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 إهـ اء
 

ا حم  هلل ا ذي أ          هذا ا  مل ا م  اضع و ه ا    هذا   أ ه ا رحم  و خ ر ا   م و خ ر ا ث اب   
.             و ا  الة            حم  و ح      خ ر ا م     و خ ر األ  م   

"و قض  ربك أ      وا إ  إي ه و ب   ا  ي  إح    :"ق    اهلل         
 اآلي 

أه ي هذا ا  مل ا م  اضع ا   ا  ا  ي  ا  ريم   ا  ذان ك       ا    ف  ا  راء و ا ضراء أط ل اهلل      
. ف   مرهم  خ يج  و  حم    

.إ   كل أفراد   ئ    ك  را و ص  را  
.إ  كل أص ق ئ  و ز الئ  ف  ا ج     و إ   أ   ذة ف     م اإل الم و ا    ل   

.و إ   كل    و   هم ا ذاكرة و  م    هم ا مذكرة   
                                               . 

 
 
 

      ا قــ در                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 إه اء
 
 

أ حم  اهلل  ز و  ل أض ء  طريق  و ه ا    هذا و    ه خ ر ا م     و خ ر ا    ء و خ ر ا   م و خ ر 
 ا ث اب و خ ر ا مم ت

"و قض  ربك أ      وا إ  إي ه و ب   ا  ي  إح    : " ق  ه        
:اآلي   

أه ي ثمرة  ه ي هذه إ   ا     هرت     راح   و    ت     د   و حز ت  حز   إ   ا ق ب ا ذي 
 أ      ا  ث ر إ   أ ز    أ  ك ف  ا    د أ   ح ظك اهلل و ش  ك و أط ل ف   مرك

 إ   األب ا مرح م ا ذي       ه ب   ث ر    ا    ء و ا رحم 
 كم  أه ي هذا ا  مل إ    م ع أفراد   ئ    ا  ريم  و إ   األخ ا ذي ك ن بمث ب  األب  ب         
و  أ     م ع األص ق ء و ا ز الء ف  ا ج     و أ   ذة ق م    م اإل الم و اإل   ل و إ   كل    

.ي رف   
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 :ا  را   اإل   ال    (1

قمنا بدراسة و مبلحظة أولية يف ميداف البحث إتضح من خبلذلا أف ىناؾ نوع من اإلتصاؿ يسود داخل الوسط 
       اجلامعي و منو قمنا بصياغة الفرضيات و أسئلة اإلستمارة بعد إجرائنا لنوع من سرب األراء لعينة من الشباب

 : ح ي  اإلش     ( 2              
لقد ظهرت حبوث اإلتصاؿ دبجاذلا البحثي اجلديد و الواسع شلا جعلها علم قائم بذاتو مستقل عن العلـو 

اإلجتماعية ،األمر الذي جعلها عامبل مهما يف التغيَت اإلجتماعي و دورا لو حركتو الدائمة،فبفضل اإلتصاؿ 
فلم يقتصر اإلتصاؿ على األفراد داخل اجملتمع الواحد بل تعدى ذلك إذل ،إرتقت اجملتمعات إذل ما ىي عليو اآلف 

اإلتصاؿ ما بُت اجملتمعات ، شريطة أف تكوف الوسيلة ادلستعملة يف عملية التواصل معروفة لدى الطرفُت ،و تظهر 
أعلية اإلتصاؿ يف تنظيم اجلماعات اإلنسانية و ربويلها إذل رلتمعات ذات نظاـ إجتماعي و إقتصادي و سياسي 

 .  و ثقايف زلدد ؽليز الواحد منها عن اآلخر
واجملتمع اجلزائري ػلتل الشباب فيو حيزا كبَتا إذ ؽلثل تلك الطاقات اإلبداعية اليت يستند إليها تقدـ أي دولة ،فمن 
الواضح ما نراه اليـو أف شبكة األنًتنت أصبحت من الضروريات األساسية لكل فرد داخل اجملتمع ،خاصة بالنسبة 
للفئة الشبانية اليت ربب التطلع و التفتح على كل ما ىو جديد من خبلؿ مواقع التواصل اإلجتماعي ،و ذلك 

باإلحبار داخلها و تصفح صفحاهتا ،فمن ادلستحيل اليـو صلد شابا أو شابة ال ؽلوج داخل ىذه ادلواقع أو ال ؽلتلك 
إمسا هبا ، فبفضل ىذه التكنولوجية احلديثة صار العادل بُت أيدينا و التواصل مع من نريد يف أي زماف و مكاف ،و 
أكدت ىذه التكنولوجية واقعها بغرس فعاليتها غصبا عنا ففرضت وجودىا و خاصة أماـ فئة الشباب و كاف ذلا 
األثر على ىذه الشرػلة من اجملتمع  إذ عملت على تغيَت أظلاط حياهتم اليومية و عبلقاهتم اإلجتماعية و طرؽ 

 و تكتسي فئة الطلبة اجلزائريُت التواصل التقليدية ادلألوفة ،حيث أصبحوا يبنوا عبلقات خارج زليطهم اإلجتماعي
أعلية خاصة لعددىم الكبَت داخل ادلؤسسات اجلامعية و ادلعاىد يف السنوات األخَتة يف كثَت من واليات الوطن، 
و نفًتض أف الطلبة ىم األكثر إقباال على مواقع التواصل اإلجتماعي سواء داخل ىذه ادلؤسسات أو خارجها 

 باعتبار ىذه الفئة ادلثقفة من اجملتمع و حاجتها إذل التغيَت و حبها إذل التطور إال أف اإلنبهار مازاؿ 
و ىذا ما جعلنا نتساءؿ عن اإلتصاؿ بُت الشباب يف ظل اإلنتشار ادللحوظ للمواقع قائما بُت ىذه الشرػلة 

:  التواصل اإلجتماعية  و من ىذا السياؽ نطرح إشكالية ادلوضوع يف التساؤؿ التارل
؟_ الفايسبوؾ ظلوجا _  مدى تفاعل الشباب يف ظل إنتشار مواقع التشبيك اإلجتماعي ما  

 :ا  رض  ت -



   

.توسيع دائرة النقاش ؿ التفاعل  من أجل الفيسبوؾيستخدـ الشباب_  
.من ناحية اكتساب الثقافةيؤثر الفيسبوؾ سلبا  على اإلتصاؿ يف أوساط الشباب _  
.زبتلف إستخدامات الشباب للفيسبوؾ حسب رغباهتم و إىتماماهتم _  

 :ا م ض ع   ح ي (3
من الواضح و الشائع أف اإلتصاؿ اليـو إمتلك رلاال أوسع ،خاصة بعد ظهور  شبكة األنًتنت الىت أصبحت 
الشاغل الوحيد لدى الشباب داخل حياهتم اليومية ،فأصبح ىذا اإلتصاؿ عرب ىذه الوسيلة إتصاال إفًتاضيا 
كشكل أكثر حداثة و تطورا سنح بذلك التدفق السريع لبلفكار و ادلعلومات يف إطار ما عرؼ اليـو بالقرية 

الكونية من خبلؿ سلطة التقنية يف ظل تطور التكنولوجيات احلديثة من مواقع التواصل اإلجتماعي و ىذه األخَتة 
 .ساعلت  يف اآلونة األخَتة خبلق نوع من اإلتصاؿ اجلديد و لعل ىذا ىو موضوعنا 

 :أ   ب إخ   ر ا م ض ع (4
تعد األنًتنت أبرز ذبليات التكنولوجيا ،و حاضنت كل التطبيقات اإلعبلمية احلديثة أو ما يعرؼ باإلعبلـ 

  فخمسوف بادلائة يتصلوف يوميا و تسعة مائة مليوف مادة يًتاسلوف هبا كالصور ،فيديو و غَتىا"اجلديد،
والشبكات اإلجتماعية تعترب من اكثر و اىم تطورا داخل الشبكة ،و تعترب اجلزائر يف مقدمة الدوؿ ادلستخدمة 
للشبكات اإلجتماعية فهي تعرؼ بأف لديها نسبة شباب سبثل النسبة األعلى من بُت الفئات األخرى و ىذا ىو 

 السبب يف إختيار 
  إف السبب يف إختيار موضوع البحث ىو ما ػلرؾ الباحث و غلعلو يستمر "ادلوضوع 

فاألسباب يف الدراسات العلمية تشكل عند الباحث دفعيا قويا، و إف كانت تبدو بسيطة ىذه الدوافع إال أهنا 
:تبدو من خبلؿ ربليل الباحث و أسلوبو،و من األسباب اليت دفعتنا إلختيار ادلوضوع ىي  

 
 :أل   ب ا م ض    ا ( أ

أىم ىذه اخلصائص اليت تتميز هبا ىذه الوسائل اإلتصالية احلديثة و يف مقدمتها شبكة األنًتنت ىي إمتبلكها 
ألدوات تعددت كالصوت و الصورة الثابتة و ادلتحركة و تبادؿ الرسائل بُت أطراؼ العملية اإلتصالية و اجلمع بُت 

 خصائص وسائل اإلتصاؿ الشخصي ووسائل اإلتصاؿ اجلماىَتي
و ....إف ما يشهده العادل من تطورات سريعة و أحداث سلتلفة سواء السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية

ا اإلثر الكبَت على اجملتمع بشكل عاـ و الشباب بشكل خاص و من أىم ىذه التطورات  لوحىت التقنية منها
.مواقع التواصل اإلجتماعي "تقنية عادل اإلعبلـ اجلديد   

.فإف حداثة ادلوضوع و تطوره جعل من األمر أف يؤخذ بعُت اإلعتبار،دلعرفة أعلية اإلتصاؿ داخل ىذه ادلواقع  
 :أل   ب ا ذا   ا (ب 



   

 .إمكانية معرفة الفروقات بُت الشباب يف إستعماؿ مواقع التواصل 
.إىتماـ شخصي فيما تكمن إستخدامات ىذه ادلواقع  

.إنتشار اإلستعماؿ ادلتزايد ذلذه ادلواقع  
. جعل ىذه ادلواقع دبثابة النقل السريع للمعلومة مهما كاف نوعها  

 :ا م ض ع أه اف ( 5   
يهدؼ كل حبث علمي إذل الوصوؿ إذل ىدؼ معُت ليزيل الغموض حوؿ ادلوضوع ،وذلك من خبلؿ إغلاد 

حل لئلشكالية فهي ترصبة دلا يريده الباحث و الوصوؿ إذل حلوؿ زبدـ ادلوضوع، و من خبلؿ ىذا 
:فاألىداؼ التالية  

.التعرؼ على واقع اإلتصاؿ من خبلؿ مواقع التواصل لدى الشباب _ 
 .زلاولة الكشف عن أسباب إستعماؿ الشباب دلواقع التواصل_
 .معرفة دوافع ارتباط الشباب هبذه ادلواقع_

.ربديد مكانة ىذه التكنولوجية اإلتصالية بُت الشباب و أثرىا بالنفع او العكس  
 :أهم   ا م ض ع  (6

تدخل أعلية ادلوضوع يف إطار تدعيم الدراسات العلمية ادلهتمة بفئة الشباب و رلاؿ اإلتصاؿ و كل ما يتعلق 
 بعادل ىذه الفئة

من أعلية يف ربقيق اإلستمرارية اإلجتماعية ،و التعرؼ على خصائص ىذا اجليل من الشباب يف إطار ظهور 
 عادل إفًتاضي 

 .الذي جعل من الفضوؿ الغوص بأعماقو دوف مراعاة خلفية ىذا العادل 
فاليـو و ما نشهده من إنتشار واسع للمواقع اإلجتماعية الكل يتحدث عنها شلا جعلها تسحتوذ على اىتماـ 

.الكثَتين من الشباب و ىذا راجع إذل سبب وجود ما ىو جديد و سهولة الوصوؿ إليو عربىا  
: ح ي  ا م  ه م  (7  

إف عملية ربديد ادلفاىيم ىي عملية مهمة يف البحث العلمي ،وذلك لتفادي اخللط بُت الدراسات العلمية 
،حيث ؽلكن أف ػلمل ادلصطلح ذاتو مفاىيم عديدة ذبعل الباحث اخلروج عن موضوعو،كما أف ىذه 

ادلفاىيم ربمل معٌت يكوف الباحثُت  متفقُت عليو سواء يف القواميس العلمية وادلوسوعات ،فادلوضوع الذي 
اإلتصاؿ ،أوساط الشباب ،مواقع التواصل:قمنا بو تضمن مفاىيم مت ربديدىا إصطبلحا وإجرائيا وىي  

 
 

 :اإل   ل  .1



   

إف كلمة اإلتصاؿ يف اللغة العربية تقابل كلمة كومينيس يف اللغة البلتينية أي :  ه م اإلص الح -أ
مشًتؾ،الف زلاولة اإلتصاؿ أو التواصل تتطلب تاسيسا إشًتاكا يف ادلعلومات و األفكار و , إشًتاؾ أ

 1اإلذباىات 
أف اإلتصاؿ ىو عملية نقل ادلعٌت بُت األفراد و ىو عملية أساسية يف كل اجملتمعات نشات    ر ز رايت يعرؼ 

من خبلؿ قدرة اإلنساف على نقل النوايا و الشعور و ادلعرفة و لبخربات من شخص إذل آخر و من رلتمع بشري 
و يشَت إذل أف اإلتصاؿ عملية ذلا صفة اإلستمرارية و ىو نوعاف منالسلوؾ ، فهو ػلتاج إذل  جملتمع بشري ثاف،

أداة و وسيلة غَت متوفرة يف أنواع أخرى من السلوؾ،و ىذه األداة ىي اللغة ،و ىي الوسيلةاليت تربط األفراد 
 2ببعضهم البعض و ذلك اجلمع بُت الرموز اللفظية و التجارب اإلنساشل

: ا م ه م اإل رائ -ب  
   إف ربديد مفهـو اإلتصاؿ إجرائيا يف ىذا ادلوضوع ال ؼلتلف عن ادلعاشل ادلقدمة من طرؼ الباحثُت  

و اإلتصاؿ ىو عملية تبادؿ و نقل ألفكار بُت طرفُت و زبتلف طبيعة ىذا اإلتصاؿ سواء كاف بُت شخصُت 
 أو رلموعة

.أو إتصاؿ إفًتاضي عن طريق إستخداـ شبكة األنًتنت  
:اإل   ل ف  أو  ط ا    ب.2  
:ا م ه م اإلص الح -أ  

إف مفهـو اإلتصاؿ يف أوساط ىو إتصاؿ إجتماعي من خبلؿ ادلعلومات اليت يتم تقدؽلها على أشكاؿ سلتلفة و 
ىذا يف إطار ضباية ىذه الشرػلة من اإلضلرافات اإلجتماعية ،و ىو ذلك اإلتصاؿ الذي يتم من خبلؿ تسخَت 
الوسائل االزمة لتيسَت ادلعلومة و وضعها يف متناوؿ الشباب ،حيث يكوف مضموف ىذه األخَتة دافعاأساسيا 
للشباب  للقياـ دببادرات سلتلفة ،و توجيو إذل سلتلف رلاالت األنشطة اليت تدخل ضمن حياة ىذه الفئة دوف 

 3إغفاؿ حقها داخل اجملتمع الذي تعيش يف كنفو و كذا واجبها اذباىو
:ا م ه م اإل رائ -ب  

من حق أي إنساف التواصل و التفاعل اإلجتماعي ،فيقـو اإلتصاؿ على أساس احلوار و النقاش يف مواضيع 
زبص ىذه الشرػلة من اجملتمع ،الف ىذه الفئة تفهم بعضها البعض دوف فئة أخرى ،فشباب اليـو حياتو كلها 

إتصاؿ إف دل يكوف وجها لوجو يكوف عرب وسيلة ،حيث زبتلف إمكانيات إكتساب ىذه الوسيلة و 
باألخص ضلن نواكب عصر ادلعلومة و سرعة تدفقها ،فهو يعيش يف عادل إفًتاضي تعود عليو و صار مربرلا 

                                                 

 .14 زلمد زلمود مهدرل ، مدخل يف تكنولوجيات االتصاؿ االجتماعي ، ادلكتب اجلامعي احلديث ، االسكندرية ، د ط ، ص 1
 .40 ، ص1985 ، 3 نبيل عارؼ اجلردي ، مقدمة يف علم االتصاؿ ، مكتبة االمارات العُت ، االمارات ، ط2
 مليكة هارون ، التصال في اوساط الشباب في ظل تكنولوجيا االتصال الحديثة لالعالم و االتصال ، رسالة ماجيستر في علوم االعالم و 1

 32 ، ص2004االتصال ، 



   

و من  ىذا األساس أصبحت ىذه الفئة متطلعة و .آليا داخلو و ىذا يدخل يف إطار الشبكات اإلجتماعية
. زلبة إذل كل إبداع و إكتشاؼ ؼلدـ اجملتمع مثل ناس اخلَت بالفيس بوؾ  

:  اقع ا   اصل.3  
:ا م ه م اإلص الح -أ  

ىي عبارة عن منظومة من ادلواقع اإللكًتونية الػي تسمح للمشًتؾ فيها بإنشاء حساب خاص بو مث ربطو من 
خبلؿ نظاـ إجتماعي إلكًتوشل مع أعضاء آخرين لديهم نفس اإلىتمات و اذلوايات و تصنف ىذه ادلواقع 

.ضمن مواقع اجليل الثاشل للويب و مسيت إجتماعية ألهنا أتت  مفهـو بناء اجملتمعات   
وإنتشرت ىذه الواقع اإلجتماعية بشكل كبَت يف أضلاء العادل شلا أدى إاى كسر احلدود احلغرافية لو و جعلو يبدو 
كقرية صغَتة تربط أبنائو ببعضهم البعض،و مع التطور الذي يشهده العادل يف رلاؿ التقنية و اإلتصاالت ذاع 

 4.صوت ىذه ادلواقع بُت اجملتمعات و الشباب خاصة
:ا م ه م اإل رائ -ب  

ىي مواقع تتيح للمستخدـ إنشاء حساب عربىا للتواصل و ادلشاركة يف سلتلف اجملاالت دوف سبييز فئة عن أخرى، 
و ذلك من خبلؿ التواصل عرب الدردشة بتبادؿ األراء و األفكار و إنشاء أو تكوين معارؼ و صداقات خارج 

عن نطاؽ البيت و اجملتمع كما ساعدت على تعزيز ىذه العبلقات و اإلنسحاب من زاوية اإلنغبلؽ  دوف الشعور 
  .بذلك ألنو عادل فرض نفسو مشقة و عناء ،فمن ال يتواجد على صفحات ادلواقع فهو غَت موجود

 :ا  را  ت ا   بق  (8

إف إطبلع الباحث على بعض الدراسات اليت تناولت نفس ادلوضوع أو جانبا منو ،يعد أمرا ىاما يف تؤسيع 
إف البحوث اليت نقـو هبا تعتمد على دراسات "رلاؿ ادلعرفة لديو أو إستكماؿ جانب دل تتناولو الدراساتعلى  

  ، ذلذا من ادلهم أف يقـو 1سابقة و آراء متنوعة يف ادلوضوع الذي تطرؽ إليو بالبحث و الدراسة علماء قبلنا
الباحث بالكشف عن ىذه الدراسات لتفادي عملية الوقوع يف تكرار دراسة نفس ادلوضوع ،و من خبلؿ 
إطبلعنا على الدراسات العلمية ادلهتمة دبجاؿ اإلتصاؿ والشباب إعتمدنا يف أوذل خطوة لدراستنا اعتمدنا 

:على  
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مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف علـو اإلعبلـ و اإلتصاؿ بعنواف اإلتصاؿ يف أوساط الشباب يف ظل 
. التكنولوجيات احلديثة لئلعبلـ و اإلتصاؿ ، مليكة ىارودي ، ربت إشراؼ الدكتور أضبد ضبدي  

:وكانت إشكاليتها كاآليت  
ما طبيعة اإلتصاؿ يف أوساط الشباب ؟و كيف غلسد قطاع الشباب ىذا اإلتصاؿ؟و ما مدى إستخداـ 

 لبشاب
 للتكنولوجيات احلديثة لئلعبلـ و اإلتصاؿ؟

:تساؤوالت الدراسة  
 ما ىي ادلؤسسات األكثر استقطابا للشباب؟ 

 ما ىي الوسيلة ادلعتمدة من طرؼ الشباب يف زيادة رصيدىم ادلعريف ؟
 ىل للمستوى الثقايف دور يف ربديد الوسيلة اإلتصالية؟

 
 :   ا  را  ا ث    -2

القيم و تكنولوجيا اإلتصاؿ احلديثة "مذكرة زبرج لنيل شهادة ماسًت يف علـو اإلعبلـ و اإلتصاؿ بعنواف 
،من إعداد الطالبة "العريب بوعمامة"إستخداـ الشباب الفبس بوؾ من منظور قيمي ،ربت إشراؼ الدكتور "

.لكحل خَتة ،جامعة مستغازل   
:إشكالية الدراسة   

 إذل أي مدى غلسد السباب القيم يف إذل أي مدى غلسد السباب القيم يف ستخدامهم اشبكة الفيس بوؾ؟
:تساؤوالت الدراسة  

 ماذا تعٍت القيم لدى الشباب و ىل تشكل اولوية لديهم ؟
 ما ىي مصادر القيم لدى الشباب؟

 ما ىي دوافع إستخداـ شبكة الفيس بوؾ؟
 ما ىي مسات مضامُت شبكة الفيس بوؾ؟

 ما ىي القيم اليت تؤطر إستخداـ الشباب لشبكة الفيس بوؾ؟
 
 
 

 
 :ا  را   ا ث  ث -3



   

دراسة لواقع األنًتنت يف :مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاسًت يف علـو اإلعبلـ و اإلتصاؿ بعنواف اإلعبلـ البديل 
.  صناعة الرسائل اإلعبلمية،مداح رابح و إمساعيل حبيب،جامعة مستغازل  

 إشكالية 
 ىل اإلعبلـ البديل يعد أكثر مصداقية من اإلعبلـ التقليدي ؟و كيف ذلك؟

:فرضسات الدراسة  
اإلعبلـ البديل و ما ػلتويو من تفاعبلت إلكًتونية مباشرة حوؿ تفاعبلت اجملتمع بات ظاىرة مؤثرة يف 

.ربريك السياسة و قادهتا   
.وفرة اإلعبلـ البديل على أدوات تكنولوجية تسخر خدمة حرية الرأي و الرأي االخر  

ربوؿ اليوتوب من خبلؿ نقلو لؤلحداث من وسيلة للتواصل اإلجتماعي إذل وسيلة لتغطية األحداث و سرعة 
.نقلها  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 :ا خ     ا  ظري  (9



   

: مقاربة التفاعبلت الرمزية  
:ظلوذج اإلستعماؿ واإلشباع   

 يعٍت ىذا النموذج  بالبحث عن احلاجات اليت تشبعها وسائل اإلعبلـ لدى اجلمهور ،فهو ػلاوؿ التعرؼ 
على القوى اليت تدفع الناس إذل القضاء الكثَت من الوقت يف مشاىدة برامج تلفزيونية أو اإلستماع إذل 

.حصص إذاعية أو قراءة الصحف واجملبلت والكتب  
وقد إنتهت الدراسات األمربيقية إذل ربديد صبلة من احلاجات اليت يرغب اجلمهور يف تلبيتها من خبلؿ 

:التعرض لوسائل اإلعبلـ ،نلخص أعلها فيما يلي  
التسلية،أشبع الفضوؿ وأإلستعبلـ،اإلحساس باحلماؿ،ادلشاركة يف ذبارب األخرين،اذلروب من الظغوطات 
احمليطية،البحث عن ظلاذج لئلقتداء هبم البحث عن ىوية ،ذبربة اخلطيئة بدوف ربمل الذنب،رؤية األخرين 

يرتكبوف األخطاء،التخلص من ادلشاعر ادلؤدلة،إكتشاؼ احملرمات من سلاطرة،رؤية األشرار والقبح وادلتوحشُت 
....يعملوف،رؤية رحاؿ يف السلطة يسقطوف،إكتشاؼ ادلستجدات والتعرؼ عليها  

يعتمد على وسائل اإلعبلـ كمصدر تقريبا " اجملتمع اإلعبلمي"ويذىب ىذا النموذج إذل أف اجلمهور يف 
.وحيد للمعلومات  

:نظرية التأثَت ادلتواضع أو التأثَت بعيد ادلدى  
ظهرت ىذه النظرية يف فًتة السبعينات لعجز نظرية التأثَت احملدود على تفسَت اثر وسائل االتصاؿ اجلماىرية 

بنموذج "على ادلدى البعيد ،واكتفائها بدراسة األثر الفوري ،وأف كاف ىذا مربرا يف ارتباط ىذه النظرية 
 اإلدراؾ يف علم 

النفس الذي ال ايهتم كثَتا بالتغَتات اليت ربادث يف النشاط االجتماعي اإلنساف على مدى فًتة طويلة 
ويف إطار ىذه النظرية ".باإلضافة إذل أف وسائل البحث كانت مناسبة فقط دلثل ىذا النوع من الدراسات ..

5.ظهرت عدة ظلاذج مثلت الًتاكم ادلعريف لتلك الفًتة فيما يتعلق بالتأثَت على ادلدى البعيد  
 

: م ذج ا    م  ت وا ش    ت _ا  
ويعٍت ..يتمحور ىذا النموذج على واقع أف أفراد اجملتمع يستخدموف نفس الوسيلة اإلعبلمية ألىداؼ سلتلفة 

ىذا أف التأثَت يتوافق على غايات ادلتلقي ادلتعددة يف عبلقاتو مع ىذه الوسيلة فكاف ىدؼ البحث بالنسبة 
ذلذا النموذج إغلاد العبلقة بُت توقعات وزلفزات اجلمهور من جهة ؛وتأثَت وسائل االتصاؿ اجلماىرية من 

ومت االنتهاء إذل رغبات اجلمهور يتم تلبيتها عن طريق التعرض إذل وسائل اإلعبلـ أي أف .جهة أخرى 
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احتياجات األفراد وادلكافآت اليت ػلصلوف عليها تؤثر يف أظلاط اىتماـ الناس دبحتوى اإلعبلـ ،وادلنافع اليت 
.ؼلتار وسائل إعبلـ دوف أخرى–ػلققوهنا عليو من معلومات وىو ما غلعل اجلمهور يف إطار ىذا النموذج   

   هج ا  را  (10

ىو الطريقة أو الوسييلة ادلرسومة من قبل الباحث غرض الوصوؿ إذل احلقيقة حىت يتسٌت لو : تعريف ادلنهج 
 6الكشف عن الظاىرة ادلراد دراستها و بالتارل الفصل فيها 

و اعتمدنا يف دراستنا على ادلنهج الوصفي ضمن دراسة وصفية هبدؼ معرفة طبيعة اإلتصاؿ يف أوساط 
الشباب اجلامعي إلستخدامو ادلفرط لؤلنًتت و ذلك من خبلؿ تشعب ادلواقع و تنوعها ،و ىو مبلئم 
باعتباره يقـو على وصف الظاىرة كما ىي ،و يعرب عنها تعبَتا كميا و كيفيا ،حيث يعطينا وصفا رقميا 

يوضح فيو مدى ارتباط ىذه الظاىرة بالظواىر األخرى ،كما يقدـ لنا التحليل و التفسَت بشكل علمي حبت 
و بصفة دقيقة عن ادلوضوع الدراسة ،و يعتمد نظاـ العينات اليت غلب أف تكوف شلثلة جملتمع البحث 

. للحصوؿ على نتائج و استنتاجات ذات درجة عالية و معقولة من ادلصداقية  حيث ؽلكن تعميم نتائجها   
أنو ادلنهج الذي يعتمد على التحليل و التفسَت بشكل علمي "و ؽلكن تعريف منهج ادلسح بصفة عامة 

 منظم 
 .للوصوؿ إذل أغراض زلددة لوضعية إجتماعية أو مشكلة إجتماعية 

 و ايضا ىو يستهدؼ تسجيل و ربليل و تفسَت الظاىرة يف وضعها الراىن بعد صبع البيانات البلزمة و الكافية 
عنها و عن عناصرىا من خبلؿ رلموعة من اإلجراءات ادلنظمة اليت ربدد نوع البيانات و مصدرىا وظروؼ 

 .7احلصوؿ عليها
أنو "و إف إختيار الدراسة ادلسحية يف ادلنهج الوصفي مبلئمة للدراسات الوصفية و يعرفو أضبد بن مرسلي
الطريقة العلمية اليت سبكن الباحث من التعرؼ على الظاىرة ادلدروسة ،من حيث العوامل ادلكونة ذلا و 

العبلقات السائدة داخلها كما ىي يف احليز الواقعي و ضمن ظروفها الطبيعية غَت ادلصطنعة من خبلؿ صبع 
ادلعلومات و البيانات احملققة لذلك و يهدؼ منهج ادلسح يف الدراسات اإلسبلمية إذل وصف اخلصائص 

.األساسية للمجتمع و أظلاط سلوكو اإلتصارل ضلو وسائل اإلعبلـ   
 
 
 

 :ا م   م  األدوات (11
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إستعملنا يف حبثنا  اإلستمارة ألهنا تدخل يف إطار الدراسات ادلسحية ضمن ادلنهج الوصفي و من خبلؿ تقسيم 
 .اإلستمارة أننا نبلحظ ادلبحوث و نقابلو و ركزنا على اإلستمارة الىت كانت ركيزة موضوعنا

تعرؼ اإلستمارة أهنا رلموعة من األسئلة ادلكتوبة اليت يتم إعدادىا للحصوؿ على معلومات او أراء ادلبحوثُت حوؿ 
 8الظاىرة أو موقف معُت ،وتعد من األكثر األدوات إستخداما يف صبع ادلعلومات حيث أهنا توفر كثَتا من اجلهد
و تستخدـ اإلستمارة يف الدراسات ادلسحيىة خاصة تلك ادلتعلقة باجلمهور هبدؼ معرفة آراء حوؿ موضوع 

 معُت 
.و يكوف صبع ادلعلومات بواسطة اإلستمارة بصورة مباشرة عن طريق اللقاء و جها لوجو مع ادلبحوث   

 :يتم تصميم اإلستمارة من خبلؿ تقسيمها ثبلثة أجزاء  
أوال التعريف بادلوضوع و أعليتو  ثانيا ادلضموف ىو اجلزء الرئيسي ،يتم فيو عرض األسئلة اليت تنقسم إذل 

أسئلة مفتوحة حيث يًتؾ اجملاؿ حرا للمبحوث يف اإلجابة عن األسئلة خاصة يف حالة عدـ توفر ادلعلومات 
كافية لدى الباحث حوؿ ادلوضوع،و األسئلة ادلغلقة اليت ػلددىا الباحث من خبلؿ توفَت أجوبة زلددة 

.للمبحوث ؼلتار أحدىا ،و منها من ذبمع بُت األسئلة ادلفتوحة و ادلغلقة   
العينة و مت توزيعها على فئات رلتمع البحث باختبلؼ  و تشمل إستمارة الدراسة رلموعة أسئلة موجهة إذل أفراد

 :سؤاؿ مقسمة إذل أربع زلاور مت ترتيبها كاآليت 16مستوياهتم ،و تضمنت أسئلة اإلستمارة 
 .تضمن ىذا احملور عادات استخداـ الفيس بوؾ من خبلؿ طرح اربعة اسئلة :احملور األوؿ
 .تضمن ىذا احملور اسباب و فوائد الفيس بوؾ من خبلؿ طرح اربعة اسئلة:احملور الثاشل 
. تضمن ىذا احملور دور االتصاؿ الشبكي يف التفاعل بُت الشباب من خبلؿ طرح شبانية سؤاؿ: احملور الثالث  

 : ج مع ا  حث (12
إف رلتمع البحث يف العلـو اإلنسانية ىو رلموعة منتهية أو غَت منتهية من العناصر احملددة مسبقا و اليت تركز 

.عليها ادلبلحظة   
خصائص مشًتكة سبيزىا عن غَتىا من العناصر , إف رلتمع البحث يعترب رلموعة من العناصر ذلا خاصية أ

.األخرى و اليت غلري عليها البحث  
دبا أننا ال نستطيع دراسة كل أفراد اجملتمع فكاف علينا القياـ بادلعاينة و ذلك بانتقاء العينة ادلمثلة جملتمع 
البحث فإننا اتبعنا نوع ادلعاينة القصدية غَت إحتمالية و ىي العينة اليت يقـو هبا الباحث بإختيار مفرداهتا 

بطريقة ربطمية فبل رلاؿ للصدفة بل يقـو ىو شخصيا باقتناء ادلفردات ادلمثلة األكثر من غَت ىا دلا يبحث 
.عنو من معلومات و بيانات أي أهنا سحب عينة من رلتمع حبث بانتقاء عناصر مثالية من ىذا اجملتمع  
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و يظهر رلتمع البحث من خبلؿ الدراسة اليت أسقطناىا عليو ،و اجملموعة ادلستهدفة يف حبثنا ىم الطلبة دلا 
سبثلو من أعلية داخل اجملتمع  وىي فئة الشباب و دلا ذلا إتصاؿ بالغ بالشبكات اإلجتماعية لتميزىا بالتفاعل 

و حددنا طلبة جامعة عبد احلميد بن باديس و بالضبط كلية احلقوؽ والعلـو التجاربة .و سرعة الرد اآلشل 
9.  طالب ،إخًتنا مائة عينة 2902فقد كاف العدد اإلصبارل للطلبة ىو "قسم العلـو السياسية"  

 :ا     (13
عبارة عن رلموعة جزئية من اجملتمع الدراسة يتم إختيارىا بطريقة معينة و إجراء "العينة و تعرؼ على أهنا 

 الدراسة عليها و من مث إستخداـ تلك النتائج و تعميها على كامل رلتمع الدراسة األصلي
و يف موضوعنا اعتمدنا العينة قصدية غَت إحتمالية و ىذا لعدـ وجود إطار أو قاعدة ربدد الطلبة 
 طالب 100ادلستخدمُت لشبكات التواصل اإلجتماعي،فقد قصدنا طلبة ادلستخدمُت للشبكة و تتكوف من

.عينة سبثيلية  
:ا مج ل ا ز     وا م     (14  

.ـ2014-05-15 إذل غاية2014-05-03إمتدت الدراسة من   
"بكلية احلقوؽ والعلـو السياسية" أما اجملاؿ ادلكاشل كاف بالظبط دبدينة مستغازل  
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 .، جامعة مستغانم كلية الحقوق و العلوم السياسية:  المصدر  



   

 ا ج  ب ا  ظري
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،و أف احد أىدافها االساسية تأمُت االتصاؿ ،و يتفق اللغويوف على أنو اللغة ىي منظومة معينة من االشارات 
  1011بذلك فهي تعد منظومة من االشارات ادلستخدمة يف سبيل تأمُت االتصاؿ

و يعرؼ االتصاؿ ايضا بأهنا رلموع االفعاؿ و التغَتات و االشكاؿ ،اليت تتم بُت البشر لغرض االببلغ و االػلاء 
،أما كروكت يعرؼ االتصاؿ ،بأنو بتلك العملية اليت تتم بُت البشر عندما يستجيب 2و إمبلء العواطف و االفكار 

 .3لرمز ما     أحدىم 
و ىذا التعريف يظهر اف االتصاؿ ال يتم فقط عن طريق الكبلـ الشفهي او احلوار او عن الطريق الكبلـ ادلقروء أو 
ادلكتوب ،و لكن أيضا عن طريق االفعاؿ اليت ؽلكنها وسيلة أف تكوف وسيلة فنية كالرقص او االستعراضات ،ويتم 

 .ايضا عن طريق االشكاؿ اليت قد تكوف صورا أو رسوما او سباثيل او تصاميم 
و رلمل ىذه االساليب يلجا إليها لبلتصاؿ باألشخاص االخرين ،قد ال يكوف مباشرا بل ضمنبا ،و ػلققو 

االنساف يف وسط االخرين النو بطبعو اجتماعي شلا غلعلو يشعر بوجوده داخل اجلماعة ،و ىذا االمر ينطبق عليو 
االتصاؿ بعٍت ذلك ادليكانيـز الذي من خبللو توجد العبلقات االنسانية و تنمو و تتطور :"تعريف تشارلز كورل 

 4"الرموز العقلية بوسائل نشر  ىذه الرموز عرب ادلكاف و استمرارىا عرب الزماف 

 
 االتصاؿ ىو العملية االجتماعية األساسية اليت طادلا كانت ادلعاشل و األفكار اليت نتنقل :"ويعرفو زلمود عودة 
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يف تطوره بالوسيلة ادلستعملة ،وعرؼ تطوره ىذا مراحل - كمفهـو -،و ارتبط االتصاؿ   121"بواسطتها مؤثرة 

 .عدة قبل أف يعرفو اإلنساف ادلعاصر بالصفة اليت ىو عليها اآلف 
كما سبق ،فاالتصاؿ عبلقة تربطو باللغة ،و يرجع الباحثوف يف ىذا اجملاؿ إذل أف تطور العملية االتصالية مرىوف 
باللغة يف بدايتها مع اإلنساف احلجري إذل عصرنا اإللكًتوشل ،و ال تعد الظاىرة االتصالية حديثة العهد ،بل بدأت 
مع اإلنساف البدائي الذي كاف يعرب عن حاجاتو عن طريق الضجيج و احلركات اجلسدية ،و اتسم ىذا االتصاؿ 
ببطء لعدـ اعتماد الكلمات ادلنطوقة ،حيث فسر العلماء أف االنساف القدصل قد اشًتؾ مع بقية الثدييات الرئيسية 

،شلا حاؿ دوف امكانية إصدار الكم اذلائل من "صندوؽ الصوت "يف بعض الصفات التشرػلية مثل احلنجرة أو
  . 2االصوات اليت ػلتاجوهنا لتطوير الكبلـ  اإلنساشل

واختلف االنساف عن غَته من الكائنات احلية ،عندما استطاع اكتساب القدرة على االتصاؿ ،حيث أف اوؿ من 
استطاع تطوير اللغة ،ىو إنساف الكرومانيوز أو إنساف الكهف ،الذي عاش يف مرحلة ما قبل التاريخ ،و عثر على 

 استطاع اجلنس البشري من التأقلم مع بيئتو بظهور الكلمات و الرموز و 3بقاياه يف كهف كرومانيوف بفرنسا 
 .االرقاـ ،باإلضافة إذل قواعد اللغة 

و تكمن الفكرة من نقل ادلعلومات و تلقينها ،كما التحوؿ إذل االتصاؿ بالتخاطب و اللغة ،أحدث تعديبلت 
مثَتة للوجود اإلنساشل ،كما سبكن  اإلنساف أيضا ،من استعماؿ أداة الكتابة اليت مكنتو من التعبَت عن األفكار 

شعب عاش مشاؿ "من خبلؿ اعتماد الكتابة التصورية ،بعدىا ظهرت الكتابة ادلسمارية اليت طورىا السومريوف 
 .3"اخلليج 

 
  

 ،و اعتربت اخلطوة األوذل يف تدوين األحداث 1 حرؼ 600مث ظهرت الكتابة األلفبائية اليت كانت تتكوف من 
التارؼلية اليت أصبح من ادلمكن قراءهتا و اإلطبلع عليها و حفظها أيضا ،خاصة بعد ظهور الطباعة يف بداية القرف 

 ـ ،اليت تعد من أعظم منجزات اجلنس البشري ،و بعدما كانت عملية كتابة ادلخطوطات تتم عن طريق 16
النسخ اليدوية ،وظهرت الطباعة ادلعروفة حاليا على يد جوتنَتج بأدلانيا الذي قاـ بطبع االصليل ،و اصبحت 

 . إمكانية قراءتو بلغة اخرى غَت اللغة البلتينية 
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أفرز ظهور الطباعة ربوال اجتماعيا و ثقافيا ،و ظهرت حاجة الناس إذل القراءة و احلصوؿ على ادلعلومات 
،فظهرت فكرة الصحافة يف كل من اصللًتا و العادل اجلديد ،و اليت ذبسدت من خبلؿ صحف ادلستعمرات اليت 
اقتصر توزيعها على الطبقة الراقية يف اجملتمع ،و بتوفر سبويل الصحف ،ظهرت أوؿ وسيلة عرفت بالصحافة ىي 

 .مدينة نيويورؾ يف منتصف الثمانينات من القرف التاسع عشر 
أظهرت تطور تكنولوجيا الطباعة ثورة ،إذ أدى ظهور الصحيفة كوسيلة إعبلمية إال أف ىذا دل يكن حبل للمشكل 

اإلعبلمي يف الوسط االجتماعي ،القتصار الصحافة على طبقة اجتماعية دوف األخرى ،شلا شجع االىتماـ 
بإحداث طرؽ أخرى،و ىي إمكانية بث الرسائل الصوتية اليت ربققت بظهور التلفزيوف و ظهور البلسلكي ،و 

 ببيتسبَتج االمريكية شلا ساعد على انتشار ادلسموع ،و مكن من االتصاؿ 1920ظهرت بذلك اإلذاعة سنة 
الواسع باجلمهور رغم اختبلؼ مواقعهم اجلغرافية ،وقدرهتم يف احلصوؿ على أخبار آنية ،وخاصة يف األوساط 

األمية ،حيث كاف يرسم الفرد مشاىد سلتلفة دلا يسمعو ،ولكن أصبح بإمكاهنم مشاىدتنا و االندماج و التفاعل 
 .13 يف مدينة نيويورؾ بشبكة األمريكية1935حسيا و بصريا مع ادلعلومات خاصة بعد ظهور التلفزيوف سنة 

حيث أصبح بإمكاف الفرد معايشة األحداث و تتبع تطوراهتا ،و حبلوؿ الثمانيات من القرف العشرين ،عرؼ العادل 
ظاىرة جديدة من التحوالت اإلعبلمية ،فغَتت يف ادلفاىيم ،و دل يعد دلفهـو القرية العادلية ،الذي أتى بو مارشاؿ 
ماكلوىاف وجوده ،و الذي جسده التلفزيوف ،بل حل زللو مفهـو تعدد القرى الذي اختفى ىو أيضا ،و انتقل 

ادلفهـو اجلماعي الذي أكده التلفزيوف إذل مفهـو الفردانية الذي جسده ظهور االنًتنت الذي يعد من 
ادلصطلحات الشائع استخدامها يف العشرية األخَتة ،وىو عبارة عن شبكة ضخمة تتكوف من    عدد كبَت من 

 .الشبكات ادلرتبطة ببعضها البعض 

 شهدت ىذه الكلمة بدايتها األوذل يف سنوات  intrconnecting networkوىو مصطلح مشتق من كلمة  
الستينات وحظيت بتمويل من طرؼ وزارة الدفاع االمريكية إلصلاز مشروع حلفظ ادلعلومات و ضماف بقائها يف 

 حالة حدوث أي صراع نووي ،وكذا ربط انظمة الكمبيوتر يف عدد من
اجلامعات االمريكية ،ومثلما غَتت األنًتنت مفهـو القرية العادلية أظهرت مفهـو العودلة و الطرؽ السريعة 

للمعلومات القائمة على النظاـ الرقمي يف رلاؿ اإلعبلـ و اإلتصاؿ ،سواء تعلق األمر بادلكتوب أو ادلسموع أو 
 . ادلرئي ،من خبلؿ إدراج الكمبيوتر يف كل نوع من ىذه األنواع 

.  ه افه ووظ ئ هأا    ل  -  2
 ،و يؤكد أعلية العملية االتصالية يف حياة األفراد ،فهي تعد مر االتصاؿ دبختلف ادلراحل التارؼلية السابق ذكرىا

عملية تفاعلية دائمة احلركة ،زبضع دلؤثرات سلتلفة سواء يف التكامل أو التفاعل ،كما أهنا عملية تسَت يف حلقة 
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دائرية إلمكانية تبادلية األدوار ،حيث يصبح ادلرسل مستقببل و ادلستقبل مرسبل ،وىكذا فإف عملية االتصاؿ ىي 
 .عملية إنسانية ،تتطلب مشاركة العديد من االفراد ،و ذلذه العملية ىدؼ تسعى إذل ربقيقو 

يف كتابو الدؽلقراطية و الًتبية ،أف للعملية االتصالية أعلية بالغة تتمثل يف ضمانتها لنقل " جوف ديوي"يوضح 
العادات والتقاليد من جيل اذل آخر ،و بذلك ترسخ القيم ،وأسس اجملتمع ،كما أهنا تسمح بتمييز اجملتمع عن 

 .،و سلتلف وظائف االتصاؿ حسب الغاية اليت وجد ألجلها 14 1اآلخر 
 :أه اف ا  م    ا       -

ال ؽلكن احلديث عن العملية االتصالية دبعزؿ عن احلياة االجتماعية ،فكل منهما يكمل األخر و تتغَت كل منهما 
باختبلؼ الصفات ادلتحركة ،و اخلربات ادلشًتكة ،و ىكذا فإهنا عملية تساعد يف تنمية الًتاث الثقايف و 

 .االجتماعي و االقتصادي و السياسي ،اليت ىي دائما عناصر مكملة لبعضها البعض 
 :وظ ئف ا  م    ا       -

تعترب أىداؼ التصاؿ وظائف يف آف واحد ،و ربدد ىذه الوظائف حسب عناصر العملية اإلتصالية الذي وضع 
 .،وحددت الوظائف حسب الرسالة االعبلمية 1بياهنا جاؾ وبسن 

 الوظيفة االنفعالية - Emotiveتركز الرسالة إذل ذات ادلرسل و تبُت مباشرة مواقفو من القضايا و األحداث   :  
 . و ادلواضيع اليت يعرضها 

 .تتوجو الرسالة للمتلقي لتنبيهو و الطلب منو تنفيذ بعض االمور:Conativeالوظيفة الندائية -2
 تشَت اذل احملتوى معُت ،و ىي تًتؾ اجملاؿ للمتلقي لربط ماتلقاه دبا سبقو : Référentielالوظيفة ادلرجعية  -3

 .و دبا سوؼ يأتيو 
 ذبعل الرسالة االعبلمية للغة مضمونا فتصفها و ربللها و   :Métalinguistique وظيفة ما ورائية اللغة -4 

 .تفصلها و تركبها و تعرؼ بأصوذلا 
 . تتضمن الرسائل تعبَتا تتيح فيو للمرسل إقامة االتصاؿ او قطعو :Phatique وظيفة الوصلية-5
    15.ذبعل الرسالة سواء كانت شعرية او ال ،نفسها زلور الوصف أو الدرس أو التحليل  :Poétiqueالوظيفة - 6
 

 
ادلرسل و ادلستقبل ،و من جهة :وربقق العملية االتصالية ىذه الوظائف ،بتوفر العنصرين االساسُت منها و علا 

ادلرسل ،فإف ىدؼ العملية االتصالية يتمثل يف نقل الفكرة ،االقناع ،التعليم ،الًتفيو ،االعبلـ ،و قد ال صلد رلمل 
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ىذه االىداؼ يف كل العمليات و ذلك حسب الرسالة مثلما سبق التجديد ،و من جهة ادلستقبل ،فإف اذلدؼ 
من العملية االتصالية ،ؽلكن يف أف نعي و نفهم ما ػليط بنا من ظاىر و أحداث ،و كذا تعلم مهارات 

جديدة،الًتفيو ،احلصوؿ على معلومات جديدة أي االعبلـ شلا ساعد على اخذ القرارات بشكل صائب ،كما 
 .16زبتلف اىداؼ العملية االتصالية حسب الرسالة و ادلضموف

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.    صر ا  م    ا        و ا  ا ه   - 3
:    صر ا  م    ا        -

كاف إلتصاؿ بالنسبة لئلنساف البدائي حلاجة ضرورية ،تساعده على التكيف مع بٍت جنسو أي هبدؼ ادلشاركة  
Communication  لئلستجابة إذل حاجة نفسية أو فيزيولوجية ما ،كما أف ادلعٌت الغوي لكلمة إتصاؿ 

                                                 
 66 ص 2004انظر مليكة ىارودي ، االتصاؿ يف اوساط الشباب ، رسالة ماجيسًت يف االعبلـ و االتصاؿ ، اجلزائر 1
 



   

يشَت صراحة إذل كل عنصر ادلشاركة و التفاعل بُت أطراؼ العملية اإلتصالية و التأكيد على أف العملية اإلتصالية 
ىي عملية إجتماعية ،غلربنا على األخذ بعُت اإلعتبار رلموعة عناصر تساىم يف العملية اإلتصالية ،و اليت مت 

 إذ يشَت أف أىم اجلوانب إثارة يف النموذج 1920اإلشارة عليها ألوؿ مرة من طرؼ الباحث ديفيد بَتلو سنة 
فسر بَتلو .(1)اإلتصارل الذي قدمو بَتلو ىو إشتمالو على عناصر مثل ادلصدر ،الرسالة و القناة و ادلستقبل 

العملية االتصالية ،من خبلؿ العناصر ادلكونة ذلا دوف التطرؽ على عنصر األثر الذي تًتكو وسائل اإلعبلـ ،ىذا 
و اعترب أف التغذية الراجعة و ىو مصطلح يأخذ أمساء عديدة . (.2) 1925العنصر الذي أورده الباحث ويلرب شراـ 

منها األثر،رجع الصدى يعد متغَتا أساسيا يف فهمنا للعملية االتصالية ،و ىو يتعلق بالصورة اليت يولدىا اإلتصاؿ 
 .يف ادلواقف الشخصية 

وتتم العملية اإلتصالية يف إطار ىذه العناصر اليت مت ذكرىا ،ال غلب إغفاؿ طبيعة ادلوقف اإلتصارل بُت طريف 
اإلتصاؿ من حيث اجلدية و التفاىة و البساطة و التعقيد ،و ادلتعلقة بادلرسل و ادلستقبل ،باإلضافة إذل ربديد 
مهارات اإلتصاؿ و معرفة كل طرؼ منهما بالشروط اإلجتماعية و الثقافية الواجب توفرىا لنجاح العملية 

اإلتصاليىة أو فشلها ،تنصب جوانب ادلشاركة و التبادؿ و التفاعل بُت أطراؼ العملية االتصالية بالدرجة االوذل 
 على مضامُت تتمحور حوؿ معاف وفهم مشًتؾ يف كل الظروؼ ،شلا يستوجب على األفراد خلق نظاـ رمزي 

متعارؼ عليو ،ؽلكن بو نقل ادلضامُت و األفكار و الرسائل بصورة عملية يف ادلواقف اإلجتماعية ،و ىي بذلك 
تتوقف على مدى فعالية كل عنصر من عناصر العملية اإلتصالية ادلتمثلة يف ادلرسل ،و الذي يعد مصدر الرسالة 
سواء كانت ىذه األخَتة رموز أو كلمات مكتوبة أو منطوقة أو إشارات ،أو أصوات أو حركات لنقل رسالة 

ما،أي مضموف ادلراد نقلو ،و يعد ادلضموف إما ماد مطبوعة ،مسموعة ،أو مرئية  تتوفر على دقة احملتوى و سهولة 
اإلستيعاب لدى ادلستقبل ،و ىو اجلهة اليت توجو إليها الرسالة ،و ؽلكن أف يكوف ادلستقبل شخصا أو رلموعة 

األوؿ اإلستجابة اليت يقصدىا منتج الرسالة ،و الثاشل اإلستجابة اليت :أشخاص ،و بذلك يتم ربقيق ىدفُت علا 
 .يقصدىا مستقبل الرسالة 

و كاف اإلىتماـ يف البداية بادلرسل ،باعتباره مصدر الرسالة اإلعبلمية ،إال أف ىذا اإلىتماـ أخذ إذباىا آخر ،و 
بدأت دراسات اإلتصاؿ هتتم بادلستقبل ،أو ما يسمى باجلمهور أو اجلماىَت ،و إذل حد الساعة ،اىتمت معظم 
الدراسات االعبلمية باجلمهور ،دلعرفة خصوصياتو باعتبار أف ربديد الرسالة االعبلمية ال ؽلكن التعرؼ عليها من 
خبلؿ ادلرسل ،بل من خبلؿ سلوؾ ادلستقبل ،الذي تتدخل يف ربديو خربات إجتماعية و ثقافية و نفسية سلتلفة 
،و ال تعد عناصر العملية االإتصالية شيئا مطلقا ،بل أف ىناؾ من العلماء ،من اكتفى بذكر ىذه العناصر الثبلثة 

من بينهم أرسطو الذي يعد من اجملتهدين األوائل يف رلاؿ اإلتصاؿ ،وحدد نظرية اإلتصاؿ من خبلؿ كتابو  
Rethorica  و يرى أف العملية تنصب على ثبلث عناصر ،ىي ادلرسل  17ـ18 اليت دامت إذل أواخر القرف،
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،و اعترب ظلوذج أرسطو أساس النماذج اليت  (الشخص الذي يستمع)، ادلستقبل  (احلديث)، الرسالة (ادلتحدث)
أتت هبا النظريات األخرى ،اليت اىتمت بعنصرين آخرين ،علا القناة أي الوسيلة اليت يتم بواسطتها ربط ادلرسل 

بادلستقبل ،كما أهنا تلعب دور يف ربديد ردود فعل ادلتلقي ،اليت زبتلف حسب ظلط اإلتصاؿ ،أما عنصر رجع     
 الصدى الذي أخذ تسميات عدة مثل األثر أو باعتباره Feed Back،الذي لقي اىتماـ الباحثُت يف حقل اإلعبلـ 

ؽلكننا معرفة أثر العملية اإلتصالية الذي يظهر من خبلؿ ردة فعل أو إنفعاؿ خارجي أثناء العملية اإلتصالية ،اليت 
 .تساعدنا على تعديل أفكارنا ،و مواقفنا ،و أدوارنا التفاعلية داخل اجملتمع 

 الذي ربط االتصاؿ بعمل اآلالت أو 1948ظلوذجا لبلتصاؿ ،فالبعض منها الرياضية ،مثل ظلوذج شانوف سنة 
الوسائل اليت تنقل ادلعلومات ،و ػلدد عناصر العملية االتصالية لديو يف ادلصدر ،اإلشارة ،ادلستقبل ،اذلدؼ 

من ؟ ادلرسل ، ماذا ؟ : ،التشويش أثناء نقل الرسالة ،أما ويلرب شراـ اىتم يف ظلوذجو على شكل تساؤالت ىي 
،و ادلبلحظ ىنا أنو دل  (االثر ،رجع الصدى )و ما ىو التأثَت الناجم ؟ .الرسالة ، كيف ؟ الوسيلة ، بأي  وسيلة 
 .يهتم بادلستقبل إال من خبلؿ دراسة االثر

و أبرز ميلفُت يف ظلوذجو ادلصدر و يقصد بو حجم ادلضموف ،ادلرسل ،القناة ،اذلدؼ ،التشويش ،ورغم اختبلؼ 
ىذه النماذج ،بتواجد العناصر ذاهتا يف ظلاذج و غياب بعض منها يف أخرى ،إال أهنا اعتربت ظلاذج خطية ذبعل 

العملية اإلتصالية تسَت يف اذباه واحد ،و تتجاىل قدرة ادلتلقي يف ترصبة ما تلقاه و إعادة إرسالو بصفة أخرى ،و   
 لتفسَت ىذا الوضع ،ظهر النموذج ادلركز  Concentriqueراي ىَتبرت ، دونالد انقورنيت و توماس بوف

  و اختصر ىذا النموذج بنموذج HUB  ،و ىو عبارة عن شكل لوليب 1974  تبعا دلؤسسيو الثبلث سنة 
لبلتصاؿ ،يهتم بقدرة ادلتلقي يف الفرز ،و ترصبة الرسائل اليت يتلقاىا من ادلرسل ،ألف االتصاؿ الذي يتم ىو يف 

 .احلقيقة عملية تفاوض ،و صفقة دائمة بُت ادلرسل و ادلستقبل يتم بتقدؽلها على شكل دائري 
يفسر ىذا النموذج اإلتصاؿ اجلماىَتي ،حيث يوضح ىذا  األخَت ،انو رلموعة عوامل مركزة تتضمن فعبل ردة 

فعل ،على شكل إصدار أي رسالة من طرؼ ادلرسل ،فهي شيئا فشيئا تصل إذل اجلمهور العريض ،و تعود أحيانا 
إذل نقطة البداية و ىي ادلرسل ،و بذلك فإف وسائل اإلتصاؿ اجلماىَتي ،تأخذ مركز الوسط بطريقة ذبعلها تبث 

يف مرحلة أوذل فإف ادلرسل سواء كاف ىيئة ربرير جريدة ما ،أو رلموعة :الرسالة بُت ادلرسل و ادلستقبل كما يلي 
صحافيُت يف السمعي البصري ،أو أعضاء من وكالة اإلشهار ،ىم يف بداية اإلتصاؿ ،يقوموف ببث الرسالة 

 18اإلعبلمية بطريقة مرمزة سواء كانت رسائل مكتوبة أو مسعية بصرية
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 19وقبل بث ىذه الرسالة فإهنا زبضع لعملية ادلراقبة من طرؼ ادلراقبُت ،أو ما يسمى Gate keepersادلكلفُت 
بفرز الرسائل و بثها ،و بعدىا تتم عملية البث عن طريق وسائل اإلعبلـ دبختلف أنواعها ،بعدىا تصل الرسالة 

عدـ خضوع :إذل ادلستقبل حيث تولد لديو آثارا سلتلفة و دل ينسى النموذج عنصر التشويش و الذي يتمثل يف 
الصوت أو الصورة ،أو استعماؿ صبل غَت مفهومة ،أو تضخيم األمور أو إخضاع ادلستقبل لعملية الضغط من 

 تؤكد ىذه النماذج اإلتصالية سواء اخلطية أو النموذج ادلركز ،على أعلية وجود تفاعل مشًتؾ بُت 1طرؼ ادلراقبُت
أطراؼ العملية اإلتصالية ،خاصة منهم ادلرسل و ادلستقبل ،و صلد يف ىذه احلالة تطابق ظلوذح كل من أرسطو 

وويلبرب شراـ فيما يتعلق بالعناصر الثبلث ادلتمثلة يف ادلرسل و ادلستقبل و الرسالة ،و ىذا يف حالة اإلتصاؿ ادلباشر 
الذي يقـو بو الشباب أثناء أي عملية إتصالية ،سواء كاف للحصوؿ على معلومة ما ،أو تبادؿ اآلراء حوؿ 

موضوع ما،باإلضافة إذل النموذج ادلركز أثناء عملية اإلتصاؿ خاصة ،عند الشباب لوسيلة األنًتنت ،إال أنو يف 
ىذه احلالة صلد غياب عنصر ادلراقبُت ،الذي من مهامهم مراقبة ادلضامُت ادلثبتة ،ألف ىذه األخَتة ال زبضع ألية 

 .مراقبة يف مضامينها 
 :أ  اع ا  م    ا        - 5

من ادلنطقي جدا أف يتم التعرؼ على ادلستويات اليت يولد فيها االتصاؿ ،و الفوارؽ اليت نشأ بينها ،جراء حجم 
 .ادلشاركُت يف العملية اإلتصالية ،و كذا الوسائل ادلستعملة ،و بالرغم من أف ىذه ادلستويات متداخلة 

ومرتبطة ببعضها بعض ،فهناؾ من غلعلو اتصاال مباشرا قائما على مبدأ الغريزة باعتباره خاصية كل فرد ،أو إتصاال 
 و 20تقنيا قائما على الوسائط التقنية ادلتعددة و على اإلتصاؿ اإلجتماعي باعتبار أف االتصاؿ حاجة إجتماعية 

 :يتفق الباحثوف يف دراسات اإلتصاؿ على التقسيمات التالية 
اإلتصاؿ الذايت ،اإلتصاؿ وجها لوجو ،إتصاؿ اجلماعات الصغرى ،اإلتصاؿ التنظيمي ،اإلتصاؿ العاـ ،اإلتصاؿ 

 .اجلماىَتي ،و يتحدد التميز بُت ىذه األظلاط وفق عناصر العملية اإلتصالية اليت مت التطرؽ إليها مسبقا 
 
 :اإل   ل ا ذا   -

االنساف ىو أوؿ من استخدـ حواسو لفهم عملو و على ضوء ذلك حدد سلوكو ،و هبذا إدرؾ ما يدور حولو من 
كائنات طبيعية ،ودل يكن اإلدراؾ غبل عن طريق اإلتصاؿ الذي غلريو الفرد مع ذاتو ،و ذلذا فإف اإلتصاؿ الذايت 
ىو أساس اإلتصاؿ البشري ،باعتباره يساعد يف التفتح على أشكاؿ اإلصاؿ ،كما أف اإلتصاؿ الذايت يسمح 

                                                 

1Claude jeanbertrand .Médias. introduction a la presse et télévision , étition  Ellipses 
.Paris ,1999,p17 
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للفرد ازباذ قرارات إستنادا إذل ادلعلومات اليت تتلقاىا حواسو ،و يتحدد ىذ اإلتصاؿ يف صبيع العمليات اليت ربدث 
داخل الفرد يف شكل مونولوج لغوي يشبو إذل حد كبَت حالة معاجلة البيانات اليت ربدث يف جهاز الكمبيوتر ،و 
يعرؼ اإلتصاؿ الذايت أيضا ،أنو تفاعل صغَت بُت اإلنساف و الصور الذىنية و التجارب و ادلعارؼ و ادلواقف 
السابقة اليت عايشها ،كما أنو ؽلكننا من فهم الكيفية اليت يتعاطى فيها اإلنساف مع عادلو اخلاص و العادل 

  .2احملسوس
 Interpersonnel communication.ا    ل و ه     ه أو ب   ا     ا  خ   -

و يعرؼ أيضا باالتصاؿ من شخص آلخر،و سعت ىذه العملية اذلوة بُت ادللموس و التجريدي فصار شلكنا إصلاز 
 .اتصاؿ مع أشخاص او أشياء غَت منظورين 

و يعترب االتصاؿ من شخص اذل شخص ،عادة يتم استخدامها ،و لكن لو اقتصر االتصاؿ يف اجملتمع على ىذا 
النوع ،لكاد عدد االشخاص الذين نتصل هبم زلدودا جدا ،و يعرؼ ىذا النوع من االتصاؿ ،حبالة التفاعل اليت 
يلتقي فيها شخص بشخص آخر ،مثلما ػلدث لنا يف لقاءاتنا اليومية ،و يف ىذا التفاعل يتبادؿ ادوار ادلصدر 

ادلتلقي ،و تكوف احلركات أو احلوار اللغوي كوسيط يف العملية االتصالية ،أما ردود الفعل فيو تكوف مباشرة و آنية، 
 .ذلذا يعد النمط من اكثر ادلواقف إثارة و عفوية ألنو ػلدث مباشرة 

 .Small Groups Communication  -إ   ل ا جم   ت ا   رى 
ال ؼلرج ىذا النمط من اإلتصاؿ عن اإلتصاؿ وجها لوجو ،ألنو ىو اآلخر يتم بشكل مباشر و عفوي ،و لكن 
االختبلؼ يكمن يف اف ىذا النوع من االتصاؿ يتعدى الشخصُت ،ليصل عدد زلدود من االشخاص ،و يتواجد 
ىذا النوع من االتصاؿ يف اللقاءات الرمسية و الغَت الرمسية و االجتماعات سواء يف العمل او يف احلياة االجتماعية 
العادية ،أين يكوف استقباؿ و إرساؿ الرسائل كمصدر متلقي يف اي وقت من االوقات و يتميز ىذا االتصاؿ 

 .بزيادة حجم التفاعل 
و ىذا النوع من االتصاؿ صلده أيضا يف منابر النقاش ادلتواجدة عرب مواقع األنًتنت ادلختلفة ،حيث يسمح فيها 
للمتلقي ادلرتبط بالشبكة ،الدخوؿ  يف رلموعات النقاش حوؿ مواضيع معينة يتم فيها تبادؿ اآلراء حوؿ ادلوضوع 

 .ادلقًتح 
 
 
.Public communication - اإل   ل ا   م: 

ال ؼلتلف ىذا االتصاؿ عن االتصاؿ وجو لوجو ،إال اف ادلرسل يف ىذا النمط االتصارل يسعى لتوصيل أفكاره 
للجمهور ،و صلد ىذا النوع يف اخلطب و الندوات و احملاضرات ،و ىنا يصبح  ادلصدر متلقيا يف آف واحد أثناء 
أدائو لعملية إلارساؿ لردود فعل اجلمهور ،من الفظ و حركات و إؽلاءات ،و يف ىذا النوع أيضا يلعب ادلرسل فيو 



   

الدور ادلهم يف العملية اإلتصالية ،و لكن ىذا ال يعٍت إغفاؿ العناصر األخرى ،بل إف طبيعتو ادلباشرة مع اجلمهور 
 .دوف توفر حواجز زمانية أو مكانية يسهل التفاعل بُت الطرفُت 

 
 Organisationnel Communication.اإل   ل ا   ظ م    -

إف تعقد احلياة اإلجتماعية أصلم عنو ضرورة وجود تنظيمات أخرى داخل اجملتمع الذي ربكمو أسس و قواعد 
تنظمو ،و تشمل ىذه التنظيمات ،اجلمعيات على اختبلؼ أنواعها و ادلؤسسات سواء اإلقتصادية أو الثقافية ،و 
يشتمل اإلتصاؿ التنظيمي داخل ىذه اذليئات أو فيما يبنها ،تفاعلها اليومي مع غَتىا من ادلؤسسات أو األفراد 

 . سواء كاف ذلك بصفة رمسية أو غَت رمسية ،و يف ىذا النوع يتعدد ادلتلقي و تكوف الوسائط اإلتصالية سلتلفة 
 Mass Communication.اإل   ل ا جم ه ري -

يعد من اعقد األنواع اإلتصالية باعتباره يتم بُت ادلصدر و صبهور متباعد و سلتلف ،سواء يف اجلنس أو الوعي أو 
ادلستوى الثقايف و غَتىا ،و يتم ىذا النوع من االتصاؿ ،عن طريق وسائط إلكًتونية مسموعة او مسموعة مرئية 

،ذلا قدرة على بث العديد من الرسائل ذلذا اجلمهور ،متجاوز حاجز الزماف و ادلكاف أو العبلقة بُت 
الطرفُت،يهدؼ اذل التأثَت يف سلوكهم او دفعهم لتبٍت مواقف أو اذباىات بغينها او الًتفيو أو تزويدىم 

بادلعلومات،و االخبار ،و يلعب االتصاؿ اجلماىَتي دورا يف صناعة الرأي العاـ احمللي و العادلي ،ذباه القضايا 
 .ادلعاصرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 ا    ل ف  او  ط ا    ب: ا   ل ا ث    

 
 خ  ئص  رح   ا    ب: ا م حث ا ول 

 
  م زات ا       و ا   م          ب: ا م حث ا ث    

 
 اهم   ا    ل ب            ب: ا م حث ا ث  ث 
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   خص     ل:

    دلتمعن يف  لتا يخ  إلنساشل يلمس ال زلالة  علية  إلتصا  يف حيا   ألفر   ،  يف ضما  تطو   جملتمعا  ،ىذ  
 ما يؤكد  نو يؤكد حاجة  نسانية ،     كبت ىذه  حلاجة يدفع  ألفر    ذل  دلطالبة هبا .

  لئلتصا   علية يف حيا   ألفر      يعترب  سا   لقانوشل لكل تطو  سو   تعلق  لك باجملا   إلقتصا     
 إلجتماعي    لسياسي    لثقايف ، ضما   إلتصا  على مستو  ىذه  جملاال  ،  ىو ضما  حق  ألفر   يف 

  لتعبَت .

ؼلتلف  إلتصا  من حيث مضمونو  ذل  شكا  متعد   ، ال  نو يؤ    ذل تفاعل  جلماعا   إلنسانية  ليت تشكل 
 تصاال سلتلفا سباما عن  تصا  صباعا   نسانية  خر  ،  ىذ  الختبل   لشر ئح  إلجتماعية  ختبل  

 ىتماماهتا،  ألمر  لذ  جعلنا هنتم بد  سة  إلتصا  يف   سا  شرػلة معينة من  جملتمع   ىي شرػلة  لشبا  ،  
 معرفة طبيعة ىذ   إلتصا    مد  ذبسيده .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

  : خ  ئص  رح   ا    ب –
 العديد من الناس مرحلة الشباب دبرحلة ادلراىقة اليت تعترب مرحلة أزمة يشهد فيها الشباب ادلراىق الشقاء يربط

نتيجة لعوامل عديدة ،كأف يشعر دبشاعر نقص الكفاءة ،و ادلكانة و نقص إشباع احلاجات و الضغوط 
اإلجتماعية ،و فشل العبلقة باجلنس اآلخر ،و الصراع بُت الطفولة و الرجولة ،حيث غلتاز الفرد مرحلة ليس ىو 
فيها بالطفل و ال بالرجل ،و كذا إحساسو بالصراع بُت شعوره الشديد باإلنتماء إذل اجلماعة و بُت ميلو إذل 

اإلستقبلؿ ورغبتو يف اإلعتماد على والديو ،و بُت ميلو إذل التحرر من قيود األسرة و من سلطتها ،باإلضافة إذل 
إحساسو بالصراع بُت الدافع اجلنسي ادلتيقظ و بُت تقاليد اجملتمع ،و الصراع الثقايف بُت جيلو و اجليل اآلخر أو 

اجليل ادلاضي ،إف رلمل ىذه الصراعات تؤثر على سلوكو و شعوره و تفكَته ،شلا يؤدي بو إذل تقلبات مزاجية و    
 يعرؼ ىوؿ  Hull  اإلنفعاالت   أهنا فًتة من العمل ،تتميز فيها التصرفات السلوكية لؤلفراد بالعواطف و "ادلراىقة 

إف كل ما يصادفو ادلراىق من توترات و صراعات إهنا ترجع " و تقوؿ ميد 21"احلادة و التوترات العنيفة الشديدة 
إف " أما صبلح سليمر يقوؿ 2"إذل عوامل إحباط يتعرض ذلا يف حياتو اليومية األسرية ،ادلدرسة ،و اإلجتماعية  

 و ىناؾ من الباحثُت من ال يعترب مرحلة ادلراىقة      و ىي من 3"ادلراىقة ىي ادليبلد احلقيقي للفرد كذات فردية 
دلت االحباث اليت قامت هبا مارغريت ميد  مرحلة أزمة ،  حيثM.Meadعلماء األنًتوبولوجيا اإلجتماعية يف  

إف اجملتمع البدائي يرحب بظهور النضج اجلنسي ،حيث دبجرد ظهوره ،يقاـ حفل تقليدي "اجملتمعات البدائية 
ينتقل بعده الطفل من مرحلة الطفولة اذل الرجولة ،و يعهد لو اجملتمع دبسؤوليات الرجاؿ ،و يسمح لو باجللوس يف 

 .أوساطهم ،و كذا مشاركتهم يف عملية الصيد و الوعي و بذلك ػلقق إستقبلال ماديا و إقتصاديا و إجتماعيا
 

  .22"كما يسمح لو بالزواج فورا و تكوين أسرة ،ومن مث يتمكن من إشباع الدافع اجلنسي بطريقة طبيعية 
و تعد مرحلة ادلراىقة يف اجملتمعات البدائية ،خالية من األزمات و الصراعات اليت يعانيها ادلراىق يف اجملتمعات 

ادلعاصرة ،و ليس للمراىقة نوعا واحدا ،بل زبتلف من فرد آلخر ،حسب ظروفو اجلنسية و اإلجتماعية و النفسية 
و ادلادية ،و حسب اإلستعدادات الطبيعية ،كما أهنا زبتلف باختبلؼ السبلالت و األظلاط احلضارية اليت ينشا يف 

وسطها ادلراىق ،حبيث أهنا زبتلف يف اجملتمع احلضري عنها يف اجملتمع البدائي ،و زبتلف يف اجملتمع ادلدينة عن 
اجملتمع الريفي ،و يف اجملتمع ادلتزمن الذي يفرض قيودا عن اجملتمع احلر ،و ال تعد مرحلة ادلراىقة مستقلة بذاهتا 
 :إستقبلال تاما ،و إظلا تتأثر دبا ؽلر بو الطفل من خربات يف ادلرحلة السابقة ،و تتخذ ادلراىقة أشكاال سلتلفة و ىي 
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 .تتكوف ىذه ادلراىقة خالية من ادلشاكل و الصعوبات :ا مراهق  ا   ي  -
حيث ينسحب فيها ادلراىق من رلتمع األسرة و من رلتمع األقراف ،و يفضل اإلنعزاؿ و  :ا مراق   اإل  ح ب  -

 .اإلنفراد بنفسو ،حيث يتأمل ذاتو و مشكبلتو 
  .2حيث يتسم ىنا سلوؾ ادلراىق ،بالعدواف على نفسو وغَته :ا مراهق  ا   وا    -
. ا مم زات اإل  م     و ا            ب - 2
الشباب اليت ؽلر هبا االنساف تعد من أىم مراحل احلياة ،وىي تسجل أثرىا لكوهنا أكثر رسوخا يف رحلة ـإف 

ذاكرتو ،تتميز ىذه ادلرحلة دبيزات إجتماعية خاصة و نفسية زلددة ،يف ىذه الفًتة من فًتات احلياة و تشمل ىذه 
 :ادليزات ثبلث نقاط زلددة و ىي 

 :ا  م  ا ج م  -
يسمى أيضا بالنمو الفيزيولوجي ،و الذي يتمثل يف ظلو الغدد اجلنسية ،حيث تصبح قادرة على أداء وظائفها يف 

التناسل
 و ي م  أيض   :ا  م  ا  ق   أو ا  م  ا ذه   -développement cognitive    أي ظلو 

القدرات العقلية و نضجها بنمو الذكاء و التفكَت و التخيل و التذكر و التعلم ،باإلضافة اإذل البلورة و الًتكيز 
حوؿ نوع معُت من النشاط ،كاالذباه مثبل ضلو الدراسة العلمية ،وظلو القدرة على االنتباه و التذكر الذي يقـو 
على أساس الفهم وإدراؾ العبلقات اجلديدة ،حيث يصبح خيالو رلردا أي مبنيا على أساس استخداـ الصور 
اللفظية و على ادلعاشل اجملردة ،و تبدو أعلية ادلواىب و القدرات اليت تؤكد الفروؽ العقلية الواسعة بُت األفراد    

 وربدد االختبلفات يف اختبلؼ سرعة ظلو الذكاء ،و أثبت األحباث اليت قاـ هبا  Vernonعلى عينة أفراد 
 سنة خاصة لدى الفتياف 18-14 سنة ،أي أف الذكاء العاـ يتناقض يف سرعتو بُت 20-14تًتاوح أعمارىم بُت 

اللذين يًتكوف ادلدرسة يف ىذا ادلدى من العمر ،و يتأثر ىذا التناقض اذل حد كبَت بادلستوى التعليمي الذي ػلصلو 
الفرد يف مدرستو يف سن مبكرة ،و لكن ادلواىب تظل يف ظلوىا و تباينها خاصة القدرات اللغوية و ادليكانيكية أي 
القدرة على فهم االلفاظ و على حل أجزائها ادليكانيكية ،و تركيبها ،و على فهم االوضاع ادلختلفة اليت يف ظلوىا 

  . 1ادلطرد يف فًتة ادلراىقة
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 :ا  م  ا      ا   م    -
يتصف النمو االجتماعي دبظاىر وخصائص أساسية ،أساسية ،سبيزه اذل حد ما عن مرحليت الطفولة و 

 .الرشد،و تبدو ىذه ادلظاىر يف تآلف الفرد مع االفراد اآلخرين أو نفورىم منهم عزوفو عنهم 
يتأثر النمو النفسي االجتماعي للمراىق بالبيئة االجتماعية و األسرية ،اليت يعيش فيها و ما يوجد هبا من 
ثقافة و عادات و تقاليد و عرؼ اذباىات و ميوؿ تؤثر يف ادلراىق ،و توجو سلوكو و ذبعل عملية تكيفو 
مع نفسو و مع احمليطُت بو عملية سهلة أو صعبة ،ومن أبرز مظاىر احلياة النفسية يف فًتة ادلراىقة ،لرغبة 
ادلراىق يف االستقبلؿ عن االسرة و ميلو ضلو االعتماد على النفس نتيجة التغَتات اجلسيمة اليت تطرأ عليو 
و ذبعلو يشعر أنو دل يعد طفبل قاصرا ،و ال غلب زلاسبتو على كل صغَتة و كبَتة ،أو أف ؼلضع سلوكو 
لرقابة األسرة ووصايتها إال أنو يف الوقت ذاتو ال يزاؿ يعتمد على األسرة يف قضاء حاجاتو اإلقتصادية ،و 
يف توفَت األمن و الطمأنينة ،و لتفادي ادلشاكل مع األسرة من األحسن تشجيع اإلستقبلؿ التدرغلي و 
اإلعتماد على النفس مع ضرورة اإلستفادة من خربة األسرة الطويلة ، فهو يف ىذه ادلرحلة يريد إعتناؽ 
القيم و ادلبادئ اليت يقتنع هبا ، وليست تلك اليت تلقنها األسرة كما أنو يقـو بالفحص و النقد فيما 

 24.تلقاه من والديو ،ويتساءؿ عن مدى صحتها و فوائدىا 
رغم  ىذا غلب على ادلراىق ربمل ادلسؤولية، والعمل على أف يستفيد اجملتمع من الطاقات الكامنة لديو 
، والعمل على تنمية قدراتو وإزكاء مواىبو ، وتوفَت الفرص اليت من شاهنا أف تؤدي إذل ظلو شخصية ظلوا 
سليما من  النواحي اجلسمية والعقلية والنفسية واإلجتماعية ، حبيث يتمكن الشباب التكيف مع نفسو 

 ومع اجملتمع الذي ػليط بو 
و هبذا ذبد االسرة نفسها رلربة على األخذ بيد ادلراىق ومساعدتو يف حل مشاكلو ، وتقدير موقفو 

وظروؼ حياتو اجلديدة ، والسعي إلقناعو إهنا هتدؼ إذل مصلحتو ،وإف خربتو يف احلياة ال زالت زلدودة 
،  هبدؼ ضباية  ادلراىق من رلمل ادلشاكل اليت ؽلكنو الوقوع فيها ، باعتباره قاصرا ، وبذلك فاف تلبية 
حاجات الشباب تعد أيضا من ادلهاـ الرئيسية  للبيئة اليت يتواجد فيها ادلراىق ، كما أف الشباب كائن 

متناقص فيو كثَت من الكرب و الغطرسة و كثَتا من السماحة والتواضع ، يسيطر عليو اإلستقبلؿ الذايت ، 
ويكوف يف بعض احلاالت مشوشا وأحيانا  يصل إذل شجاعة وإقداـ يبلغ درجة ادلغامرة وأحيانا يظهر 

 .جبانا خائر العزؽلة 
 :    كل ا    ب -

ال ؽلكن اف سبر اي مرحلة من حياة االنساف ، دوف اف تعًتض االنساف  مشاكل معينة ، وادلراىقة من 
اىم مراحل احلياة  ،  وقليبل مؤسبر ىذه ادلرحلة من غَت اف تكوف ىناؾ صعوبات تعًتض الشباب و 

ادلشاكل الصحية و ادلدرسية و الشخصية ، إال اف مشكلة اضلراؼ االحداث تعد من اىم : ادلتمثلة يف 
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ادلشاكل اليت سبس الشباب ، خاصة وإهنا تواجو ادلدرسة واألسرة واجملتمع ، وتعد ىذه ادلشكلة ايضا من 
اخطر االفات االجتماعية ، ليس فقط لكوهنا تناقص االخبلؽ واآلداب واألخبلؽ العامة والقانوف 

والدين ، بل ألهنا ايضا سلوؾ سليب يهدد امن الفرد واجملتمع  ، وتتمثل مشكلة جنوح االحداث  فيما  
الكذب ادلرضي والسرقة و التزييف واذلروب من ادلدرسة ،  والتشرد والبطالة ، والعدوانية والتمرد : يلي 

وتعاطي ادلخدرات و االدماف عليها وغَت ذلك من اشكاؿ  (الشذوذ اجلنسي )والسلوؾ اجلسمي 
السلوؾ االجرامي ، ويذىب علماء النفس  بصفة عامة ، اذل اف جنوح االحداث  الذي يعد من اىم 

 25:  وأصعب ادلشاكل  اليت تصيب ادلراىق ، سببو اذل عوامل سلتلفة تتمثل يف 
  ا   ا ل األ ري : 

ويتمثل يف عدـ اتباع أسلوب صحيح يف الًتبية ،وذلك باإلفراط يف التسامح و الليونة ،و يف الرعاية و 
احلماية و البلمباالة و القسوة و باإلفراط يف العقاب و ادلعاملة  السيئة ،باإلضافة اذل اضطراب العبلقة 
بُت الوالدين و االبناء او التفكك االسري ،و مشكبلت االسرة االقتصادية ،االخبلقية ،تعد أيضا من 

 .أسباب ظهور جنوح االحداث لدى الشباب ادلراىق 
     وتتمثل ىذه العوامل يف رلمل ادلشاكل الدراسية و اجلو ادلدرسي السيئ و :ا   ا ل ا م ر

 .التسرب ادلدرسي و الفشل الدراسي 
     تتمثل يف األسلوب اخلاطئ للتنشئة اإلجتماعية ،و إعلاؿ ترسيخ القيم و  :ا   ا ل اإل  م

ادلعايَت اإلجتماعية ،و التناقض ادللحوظ بُت احلداثة و التقليد و اخلطاب و ادلمارسة ،و نقص 
وسائل الًتفيو و مشكبلت صرؼ وقت الفراغ و سوء الًتبية اجلنسية و الفقر و اجلهل و 

 .مشكبلت العمل و البطالة 
        تشمل رلمل اخلربات و األزمات النفسية ادلؤدلة و نقص إشباع احلاجات :ا   ا ل ا

األساسية ،و عدـ تعديل الدوافع األولية و الصراع و اإلحباط و التوتر و القلق و احلرماف 
  1.العاطفي و اجلنسي ،وعدـ وضوح األىداؼ و الضعف العقلي و األخبلقي 

  وبصفة عامة فإف مشاكل ادلراىقة ،تتمثل يف اإلضلرافات اجلنسية ادلتمثلة يف ادليل اجلنسي ألفراد
من اجلنس ،و اجلنوح ،و عدـ الوضوح و عدـ التوافق مع البيئة و اضلرافات األحداث من 

إعتداء و سرقة ،يعد من أىم ادلشاكل اليت يتعرض ذلا ادلراىق ،وىذا نتيجة حرمانو من العطف 
و احلناف سواء يف ادلنزؿ أو ادلدرسة و عدـ إشباع رغباتو، و عدـ تنظيم أوقات الفراغ ،و كثَتا 
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ما تعًتيو خاالت من اليأس و احلزف و األدل ،دوف أف يعرؼ ذلا سببا و لذلك فإف تشجيع 
النشاط الًتوغلي ادلوجو و القياـ برحبلت ،و اإلشًتاؾ يف نشاطات الساحات الشعبية و االندية 
،و اإلدلاـ باحلقائق اجلنسية عن طريق الدراسة العلمية ادلوضوعية يعد عبلجا ناجحا دلشاكل 

 26.ادلراىقة 

 :ح    ت ا    ب -
تعد مرحلة الشباب من أىم مراحل حياة االنساف ،اليت يربطها علماء النفس دبرحلة ادلراىقة خاصة يف 
فًتة بداية ىذه االخَتة ،اليت دل يتم ربديدىا بصفة قطعية ،و ادلتفق عليو أف الشاب يف ىذه ادلرحلة 

 .يظهر ىوية خاصة بو لتكوف االىداؼ و ادلبادئ و الطموح واضحة 
إف ادلراىق يف مرحلة العمر مابُت الثانية عشر و الثالثة عشر يعيش حجما كبَتا من "27 يقوؿ بياجي 

التجارب اجلديدة ،و ىي ذبارب عضوية ،اجتماعية و ثقافية ،وىو يف ىذه ادلرحلة ،قبل أف نتأقلم مع 
رلمل ىذه التغَتات يفقد توازنو ،فالعادات السابقة تصبح غَت صاحلة ذلذه ادلرحلة ،أنا ادلراىق يف فًتة 
العمر ما بُت السادسة و السابعة و الثامنة عشر فيبدأ يف التعود ،حيث يكشف أنو يشابو غَته من 

االفراد و بذلك يربط عبلقات اجتماعية و تسيطر أىداؼ و رسم ادوار جديدة ،شلا يولد لديو حاجات 
  ".متعددة

كما أف معاناة ادلراىق من مشاكل ،خاصة اجلنسية منها و العائلية ،و ادلتمثلة يف رغبة الوالدين يف فرض 
قيود على ادلراىقُت ،و احلد من حرياهتم يف إبداء اآلراء ،فيكوف ذلك مدعماف لفقداف ادلراىق يف نفسو 

 .و يف غَته 
إف ىذا النفور ما ىو يف احلقيقة إال تعبَت عن احتياجات معينة حددىا الدكتور عبد السبلـ زىراف كما 

 28يلي 
     و يتضمن احلاجة اذل االمن اجلسمي و الصحة اجلسمية ،و احلاجة اذل :ا ح    ا   ا

 .الشعور اذل باألمن الداخلي اذل ذبنب اخلطر و االدل ،و احلاجة اذل احلياة االسرية اآلمنة 
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  تتضمن احلاجة اذل احلب و احملبة ،و احلاجة اذل التقبل و :ا ح    ا   ا حب و ا ق  ل
التقبل االجتماعي و احلاجة اذل االصدقاء و االنتماء اذل اجلماعات ،و احلاجة اذل الشعبية و 

 .اذل إسعاد اآلخرين 
  تتضمن احلاجة إذل االنتماء إذل صباعة الرفاؽ و إذل ادلركز و القيمة :ا ح    ا         ا ذات

،و إذل الشعور بالعدالة و ادلعاملة و إذل االعًتاؼ من اآلخرين ،و احلاجة إذل ادلساواة مع رفاؽ 
 29.السن و الزمبلء يف ادلظهر
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  .هم   ا    ل ب            بأ- 3 
دبفهومو األكادؽلي ،ىو نقل معلومة من شخص آلخر مع رلمل التغَتات اليت تطرأ إذا كاف االتصاؿ 

على العملية اإلتصالية ،فإف أعلية االتصاؿ مثلما تطرقنا إليو يف الفصل األوؿ من ىذه الدراسة يسعى يف  
البداية اإذل نقل معلومة معينة حىت و لو اختلف األمر يف العملية اإلتصالية دبختلف عناصرىا دبا فيها 

عملية رجع الصدى ،كما و أكد :ادلرسل ،ادلستقبل ،الرسالة ،الوسيلة و األثر ،أو كما يسميو البعض 
اإلتصاؿ منذ ظهوره و على اختبلؼ أنواعو أعليتو يف ضماف التفاعل اإلجتماعي بُت أفراد اجملتمع الواحد 

 .أو اجملتمعات ادلختلفة ،و تتحدد أعلية ىذا األخَت وفق اجلماعة البشرية اليت يتواجد فيها 
و شرػلة الشباب اليت ال تقل أعلية عن الشرائح اإلجتماعية األخرى ،سبارس ىذه العملية االتصالية بصفة 

 .متناىية، سواء يف عبلقتها دبؤسسات الشباب أو دبقاىي األنًتنت على اختبلؼ أمكنتها 
تتحدد أعلية اإلتصاؿ يف أوساط الشباب ،يف أنو يسمح باحتكاؾ الشباب و منحهم فرصة التفكَت و 
اإلطبلع واحلوار و تبادؿ ادلعلومات يف شىت اجملاالت و ادليادين ،كما أنو يبعد اإلحساس بالعزلة و 

اإلغًتاب و ؽلنح فرصة التعرؼ على آراء االخرين و مواقفهم إزاء مواضيع زلددة ،و ػلث الشباب على 
ادلشاركة يف الندوات و احلوار و ادلناقشة ،كما يساعد اإلتصاؿ على نقل اللغات و احلضارات و 

 .العادات و التقاليد و ػلقق صيغة الًتفيو ،التنظيم و التفاىم 
و يعد اإلتصاؿ ادلبدأ االساسي الذي تقـو عليو مؤسسات الشباب إستجابة لنداء الشباب يف حقوؿ 
اإلعبلـ و اإلتصاؿ و العمل على تلبية رغباهتم و حل مشاكلهم ادلختلفة ،و أوجدت ىذه ادلؤسسات 
لتأدية مهاـ إعبلـ الشباب و تنشيطهم و ترقيتهم و بالتارل وضع فرص يف متناوذلم غلدوف من خبلذلا 

 : ،و يعد اإلتصاؿ يف أوساط االتصاؿ وسيلة ىامة يف ربقيق اىداؼ خاصة منها 30ىدفهم 
 :ا ه اف ا  رب ي  -

تتحدد ىذه االىداؼ من خبلؿ النشاطات اليت تقـو هبا ادلؤسسات و ذلك بغية اكتساب التعليم و 
ربقيق الغرض الًتبوي و ىذا باعتبار اف الشباب يف ادلؤسسات الًتبوية و التعليمية ،وال ؽلكنهم االفصاح 
عن مواىبهم و طموحاهتم و قدراهتم االبداعية و الفكرية بكل حرية بسبب ما يسود ىذه ادلؤسسات ظلن 
صبلة الضوابط و القيود اخلارجية و الذاتية ،اعتمادا على بيداغوجية صارمة يف حُت اف ادلنخرط يتمتع 

 .حبرية ادلشاركة يف النشاطات ادلتواجدة على مستوى ادلؤسسات 
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 :األه اف ا   م     -
تسمح النشاطات ادلتوفرة على مستوى ادلؤسسات الشبابية بتنمية قدراهتم االبداعية ،و استثمار طاقتهم 

االجتماعية بطريقة مفيدة بوسعها ذبنيبهم اإلضلراؼ ،و بذلك فهي سبكنهم من تأكيد ذاهتم و من 
 31.تفاعلهم اإلجتماعي 

 :األه اف ا ثق ف   ا   م   -
تتمثل يف سلتلف االنشطة اليت يتم شلارستها ثقافية كانت أـ علمية و اليت تساىم يف إثراء القدرات 

 .الذىنية و الفكرية للشباب ،و تنمي لديهم ادلبادرة و االبداع الثقايف و العلمي 
 :األه اف ا  رق ي  - 

يعد التنشيط الًتبوي وسيلة إلدماج الشباب اجتماعيا ،سواء كاف ذلك بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة 
خاصة يف بعض االنشطة احلرفية ،تعترب وسيلة حلماية الشباب من اإلضلراؼ اخللقي و التهميش و 
 .اآلفات اإلجتماعية ،و بذلك تكوف ىذه ادلساعلات ساعدت يف عملية االندماج اإلجتماعي 

 :األه اف ا        -
تقـو مؤسسات الشباب بوظيفة اإلتصاؿ و اإلعبلـ بقصد اطبلع الشباب و إعبلمهم دبختلف 

 النشاطات اليت تضعها ادلؤسسة ربت تصرفهم ،باإلضافة إذل الربامج ادلسطرة بغية تلبية رغباهتم ادلتنوعة 
لتحقيق ىذه االىداؼ غلب أف زبضع مؤسسات الشباب العمومية و جململ التدابَت البلزمة ،لتحقيق 32

أىدافها ،و إشباع حاجات الشباب ادلتعددة ،خاصة منها النفسية باعتبارىا أىم األشياء يف ربقيق 
النجاح و إثبات الذات ،و كذا اكتساب خربات علمية و تربوية تقـو على ميوؿ و اىتمامات أفراد 
اجلماعة ،مع إمكانية تعلم أنشطة تروغلية جديدة ،و كذا ربقيق التفاعل اإلجتماعي ،و تزويد الفرد 
بفرص مبلحظة أظلاط السلوؾ اإلجتماعي و إلرساء عبلقات اجتماعية مع األفراد و ربديد و تنمية 

إف االىداؼ ادلتعلقة باإلتصاؿ يف أوساط .النشاطات الًتوغلية اإلجتماعية إلستثمار وقت الفراغ 
 .الشباب تؤكد أعلية ىذا األخَت يف ربقيق االىداؼ ادلرجوة من تطبيق االتصاؿ 

و فئة الشباب خاصة ،اليت استبقت تارؼلها من ادلراجع االستعمارية الفرنسية اليت مارست اشكاال سلتلفة 
من التزييف الثقايف و االستبلب احلضاري ،و بقي الشباب اجلزائري إال ما بعد االستقبلؿ مرتبطا بنوع 

معُت من الثقافة ،يف غياب االطبلع ادلناسب الذي ينبع من واقعو االجتماعي و الثقايف و جذوره 
 . التارؼلية االصيلة
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1Elément d’une politique nationale de jeunesse ,opcit ,p75 

عزة عجاف ،التلفزيوف اجلزائري و فئة الشباب ،دراسة استطبلعية على عينة من شباب اجلزائر العاصمة .د: الصغَت بوحديدة ،إشراؼ 2
   .47،ص1994،جامعة اجلزائر ، معهد علـو االعبلـ و االتصاؿ ، رسالة لنيل شهادة ادلاجستَت يف علـو االعبلـ و االتصاؿ ، جانفي 



   

إف ىذا الوضع الثقايف ادلتأجح بُت ثقافُت سلتلفُت كل االختبلؼ ،ومن حيث الوظيفة االجتماعية ،أدى 
بفئة الشباب اذل استهبلؾ قيم وليدة ظروؼ اجتماعية معينة ،ال تنسجم مع االذباه العاـ لثقافتهم 

االصيلة ،فتحولت وظيفتهم االجتماعية  و الثقافية اذل الوظيفة كيفية تعتمد على االىتماـ باجلزئيات ،يف 
حُت اف الغاية االساسية ىي التواصل الثقايف و احلضاري ،و أصبح الشباب يعيش يف أزمة اذلوية بسبب 

  .2استهبلكو الثنائي الثقايف
يتأكد ىذا من خبلؿ فتح فضاءات خاصة بالشباب ،تأخذ على عاتقها جانب االعبلـ و االتصاؿ يف 
اوساط ىذه الفئة الشبابية ،حيث تتحدد ىذه القنوات يف مراكز إعبلـ و تنشيط الشباب و دبجمل 

 .ادلؤسسات الشبابية،حىت تكوف فضاءا لبلتصاؿ من جهة و موفرا للمعلومات من جهة أخرى 
إف أعلية االتصاؿ يف أوساط الشباب ال تتجسد إال بتوفَت أمرين اثنُت علا الوسائل الكفيلة و 

اإلمكانيات البشرية، حيث أف الضرورة تقتضي اف تتوفر كل مصلحة أو خلية أو نقطة اتصاؿ وسائل 
ىامة جلمع االخبار و ادلعلومات و ادلعطيات و التحرير و االتصاؿ و التسجيل مثل أجهزة الفاكس و 

، و يف غياب ىذه اللواـز تبقى ربركات ادلنشطُت اإلعبلميُت عقيمة باعتبارىا قوى ...االعبلـ اآلرل 
مادية سبنحهم التحفيز و توفر ذلم السيولة اإلعبلمية و السهولة يف األداء و التعامل و تغطية النقائص 

اليت يعاشل ألنو يستحيل تأدية ادلهمة من قبل منشطُت مؤقتُت ،فضبل عن طبيعتها اليت تستوجب ادلواظبة 
 .و الدؽلومة

كما أف خبليا اإلعبلـ و اإلتصاؿ ادلتواجدة داخل ادلؤسسة الشبابية و غَتىا ،ال ؽلكن أف تؤدي 
وظيفتها بطريقة ناجعة و بوجو مرض ،إال إذا مت تكوينها و تزويدىا بادلعلومات و ادلعارؼ الصحيحة 

هبدؼ رفع مستواىا يف حقوؿ االعبلـ و اإلتصاؿ ،ألف وظيفة اإلعبلـ عسَتة التطبيق و ادلمارسة ،لكنها 
يف ذات الوقت مرىونة بتوافر رلموعة من السمات و اخلصائص الشخصية و النفسية دلنشط اإلعبلـ و 
اإلتصاؿ الذي ينبغي أف يتمتع بقدر من اإلحًتاـ ،من البيداغوجية و ادلهارات الفنية و القدرات التعاملية 
و الشجاعة األدبية و الدراية يف كيفية الغوص يف أعماؽ الشباب ،حىت يتمكن ادلنشط من التأثَت فيهم 

 33.إثارة انفعاالهتم و استمالة رغباهتم قصد ضماف إستجاباهتم 
إذا ارتبط االتصاؿ بنقل ادلعاشل بُت االفراد ،فهو يف الواقع ظاىرة إجتماعية ،ال ؽلكن فصلها عن مواضيع 

االتصاؿ ادلوجهة اذل الشباب غلب ربديدىا ،و تكوف بصفة مباشرة لتلبية حاجاهتم ادلتعددة ،ذلذا 
 الغرض غلب اعداد ىياكل و مؤسسات  بصورة ربقق هبا مطالبهم و تكوف متصلة حبياهتم 
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باعتبار اف ادلؤسسات تلعب دورا يف نقل الرسالة االعبلمية و توفَت اإلجابة الفورية لتساؤالهتم خاصة 
ادلتعلقة بإدماجهم و ادلتعلقة أيضا بأوضاعهم ادلهنية و االجتماعية و الثقافية ،كما أف على ىذه 

ادلؤسسات اف تلعب دور الوسيط يف نقل انشغاالت الشباب و يبقى ىذا ال زلالة  منو،و يف سبيل 
تفعيلو  فهو حباجة إذل تكامل رلهودات ادلؤسسات اإلعبلمية الشبابية  باعتبار عملية مهمة و 

 انعكاساهتا ذات أعلية يف خدمة الشباب ووقايتهم من التخلف ،
لن تكوف رلرد حرب منصوص فحسب ،بل ذبسيدىا من خبلؿ وسائل و أجهزة قادرة على سد الفراغ 
اإلتصارل ، ادلستوى ادلطلوب لدى الشباب ىو  ربقيق اإلتصاؿ لدى ىذه الفئة سواء يف عبلقتها بينها 
أو عن طرؽ تواصلية أخرى،فإف الراحة اليت غلب أف يشعر هبا الشاب دبجرد جلوئو إليها،  تعد ادلبدأ 

االساسي الذي يتضمن بو ىذه ادلؤسسات وجودىا و أثرىا لدى ىذه الفئة ،و يف حاؿ عدـ توفر ىذا 
 .الشرط يظل الشاب يف حبث دائم عن مكاف يليب حاجاتو 

إف حاجة الشباب  تزداد ال زلالة منها، و ادلطبوعات وحدىا أصبحت ال تشكل ادلصدر األساسي و 
الوحيد للشباب يف عملية حبثو عن ادلعلومة ،بل إف صفحات الواب ،و بلغات العادل بأسره ،ؽلكن أف 
تقدـ لو ادلعلومة ادلطلوبة يف سلتلف األشكاؿ و األلواف و اللغات ،و بذلك غلد الشاب نفسو يف غٌت 
عن مشقة اللجوء إذل ادلؤسسة الشبابية للحصوؿ على ادلعلومة ادلطلوبة ،إذا كانت االخَتة ال توفر لو 

 .أدسل شروط الراحة 
و قد ال يشكل األمر خطورة لدى الشباب ادلتعلمُت و من الطبقات االجتماعية ادليسورة ،و لكن عامل 
ادلنطقة اجلغرافية يلعب ىو األخر دورا مهما ،شلا غلعلنا نتساءؿ عن مصَت شباب ادلناطق النائية الذين ال  
يتوفر لديهم ىذا الفضاء اإلتصارل ادلطلوب ،و ال يسمح ذلم وضعهم اإلجتماعي و اإلقتصادي بولوج 

 34.الفضاءات االفًتاضية اليت أصبحت أمرا واقعا فرضو االنًتنت 
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ا     ل ب   ا    ب ف  ش   ت ا   اصل : ا   ل ا ث  ث 
 ا   م   

 
 ا     ت ا   م    : ا م حث ا ول 

 ا م ه م و ا   أة-1
 آ    ا   اصل-2
 .ا       ك: ا م حث ا ث    

 ا   ريف ب  م قع-1
 اهم ا ح  ئ  ت-2

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 ا     ت ا   م     



   

 : ا م ه م -
اجلوانب  يف بعض تشاهبت حيث االجتماعية الشبكات مفهـو طرحت اليت الدراسات تعددت
 -:منها نذكر تعريفات عدة فهناؾ اآلخر بعضها يف واختلفت

 منظمات أو صباعات أو أشخاص عربىا يلتقي اإلنًتنت على مواقع ىي االجتماعية الشبكات- 1
 أو األفكار أو الرؤى أو بالقيم األمر تعلق سواء أكثر أو معينة نقطة عند اىتماماهتم تتقاطع

 أو العداوة أو البغض أو اذلواية أو القرابة أو احلميمة العبلقات أو الصداقة أو ادلالية التبادالت
 35.غَتىا أو التجارة

والشبكات االجتماعية عبارة عن أنظمة مرتبطة بنوع أو أكثر من أنواع الًتابط اليت تشمل القيم و - 2
الرؤى، و األفكار ادلشًتكة، و االتصاؿ االجتماعي، و القرابة، و الصراع، و التبادالت ادلالية و التجارية، 

و العضوية ادلشًتكة يف ادلنظمات، و اجملموعات ادلشاركة يف حدث معُت، وجوانب أخرى عديدة يف 
 36" .  رات"حسب .عبلقات اإلنساف

 مثل للمستخدمُت اخلدمات من رلموعة تقدـ ويب مواقع عن عبارة ىي االجتماعية الشبكات - 3
 من وغَتىا ادللفات ومشاركة والتدوين والفيديو االلكًتوشل والربيد اخلاصة والرسائل الفورية احملادثة

 وتبادؿ واجملتمعات بُت األشخاص وادلشاركة االتصاؿ كيفية يف كبَت يريتغ أحدثت ،واليت اخلدمات
 االجتماعية الشبكات تلك وتنقسم الوقت احلارل يف ادلستخدمُت من ادلبليُت ذبمع حبيث ادلعلومات
 باإلضافة العمل أصدقاء ذبمع وأخرى الدراسة أصدقاء ذبمع شبكات فهناؾ اإلغراض حسب
 وماي ، بوؾ فيس حالَيا ادلوجودة االجتماعية اشهر الشبكات ومن .ادلصغرة التدوين لشبكات
 37 وأوركت ، فايف .بووف،ىاي  ،واليف ، سبيس

 
 

عبارة عن رلموعة من اذلويات االجتماعية، مثل األفراد أو ادلنظمات مًتابطة من :  الشبكات االجتماعية
وقد مت اكتشاؼ مواقع الشبكات االجتماعية يف  الروابط اليت أنشئت خبلؿ التفاعبلت االجتماعية، 

   38 .2004، ولكن كانت معروفة يف صبيع أضلاء العادل يف عاـ 1995الواليات ادلتحدة يف عاـ 
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 اىتماماهتم يتبادلوف فيها اليت غَتىم أو أصدقاء أو األىل بُت اجتماعية حلقاتكما تعرؼ أهنا  
 وصور كتابات من وعامة خاصة  مواضيع تضم وىي االنًتنت عرب أهنا الوحيد والفرؽ ادلشًتكة،
 روابط تربطهم صباعات أو أفراد عن عبارة أهنا على باركر وعرفها    ،39وتعارؼ  ودردشات وفيديو
 رلموعة على يطلق مصطلح ىي ، و40  شلاثلة وظائف أو، جغرافية، اجتماعية، ثقافية ، سواء مشًتكة
 تتيح ٢,٠ ويب باسم يعرؼ ما أو للويب الثاشل اجليل مع ظهرت االنًتنت شبكة على ادلواقع من

 ) انتماء شبكات أو اىتماـ رلموعات حسب غلمعهم افًتاضي رلتمع بيئة يف األفراد بُت التواصل
 إرساؿ مثل ادلباشر التواصل خدمات طريق عن يتم ىذا كل (اخل ... شركة جامعة، مدرسة، بلد،

 للعرض، يتيحوهنا اليت ومعلوماهتم أخبارىم ومعرفة لآلخرين الشخصية ادللفات على واإلطبلع الرسائل
 وتتنوع كما .زلتوياهتا وتغذية تشغيلها يف مستخدميها على األوذل بالدرجة الشبكات ىذه وتعتمد
 وتكوين العاـ التواصلإذل  يهدؼ عاـ فبعضها االجتماعية الشبكات تلك وأىداؼ أشكاؿ

 زلدود نطاؽ يف اجتماعية شبكات تكوين حوؿ يتمحور اآلخر وبعضها العادل حوؿ الصداقات
 41 .اجلرافيكس ومصممي ادلصورين .وشبكات احملًتفُت شبكات مثل معُت رلاؿ يف ومنحصر

إذل إحدى االحتياجات الغريزية اليت ال غٌت عنها يف بناء حياهتم؛ "سافكو"يشَت ىذا ادلفهـو حسب 
الوسائط  اليت نستخدمها "فطبيعة احلياة البشرية تقضي تواصل الناس مع بعضهم البعض إذل كوهنا 

 " .لنكوف اجتماعيُت
ظهرت مع اجليل الثاشل  تتيح التواصل " رلموعة من ادلواقع على شبكة االنًتنت"بأهنا " ا ضراب"وعرفها 

 .بُت اإلفراد يف بيئة رلتمع افًتاضي غلمعهم حسب رلموعة اىتماـ ، او شبكات انتماء
" منظومة من الشبكات االلكًتونية تسمح للمشًتؾ فيها بإنشاء موقع خاص بو"أهنا" ا  هري"ويرى 

ومن مث ربطو من خبلؿ نظاـ اجتماعي االلكًتوشل مع أعضاء آخرين لديهم نفس االىتمامات و 
 .اذلوايات ، أو صبعو مع أصدقاء اجلامعة أو الثانوية 

 : بأهنا خدمات تعتمد على االنًتنت وتسمح لئلفراد دبا يلي ":إ     ن"و "ب ي  "و عرفها 
 .بناء ملف شخصي عاـ أو شبو عاـ ضمن إطار زلدد -1

 .تظهر الئحة ادلستخدمُت الذين يتشاركوف مع بعضهم -2
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42.عرض قائمة اتصاؿ و ما قاـ بو اآلخروف  داخل نفس النظاـ  -3
 

 : ا   م     ا     ت    أة -
 تواصل استخدامها كأداة فإف تارؼلها، يف البشرية عرفتها تواصل وسيلة أىم ىي اإلنًتنت أف ورغم
 العاـ يف للدردشة برنامج بابتكار يب مرداـ خالد ادلربمج قاـ أف إذل زلدودا ظل الناس بُت مباشر
 .هبم  اخلاصة"mIRC" وقنواهتم برارلهم لتصميم ادلستخدمُت أماـ الباب بذلك فاربا ،م 1995
 على مواضيع تعليقاهتم ونشر ادلستخدمُت بُت التواصل فرصة أتاحت اليت للمنتديات ذلك مهد كما
األولية  اإلرىاصات شكلت االجتماعية الشبكات مواقع من عدد لبزوغ كذلك ومهد معينة،

 43.اليـو نعرفها كما ادلذكورة للشبكات
جوف برنز  صممو الذي اجتماعية شبكة اسم عليو يطلق أف يستحق اإلنًتنت على موقع أوؿ ولعل

الذي كاف باحثا يف العلـو اإلنسانية يف جامعة لندف و ظهرت يف السبعينيات من القرف العشرين بعض 
 BBS"الوسائل االليكًتونية االجتماعية من النوع البدائي و كانت قوائم الربيد االلكًتوشل،و  

BULLETIN BOARD SYSTEMS " من أوائل التقنيات اليت سهلت التعاوف و التفاعل 
االجتماعي ، و أتاح ىذا التفاعل لئلنساف تطوير عبلقات  ثابتة و طويلة األمد مع اآلخرين، و غالبا ما 

كانت بأمساء مستعارة ، ويف منتصف التسعينيات من القرف العشرين، بدأت شبكات التواصل 
االجتماعي بشكلها احلديثة بالظهور، مدفوعة بالطبيعة باحلاجة االجتماعية للبشر و حاجتهم للتواصل، 

 ،وىو  م1995انطلق سنة ،" CLASSMATES.COM" و أوؿ موقع لشبكة التواصل االجتماعي ىو 
موقع اجتماعي لبلتصاؿ و التواصل مع األصدقاء ادلعارؼ من الروضة حىت اجلامعة و عضوية ىذا ادلوقع 

رلانية، حبيث يستطيع أي شخص أف ينشأ ملفو الشخصي ،مث يبدأ بالبحث عن زمبلء اآلخرين، و 
يستطيع من خبللو أف يتصل مع أصدقاء فقد االتصاؿ هبم، و أف ينضم إذل اجملتمعات احمللية والدردشة 

 44.يف ادلنتديات
 "الذي أخذ امسو من عبارة " SEX DEGREES.COM" ، أطلق ادلوقع ادلشهور م 1997و يف سنة 

SEX DEGREES SEPARATION   " ذبربة "أي ست درجات من االنفصاؿ، اليت أخذت من
 " لستانلي مليغراـ  " يف جامعة ىارفارد لعادل النفس األمريكي" العادل الصغَت
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STANLEY MILGRAM " و زود ادلوقع مستخدميو بأدوات تساعدىم يف العثور على مصادر على
 .ـ2000شبكاهتم، إضافة إذل وظائف ثانوية مثل إدارة اتصاؿ وأغلق مع هناية عاـ 

ـ 1999بعد ذالك ظهرت رلموعة من الشبكات االجتماعية اليت دل ربقق صلاحا كبَتا بُت األعواـ  
 ـ2001و

، عندما ظهر موقع  ـ2002وشهد العاـ   " ادليبلد الفعلي للشبكات االجتماعية كما نعرفها اليـو
FRENDSTER"  يف كاليفورنيا من قبل: "JONATHAN ABRAMS"  ويقـو مفهـو ادلوقع على 

دائرة األصدقاء ،والتقنية ادلتعددة لئلفراد على شبكات التواصل االجتماعي خبلؿ اجملتمعات االفًتاضية ، 
ومسي باألصدقاء بسبب دوائر العرض ، من صور وملفات األصدقاء و اإلفراد و يستخدـ على نطاؽ 

وفيو روابط يوفر (االصلليزية ، الصينية  اليابانية، االسبانية  الكورية )واسع يف أسيا و متاح بعدة لغات 
( SKYROOK) ، ظهرت يف فرنسا شبكة ـ2002و يف النصف الثاشل من عاـ . للمستخدـ اختيار اللغة

 .ـ2007كمنصة للتدوين، مث ربولت بشكل كامل إذل شبكة اجتماعية وذلك سنة 

 ظهرت أو تعارؼ عليها من جانب مستخدمي شبكة 2.0يف ىذه الفًتة دل تكن تطبيقات الويب
االنًتنيت، ودل تكن التقنيات ادلصاحبة و الربرليات و ثقافة التحاور قد أخذت مكاهنا يف بيئة الويب ، 

based webولكن نشأة الشبكات كانت تعتمد على بيئة الويب 
45 

 يوضح ترتيب ظهور 1واليت تركز على استخداـ غرؼ الدردشة االلكًتونية و غَتىا ، و الشكل رقم  
  2.0الشبكة االجتماعية يف شكلها احلارل  وتطويرىا لتلتحق بتقنية الويب

كما يظهر يف الشكل السابق و ـ، 2004-ـ2002و لكن ما لبست أف تطورت ىذه التطبيقات بُت 
 شبكة متطورة و مبلحقة للتقنيات احلديثة ،حيث أصبح ادلستفيد 15الذي يوضح أف ىناؾ أكثر من 

يسجل على موقع شبكة من الشبكات االجتماعية و يصنع لو ملف خاص بو  قد يطلع عليو كل من 
سجل على ىذه الشبكة ، و يطلب عقد صداقات معو ،أو قد ؼللق الشخص موقعو اخلاص على 

أصدقائو ادلقربُت ،وقد تطلب منو الشبكة االجتماعية اليت يشًتؾ فيها الدخوؿ على عناوين أصدقائو من 
خبلؿ قائمة العناوين للربيد االلكًتوشل اخلاص بو وإرساؿ رسالة دعوة بامسو لبلنضماـ و اإلطبلع على 
ملفو اخلاص على الشبكة، وقد تصلك دعوات عديدة من أشخاص صادقوا أصدقائك و بذلك يكوف 

 46.لك رلتمعك اخلاص على ىذه الشبكة
األمريكية الشهَتة و اليت سبيزت بضخامتها و   (my space)،ظهرت شركة ماي سبيسم2003و يف عاـ 

تطورىا التقٍت و أصبحت أكثر شبكة اجتماعية استخداما من جانب ادلستفيدين حىت تطورت الفيس 
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 بعدما كانت بعدما كانت مقتصرة على رلتمع جامعي مغلق، ـ،2006بوؾ و أصبحت شبكة عادلية عاـ 
و تطورت ىذه األخَتة بشكل ملفت حىت تربعت على عرش الشبكات االجتماعية العادلية من حيث 

 ألف 250عدد ادلستخدمُت حيث جاءت أخر إحصائية من على موقعها أف عدد مشًتكيها يفوؽ 
 47.ـ2009أوت مستفيد على مستوى العادل يف 

ظهرت عاـ     كر كما ظهرت أنواع أخرى من الشبكات االجتماعية و اليت هتتم بالصور مثل موقع ا
و هبذا فقد ـ، 2005 فرباير 5الذي بدأ يف  (you tube)و نشرت مقاطع فيديو مثل اليوتيبـ 2004

فرضت الشبكة االجتماعية نفسها بشكل كبَت جدا على الكثَت من ادلستفيدين، و أصبح العديد من 
األشخاص يقضوف أوقات كبَتة أماـ مثل ىذه ادلواقع ،وؽلارسوف العديد من األعماؿ و ادلنافع ادلختلفة 

48.من خبلذلا 
 

 :أ  اع ا     ت ا   م      -

ؽلكن أف تقسم الشبكات االجتماعية على عدد من األسس ادلختلفة فقد تقسم حسب التقنية اليت تبٌت 
عليها ، أو على حسب جنسية األشخاص حيث أف ىناؾ العديد من الشبكات االجتماعية اليت تنتمي 
ألماكن بعينها و ألعراؽ وألجناس خاصة أو على االىتماـ ادلوضوعي ذلا وبصفة عامة ؽلكننا أف نقسم 

 : الشبكات االجتماعية إذل 
         ش    شخ    أو  ح    خ ص  بأشخ ص: 

ىذه الشبكة االجتماعية تقتصر على رلموعة من األصدقاء و ادلعارؼ و اليت تعمل على التواصل 
االجتماعي فيما بينها جبميع األشكاؿ ، حيث يتم إتاحة ملفات للصور الشخصية و ادلناسبات 

االجتماعية فيما بينها بشكل منتظم للتواصل ، و عمل حياة اجتماعية من خبلؿ ىذه الشبكات و 
ادلواقع العديدة و الكثَتة  و قد صلد مواقع مغلقة على فئة معينة من األصدقاء دلثل ىذه األمور ، و ىناؾ 

موقع يعد األوؿ من نوعو حيث مت إنشاؤه لوضع الذكريات احلزينة لدى األعضاء ، من فقد عزيزا لو 
ؽلكنو وضع رثاء خاص بو وربميل صور و مقاطع فيديو، و ىذا ادلوقع بغرض مشاركة األحزاف و 

 .و غَته ، عدد من ادلواقع و اليت زبتص بلغة معينة كاذلندية و الباكستانية و غَتىا  (tribute)الذكريات 

             ش    ا  م     خ ص  ب ئ ت   ض: 
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ىذه الشبكات االجتماعية نشأت لتجميع بعض ادلهتمُت دبوضوعات بعينها ،مثل ادلهتمُت بالطب و 
 وشبكات اجتماعية (Librarything)اذلندسة و الشبكات االجتماعية ادلهتمة بالكتب و ادلكتبات مثل

 49.شاركت يف التعليم عن بعد لبعض ادلدارس و شبكات اجتماعية الثقافية ادلختلفة 
     ش   ت ا  م      ه:  

ظهرت و انتشرت مثل ىذه الشبكات االجتماعية يف اآلونة األخَتة لتواجو البطالة و احتياج دوؿ العادل 
لتنشيط العمل و استخداـ ىذه التقنية ادلتطورة خللق بيئة عمل و بيئة تدريبية مفيدة و حرفية و استقباؿ 

السَت الذاتية للمشًتكُت ، مع استقباؿ طلب توظيفي من جانب الشركات  و تقدـ خدمات على 
 . (Linkedin )مستوى ادلهن ادلختلفة و غَتىا ، و أشهر ىذه الشبكات االجتماعية 

 و ؽلكن حصر األشكاؿ األساسية للشبكات يف ا   ل ح بو ىناؾ من يقسم ىذه الشبكات 
 : الستة التالية 

تسمح لؤلشخاص بناء صفحة االنًتنيت و  (Face book, Space )مثل: ش   ت ا  م     ك  رة -أ
  .من مت التواصل مع األصدقاء لتشارؾ احملتويات و التعليقات اخلاصة بو ، و

األشكاؿ ادلعروفة يف شبكات التواصل االجتماعي و ىي عبارة عن  من أفضل  (:Blogs)   و  ت-ب
 .رلبلت عرب االنًتنيت يف مداخبلت تظهر حسب حداثتها

عليها ، و  مواقع تسمح لؤلشخاص بإضافة زلتوى أو ربرير معلومات:  ( Wikls)      ت -ج
 . مليوف مقاؿ باالصلليزية 2 ادلوسوعة االلكًتونية احلرة اليت ربتوي على أكثر من (وي     ي )أفضلها 

أو ادلدونات الصوتية ، ملفات الصوت و الفيديو ادلتاحة من خبلؿ االشًتاؾ عن : ا   دك  ت -د
 (Appele iTunes)طريق  

ظهرت قبل مصطلح اإلعبلـ االجتماعي و ىي عنصر قوي وفعاؿ يف  : (Forums)ا م   ي ت -ه
رلتمعات االنًتنيت و ىي عبارة عن مساحات للحوار االلكًتوشل غالبا ما تدور حوؿ موضوع واىتماـ 

 .زلدد 
و تلتقي ادلدونات الصغَتة مع شبكات التواصل االجتماعي   :Miccroblogging  و  ت ص  رة  -و

،من حيث كميات احملتوى و التحديثات الصغَتة ، و توزع على االنًتنيت من خبلؿ اذلاتف احملموؿ و 
 50.التويًت و ىو القائد القوي دلثل ىذا النوع 

 : أبرز   اقع  ا     ت ا   م      - 
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، و ىي من أكثر الشبكات اليت م 2004ف راير  4نشأت ىذه الشبكة يف : face bookا   س ب ك -
أثَتت من حوذلا العديد من التساؤالت و الشبهات و ذلك ألهنا تعد أكرب موقع يتم التعامل معو من 
جانب ادلستفيدين بعد زلرؾ البحث جوجل و ىو ما يلفت النظر، و ترجع شهرة ىذه الشبكة عن 

غَتىا كوهنا فتحت للمطورين الدخوؿ إذل ادلوقع و تطويره و تفعيلو وإضافة تطبيقات سلتلفة و متنوعة ، 
و إتاحتو بلغات متعددة و كثَتة منها العربية ، بل الشبكة االجتماعية الوحيدة ادلتاح من خبلذلا 

 .تطبيقات باللغة العربية 
 يعد ىذا ادلوقع ثالث موقع استخداما و :you tube الفيديو  اقع ا     ت ا خ ص  ب حم ل ا   ر و 

 ـ، و اشًتاه موقع البحث جوجل يف 2005ف راير ىو خاص بتحميل مقاطع الفيديو و قد نشأ يف 
وطور يف أدائو و عمل تشارؾ مع بعض القنوات اإلخبارية و رلموعات ذات نفس ـ، 2006نوفمرب 

االىتماـ ،ويهدؼ إذل نشر مقاطع فيديو ألعضاء و يتيح مقاطع فيديو يف صبيع االىتمامات و بذلك 
يتيح الشهرة لؤلعضاء ادلشًتكُت ، و يتيح خدمات ادلدونات وخدمات احملموؿ ، و خدمات الربيد 

 .االلكًتوشل و غَتىا ، و يتميز بسهولة التحميل ألي مقطع فيديو 
 و ظلت تًتبع على عرش الشبكات االجتماعية م2003     ظهرت  my space ش      ي    س

،و ىي الثالثة بالنسبة ألكثر ـ2006إذل العادلية عاـ ‘إذل أف خرجت منافستها الشهَتة الفيس بوؾ 
 مليوف عضو ، يهدؼ إذل 200الشبكات االجتماعية استخداما وعدد أعضاء ىذه الشبكة يصل إذل 

عقد صداقات بُت األعضاء و البحث عن األصدقاء ، و الوصوؿ ألصدقاء سابقُت ؽلكنك من عمل 
صفحة خاصة بك و ربميل صور و فيديو و ربميل ادلوسيقى ، و ؽلكنك استقباؿ خدمات ادلوقع على 
اذلاتف احملموؿ ، و ؽلكنك إعداد مدونة واستقباؿ رسائل بريدية على ادلوقع و يكوف لديك عنواف بريدي 

 51.على ادلوقع و غَتىا من اخلدمات االجتماعية 
 يف االستخداـ بُت مواقع ا م قع ا رابعو ىو موقع لشبكة اجتماعية يعد  : Twitter  موقع تويًت

الشبكات االجتماعية األخرى ، و ىذا ادلوقع يشتهر بإمكانية إتاحة خدمة التدوين للمشًتكُت عليو حبد 
 كلمة، تتاح على ملف ادلشًتؾ و على الصفحة الرئيسية بادلوقع ، وىذا ادلوقع بسيط و 140أقصاه 

سهل و يوفر اتصاالت باللغة االصلليزية و اليابانية خاصة و ىذا لكثرة عدد ادلستخدمُت و ادلطورين 
 .اليابانيُت و مستخدمي ادلوقع ، و يتميز بعدـ وجود خدمة اإلعبلنات من على ادلوقع باللغة االصلليزية 

                                                 
51  Boyd, d. m., & Ellison. Social network sites: Definition, history, and 
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 من ضمن الشبكات االجتماعية ، و ىي الشبكة 42 و ىي الشبكة رقم : orkut ش    أورك ت
اخلاصة دبحرؾ البحث جوجل و ؽلكن الدخوؿ عليها دبجرد إعداد بريد الكًتوشل للعضو و ىي تدعو 

 .للتواصل و التعمق مع اآلخرين و عمل عبلقات متشعبة 

 من حيث االستخداـ و ىي تعلن أهنا تضم 52رقم تعد ىذه الشبكة  :  LinkedInش         ن
 دولة ، تضم عدد كبَت من اللغات ليست من ضمنها اللغة 200 مليوف عضو من حوارل 50أكثر من 

العربية ، و هتتم ىذه الشبكة بتنمية مهارات و مستقبل أعضائها ، حيث أهنا شبكة زبتص بتوظيف و 
52.فتح عبلقات عمل بُت األعضاء 

 

رغم أف شبكة مكتوب من ضمن الشبكات االجتماعية العربية اليت نشأت : maktoobش        ب 
من ضمن  12 موقع استخداما ، و ترتيبها ىو500يف بيئة عربية إال أهنا أخذت ترتيب من ضمن أكثر 

الشبكات االجتماعية ، وىي دل تنشأ كشبكة اجتماعية يف األساس بل ضمت إليها تطبيقات عندما 
 ليكوف أوؿ موقع بريد الكًتوشل عريب م2000انتشرت ىذه التطبيقات و لذا فإف موقع مكتوب نشأ عاـ 

االتصاالت ،الًتفيو، ادلعلومات، : مث تطور و أصبح بوابة عربية ذات نطاؽ واسع من اخلدمات  تتضمن 
خدمات التجارة االلكًتونية ، الربيد، األخبار  ادلنتديات، ادلدونات، النقاشات، األلعاب، ادلرأة ،الزواج، 

 و يذكر أف موقع مكتوب أف ىناؾ . 2.0رياضة، و غَتىا من خدمات الويب

 مليوف مستخدـ عريب يتفاعلوف مع مكتوب ، و قد أنشأ شبكة اجتماعية بغرض إتاحة 15فوؽ عدد 
 .فرصة التعارؼ و الزواج بُت ادلشًتكُت

 

 : خ  ئص و  م زات ا     ت ا   م      -
 ، دلا هبا من تقنية عادلية وتفاعل مع 2.0لقد صنفت الشبكات االجتماعية من ضمن تطبيقات الويب 

ادلستفيدين ، و ىي منصة يعمل هبا ادلستفيد و ويطورىا ، و يسعى دلشاركة صبيع األصدقاء يف ىذا 
التطوير، و ىي أيضا تقـو على التفاعل و التشارؾ بُت األعضاء و التميز و التطبيقات العديدة ، و اليت 

تدفع العضو الستعماذلا و دعوة أصدقائو ذلا ، و ال ػلتاج ادلستفيد إذل تدريب أو تعلم لغة الربرلة 
لتطوير أداء ىذه الشبكات االجتماعية ، وإضافة تطبيقات عديدة بل ؽلكنو بأقل ادلهارات يف استخداـ 
احلاسب اآلرل و شبكة االنًتنيت أف يتواصل مع ىذه الشبكات ، و يكوف عضو فعاؿ و ىذا ما جعل 

أكثر أعضاء ىذه الشبكات من ادلراىقُت ،  ومنهم ما دوف سن البلوغ، لسهولة التفاعل و سرعة 
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االستجابة و حرية التعبَت وىو ما قد ال غلده يف جو العائلة الطبيعية و ضلن يف حاجة شديدة لدراسة 
 53.مثل ىذه الظواىر من الناحية االجتماعية و النفسية و تأثَتىا على األجياؿ القادمة 

ولكي ضلقق ىذه األمور ال بد من معرفة خصائص و إمكانات ىذه الشبكات فقد سبتاز ىذه األخَتة 
عن مثيبلهتا فهناؾ شبكات اجتماعية هتتم بتحميل مقاطع فيديو فقط، و شبكات أخرى زبتص يف 

 : ربميل الصور وغَتىا و ؽلكننا رصد بعض اخلصائص و ادلميزات التالية 
    ىذه اخلاصية توفر للمشًتؾ يف ادلوقع عمل ملف خاص بو ػلتوي  : إ       إ   ء     ت شخ

االسم الوظيفة، تاريخ و )على صبيع البيانات اليت قاـ بإدخاذلا عند تسجيلو، للدخوؿ على ادلوقع 
و ؽلكن استغبلؿ ىذا ادللف يف نشر ذكرياتو اخلاصة و  (اخل...مكاف ادليبلد، حالتو االجتماعية 

صوره و تعليقاتو، و كل ما يدور يف ذىنو بشكل مستمر بدوف حدود  و ىذا ادللف ؽلكن ألي 
أشخاص متواصلُت مع بعضهم اإلطبلع بسهولة عليو ، من جانب بعضهم البعض  فهو منشأ من 
خبلؿ الشبكات االجتماعية و ىذا يعد بطاقة شخصية للمشًتؾ مع إضافة مقاطع فيديو حلياتو 

اخلاصة ، و ىو دبثابة مدونة بسيطة زبلف سعتها حسب إمكانيات كل شبكة ، و اخلادـ اخلاص هبا 
 ىذه اخلاصية تتيح للمشًتؾ إمكانية إعداد ألبـو للصور اخلاصة بو كما : photosخ ص   ا   ر*

يستعرض من خبلذلا صور أصدقائو ادلضافُت لديو ، و صور عائلتو و صور مناسباتو اخلاصة أو العامة 
. 
   خ ص   ا    يvideos  :  و ىذه اخلاصية توفر للمشًتؾ إمكانية ربميل الفيديوىات اخلاصة بو ، و

مشاركتها على سلتلف الشبكات ، باإلضافة إذل إمكانية تسجيل لقطات الفيديو مباشرة و إرسالو 
  (صوت و صورة)كرسالة مرئية 

  خ ص   ا مجم   تgroups:  ىذه اخلاصية ىي أسلوب العمل اجلماعي على الشبكات 
االجتماعية حيث تتمتع صبيع الشبكات االجتماعية بإمكانية إعداد رلموعة اىتماـ ذلا ىدؼ 

غلمعها ، و تقدـ خدمات معينة على مستوى الشبكة ، و ىذه الصفة قد غلعلها أصحاهبا قاصرة 
على بعض األفراد أو قد تكوف عامة للجميع، حيث ؽلكن مثبل لعائلتو بأكملها عمل رلموعة على 
موقع من مواقع الشبكات االجتماعية و تغلقها و ال تتيح ألي فرد غريب عنها الدخوؿ أو االشًتاؾ 
يف ىذه اجملموعة ، و ؽلكن أيضا أف ذبعل ىذه اجملموعة عامة تستقبل عضوية أي شخص مشًتؾ 

على موقع الشبكة ، و ىذه اخلاصية تتيح إخبار باقي أعضاء اجملموعة غَت ادلتصلُت حُت اتصاذلم دبا 
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حدث من تطوير و تفاعبلت و غَتىا، و ىذه اخلاصية أيضا ؽلكنها استخداـ خاصية الفيديو الصور 
 54.السابق التحدث عنها

     خ ص   األح اث ا هEvents: ، ىذه اخلاصية تتيح للمشًتكُت إمكانية اإلعبلف عن حدث ما 
 جار حدوثو و إخبار األصدقاء و األعضاء بو 

  خ ص   اإل النmarket place : و سبكن ىذه اخلاصية من اإلعبلف عن أي منتج تود اإلعبلف عنو
أو البحث عن أي منتج ترغب يف شرائو، حيث ؽلكن عرب ىذه اخلاصية يف شبكة اإلعبلف عن أحد 

 55.الوظائف الشاغرة أو اإلعبلف عن ندوات و ادللتقيات و حلقات النقاش اجملمعة 
  خ    ا م و  تblog : ىذه اخلدمة أصبت متوفرة على الكثَت من مواقع الشبكات االجتماعية و

ىي إمكانية التدوين من خبلؿ ادلوقع و ىذه اخلدمة توفر للمشًتؾ إعداد ملف كامل عنو، و عن 
 .حياتو و اىتماماتو و ؽلكنو تقدصل روابط مفيدة دلن ىم يف نفس رلالو ، وذلم نفس االىتمامات

  خ   ت ا محم لMobile Service:  صبيع مواقع الشبكات االجتماعية أصبحت تقدـ خدمات
توصلها للمستفيد على ىاتفو احملموؿ، حيث أهنا تطلب من الفرد عند تسجيلو يف ادلوقع أف يذكر 

رقم ىاتفو احملموؿ ، و زبربه ماىي ادلعلومات اليت سوؼ تصلو على ىاتفو من خبلؿ خدماتو 
56.ادلتنوعة

 

 

 

 

 

 

 ا   س ب ك  1 -
 :   ذة   ريخ   و ا   ريف ب  م قع -

   ذة   ريخ  : 

التابع  " face match"باالصلليزية " فيس ماتش"انطلق موقع الفيس بوؾ كنتاج غَت متوقع من موقع 
، يعتمد على نشر صور جملموعة من األشخاص مث Hor or Notو ىو موقع من نوع " ىارفارد"جلامعة 

. اختيار رواد ادلوقع للشخص األكثر جاذبية 
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استخدـ صور رلمعة من دليل " ف س    ش"،فإف موقع " ه رف رد كريم   ن"ووفقا دلا نشرتو جريدة 
الصور ادلتاح على االنًتنيت و اخلاص بتسعة من طلبة ادلدينة اجلامعية مع وضع صورتُت جبانب بعضهما 

 57.البعض و دعوة ادلستخدمُت إذل اختيار الشخص األكثر جاذبية
 من تأسيس ادلوقع فإنو جلأ إذل اخًتاؽ مناطق زلمية يف شبكة احلاسوب اخلاصة "زوكربَتج" و كي يتمكن

بازباذ " ىارفارد"و قاـ بنسخ صور خاصة بالطلبة يف السكن اجلامعي ومبادرة جامعة " ه رف رد"جبامعة 
إجراء مضاد لذلك الفعل ردبا يرجع ألسباب قانونية دوف إدراؾ القيمة احلقيقية لذلك االنتهاؾ الذي ردبا 

و :" يف مدونتو الشخصية قائبل " زوكربَتج "  ػلدث للعديد من الكليات األخرى ، ورد ذلك على لساف
لكن ىناؾ أمر واحد مؤكد ، وىو أنٍت ارتكبت ضباقة عندما أقدمت على إنشاء ذلك ادلوقع، على كل 

، و سرعاف ما مت توجيو ادلوقع إذل ...."حاؿ إف أي شخص أخر كاف سيقـو بذلك يف هناية األمر 
العديد من وحدات اخلدمة اخلاصة باحلـر اجلامعي ، و لكن مت إغبلقو بعد بضعة أياـ من قبل إدارة 

وقد قامت إدارة اجلامعة باهتاـ زوكربَتج خبرؽ قانوف احلماية و انتهاؾ حقوؽ التأليف و " ىارفارد"جامعة 
           .النشر وكذلك انتهاؾ خصوصية األفراد شلا يعرضو للطرد من اجلامعة

و لكن مت إسقاط صبيع التهم ادلوجهة إليو يف هناية األمر ،و يف النصف الثاشل من العاـ الدراسي نفسو 
 و قد أدذل 2004،58 ،و ربديدا يف نوفمرب  Face book" ف س ب ك"بتأسيس موقع " زوكربَتج" قاـ

لقد كاف اجلميع يتحدثوف عن دليل الصور العادلي :" قائبل " ه رف رد كريم   ن"بَتج بتصريح جلريدة 
ادلأخوذة يف جامعة ىارفارد ، أعتقد أنو من السخف أنت تستغرؽ اجلامعة عامُت للقياـ دبثل ىذا العمل، 

". ؽلكنٍت أف أقـو باألمر على ضلو أفضل منهم بكثَت يف غضوف أسبوع واحد فقط
و " ، أقدـ كليات جامعة ىارفارد"ىارفارد كوليدج"كانت عضوية ادلوقع قاصرة يف بداية األمر على طلبة 

خبلؿ الشهر األوؿ من إتاحة ادلوقع لبلستخداـ ، قاـ أكثر من نصف الطلبة الذين دل يتخرجوا بعد من 
، ادلدير التنفيذي "إدوارد   فري "اجلامعة بالتسجيل يف ىذه اخلدمة و بعد فًتة وجيزة، انضم كل من 

إذل " كريس ه  ز" رساـ جرا فيك و" أ  رو   ك  م" مربمج و" دا           ف  ز"للشركة ، و 
"        ر" دلساعدتو يف تطوير ادلوقع ، و بعد ذلك فتح الفيس بوؾ أبوابو أماـ جامعات " زوكر ب رج"
و جامعة " بوسطن"بعد ذلك اتسع ادلوقع أكثر وفتح أبوابو أماـ صبيع كليات مدينة " ك        وب ل"و 
 ا   ي ت ا م ح ة" و "ك  ا"و شيئا فشيئا أصبح متاحا للعديد من اجلامعات يف " أي     ج" 

و قد " ك     ر   "يف والية " ب    أ  ر" مث نقل ادلوقع إذل مدينة 2004و يف شهر يونيو عاـ " األ ري   
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 2005عاـ  Face book.com من امسها بعد شراء اسم الناطق  "the"قامت الشركة بإسقاط كلمة 
كما قاـ الفيس بوؾ بإصدار نسخة للمدارس الثانوية يف سبتمرب . دوالر أمريكي 200000نظَت مبلغ 
 .2006من عاـ 

 باخلطوة ادلنطقية التالية، فخبلؿ ىذه الفًتة كانت شبكات ادلدارس "زوكرب رج"و ىو ما أشار إليو 
الثانوية حباجة إذل دعوة لبلنضماـ إذل موقع بعد ذلك ، أتاح ادلوقع اشًتاؾ ادلوظفُت من العديد من 

 ،فتح ادلوقع 2006 سبتمرب26و يف " مايكرو سوفت"و شركة " أبل ادلندرلة"الشركات ، ومن بينها شركة 
 أبوابو جلميع األفراد البالغُت من العمر ثبلثة عشر عاما فأكثر
 ، أعلن القائموف على إدارة الفيس 2008 و الذين لديهم عنواف بريدي إلكًتوشل صحيح ، و يف أكتوبر 

 59.مقرا دوليا لو " اير   ا"عاصمة " دب   "بوؾ ازباذ مدينة 
  ا   ريف ب  م قع.   

 منتدى اجتماعيا ؽلثل ال وىو االجتماعي، التشبيك مواقع أىم من موقع الفيس بوؾ واحدا يعترب
 ويعرؼ 60.يشاء ما بواسطتها يفعل أف شخص أي بإمكاف سهلة تكنولوجية قاعدة أصبح فقط،وإظلا
 خاص موقع" أنو على communication:dictionary of media and" وا    ل اإل الم ق   س
 يف وضع وقد" profiles"اخلاصة  الصفحات نشر ويتيح 2004 عاـ أسس االجتماعي بالتواصل
 61."األشخاص كل ليشمل اتسع لكنو وادلوظفُت التدريس وىيئة اجلامعة طبلب خلدمة البداية

 الذي"  "Mark ZUCKERBERGزوكربَتج  مارؾ" ىارفارد طلبة ألحد بسيطة كفكرة فيسبوؾ بدأ 
 بسيط انًتنت موقع بإنشاء تقضي كانت "زوكربَتج" فكرة .العادل يف ملياردير أصغر بعد  فيما أصبح
 على واإلبقاء الطلبة بُت التواصل تعزيز بغية تعارؼ شبكة شكل يف طلبة ىارفارد خبللو من غلمع
 ومع 2004 فيفري 4 يف النور رأت اليت ىذه فكرتو جسد التخرج، وبالفعل بعد بينهم الروابط
 وأكثرىا االجتماعية الشبكات مواقع أىم من ليصبح اليـو ا كبَت صلاحا حقق ادلوقع انطبلؽ
 62.اإلطبلؽ على استخداما
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  Dempsey Laura, face book is the go-to web sit for students looking to book 
up Dayton daily news,30-04-2008,30-03-2013,13:17 

60
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  Marcel Danesi :Dictionary of media and communications, M.E. Sharpe, New York2009, p117 
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أكادؽلية " زوكربَتج"ولدت الفكرة األصلية دلصطلح الفيس بوؾ من ادلدرسة الثانوية اليت يدرس هبا 
 w.xeter faceحيث استوحاه الطالب زوكربَتج من الكتاب السنوي الذي يسمى " فيليبس أكسًت

book وكانت فكرة صاحب ادلوقع االلكًتوشل تقضي بإنشاء موقع انًتنيت بسيط غلمع من خبللو ، 
طلبة ىارفارد يف شكل شبكة تعارؼ بغية تعزيز التواصل بُت الطلبة واإلبقاء على روابط بينهم بعد 

 من جامعة ىارفارد مث تطور دبساعدة زمبلئو و عمم على 2004التخرج، و انطلق ادلوقع يف فرباير 
اجلامعات، و أصبح مفتوحا للجميع بربيد إلكًتوشل فعاؿ و يستطيع مستخدمو الفيس بوؾ إنشاء 

 63اخل ....ملفاهتم الشخصية ، و عرض معلومات و الصور و األشرطة و الفيديو 
 

حجم ادلشاركة فيو  حيث يشهد زيادة يف عدد : و يعتمد ادلوقع يف ذلك على معطيُت أساسيُت علا 
األعضاء ادلسجلُت فيو بشكل ىائل ، كما يعتمد أيضا على سبيزه من الناحية التكنولوجية  و اليت يريد 

 64.أف غلعلها متاحة للجميع 
و استمر موقع الفيس بوؾ قاصرا على طلبة اجلامعات و ادلدارس الثانوية دلدة سنتُت ، مث قرر زوكربَتج أف 
ؼلطو خطوة عمبلقة إذل األماـ و ىي أف يفتح أبواب موقعو أماـ كل من يرغب يف استخدامو،و كانت 

 مليوف شخص، و يف نفس الوقت قرر 175النتيجة طفرة يف عدد ادلستخدمُت ليبلغ عددىم أكثر من 
أف يفتح الباب أماـ ادلربرلُت أف يقدموا خدمات جديدة لزواره، ، يدخل يف تعاقدات مع معلنُت يسعوف 

 65 لبلستفادة من قاعدتو اجلماىَتية الواسعة
موقع ويب للتواصل االجتماعي ، ؽلكن الدخوؿ إليو رلانا و تديره شركة فيس بوؾ زلدودة ادلسؤولية 

كملكية خاصة ذلا، فادلستخدمُت بإمكاهنم االنضماـ إذل الشبكات اليت تنظمها ادلدينة أو جهة العمل 
أو ادلدرسة أو اإلقليم، و ذلك من أجل االتصاؿ باآلخرين و التفاعل معهم، كذلك ؽلكن للمستخدمُت 
إضافة أصدقاء إذل قائمة أصدقائهم و إرساؿ رسائل إليهم وأيضا ربديث ملفاهتم الشخصية و تعريف 
األصدقاء بأنفسهم ، و يشَت اسم موقع إذل دليل الصور الذي تقدمو الكليات و ادلدارس التمهيدية يف 
الواليات ادلتحدة األمريكية إذل أعضاء ىيئة التدريس و الطلبة اجلدد ، و الذي يتضمن وصفا ألعضاء 
احلـر اجلامعي كوسيلة للتعرؼ إليهم،و ىو يشَت إذل دفًت ورقي ػلمل صور و معلومات ألفراد يف جامعة 

معينة أو رلموعة  ومن ىنا جاءت تسمية ادلوقع ، و تعترب ىذه الطريقة شائعة لتعريف األشخاص 
خصوصا يف اجلامعات األجنبية يبعضهم، حيث يتصفح ادلنتسبوف يف اجلامعة ىذه الدفاتر دلعرفة ادلزيد 
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عن الطلبة ادلتواجدين يف نفس الكلية ، و ىو يعترب اآلف من أكرب و أشهر ادلواقع العادلية ادلتخصصة يف 
 . العبلقات االجتماعية و التعارؼ و بناء الصداقات على اإلطبلؽ 

 
و ادلوقع ليس حكرا على احد فالتسجيل فيو رلانا و سهل،  حيث كانت عضوية ادلوقع مقتصرة يف بداية 

لكنها امتدت بعد ذلك لتشمل الكليات األخرى يف مدينة "       ه رف رد "األمر على طلبة 
مث اتسعت دائرة ادلوقع لتشمل أي طالب جامعي "       رد"و جامعة " أي     ج"و جامعة " بوسطن"

و يستطيع أي . 66 سنة فأكثر13، مث طلبة ادلدارس الثانوية ، و أخَتا أي شخص يبلغ من العمر 
شخص استخدامو كما يعد ىذا ادلوقع ألة إعبلمية ضخمة لطادلا استخدمها الكثَتين يف تنفيذ احلمبلت 

 اإلعبلنية أو ترويج و غَتىا 
 ، و الذي أصبح فيما بعد يعمل كرجل أعماؿ ومربمج 1984 ماي 14مارؾ زوكربَتج من مواليد 

 .أمريكي ، و يعمل كرئيس تنفيذي لشركة الفيس بوؾ 
 : ا   ج ل و ا  ضم م 

التسجيل متاح رلانا يف ادلوقع لكل من يريد حبساب شخصي أو حلساب مؤسسة ،و يتم عرب خطوات 
 .بسيطة ،و تسجيل الربيد االلكًتوشل و كلمة السر ادلراد الدخوؿ هبا للموقع

 : ا  ا ه  و األدوات 
يتكوف ادلوقع من رلموعة من الشبكات تتألف من أعضاء، تصنف اجملموعات على أساس اإلقليم و 
مكاف العمل و اجلامعة و ادلدرسة أو االىتماـ ، وبإمكاف ادلشًتؾ اجلديد أف ؼلتار أحد التصنيفات مث 

 .يبدأ بالتصنيف و اختيار رلموعة لبلشًتاؾ فيها 
داخل اجملموعات ىناؾ مساحة للتحاور و التعليقات، إضافة إذل وجود نتيجة الشهر الذي تدوف فيو 
أىم األخبار اليت يهتم هبا ادلشًتكوف يف اجملموعة بدءا من األحداث القومية أو احمللية و أعياد ميبلد 

األعضاء كما توجد مساحة إلعبلنات البيع و الشراء اخلاصة باألعضاء، و لكل عضو مساحة يضيف 
فيها صوره الشخصية إذل جانب وجود مدونات مرتبطة بادلوقع و يهدؼ ادلوقع بشكل عاـ إذل إتاحة 

 .بُت ادلستخدمُتالتعارؼ 

 : اإلح  ئ  تهمآ    ا   اصل و أ- 
 آ    ا   اصل ب   األ ض ء 

  Comentaire:ا     ق ت *
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خاصية التعليقات متاحة بُت األصدقاء و اجملموعات و الصفحات لؤلعضاء ادلنضمُت ذلا، حبيث ؽلكن 
 إضافة تعليق، و يف نفس  comentللمستخدـ أف يكتب تعليق يف مساحة التعليق و الضغط على زر 

 .ادلساحة ؽلكنك أف تضيف رابط موقع أو صورة أو فيديو
 Tags: اإلش رة*

خاصية اإلشارة متاحة يف الصور و الفيديو ، حبيث ؽلكنك أف تلفت انتباه أصدقائك عرب اإلشارة ذلم يف 
صورتك أو يف مقطع الفيديو احململ عرب الفيس بوؾ و بالتارل سًتسل ذلم تنبيهات ألي ربديث جديد 

 .يف الصورة
  j’aimeاإل ج ب *

خاصية معجب أيضا متاحة بنفس آلية التعليقات ، متاحة بُت األصدقاء و اجملموعة والصفحات 
ادلنضمُت إليها ، إذ ؽلكن للمستخدـ أف يعرب عن إعجابو برابط أو نص أو صورة من خبلؿ الضغط 

 .على زر معجب 
 Poke: ا   ز*

ربدث فقط لؤلصدقاء بينهم ، حبيث يقـو ادلستخدـ بتنفيذ ذلك على أحد أصدقائك ، و يعمل األخر 
67.لصديقو ' نكزه"برد 

 

  أهم اإلح  ئ  ت ح ل ا م قع : 
 :ا   س ب ك ف  ا    م ا  رب  

 أبريل 5يف  مستخدـ 27,711,503 إذل العريب العادل يف اإلصبارل فيسبوؾ مستخدمي عدد وصل*

 تقريباً  تضاعف قد أنو يعٍت ما ،) 2011 يناير 5 يف( مستخدـ 21,377,282 كافأف  بعد2011

 ..) 2010 أبريل يف 14,791,972 (ادلاضي  العاـ الفًتة بنفس مقارنة

 ادلنطقة يف دولة لكل فيسبوؾ مستخدمي انتشار متوسط ذباوز ، 2011 أبريل بداية يف*
 . 2010 هناية يف 6 % منأقل  كاف أف بعد ، 7.5 % العربية
 . 2011 من األوؿ الربع يف 30 % بنسبة العريب الوطن يف فيسبوؾ مستخدمي عدد زاد*

ادلستخدمُت  أعداد حيث من األوذل اخلمسة ادلراكز ربتل لبناف، إذل إضافة اخلليج، دوؿ زالت ما*
 .العربية ادلنطقة يف الصدارة احتبلؿ العربية اإلمارات تواصل .بعدد السكاف مقارنة الفيس بوؾ

 من عدداً  أضافت وقد العربية، ادلنطقة يف فيسبوؾ دلستخدمي اإلصبارل العدد ربع سبتلك مصر زالت ما*

 2 يقارب ما وىو أخرى، عربية دولة أي من أكثر 2011 عاـ من األوؿ الربع اجلدد يف ادلستخدمُت

 .. 2011 أبريل 5 و يناير 5 بُت الفًتة يف مستخدـ مليوف
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 18ص  مرجع سبق ذكره،وائل مبارك خضر فضل اهلل،   



   

 
 كاف األكرب االستخداـ أف ادلوقع نفس فكشف السن حسبالفيس بوؾ  استخداـ إحصائيات أما
 ذلك يوضح كما العمرية، الفئات بقية بُت النسب تتفاوت فيما سنة 24 إذل  18 من لفئة

 68".أدناه ادلخطط
 

69ي ضح حجم ا  خ ام ش    ا   س ب ك  ق ر   ب   ول ا  رب   األخرى: (1)ا   ل رقم   

 
فنبلحظ من خبلؿ ادلنحٌت أف اجلزائر سباقة يف استخداـ شبكة الفيس بوؾ ، فبينما نبلحظ أف مصر 

مث  845.620 ، تليها السعودية دبعدؿ 1.951.690ىي يف صدارة البلداف العربية استخداما للموقع بػػ 
مستخدـ ، يف حُت  560.820فاجلزائر كرابع دولة يف االستخداـ ، و ذلك ب  590.360ادلغرب ب 

نسجل أف ليبيا ىي أخر دولة عربية من حيث االستخداـ يف ذيل ترتيب الدوؿ العربية و ذلك بنسبة 
 . مستخدـ 14.820
 مستخدمي من 70 % حوارل )عاماً  29 و 15 بُت ما أعمارىم تًتاوح الذين الشباب يشكل
 منذ عاماً  30 فوؽ ادلستخدمُت عدد يف طفيفة زيادة وجود ولوحظ العربية، ادلنطقة يف بوؾ فيساؿ

 .2010هناية عاـ 
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 أعلى مع البلداف ىذه يف فيسبوؾ استخداـ انتشار معدالت تتساوى :أداءً  األفضل البلداف كما أف 
 يزيد .فيها مواستخدا انتشار سرعة على يدؿ ما بوؾ، فيس اؿاستخداـ حيث من العادل يف بلد 20
 70. 30 % على فيسبوؾ انتشار
 ما ، 25 % - 10 % بُت البلداف ىذه يف فيسبوؾ استخداـ انتشار يًتاوح :الصاعدة البلدافأما 
 .بوؾ فيس اؿالستخداـ متوسط انتشار على يدؿ

 من أقل إذل 1 % من أقل من تًتاوح منخفضة، انتشار دبعدالت تتميز :النامية البلداف يف حُت أف 
 . 2010 هناية منذ طفيف بشكل ادلراكز ىذه تغَتت، للنمو فرصة وجود على يدؿ ما ، 10 %

 دخوؿ ارتفاع نسبة اجلزائر يف سجلت 2012 عاـ بداية ومع أنو socialbacker.com موقع كشف و
 مستخدمي إذل بالنظر % 60.32  بػػاجلزائر يف السكاف بعدد مقارنة % 8.20 ب قدرت بوؾ للفيس

 .االنًتنيت
 الذكور عدد أف ادلوقع ذات وأشار ألفا، 835 و مليونُت الفيس بوؾ  مستخدمي عدد بلغ حيث

 حُت يف % 68 الذكور عدد بلغ حيث اإلناث عدد من أكثرالفيس بوؾ  يستخدموف الذين اجلزائريُت
   32%. اإلناث عدد بلغ

 ا ج س ح ب ا جزائر ف  "ا   س ب ك" ا  خ ام إح  ئ  ت ي    02ش ل رقم 
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 11 ص مرجع سبق ذكره، كلية دبي لإلدارة الحكومية ،  



   

 كاف األكرب االستخداـ أف ادلوقع نفس فكشف السن الفيس بوؾ حسب استخداـ إحصائيات أما
 ادلخطط ذلك يوضح كما العمرية، الفئات بقية بُت النسب تتفاوت فيما سنة 24  إذل 18من  لفئة
 2012.71جانفي  19 ىذا حسب إحصائيات ".أدناه
   :ا   س ب ك - 

  أبرز اآلث ر اإليج ب       س ب ك     ا    ب: 
وجد رلتمع الشباب يف الفيس بوؾ نافذة مطلعة على العادل و ساحة للتعبَت و إبداء الرأي  و يف - 

التواصل و مشاركة أصدقائك تفاصيل حياهتم ، كاف لو أقوى األسباب بارتباط مستخدمي االنًتنيت 
 .بالفيس بوؾ 

الشباب  يسعوف دائما إلقامة عبلقات جديدة ، و التواصل مع العبلقات القدؽلة ، فجاء الفيس بوؾ - 
 .كحل سحري يف العادل االفًتاضي الذي اكتسب بالزمن أعليتو و دوره

ساىم الفيس بوؾ كثَتا و تلقائيا إذل عملية النشر اإللكًتوشل ، فأي مستخدـ للنت غلد نفسو أنو - 
 .بانضمامو للموقع قد ازدادت معدؿ كتابتو و بالتارل قراءتو 

 72.لوحة ادلفاتيح و ادلوبايل كذلك, تطور سرعة الكتابة للشباب على الكي بورد أ- 
ادلشاركة اإلغلابية للشباب يف دعم احلمبلت و النشاطات اخلَتية عرب انضمامهم إذل رلموعة معينة قد - 

"  جم      س ا خ ر" سبثل أنت و أصدقائك نسبة مقدرة يف قياس قبوؿ الرأي العاـ لتلك الفكرة مثل
 بػػ مستغازل اليت تعترب رلموعة خَتية تساعد احملتاجُت 

الفيس بوؾ فرصة لبلتصاؿ بالدعاة و طلبة العلم و األدباء و اإلعبلميُت و ادلؤثرين يف اجملتمع مباشرة - 
 .دوف وسائط 

 
  أبرز اآلث ر ا           س ب ك     ا    ب: 

الفيس بوؾ حالو حاؿ الكثَت من االخًتاعات و التقنيات اليت أثرت يف حياة الكثَت من البشر و 
باألخص شرػلة الشباب ، فإذل اجلانب ادلضيء للمجموعات و النشاطات التس ساعدت الشباب على 
تنفيذ أعماؿ مفيدة ػ و ربقيق الكثَت من األىداؼ ، ىناؾ الكثَت من اآلثار السلبية على مستخدميو 

 : نذكر منها 
 :إض    ا  قت 
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 دبجرد دخوؿ ادلستخدـ إذل ادلوقع حىت يبدأ بالتنقل من صفحة ألخرى ومن ملف ألخر، و ال يدرؾ 
الساعات اليت أضاعها يف التعليق على صور أصدقائو، دوف أي فائدة ذبٌت، فهناؾ أعداد كبَتة من 

  ساعات يف تصفح الفيس بوؾ فقط 10طبلب اجلامعات يقضوف أكثر من 

 

 
  اإلد  ن و إض  ف  ه رة ا   اصل: 

و " الشباب"ىي من أىم اآلثار اليت قد تشكل خطرا على مستخدمي الشبكة االجتماعية خصوصا 
ادلراىقُت ، فإف قضاء الوقت الطويل أماـ شاشة الكمبيوتر و ىدره يف تصفح ادلوقع يؤدي إذل عزذلم عن 

و دبا أف التواصل بُت الناس بشكل .واقعهم األسري ، وعن مشاركتهم يف الفعاليات اليت يقيمها اجملتمع
مباشر يؤدي إذل تطوير ادلهارات اليت تساعد الشباب يف رلاؿ االتصاؿ اإلنساشل، حيث تنمي عندىم 
احلس بادلسؤولية اذباه الغَت، و توقي سرعة البديهة لديهم ، فيستطيعوف التعامل مع ادلواقف حبدؽ و 

فإف إدماف الشباب على التواصل االلكًتوشل يؤدي هبم للعزلة .حنكة و ىذا ما تفتقده ادلواقع االجتماعية 
73.االجتماعية و فقداف مهارة التواصل ادلباشر مع اجملتمع 

 

 

  ا  ح ل ا  خ   ت: 
فما زالت عمليات انتحاؿ شخصيات ادلشاىَت تضرب أطناهبا بقوة يف الشبكات االجتماعية العنكبوتية 
، متخذة منها مكانا خصبا للتشويو و االبتزاز و ترويج الشائعات ، و كسب ادلاؿ  وربريف احلقائق عن 

 .مسارىا 
   اإل ال  ت ا    ئ   ا مز ج : 

، الكثَت من البوستات الدعائية اليت تدعو لكسب ادلاؿ و 2010منتصف ظهرت يف اآلونة األخَتة منذ 
أخرى تدعوؾ لزيارة مكاف معُت ، و أصبحت تتكرر بطريقة مزعجة يف اجملموعات اليت هبا ما يزيد عن 

 .األلف عضو 
    ا   ام ا خ  ص : 

 و سرية 2009تابع الكل اجلدؿ الذي دار حوؿ حقيقة خصوصية ادلستخدمُت يف الفيس بوؾ يف هناية 
بياناهتم من صور و معلومات اليت أكد ادلوقع على احلفاظ على سريتها و عدـ سبليكها لطرؼ ثالث يف 
 .اتفاقية االستخداـ و الصبلحيات اليت تكوف يف التسجيل األورل كعقد بُت ادلستخدـ و إدارة الشبكة 

تواجو أغلبية ادلواقع االجتماعية مشكلة انعداـ اخلصوصية شلا يتسبب بالكثَت من األضرار ادلعنوية و 
النفسية على الشباب ػ و قد تصل يف بعض األحياف ألضرار مادية ، إضافة إذل ما يبثو من علـو و 
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فهناؾ .مشاكل اليت قد تصل بسهولة إذل بد أشخاص يستغلوهنا بغرض اإلساءة و السخرية و التشهَت
من الشباب من وجد يف الفيس بوؾ وغَته من ادلواقع االجتماعية مكانا للتسلية و العبث و انعداـ الرقابة 

كما يتمادى البعض يف العبلقات داخل الفيس  .جعلت البعض يسيء االستخداـ و ال يهتم للعواقب
بوؾ الذي ػلتوي على كثَت من ادلنتحلُت لشخصيات مشهورة أو إنشاء عضويات مزورة ، دبا يوقع 
البعض يف قضايا البتزازىم و الدخوؿ يف خصوصياهتم ، كما أنا الشباب يتساىلوف يف نشر الصور 
والردود اخلاصة جدا اليت يتوقعوف أف اآلخرين ال يروهنا ، كما أنو يف حالة قبوؿ الصداقة سيتمكن 

الصديق من رؤية كل شيء متاح لؤلصدقاء حىت لو كاف قدؽلا سواء كانت صور أو حوارات خاصة ، و 
 .1عليو فانعداـ اخلصوصية الكاملة يف الفيس بوؾ يتطلب احلذر أثناء االستخداـ ذلذه الشبكة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب التطبيقي
 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
     س         

 

             خ    :

 (: ي      يع        ح ب         س .01       قم )

          ئ ي      ر      ئ  

 %50 50  ك  

     50 %50 

 100% 100   م  

 نا  حيث مث تقسيم  لعينة  %50  كو  ،   %50يتضح من خبل   جلد      تو يع  لعينة حسب  لنو  يتكو  من 
 مناصفة بُت  جلنسُت من  جل معرفة مد  تدخل عامل  جلنس يف عملية تأثَت  لفيس بو  على  لطلبة  جلامعيُت .  

 ي      يع        ح ب            ( :  02      قم ) 

          ئ ي      ر       

18 – 23 52 52 

24 – 29 39 39 

 09 09  فم  ف  30

 100 100   م  

 ىي  لفئة  الكثر تو جد  23 – 18يتضح من خبل   جلد      تو يع  لعينة حسب  لسن فالفئة  لعمرية ما بُت 

 دبعد  29 – 24   ىذ   مر   ضح   ىو  لسن  دلبلئم لدخو   جلامعة   تأيت  لفئة  لعمرية 52باجلامعة بنسبة 

39 9   ما فو   30 مث لفئة  لعمرية كانت ما بُت فئة طويلة  دلد     قصَت   دلد  باعتبا  نفس  لفئة بُت    

  سنو  .5متغَت  لسن    بفا   
 



   

 
 
 

 .  زيع ا      ح ب ا م   ى ا ج      ( :03 )  ول رقم 
 ا      ا مئ ي  ا   رار ا م   ى ا ج    

 20 20 ث          

 30 30 ث  ث        

 26 26 او       ر

 24 24 ث         ر

 100 100 ا مجم ع

 الف 30نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ اف النسب ليست متفاوتة حيث سنة ثالثة جامعي قدرت ب 
 مث ثانية 26معظم الطلبة يريدوف التحصل على شهادة ليسانس ، تليها سنة اوذل ماسًت بنسبة 

 على التوارل و ىذا من اجل معرفة الطلبة الذين 20 و 24ماسًت و ثانية جامعي ب 
 .يستخدموف الفي سبوؾ حسب ادلستوى اجلامعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
   دات ا  خ ام ا      ك : ا مح ر ا ول 

 .  ة ا  خ ام ا م ح ث    م قع ا      ك: (04)ا ج ول رقم 

 
 
 
 

 
 

ؽلثل اجلدوؿ أعبله مدة استخداـ العينة لشبكة الفيس بوؾ ، و تشَت نتائج اجلدوؿ أف أغلبية عينة 
، %20، يليهم %73، وذلك بنسبة " سنوات3سنة إذل "الدراسة بدؤوا يستخدموف الشبكة منذ 

 . سنوات 3 أكثر من %07يستخدمونو منذ أقل من سنة ، يف حُت يستخدمو 
و ؽلكن إرجاع أسباب تأخر الطلبة و اجلزائريُت على العمـو يف تسجيل الدخوؿ إذل الفيس بوؾ إذل 

 :األسباب التالية 
 .قلة معرفتهم باستخداـ شبكة الفيس بوؾ أو عدـ اقتناعهم بو يف بداية إنشائو -

 ، و ىذا ما يفسر 2004أف استخدامو كاف زلدودا بالرغم من أف الشبكة أنشأت سنة  -
 .النسبة القليلة جدا من عينة الدراسة شلن يستخدموف ادلوقع أكثر من ثبلث سنوات

يف الثبلث سنوات - الثورات العربية األخَتة- كما أف تنوع خدمات الفيس بوؾ و أدواره -
 .األخَتة جعلتو يستهوي العديد من الشباب

 ا      ا مئ ي  ا   رار ا  ئ ت

 20% 20   ذ أقل       

 73% 73     ات3       إ   

 7% 7     ات3أكثر    

 100% 100 ا مجمـــــــــ ع



   

 إضافة إذل التناوؿ اإلعبلمي الكبَت و ادلساحات ادلخصصة لو و احلرب الكبَت الذي أسالو  -
الفيس بوؾ يف سلتلف وسائل اإلعبلـ الوطنية و الدولية دفعت بالعديد من الشباب إذل التسجيل يف 

 .ادلوقع
فلم ؽلضى على إنشائو سوى .إضافة إذل حداثة ادلوقع مقارنة بالشبكات االجتماعية األخرى  -
 . سنواتعشرة 

 ".ا      ك" ي    ا  قت ا م   رق ألفراد ا       م قع :(05)ا ج ول رقم 

 ا      ا مئ ي  ا   رار ا  ئ ت

 36% 36         إ         

 17% 17      ت3          إ   

 47% 47      ت3أكثر    

 100% 100 ا مجمـــــــــ ع

 
 ، العينة ألفراد بالنسبة يومي بشكل استخداـ الفيس بوؾ  ساعات عدداجلدوؿ اف  يبُت

 بنسبة وذلك ساعات ثبلث من أكثر للموقع تصفحهم يف يقضوف أغلبهم بأف ونبلحظ
 يليهم  الفيس بوؾاستخداـ يف" ساعتُت إذل ساعة" من منهم%36  يقضي حُت يف 47%

 .ساعات ثبلث إذل ساعتُت من %17
و لعل االعتقاد يف ذلك أف ىذا ادلوقع يليب احتياجاهتم و إشباعاهتم ادلتمثلة يف الرغبة بالتعبَت عن 
وجهة نظرىم حبرية أو من أجل تنمية مهاراهتم ادلختلفة و إنشاء الصدقات، و كذلك ادلتعة اليت 
يشعر هبا الفايسبوكيوف وقت استخدامهم للشبكة و مشاركة أصدقائهم اآلراء غلعلهم ال يعَتوف 

 .أعلية كبَتة للوقت 
 
 

 
 



   

 
 
 
 

 .ا ج س     ر ح ب ا   خ ام ف  ا م   رق ا  قت ي   ( : 06)ا ج ول رقم 
                  اجلنس

 الفئات
 إناث ذكور

 % ت % ت
 62% 31 10% 5 من ساعة إذل ساعتُت

 22% 11 12% 6  ساعات3من ساعتُت إذل 

 16% 8 78% 39  ساعات3أكثر من 

 100% 50 100% 50 اجملموع

 
 أف النتائج وتبُتالفيس بوؾ  استخداـ يف اإلناث و الذكور يستغرقو الذي الوقت يبُت اجلدوؿ أعبله

 اجلدوؿ نتائج تبُت حي باإلناث؛ مقارنةالفيس بوؾ  استخداـ يف أطوؿ وقتا يقضوف الذكور
 16نسبة تقضي حُت يف االستخداـ، يف ساعات ثبلث من أكثر يستغرقوف الذكور من%78أف
 %22و ساعتُت إذل ساعة من ادلوقع تتصفحن منهن%62 مقابل الفًتة، نفس اإلناث من%

 ساعات ثبلث إذل ساعتُت من العينة ذكور من12%  ويقضيمنهن من ساعتُت إذل ثبلث ساعات 
 لو وؼلصصوفالفيس بوؾ  دبوقع اإلناث من تعلقا أكثر الذكور أف النتائج ىذه وتبُت الفيس بوؾ مع
 . باإلناث مقارنة أطوؿ وقتا

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 .أ  ك  ا  خ ام أفراد ا             ك: (07)ا ج ول رقم 

 
 

 
 

 
 ادلنزؿ منالفيس بوؾ  دلوقع يدخلوف العينة أفراد نصف من أكثر أف أعبله اجلدوؿ نتائج تبُت
 اجلامعة من 14% مث االنًتنيت مقهى من للموقع يدخلوف 16% نسبة تليها 70% بنسبة

. 
 األخَتة السنوات يف اجلزائر يف االنًتنيت عرفتو الذي الكبَت بالتطور النتائج ىذه تفسَت وؽلكن
 مستخدمي عدد أف -Internet World Stats -العادلية االنًتنيت إحصائيات كشفت حيث

 حسب % 20.4 بلغت دخوؿ بنسبة مستخدـ ألف 700 و مبليُت7 اجلزائر يف االنًتنيت
 . 2012 ديسمرب إحصائيات

 .مستخدـ ألف 50 يقارب 2000 سنة اجلزائر يف األنًتنتيُت عدد فيو كاف الذي الوقت يف 
 اإلفريقي ادلستوى على السابعة ادلرتبة ربتل اجلزائر اجلزائر جعل يف االستخداـ وتزايد

 إحصائيات وحسب األخَتة، السنوات يف كبَتا ارتفاعا ادلنازؿ يف االنًتنيت اشًتاكات وشهدت
 3754.84 جلواب العارل التدفق ذات باالنًتنت ادلشًتكُت عدد بلغ فلقد اجلزائر اتصاالت
 من العديد أف إذل نظرا اجلامعة منالفيس بوؾ  إذل الدخوؿ نسبة و تعود قلة  .2 مشًتؾ

 النسبة ادلئوية التكرار الفئات
 70% 70 ادلنزؿ

 16% 16 مقهى االنًتنيت
 14% 14 اجلامعة
 100% 100 اجملمػػػػػػػػػوع



   

 نشَت ذلك رغم و .االتصاؿ من الطلبة سبكن اليت "الويفي" خدمة توفر ال اجلامعة يف األقساـ
 يتيح ما وىذا ادلؤسسات سلتلف ويف كبَت بشكل متوفرة أصبحت يف اجلزائر  االنًتنيت أف

 74.مكاف أي يف استخدامها
 
 

 
 
 

 .ي    أ  ك  دخ ل ا          س ب ك ح ب     ر ا ج س: (80)  ول رقم 
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                اجلنس
 الفئات

 إناث ذكور
 % ت % ت

 74% 37 66% 33 ادلنزؿ

 2% 01 30% 15 مقهى االنًتنيت
 24% 12 4% 2 اجلامعة

 100% 50 100% 50 اجملموع



   

يبُت اجلدوؿ أعبله مكاف دخوؿ العينة إذل الشبكة، و نبلحظ أنو ىناؾ توافق و إصباع بُت مكاف 
 من الذكور من ادلنزؿ %66دخوؿ الذكور و اإلناث إذل الفيس بوؾ فبينما نسجل  دخوؿ نسبة 

 ، و ؽلكن تفسَت ىذا لتوفر اإلناث على %74، نبلحظ ارتفاع نسيب عند اإلناث بنسبة 
 فقط منهن شلن يدخلن على ادلوقع من مقاىي %01االنًتنيت يف البيت، بينما نسجل نسبة 

 ، و ؽلكن تفسَت % 15االنًتنيت مع ارتفاع نسيب يف النسبة عند الذكور حيث سجلنا نسبة 
ىذا بأف الذكور أكثر اعتياد على الذىاب إذل مقاىي االنًتنيت خببلؼ اإلناث ، و تأيت اجلامعة 

 عند إناث و %4 و%24بدرجة أقل يف دخوؿ النوعُت معا إذل الفيس بوؾ بتسجيل نسبيت 
 .ذكور العينة على التوارل 

 
 
 
 

 .ا   رات ا م ض      خ ام ا      ك   ى أفراد ا     :(90) ا ج ول رقم 

 
 

 من ليبلا الفيس بوؾ استخداـ يفضلوف العينة أفراد أغلبية أف لنا يتبُت اجلدوؿ نتائجؿ بفحصنا 
 منهم29% يفضل حُت يف ،50% بنسبة وذلك الليل منتصف إذل السادسة الساعة

 . بدوف ربديدمنهم 6% نسبة استخدامو وتُفّضل صباحا 15% مساءا،و استخدامو

 النسبة ادلئوية التكرار الفئات

 15% 15 صباحا
 29% 29  مساء
 50% 50  ليبل

 6% 6  بدوف ربديد
 100% 100  اجملموع



   

 فيها يتفرغ اليت األوقات ىي الليلة والفًتة ادلسائية الفًتة أف حيث منطقيا الًتتيب ىذا ويبدو
 ادلناسب الوقت اختيار فرصة تتيح اإلنًتنت أف ذلك إذل ضف لئلنًتنت، األشخاص أغلبية

 .اإلعبلمية الوسائل بقية عكس لبلستخداـ
 ذلك يكوف وقد ،اصباح ادلوقع يف اإلحبار يفضلوف ادلستخدمُت من قليبل عددا بأف وصلد
 ىي الصباحية الفًتة باعتبار أو مثبل من اجلامعة للموقع يدخلوف دلن بالنسبة األنسب ىو الوقت
 و ىذا يعود اذل  بدوف ربديد فًتة يف االستخداـ قلة تربير وؽلكن للبعض، بالنسبة فراغ وقت

 .اختبلؼ آراء ادلبحوثُت حوؿ الفًتات ادلفضلة لديو
 
 

 
 
 
 
 

 .ي    ا   رات ا م ض      خ ام ا      ك ح ب     ر ا ج س : (10)ا ج ول رقم 
 

                اجلنس
 الفئات

 إناث ذكور
 % ت % ت

 16% 08 14% 07 صباحا

 50% 25 8% 4 مساءا

 30% 15 70% 35 ليبل
 4% 2 8% 4 بدوف ربديد

 100% 50 100% 50 اجملموع

 



   

 العينة، وإناث لذكور بالنسبةالستخداـ الفيس بوؾ  ادلفضلة األوقات يبُت (10)اجلدوؿ رقم 
 حيث اإلناث نسبة من أكثر ليبل ادلوقع استخداـ إذل ؽليلوف الذكور الذين نسبة بأف وتوضح
 .اإلناث من 30% مقابل 70% الذكور نسبة بلغت
 50% بنسبة ادلسائية الفًتة يف للفيس بوؾ استخداما أكثر العينة إناث بأف صلد حُت يف

 بأف نبلحظ أخرى جهة ومن 8% بنسبة الفًتة نفس يف يستخدمونو الذين بالذكور مقارنة
 من 14% بنسبة مقارنة 16% بنسبة الصباحية الفًتة يف  للشبكةاستخداما أكثر اإلناث
 .الفًتة نفس يف استخدامو يفضلوف الذين الذكور
 بُت االستخداـ تفضيل يف كبَتة فروؽ ىنالك ليس أنو ادلبلحظات ىذه من نستنتجو وما

 نلمس أننا غَت ليبل، االستخداـ يفضلوف اجلنسُت كبل بأف نبلحظ حيث، واإلناث الذكور
  غالبا ما يقضوف أوقاهتمالذكور ألف وردبا باإلناث مقارنة الليلة للفًتة تفضيبل أكثر الذكور بأف
 بأف صلد أننا حُت يف الفًتة تلك يف  االنًتنيتتصفح إذل يدفعهم ما وىذا البيت ارجخ

،و تأيت الفًتة ادلسائية األحب الفًتات  سلتلف على بوؾ للفيس استخدامهن توزعن اإلناث
إليهن من الفًتات األخرى و ذلك ألهنن يكن قد خرجن من اجلامعات و ادلعاىد، أي تعترب ىذه 
الفًتة وقت فراغ بالنسبة إليهن، كما تعد ىذه الفًتة مناسبة للتفاعل االجتماعي سواء احلقيقي أو 
االفًتاضي الذي توفره الشبكة ، إضافة إذل تفضيل الذكور لفًتة الليل لكوف سرعة التدفق تكوف 

أما ما يفسر اطلفاض نسبة االستخداـ بدوف ربديد كبل . جيدة مقارنة بالفًتات األخرى 
 .اجلنسيناف تصفح ادلوقع اصبح مربمج آليا حسب الفًتات ادلفضلة للمبحوث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 ا   ب و ف ائ    قع ا      ك  : ا مح ر ا ث    
 .ا خ   ت ا م ض          ف  ا      ك :(11)ا ج ول رقم 

 خدمة ىي العينة أفراد يفضلها خدمة أكثر أف لنا يتبُت (11)اجلدوؿ نتائج إذل بالنظر
 بنسبة مبحوثا 65 فضلها اليت التعليقاتخدمة تليها ، 26.64% بنسبة وذلك الدردشة

 الفيديو مشاركة ادلبحوثوف فُيفّضل الثالثة ادلرتبة يف أما ، %22.50
  6.22% األلعابمث 20.41% مقاربة بنسبة الصور مشاركة تليها21.80%  بنسبة 

بغرض   الدردشةخلدمة العينة أفراد تفضيل تفسَتو ؽلكن  مبحوثُت 07يقابلها   لتطبيقاتفا
 على أكثر بالتعرؼ ذلم تسمح واليتإقامة عبلقات جديدة افًتاضية هبدؼ اكتشاؼ األخر، 

 الفيس بوؾ دوف عوائق اتصالية من خجل و حياء و خوؼ خاصة عند اإلناث  يف أصدقائهم
 الذي االفًتاضي  اجملتمعيف أكثر واالندماج االجتماعية اهتمعبلؽ توسيع على تساعدىم وكذا
 وآرائهم أفكارىم عن للتعبَت دبيلهم أما تفضيل العينة للتعليقات بالدرجة الثانية .الشبكة تتيحو
 اليت اجملموعات و الصفحات سلتلف يف أو األصدقاء يضعها اليت ادلشاركاتسلتلف  اذباه

و مشاركة الصور و الفيديو من قبل العينة من أجل تبادؿ ادلعلومات و األغاشل و .إليها ينتموف
احلكم و األمثاؿ بشكل يومي على الفيس بوؾ ، أما األلعاب فمن أجل الًتويح و الًتفيو عن 

أنفسهم بعد يـو كامل من الدراسة و التخلص من مشقات الدراسة و اذلروب من الواقع ادلعاش يف 
 .العادل احلقيقي  و مشاكلو ، حيث اصبح ملجأ ذلذه الفئة من اجملتمع

 .ي    خ   ت ا      ك ا م ض   ح ب     ر ا ج س: (12)ا ج ول رقم 
  إناث ذكور اجلنس

 النسبة ادلئوية التكرار الفئات
 2.42% 07 التطبيقات
 20.41% 59 مشاركة الصور
 21.80 63 مشاركة الفيديو
 6.22 18 األلعاب
 26.64 77 الدردشة
 22.50 65 التعليقات
 99.99% 289 اجملموع



   

  % ت % ت الفئات
 1.31% 02 3.64% 50 التطبيقات 

 21.05% 32 19.70% 27 مشاركة الصور

 26.31% 40 16.80% 23 مشاركة الفيديو

 5.26% 08 7.30% 10 األلعاب

 25.65% 39 27.73% 38 الدردشة
 20.40% 31 24.81% 34 التعليقات

 99.98% 152 99.98% *137 اجملموع

أف ىناؾ تفاوت بُت النسب بُت الذكور واإلناث ، فنبلحظ ميل  (12)نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ رقم 
 على التوارل ، و كذلك األمر %25.65 و 27.73%الذكور  إذل الدردشة أكثر من اإلناث بنسبة 

 لئلناث، بينما سبلن اإلناث إذل مشاركة %20.40 للذكور و %24.81بالنسبة للتعليقات بنسبة 
 و 16.80% لئلناث ، و %21.05 و 26.31%الفيديو و الصور أكثر من الذكور بنسبة 

على التوارل ، و ذباوز الذكور اإلناث يف كل من األلعاب و التطبيقات كما ىو مبُت يف  %19.70
 .اجلدوؿ
 

 
 
 
 
 

 
 



   

        ك    حهم وقت ا      أفراد ي  خ  ه  خ    أكثر  ي   (:13)ا ج ول رقم 
 النسبة ادلئوية التكرار الفئات

 13% 13 قراءة مشاركة األصدقاء

 30% 30 ادلشاركة على الصفحة

القراءة و التعليق على مشاركة 
 األصدقاء

55 %55 

 02% 02 أخرى 

 100% 100 اجملموع

 أغلبهم أجاب وقدالفيس بوؾ  تصفحهم وقت ادلبحوثوف يستخدمها خدمة أكثر أعبله اجلدوؿ يبُت
 %30  نسبة شلثلُت مبحوثا 76 يليهم %55 بنسبة ادلشاركات على و يعلقوف يقرؤوف ـنوأ

 دوف األصدقاء مشاركات بقراءة  %13 يكتفي حُت يف ، ، صفحتهم على مشاركات يضعوف
 من العديد غلعل بالتفاعلية الفيس بوؾ شبكة.خدمات اخرى  %02و سبثل  .عليها التعليق

تكوف فيها التفاعلية اكثر مثل خدمة الدردشة و كتابة التعليقات و  اليت اخلدمات يفضلوف مستخدميو
 .مناقشتها و الرد عليها

 
 
 
 

 
       ك وفق      حهم وقت ا      أفراد ي  خ  ه  خ    أكثر ي   (: 14)ا ج ول رقم 

 .  ج س

 اجلنس
 الفئات

 إناث ذكور
 % ت % ت



   

 
 

نبلحظ من خبلؿ اجلدوؿ اعبله اف ىناؾ تفاوت واضح بُت النسب حيث نسجل عند ذكور العينة 
عند اإلناث شلا %42 شلن يفضلوف القراءة و التعليق على مشاركة األصدقاء مقارنة بػػ %68نسبة 

يؤكد مرة أخرى على تفوؽ الذكور على اإلناث يف مسألة التفاعلية ، يف حُت نسجل أعلى نسبة عند 
 عند الذكور،و تليها قراءة %22 تقابلها نسبة %38إناث العينة يف ادلشاركة على الصفحة بنسبة 

، خببلؼ اإلناث حيث دل %04مشاركة األصدقاء ، مث ميل الذكور إذل القياـ خبدمات اخرى بنسبة 
 .تشر أي من إحداىن إذل تفضيل اخلدمات اخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20% 10 06% 03 قراءة مشاركة األصدقاء

 38% 19 22% 11 ادلشاركة على الصفحة

القراءة و التعليق على مشاركة 
 األصدقاء

34 %68 21 %42 

   04% 02 أخرى

 100% 50 100% 50 اجملموع



   

   زيع افراد ا      ح ب     ا م  رك   : (15)  ول رقم 
 ا   ب ا مئ ي  ا   رار ا  ئ ت

 20,13 30 للغة العربيةا

 14,09 21 للغة الفرنسيةا

 5,36 08 اللغة االصللزية

 60,40 90 (ارقاـ و حروؼ  )سلتلطة 

 14975 99,98 اجملموع

 
يبُت لنا من خبلؿ اجلدوؿ اف معظم الطلبة يفضلوف اللغة ادلختلطة و ىو امر واضح و عادي يبُت 
اوساط ىذه الفئة يف ظلط االتصاؿ الهنا لغة اصبحت متداولة و يفهمها اجلميع و جاءت بنسبة 

60,40. 
 للغة الفرنسية باعتبارىا 21 الهنا اللغة احمللية و تأيت نسبة 30بينما سجلت اللغة العربية نسبة 

اللغة الثانية باجلزائر و ىذا دليل على اف الطلبة يتواصلوف هبذه اللغة من اجل توسيع دائرة النقاش مع 
 و ىذا يعود اف الطلبة يفضلوف 08اشخاص خارج الببلد او داخلها و سجلت اللغة االصلليزية نسبة 

، او اللغة االـ  و  (احمللية  )اللغة الفرنسية و عدـ التمكن من اللغة االصلليزية عكس اللغة العربية 
  (ادلختلطة او احملورة )الفرنسية 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 رلموع التكرار اكرب من افراد العينة و ىذا الختيار العينة اكثر من بديل  



   

 

   زيع افراد ا      ح ب    هم  ا      ك ف  ا    ئ  ا   م    : (16 )  ول رقم 
              اجلنس

   الفئات
 اجملموع إناث ذكور

 % ت % ت % ت
 68% 68 66% 33 70% 35 موافق

 15% 15 20% 10 10% 05 زلايد

 17% 17 14% 07 20% 10 معارض

 100% 100 100% 50 100% 50 اجملموع

 
من خبلؿ اجلدوؿ يتبُت لنا أف الفيس بوؾ يساىم يف التنشئة االجتماعية لدى عينة الدراسة ، حيث 

 مبحوثا 17 زلايدين و %15تقابلها  % 68نسجل النسبة العامة يف فئة ادلؤيدين ذلذا العنصر ب 
و بالنظر إذل جنسُت العينة ، فبل يوجد ىناؾ فروقات . %17منهم عارضوا ىذا الطرح، شلثلة يف نسبة 

 عند اإلناث كمعارضُت ، مقابل %14لدى الذكور مقابل %20واضحة تذكر، حيث سجلنا نسبة 
 عند الذكور، يف حُت دل ترتفع النسبة كثَتا عند اإلناث %10 منهم التزموا احلياد فيما نسبتو 10
  ، أما األغلبية الكبَتة  منهم فقد أصبعوا على أف الفيس بوؾ يساىم يف التنشئة %14بنسبة 

االجتماعية لدى أفراد العينة ،حيث تعترب ىذه األخَتة الصَتورة اليت يتم من خبلذلا اكتساب قيم اجملتمع 
، و بالتارل فالفيس بوؾ ىو من مؤسسات التواصل االجتماعي الذي يقدـ أحزمة ثقافية زللية  و تقاليده

أو وافدة ، و يعترب كذلك من أدوات التنشئة االجتماعية حيث أف كل زلتوى من زلتويات الفيس بوؾ 
، فاألخبار ادلتوفرة على الشبكة و اليت يتشارؾ فيها العديد من األصدقاء على ادلوقع  ػلدث تنشئة معينة

، و اجملموعات التعليمية تساىم يف التنشئة الًتبوية ، واجملموعات و  تساىم يف التنشئة السياسية
 .احملتويات الدينية تساىم يف التنشئة الدينية للطلبة و ىكذا

 
 
 



   

 
 

 .دور ا    ل ا      ف  ا     ل ب   ا    ب: ا مح ر ا ث  ث 
  زيع افراد ا      ح ب ا   اصل و ا  رابط  ع ا مح ط ح ب     ر  : (17)  ول رقم  

 ا ج س 

            اجلنس
     الفئات

 اجملموع إناث ذكور
 % ت % ت % ت

 80% 80 74% 37 86% 43 موافق

 03% 03 02% 01 04% 02 زلايد

 17% 17 24% 12 10% 05 معارض

 100% 100 100% 50 100% 50 اجملموع

 
يبُت اجلدوؿ أعبله دور ومساعلة الفيس بوؾ يف تعزيز التواصل و الًتابط مع احمليط ، و يف قراءة يف 

 قد أجابوا دبعارض ، %17، بينما صلد %80 مبحوثا قد أجابوا دبوافق شلثلة يف 80النسب العامة صلد أف 
 فقط أجابوا دبحايد، يف حُت ال توجد ىناؾ اختبلفات %03مبحوثُت فيما نسبتو  03يف حُت صلد 

 .بُت ذكور و إناث العينة على أف الفيس بوؾ ػلقق االنسجاـ و يعزز الًتابط االجتماعي 
حيث ػلدث الفيس بوؾ اإلحساس باالنتماء إذل اجملتمع الذي تربط بينو و بُت الطلبة والشباب صفات 
مشًتكة كالقيم و الثقافة و اللغة و التاريخ ، فيربز دور الفيس بوؾ من خبلؿ دل الشمل، حيث أف العينة 

يف الفيس بوؾ ال تكتف دبا يقرؤونو أو يسمعونو أو يشاىدونو من روابط ،بل يتحدثوف عن ذبارهبم 
اليومية مع ذويهم و أقراهنم، كما أنو ليس كل ما يتم من تواصل و دردشة على الشبكة ىو بُت أفراد ال 
يعرفوف بعضهم البعض، وإظلا جزء من ذلك ؼلصص ألفراد العائلة و األصدقاء و زمبلء الدراسة و العمل 
، فالكثَت من ادلؤسسات تتواصل إلكًتونيا كما أنو ؽلكن ألفراد األسرة الواحدة أف يتواصلوف عن طريق 

 الشبكة حىت عندما يكونوف يف البيت الواحد ،فطبيعة ىذا التواصل و حجمو ينمي 
لدى الفرد األلفة االجتماعية و مهارات التواصل الرمزي مع اآلخرين كما أنو يقوي الصلة مع تلك 

 .ادلؤسسات االجتماعية األصلية كالعائلة مثبل



   

 .  زيع افراد ا      ح ب در   ا  ثق ف : ( 18 )  ول رقم 
 الجنس
 الفئات

 المجموع إناث ذكور
 % ت % ت % ت

 93% 93 90% 45 96% 48 موافق

 03% 03 04% 02 02% 01 محايد

 04% 04 06% 03 02% 01 معارض

 100% 100 100% 50 100% 50 المجموع

 
من خبلؿ اجلدوؿ يتبُت أف الفيس بوؾ يعد وسيلة مهمة جدا يف صب ادلعارؼ وتثقيف الطلبة و ىذا ما 

 مبحوثا كامبل أجابوا دبوافق 93نستنتجو من خبلؿ النسبة اإلصبالية بُت النوعُت معا حيث نسجل أف 
 مبحوثُت يف أف يكوف الفيس 04 ، يف حُت نفى %93على أف الفيس بوؾ أدى إذل تثقيفهم شلثلة يف 

 مبحوثُت آخرين باإلجابة دبحايد 03بوؾ مصدرا من مصادر توسيع دائرة الثقافة عندىم ، و اكتفى 
 ، وبالنظر إذل جنسُت العينة نبلحظ أف األغلبية الساحقة من أفراد العينة مؤيدين %03شلثلة يف نسبة 

لدور وأعلية شبكة الفيس بوؾ يف تثقيفهم و تنمية معارفهم، فلقد كاف الفيس بوؾ يف بداية األمر وسيلة 
تواصلية زلضة، لكن سرعاف ما اختلفت رلاالتو حيث أصبح يساىم يف نشر ادلعرفة و الثقافة يف أوساط 
واسعة من اجملتمع دبا فيهم الطلبة، و أوجد الفيس بوؾ نوعا من الثقافة أو اللغة ادلشًتكة اليت تتوجو إذل 
القاسم ادلشًتؾ بُت أفراد الطلبة ، إضافة إذل ذلك فإف الثقافة ادلعاشة يف الواقع تتسع عندما تنتقل إذل 
وسائل اتصالية أخرى الذي يعترب الفيس بوؾ من أىم ىذه الوسائل يف الفًتة الراىنة، فعدد قراء رواية 
معينة مثبل قد يكوف زلدودا ، و لكن دائرة االستفادة من الرواية تتسع إذا ما ربولت إذل فيديو يتشاركو 

 .أصدقاء ادلوقع، إضافة إذل نشاط سلتلف اجملموعات الثقافية على الشبكة
 
 
 
 



   

 .  زيع افراد ا      ح ب  رض ا م  ج ات ا    م  : (19)  ول رقم 

يوضح اجلدوؿ مساعلة الفيس بوؾ يف إدراؾ العينة للمستجدات العادلية ، وتبُت النتائج أعلية الشبكة يف 
 12 قد أجابوا دبوافق ، يف حُت نسجل %85ذلك ، فنبلحظ من خبلؿ النتائج العامة ، أف ما نسبتو 

 مبحوثُت منهم باإلجابة دبحايد، و يف قراءة سريعة بلغة األرقاـ 03مبحوثا قد أجابوا دبعارض، و اكتفى 
بُت ذكور و إناث العينة ال صلد فروقات واضحة بُت اجلنسُت حيث يتفق كل من النوعُت معا على ىذا 

 . لئلناث%82 للذكور تقابلها نسبة %88الطرح ، و ىذا ما تعكسو نسبة كل من 
حيث أف التعرض حملتويات الشبكة باستمرار غلعل الفرد يعيش رمزيا ما غلري يف العادل من أحداث بغض 
النظر عما ربملو وسائل اإلعبلـ احمللية، فلم يعد الطالب اجلامعي زلكوما فقط بسياقو احمللي بل مرتبطا 
بالبعد أو احلس العادلي، و بالتارل فيساىم الفيس بوؾ يف التوسيع من دائرة الوعي بالعادل اخلارجي، و 
ذبعلو عودليا إف صح التعبَت ، وساىم كذلك يف معرفة األحداث يف احمليط القريب و البعيد ، لكوف 
ادلوقع يضم أصدقاء من كافة أضلاء العادل ، و أصبح الفرد دبجرد  وقوع أحداث زللية يقـو دبشاركتها 

والتعليق عليو و إبداء رأيو اذباه ىذه األحداث و ادلستجدات يف احلائط، شلا يساىم يف ربقيق الرباط بُت 
أفراد الطلبة داخليا، و إحداث االىتماـ باألحداث خارجيا، فأصبح الطلبة يف سلتلف الثقافات و بفضل 

  .الفيس بوؾ يهتم دبا غلري من أحداث يف اخلارج
 
 

 
   زيع افراد ا      ح ب ا     ل ح ب     ر ا ج س : (20)  ول رقم  

 الجنس
 الفئات

 المجموع إناث ذكور
 % ت % ت % ت

 85% 85 82% 41 88% 44 موافق

 03% 03 00% 00 06% 03 محايد

 12% 12 18% 09 06% 03 معارض

 100% 100 100% 50 100% 50 المجموع



   

           الجنس
  الفئات

 المجموع إناث ذكور
 % ت % ت % ت

 %85 85 %94 47 %76 38 دائما

 %12 12 %06 03 %18 09 احيانا

 %03 03 00% 00 %06 03 نادرا

 100% 100 100% 50 100% 50 المجموع

 

يبُت لنا من خبلؿ اجلدوؿ اف درجة التفاعل مع ما يعرض على موقع الفي سبوؾ من قبل افراد العينة 
 قد اجابوا احيانا 12 مبحوثا كامبل اجابوا بدائما يف حُت صلد 85موجود و ىذا ما تؤكده نسبة 

 94 اجابوا بنادرا و صلد االناث االكثر تفاعل و ىذا دليل واضح بنسبة 03، يف حُت سجلنا 
 ، و ىذا يعود اف االناث اشد تفاعل على ادلوقع ، و اللجوء اليو اصبح 76مقارنة بالذكور بنسبة 

البديل للًتويح عن النفس و التسلية و من اشباع يف احلياة اليومية مقارنة مع الذكور اف يظل يف تفاعل 
 .ضعيف مع االصدقاء خارجا

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 .  زيع افراد ا      ح ب ا م اض ع ح ب     ر ا ج س : ((21  ول رقم 



   

           اجلنس
  الفئات

 اجملموع إناث ذكور
 % ت % ت % ت

 09,28 22 07,37 09 11,30 13 سياسية

 28,27 67 32,78 40 23,27 27 اجتماعية

 27,84 66 27,86 34 27,82 32 ثقافية

 34,59 82 31,96 39 37,39 43 اخرى 

 115 99,51 122 99,97 237 99,98 اجملموع

   

نبلحظ من خبلؿ اف ىناؾ تفاوت طفيف يف النسب بُت الذكور و االناث ، فنبلحظ ميل كبل من 
 لئلناث ، فاإلناث 32,78 للذكور و نسبة 23,47اجلنسُت اذل ادلواضيع االجتماعية بنسبة 

كانت النسبة متفاوتة بالنسبة للذكور ، و ىذا ما يعود اذل اف اإلناث تتابعن ادلواضيع االجتماعية 
احلساسة ، فادلرأة بطبعها ربب ىذا الصنف من ادلواضيع ، اما ادلواضيع الثقافية فكانت بنسبة متقاربة 

 على التوارل و ىذا يدؿ اف 27,86 و 27,82جدا بُت اجلنسُت الذكور و اإلناث بنسبة 
الطلبة ؽليلوف اذل مثل ىذه ادلواضيع اليت يكوف فيها نوع من التثقيف و التسلية و غَتىا و اذلروب من 

 و 11,30ادللل اليومي و ذباوزت نسبة ادلواضيع السياسية ما بُت الذكور و اإلناث بنسبة 
07,37 37,39 على التوارل و مواضيع اخرى ىي اليت سجلت النسبة االعلى ب للذكور و 
31,96 لئلناثهنا نبلحظ ذباوز بُت الذكور و اإلناث و اغلب الطلبة يفضلوف مواضيع دل نذكرىا 

 .على سبيل ادلثاؿ
 
 
 
 
 
 



   

  زيع افراد ا      ح ب   ض ل ا    م ا ف راض     ا    م ا حق ق  ح ب  : (22)  ول رقم 
     ر ا ج س 

              ا ج س
  ا  ئ ت

 ا مجم ع إ  ث ذك ر
 % ت % ت % ت

 26% 26 24% 12 28% 14 ب    ك  رة

 10% 10 10% 05 10% 05 ب          

 64% 64 66% 33 62% 31 ب    ق    

 100% 100 100% 50 100% 50 ا مجم ع

 

من خبلؿ اجلدوؿ أعبله يتبُت لنا أف أكثر من نصف العينة تعارض مسألة أف الفيس بوؾ ساىم يف 
 مبحوثُت 10، يف حُت سجلنا %64تفضيلهم للعادل االفًتاضي على العادل احلقيقي ادلعاش ، بنسبة 

بصفة كبَتة على ىذا الطرح، بالنسبة للجنسُت فلم زبتلف %26التزموا بصفة متوسطة ، و أجاب 
 عند ذكور العينة، حيث أف زلتويات %62، فيما سجلنا نسبة %66اإلناث كثَتا عن الذكور بنسبة 

الفيس بوؾ ليست الواقع يف حد ذاتو، بل تشكل تعبَتا عن الواقع لدى الطلبة ، و ػلدث التأثَت السليب 
عندما يتم ادلزج أو تفضيل العادل االفًتاضي الرمزي على الواقع، كما أف الفيس بوؾ ؽلثل عادلا رمزيا 

يقًتب أو يبتعد من الواقع ادلعايش، و من مث فتأثَته قد يظل يف ىذا ادلستوى وال ينتقل إذل الواقع تلقائيا 
و بنفس الشكل و ادلضموف، فنجد يف الفيس بوؾ  رمزية النص و الصورة والفيديو ، و يعٍت ذلك أهنا 
ليست حقائق و إظلا تعبَت عن تلك احلقائق، و بالتارل فإف الفيس بوؾ يوفر للطلبة عادلا رمزيا قد ال 

يكوف قائما يف الواقع ادلعايش، الشيء الذي يفتح ذلم باب اخلياؿ و التأمل ومعايشة عوادل متعددة غَت 
مطروحة يف زليطو بالضرورة ، و بالتارل فإف غوصهم يف ىذه العوادل ىو نابع من وعي يف معظم األوقات 
بأف عادل الفيس بوؾ ليس بالضرورة حقيقي، و قد ؼللط بُت العادلُت معا و لكنو يقبل ذلك حبكم أنو 

 .يليب عدد من احتياجاتو إذل حُت فقط
 
 
 
 



   

  زيع ا      ح ب اإل ج ب ب  ثق ف  ا  رب       ح  ب ا مح    ح ب  : (23)  ول رقم 
     ر ا ج س

                 ا ج س
    ا  ئ ت

 ا مجم ع إ  ث ذك ر
 % ت % ت % ت

 08% 08 14% 07 02% 01   افق

 05% 05 10% 05 00% 00  ح ي 

 87% 87 76% 38 98% 49    رض

 100% 100 100% 50 100% 50 ا مجم ع

 

من خبلؿ اجلدوؿ أعبله نستخلص أف األغلبية الساحقة من الطلبة أصبعوا على عدـ  إعجاهبم بالثقافة 
 مبحوثُت أجابوا 5 ، يف حُت نسجل %87الغربية على حساب ادلوروث و الثقافة احمللية ، و ذلك بنسبة 

 دبوافق ، فإف احملتويات اليت ػلتك هبا الطلبة على شبكة الفيس %8دبحايد ، يف حُت أجاب ما نسبتو 
بوؾ ليس بالضرورة عن واقعهم و عن ثقافتهم بل عن ظواىر و ثقافات عادلية ترتبط باجملتمعات الغربية 
األكثر حضورا و إنتاجية على الشبكة ،و ذلك رغم وجود ما يربطو بالعادل احمللي، و لكن ىذا األمر ال 
يقلل من االحتكاؾ باحمليط االجتماعي وكل ما ىو خاص و غلعل الطلبة مرتبطُت أكثر دبا غلري يف العادل 
اخلارجي من ثقافات و تطورات يف شىت اجملاالت،ألف الطلبة رغم خصوصيتهم العمرية يتحركوف يف دائرة 
الثقافة اليت ينتموف إليها ، و احلاصل أف الثقافة العربية تنظر إذل التكنولوجيا الوافدة من الغرب بنظرة 

االنبهار و التخوؼ يف نفس الوقت ، أما االنبهار فيعود أف ىذه الثقافة العربية ال تنتج أو تساىم يف إنتاج 
ىذه الوسائل ومن مت فإف ادلغلوب عادة ما يقلد الغالب و ينبهر بو ، ومن ؽللك التكنولوجيا ىو الذي 

يتحكم طبعا ، أما التخوؼ فمربره اخلوؼ على القيم و ادلوروثات و التقاليد و السلوكيات اليت سبيز ىذه 
 .الثقافة عن غَتىا 

 
 
 

 



   

   زيع ا      ح ب اإلد  ن     ا      ك ح ب     ر ا ج س: (24 )ا ج ول رقم 
 

          ا ج س
      ا  ئ ت

 ا مجم ع إ  ث ذك ر
 % ت % ت % ت

 90% 90 86% 43 94% 47 ب    ك  رة 

 01% 01 02% 01 00% 00 ب          

 09% 09 12% 06 06% 03 ب    ق    

 100% 100 100% 50 100% 50 ا مجم ع

 

يتضح لنا من خبلؿ اجلدوؿ األخَت أف الفيس بوؾ سبب اإلدماف على أغلبية أفراد العينة ، حيث أجابنا 
 بصفة قليلة ، %09 بصفة كبَتة ، يف حُت سجلنا إجابة واحدة فقط بصفة متوسطة ، مقابل 90%

 ، يف حُت دل %94و يتضح كذلك  أف الذكور أكثر إدماف و تعلق بادلوقع ، ىذا ما تأكده نسبة 
، صلد ىذا اإلدماف جراء ادلبالغة يف استخداـ %86ؼلتلف اإلناث كثَتا مع الذكور و ذلك بنسبة 

 مرات 3 من أفراد العينة بأف عدد دخوذلم على الفيس بوؾ ىو دبعدؿ %70الشبكة ، حيث أجاب 
 . يف اليـو ما يؤكد على شدة االرتباط بادلوقع واف بعض من العينة ؽللكوف اكثر حساب داخل ادلوقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :   ئج ا  را  



   

هتدؼ ىذه الدراسة اذل معرفة أظلاط االتصاؿ بُت الطلبة الشباب و ذلك من خبلؿ الطلبة ادلستخدمُت 
للفيس بوؾ و الذي عرؼ انتشارا ىائبل يف اآلونة االخَتة بعدما كاف مززلة أصبح أمرا جديا يناولو الكل 

 :يف دراسة تستهدؼ عينة قصدية من الطلبة يستخدمونو و لقد توصلنا إذل النتائج التالية 
 أغلبية ادلبحوثُت يستخدموف مواقع التواصل ومن بينها الفيسبوؾ

إغلاد ادلبحوثُت الفي سبوؾ رلاال للتواصل و اإلدالء باالراء و تبادؿ االفكار و ذلك من خبلؿ اإلحبار 
 عرب الشبكة دلدة 

 .ساعات و ىذا دليل على وجود ادلتعة و عدـ ادللل من ادلوقع
إف الفيسبوؾ ساىم يف القضاء على الكثَت من الوقت الفارغ و سد حاجات الطلبة و ىذا ما يفسر 

 ارتباط الطلبة الشديد بادلوقع 
االستعماؿ ادلكثف للفي سبوؾ غلعل من الطلبة على ارتباط و تواصل و تعزيز ىذه العبلقات  -

 .االجتماعية و مع احمليط اخلارجي 

كما ابرزت الدراسة اف ادلبحوثُت كلهم يتطلعوف على االخبار العادلية عرب الشبكة و ذلك اف  -
 .فات امر يرجع اليو عرب الشبكة

يبقيك الفي سبوؾ دائما على اتصاؿ باحمليط اخلارجي ، يساعد على ادلناقشة مثل بعض  -
االساتذة يتواصلوف مع الطلبة عرب ادلوقع من اجل التحضَت للمذكرة بدؿ االتصاؿ عرب اذلاتف و 

 .ىذا ما ادلن بو الطلبة ادلقبلُت على التخرج

 . اف الشيء السليب اف الطلبة اصبحوا مدمنُت على الشبكة و مربرلُت آليا للدخوؿ اليها  -

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتـمـت

 
 

 

 

 

 

ا خ  م   



   

ما دعى اذل االىتماـ هبذا اجليل و الذي ؽلثل قد وصلنا إذل مرحلة تعرؼ بعصر اجليل الثالث ،و ىذا ؿ
اجملتمع ،اال و ىو  الفئة الشباب الذي انغمس يف ثقافة التقليد و كاف ضحيتها من إتصاؿ عرب 

الشبكات اإلجتماعية و نسياف االتصاؿ التقليدي،ويكوف انقطاع لبلفراد ،اال اننا ضلن الشباب اصبحنا 
قيد ىذا النوع من اإلتصاؿ دوف شعور او ضغوطات مورست او فرضت علينا ،فالشبكات االجتماعية 
ىي مواكبة العصر والتطور الذي عرفتو الوسائل التكنولوجية يف األونة االخَتة فمن االمر ادلستحيل اليـو 
ىذا اجليل ال يستعملها بل اصبحت شيئا مهما و اساسيا ،من اليستعملها يسمى باألمي ،كما ىذه 

الشبكات ىي هتديد للعبلقات احلقيقية من ناحية التواصل و االستعماؿ ادلفرط و البلعقبلشل فتجعل من 
الفرد  منعزال  و منفصبل عن اجملتمع احلقيقي علو الوحيد اإلحبار و الغوص داخل العادل اإلفًتاضي ،الذي 
انساه الدور والواجب الذي عليو اف يلعبو يف اجملتمع ،فاإلحبار عرب الشبكة لساعات و ساعات غلعل 
من الفرد آلة مربرلة ،يقطع هبا الصلة مع العادل احلقيقي و يغيَته بالعادل االفًتاضي ،إال أننا ال ننسى أنو 
لو الدور يف توسيع دائرة النقاش و توسيعها من حيث التعرؼ على أفراد جدد كل يـو و تبادؿ األفكار 

 .و اآلراء و نشرىا
 :ومن خبلؿ موضوعنا ؽلكننا اخلروج او التوصل اذل مقًتحات البد اف تكوف بالفائدة

االستفادة اجليدة من شبكات التواصل االجتماعية يف تواصل و ترابط مع احمليط باخذ اللب و رمي 
 .القشور عكس ما نعيشو اليـو

نشر الوعي الثقايف على مستوى اجملتمع حىت ال يكوف انفصاـ عن اذلوية االصلية و ذلك باالبتعاد عن 
 .ثقافة التقليد

احلد من االستعماؿ ادلفرط دلثل ىذه ادلواقع فهي تؤثر على صحة الفرد و نفسيتو قبل اف تؤثر على زليطو 
. 

زلاولة التعامل مع ىذه الفئة ادلهمة من اجملتمع و ىي الفئة العلمية و ادلثقفة كعنصر أساسي و فعاؿ يف 
 التوعية و
 .و باعتبارىا االكثر استعماال ذلذه ادلواقع االرشاد

تكوين صداقات و معارؼ يف غرض اغلايب من اجل فتح باب احلوار و التشاور بُت الطالب و االستاذ 
 .عرب ىذه ادلواقع االجتماعية داخل اجلامعة

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق ئم  ا مرا ع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :ق ئم  ا م  در و ا مرا ع



   

 ا مرا ع ب      ا  رب  _
اجلردي عارؼ نبيل ، مقدمة يف علم االتصاؿ ، مكتبة االمارات العُت ، االمارات ، الطبعة الثالثة ، / 1

 . ـ1985
اجلميلي خليل خَتي ، االتصاؿ و وسائلو يف اجملتمع احلديث ، ادلكتب العلمي للكومبيوتر و النشر و / 2

 .التوزيع ، االسكندرية
الطويرقي عبد اهلل ، صحافة اجملتمع اجلماىَتي ، سوسيولوجيا االعبلـ يف اجملتمع اجلماىَتي ، مكتب / 3

 . ـ1997العبيكاف ، الرياض ، الطبعة االوذل 
الغاظلي منديل عبد اجلبار ، االعبلف بُت النظرية و التطبيق ، دار البازوري ، العلمية للنشر و التوزيع ، / 4

 . ـ1999عماف ، 
 . ـ1996الوايف عبد الرضبن ، يف سيكولوجية الشباب ، دار ىومة للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ،  / 5
 السيد البهي فؤاد ، االسس النفسية للنمو من الطفولة اذل الشيخوخة ، دار الفكر العريب ، القاىرة / 6
الذنيبات زلمد زلمود و آخروف ، منهجية البحث العلمي ، القواعد و ادلراحل و التطبيقات ، دار وائل / 7

 . ـ1999للنشر ، بَتوت ، الطبعة الثانية ، 
مصطفى ماضي و آخروف ، اجلزائر ، : اصلرس موريس ، منهجية البحث العلمي ، يف العلـو االنسانية ، تر/ 8

 . ـ 2004دار القصبة للنشر و التوزيع ، 
 . ـ2009 الشبكات االجتماعية و االعبلـ اجلديد ، اجلزائر ، 2خبوش مرزوقي ، الويب / 9

بوحوش عمار ، دليل البحث العلمي يف ادلنهجية و كتابة الرسائل اجلامعية ، ادلؤسسة الوطنية للفنوف و / 10
 . ـ1984الطباعة ، اجلزائر ، 

بوحوش عمار ، زلمد زلمود الذنيبات ، مناىج البحث العلمي و طرؽ اعداد البحوث ، اجلزائر ، ديواف / 11
 . ـ1995ادلطبوعات اجلامعية 

بوؿ ساندرا و ديلفر ملفُت و روكيش ، ترد كماؿ عبد الرؤوؼ ، ونظريات وسائل االعبلـ ، الدار / 12
 . ـ1993الدولية للنشر و التوزيع ، القاىرة ، 

 . ـ2001بن ساعد اسامة احمليا ، شرح ميسر يف كيفية استخداـ الشبكات االجتماعية ، الرياض ، / 13
 .جوف بريتز ، مقدمة يف االتصاؿ اجلماىَتي ، دار الكتب الردشل ، عماف ، الطبعة الرابعة ، دت/ 14
 . ـ2010نضر وائل مبارؾ ، اثر الفيس بوؾ على اجملتمع ، مدونة مشس النهضة ، مصر ، / 15



   

ساري حلمي حضر ، ثقافة يف التواصل االجتماعي ، دار رلد الوي للنشر و التوزيع ، االردف ، الطبعة / 16
 . ـ2005االوذل ، 

 .ـ2008 ، ضلو شبكة االنًتنت اقل قيودا و اكثر انسانية ، الشرؽ ،2.0شاموؽ عبلء الدين ، ويب / 17
عادؿ امينة ، الشبكات االجتماعية و تاثَتىا على االخصائي يف ادلكتبة ، مكتبة صناع احلياة ، مصر ، / 18

 . ـ2009
 . ـ2008عباس مصطفى صادؽ ، االعبلـ اجلديد ، ادلفاىيم و الوسائل و التطبيقات ، الشرؽ ، / 19
عبد اهلل سنو مٌت ، االتصاؿ يف عصر العودلة ، الدور و التحديات اجلديدة ، دار النهضة العربية للطباعة / 20

 . ـ2001و النشر ، بَتوت ، الطبعة الثانية ، 
 . ـ2002عصماشل اضبد ، انيس ادلريب يف مؤسسات الشباب ، / 21
عيسوي عبد الرضبن، سيكولوجية النمو ، دراسة يف ظلو الطفل و ادلراىق ، دار النهضة العربية للطباعة و / 22

 .النشر ، بَتوت د ت
 . ـ1992 ، 2كـر جاف جَتاف ، مدخل اذل لغة االعبلـ ، دار اجليل ، بَتوت ،ط/ 23
شلدوح عبد اهلل ، دور شبكات التواصل االجتماعي يف التغَت السياسي ، جامعة الشرؽ االوسط ، / 24

 . ـ2011االردف ، 
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