في انتقاء ما يريد أن يتلقاه، و تنطلق بحوث االستخدامات و اإلشباعات 

ذي يرى أن األفراد يقومون بدور إيجابي في عملية االتصال إذ توجد لديهم من هذا المدخل ال

 Usesدوافع و حاجات تدفعهم الستخدام وسائل االتصال، و ظهر مصطلح االستخدامات 

تتحقق نتيجة هذا االستخدام، من خالل  Gratificationsالذي يفترض أن هناك إشباعات 

اختبار العالقة بين الوظائف التي تتم صياغتها في إطار الدوافع و الحاجات، و بين تعرض 

من  Funcational Analysisالجمهور، بناء على إطار نظري أساسه التحليل الوظيفي 

ت بحوث ظهر من جانب آخر و في ضوء ذلك ظهرت  Motivesجانب، و نظريات الدوافع 

في إطار نموذج التأثيرات  1959اإلشباعات ألول مرة على يد إلياهو كاتز االستخدامات و

همة في مجال اإلعالم يعد هذا المدخل من نقاط التحول الم و المتوسطة لوسائل االتصال،

تصال لتحقيق لى الجمهور الذي يتعرض لوسائل االهتمام من مضمون الرسالة إألنه نقل اال

  1.دةأغراض محد

                                                           
1
  .231، ص2006ط، .دار النهضة العربية، د: عبد العزيز السيد، نظريات االتصال، القاهرة، مرفت الطرابيشي.  
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  :اإلشباعات نماذج االستخدامات و

اإلشباعات وفقا للمنظور التي ترتكز عليه،وحدد ماكويل  تتعدد نماذج االستخدامات و  

 إما وفقا للمنظور جورفيتش أنه يمكن النظر إلى نماذج االستخدامات واإلشباعات، و

ينتمون إليه  الوظيفي الذي يؤكد على انسجام الجمهور في إطار السياق االجتماعي الذي

أو وفقا للبنائية الثقافية السائدة  تصال لتحقيق إشباعاتهم الشخصية،اليستخدمون وسائل او 

يمكن  و أو وفقا لدوافعهم الشخصية التي تدفعهم للتعرض لوسائل االتصال، في المجتمع،

  1:اإلشباعات كما يلي عرض نماذج االستخدامات و

  :اإلشباعات زمالئه لالستخدامات و نموذج كاتز و

اتجاهاته السلوكية  التي و  الجمهوراهتم كاتز وزمالؤه بصياغة العالقة بين حاجات   

 محتواها  منها وسائل اإلعالم و و يسعى إلشباعها من بين البدائل المختلفة المتاحة أمامه،

زمالؤه نموذجا للعالقة بين استخدام  بناء على نتائج العديد من البحوث صاغ كاتز  و و

مقارنة  ما يمكن  أن تشبعه من حاجات لدى هؤالء األفراد، فراد لوسائل اإلعالم  واأل

مثل األنشطة الثقافية  بالبدائل الوظيفية األخرى التي قد يتجه إليها الفرد لتلبية هذه الحاجات،

يرتكز النموذج على أن  و انتشارا، يعد هذا النموذج من أكثر النماذج شيوعا و األخرى و

األصول النفسية تولد  فرد من أفراد الجمهور عددا من العوامل االجتماعية ولدى كل 

قعات عن مدى تلبية وسائل من خبرة الفرد المباشرة تتولد لديه تو  و حاجات معينة لدى الفرد،

إما  األمر الذي يترتب عليه اتخاذ القرار، لحاجاته مع المصادر االتصالية األخرى، اإلعالم

نتائج أخرى  التصال أو القيام بأنشطة أخرى تؤدي إلى إشباع الحاجات وبالتعرض لوسائل ا

نتيجة التعرض المكثف لوسائل االتصال يتم إشباع بعض الحاجات مما  غير مقصودة و

  د النفسية للفر  توقعات جديد التفاعل مع األصول االجتماعية و يؤدي إلى نشوء حاجات و

                                                           
  .235-234ص  ص مرجع سبق ذكره،، مرفت الطرابيشي.  1
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إذ كلما يشبع  مدى إشباعها  بطريقة دائرية، الحاجات وبهذه الطريقة تتم دورة العالقة بين  و

يحاول األفراد إشباع تلك الحاجات التي تتولد  و احتياجات تتولد لدى الفرد احتياجات جديدة،

رى الموجودة  في باستمرار سواء من الوسائل االتصالية أو من بين البدائل الوظيفية األخ

  . المجتمع

  :اإلشباعات ونموذج روزنجرين لالستخدامات 

اإلشباعات حدد فيه أهمية الحاجات التي  وضح روزنجرين نموذجين لالستخدامات و  

 تحقيق الذات و و القبول، و الحب و تقع فيه أعلى هرم ماسلو مثل الحاجة إلى الصحة،

تدفعه للتعرض لوسائل اإلعالم إلشباع  المشكالت التي تدفع الفرد إلى سلوك معين و

  .خدام وسائل اإلعالم أو أي وسائل أخرىسواء است دوافعه،

  1:العالقة بين االستخدام و اإلشباع

و في " استخدامات الألفراد لوسائل اإلعالم"نشر كاتز مقالة و زمالئه بعنوان   

، اهتم فيه الباحثون بثالث 1968استعادتهم للبحوث ركزوا على بحث أجري في السويد عام 

  :اآلتيعوامل فرضية أساسية تتمثل في 

إن جوهر الفرد الخاص باالستخدام هو اعتبار المتلقي إيجابيا و نشطا في سلوكه  •

 .االتصالي، مع وسائل اإلعالم

 .االختيار يكون في يد األفراد من المتلقين بناءا على الحاجة إلى الإلشباع •

 .تتناقش وسائل اإلعالم مع المصادر األخرى إلشباع الحاجات •

و بناءا النتائج العديدة من البحوث صاغ كاتز و زمالئه نموذجا للعالقة بين استخدام  

األفراد لوسائل اإلعالم و ما يمكن أن تتبعه من حاجات لدى هؤالء األفراد مقارنة بالبدائل 

                                                           
  .274، ص1997، 3عالم الكتب، ط: محمد عبد الحميد، نظريات اإلعالم و اتجاهات التأثير، القاهرة . 1
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ألخرى الوظيفية التي قد يتجه إليها الفرد لتلبية الحاجات مثل األنشطة الثقافية األخرى، فهو ا

   أن لكل فرد عددا من العوامل االجتماعية و النفسية، التي تولد حاجات معينة للفرد،  يرى

و من خالل خبرة الفرد يبدأ في رسم توقعاته عن تلبية وسائل اإلعالم لهذه الحاجات مقارنة 

باع هذه الحاجات، فيترتب على ذلك اتخاذ قراره باالختبار بين وسائل بمصادر أخرى إلش

المصادر األخرى، نتيجة للتعرض يتم إشباع بعض الحاجات بجانب نتائج أخرى اإلعالم أو 

كامنة، و هو يؤدي مرة أخرى إلى نشوء حاجات جديدة أو عدم إشباع بعض الحاجات تجعل 

  .الفرد يستعيد الدورة مرة أخرى أمال في إشباع كل الحاجات

  :اإلشباعات أهداف نظرية االستخدامات و

  :اإلشباعات على األهداف التالية اإلستخدامات ويركز مدخل  

 تحليل كيفية استخدامات الجمهور لوسائل اإلعالم المختلفة إلشباع حاجاتهم و تفسير و -

  .توقعاتهم

  .خصائص التعرض لوسائل اإلعالم أنماط و التعرف على دوافع و -

خالل قياس النتائج معرفة حقيقة الوظائف التي تقوم بها وسائل اإلعالم المختلفة من  -

 1.المرتبة على التعرض لتلك الوسائل

  :فروض نظرية

  :يمكن بلورة العناصر الرئيسية فيما يلي 

  .االجتماعية األصول النفسية و -1

  .افتراض الجمهور النشيط -2
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  .دوافع استخدامات وسائل اإلعالم -3

  .إشباعات وسائل اإلعالم -4

  .اإلعالمتوقعات الجمهور من وسائل  -5

  :االجتماعية األصول  النفسية و -

اإلشباعات أن العديد من االحتياجات المرتبطة بوسائل  يرى باحثو االستخدامات و  

مع العوامل المجتمعية  جتماعية والتنشأ نتيجة تفاعلهم مع بيئاتهم ااإلعالم لدى األفراد 

 -منبهات- ومثيرات ود حوافز الفروق الفردية إلى وج و كما تلعب العوامل النفسية األخرى،

  .لدى أفراد الجمهور من مستخدمي وسائل اإلعالم

  :افتراض الجمهور النشط -

فتراض النظرية التي كانت تنظر للجمهور باعتباره متلقيا  سلبيا ال حول أعاد هذا اال  

يختار  أصبح ينظر إليه على أنه جمهور نشيط ينتقي و و عليه، يسهل الثأثير و القوة، له و

يتوقف ذلك على  و .ليشبع احتياجاته في النهاية تصال،يهمه من رسائل وسائل اال ما

لذلك يتم انتقاء المضامين  عنصر المنفعة التي تعود عليه من استخداماته لوسائل اإلعالم،

  1.تفضيالتهم لخدمة دوافعهم المختلفة التي تعكس اهتماماتهم و

  :دوافع استخدامات وسائل اإلعالم -

توجد وجهات نظر متباينة في دراسة دوافع تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم و التي   

  :يمكن تلخيصها على النحو التالي
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ينظر هذا االتجاه إلى الدوافع على أنها حاالت داخلية يمكن إدراكها و فهمها مباشرة  •

ترى أن  من جانب أفراد الجمهور، و يرتبط هذا االتجاه بنظرية القيمة المتوقعة و التي

دوافع تعرض الفرد لوسائل اإلعالم يعكس سلوكا إيجابيا ذات قيمة و أن المتلقي لديه 

الوعي و القدرة على التعبير عن اتجاهاته بشكل مباشر، و يسعى إلى إشباع دوافعه 

 .من خالل التعرض لوسائل اإلعالم 

بشكل مباشر    ترى وجهة النظر الثانية أن دوافع الجمهور ال يمكن إدراكها و فهمها •

و لكن يمكن إدراكها بشكل غير مباشر من خالل أنماط السلوك و التفكير و يمثل 

 .Rubanهذه النظرة روبن 

بينما ينظر االتجاه الثالث بأن دوافع التعرض لوسائل اإلعالم ال يمكن الوصول إليها  •

األساسية عن طريق ما يقرره الجمهور لوسائل اإلعالم بشكل ذا معنى، فالحاجات 

مثال قد تؤثر على تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم بشكل مباشر، و لكم الجمهور قد 

ال يدرك هذه الحاجات باعتبارها دوافع للتعرض، و الدوافع قد تكون نتاج الالوعي 

 1.جويرللصراعات غير المحسوسة وهذا ما يؤكد عليه ماك

  :إشباعات وسائل اإلعالم -

صلة النهائية التي تترتب على استخدمات الجمهور لوسائل تعد إشباعات بمثابة المح

اإلعالم، و تتوقف اإلشباعات التي تتحقق لدى الجمهور لنوع الوسيلة، و نوع المضمون 

، واإلشباعات التي تتحقق المقدم، و طبيعة الظرف اإلجتماعي الذي تم فيه االتصال

ل اإلعالم ليست بالضرورة نتيجة استخدامه لوسائ Gratification Obtainedللجمهور 

، Gratification Soughtsاإلشباعات التي يتوقعها الجمهور ويبحث عنها من تلك الوسائل 

ومع تطور مدخل . رتباطا بينهما فكالهما يؤثر في اآلخر، ولكن ال يحدد مجالههناك اولكن 

ت وسائل شباعاراسات بإقامة أدلة إمبريقية على إشباعات اهتمت الداإل االستخدامات و
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براتهم السابقة بها من خالل خ افآت التي يتوقعها األفراد ويتنبئوناإلعالم التي تعد بمثابة المك

  .ت بعض تعرضهم لتلك الوسائلكافآيقوم األفراد بتقييم هذه الم و ،مع وسائل اإلعالم

  :توقعات الجمهور من وسائل اإلعالم -

تعد التوقعات بمثابة المطالب التي يريدها الجمهور من وسائل اإلعالم، ألن توقعات 

الجمهور بشأن خصائص و سمات وسائل اإلعالم ترتبط باإلشباعات التي من المنتظر 

الحصول عليها من تلك الوسائل، و إذا ما أتيح للجمهور االختيار بين نوعيات وسائل 

أخرى وفقا لمتطلباته و حاجاته، فالبد أن يكون لدى الجمهور اإلعالم المختلفة أو أي بدائل 

يفات إلى أن باحثو االستخدامات حسب احتياجاتهم، و رغم تعدد التعر إدراكا للبدائل 

اإلشباعات يرون أن السلوك أو النوايا السلوكية أو االتجاهات أو الثالثة معا هي عبارة عن و 

  1.وظيفة للتوقع و التقويم
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  :الدراسات السابقة

ناولت نفس الموضوع أو إن اطالع الباحث على معظم أو مجمل الدراسات التي ت  

ل جانب لم تتناوله يعد أمرا هاما في توسيع مجال المعرفة لديه أو استكما، جانبا منه

قمنا في هذا المجال بالبحث عن الدراسات التي لها عالقة بموضوعنا قد  و، الدراسات قبال

  :أما فيما يخص الدراسات التي اعتمدنا عليها هي كاألتي

  :الدراسة األولى

منتديات الدردشة االلكترونية و دورها "الدراسة قام بها األستاذ رضوان بلخيري بعنوان   

في دوافع االستخدامات و اإلشباعات  دراسة" (في إحداث التغيير في المجتمع الجزائري

  ").الفايسبوك"المتحققة لمنتدى 

  :إشكالية الدراسة

و ماهي " الفايسبوك"ما مدى استخدام اللشباب الجامعي لمنتدى الدردشة االلكترونية   

  االشباعات المتحققة؟

  :بعض التساؤالت

 1؟"بوكالفايس"ماهي الفئات األكثر استخداما لمنتدى الدردشة االلكترونية  •

ماهي الحاجات التي يسعى مستعملو االنترنت إلى إشباعها من خالل الدردشة  •

 االلكترونية؟

ماهي أسباب استعمال منتدى الدردشة االلكترونية أكثر من خدمات االنترنت  •

 األخرى؟
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  :منهج الدراسة و أدواتها

في البحوث تستخدم الدراسة المنهج المسحي الذي يعتبر واحدا من المناهج األساسية   

، حيث تم جمع "الفايسبوك"الوصفية لدراسة واقع استخدام منتديات الدردشة االلكترونية 

  .البيانات باستخدام أداتين المالحظة و استمارة االستبيان
  

  :بعض نتائج الدراسة

هي التي " الفايسبوك"شة كشفت الدراسة أن الفئات األكثر استخداما لمنتدى الدرد  

  .%58سنة و ذلك بنسبة  29-18ما بين عمارهم تتراوح أ

تتمثل  "فايسبوكال"الدوافع التي يستخدم من أجلها األفراد منتدى الدردشة االلكترونية   

  :فيما يلي

التواصل مع  ،%18.2، التعارف %18.6، ثم الترفيه %24التعلم والتثقيف بنسبة   

، التجارة %9.4الخارج هجرة إلى ، ال%10.6، بناء العالقات العاطفية %15األقارب 

  .%4.2اإلشهار و 

تتمثل  "فايسبوكال"الحاجات التي يلبيها األفراد من خالل منتدى الدردشة االلكترونية   

  :فيما يلي

، التخلص من القلق والملل %39.44إشباع الفضول والحصول على المعلومات   

باإلضافة إلى  ،%9.34، الهروب من الواقع %23.18، التنفيس والتعبير بحرية 28.02%

حاجات أخرى كالتعرف على ذهنيات الغير وآرائهم، والتعاون مع أشخاص آخرين لهم نفس 

  .1ميدان العمل و الدراسة
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فيما ) فايسبوك(ة االلكترونية تتمثل العوامل التي تجتذب األفراد إلى منتدى الدردش  

  :ييل

، ثم إمكانية %30.66بنسبة في الدرجة األولى تأتي حرية التعبير في كل المواضيع   

، الطابع الحميمي للنقاشات %30.11االلتقاء و التعرف بأشخاص لهم نفس اهتماماتنا 

، %9.11، و انعدام الرقابة والحواجز االجتماعية %9.94، عامل إخفاء الهوية 12.98%

 .%7.18وأخيرا القيام ببعض األعمال عن بعد 

  :الدراسة الثانية

أثر التعرض للشبكات االجتماعية "عبد اهللا محمود أحمد بعنوان ة نورة دراسة للطالب  

دراسة " على االنترنت في إدراك القضايا و األحداث الجارية لدى عينة من الشباب الجامعي

  .ميدانية، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير

  :إشكالية الدراسة

ت االجتماعية على تمثلت في التعرف على أثر تعرض الشباب الجامعي للشبكا  

  .االنترنت في إدراكهم للقضايا و األحداث الجارية

  :فرضياتبعض ال

فية للشباب الجامعي توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين المتغيرات الديمغرا •

) المستوى االجتماعي االقتصادي - نوع الكلية –نوع الجامعة  –النوع (رسة عينة الدا

   1.للشبكات االجتماعيةوبين معدل تعرضهم 

 الشباب الجامعي عينةذات داللة إحصائية بين معدل تعرض  ةتوجد عالقة ارتباطي •

  
                                                           

1
أثر التعرض للشبكات االجتماعية على االنترنت في إدراك القضايا و األحداث الجارية لدى عينة من الشباب نورة عبد اهللا محمود أحمد، .  

  .الجامعي، مذكرة ماجستير
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سة للشبكات االجتماعية ومعدل التماسهم للمعلومات عن القضايا واألحداث راالد

  .الجارية من خاللها

عينة الجامعي توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين درجة ثقة الشباب  •

سة في المعلومات التي يحصلون عليها عبر الشبكات االجتماعية، وبين حرصهم راالد

  .يةالجار على التماس المعلومات حول القضايا واألحداث 

  :منهج الدراسة و أدواتها

سة على استمارة االستبيان لجمع البيانات في إطار منهج المسح لجمع ار اعتمدت الد  

  .سة الميدانيةراالدبيانات 

  :بعض نتائج الدراسة

د العينة ذلك نتيجة الخدمات رااقع التواصل االجتماعي بين أفارتفاع نسبة استخدام مو   

ونتيجة والتطبيقات التي توفرها تلك المواقع والتي تسمح للمستخدم التفاعل المستمر والمتجدد، 

د ار من أف %70.8 د المستمر في شعبية شبكات التواصل االجتماعي حيث جاءت نسبةزايللت

د العينة ار من أف %20.2العينة يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بشكل دائمًا، ونسبة 

  .اً ر يستخدمونها ناد 4يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي أحيانًا، ونسبة 

تعتبر الشبكات االجتماعية مصدر مهم للمعلومات مع وجود مصادر أخرى أقل    

، وجاء في المرتبة الثانية اعتبارها مصدر كأي %35.5أهمية في المرتبة األولى بنسبة 

، وجاء اعتبارها المصدر األهم والوحيد للمعلومات في %29.3مصدر معلوماتي آخر بنسبة 

ما يتضح منه أن الشبكات االجتماعية مصدر معلوماتي  وهو% 16.3المرتبة الثالثة بنسبة 

سة في استنباط المعلومات ومتابعة القضايا اقوي ومهم يعتمد عليه الشباب الجامعي عينة الدر 

  .1واألحداث الجارية
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سة في المعلومات حول القضايا ار ة ثقة الشباب الجامعي عينة الدارتفاع درج   

فالمبحوثين يكونون على درجة . واألحداث الجارية التي يلتمسوها من الشبكات االجتماعية

عالية من الثقة من خالل تعاملهم مع األشخاص أو الصفحات والمجموعات عبر شبكات 

       التواصل االجتماعي وهذا يشير ويدلل إلى مدى ثقة المبحوث بما ينشر من معلومات

بيانات قد تفيده في الم ا رحل المختلفة، فجاءت نسبة من يثق فيها بدرجة متوسطة في  و

مبحوث، في حين جاءت نسبة من يثق فيها  299بواقع % 76.75المرتبة األولى بنسبة 

مبحوث، بينما قلت نسبة من ال يثق فيها مطلقًا ووصلت  55بواقع % 13.75 بدرجة كبيرة

  .مبحوث 46بواقع % 11.5إلى 

  :الثالثةالدراسة 

مشاركة األفراد في مضامين وسائل اإلعالم "لألستاذ ابراهيم بعزيز تحت عنوان دراسة   

دراسة حالة منتديات المحادثة االلكترونية، " الجديدة عبر التواصل االجتماعي االلكتروني

  .رسالة ماجستير، جامعة الجزائر

  :إشكالية الدراسة

منتديات المحادثة اإللكترونية، و ما هي انعكاساتها على مجال  ما هي دوافع استخدام  

االتصال بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة ؟ و تحت هذه اإلشكالية يمكن إدراج 

  1.مجموعة من التساؤالت

  :تساؤالتبعض ال

 ما هي الفئات األكثر استخداما لمنتديات الدردشة؟  •

 
                                                           

1
مشاركة األفراد في مضامين وسائل اإلعالم الجديدة عبر التواصل االجتماعي االلكتروني، دراسة حالة منتديات المحادثة ابراهيم بعزيز، .  

  .االلكترونية، رسالة ماجستير، الجزائر
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ما هي الحاجات التي يسعى مستعملو اإلنترنت إلى إشباعها من خالل المحادثة  •

 اإللكترونية؟ 

 ما هي المجاالت التي تستخدم فيها منتديات المحادثة اإللكترونية؟  •

ما هي أسباب استعمال منتديات الدردشة اإللكترونية أكثر من خدمات اإلنترنت   •

 األخرى؟

 المترتبة عن استعمال منتديات الدردشة اإللكترونية؟ما هي االنعكاسات واآلثار   •

أثر استخدام منتديات المحادثة اإللكترونية على استخدام وسائل اإلعالم  هل  •

  األخرى؟

  :منهج الدراسة و أدواتها

  1.االستمارة لاقتضت الدراسة استخدام المسح الميداني بالعينة من خال  

  :بعض نتائج الدراسة

يستعملون منتديات الدردشة %) 50(الدراسة أن معظم المبحوثين تبين من خالل   

 25و  15ألكثر من سنتين، و الفئات األكثر استخداما لها هي التي تتراوح أعمارها ما بين 

  ).%58( سنة، و ذلك بنسبة

  .معظم المبحوثين يستخدمون منتديات المحادثة االلكترونية في مقاهي االنترنت  

  .يفضلون الدردشة في الفترات الليلية أكثر من غيرهاغالبية المبحوثين   

  .معظم المستجوبين يفضلون الدردشة الفردية على الجماعية  

، في حين )chat room( هناك نسبة كبيرة من األفراد يدردشون عبر غرف الدردشة  

  .)forums de discussion (تقابلها نسبة قليلة فقط ممن يكتبون في حلقات النقاش

  المعايير التي يختار على أساسها المدردشون الشخص الذي يتحادثون معه، كان   
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، %)19.5(، البلد %)25.3(، الجنس %)29(المستوى الثقافي و العلمي:ترتيبها كما يلي

  ).%9.04(، الديانة %)16.3(اللغة 

أكثر من العالقات %) 73(معظم المبحوثين يفضلون العالقات الحقيقية المباشرة  

  ).%20.5( االفتراضية عبر االنترنت

تقابلوا مع شخص تعرفوا عليه عبر الدردشة %) 48.5(هناك تقريبا نصف المبحوثين   

  .منهم إناث%) 12(االلكترونية، 

غالبية المستجوبين ال يشعرون بالوحدة و العزلة عن المحيط االجتماعي بفعل   

ممن يشعرون بالوحدة، مرتبطة %) 27.5( الدردشة، لكن مع اإلشارة إلى وجود نسبة هامة

  .بشكل مباشر بنسبة استخدام منتديات الدردشة

 و االنتماء إلى الجماعة االفتراضية ة معتبرة من الذين يحسون باأللفةهناك نسب  

  .، أكثر من جماعتهم األولية)دشينجماعة المدر (

شعور من المبحوثين أن الدردشة االلكترونية تساعد على التخلص من % 59 يرى  

   .الوحدة

ال يثقون في األشخاص الذين يدردشون %) 61.5( األغلبية الكبيرة من المبحوثين  

  .معهم و ال يصدقون البيانات التي تقدم لهم

       التعلم :الدوافع التي يستخدم من أجلها األفراد منتديات الدردشة تتمثل فيما يلي  

التواصل مع األقارب  ،%18.2التعارف  ،%18.6 ، ثم الترفيه%24و التثقيف بنسبة 

، التجارة و اإلشهار %9.4، الهجرة إلى الخارج %10.6، بناء العالقات العاطفية 15%

 :الحاجات التي يلبيها األفراد من خالل الدردشة االلكترونية تتمثل فيما يليأما  4.2%

ملل ، التخلص من القلق و ال%39.44إشباع الفضول و الحصول على المعلومات 

  1.%9.34، الهروب من الواقع %23.18، التنفيس و التعبير بحرية 28.02%
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  :تتمثل العوامل التي تجتذب األفراد إلى استخدام منتديات الدردشة فيما يلي  

، ثم إمكانية %30.66في الدرجة األولى تأتي حرية التعبير في كل المواضيع بنسبة   

، الطابع الحميمي للنقاشات %30.11اهتماماتنا االلتقاء و التعرف بأشخاص لهم نفس 

، %9.11، و انعدام الرقابة و الحواجز االجتماعية %9.94، عامل إخفاء الهوية 12.98%

  .%7.18وأخيرا القيام ببعض األعمال عن بعد 

من المبحوثين الذين يعتبرون أن الدردشة االلكترونية لها %) 60.5(هناك نسبة هامة   

  .انعكاسات ايجابية

ينتابهم شعور الفرح و االنبساط و الراحة النفسية بعد %) 75(غالبية المبحوثين  

  .1يشعرون بالقلق و اإلحباط% 25الدردشة االلكترونية، مقابل 

  :الرابعةالدراسة 

على  االجتماعيةالمواقع  استخدامأثر  بعنوان من إعداد الطالبة بلحوش إيمان  

نموذجا دراسة ميدانية بكلية العلوم  "الفايسبوك"االتصال التفاعلي داخل الوسط الجامعي 

واالتصال وسائل  اإلعالماالجتماعية وهي أطروحة نوقشت لنيل شهادة ماستر في علوم 

  .2013-2012والمجتمع  اإلعالم

  :إشكالية الدراسة

جتماعي موقع التواصل االهو أثر استخدام  تمحورت حول سؤال جوهري مفاده ما  

  2؟تصال التفاعلي في الوسط الجامعيعلى اال" الفايسبوك"

  :الفرضيات

 .خاصة يشهد إقباال كبيرا في الوسط الجامعي" الفايسبوك"إن االنترنت عامة و •
                                                           

1
  .ابراهيم بعزيز، مرجع سبق ذكره.  
  .2013نموذجا، " الفايسبوك"لجامعي بلحلوش إيمان، أثر استخدام المواقع االجتماعية على االتصال التفاعلي داخل الوسط ا. 2
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 .يختلف هدف كل من الطلبة واألساتذة من استخدام هذا الموقع االجتماعي •

من طرف الطلبة واألساتذة يزيد من التفاعل في استخدام موقع الفايسبوك االجتماعي  •

 .التواصل بينهم

  .موقع الفايسبوك له أثار إيجابية على مرد ودية الطالب واألساتذة •
  

  :منهج الدراسة و أدواتها

  .االستمارة وأداة المنهج المسحي في دراستهاالباحثة استخدمت   
  

  :بعض نتائج الدراسة

خاصة يشهدان إقباال كبيرا في الوسط الجامعي " الفايسبوك"إن االنترنت عامة و   

  .سنوات 6حيث أن معظم المبحوثين يستخدمون االنترنت أكثر من 

بصفة دائمة و البعض اآلخر يتعرضوا " الفايسبوك"بعض المبحوثين يتعرضون لموقع   

  .له أحيانا

  .ستخدام هذا الموقع إلى التسلية والترفيهايهدف معظم الطلبة من   
ا ن فرصة التعرف على أشخاص لم يحظو ألغلبية المبحوثي "الفايسبوك" أتاح موقع  

    .بمعرفتهم في الواقع الحقيقي
يرى معظم المبحوثين أن موقع الفايسبوك قد أثر على طبيعة التواصل داخل الوسط   

  .الجامعي، وقد يكون هذا األثر إيجابي أو سلبي
تراجع مردودك العلمي المهني بسبب : "قتراحاعلى  اأغلبية المبحوثين لم يوافقو   

ستخدام او هذا يعود لحسن " على الفايسبوكاإلرهاق الجسدي الناجم عن السهر متأخرا ليال 
 1.المبحوثين لهذا الموقع
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  :الخامسةالدراسة 

 االجتماعية الشبكات مواقع استخدام مريم نريمان نومار بعنوانمن إعداد الطالبة   

في الجزائر، مذكرة  "الفايسبوك"العالقات االجتماعية دراسة عينة لمستخدمي موقع تأثيره في و 

  .لنيل شهادة الماجستير

  :إشكالية الدراسة

  ما أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على العالقات االجتماعية؟  

  :بعض الفرضيات

 .اجتماعي وعاطفيفي الجزائر إليه بسبب فراغ " الفايسبوك"يلجأ مستخدمو موقع  •
يؤدي إلى االنسحاب الملحوظ للفرد من النشاطات االجتماعية " الفايسبوك"استخدام  •

  .اتصال المستخدم الشخصي بعائلته وأصدقائه ويقلل من
  

  :منهج الدراسة و أدواتها

الذي يتناسب مع طبيعة البحث ومتطلباته، وذلك المنهج الوصفي الباحثة استخدمت   
الدراسات المسحية، أما فيما يخص أدوات البحث التي تسمح  بطريقةفي جانبه المتصل 

بجمع المعطيات من الواقع فلقد اعتمدت على المالحظة واالستبيان كأداة رئيسية، وتم اعتماد 
هذه األدوات باعتبارها أكثر األدوات التي تسمح بجمع معلومات عن المبحوثين في شكل 

  1.معمق
  

  

  

                                                           
في " الفايسبوك"وقع مريم نريمان نومار، استخدام مواقع الشبكات االجتماعية و تأثيره في العالقات االجتماعية، دراسة عينة من مستخدمي م.  1

  .2012الجزائر، مذكرة ماجستير، 
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  :بعض نتائج الدراسة

ألفراد العينة بالتكلم بصراحة وجرأة في مختلف " الفايسبوك"تسمح العالقات عن طريق   

  موافقون ال% (28.67و % 29.05المواضيع أكثر من العالقات وجها لوجه حيث يوافق 

  .كعلى ذل) والموافقون بشدة

، "الفايسبوك"في معارف وأصدقاء %) 46.03(ال تثق النسبة الكبيرة من المبحوثين    

تعادل في " الفايسبوك"منهم أّن العالقات التي كونوها عن طريق  %29.05ا ال يوافق كم

منهم % 23.77حميميتها العالقات التي كونوها عن طريق االتصال المواجهي، فيما يوافق 

دقاء من أفراد العينة أن إحساسه بحميمية العالقة مع أص% 30.56على ذلك، حيث يعتبر 

% 19.62منهم ذلك، فيما أخذ % 26.41وجها لوجه و يعارض  قاء دفعه لاللت" الفايسبوك"

 1.منهم موقف الحياد

                                                           
  .مريم نريمان نومار، مرجع سبق ذكره.  1
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 تحديد إشكالية الدراسة:

أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة في منتصف عقد التسعينات من القرن 

االنترنت في كافة أرجاء الماضي، نقلة نوعية حقيقية في عالم االتصال، حيث انتشرت شبكة 

المعمورة و ربطت أجزاء هذا العالم المترامية بفضائها الواسع، فعلى الرغم من أن بداية 

، ثم 1969الشبكة كانت ألغراض عسكرية و في البانتاغون األمريكي و بالتحديد عام 

امتدت انتقلت إلى الحقل األكاديمي في الجامعات و المؤسسات العلمية إال أنها سرعان ما 

في بداية التسعينات إلى االستخدامات االجتماعية و الخدماتية و الترفيهية و تضمنت 

مستخدمي االنترنت أعدادا من  غير األكاديميين من الشباب و المراهقين و الهواة، األمر 

بعام االنترنت نتيجة لألعداد الكبيرة التي دخلت  1995الذي دعا البعض بأن يسمي سنة 

  .ألغراض متعددةهذا المجال 

و قد مهدت الشبكة العالمية الطريق لكافة المجتمعات للتقارب و التعارف و تبادل 

اآلراء و األفكار و الرغبات، و استفاد كل متصفح من هذه الشبكة من الوسائط المتعددة 

المتاحة فيها، و أصبحت أفضل وسيلة لتحقيق التواصل بين األفراد و الجماعات، ثم ظهرت 

ع االلكترونية و المدونات الشخصية و شبكات المحادثة التي خلقت نوعا من التواصل المواق

  .بين مستخدميها

و هذه المواقع هي عبارة عن صفحات ويب على شبكة االنترنت، يخصص بعضها 

لإلعالن عن السلع و الخدمات أو لبيع المنتوجات، و البعض اآلخر عبارة عن صحيفة 

اب إمكانية النشر، و للزوار كتابة التعليقات على المواضيع الكترونية تتوف فيها للكت

و هناك ) الدردشة(المنشورة فيها و فرصة للنقاش بين المتصفحين، و كذلك مواقع للمحادثة 

المدونات الشخصية التي يدون فيها أصحابها يومياتهم، و يضعون صورهم و يسجلون فيها 

  .خواطرهم و اهتماماتهم
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حركات البحث و بوابات ويب و المدونات و المجالت و مواقع و من هذه المواقع م

الصحف االلكترونية و مواقع القنوات الفضائية حتى ظهرت شبكت التواصل االجتماعية 

الفايسبوك، التويتر، اليوتيوب، مايسبيس، هاي فايف، اليف بوون، أوركت، تاجد، لينكد : مثل

     تباد مقاطع الفيديو و الصور " لفايسبوكا"و غيرها، التي أتاح البعض منها مثل ... إن

و مشاركة الملفات و إجراء المحادثات الفورية، و التواصل و التفاعل المباشر بين جمهور 

  .المتلقين

من الوسائل  SNS (Social Network Sites)و تعد مواقع التواصل االجتماعي 

تخدمي شبكة االنترنت، ال االتصالية الحديثة التي يتواصل من خاللها الماليين من مس

    يفصل بينهم أية عوامل مثل السن أو النوع أو المهنة أو الجنسية، فهؤالء تجمعهم ميول 

و اهتمامات مشتركة، و هو ما يجعل المراهقين أكثر تعرضا لهذه المواقع نظرا إلقبالهم 

أكثر من أي فئة ه الشبكات، المتزايد على استخدام التكنولوجيات الحديثة المتمثلة في هذ

اعية المتمثلة في إقامة عالقات و ذلك بسبب بعض العوامل النفسية و االجتم أخرى،

  .صداقات مع اآلخرين في مختلف دول العالمو 

و قد أخذت شعبية مواقع التواصل االجتماعي تتزايد خالل الربع األول من عام 

على سبيل المثال " رالفايسبوك  و التويت"و اتسعت منصات و قاعدة مستخدمي  2011

مليون مستخدم في أفريل من العام  677" الفايسبوك"اتساعا كبيرا ليتجاوز عدد مستخدمي 

  1).2011(ذاته 

و يعد المراهقون من أكثر الفئات التي تستخدم مواقع التواصل االجتماعي حيث 

 إلى أن هناك تزايدا ملحوظا في استخدام (Lenhart. A and Madden)أشارت دراسة 

                                                           
المجلة األردنية للعلوم االجتماعية، تأثير استخدام الشباب الجامعي في الجامعات الخاصة البحرينية لمواقع عبد الصادق حسن عبد الصادق، .  1

  .34، ص2014، 1، العدد7الالتصال التقليدية، المجلدوسائل  التواصل االجتماعي على استخدامهم 
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  المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي، فأكثر من نصف المراهقين من الفئات العمرية 

  .لديهم ملف شخصي في هذه المواقع 12-17

و احتلت مواقع التواصل االجتماعي على شبكة االنترنت المرتبة الثانية بين جميع 

مواقع االنترنت المختلفة، مما يشير إلى مدى انتشار هذه الوسائل، 

(http://www.alexa.com) . فقد استطاعت أن تحدث تغييرا سريعا في كيفية  حصول

األفراد على األخبار، فبعد أن كانوا يحصلون عليها من وسائل االتصال التقليدية، فقد 

استطاعوا أن يتلقوها على بريدهم االلكتروني و شبكات التواصل االجتماعي التي تتيح 

سائط مثالية لنمو الثقافات الفرعية لألفراد االشتراك بها في سنوات مبكرة فإنها تشكل و 

للمراهقين، كما أن نسب االنخراط العالية بتلك الشبكات و قدرتهم الكبيرة على التعامل مع 

ع استخدام المراهق دواف ما هي: و من هنا نطرح اإلشكالية اآلتية. التكنولوجيات الناشئة

  ؟"الفايسبوك" ع التواصل االجتماعيالجزائري لموق
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  :ئلة الدراسةصياغة أس

هل ساعدت مواقع التواصل االجتماعي المراهق الجزائري في حرية التعبير عن الرأي  •

 في القضايا المختلفة؟

هل ساهمت مواقع التواصل االجتماعي على تفاعل المراهق الجزائري و مشاركته  •

 االجتماعية مع أسرته و أصدقائه؟

  الجزائر بسبب اجتماعي و عاطفي؟في " الفايسبوك"هل يلجأ المراهق الستخدام موقع  •

  :صياغة فروض الدراسة

  Hypothèse :الفرض

هو رأي يراه الباحث أنه يمثل مجموعة من "عرفه الباحث سمير محمد حسين   

  ".المتغيرات المؤثرة في المشكلة محل الدراسة أي المسببة للمشكلة

الفرضية بالتوقع المسبق لبعض العالقات "كما عرفه ليون فيستنجر و دانيال كاتز   

مرتبطا األساسية بين متغيرات الظاهرة على أن يبقى مدى مطابقة هذا التوقع المسبق للواقع 

  1".باالنجاز التطبيقي للبحث

 وثو الفرضية هي اإلجابة المقترحة على سؤال مطروح لتفسير ظاهرة معينة، فالبح  

  2.يلة للتعريف أو وصف ظاهرة معينةتقوم على فرضيات عمل و هي وس

  :و كانت فرضيات الدراسة كاآلتي  

                                                           
  .90، ص2007، 3ديوان المطبوعات الجامعية، ط: أحمد بن مرسلي، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال، الجزائر. 1
 سا16:43، 2014نوفمبر  19شوهد يوم  ،أونالين متاح، 2006نوفمبر  22يوم " جينيف"محاضرة حول المنهجية بجامعة . 2

 www.unige.ch/fapse/pegei/Methodologie/plan/hypothese.html 
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لدى المراهق الجزائري " الفايسبوك" استخدام موقع التواصل االجتماعيطرق  تتباين •

 .آخرمن مستخدم إلى 

 .بغرض التواصل مع اآلخرين" فايسبوكال"قع مو  يستخدمالمراهق الجزائري  •

  .لمراهق الجزائرياتنشئة  في دور "الفايسبوك"لموقع  •

  :أهمية الدراسة 

تكمن أهمية هذه الدراسة في طبيعة الظاهرة التي تتناولها ووقعها على المجتمع، والتي   

تنامت بشكل كبير و ملفت لالنتباه، خاصة بين أوساط الشباب و المراهقين، و عليه فإنه 

في الجزائر، للتعرف على سمات و خصائص المدردشين  من األهمية بمكان أن نجري دراسة

واألسباب والدوافع الكامنة وراء إقبالهم الكبير على منتديات الدردشة دون غيرها من 

  .الخدمات، وكشف مختلف االنعكاسات التي تنجر عن هذا االستعمال

لدول اهتماما كبيرا في ا تبرز كذلك أهمية هذه الدراسة في أن هذا الموضوع لقي و  

علم النفس، علم االجتماع، (األجنبية، من طرف الباحثين من مختلف التخصصات العلمية 

مراكز  في مختلف الجامعات و و...) يعلوم اإلعالم واالتصال، علم النفس االجتماع

 Zmud & Ellul ،Kiesler & Sproul Spears :مثل الدراسات التي قام بها كل من( البحث

& Lea ،Martin.F ،Sherry Turkle ،Michel Marcoccia ،Julia Veldovska ،Charles 

Beaudoin،Philippe Hert  ،Patrice Flichy.(...  



 الجانب المنهجي
 

 31 

       النفسانيين اإلعالميين، كما يمكن كذلك لنتائج هذه الدراسة أن تفيد المختصين  

ين،  االجتماعيين، و تجعلهم يتعرفون على أهم االنعكاسات التي تطرأ على المستخدم و

  .سواء على الجانب السلوكي أو الجانب النفسي  أو غيرها من الجوانب األخرى

و هذه الدراسة تعالج ظاهرة من أهم الظواهر اإلعالمية المعاصرة، حيث أن اإلعالم   

الجديد بتطبيقاته المختلفة السيما المتعلقة بمواقع التواصل االجتماعي ولد أشكال جديدة من 

  .التواصل بين المراهقين المستخدمين غيرت بصورة آلية تلقائيةالعالقات و أنماط 

  :أهداف الدراسة

  :يمكن أن نجمل أهداف الدراسة فيما يلي  

  ".الفايسبوك"تحديد دوافع استخدام المراهق الجزائري لموقع التواصل االجتماعي  -

  .للمراهق الجزائري" الفايسبوك"محاولة معرفة الخدمات التي يقدمها  -

في حياة " الفايسبوك"كما يكمن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في معرفة الدور الذي يلعبه  -

  .المراهق الجزائري

  .تلبيتها للمراهق الجزائري" الفايسبوك"الوقوف على أهم الحاجات التي يستطيع  -

  :أسباب اختيار الموضوع 

إثراء المجال من أصعب مراحل البحث هو اختبار الباحث لموضوع بحث يساهم في   

  :المعرفي و هناك مجموعة من األسباب دفعتنا للخوض في هذا الموضوع 
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 :األسباب الذاتية 

مع " الفايسبوك"الشغف العلمي و االهتمام الشخصي بالموضوع ألننا نتعامل في  -

  .هقين كثيرااالمر 

يميل الباحث الرغبة في إثراء البحوث العلمية، إذ تعد هذه الدراسة من المواضيع التي  -

" الفايسبوك"و بصفة خاصة موقع  لدراستها نظرا لحداثة ظهور مواقع التواصل االجتماعي

  .ما أحدثه من جدل في األوساط الجزائريةو 

في حياة المراهق " الفايسبوك"الرغبة في التعرف على أهمية موقع التواصل االجتماعي  -

  .الجزائري و الكشف عن دوافع استخدامه له

ا الموضوع يندرج ضمن اإلطار العام الهتماماتنا العلمية والبحثية، فأي بحث أن هذ -

أكاديمي يتطلب حد أدنى على األقل من المعلومات لدى الباحث لكي يتمكن من التحكم فيه 

 .وٕاجرائه بطريقة جيدة

  :األسباب الموضوعية

للتعبير بحرية، وهذا خصوصية هذه الوسيلة االتصالية، بحيث أنها توفر فرصا ال متناهية  -

عكس وسائل االتصال األخرى التي تبقى حرية التعبير فيها محدودة نسبيا، ولذلك حاولنا 

  .التعرف إلى أي مدى أحسن األفراد استغالل هذه الحرية وفي أي المجاالت

جدة الموضوع و اعتباره محط نقاش و جدل، فال يزال اإلعالم و ما أفرزه من تطبيقات  -

من الغموض و الضبابية هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن جل الدراسات حول يثير كثير 

استخدامات و إشباعات اإلعالم الجديد ركزت باألساس على شبكة االنترنت دون التفصيل 

سيما مواقع التواصل االجتماعي و بصفة  الفي دراسة طرق و أنماط استخدام بعض المواقع، 
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لدراسات حول هذا األخير قليلة خاصة على المستوى حيث أن ا" الفايسبوك"خاصة موقع 

  .العربي

  .الرغبة العلمية في الموضوع يستلزم جهدا أكاديميا يكون في مستوى الشهادة المحضرة -

  :تحديد مفاهيم الدراسة

  :الدوافع

وتدافعوا دفعه يدفعه دفعا ودفاعا ودافعه ودفعه فاندفع وتدفع وتدافع، . اِإلزالة بقوة: الدفع :لغة

ودفع فالن . دفعه كل واحد منهم عن صاحبه، وتدافع القوم أي دفع بعضهم بعضا: الشيء

 1.لإلى فالن شيئا ودفع عنه الشر على المث

 ومفهوم الدافعية "Motive "يحاول البعض من الباحثين التمييز بين مفهوم الدافع :اصطالحا

" Motivation" استعداد الفرد لبذل الجهد أو السعي في على أساس أن الدافع هو عبارة عن

تحقيق أو إشباع هدف معين، أما في حالة دخول هذا االستعداد أو الميل إلى حيز التحقيق 

  .الفعلي، فإن ذلك يعني الدافعية باعتبارها عملية نشطة

 - الحافز - المنبه : يحمل معاني منها اصطالح افتراضي، عام و شاملإن الدافع   

  Movere أما في اللغة الالتينية فيقابل هذا المصطلح كلمة  الرغبة -الحاجة - الباعث

2.وتعني الحركة
  

  .للقيام بسلوك قصد إشباع حاجة أو تحقيق هدف لمراهققوة تدفع ا :إجرائيا

                                                           
   www.baheth.info      سا 10:16، 2015فيفري  21: شوهد يوم.  1

  Online Le blog d'éducation et de formation،343ص سا،20:56، 2015جانفي  05: شوهد يوم. 2

  

www.baheth.info/web/all.jsp?select=all&search= اْنَدَفع  
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  :االستخدام

  1 .من الفعل استخدم بمعنى استعمل شيء ما :لغة

هو عبارة عن الممارسات االجتماعية التي تصبح عادية في إطار ثقافة معينة  :اصطالحا

من خالل الممارسة و إعادة الممارسة في النشاط النفسي إلى جانب عوامل األقدمية المتعلقة 

بالفعل الممارس، إذ يكون التعامل مع األشياء الرمزية أو الطبيعية مرتبطا بتحقيق أهداف 

يضفيه الفرد أو الجماعة على لممارسات بالطابع الخاص الذي محددة، و تتعلق هذه ا

الوسائل، األدوات و الخدمات، هذا ما يعكس مجموعة من الدالالت الثقافية المركبة التي 

  2 .تتأسس في إطار الحياة اليومية

نقصد باالستخدام في هذه الدراسة الفعل الذي يربط المراهق الجزائري بموقع  :إجرائيا

، أي تعامله و تفاعله معه، و االستخدام بحد ذاته سلوكا "الفايسبوك"الجتماعي التواصل ا

  .اتصاليا ظاهريا يحدث بفعل دوافع نفسية و اجتماعية

  :المراهق

  .قارب الُحلم و بلغ حد لرجال: راهق الغالم: راهق يراهق مراهقة :لغويا

: فترة المراهقة، مصدره الفرد في .مراهقة، جمعه مراهقات: جمعه مراهقون، مؤنثه: مراهق

  3.راهق

  ".نضج تفكيره و تخطى مرحلة المراهقة"هي الفترة من بلوغ الُحلم إلى سن الرشد،   

                                                           
1
 .Dictionnare Majeur Des Élèves - français - français - arabe - Hanna Kabami et autres, eds tom 01, dar el 

kotob el elmia, Beirout, 2006, P69. 
2 .André Akon et Pierre Ansart, Dictionnaire De La Sociologie, Le Robert Seuil, France, 1999, P559. 
3 . www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/شوهد يوم 05 جانفي 2015، 19:35سا    راھق 
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   :اصطالحا

مرحلة انتقالية تتمحور في العديد من التغيرات الجسمية  المراهقة :تعريف مارسول و براكني

  و االنفعالية و االجتماعية التي تعرقل التوازن الداخلي للموضوع، و التي تعرف بإعادة بناء 

  .ن وسائل جديدية إلثبات الذاتاألنا و البحث ع

تحدث  المراهقة تتميز بالتحوالت الجسمية و النفسية التي: M. Debbesseتعريف دوبيس 

  .بين الطفولة و الرشد

المراهقة هي الفترة التي يكسر فيها المراهق شرنقة الطفولة ليخرج إلى : تعريف هوركس

  .العالم الخارجي، و يبدأ في التفاعل معه و االندماج فيه

هي المرحلة التي يكون فيها المراهق متمدرسا في اإلكمالية أو الثانوية أو الجامعة  :إجرائيا

  1."الفايسبوك" قع التواصل االجتماعيو يتعامل مع مو ) 21-11(ون عمره و الذي يك

  :االمراهق الجزائري

سنة  21-11هو ذلك الفرد الذي يعيش في المجتمع الجزائري، عمره يتراوح ما بين : إجرائيا

  ".الفايسبوك"و يستخدم 

  ":الفايسبوك"موقع 

التواصل االجتماعي على الشبكة على انه يعد من أشهر مواقع " عوض"يعرفه  :اصطالحا

ويعتبر موقع التواصل  2004بجامعة هارفرد عام " زوكربيرج مارك"العنكبوتية أسسه الطالب 

االجتماعي حيث يمكن مستخدميه من  االجتماعي العالمة الفارقة في ظهور مواقع التواصل

ولقاءاتهم  قائهمتبادل المعلومات فيما بينهم وٕاتاحة الفرصة أمـامهم للوصـول إلـى أصـد
                                                           

1
  .23-22صص ، 2011، "دراسة ميدانية بوالية تيزيوزو"رزيقة محدب، الصراع النفسي االجتماعي للمراهق المتمدرس و عالقته بظهور القلق .  
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ويعرف على انه موقع تواصل اجتمــاعي تابع لشركة فيس بوك يستطيع أي  .الشخصية

االنترنت والتسجيل به مجـانا ، ويقوم باالتصـال مع اآلخرين  شخص الوصـول إليـه عبـر

وتعني دفتر ورقي يحمل صورا أو  فأتت من أوروبـا" بوك"أمـا كلمة . والتفـاعل معهم 

  1.ألفراد وجماعة معينةمعلومـات 

يعرف على أنه الموقع الذي استحوذ قبول و تجاوب الكثير من المراهقين، فهو  :إجرائيا

يساعدهم على تبادل المعلومات و الصور الشخصية و مقاطع الفيديو و التعليق عليها 

ترة وٕامكانية المحادثة أو الدردشة الفورية مع األصدقاء، فإنه يسهل إمكانية تكوينه في ف

  .قصيرة، فهناك من استفاد من إمكانياته

  : منهج الدراسة و أدواته

 :تحديد منهج الدراسة

      بعد تحديد الباحث للهدف الذي يسعى إلى تحقيقه في البحث و صياغة التساؤالت 

حدد إلى ضبط التصور العام لموضوعه، و و الفرضيات، يكون بعد القيام بكل ذلك قد توصل 

    نوع المعلومات الواجب جمعها، و يبقى علينا تحديد المنهج المؤدي إلى هذه المعلومات 

  .و كذا األداة التي تمكننا من جمعها

  : المنهج لغة

هو مصطلح مرادف لكلمتي النهج و المنهاج، و اللتين تعنيان الطريق الواضح، و في   

            تعبر عن الخطوات الفكرية المنظمةالتي  Méthodeاللغة الفرنسية فإن كلمة منهج هي 

                                                           
 .44، ص2014، "دراسة على عينة من طلبة جامعة بشار" عبد الكريم سعودي، إدمان الفيس بوك وعالقته بالتوافق األسري للطالب الجامعي.  1
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  1.و العقالنية الهادفة إلى بلوغ نتيجة ما

  :لمنهج في البحث العلميا

هو مجموع اإلجراءات و الخطوات الدقيقة المتبناة من أجل "عرفه موريس أنجرس 

  2".الوصول إلى نتيجة

ة من األفكار فن التنظيم الصحيح لسلسل"كما عرفه الباحث محمد زيان عمر بأنه 

العديدة، إما من أجل الكشف عن حقيقة مجهولة، أو من أجل البرهنة على حقيقة ال يعرفها 

  3".اآلخرون

و المنهج هو الطريق الذي يسلكه الباحث للوصول إلى الغاية المنشودة حيث يعرفه 

يلجأ إليها الطرق العلمية التي يستعين بها الباحث كونها الوسيلة التي "محمد الجواهري بأنه 

  4.الباحث للوصول إلى المعلومات

و كذلك هو عبارة عن مجموعة العمليات و الخطوات التي يتبعها الباحث بغية تحقيق 

بحثه، و بالتالي فإن المنهج ضروري للبحث، حيث يساعد الباحث في ضبط أبعاد و أسئلة 

  5.و فروض البحث

دم، فقد اعتمدنا في بحثنا هذا إن طبيعة الموضوع هي التي تحدد نوع المنهج المستخ

، حيث عرفه كل من حلمي محمود فودة و عبد الرحمن صالح "المنهج الوصفي التحليلي"

                                                           
  .282ص مرجع سبق ذكره بن مرسلي، أحمد.  1
  .285، ص2006، 2دار القصبة للنشر و التوزيع، ط: موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، الجزائر.  2
  .282أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص.  3
  .65، ص1975، 2دار المعارف، ط: محمد الجواهري، دراسات في علوم االجتماع، القاهرة.  4
  .105- 104، ص2004ط، .رشيد زرواتي، منهجية البحث في العلوم االجتماعية، دار الكتاب الحديث، د.  5
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وصف ظاهرة معينة ماثلة في الموقف الراهن، فيقوم بتحليل خصائص تلك : "عبد اهللا بأنه

  1".الظاهرة و العوامل المؤثرة فيها

التحليل المركز على معلومات كافية و دقيقة أسلوب من أساليب "و يعرف أيضا بأنه 

عن ظاهرة أو موضوع محدد، أو فترة أو فترات زمنية معينة معلومة، و ذلك من أجل 

الحصول على نتائج علمية، ثم تفسيرها بطريقة موضوعية، بما ينسجم مع المعطيات الفعلية 

  2.للظاهرة

بشكل علمي منظم، من طريقة من طرق التحليل و التفسير : "كما يعرف على أنه

  3.أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية

  :أدوت جمع البيانات

تعد أدوات جمع البيانات نقطة االتصال بين الباحث و المبحوثين، و التي تمكنه من 

جمع المعلومات، و هي الوسائل التي يستخدمها الباحث في جمع البيانات المستهدفة في 

  .لبحث ضمن منهج معينا

المالحظة، المقابلة، االستبيان، : "حيث حدد موريس أنجرس أدوات البحث العلمي كمايلي

  4".التجربة، تحليل المضمون و التحليل اإلحصائي

أما في بحثنا قد اعتمدنا على تقنية االستبيان كتقنية مناسبة للدراسة و مساعدة على جمع 

   البيانات التي تخدم الموضوع المراد دراسته بصفة كميةأكبر عدد ممكن من المعلومات و 

  .و دقيقة

                                                           
  .285أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص.  1
  .46، ص1999، 2دار وائل، ط: محمد عبيدات و آخرون، منهجية البحث العلمي، عمان.  2
  .129، ص2005ط، .ديوان المطبوعات الجامعية، د: مناهج البحث العلمي، الجزائرعمار بوحوش و محمحد محمود الذنيبات، .  3
  .112موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص.  4
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و هو الدليل أو المرشد الذي يوجه المقابلة التي تقع بين الباحث و المبحوث بعد أن 

يرسم مساراتها و يحدد موضوعيتها، و يشخص طبيعة المعلومات التي يطلبها الباحث من 

مجموعة من األسئلة يعطي بعضها مفتوحة   المبحوث، و تحمل االستبيان مادة على شكل 

و البعض اآلخر يتعلق ) عمر، جنس، سكن(و بعضها مغلقة و بعضها يتعلق بالحقائق 

باآلراء و المواقف فهي إذن الوسيلة التي تساعد الباحث على جمع الحقائق و المعلومات من 

بموضوع البحث  المبحوث خالل عملية المقابلة و هي الوسيلة التي تفوض عليه التقيد

  1.و عدم الخروج عن أطره و مضامينهإجراؤه  مالمزعو 

االستقصاء، : "و يعرف االستبيان في األوساط البحثية العلمية تحث أسماء عديدة منها

في  Questionnaireأو  Sondageاالستفتاء، االستبار، و كلها تفيد الترجمة الواحدة لكلمة 

  2.اللغة الفرنسية

أسلوب جمع البيانات الذي يستهدف استشارة األفراد المبحوثين  كما يعرف على أنه

بطريقة منهجية و مقننة، لتقديم حقائق أو آراء أو أفكار معينة في إطار البيانات المرتبط 

ذاتي للمبحوثين في هذه بموضوع الدراسة و أهدافها، دون تدخل من الباحث في التقرير ال

  3.البيانات

القائمة من األسئلة التي يحضرها الباحث بعناية في تعبيرها  و يعرف أيضا على أنه تلك

عن الموضوع المبحوث في إطار الخطة الموضوعة، لتقدم إلى المبحوث من أجل الحصول 

على إجابات تتضمن المعلومات و البيانات المطلوبة لتوضيح الظاهرة المدروسة و تعريفها 

  .من جوانبها المختلفة

                                                           
1
  .21-20ص ص ،2006، 1دار أسامة للنشر و التوزيع، ط: محمد جمال الفار، المعجم اإلعالمي، األردن.  

  .220موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص.  2
  .46، ص2004، 1دار الفجر للنشر و التوزيع، ط: حجاب، المعجم اإلعالمي، القاهرةمحمد منير .  3



 الجانب المنهجي
 

 40 

سائل التي يعتمد عليها الباحث في تجميع البيانات و المعلومات و االستبيان هو أحد الو 

من مصدرها، و يعتمد االستبيان على استنطاق الناس المستهدفين بالبحث من أجل 

الحصول على إجابتهم عن الموضوع، و التي يتوقع الباحث أنها مفيدة لبحثه و تساعده 

  1.بالتالي على اختبار فروضه

ن أدوات البحث األساسية، شائعة االستعمال في العلوم اإلنسانية حيث يعتبر االستبيان م

ستخدم في الحصول على معلومات دقيقة ال تخاصة في علوم اإلعالم و االتصال حيث 

يستطيع الباحث مالحظتها بنفسه في المجال المبحوث، لكونها معلومات ال يملكها إال 

  2.صاحبها المؤهل قبل غيره على البوح بها

  :لبحثمجتمع ا

تحديد مجتمع البحث من أهم الخطوات المنهجية في البحوث مرحلة  تعتبر

و هي تتطلب من الباحث دقة بالغة حيث يتوقف علبها كفاءة النتائج و يواجه "االجتماعية 

الباحث عند شروعه  في القيام ببحثه مشكلة تحديد نظام العمل أي اختيار مجتمع البحث أو 

  ".دراسته وتحديدها العينة التي سيجري عليها

و الزم علينا تحديد مجتمع البحث الذي سوف نجري عليه الدراسة التطبيقية والذي   

يناسب بطبيعة الحال موضوع هذه الدراسة والمتمثل في استخدام المراهقين الجزائريين لمواقع 

هم تمع البحث التواصل االجتماعي و من خالل الموضوع تبين لنا من الوهلة األولى أن مج

  .نالمراهقون الجزائريو 

  

                                                           
1
، 1995ط، .ديوان المطبوعات الجامعية، د: عمار بوحوش، محمحد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحث، الجزائر.  

  .118ص
  .220أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص.  2
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  :العينة

تمثل جزءا من مجتمع الدراسة من حيث الخصائص و الصفات و لدى  هي التيو   

ات المجتمع و التي قد تكون كبيرة جدا مما دفبدال من أن يلجأ الباحث إلى دراسة كل وح

تغنيه عن دراسة كافة وحدات  جأ إلى دراسة عينة مصغرة للمجتمعيصعب دراستها فإنه يل

و لقد اعتمدنا على األسلوب الغير احتمالي أين يكون احتمال اختيار عنصر من  1،المجتمع

مجتمع البحث غير معروف و من المستحيل معرفة إن كان لكل عنصر من البداية حظ 

لذلك كانت عينة دراستنا قصدية حيث تعمدنا اختيار عينة  2مساوي ألن ينتقى ضمن العينة،

لمعرفة " الفايسبوك"من المراهقين و الذين يقبلون على استخدام موقع التواصل االجتماعي 

  .دوافع استخدامهم له و ما إذا كان يلبي رغباتهم

العينة  هو أن يعمد الباحث إلى اعتماد عينة معينة مادام واثقا أن هذه :فالعينة القصدية

تمثل مجتمع البحث تمثيال صادقا و تحقق له هدف بحثه، و من الطبيعي أن يستند الباحث 

 3.على أسس موضوعية عند اختياره العينة هذه و إال تعذر قبول نتائج بحثه

ما تعرف العينة القصدية تحت أسماء متعددة، مثل العينة الغرضية، أو العمدية، أو ك  

ر كلها إلى العينة، التي يقوم الباحث باختيار مفرداتها بطريقة النمطية، و هي أسماء تشي

تحكمية ال مجال فيها للصدفة، بل يقوم هو شخصيا باقتناء المفردات الممثلة أكثر من غيرها 

لما يبحث عنه من معلومات و بيانات، و هذا إلدراكه المسبق و معرفته الجيدة لمجتمع 

تمثيال صحيحا، و بالتالي ال يجد صعوبة في سحب  البحث و لعناصره الهامة، التي تمثله

مفرداتها بطريقة عشوائية مباشرة، مثال إذا قام الباحث بتحليل موضوع إعالمي معين في 

دورية معينة خالل فترة محددة، و بعد الدراسة الجيدة لمجتمع البحث تبين له أن الجريدة 
                                                           

1
  .55، ص1998، 1دار الفكر للطباعة و النشر، ط: زويلف، تحسين الطراولة، منهجية البحث العلمي، عمانمهدي .  

  .309مريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص.  2
  .58مهدي زويلف، مرجع سبق ذكره، ص.  3
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هي بالنسبة للجوانب المستهدفة تناولت هذا الموضوع في بعض أعدادها بكيفية معمق، و 

بالبحث أكثر تمثيال من المفردات األخرى الصادرة خالل الفترة نفسها، لذا يقوم باقتناء هذه 

  1.األعداد مباشرة لتشكل العينة القصدية للدراسة

  :مجاالت البحث

نقصد بمجال الدراسة الحيز الذي أجرينا به البحث، و الذي يتضمن ثالث مجاالت   

  :هي أساسية و

  :المجال الجغرافي

و يتمثل في المنطقة الجغرافية أو المكان الذي أجرينا فيه الدراسة، بحيث قمنا بإجراء   

  .بحثنا هذا في مدينة مستغانم و بالتحديد في مقاهي االنترنت و الثانويات و الجامعة

  :المجال البشري

ستوياتهم ذكور و إناث تم تطبيق هذه الدراسة الميدانية على فئة المراهقين بمختلف م  

  .استمارة بحث 110، حيث قمنا بتوزيع "الفايسبوك"و الذين يستخدمون موقع 

  :المجال الزماني

    و نقصد به المدة الزمنية التي استغرقناها في إجراء الجانب التطبيقي من البحث،  

علومات و ذلك من خالل الخروج إلى ميدان الدراسة و توزيع االستمارات من أجل جمع الم

 إلى نهاية شهر ماي 2015حيث امتدت هذه الدراسة من بداية شهر أفريل الالزمة، 

، حيث قمنا خالل هذه المدة بتوزيع االستمارات و جمعها ثم تفريغ البيانات في 2015

                                                           
  .198-197أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص ص.  1
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جداول و التعليق على هذه الجداول و تفسير النتائج الكمية، للوصول في األخير إلى 

  .التي أسفر عليها بحثنااستخالص أهم النتائج 
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 تحديد إشكالية الدراسة:

أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة في منتصف عقد التسعينات من القرن 

االنترنت في كافة أرجاء الماضي، نقلة نوعية حقيقية في عالم االتصال، حيث انتشرت شبكة 

المعمورة و ربطت أجزاء هذا العالم المترامية بفضائها الواسع، فعلى الرغم من أن بداية 

، ثم 1969الشبكة كانت ألغراض عسكرية و في البانتاغون األمريكي و بالتحديد عام 

امتدت انتقلت إلى الحقل األكاديمي في الجامعات و المؤسسات العلمية إال أنها سرعان ما 

في بداية التسعينات إلى االستخدامات االجتماعية و الخدماتية و الترفيهية و تضمنت 

مستخدمي االنترنت أعدادا من  غير األكاديميين من الشباب و المراهقين و الهواة، األمر 

بعام االنترنت نتيجة لألعداد الكبيرة التي دخلت  1995الذي دعا البعض بأن يسمي سنة 

  .ألغراض متعددةهذا المجال 

و قد مهدت الشبكة العالمية الطريق لكافة المجتمعات للتقارب و التعارف و تبادل 

اآلراء و األفكار و الرغبات، و استفاد كل متصفح من هذه الشبكة من الوسائط المتعددة 

المتاحة فيها، و أصبحت أفضل وسيلة لتحقيق التواصل بين األفراد و الجماعات، ثم ظهرت 

ع االلكترونية و المدونات الشخصية و شبكات المحادثة التي خلقت نوعا من التواصل المواق

  .بين مستخدميها

و هذه المواقع هي عبارة عن صفحات ويب على شبكة االنترنت، يخصص بعضها 

لإلعالن عن السلع و الخدمات أو لبيع المنتوجات، و البعض اآلخر عبارة عن صحيفة 

اب إمكانية النشر، و للزوار كتابة التعليقات على المواضيع الكترونية تتوف فيها للكت

و هناك ) الدردشة(المنشورة فيها و فرصة للنقاش بين المتصفحين، و كذلك مواقع للمحادثة 

المدونات الشخصية التي يدون فيها أصحابها يومياتهم، و يضعون صورهم و يسجلون فيها 

  .خواطرهم و اهتماماتهم
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حركات البحث و بوابات ويب و المدونات و المجالت و مواقع و من هذه المواقع م

الصحف االلكترونية و مواقع القنوات الفضائية حتى ظهرت شبكت التواصل االجتماعية 

الفايسبوك، التويتر، اليوتيوب، مايسبيس، هاي فايف، اليف بوون، أوركت، تاجد، لينكد : مثل

     تباد مقاطع الفيديو و الصور " لفايسبوكا"و غيرها، التي أتاح البعض منها مثل ... إن

و مشاركة الملفات و إجراء المحادثات الفورية، و التواصل و التفاعل المباشر بين جمهور 

  .المتلقين

من الوسائل  SNS (Social Network Sites)و تعد مواقع التواصل االجتماعي 

تخدمي شبكة االنترنت، ال االتصالية الحديثة التي يتواصل من خاللها الماليين من مس

    يفصل بينهم أية عوامل مثل السن أو النوع أو المهنة أو الجنسية، فهؤالء تجمعهم ميول 

و اهتمامات مشتركة، و هو ما يجعل المراهقين أكثر تعرضا لهذه المواقع نظرا إلقبالهم 

أكثر من أي فئة ه الشبكات، المتزايد على استخدام التكنولوجيات الحديثة المتمثلة في هذ

اعية المتمثلة في إقامة عالقات و ذلك بسبب بعض العوامل النفسية و االجتم أخرى،

  .صداقات مع اآلخرين في مختلف دول العالمو 

و قد أخذت شعبية مواقع التواصل االجتماعي تتزايد خالل الربع األول من عام 

على سبيل المثال " رالفايسبوك  و التويت"و اتسعت منصات و قاعدة مستخدمي  2011

مليون مستخدم في أفريل من العام  677" الفايسبوك"اتساعا كبيرا ليتجاوز عدد مستخدمي 

  1).2011(ذاته 

و يعد المراهقون من أكثر الفئات التي تستخدم مواقع التواصل االجتماعي حيث 

 إلى أن هناك تزايدا ملحوظا في استخدام (Lenhart. A and Madden)أشارت دراسة 

                                                           
المجلة األردنية للعلوم االجتماعية، تأثير استخدام الشباب الجامعي في الجامعات الخاصة البحرينية لمواقع عبد الصادق حسن عبد الصادق، .  1

  .34، ص2014، 1، العدد7الالتصال التقليدية، المجلدوسائل  التواصل االجتماعي على استخدامهم 
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  المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي، فأكثر من نصف المراهقين من الفئات العمرية 

  .لديهم ملف شخصي في هذه المواقع 12-17

و احتلت مواقع التواصل االجتماعي على شبكة االنترنت المرتبة الثانية بين جميع 

مواقع االنترنت المختلفة، مما يشير إلى مدى انتشار هذه الوسائل، 

(http://www.alexa.com) . فقد استطاعت أن تحدث تغييرا سريعا في كيفية  حصول

األفراد على األخبار، فبعد أن كانوا يحصلون عليها من وسائل االتصال التقليدية، فقد 

استطاعوا أن يتلقوها على بريدهم االلكتروني و شبكات التواصل االجتماعي التي تتيح 

سائط مثالية لنمو الثقافات الفرعية لألفراد االشتراك بها في سنوات مبكرة فإنها تشكل و 

للمراهقين، كما أن نسب االنخراط العالية بتلك الشبكات و قدرتهم الكبيرة على التعامل مع 

ع استخدام المراهق دواف ما هي: و من هنا نطرح اإلشكالية اآلتية. التكنولوجيات الناشئة

  ؟"الفايسبوك" ع التواصل االجتماعيالجزائري لموق
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  :ئلة الدراسةصياغة أس

هل ساعدت مواقع التواصل االجتماعي المراهق الجزائري في حرية التعبير عن الرأي  •

 في القضايا المختلفة؟

هل ساهمت مواقع التواصل االجتماعي على تفاعل المراهق الجزائري و مشاركته  •

 االجتماعية مع أسرته و أصدقائه؟

  الجزائر بسبب اجتماعي و عاطفي؟في " الفايسبوك"هل يلجأ المراهق الستخدام موقع  •

  :صياغة فروض الدراسة

  Hypothèse :الفرض

هو رأي يراه الباحث أنه يمثل مجموعة من "عرفه الباحث سمير محمد حسين   

  ".المتغيرات المؤثرة في المشكلة محل الدراسة أي المسببة للمشكلة

الفرضية بالتوقع المسبق لبعض العالقات "كما عرفه ليون فيستنجر و دانيال كاتز   

مرتبطا األساسية بين متغيرات الظاهرة على أن يبقى مدى مطابقة هذا التوقع المسبق للواقع 

  1".باالنجاز التطبيقي للبحث

 وثو الفرضية هي اإلجابة المقترحة على سؤال مطروح لتفسير ظاهرة معينة، فالبح  

  2.يلة للتعريف أو وصف ظاهرة معينةتقوم على فرضيات عمل و هي وس

  :و كانت فرضيات الدراسة كاآلتي  

                                                           
  .90، ص2007، 3ديوان المطبوعات الجامعية، ط: أحمد بن مرسلي، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال، الجزائر. 1
 سا16:43، 2014نوفمبر  19شوهد يوم  ،أونالين متاح، 2006نوفمبر  22يوم " جينيف"محاضرة حول المنهجية بجامعة . 2

 www.unige.ch/fapse/pegei/Methodologie/plan/hypothese.html 
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لدى المراهق الجزائري " الفايسبوك" استخدام موقع التواصل االجتماعيطرق  تتباين •

 .آخرمن مستخدم إلى 

 .بغرض التواصل مع اآلخرين" فايسبوكال"قع مو  يستخدمالمراهق الجزائري  •

  .لمراهق الجزائرياتنشئة  في دور "الفايسبوك"لموقع  •

  :أهمية الدراسة 

تكمن أهمية هذه الدراسة في طبيعة الظاهرة التي تتناولها ووقعها على المجتمع، والتي   

تنامت بشكل كبير و ملفت لالنتباه، خاصة بين أوساط الشباب و المراهقين، و عليه فإنه 

في الجزائر، للتعرف على سمات و خصائص المدردشين  من األهمية بمكان أن نجري دراسة

واألسباب والدوافع الكامنة وراء إقبالهم الكبير على منتديات الدردشة دون غيرها من 

  .الخدمات، وكشف مختلف االنعكاسات التي تنجر عن هذا االستعمال

لدول اهتماما كبيرا في ا تبرز كذلك أهمية هذه الدراسة في أن هذا الموضوع لقي و  

علم النفس، علم االجتماع، (األجنبية، من طرف الباحثين من مختلف التخصصات العلمية 

مراكز  في مختلف الجامعات و و...) يعلوم اإلعالم واالتصال، علم النفس االجتماع

 Zmud & Ellul ،Kiesler & Sproul Spears :مثل الدراسات التي قام بها كل من( البحث

& Lea ،Martin.F ،Sherry Turkle ،Michel Marcoccia ،Julia Veldovska ،Charles 

Beaudoin،Philippe Hert  ،Patrice Flichy.(...  
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       النفسانيين اإلعالميين، كما يمكن كذلك لنتائج هذه الدراسة أن تفيد المختصين  

ين،  االجتماعيين، و تجعلهم يتعرفون على أهم االنعكاسات التي تطرأ على المستخدم و

  .سواء على الجانب السلوكي أو الجانب النفسي  أو غيرها من الجوانب األخرى

و هذه الدراسة تعالج ظاهرة من أهم الظواهر اإلعالمية المعاصرة، حيث أن اإلعالم   

الجديد بتطبيقاته المختلفة السيما المتعلقة بمواقع التواصل االجتماعي ولد أشكال جديدة من 

  .التواصل بين المراهقين المستخدمين غيرت بصورة آلية تلقائيةالعالقات و أنماط 

  :أهداف الدراسة

  :يمكن أن نجمل أهداف الدراسة فيما يلي  

  ".الفايسبوك"تحديد دوافع استخدام المراهق الجزائري لموقع التواصل االجتماعي  -

  .للمراهق الجزائري" الفايسبوك"محاولة معرفة الخدمات التي يقدمها  -

في حياة " الفايسبوك"كما يكمن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في معرفة الدور الذي يلعبه  -

  .المراهق الجزائري

  .تلبيتها للمراهق الجزائري" الفايسبوك"الوقوف على أهم الحاجات التي يستطيع  -

  :أسباب اختيار الموضوع 

إثراء المجال من أصعب مراحل البحث هو اختبار الباحث لموضوع بحث يساهم في   

  :المعرفي و هناك مجموعة من األسباب دفعتنا للخوض في هذا الموضوع 
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 :األسباب الذاتية 

مع " الفايسبوك"الشغف العلمي و االهتمام الشخصي بالموضوع ألننا نتعامل في  -

  .هقين كثيرااالمر 

يميل الباحث الرغبة في إثراء البحوث العلمية، إذ تعد هذه الدراسة من المواضيع التي  -

" الفايسبوك"و بصفة خاصة موقع  لدراستها نظرا لحداثة ظهور مواقع التواصل االجتماعي

  .ما أحدثه من جدل في األوساط الجزائريةو 

في حياة المراهق " الفايسبوك"الرغبة في التعرف على أهمية موقع التواصل االجتماعي  -

  .الجزائري و الكشف عن دوافع استخدامه له

ا الموضوع يندرج ضمن اإلطار العام الهتماماتنا العلمية والبحثية، فأي بحث أن هذ -

أكاديمي يتطلب حد أدنى على األقل من المعلومات لدى الباحث لكي يتمكن من التحكم فيه 

 .وٕاجرائه بطريقة جيدة

  :األسباب الموضوعية

للتعبير بحرية، وهذا خصوصية هذه الوسيلة االتصالية، بحيث أنها توفر فرصا ال متناهية  -

عكس وسائل االتصال األخرى التي تبقى حرية التعبير فيها محدودة نسبيا، ولذلك حاولنا 

  .التعرف إلى أي مدى أحسن األفراد استغالل هذه الحرية وفي أي المجاالت

جدة الموضوع و اعتباره محط نقاش و جدل، فال يزال اإلعالم و ما أفرزه من تطبيقات  -

من الغموض و الضبابية هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن جل الدراسات حول يثير كثير 

استخدامات و إشباعات اإلعالم الجديد ركزت باألساس على شبكة االنترنت دون التفصيل 

سيما مواقع التواصل االجتماعي و بصفة  الفي دراسة طرق و أنماط استخدام بعض المواقع، 
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لدراسات حول هذا األخير قليلة خاصة على المستوى حيث أن ا" الفايسبوك"خاصة موقع 

  .العربي

  .الرغبة العلمية في الموضوع يستلزم جهدا أكاديميا يكون في مستوى الشهادة المحضرة -

  :تحديد مفاهيم الدراسة

  :الدوافع

وتدافعوا دفعه يدفعه دفعا ودفاعا ودافعه ودفعه فاندفع وتدفع وتدافع، . اِإلزالة بقوة: الدفع :لغة

ودفع فالن . دفعه كل واحد منهم عن صاحبه، وتدافع القوم أي دفع بعضهم بعضا: الشيء

 1.لإلى فالن شيئا ودفع عنه الشر على المث

 ومفهوم الدافعية "Motive "يحاول البعض من الباحثين التمييز بين مفهوم الدافع :اصطالحا

" Motivation" استعداد الفرد لبذل الجهد أو السعي في على أساس أن الدافع هو عبارة عن

تحقيق أو إشباع هدف معين، أما في حالة دخول هذا االستعداد أو الميل إلى حيز التحقيق 

  .الفعلي، فإن ذلك يعني الدافعية باعتبارها عملية نشطة

 - الحافز - المنبه : يحمل معاني منها اصطالح افتراضي، عام و شاملإن الدافع   

  Movere أما في اللغة الالتينية فيقابل هذا المصطلح كلمة  الرغبة -الحاجة - الباعث

2.وتعني الحركة
  

  .للقيام بسلوك قصد إشباع حاجة أو تحقيق هدف لمراهققوة تدفع ا :إجرائيا

                                                           
   www.baheth.info      سا 10:16، 2015فيفري  21: شوهد يوم.  1

  Online Le blog d'éducation et de formation،343ص سا،20:56، 2015جانفي  05: شوهد يوم. 2

  

www.baheth.info/web/all.jsp?select=all&search= اْنَدَفع  
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  :االستخدام

  1 .من الفعل استخدم بمعنى استعمل شيء ما :لغة

هو عبارة عن الممارسات االجتماعية التي تصبح عادية في إطار ثقافة معينة  :اصطالحا

من خالل الممارسة و إعادة الممارسة في النشاط النفسي إلى جانب عوامل األقدمية المتعلقة 

بالفعل الممارس، إذ يكون التعامل مع األشياء الرمزية أو الطبيعية مرتبطا بتحقيق أهداف 

يضفيه الفرد أو الجماعة على لممارسات بالطابع الخاص الذي محددة، و تتعلق هذه ا

الوسائل، األدوات و الخدمات، هذا ما يعكس مجموعة من الدالالت الثقافية المركبة التي 

  2 .تتأسس في إطار الحياة اليومية

نقصد باالستخدام في هذه الدراسة الفعل الذي يربط المراهق الجزائري بموقع  :إجرائيا

، أي تعامله و تفاعله معه، و االستخدام بحد ذاته سلوكا "الفايسبوك"الجتماعي التواصل ا

  .اتصاليا ظاهريا يحدث بفعل دوافع نفسية و اجتماعية

  :المراهق

  .قارب الُحلم و بلغ حد لرجال: راهق الغالم: راهق يراهق مراهقة :لغويا

: فترة المراهقة، مصدره الفرد في .مراهقة، جمعه مراهقات: جمعه مراهقون، مؤنثه: مراهق

  3.راهق

  ".نضج تفكيره و تخطى مرحلة المراهقة"هي الفترة من بلوغ الُحلم إلى سن الرشد،   

                                                           
1
 .Dictionnare Majeur Des Élèves - français - français - arabe - Hanna Kabami et autres, eds tom 01, dar el 

kotob el elmia, Beirout, 2006, P69. 
2 .André Akon et Pierre Ansart, Dictionnaire De La Sociologie, Le Robert Seuil, France, 1999, P559. 
3 . www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/شوهد يوم 05 جانفي 2015، 19:35سا    راھق 
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   :اصطالحا

مرحلة انتقالية تتمحور في العديد من التغيرات الجسمية  المراهقة :تعريف مارسول و براكني

  و االنفعالية و االجتماعية التي تعرقل التوازن الداخلي للموضوع، و التي تعرف بإعادة بناء 

  .ن وسائل جديدية إلثبات الذاتاألنا و البحث ع

تحدث  المراهقة تتميز بالتحوالت الجسمية و النفسية التي: M. Debbesseتعريف دوبيس 

  .بين الطفولة و الرشد

المراهقة هي الفترة التي يكسر فيها المراهق شرنقة الطفولة ليخرج إلى : تعريف هوركس

  .العالم الخارجي، و يبدأ في التفاعل معه و االندماج فيه

هي المرحلة التي يكون فيها المراهق متمدرسا في اإلكمالية أو الثانوية أو الجامعة  :إجرائيا

  1."الفايسبوك" قع التواصل االجتماعيو يتعامل مع مو ) 21-11(ون عمره و الذي يك

  :االمراهق الجزائري

سنة  21-11هو ذلك الفرد الذي يعيش في المجتمع الجزائري، عمره يتراوح ما بين : إجرائيا

  ".الفايسبوك"و يستخدم 

  ":الفايسبوك"موقع 

التواصل االجتماعي على الشبكة على انه يعد من أشهر مواقع " عوض"يعرفه  :اصطالحا

ويعتبر موقع التواصل  2004بجامعة هارفرد عام " زوكربيرج مارك"العنكبوتية أسسه الطالب 

االجتماعي حيث يمكن مستخدميه من  االجتماعي العالمة الفارقة في ظهور مواقع التواصل

ولقاءاتهم  قائهمتبادل المعلومات فيما بينهم وٕاتاحة الفرصة أمـامهم للوصـول إلـى أصـد
                                                           

1
  .23-22صص ، 2011، "دراسة ميدانية بوالية تيزيوزو"رزيقة محدب، الصراع النفسي االجتماعي للمراهق المتمدرس و عالقته بظهور القلق .  
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ويعرف على انه موقع تواصل اجتمــاعي تابع لشركة فيس بوك يستطيع أي  .الشخصية

االنترنت والتسجيل به مجـانا ، ويقوم باالتصـال مع اآلخرين  شخص الوصـول إليـه عبـر

وتعني دفتر ورقي يحمل صورا أو  فأتت من أوروبـا" بوك"أمـا كلمة . والتفـاعل معهم 

  1.ألفراد وجماعة معينةمعلومـات 

يعرف على أنه الموقع الذي استحوذ قبول و تجاوب الكثير من المراهقين، فهو  :إجرائيا

يساعدهم على تبادل المعلومات و الصور الشخصية و مقاطع الفيديو و التعليق عليها 

ترة وٕامكانية المحادثة أو الدردشة الفورية مع األصدقاء، فإنه يسهل إمكانية تكوينه في ف

  .قصيرة، فهناك من استفاد من إمكانياته

  : منهج الدراسة و أدواته

 :تحديد منهج الدراسة

      بعد تحديد الباحث للهدف الذي يسعى إلى تحقيقه في البحث و صياغة التساؤالت 

حدد إلى ضبط التصور العام لموضوعه، و و الفرضيات، يكون بعد القيام بكل ذلك قد توصل 

    نوع المعلومات الواجب جمعها، و يبقى علينا تحديد المنهج المؤدي إلى هذه المعلومات 

  .و كذا األداة التي تمكننا من جمعها

  : المنهج لغة

هو مصطلح مرادف لكلمتي النهج و المنهاج، و اللتين تعنيان الطريق الواضح، و في   

            تعبر عن الخطوات الفكرية المنظمةالتي  Méthodeاللغة الفرنسية فإن كلمة منهج هي 

                                                           
 .44، ص2014، "دراسة على عينة من طلبة جامعة بشار" عبد الكريم سعودي، إدمان الفيس بوك وعالقته بالتوافق األسري للطالب الجامعي.  1
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  1.و العقالنية الهادفة إلى بلوغ نتيجة ما

  :لمنهج في البحث العلميا

هو مجموع اإلجراءات و الخطوات الدقيقة المتبناة من أجل "عرفه موريس أنجرس 

  2".الوصول إلى نتيجة

ة من األفكار فن التنظيم الصحيح لسلسل"كما عرفه الباحث محمد زيان عمر بأنه 

العديدة، إما من أجل الكشف عن حقيقة مجهولة، أو من أجل البرهنة على حقيقة ال يعرفها 

  3".اآلخرون

و المنهج هو الطريق الذي يسلكه الباحث للوصول إلى الغاية المنشودة حيث يعرفه 

يلجأ إليها الطرق العلمية التي يستعين بها الباحث كونها الوسيلة التي "محمد الجواهري بأنه 

  4.الباحث للوصول إلى المعلومات

و كذلك هو عبارة عن مجموعة العمليات و الخطوات التي يتبعها الباحث بغية تحقيق 

بحثه، و بالتالي فإن المنهج ضروري للبحث، حيث يساعد الباحث في ضبط أبعاد و أسئلة 

  5.و فروض البحث

دم، فقد اعتمدنا في بحثنا هذا إن طبيعة الموضوع هي التي تحدد نوع المنهج المستخ

، حيث عرفه كل من حلمي محمود فودة و عبد الرحمن صالح "المنهج الوصفي التحليلي"

                                                           
  .282ص مرجع سبق ذكره بن مرسلي، أحمد.  1
  .285، ص2006، 2دار القصبة للنشر و التوزيع، ط: موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، الجزائر.  2
  .282أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص.  3
  .65، ص1975، 2دار المعارف، ط: محمد الجواهري، دراسات في علوم االجتماع، القاهرة.  4
  .105- 104، ص2004ط، .رشيد زرواتي، منهجية البحث في العلوم االجتماعية، دار الكتاب الحديث، د.  5
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وصف ظاهرة معينة ماثلة في الموقف الراهن، فيقوم بتحليل خصائص تلك : "عبد اهللا بأنه

  1".الظاهرة و العوامل المؤثرة فيها

التحليل المركز على معلومات كافية و دقيقة أسلوب من أساليب "و يعرف أيضا بأنه 

عن ظاهرة أو موضوع محدد، أو فترة أو فترات زمنية معينة معلومة، و ذلك من أجل 

الحصول على نتائج علمية، ثم تفسيرها بطريقة موضوعية، بما ينسجم مع المعطيات الفعلية 

  2.للظاهرة

بشكل علمي منظم، من طريقة من طرق التحليل و التفسير : "كما يعرف على أنه

  3.أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية

  :أدوت جمع البيانات

تعد أدوات جمع البيانات نقطة االتصال بين الباحث و المبحوثين، و التي تمكنه من 

جمع المعلومات، و هي الوسائل التي يستخدمها الباحث في جمع البيانات المستهدفة في 

  .لبحث ضمن منهج معينا

المالحظة، المقابلة، االستبيان، : "حيث حدد موريس أنجرس أدوات البحث العلمي كمايلي

  4".التجربة، تحليل المضمون و التحليل اإلحصائي

أما في بحثنا قد اعتمدنا على تقنية االستبيان كتقنية مناسبة للدراسة و مساعدة على جمع 

   البيانات التي تخدم الموضوع المراد دراسته بصفة كميةأكبر عدد ممكن من المعلومات و 

  .و دقيقة

                                                           
  .285أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص.  1
  .46، ص1999، 2دار وائل، ط: محمد عبيدات و آخرون، منهجية البحث العلمي، عمان.  2
  .129، ص2005ط، .ديوان المطبوعات الجامعية، د: مناهج البحث العلمي، الجزائرعمار بوحوش و محمحد محمود الذنيبات، .  3
  .112موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص.  4
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و هو الدليل أو المرشد الذي يوجه المقابلة التي تقع بين الباحث و المبحوث بعد أن 

يرسم مساراتها و يحدد موضوعيتها، و يشخص طبيعة المعلومات التي يطلبها الباحث من 

مجموعة من األسئلة يعطي بعضها مفتوحة   المبحوث، و تحمل االستبيان مادة على شكل 

و البعض اآلخر يتعلق ) عمر، جنس، سكن(و بعضها مغلقة و بعضها يتعلق بالحقائق 

باآلراء و المواقف فهي إذن الوسيلة التي تساعد الباحث على جمع الحقائق و المعلومات من 

بموضوع البحث  المبحوث خالل عملية المقابلة و هي الوسيلة التي تفوض عليه التقيد

  1.و عدم الخروج عن أطره و مضامينهإجراؤه  مالمزعو 

االستقصاء، : "و يعرف االستبيان في األوساط البحثية العلمية تحث أسماء عديدة منها

في  Questionnaireأو  Sondageاالستفتاء، االستبار، و كلها تفيد الترجمة الواحدة لكلمة 

  2.اللغة الفرنسية

أسلوب جمع البيانات الذي يستهدف استشارة األفراد المبحوثين  كما يعرف على أنه

بطريقة منهجية و مقننة، لتقديم حقائق أو آراء أو أفكار معينة في إطار البيانات المرتبط 

ذاتي للمبحوثين في هذه بموضوع الدراسة و أهدافها، دون تدخل من الباحث في التقرير ال

  3.البيانات

القائمة من األسئلة التي يحضرها الباحث بعناية في تعبيرها  و يعرف أيضا على أنه تلك

عن الموضوع المبحوث في إطار الخطة الموضوعة، لتقدم إلى المبحوث من أجل الحصول 

على إجابات تتضمن المعلومات و البيانات المطلوبة لتوضيح الظاهرة المدروسة و تعريفها 

  .من جوانبها المختلفة

                                                           
1
  .21-20ص ص ،2006، 1دار أسامة للنشر و التوزيع، ط: محمد جمال الفار، المعجم اإلعالمي، األردن.  

  .220موريس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص.  2
  .46، ص2004، 1دار الفجر للنشر و التوزيع، ط: حجاب، المعجم اإلعالمي، القاهرةمحمد منير .  3
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سائل التي يعتمد عليها الباحث في تجميع البيانات و المعلومات و االستبيان هو أحد الو 

من مصدرها، و يعتمد االستبيان على استنطاق الناس المستهدفين بالبحث من أجل 

الحصول على إجابتهم عن الموضوع، و التي يتوقع الباحث أنها مفيدة لبحثه و تساعده 

  1.بالتالي على اختبار فروضه

ن أدوات البحث األساسية، شائعة االستعمال في العلوم اإلنسانية حيث يعتبر االستبيان م

ستخدم في الحصول على معلومات دقيقة ال تخاصة في علوم اإلعالم و االتصال حيث 

يستطيع الباحث مالحظتها بنفسه في المجال المبحوث، لكونها معلومات ال يملكها إال 

  2.صاحبها المؤهل قبل غيره على البوح بها

  :لبحثمجتمع ا

تحديد مجتمع البحث من أهم الخطوات المنهجية في البحوث مرحلة  تعتبر

و هي تتطلب من الباحث دقة بالغة حيث يتوقف علبها كفاءة النتائج و يواجه "االجتماعية 

الباحث عند شروعه  في القيام ببحثه مشكلة تحديد نظام العمل أي اختيار مجتمع البحث أو 

  ".دراسته وتحديدها العينة التي سيجري عليها

و الزم علينا تحديد مجتمع البحث الذي سوف نجري عليه الدراسة التطبيقية والذي   

يناسب بطبيعة الحال موضوع هذه الدراسة والمتمثل في استخدام المراهقين الجزائريين لمواقع 

هم تمع البحث التواصل االجتماعي و من خالل الموضوع تبين لنا من الوهلة األولى أن مج

  .نالمراهقون الجزائريو 

  

                                                           
1
، 1995ط، .ديوان المطبوعات الجامعية، د: عمار بوحوش، محمحد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحث، الجزائر.  

  .118ص
  .220أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص.  2



 الجانب المنهجي
 

 41 

  :العينة

تمثل جزءا من مجتمع الدراسة من حيث الخصائص و الصفات و لدى  هي التيو   

ات المجتمع و التي قد تكون كبيرة جدا مما دفبدال من أن يلجأ الباحث إلى دراسة كل وح

تغنيه عن دراسة كافة وحدات  جأ إلى دراسة عينة مصغرة للمجتمعيصعب دراستها فإنه يل

و لقد اعتمدنا على األسلوب الغير احتمالي أين يكون احتمال اختيار عنصر من  1،المجتمع

مجتمع البحث غير معروف و من المستحيل معرفة إن كان لكل عنصر من البداية حظ 

لذلك كانت عينة دراستنا قصدية حيث تعمدنا اختيار عينة  2مساوي ألن ينتقى ضمن العينة،

لمعرفة " الفايسبوك"من المراهقين و الذين يقبلون على استخدام موقع التواصل االجتماعي 

  .دوافع استخدامهم له و ما إذا كان يلبي رغباتهم

العينة  هو أن يعمد الباحث إلى اعتماد عينة معينة مادام واثقا أن هذه :فالعينة القصدية

تمثل مجتمع البحث تمثيال صادقا و تحقق له هدف بحثه، و من الطبيعي أن يستند الباحث 

 3.على أسس موضوعية عند اختياره العينة هذه و إال تعذر قبول نتائج بحثه

ما تعرف العينة القصدية تحت أسماء متعددة، مثل العينة الغرضية، أو العمدية، أو ك  

ر كلها إلى العينة، التي يقوم الباحث باختيار مفرداتها بطريقة النمطية، و هي أسماء تشي

تحكمية ال مجال فيها للصدفة، بل يقوم هو شخصيا باقتناء المفردات الممثلة أكثر من غيرها 

لما يبحث عنه من معلومات و بيانات، و هذا إلدراكه المسبق و معرفته الجيدة لمجتمع 

تمثيال صحيحا، و بالتالي ال يجد صعوبة في سحب  البحث و لعناصره الهامة، التي تمثله

مفرداتها بطريقة عشوائية مباشرة، مثال إذا قام الباحث بتحليل موضوع إعالمي معين في 

دورية معينة خالل فترة محددة، و بعد الدراسة الجيدة لمجتمع البحث تبين له أن الجريدة 
                                                           

1
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هي بالنسبة للجوانب المستهدفة تناولت هذا الموضوع في بعض أعدادها بكيفية معمق، و 

بالبحث أكثر تمثيال من المفردات األخرى الصادرة خالل الفترة نفسها، لذا يقوم باقتناء هذه 

  1.األعداد مباشرة لتشكل العينة القصدية للدراسة

  :مجاالت البحث

نقصد بمجال الدراسة الحيز الذي أجرينا به البحث، و الذي يتضمن ثالث مجاالت   

  :هي أساسية و

  :المجال الجغرافي

و يتمثل في المنطقة الجغرافية أو المكان الذي أجرينا فيه الدراسة، بحيث قمنا بإجراء   

  .بحثنا هذا في مدينة مستغانم و بالتحديد في مقاهي االنترنت و الثانويات و الجامعة

  :المجال البشري

ستوياتهم ذكور و إناث تم تطبيق هذه الدراسة الميدانية على فئة المراهقين بمختلف م  

  .استمارة بحث 110، حيث قمنا بتوزيع "الفايسبوك"و الذين يستخدمون موقع 

  :المجال الزماني

    و نقصد به المدة الزمنية التي استغرقناها في إجراء الجانب التطبيقي من البحث،  

علومات و ذلك من خالل الخروج إلى ميدان الدراسة و توزيع االستمارات من أجل جمع الم

 إلى نهاية شهر ماي 2015حيث امتدت هذه الدراسة من بداية شهر أفريل الالزمة، 

، حيث قمنا خالل هذه المدة بتوزيع االستمارات و جمعها ثم تفريغ البيانات في 2015
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جداول و التعليق على هذه الجداول و تفسير النتائج الكمية، للوصول في األخير إلى 

  .التي أسفر عليها بحثنااستخالص أهم النتائج 

 



جيالجانب المنه  

 

 44 

  :نظرية االستخدامات و اإلشباعات

تختلف المسميات التي تطلق على مدخل االستخدامات و اإلشباعات، فهناك من   

، و هناك بعض الباحثين يرتقون به إلى مرتبة النظرية Modelيطلقون عليه نموذج 

Theory و هناك من يطلقون عليه مدخل ،Approach في حين يفضل البعض و هم ،

  .Utilityاألقلية تسميته باسم نظرية المنفعة 

و بصفة عامة فقد تطورت بحوث االستخدامات و اإلشباعات كرد فعل لفشل كثير   

لفترة طويلة من األبحاث في وجود دليل مباشر على تأثير وسائل االتصال، بعد أن سادت 

التي كانت ترى أن لوسائل  -الرصاصة أو الحقنة تحت الجلد  - ريات التأثير الخطينظ

أو الجمهور النشط، االتصال تأثير فعال على المتلقي حتى ظهر مفهوم الجمهور العنيد 

اعترافا بدوره الفعال في انتقاء ما يريد أن يتلقاه، و تنطلق بحوث االستخدامات و اإلشباعات 

ذي يرى أن األفراد يقومون بدور إيجابي في عملية االتصال إذ توجد لديهم من هذا المدخل ال

 Usesدوافع و حاجات تدفعهم الستخدام وسائل االتصال، و ظهر مصطلح االستخدامات 

تتحقق نتيجة هذا االستخدام، من خالل  Gratificationsالذي يفترض أن هناك إشباعات 

اختبار العالقة بين الوظائف التي تتم صياغتها في إطار الدوافع و الحاجات، و بين تعرض 

من  Funcational Analysisالجمهور، بناء على إطار نظري أساسه التحليل الوظيفي 

ت بحوث ظهر من جانب آخر و في ضوء ذلك ظهرت  Motivesجانب، و نظريات الدوافع 

في إطار نموذج التأثيرات  1959اإلشباعات ألول مرة على يد إلياهو كاتز االستخدامات و

همة في مجال اإلعالم يعد هذا المدخل من نقاط التحول الم و المتوسطة لوسائل االتصال،

تصال لتحقيق لى الجمهور الذي يتعرض لوسائل االهتمام من مضمون الرسالة إألنه نقل اال

  1.دةأغراض محد
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  :اإلشباعات نماذج االستخدامات و

اإلشباعات وفقا للمنظور التي ترتكز عليه،وحدد ماكويل  تتعدد نماذج االستخدامات و  

 إما وفقا للمنظور جورفيتش أنه يمكن النظر إلى نماذج االستخدامات واإلشباعات، و

ينتمون إليه  الوظيفي الذي يؤكد على انسجام الجمهور في إطار السياق االجتماعي الذي

أو وفقا للبنائية الثقافية السائدة  تصال لتحقيق إشباعاتهم الشخصية،اليستخدمون وسائل او 

يمكن  و أو وفقا لدوافعهم الشخصية التي تدفعهم للتعرض لوسائل االتصال، في المجتمع،

  1:اإلشباعات كما يلي عرض نماذج االستخدامات و

  :اإلشباعات زمالئه لالستخدامات و نموذج كاتز و

اتجاهاته السلوكية  التي و  الجمهوراهتم كاتز وزمالؤه بصياغة العالقة بين حاجات   

 محتواها  منها وسائل اإلعالم و و يسعى إلشباعها من بين البدائل المختلفة المتاحة أمامه،

زمالؤه نموذجا للعالقة بين استخدام  بناء على نتائج العديد من البحوث صاغ كاتز  و و

مقارنة  ما يمكن  أن تشبعه من حاجات لدى هؤالء األفراد، فراد لوسائل اإلعالم  واأل

مثل األنشطة الثقافية  بالبدائل الوظيفية األخرى التي قد يتجه إليها الفرد لتلبية هذه الحاجات،

يرتكز النموذج على أن  و انتشارا، يعد هذا النموذج من أكثر النماذج شيوعا و األخرى و

األصول النفسية تولد  فرد من أفراد الجمهور عددا من العوامل االجتماعية ولدى كل 

قعات عن مدى تلبية وسائل من خبرة الفرد المباشرة تتولد لديه تو  و حاجات معينة لدى الفرد،

إما  األمر الذي يترتب عليه اتخاذ القرار، لحاجاته مع المصادر االتصالية األخرى، اإلعالم

نتائج أخرى  التصال أو القيام بأنشطة أخرى تؤدي إلى إشباع الحاجات وبالتعرض لوسائل ا

نتيجة التعرض المكثف لوسائل االتصال يتم إشباع بعض الحاجات مما  غير مقصودة و

  د النفسية للفر  توقعات جديد التفاعل مع األصول االجتماعية و يؤدي إلى نشوء حاجات و
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إذ كلما يشبع  مدى إشباعها  بطريقة دائرية، الحاجات وبهذه الطريقة تتم دورة العالقة بين  و

يحاول األفراد إشباع تلك الحاجات التي تتولد  و احتياجات تتولد لدى الفرد احتياجات جديدة،

رى الموجودة  في باستمرار سواء من الوسائل االتصالية أو من بين البدائل الوظيفية األخ

  . المجتمع

  :اإلشباعات ونموذج روزنجرين لالستخدامات 

اإلشباعات حدد فيه أهمية الحاجات التي  وضح روزنجرين نموذجين لالستخدامات و  

 تحقيق الذات و و القبول، و الحب و تقع فيه أعلى هرم ماسلو مثل الحاجة إلى الصحة،

تدفعه للتعرض لوسائل اإلعالم إلشباع  المشكالت التي تدفع الفرد إلى سلوك معين و

  .خدام وسائل اإلعالم أو أي وسائل أخرىسواء است دوافعه،

  1:العالقة بين االستخدام و اإلشباع

و في " استخدامات الألفراد لوسائل اإلعالم"نشر كاتز مقالة و زمالئه بعنوان   

، اهتم فيه الباحثون بثالث 1968استعادتهم للبحوث ركزوا على بحث أجري في السويد عام 

  :اآلتيعوامل فرضية أساسية تتمثل في 

إن جوهر الفرد الخاص باالستخدام هو اعتبار المتلقي إيجابيا و نشطا في سلوكه  •

 .االتصالي، مع وسائل اإلعالم

 .االختيار يكون في يد األفراد من المتلقين بناءا على الحاجة إلى الإلشباع •

 .تتناقش وسائل اإلعالم مع المصادر األخرى إلشباع الحاجات •

و بناءا النتائج العديدة من البحوث صاغ كاتز و زمالئه نموذجا للعالقة بين استخدام  

األفراد لوسائل اإلعالم و ما يمكن أن تتبعه من حاجات لدى هؤالء األفراد مقارنة بالبدائل 
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ألخرى الوظيفية التي قد يتجه إليها الفرد لتلبية الحاجات مثل األنشطة الثقافية األخرى، فهو ا

   أن لكل فرد عددا من العوامل االجتماعية و النفسية، التي تولد حاجات معينة للفرد،  يرى

و من خالل خبرة الفرد يبدأ في رسم توقعاته عن تلبية وسائل اإلعالم لهذه الحاجات مقارنة 

باع هذه الحاجات، فيترتب على ذلك اتخاذ قراره باالختبار بين وسائل بمصادر أخرى إلش

المصادر األخرى، نتيجة للتعرض يتم إشباع بعض الحاجات بجانب نتائج أخرى اإلعالم أو 

كامنة، و هو يؤدي مرة أخرى إلى نشوء حاجات جديدة أو عدم إشباع بعض الحاجات تجعل 

  .الفرد يستعيد الدورة مرة أخرى أمال في إشباع كل الحاجات

  :اإلشباعات أهداف نظرية االستخدامات و

  :اإلشباعات على األهداف التالية اإلستخدامات ويركز مدخل  

 تحليل كيفية استخدامات الجمهور لوسائل اإلعالم المختلفة إلشباع حاجاتهم و تفسير و -

  .توقعاتهم

  .خصائص التعرض لوسائل اإلعالم أنماط و التعرف على دوافع و -

خالل قياس النتائج معرفة حقيقة الوظائف التي تقوم بها وسائل اإلعالم المختلفة من  -

 1.المرتبة على التعرض لتلك الوسائل

  :فروض نظرية

  :يمكن بلورة العناصر الرئيسية فيما يلي 

  .االجتماعية األصول النفسية و -1

  .افتراض الجمهور النشيط -2
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  .دوافع استخدامات وسائل اإلعالم -3

  .إشباعات وسائل اإلعالم -4

  .اإلعالمتوقعات الجمهور من وسائل  -5

  :االجتماعية األصول  النفسية و -

اإلشباعات أن العديد من االحتياجات المرتبطة بوسائل  يرى باحثو االستخدامات و  

مع العوامل المجتمعية  جتماعية والتنشأ نتيجة تفاعلهم مع بيئاتهم ااإلعالم لدى األفراد 

 -منبهات- ومثيرات ود حوافز الفروق الفردية إلى وج و كما تلعب العوامل النفسية األخرى،

  .لدى أفراد الجمهور من مستخدمي وسائل اإلعالم

  :افتراض الجمهور النشط -

فتراض النظرية التي كانت تنظر للجمهور باعتباره متلقيا  سلبيا ال حول أعاد هذا اال  

يختار  أصبح ينظر إليه على أنه جمهور نشيط ينتقي و و عليه، يسهل الثأثير و القوة، له و

يتوقف ذلك على  و .ليشبع احتياجاته في النهاية تصال،يهمه من رسائل وسائل اال ما

لذلك يتم انتقاء المضامين  عنصر المنفعة التي تعود عليه من استخداماته لوسائل اإلعالم،

  1.تفضيالتهم لخدمة دوافعهم المختلفة التي تعكس اهتماماتهم و

  :دوافع استخدامات وسائل اإلعالم -

توجد وجهات نظر متباينة في دراسة دوافع تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم و التي   

  :يمكن تلخيصها على النحو التالي
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ينظر هذا االتجاه إلى الدوافع على أنها حاالت داخلية يمكن إدراكها و فهمها مباشرة  •

ترى أن  من جانب أفراد الجمهور، و يرتبط هذا االتجاه بنظرية القيمة المتوقعة و التي

دوافع تعرض الفرد لوسائل اإلعالم يعكس سلوكا إيجابيا ذات قيمة و أن المتلقي لديه 

الوعي و القدرة على التعبير عن اتجاهاته بشكل مباشر، و يسعى إلى إشباع دوافعه 

 .من خالل التعرض لوسائل اإلعالم 

بشكل مباشر    ترى وجهة النظر الثانية أن دوافع الجمهور ال يمكن إدراكها و فهمها •

و لكن يمكن إدراكها بشكل غير مباشر من خالل أنماط السلوك و التفكير و يمثل 

 .Rubanهذه النظرة روبن 

بينما ينظر االتجاه الثالث بأن دوافع التعرض لوسائل اإلعالم ال يمكن الوصول إليها  •

األساسية عن طريق ما يقرره الجمهور لوسائل اإلعالم بشكل ذا معنى، فالحاجات 

مثال قد تؤثر على تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم بشكل مباشر، و لكم الجمهور قد 

ال يدرك هذه الحاجات باعتبارها دوافع للتعرض، و الدوافع قد تكون نتاج الالوعي 

 1.جويرللصراعات غير المحسوسة وهذا ما يؤكد عليه ماك

  :إشباعات وسائل اإلعالم -

صلة النهائية التي تترتب على استخدمات الجمهور لوسائل تعد إشباعات بمثابة المح

اإلعالم، و تتوقف اإلشباعات التي تتحقق لدى الجمهور لنوع الوسيلة، و نوع المضمون 

، واإلشباعات التي تتحقق المقدم، و طبيعة الظرف اإلجتماعي الذي تم فيه االتصال

ل اإلعالم ليست بالضرورة نتيجة استخدامه لوسائ Gratification Obtainedللجمهور 

، Gratification Soughtsاإلشباعات التي يتوقعها الجمهور ويبحث عنها من تلك الوسائل 

ومع تطور مدخل . رتباطا بينهما فكالهما يؤثر في اآلخر، ولكن ال يحدد مجالههناك اولكن 

ت وسائل شباعاراسات بإقامة أدلة إمبريقية على إشباعات اهتمت الداإل االستخدامات و

                                                           
  .246-245ص ص ،1998، 6المصرية اللبنانية، ط الدار: حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، االتصال و نظرياته المعاصرة، القاهرة.  1
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 50 

براتهم السابقة بها من خالل خ افآت التي يتوقعها األفراد ويتنبئوناإلعالم التي تعد بمثابة المك

  .ت بعض تعرضهم لتلك الوسائلكافآيقوم األفراد بتقييم هذه الم و ،مع وسائل اإلعالم

  :توقعات الجمهور من وسائل اإلعالم -

تعد التوقعات بمثابة المطالب التي يريدها الجمهور من وسائل اإلعالم، ألن توقعات 

الجمهور بشأن خصائص و سمات وسائل اإلعالم ترتبط باإلشباعات التي من المنتظر 

الحصول عليها من تلك الوسائل، و إذا ما أتيح للجمهور االختيار بين نوعيات وسائل 

أخرى وفقا لمتطلباته و حاجاته، فالبد أن يكون لدى الجمهور اإلعالم المختلفة أو أي بدائل 

يفات إلى أن باحثو االستخدامات حسب احتياجاتهم، و رغم تعدد التعر إدراكا للبدائل 

اإلشباعات يرون أن السلوك أو النوايا السلوكية أو االتجاهات أو الثالثة معا هي عبارة عن و 

  1.وظيفة للتوقع و التقويم

                                                           
  .255-253ص ص ، مرجع سبق ذكره،مرفت الطرابيشي.  1
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  :الدراسات السابقة

ناولت نفس الموضوع أو إن اطالع الباحث على معظم أو مجمل الدراسات التي ت  

ل جانب لم تتناوله يعد أمرا هاما في توسيع مجال المعرفة لديه أو استكما، جانبا منه

قمنا في هذا المجال بالبحث عن الدراسات التي لها عالقة بموضوعنا قد  و، الدراسات قبال

  :أما فيما يخص الدراسات التي اعتمدنا عليها هي كاألتي

  :الدراسة األولى

منتديات الدردشة االلكترونية و دورها "الدراسة قام بها األستاذ رضوان بلخيري بعنوان   

في دوافع االستخدامات و اإلشباعات  دراسة" (في إحداث التغيير في المجتمع الجزائري

  ").الفايسبوك"المتحققة لمنتدى 

  :إشكالية الدراسة

و ماهي " الفايسبوك"ما مدى استخدام اللشباب الجامعي لمنتدى الدردشة االلكترونية   

  االشباعات المتحققة؟

  :بعض التساؤالت

 1؟"بوكالفايس"ماهي الفئات األكثر استخداما لمنتدى الدردشة االلكترونية  •

ماهي الحاجات التي يسعى مستعملو االنترنت إلى إشباعها من خالل الدردشة  •

 االلكترونية؟

ماهي أسباب استعمال منتدى الدردشة االلكترونية أكثر من خدمات االنترنت  •

 األخرى؟

  
                                                           

  .5، ص2012و اإلشباعات المتحققة، رسالة ماجستير، " الفايسبوك"رضوان بلخيري، استخدام الشباب الجزائري لمنتديات الدردشة من خالل .  1
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  :منهج الدراسة و أدواتها

في البحوث تستخدم الدراسة المنهج المسحي الذي يعتبر واحدا من المناهج األساسية   

، حيث تم جمع "الفايسبوك"الوصفية لدراسة واقع استخدام منتديات الدردشة االلكترونية 

  .البيانات باستخدام أداتين المالحظة و استمارة االستبيان
  

  :بعض نتائج الدراسة

هي التي " الفايسبوك"شة كشفت الدراسة أن الفئات األكثر استخداما لمنتدى الدرد  

  .%58سنة و ذلك بنسبة  29-18ما بين عمارهم تتراوح أ

تتمثل  "فايسبوكال"الدوافع التي يستخدم من أجلها األفراد منتدى الدردشة االلكترونية   

  :فيما يلي

التواصل مع  ،%18.2، التعارف %18.6، ثم الترفيه %24التعلم والتثقيف بنسبة   

، التجارة %9.4الخارج هجرة إلى ، ال%10.6، بناء العالقات العاطفية %15األقارب 

  .%4.2اإلشهار و 

تتمثل  "فايسبوكال"الحاجات التي يلبيها األفراد من خالل منتدى الدردشة االلكترونية   

  :فيما يلي

، التخلص من القلق والملل %39.44إشباع الفضول والحصول على المعلومات   

باإلضافة إلى  ،%9.34، الهروب من الواقع %23.18، التنفيس والتعبير بحرية 28.02%

حاجات أخرى كالتعرف على ذهنيات الغير وآرائهم، والتعاون مع أشخاص آخرين لهم نفس 

  .1ميدان العمل و الدراسة
  
  
  
  

                                                           
  .رضوان بلخيري، نفس المرجع.  1
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فيما ) فايسبوك(ة االلكترونية تتمثل العوامل التي تجتذب األفراد إلى منتدى الدردش  

  :ييل

، ثم إمكانية %30.66بنسبة في الدرجة األولى تأتي حرية التعبير في كل المواضيع   

، الطابع الحميمي للنقاشات %30.11االلتقاء و التعرف بأشخاص لهم نفس اهتماماتنا 

، %9.11، و انعدام الرقابة والحواجز االجتماعية %9.94، عامل إخفاء الهوية 12.98%

 .%7.18وأخيرا القيام ببعض األعمال عن بعد 

  :الدراسة الثانية

أثر التعرض للشبكات االجتماعية "عبد اهللا محمود أحمد بعنوان ة نورة دراسة للطالب  

دراسة " على االنترنت في إدراك القضايا و األحداث الجارية لدى عينة من الشباب الجامعي

  .ميدانية، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير

  :إشكالية الدراسة

ت االجتماعية على تمثلت في التعرف على أثر تعرض الشباب الجامعي للشبكا  

  .االنترنت في إدراكهم للقضايا و األحداث الجارية

  :فرضياتبعض ال

فية للشباب الجامعي توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين المتغيرات الديمغرا •

) المستوى االجتماعي االقتصادي - نوع الكلية –نوع الجامعة  –النوع (رسة عينة الدا

   1.للشبكات االجتماعيةوبين معدل تعرضهم 

 الشباب الجامعي عينةذات داللة إحصائية بين معدل تعرض  ةتوجد عالقة ارتباطي •

  
                                                           

1
أثر التعرض للشبكات االجتماعية على االنترنت في إدراك القضايا و األحداث الجارية لدى عينة من الشباب نورة عبد اهللا محمود أحمد، .  

  .الجامعي، مذكرة ماجستير
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سة للشبكات االجتماعية ومعدل التماسهم للمعلومات عن القضايا واألحداث راالد

  .الجارية من خاللها

عينة الجامعي توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين درجة ثقة الشباب  •

سة في المعلومات التي يحصلون عليها عبر الشبكات االجتماعية، وبين حرصهم راالد

  .يةالجار على التماس المعلومات حول القضايا واألحداث 

  :منهج الدراسة و أدواتها

سة على استمارة االستبيان لجمع البيانات في إطار منهج المسح لجمع ار اعتمدت الد  

  .سة الميدانيةراالدبيانات 

  :بعض نتائج الدراسة

د العينة ذلك نتيجة الخدمات رااقع التواصل االجتماعي بين أفارتفاع نسبة استخدام مو   

ونتيجة والتطبيقات التي توفرها تلك المواقع والتي تسمح للمستخدم التفاعل المستمر والمتجدد، 

د ار من أف %70.8 د المستمر في شعبية شبكات التواصل االجتماعي حيث جاءت نسبةزايللت

د العينة ار من أف %20.2العينة يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بشكل دائمًا، ونسبة 

  .اً ر يستخدمونها ناد 4يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي أحيانًا، ونسبة 

تعتبر الشبكات االجتماعية مصدر مهم للمعلومات مع وجود مصادر أخرى أقل    

، وجاء في المرتبة الثانية اعتبارها مصدر كأي %35.5أهمية في المرتبة األولى بنسبة 

، وجاء اعتبارها المصدر األهم والوحيد للمعلومات في %29.3مصدر معلوماتي آخر بنسبة 

ما يتضح منه أن الشبكات االجتماعية مصدر معلوماتي  وهو% 16.3المرتبة الثالثة بنسبة 

سة في استنباط المعلومات ومتابعة القضايا اقوي ومهم يعتمد عليه الشباب الجامعي عينة الدر 

  .1واألحداث الجارية

                                                           
 .نورة عبد اهللا محمود أحمد، مرجع سبق ذكره.  1
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سة في المعلومات حول القضايا ار ة ثقة الشباب الجامعي عينة الدارتفاع درج   

فالمبحوثين يكونون على درجة . واألحداث الجارية التي يلتمسوها من الشبكات االجتماعية

عالية من الثقة من خالل تعاملهم مع األشخاص أو الصفحات والمجموعات عبر شبكات 

       التواصل االجتماعي وهذا يشير ويدلل إلى مدى ثقة المبحوث بما ينشر من معلومات

بيانات قد تفيده في الم ا رحل المختلفة، فجاءت نسبة من يثق فيها بدرجة متوسطة في  و

مبحوث، في حين جاءت نسبة من يثق فيها  299بواقع % 76.75المرتبة األولى بنسبة 

مبحوث، بينما قلت نسبة من ال يثق فيها مطلقًا ووصلت  55بواقع % 13.75 بدرجة كبيرة

  .مبحوث 46بواقع % 11.5إلى 

  :الثالثةالدراسة 

مشاركة األفراد في مضامين وسائل اإلعالم "لألستاذ ابراهيم بعزيز تحت عنوان دراسة   

دراسة حالة منتديات المحادثة االلكترونية، " الجديدة عبر التواصل االجتماعي االلكتروني

  .رسالة ماجستير، جامعة الجزائر

  :إشكالية الدراسة

منتديات المحادثة اإللكترونية، و ما هي انعكاساتها على مجال  ما هي دوافع استخدام  

االتصال بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة ؟ و تحت هذه اإلشكالية يمكن إدراج 

  1.مجموعة من التساؤالت

  :تساؤالتبعض ال

 ما هي الفئات األكثر استخداما لمنتديات الدردشة؟  •

 
                                                           

1
مشاركة األفراد في مضامين وسائل اإلعالم الجديدة عبر التواصل االجتماعي االلكتروني، دراسة حالة منتديات المحادثة ابراهيم بعزيز، .  

  .االلكترونية، رسالة ماجستير، الجزائر
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ما هي الحاجات التي يسعى مستعملو اإلنترنت إلى إشباعها من خالل المحادثة  •

 اإللكترونية؟ 

 ما هي المجاالت التي تستخدم فيها منتديات المحادثة اإللكترونية؟  •

ما هي أسباب استعمال منتديات الدردشة اإللكترونية أكثر من خدمات اإلنترنت   •

 األخرى؟

 المترتبة عن استعمال منتديات الدردشة اإللكترونية؟ما هي االنعكاسات واآلثار   •

أثر استخدام منتديات المحادثة اإللكترونية على استخدام وسائل اإلعالم  هل  •

  األخرى؟

  :منهج الدراسة و أدواتها

  1.االستمارة لاقتضت الدراسة استخدام المسح الميداني بالعينة من خال  

  :بعض نتائج الدراسة

يستعملون منتديات الدردشة %) 50(الدراسة أن معظم المبحوثين تبين من خالل   

 25و  15ألكثر من سنتين، و الفئات األكثر استخداما لها هي التي تتراوح أعمارها ما بين 

  ).%58( سنة، و ذلك بنسبة

  .معظم المبحوثين يستخدمون منتديات المحادثة االلكترونية في مقاهي االنترنت  

  .يفضلون الدردشة في الفترات الليلية أكثر من غيرهاغالبية المبحوثين   

  .معظم المستجوبين يفضلون الدردشة الفردية على الجماعية  

، في حين )chat room( هناك نسبة كبيرة من األفراد يدردشون عبر غرف الدردشة  

  .)forums de discussion (تقابلها نسبة قليلة فقط ممن يكتبون في حلقات النقاش

  المعايير التي يختار على أساسها المدردشون الشخص الذي يتحادثون معه، كان   

  

                                                           
  .ابراهيم بعزيز، مرجع سبق ذكره.  1
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، %)19.5(، البلد %)25.3(، الجنس %)29(المستوى الثقافي و العلمي:ترتيبها كما يلي

  ).%9.04(، الديانة %)16.3(اللغة 

أكثر من العالقات %) 73(معظم المبحوثين يفضلون العالقات الحقيقية المباشرة  

  ).%20.5( االفتراضية عبر االنترنت

تقابلوا مع شخص تعرفوا عليه عبر الدردشة %) 48.5(هناك تقريبا نصف المبحوثين   

  .منهم إناث%) 12(االلكترونية، 

غالبية المستجوبين ال يشعرون بالوحدة و العزلة عن المحيط االجتماعي بفعل   

ممن يشعرون بالوحدة، مرتبطة %) 27.5( الدردشة، لكن مع اإلشارة إلى وجود نسبة هامة

  .بشكل مباشر بنسبة استخدام منتديات الدردشة

 و االنتماء إلى الجماعة االفتراضية ة معتبرة من الذين يحسون باأللفةهناك نسب  

  .، أكثر من جماعتهم األولية)دشينجماعة المدر (

شعور من المبحوثين أن الدردشة االلكترونية تساعد على التخلص من % 59 يرى  

   .الوحدة

ال يثقون في األشخاص الذين يدردشون %) 61.5( األغلبية الكبيرة من المبحوثين  

  .معهم و ال يصدقون البيانات التي تقدم لهم

       التعلم :الدوافع التي يستخدم من أجلها األفراد منتديات الدردشة تتمثل فيما يلي  

التواصل مع األقارب  ،%18.2التعارف  ،%18.6 ، ثم الترفيه%24و التثقيف بنسبة 

، التجارة و اإلشهار %9.4، الهجرة إلى الخارج %10.6، بناء العالقات العاطفية 15%

 :الحاجات التي يلبيها األفراد من خالل الدردشة االلكترونية تتمثل فيما يليأما  4.2%

ملل ، التخلص من القلق و ال%39.44إشباع الفضول و الحصول على المعلومات 

  1.%9.34، الهروب من الواقع %23.18، التنفيس و التعبير بحرية 28.02%

  
                                                           

  .ابراهيم بعزيز، مرجع سبق ذكره.  1
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  :تتمثل العوامل التي تجتذب األفراد إلى استخدام منتديات الدردشة فيما يلي  

، ثم إمكانية %30.66في الدرجة األولى تأتي حرية التعبير في كل المواضيع بنسبة   

، الطابع الحميمي للنقاشات %30.11اهتماماتنا االلتقاء و التعرف بأشخاص لهم نفس 

، %9.11، و انعدام الرقابة و الحواجز االجتماعية %9.94، عامل إخفاء الهوية 12.98%

  .%7.18وأخيرا القيام ببعض األعمال عن بعد 

من المبحوثين الذين يعتبرون أن الدردشة االلكترونية لها %) 60.5(هناك نسبة هامة   

  .انعكاسات ايجابية

ينتابهم شعور الفرح و االنبساط و الراحة النفسية بعد %) 75(غالبية المبحوثين  

  .1يشعرون بالقلق و اإلحباط% 25الدردشة االلكترونية، مقابل 

  :الرابعةالدراسة 

على  االجتماعيةالمواقع  استخدامأثر  بعنوان من إعداد الطالبة بلحوش إيمان  

نموذجا دراسة ميدانية بكلية العلوم  "الفايسبوك"االتصال التفاعلي داخل الوسط الجامعي 

واالتصال وسائل  اإلعالماالجتماعية وهي أطروحة نوقشت لنيل شهادة ماستر في علوم 

  .2013-2012والمجتمع  اإلعالم

  :إشكالية الدراسة

جتماعي موقع التواصل االهو أثر استخدام  تمحورت حول سؤال جوهري مفاده ما  

  2؟تصال التفاعلي في الوسط الجامعيعلى اال" الفايسبوك"

  :الفرضيات

 .خاصة يشهد إقباال كبيرا في الوسط الجامعي" الفايسبوك"إن االنترنت عامة و •
                                                           

1
  .ابراهيم بعزيز، مرجع سبق ذكره.  
  .2013نموذجا، " الفايسبوك"لجامعي بلحلوش إيمان، أثر استخدام المواقع االجتماعية على االتصال التفاعلي داخل الوسط ا. 2
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 .يختلف هدف كل من الطلبة واألساتذة من استخدام هذا الموقع االجتماعي •

من طرف الطلبة واألساتذة يزيد من التفاعل في استخدام موقع الفايسبوك االجتماعي  •

 .التواصل بينهم

  .موقع الفايسبوك له أثار إيجابية على مرد ودية الطالب واألساتذة •
  

  :منهج الدراسة و أدواتها

  .االستمارة وأداة المنهج المسحي في دراستهاالباحثة استخدمت   
  

  :بعض نتائج الدراسة

خاصة يشهدان إقباال كبيرا في الوسط الجامعي " الفايسبوك"إن االنترنت عامة و   

  .سنوات 6حيث أن معظم المبحوثين يستخدمون االنترنت أكثر من 

بصفة دائمة و البعض اآلخر يتعرضوا " الفايسبوك"بعض المبحوثين يتعرضون لموقع   

  .له أحيانا

  .ستخدام هذا الموقع إلى التسلية والترفيهايهدف معظم الطلبة من   
ا ن فرصة التعرف على أشخاص لم يحظو ألغلبية المبحوثي "الفايسبوك" أتاح موقع  

    .بمعرفتهم في الواقع الحقيقي
يرى معظم المبحوثين أن موقع الفايسبوك قد أثر على طبيعة التواصل داخل الوسط   

  .الجامعي، وقد يكون هذا األثر إيجابي أو سلبي
تراجع مردودك العلمي المهني بسبب : "قتراحاعلى  اأغلبية المبحوثين لم يوافقو   

ستخدام او هذا يعود لحسن " على الفايسبوكاإلرهاق الجسدي الناجم عن السهر متأخرا ليال 
 1.المبحوثين لهذا الموقع

  

  

                                                           
  .بلحلوش إيمان، مرجع سبق ذكره.  1
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  :الخامسةالدراسة 

 االجتماعية الشبكات مواقع استخدام مريم نريمان نومار بعنوانمن إعداد الطالبة   

في الجزائر، مذكرة  "الفايسبوك"العالقات االجتماعية دراسة عينة لمستخدمي موقع تأثيره في و 

  .لنيل شهادة الماجستير

  :إشكالية الدراسة

  ما أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على العالقات االجتماعية؟  

  :بعض الفرضيات

 .اجتماعي وعاطفيفي الجزائر إليه بسبب فراغ " الفايسبوك"يلجأ مستخدمو موقع  •
يؤدي إلى االنسحاب الملحوظ للفرد من النشاطات االجتماعية " الفايسبوك"استخدام  •

  .اتصال المستخدم الشخصي بعائلته وأصدقائه ويقلل من
  

  :منهج الدراسة و أدواتها

الذي يتناسب مع طبيعة البحث ومتطلباته، وذلك المنهج الوصفي الباحثة استخدمت   
الدراسات المسحية، أما فيما يخص أدوات البحث التي تسمح  بطريقةفي جانبه المتصل 

بجمع المعطيات من الواقع فلقد اعتمدت على المالحظة واالستبيان كأداة رئيسية، وتم اعتماد 
هذه األدوات باعتبارها أكثر األدوات التي تسمح بجمع معلومات عن المبحوثين في شكل 

  1.معمق
  

  

  

                                                           
في " الفايسبوك"وقع مريم نريمان نومار، استخدام مواقع الشبكات االجتماعية و تأثيره في العالقات االجتماعية، دراسة عينة من مستخدمي م.  1

  .2012الجزائر، مذكرة ماجستير، 
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  :بعض نتائج الدراسة

ألفراد العينة بالتكلم بصراحة وجرأة في مختلف " الفايسبوك"تسمح العالقات عن طريق   

  موافقون ال% (28.67و % 29.05المواضيع أكثر من العالقات وجها لوجه حيث يوافق 

  .كعلى ذل) والموافقون بشدة

، "الفايسبوك"في معارف وأصدقاء %) 46.03(ال تثق النسبة الكبيرة من المبحوثين    

تعادل في " الفايسبوك"منهم أّن العالقات التي كونوها عن طريق  %29.05ا ال يوافق كم

منهم % 23.77حميميتها العالقات التي كونوها عن طريق االتصال المواجهي، فيما يوافق 

دقاء من أفراد العينة أن إحساسه بحميمية العالقة مع أص% 30.56على ذلك، حيث يعتبر 

% 19.62منهم ذلك، فيما أخذ % 26.41وجها لوجه و يعارض  قاء دفعه لاللت" الفايسبوك"

 1.منهم موقف الحياد

                                                           
  .مريم نريمان نومار، مرجع سبق ذكره.  1
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  :خاتمة

كانت هذه أهم النتائج التي توصلنا إليها من خالل الدراسة الميدانية التي أجريناها   

لعب دورا كبيرا في حياة  "يسبوكاالف"على عينة من المراهقين، حيث الحظنا أن موقع 

  .و فرض نفسه ضمن دائرة االستعمال اليومي المراهق الجزائري

غير أن هذا االستخدام للموقع،  المراهق الجزائرياستخدام من خالل و هذا ما تبين   

يبقى مقترن بالمراهق في حد ذاته و الذي يخدم أهدافه المراد التوصل إليها من خالل 

حيث ينطلق من دوافع مما يجعله يفكر في القيام  بأنشطة متعددة من " للفايسبوك"استعماله 

رف من أكثر المواقع استخداما من ط" الفايسبوك"أجل إشباع حاجاته، حيث يعتبر موقع 

رة، لما له من مميزات و انتشار بيحقق نجاحات كذي وال المراهقين في اآلونة األخيرة

تفاعل، و يستخدم للتعبير االحر عن ما يراه المراهق و تشجعه على رصد أفكاره بصفة و 

مستمرة، و اشتراكه مع اآلخرين في نفس األفكار أو تشجيع فكر معين أو رأي معين أو 

بحسب  "الفايسبوك"االجتماعي موقع التواصل  استخداميتعدد كما . حدتقديم مجال اهتمام وا

لمشاركة تفاصيل حياته اليومية أو صور وفيديوهات مع  المستخدمين له فنجد من يستخدمه

 اآلخرين،الدعوات مع  و و اآلراءلنشر األفكار  صدقاء ونجد البعض األخر يستخدمهاأل

حساب المستخدم بالشخصية الواقعية له  فيالمتمثلة  االلكترونيةوغالبا ما تتأثر الشخصية 

بل ثقافية غالبا ما يقوم بمتابعة الصفحات والمجموعات ال لثقافةفمثال نجد من هو مهتم با

خر آشغوفا بمعرفة ونجد من هو  ،مشاركة هذه األخبار مع أصدقائهوأيضا يقوم بالتعليق و 

تنشر األحداث  التي و اإلخباريةواقع متابعا لصفحات الم و في مختلف المجاالت األخبار

وال يخفى ، "الفايسبوك"االجتماعي قع التواصل مدار الساعة عبر صفحاتها على مو  على

في شتى المجاالت و ذلك بفضل األفكار به في حياة المراهق لع التيعلى أحد الدور الفعال 

تبادل اآلراء حول كل ما الجديدة و المميزة التي جاء بها إذ ساعده على الحوار و النقاش و 

  .يهمه
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أتاح للمراهق الجزائري فرصة التواصل و التعرف " الفايسبوك"و في األخير يمكننا القول أن 

، وكان أشخاص جدد لم يحظ بمعرفتهم في الواقع الحقيقي، و مناقشة مختلف المواضيععلى 

على التفاعل ية حيث أصبح قادرا له دور كبير في تنشئته خاصة الدينية و االجتماع

  .االندماج بيسر مع اآلخرينو 


