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 ملخصال

هتدف دراستنا هذه إىل الكشف عن تأثري مواقع الشبكات االجتماعية و باألخص موقع فايسبوك على العالقات 
لبواقي ، حيث سنحاول معرفة دوافع و أسباب استخدام االجتماعية لدى الشباب اجلزائري مبدينيت قاملة و أم ا

الشباب اجلزائري ملواقع الشبكات االجتماعية ، و حتديد عادات و أمناط استخدامهم للفايسبوك مث حماولة معرفة 
إقباهلم  على العالقات االجتماعية االفرتاضية كبديل للعالقات االجتماعية احلقيقية أو الواقعية و هل هذه 

 ات االجتماعية االفرتاضية هي بديلة للعالقات االجتماعية الواقعية ، أم مساعدة هلا ، أم مكملة هلا .لعالقا

و يف األخري سنكشف عن نوعية تأثري استخدام الشباب للفايسبوك على عالقاهتم االجتماعية من حيث إجيابية 
 و كذلك من حيث قوته و ضعفه. أو سلبية التأثري و كذلك سنكشف مدى التأثري من حيث سطحيته أو عمقه

 الكلمات المفتاحية 

 مواقع الشبكات االجتماعية ، العالقات االجتماعية ، فايسبوك ، تأثري ، الشباب اجلزائري .

 

Abstract 

The present study aimed to discover the effect of Social network sites, especially 

Facebook site on social relationships for young Algerian in cities Guelma and 

Oum elbouagui, where we will try to find out the motives and reasons for the 

use of Algerian youth to social networking sites, and determine the habits and 

patterns of use Facebook, then  we try to know thier ueses  social relations as a 

substitute for real social relationships or realism , and Are these virtual social 

relationships are the alternative to social relations realism, or help her, or 

complementary to it. 

At last we will reveal the quality of the impact of the use of young people on the 

Facebook social relations in terms of a positive or negative influence, as well as 

we will reveal the extent of the impact in terms of superficiality or depth, as well 

as in terms of its strength and its weakness 
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 مقدمة:

املرتبطة باجملتمع  يعترب القرن الواحد والعشرون هو قرن التكنولوجيا، والسيما تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال      
بكل ما حيمله من معاين، وظهرت على وجه اخلصوص األنرتنت لتشكل منعرجا حامسا يف جمال اإلتصال والتواصل 
االجتماعي، فبعد ثورة التطبيقات اخلاصة يف جمال التواصل واإلتصال وظهور ما يسمى مبواقع الشبكات 

احلواسيب واللوحات الرقمية واهلواتف الذكية ومع الكم اهلائل االجتماعية، والتطور اهلائل يف جمال تصنيع وإبداع 
من التطبيقات واملعلومات اليت تتدفق على مدار الساعة أصبح البد لإلنسان أن خيتار قنواته املفضلة واليت من 

طبيقات خالهلا يتواصل ويتسلى هبا ويتبادل هبا خمتلف املعلومات واملعارف، إن ظاهرة االنرتنت وما يلحقها من ت
 ومواقع للتواصل والدردشة تعرف إقبااًل  واسًعا من خمتلف األعمار واملستويات االجتماعية والعلمية والثقافية. 

ولذلك أصبحت اليوم مواقع الشبكات االجتماعية أو ما يعرف مبواقع التواصل االجتماعي جزءا ال يتجزأ       
ع جند الفايسبوك والتويرت واليوتيوب، اليت أصبحت ترافق اإلنسان من حياة اجملتمعات العصرية، ومن أهم هذه املواق

أينما حل وكان، وقد مست هذه الظاهرة فئة الشباب بصفة كبرية جًدا ملا يتميز به الشباب من القوة واحليوية 
وكونه يف أوج حياته. ولكنه ومع مرور الوقت أصبحت هذه املواقع تشكل إدمان للمستخدمني هذا ما يدفع 

تساؤل عن مستقبل العالقات اإلجتماعية التقليدية وتأثري املواقع االجتماعية على العالقات االجتماعية لل
باخلصوص مع ظهور اهلويات املزيفة اليت تشكل خطرًا على املستخدمني وخطرًا على التماسك األسري، و هذاما 

، ولذلك نسعى من خالل الدراسة واليت تتشكل دفعنا ملعرفة تأثري مواقع الشبكات اإلجتماعية على األفراد واألسر
من مقدمة وعدة فصول ، الفصل األول وهو الفصل املنهجي والذي قمنا فيه بتحرير اإلشكالية بدقة، كذلك 
تطرقنا إىل جمموعة من التساؤالت الفرعية وفرضيتها، إىل جانب أهداف الدراسة وأمهيتها، وعرضنا الدراسات 

 وكذلك تطرقنا إىل املنهج املتبع يف الدراسة.السابقة وقمنا بتقييمها 

أما الفصل الثاين والذي يعترب من الفصول النظرية فقد تعرضنا إىل مواقع الشبكات اإلجتماعية من حيث        
املاهية واألمهية واخلصائص، كذلك تطرقنا إىل أهم املواقع اخلاصة بالشبكات االجتماعية مثل الفايسبوك والتويرت 

هذه املواقع على املستخدمني اجتماعًيا وأخالقًيا، أما الفصل الثالث من الفصول النظرية فقد تطرقنا فيه إىل وتأثري 
العالقات االجتماعية من حيث التعريف هبا وأمهيتها وحتوهلا إىل عالقات اجتماعية إفرتاضية، كما تعرضنا إىل 

 التواصل وعناصره وماهية التفاعل االجتماعي.مفهوم الشباب وخصائصه ومرحلته، ايًضا تعرضنا إىل تعريف 



ومفهوم اجملتمع االفرتاضي وخصائصه. ويف الفصل الرابع واألخري تطرقنا إىل اإلطار التطبيقي للدراسة على فصل 
خاص تناولنا فيه حتليل وتفسري اإلجابات اخلاصة باملبحوثني وكذا التعليق عليها واليت تضمنت دوافع، عادات 

إستخدام الشباب اجلزائري من خالل استخدامهم للفايسبوك وتأثري الفايسبوك على العالقات االجتماعية وأمناط 
 للشباب اجلزائري، مث ختمنا الدراسة بنتائج لدراستنا هذه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 وتساؤالتها وفروضها: أوال: إشكالية الدراسة

واسبعة االنتشببار، اسببتطاعت أن تببذب خمتلببف فئببات أصببحت مواقببع الشبببكات االجتماعيببة ظبباهرة عامليببة 
البيت تتبيح هلبم كبل مبا يتعلبق باهتمامباهتم ، السيما فئة الشباب الذين يتعلقون كثريا هببذا النبوع مبن اخلبدماتو  اجملتمع

والبببذي صبببار عبببدد مسبببتخدميه حبببوان مليبببار فاصبببل اثنبببني يف  2004وأهبببدافهم مثبببل فايسببببوك البببذي انشبببأ عبببام 
 أن مصببر تعتببرب األكثببر اسببتخداما للفايسبببوك مببن إ ببان إىل طن العببر ، تشببري بعببا اإلحصببائيات، ويف الببو 1العببام

مليبببون مسبببتخدم  21أعبببداد املسبببتخدمني يف العبببام العبببر ، حيبببث بلبببك عبببدد مسبببتخدمي الشببببكة املصبببريني حبببوان 
تبببة الثانيببة عربيببا مببن املسببتخدمني العببرب وتببأو السببعودية يف املر  أعببداد مببن إ ببان %25يشببكلون نسبببة تصببل إىل 

مليببون مسببتخدم بنسبببة  9،8حيببث اسببتخدام مواقببع فايسبببوك حيببث بلببك عببدد مسببتخدمي الفايسبببوك مبب خرا حببوان
مليبببون مسبببتخدم بنسببببة  8،4أن العبببرات حتتبببل املرتببببة الثالثبببة  بببوان  إىل وتشبببري أيضبببا اإلحصبببائيات %12تتجببباو  
مليببون مسببتخدم  صببة تقببرتب إىل  8،2زائببر حببوان مببن إ ببان املسببتخدمني يف حببني سببجلت اجل %10تصببل إىل 
 2.من إ ان املستخدمني يف الوطن العر  %10نسبة 

ولقد اكتسح موقع الفايسبوك كل فئات اجملتمع وذلك راجع إىل تعبدد اسبتخدامات الفايسببوك وقبدرة هبذا 
وتسبهيله للعديبد مبن األشبياء ويعبود انتشبار ،األخري على حتقيق الكثري مبن الربببات واحلاجبات النفسبية واالجتماعية

إذ جنبد أن الفايسببوك  ،فنجد أن الفايسبوك يسبتخدم علبى عبدة مسبتويات،تعدد جماالت استخدامه  إىلالفايسبوك 
يستخدم على املستوى الرتفيهبي فهبو مسباحة للمبرال واالسبرتخاء بعيبدا عبن امللبل البذي تسبببه روتينيبة العمبل اليبومي 

سبوك حيتوي ويتوفر على العديد من الوسائل املسلية واملمتعة من جمموعبات ترفيهيبة أو تطبيقبات لذلك جند أن الفاي
 لوحدك. أو أو العاب ميكنك من خالهلا أن تقضي وقتا ممتعا مع أصدقائك

وأما على املستوى االقتصادي فقد اسبتطاع جبذب الكثبري مبن رجبال األعمبال ورؤسباء الشبركات وذلبك ملبا 
ذلبك بننشباء صببفحة خاصبة بالشببركة أو ،دون تعقيببدات  ت تتمثبل يف سبهولة نشببر وتسبويق أعمباهلمحيتويبه مبن مميببزا

العلمببي وذلببك مببن  الفايسبببوك يف اجملببالالنشبباط حيببل حمببل املوقببع اخلبباص بالشببركة وذلببك بشببكل جمبباين وقببد أسببهم 
 يبث تنباقف فيبه  ،أو ببري ذلبك خالل إنشباء جمموعبات وصبفحات خمتلفبة باجلانبب الدراسبي العلمبي يف اجلامعبات

 أمور خاصة بالدراسة مع الزمالء من اجل بناء مشاركة علمية فعالة ويتيح أيضا التواصل مع األساتذة.

وأما على املستوى الثقايف فيعد الفايسببوك سباحة لعبرل كبل مبا يتعلبق بالنشباطات الثقافيبة البيت تقبام وأيضبا البرتويج 
 ة.ملختلف اللقاءات الشعرية واملسرحية بكل سهول

طبرف األحبزاب السياسبية ورؤسباء األحبزاب  مبنيسبتخدم وأما علبى املسبتوى السياسبي جنبد أن الفايسببوك 
ولعبببل اكبببرب مثبببل هبببو جنببباال البببرئي  ،السياسبببية لزيبببادة الشبببعبية وحتسبببني الصبببورة مبببن اجبببل كسبببب أصبببوات الشبببعب 
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لفايسبببوك مسبباحة متاحببة للمجببال كمببا يعتببرب ا،األمريكببي بببارك اوبامببا يف اسببتخدام الفايسبببوك يف التببه االنتخابيببة 
الرياضببببي مببببن خببببالل إنشبببباء صببببفحات خاصببببة بالرياضببببة ينشببببر فيهببببا خمتلببببف أخبببببار الرياضببببة ومواعيببببد اللقبببباءات 

 الرياضية....اخل.

ويعبببد اجملبببال االجتمببباعي مبببن أهبببم اجملببباالت البببيت أنشبببك الفايسببببوك هلبببا فالفايسببببوك صبببمم ليسببباعد علبببى 
وذلك بنضافة األصبدقاء ومراسبلتهم ومعرفبة أخببارهم ،أحناء العام بال حدود  التواصل والتفاعل االجتماعي يف  يع

األفكار واآلراء معهم، وقبل الفايسبوك كانت العالقات االجتماعية تعرف على أهنبا كبل  وتبادل املعلومات ومناقشة
ماعيبة معينبة وهبي أكثر وتنطوي على االتصبال املباشبر وجهبا لوجبه لتلبيبة حاجبات اجت عالقة تقوم بني شخصني أو

جمموعة من الروابط املتبادلة لتحقيق أهداف معينة نتيجة للتفاعل واالحتكاك ضبمن اجملتمبع وللعالقبات االجتماعيبة 
عببببدة أنببببواع وتصببببنيفات فهنبببباك مببببن يببببرى أن العالقببببات االجتماعيببببة تنقسببببم إىل عالقببببات مفتوحببببة وم لقببببة ويقصببببد 

وامل لقببة ،ببباء وبببري املنتمببني إىل نفبب  الطبقببة االجتماعيببة أو الدينيببة باملفتوحببة تلببك االرتباطببات الببيت يقبببل فيهببا ال ر 
وهنباك ،أو املنتمني إىل نفسي الطبقة واليت تربطهم مصاحل مشبرتكة  ها تلك االرتباطات احملصورة يف األقارببقصد بي

وليبة هبي عالقبات أن العالقبات األ أو ثانويبا علبى أسبا  أوليبا من يرى أن تصنيف العالقبات االجتماعيبة يكبون إمبا
تضم عددا قليال من األفراد تدوم لفبرتة  منيبة طويلبة ومتماثلبة يف أهبدافها ويعبرف كبل شبخص اآلخبر معرفبة واضبحة 

واألب واالببن يف حبني العالقبات االجتماعيبة الثانويبة عكب  ذلبك مثبل عالقبة الكاتبب  وصرحية مثل املعلبم والتلميبذ
 والقارئ واملذيع واملستمع.

فبالفرد لبي  يف مقبدروه العبيف ،إنسبان  قات االجتماعية تكتسي أمهية وضرورة ملحة أليوالشك أن العال
مبفرده فالعالقات االجتماعية تساعد الفرد على حتقيبق العديبد مبن األمبور  يبث حتقبق يف إشبباع مظباهر البنف  مبن 

 االهتمامات املشرتكة.خالل خلق العالقات مع اآلخرين وهي متد الفرد باألسا  االجتماعي املستمد من 

وكببذلك فاحليبباة االجتماعيببة تقببوم علببى أسببا  التبببادل والتعبباون االجيببا  كمببا أن قيببام العالقببات االجتماعيببة بشببكل 
 اجيا  خيلق القوة لألفراد.

إال انه وبظهور االنرتنت وتطبيقاهتا حتولت العالقبات االجتماعيبة مبن عالقبات مباشبرة وحقيقيبة علبى ارل 
وباخلصببوص ،أصبببحوا يقضببون وقتببا طببويال مببع االنرتنببت  لوجببه إىل عالقببة اجتماعيببة افرتاضببية فبباألفرادالواقببع وجهببا 

مواقببببع الشبببببكات االجتماعيببببة ونتيجببببة لببببذلك تشببببكلت عالقببببة اجتماعيببببة جديببببدة وظهببببر نببببوع  خببببر مببببن التفاعببببل 
تمع االفرتاضبي والبذي إىل ظهبور مبا يعبرف بباجمل وهبذه العالقبات أدت،االجتماعي البذي ال يعبرتف باملكبان والزمبان 

أن ظهبور  يعرف على انه  اعات تشكلت اثر الثورة املعلوماتية اليت أتاحت الفرصة إىل تقليص التباعبد اجل برايف إال
اجملتمع والعالقات االفرتاضية قد ي دي إىل جمموعة من التبأثريات السبلبية يف منظومبة العالقبات االجتماعيبة وهبذا مبا 

 التالية:جيعلنا نطرال اإلشكالية 

 ما هو تأثير الفايسبوك على العالقات االجتماعية للشباب الجزائري؟



وسنقوم من خالل هذه الدراسة بالبحث يف تأثري الفايسبوك علبى العالقبات االجتماعيبة للشبباب اجلزائبري 
 من خالل دراسة عينة منهم، ومن اجل تبسيط دراستنا نطرال التساؤالت الفرعية التالية:

 وعادات وأمناط استخدام الشباب اجلزائري للفايسبوك؟ما هي دوافع  -
 ما هي استخدامات الشباب اجلزائري للفايسبوك؟ -
 ما هي االشباعات احملققة للشباب اجلزائري من استخدامهم للفايسبوك؟ -
 ما هو تأثري استخدام الشباب اجلزائري للفايسبوك على عالقاهتم االجتماعية؟ -

 فروض الدراسة: 

 عن هذه التساؤالت ميكننا تقدمي الفرول العلمية التالية: لالجابة

 يستخدم الشباب اجلزائري فايسبوك بصورة منتظمة وبشكل يومي. .1
تتنوع إستخدامات الشباب اجلزائري للفايسبوك وتتعدد اإلشباعات احملققة منه إذ يتصدرها اإلسبتخدامات  .2

 واإلشباعات اإلجتماعية واملعرفية.
أثر الفايسبوك سلبا على العالقات اإلجتماعية للشباب اجلزائبري، إذ صبار الشبباب اجلزائبري أكثبر عزلبة يف  .3

 جمتمعه الواقعي وأكثر حضورا يف اجملتمع اإلفرتاضي.

 :ثانيا: أهمية الدراسة وأهدافها

 :أسباب اختيار الدراسة -1
 األسباب الذاتية: -
  الرببة الذاتية يف دراسة املوضوع املدرو 
  امليل الشخصي حنو البحث يف املوضوع املدرو 
 االختيار الذاو للموضوع حمل الدراسة وهذا كوعي بأمهية املوضوع وتأثري بالظاهرة 
 الرببة يف معرفة عادات وأمناط استخدام الشباب اجلزائري للفايسبوك 
 األسباب املوضوعية -
 اكتساال الفايسبوك حلياة الشباب اجلزائري 
 زائري يف الفايسبوك اندماج الشباب اجل 
 الرببة يف البحث يف أبوار العالقات االجتماعية االفرتاضية 
 تعاظم الدور الذي يلعبه الفايسبوك يف حياة الشباب اجلزائري 
 :أهمية الدراسة -2



تكتسي هذه الدراسة أمهية كبرية، وهذا نظرا حلساسية املوضوع املبدرو  واملتمثبل يف تبأثري مواقبع الشببكات 
علببى العالقببات االجتماعيببة وببباألخص تببأثري الفايسبببوك علببى منببط العالقببات االجتماعيببة، والتحببول مببن االجتماعيببة 

العالقبببات االجتماعيبببة احلقيقيبببة إىل العالقبببات االجتماعيبببة االفرتاضبببية وتزايبببد نسببببة احلضبببور االجتمببباعي االفرتاضبببي 
 ديبه الفايسببوك علبى العالقبات االجتماعيبة وال ياب االجتماعي الواقعي للشبباب اجلزائبري والتبأثري البذي ميكبن أن ي

 للشباب اجلزائري.

 أهداف الدراسة: -3
 : األهداف العلمية

تفسببببري أسببببباب ودوافببببع اإلقبببببال اجلمبببباهريي الكبببببري للشببببباب اجلزائببببري حنببببو مواقببببع الشبببببكات االجتماعيببببة  -
 وباألخص موقع الفايسبوك.

 ات االجتماعية للشباب اجلزائري.الوقوف على تأثري االستخدام الكبري للفايسبوك على العالق -
 تشريح منط العالقات االجتماعية اجلديدة املكتسحة حلياة وواقع الشباب اجلزائري. -
الوصول إىل معرفة التأثريات االجيابية والسلبية من استخدام الشباب اجلزائبري ملوقبع الفايسببوك وتبأثريه علبى  -

 العالقات االجتماعية.
 األهداف العملية:

 ع وأسباب استخدام الشباب اجلزائري ملواقع الشبكات االجتماعية وباألخص الفايسبوكحتديد دواف -
 األمناط اجلديدة والعادات املستحدثة لدى الشباب اجلزائري يف استخدامهم ملوقع الفايسبوك إبرا  -
 الكشف عن أهم االشباعات االجتماعية احملققة من استخدام الشباب اجلزائري للفايسبوك -
فبة اإلقببال اجلمباهريي للشبباب اجلزائبري حنببو االعتمباد علبى العالقبات االفرتاضبية ببدل العالقببات حماولبة معر  -

 الواقعية
الوصول إىل معرفة التأثري احلقيقي للفايسبوك على احلياة االجتماعية للشباب اجلزائري وبباألخص عالقباهتم  -

 االجتماعية.

 : ثالثا: منهج الدراسة

إىل الكشبببف عبببن احلقيقبببة يتطلبببب اسبببتخدام طريقبببة معينبببة مبببن طبببرف إن البحبببث العلمبببي البببذي يهبببدف 
الباحث يف دراسته للمشكلة وتتمثل تلك الطريقة يف املنهج العلمي، وهو '' عبارة عن أسلوب من أسباليب التنظبيم 

 ، وميكببن تعريفببه1الفعالببة جملموعببة مببن األفكببار املتنوعببة واهلادفببة للكشببف عببن حقيقببة تشببكل هببذه الظبباهرة أو تلببك''
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 بأنه '' حتليل منسق وتنظيم للمبادئ والعمليات العقلية والتجريبية البيت توجبه بالضبرورة البحبث العملبي، أو مبا ت لفبه
 .1بنية العلوم اخلاصة''

ويببرتبط اختيببار املببنهج املتبببع يف الدراسببة بنبباء علببى اإلشببكالية الببيت ا حتديببدها ومبببا أن دراسببتنا تسببعى إىل 
بوك علببى العالقببات االجتماعيببة للشببباب اجلزائببري فببنن هببذه الدراسببة تنببدرج ضببمن خلببق معرفببة كيببف يبب ثر الفايسبب

أشببببكاهلا  املبببنهج الوصبببفي، ويسبببتخدم هبببذا املبببنهج يف دراسبببة األوضببباع الراهنبببة للظبببواهر مبببن حيبببث خصائصبببها أو
 وعالقاهتبببا والعوامبببل املببب ثرة يف ذلبببك وهبببو ببببذلك مبببنهج يهبببتم بدراسبببة حاضبببر الظبببواهر واألحبببدا  بعكببب  املبببنهج
التببارخيي '' ويقببوم املببنهج الوصببفي علببى رصببد ومتابعببة دقيقببة لظبباهرة أو حببد  معببني بطريقببة كميببة أو نوعيببة يف فببرتة 
 منيبة معينبة أو عببدة فبرتات، مببن اجبل التعببرف علبى الظبباهرة أو احلبد  مببن حيبث احملتببوى واملضبمون، والوصببول إىل 

 2نتائج وتعميميات تساعد يف فهم الواقع وتطويره''

املببنهج الوصببفي يف ظببل وجببود معرفببة مسبببقة ومعلومببات كافيببة حببول الظبباهرة موضببوع الدراسببة ويسببتخدم 
فمببببن خببببالل الدراسببببات السببببابقة يببببتمكن الباحببببث مببببن حتديببببد مشببببكلة الدراسببببة والفرضببببيات مث يعمببببل علببببى  ببببع 

 املعلومات األولية املناسبة.

يانبات املتبوفرة الضبرورية لفهبم وتفسبري كافبة املعلومبات والبو  ويقتضي استخدام املنهج الوصفي مراعاة  يبع 
أن تتببوفر لببدى  مشببكلة البحببث، وهببذا يتطلببب اسببتخدام املصببادر الثانويببة مببن كتببب ومقبباالت وبريهببا وينب ببي أيضببا

 أدوات القيا  والتحليل املناسبة. الباحث القدرة على استخدام

جببزء مببن اجملتمببع فببنن ونظببرا لكببون هببذا البحببث يعتمببد علببى دراسببة مسببتخدمي الفايسبببوك وهببم بببال شببك 
املنهج املستخدم يف هبذه الدراسبة واملناسبب هبو مبنهج املسبح واملسبح يف الل بة يفيبد إمبرار اليبد علبى الشبيء السبائل 
أو املببتلطإل إلذهابببه حبب  نببرب ه عببن حقيقتببه ل رينببا ''وقببد عببرف الباحببث ذوقببان عبيببدات املببنهج املسببحي بأنببه املببنهج 

يانببات عببن الظبباهرة املدروسببة قصببد التعببرف علببى وضببعها احلببان وجوانببب قوهتببا الببذي يقببوم علببى  ببع املعلومببات والب
وهببو يعتببرب احببد املنبباهج الرئيسببية الببيت تسببتخدم يف البحببو  الوصببفية ويتنبباول الدراسببة العلميببة للظببواهر  3وضببعفها''

مسبببحا املوجبببودة يف  اعبببة، وهبببو يقبببوم إمبببا علبببى مسبببح كبببل الوحبببدات املكونبببة جملتمبببع البحبببث وهبببو ببببذلك يسبببمى 
شببامال، أو علببى مسببح جببزء مببن جمتمببع البحببث وهببو مببا يسببمى باملسببح بالعينببة، وهببذه العينببة جيببب أن تكببون ممثلببة 
جملتمع الدراسة سواء كانت هذه العينبة عشبوائية أو ببري عشبوائية تسباعد يف احملصبلة النهائيبة البباحثني علبى احلصبول 

 تعميمها. على نتائج هلا درجة معقولة من املصداقية ح  يتمكن من
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 :رابعا: مجتمع الدراسة وعينتها

إن تعريبف ووصبف جمتمبع الدراسبة البذي سبتختار منبه العينبة يف بايبة األمهيبة وذلبك لتبأثريه  جمتمع الدراسة: .1
علببى مببدى إمكانيببة تعمببيم النتببائج وميثببل جمتمببع الدراسببة جمموعببة الوحببدات الببيت ا اختيببار العينببة منهببا بالفعببل ويعببد 

ديد جمتمبع البحبث، وجمتمبع البحبث اختيار جمتمع البحث من أهم املراحل املنهجية ولذلك جيب مراعاة الدقة يف حت
 موقع الفايسبوك من فئة الشباب اجلزائري. يف دراستنا هو مستخدمو

أعلنبت مب خرا مديريبة السببكن لبو ارة الصبحة عبن ارتفباع عبدد سبكان اجلزائببر إىل  توصبيف اجملتمبع اجلزائبري: .2
سببنة وهببذه اإلحصببائيات  29و15مببن الشببباب الببذين تببرتاوال أعمببارهم بببني  ةباملائبب 30مليببون نسببمة ،مببنهم 39.5

 .  1عرضت يف يوم إعالمي مع صندوت األمم املتحدة للسكان
نظرا الستحالة وصعوبة القيام بدراسة شاملة جلميع مفردات جمتمع البحبث جلأنبا إىل اختيبار  عينة الدراسة: .3

أسببلوب العينببة والببيت ''هببي عبببارة عببن جمموعببة جزئيببة مببن جمتمببع الدراسببة يببتم اختيارهببا بطريقببة معينببة وإجببراء الدراسببة 
، و ببو  اإلعببالم واالتصببال 2صببلي''عليهببا ومببن مث اسببتخدام تلببك النتببائج وتعميمهببا علببى كامببل جمتمببع الدراسببة األ

يف مقدمة البحو  اليت تعتمد على نظام العينبات ألنبه يصبعب إجبراء مسبح كامبل وذلبك بسببب أن  هبور وسبائل 
اإلعالم ضخم ومتشتت ولذلك من الضروري اللجوء إىل اختيبار عبدد اصب ر مبن أفبراد جمتمبع الدراسبة، يكبون ممبثال 

وقبببت بتحقيبببق أهبببداف الدراسبببة يف حبببدود الوقبببت املتببباال ولبببذلك فننبببه يف خصائصبببه للمجمبببوع ويسبببمح يف نفببب  ال
وحسببب طبيعببة املوضببوع املببدرو  فببنن العينببة املناسبببة للدراسببة هببي العينببة العشببوائية وهببي تلببك العينببة الببيت يعتمببد يف 

لقرعبة سحب مفردات العينة على '' األسلوب العشوائي القائم يف تطبيقه على عامل الصدفة يف التعيبني عبن طريبق ا
 .3انطالت من توفري الفرص املتساوية الظهور لكل املفردات''

كعينببة للبحببث يكببون   %5شببخص واملطلببوب اختيببار نسبببة  400فعنببدما يكببون جمتمببع البحببث مببثال هببو
شبخص وهبببذا يكببون للعينبة املتكونببة مببن  20لتكببون النتيجببة  100مقسببوم علبى  5ضببرب  400حجبم العينببة هبو 

 .شخص لكل واحد منها فرصة 20

وميكبببن القبببول أن اختيارنبببا للعينبببة العشبببوائية يعبببود إىل بعبببا النقببباط املتمثلبببة يف صبببعوبة الوصبببول إىل العينبببة 
املمثلببة جملتمببع البحببث نظببرا للعببدد اهلائببل للشببباب اجلزائببري، كببذلك لعببدم تببوفر البيانببات الدقيقببة واحلقيقببة اخلاصببة 

 مبجتع البحث.
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I. توصيف العينة: 
 : جمتمع البحث وخصائصه 
 : تو يع أفراد العينة حسب مت ري اجلن  .01جدول رقم  -

 التكرار والنسبة                
  اجلن 

 النسبة التكرار

 %60 60 ذكر
 %40 40 أنثى

 %100 100 اجملموع
يوضببح هببذا اجلببدول التو يببع املتحصببل عليببه ألفببراد العينببة بنبباء علببى عامببل اجلببن ، حيببث نالحبب  نوعببا مببن التقببارب 

يف حببني يقببدر عببدد العنصببر  %60نسبببة و  عنصببرا 60العينببة مببع تفببوت العنصببر الببذكري الببذي يقببدر ب:بببني أفببراد 
 .%40مفردة وبنسبة 40النسوي ب 

 
 : تو يع أفراد العينة حسب مت ري الفئة العمرية.02جدول رقم  -

 التكرار والنسبة         
  الفئة العمرية

 النسبة التكرار

 %39 39 24-18من 
 %27 27 30-24من
 %18 18 36-30من
 %16 16 فأكثر36

 %100 100 اجملموع
يبني اجلدول تو يع أفراد عينة الدراسة حسب مت ري الفئة العمرية، جند أن الفئة األكرب من املبحبوثني تبرتاوال 

، يف حبني جنبد أن املبحبوثني البذي تبرتاوال أعمبارهم مبا %39سنة وقد قبدرت نسببتهم ب: 24و 18أعمارهم بني 
سبنة  36و 30، أمبا الفئبة الثالثبة فتبرتاوال أعمبارهم مبا ببني %27سنة حيلون يف املركز الثاين وبنسببة  30و 24بني 

 سنة.36تعرب عن أفراد العينة الذين تزيد أعمارهم عن  %16، وجند النسبة القليلة املتبقية %18وبنسبة 

 : تو يع أفراد العينة حسب مت ري احلالة االجتماعية .03اجلدول رقم -  

 التكرار والنسبة          
 احلالة االجتماعية

 النسبة التكرار

 %46 46 أعزب



 %27 27 عزباء
 %14 14 متزوج
 %13 13 متزوجة
 %100 100 اجملموع

وجنبببد أن معظببم أفبببراد العينببة هبببم عببزب، حيبببث ، يوضببح هبببذا اجلببدول تو يبببع أفببراد العينبببة حسببب احلالبببة االجتماعيببة
يف حبني جنبد أن مبا  %27العا ببات  قبدرت ب: بينمبا مثيلتهبا مبن اإلنبا ، %46ب:قدرت نسبة البذكور العبزب 

مبن اإلنبا   %13من الذكور متزوجون، وال خيتلف احلال كثريا بالنسبة لإلنا  إذ جنبد أن مبا نسببته  %14نسبته 
 متزوجات.

 : تو يع أفراد العينة حسب مت ري املستوى التعليمي .04اجلدول   -

 التكرار والنسبة                 
  املستوى التعليمي 

 النسبة التكرار

 %12 12 متوسط
 %26 26 ثانوي
 %50 50 جامعي

 %12 12 دراسات عليا
 %100 100 اجملموع

يظهبببر لنبببا اجلبببدول تو يعبببا ألفبببراد العينبببة حسبببب املسبببتوى التعليمبببي، ومبببا نالحظبببه أن نصبببف أفبببراد العينبببة 
من أفراد العينة بل بوا املسبتوى الثبانوي، وجنبد أن مبا  %26أن نسبة  ( لديهم مستوى جامعي، يف حني جند50%)

( جنبببدها لبببدى املسبببتوى %12ونفببب  النسببببة أي )، مبببن أفبببراد العيينبببة لبببديهم مسبببتوى دراسبببات عليبببا %12نسببببته 
 املتوسط .

 : تو يع أفراد العينة حسب مت ري الوظيفة . 05جدول رقم

 التكرار والنسبة          
  الوظيفة

 النسبة التكرار

 %60 60 عامل
 %19 19 دون عمل
 %32 32 طالب
 %100 100 اجملموع



يبببني هببذا اجلببدول تو يببع أفببراد عينببة الدراسببة حسببب الوظيفببة ويف هببذا اإلطببار جنببد أن نصببف أفببراد العينببة 
ميارسبون أي عمبل  ( ال %19( عاملون يف خمتلف املسبتويات أمبا الفئبة املتبقيبة مبن أفبراد العينبة واملقبدرة ب)49%)

 من املبحوثني طالب. %32كما جند أن ما نسبته 

 حدود الدراسة:

ا تطبيق هذه الدراسة امليدانية على عينة من الشباب مستخدمي فايسبوك بوالييت قاملة وأم  :احلدود املكانية
 البواقي.

 ميكن حتديد اجملال الزمين للدراسة وفق مرحلتني ومها: :احلدود الزمنية

وفيها  2016إىل باية هناية شهر فيفري  2015وميكن حتديدها من بداية شهر نوفمرب  النظرية: املرحلة -
 ا  ع املادة العلمية وتلخيصها.

وفيها ا  2016إىل هناية شهر ماي  2016وميكن حتديدها من بداية شهر مار   املرحلة امليدانية: -
 مث قمنا بتفريك البيانات وحتليلها.حتضري إستمارة  ع البيانات وتو يعها على املبحوثني، 

هو عينة و نعين هبا األفراد الذين يقيمون ضمن حدود الدراسة، واجملتمع األصلي يف هذه الدراسة و   :احلدود البشرية
 عشوائية من الشباب اجلزائري من مستخدمي فايسبوك يف والييت قاملة وأم البواقي.

 خامسا: مفاهيم الدراسة:

 مواقع الشبكات االجتماعية:  -1

 .1هو اسم مكان من وقع، ومواقع القتال مواضعه وموقع عند فالن أي ح  ومنزلةاملوقع ل ة: 

من شبك الشيء أي ادخل بعضه يف بعضه اآلخر ونقول شبك ويشببك تشببيكا فهبو مشببك وشببك  الشبكة ل ة:
 .2أصابعه أي بالك يف إدخال بعضها يف بعا

ي لبه فطبرة متيبل أمن مصدر اجتمع واجتمباع مبعبا التقباء فبردين يف مكبان و مبان معينبني واجتمباعي  االجتماع ل ة:
 .3إىل معاشرة النا  يف اجملتمع
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: هبببي مصبببطلح يطلبببق علبببى جمموعبببة مبببن املواقبببع علبببى شببببكة االنرتنبببت الشببببكات االجتماعيبببة اصبببطالحا -
ح التواصببل بببني األفببراد يف بيئببة جمتمببع افرتاضببي ، تتببي2.0ظهببرت مببع اجليببل الثبباين للويببب أو مببا يعببرف باسببم ويببب 

 1جيمعهم حسب جمموعة اهتمام أو شبكات انتماء) بلد، جامعة، مدرسة، شركة...اخل(
 التعريف اإلجرائي ملواقع الشبكات االجتماعية : -

هي منظومة من الشبكات االلكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها بننشباء حسباب خباص وجمباين عبادة ومبن 
طه من خبالل نظبام اجتمباعي الكبرتوين مبع أعضباء  خبرين لبديهم نفب  االهتمامبات واهلوايبات، وتصبنف هبذه مث رب

 املواقع ضمن اجليل الثاين للويب، وهبذا يتفوت األشخاص على بعضهم البعا عرب االنرتنت

 :العالقات االجتماعية -2

 عها العالقببات والعالئببق وهببي تعببين الصببداقة وكببذلك رابطببة تببربط بببني شخصببني أو شببيئني وكببذلك مببا العالقببة ل ببة:
 .2تعلق به اإلنسان من صناعة وبريها

 

يعرفهببا مبباك  فيببرب علببى أهنببا '' مصببطلح العالقببة االجتماعيببة يسببتخدم : اصببطالحا العالقببات االجتماعيببة -
أكثر يف سلوك معبني واضبعا كبل منهمبا يف اعتبباره  شخصان أوبالبا لكي يشري إىل املوقف الذي من خالله يدخل 
 3سلوك اآلخر  يث يتوجه سلوكه على هذا األسا .

 التعريف اإلجرائي للعالقات االجتماعية:  -

هببببي جمموعببببة النشبببباطات التواصببببلية بببببني األفببببراد واجملموعببببات علببببى أسببببا  التعبببباون أو الصببببراع للوصببببول إىل حتقيببببق 
 املربوب فيها وبالتان الوصول إىل حتقيق التوا ن واالندماج يف اجلماعات ضمن اجملتمع. الرببات واالشباعات

 :الشباب الجزائري -3

: مببن شببب شببببت، يشببب، اشبببب، شبببابا وشبببيبة، فهببو شبباب، والشبباب مبعببا الفتبباء واحلداثببة عكبب  الشببباب ل ببة
 .4اهلرم

يعرفبببه مصبببطفى حجبببا ي يف م لفبببة بأهنبببا:'' الكتلبببة احلرجبببة البببيت حتمبببل أهبببم فبببرص منببباء اجملتمبببع وصبببناعة  اصببطالحا:
مسببببتقبله، كمببببا أهنببببم يف اآلن عينببببة يشببببكلون التحببببدي الكبببببري يف عمليببببة تببببأطريهم وإدمبببباجهم يف مسببببارات احليبببباة 
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ضبيق ببه السبلطات ذرعبا و شباه أميبا االجتماعية والوطنية واإلنتاجية النشطة واملشاركة إهنم يشكلون العببء البذي ت
 1خشية''.

إن مفهبببوم الشبببباب يف دراسبببتنا نعبببين ببببه فئبببة اجتماعيبببة يف مرحلبببة عمريبببة حمبببددة وتتميبببز باحليويبببة التعريبببف اإلجرائبببي:
 والنشاط والتطلع إىل كل ما هو جديد والثورة على كل ما هو قدمي ومن مساهتم القلق وعدم استقرار.

 التأثير:  -4

 من استأثر يستأثر استئثار فهو مستأثر، اسبتأثر اهلل بفبالن توفباه واسبتأثر بالشبيء أي خبص ببه  ةالتأثري ل :
 2نفسه وإستأثره بالشيء أعطاه إياه دون بريه من النا .

 :التأثري هو نتيجة التفاعل االجتماعي ببني عباملني ومهبا املب ثر واملتبأثر  يبث خيلبق لبدى  التأثري اصطالحا ''
 3امل ثر عليه رد فعل معني.

 :هو عملية من عمليات االتصال اليت تتم مبن خالهلبا توجيبه نشباطات املنظمبة أو األفبراد يف  التأثري إجرائيا
 هداف معينة.االتاه املربوب فيه واملدرو  سابقا هبدف حتقيق أ

 :فايسبوك -5

على انبه مبن أشبهر مواقبع الشببكات االجتماعيبة علبى االنرتنبت أسسبه طالبب يف جامعبة هارفبارد  :يعرف الفايسبوك
 2004.4يف سنة 

هبو مصببطلح يشبري علبى دفبرت ورقببي حيمبل نصبوص وصبور أو معلومببات ألفبراد مبن خمتلبف أحنبباء  الفايسببوك إجرائيبا:
العبببام يف شبببكل أفبببراد أو جمموعبببات ويعتبببرب مبببن اكبببرب املواقبببع املخصصبببة يف العالقبببات االجتماعيبببة والتعبببارف وبنببباء 

 العالقات.

 الدراسات السابقة:سادسا: 

 الدراسة األولى:

 مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال. نوع الدراسة:

                                                           
1

 .203ص 2006مصطفى حجا ي، اإلنسان املهدور، دراسة حتليلية نفسية اجتماعية، الطبعة الثانية، املركز الثقايف العر ، الدار البيضاء، امل رب،  -
2

 املرجع السابق.، قامو  املعاين-

3
 حسين عول، اثر مواقع التواصل االجتماعي يف تنمية املس ولية اجملتمعية لدى فئة الشباب، تربة جمل  شبا  عالر أمنوذجا، جامعة القد  -

 .10املفتوحة، ص:
 .07، ص:2009ية الدولية، دمية الشاعر، التأثري باآلخرين والعالقات العامة،  ث مقدم لنيل درجة الدبلوم يف العالقات العامة، األكادميية السور  -4



دراسبة ميدانيبة مامعبة  –اسبتعمال تكنولوجيبا اإلعبالم واالتصبال احلديثبة يف العالقبات االجتماعيبة   عنوان الدراسة:
 بسكرة حول استخدام االنرتنت واهلاتف النقال يف اختيار الزوج.

 بدر الدين. الطالب: بلموالي صاحب الدراسة:

 زمن ومكان الدراسة:

أجريببت هببذه الدراسببة يف جامعببة حممببد خيضببر ببسببكرة مميببع كلياهتببا املو عببة علببى اجلامعببة املركزيببة  مكببان الدراسببة :
 واألقطاب اجلامعية.

 .2011إىل هناية شهر أفريل  2010امتدت يف الفرتة احملددة من بداية شهر ديسمرب   من الدراسة:

أفضبببى التقببدم اهلائبببل يف تكنولوجيببا االتصببال االلكبببرتوين، إىل إنتبباج وسبببائل الكرتونيببة حديثبببة يف  إشببكالية الدراسببة:
التواصبببل االجتمبببباعي، عملببببت علبببى إحببببدا  ت يببببري يف عالقبببات األفببببراد االجتماعيببببة وأشبببكال تفبببباعلهم وأسبببباليب 

ت واهلباتف لببة لالنرتنب، مبا مبدى اسبتخدام الطتواصلهم وقد متحورت إشكالية الدراسة حول تسباؤل جبوهري مفباده
 النقال يف عالقاهتم االجتماعية ويف الزواج خصوصا؟ وحتت هذا التساؤل تندرج أسئلة فرعية وهي :

 ما هي عادات وأمناط استخدام الطلبة لالنرتنت واهلاتف النقال؟ -
 ما مدى استخدام الطلبة لالنرتنت واهلاتف النقال يف العالقات االجتماعية؟ -
 بة الستخدام االنرتنت واهلاتف النقال كوسيلة لربط عالقة الزواج؟ماهي اتاهات الطل -

 نتائج الدراسة:

ت رتنببت، حيببث يسببتخدم الببذكور االنرتنببمببن أفببراد العينببة يسببتخدمون االن  %90توصببلت الدراسببة إىل أن  -
 . %83كما تستخدمها اإلنا  بنسبة   %96بنسبة 
البحببث عببن معلومببات  -نرتنببت لألبببرال التاليببة:توصببلت الدراسببة إىل أن الطلبببة املبحببوثني يسببتخدمون اال -
 .%13الربيد االلكرتوين ومعرفة األخبار  - % 21الدردشة  - % 33معينة 
ت يف االتصببال والتواصببل وهببو مببا ن أفببراد العينببة يسببتخدمون االنرتنببمبب % 83تبببني مببن خببالل الدراسببة أن  -
 من اإلنا . %82و من الذكور % 84يفعله 
من خالل الدراسة أن كل املبحبوثني )ذكبور وإنبا ( يسبتخدمون الدردشبة عبرب الشببكات االجتماعيبة  تبني -

 باعتبارها من أهم خدمات االتصال والتواصل عرب االنرتنت.
املواضبببيع  -% 15.54املواضبببيع العلميببة  -أوضببحت نتببائج الدراسبببة أن أفببراد العينبببة يناقشببون مبببا يلببي: -

 . %14.23ع االجتماعية املواضي - % 15.12الرتفيهية: 
مبببن أفبببراد العينبببة ال يقبببدمون االسبببم احلقيقبببي أثنببباء اسبببتخدامهم للشببببكات  %58وأوضبببحت الدراسبببة أن  -

 من اإلنا . % 64و من الذكور % 54االجتماعية وهو األمر الذي يفعله 



وتبوب ي - %65الفيسببوك  -أوضحت الدراسة أن أفراد العينة يستخدمون الشببكات االجتماعيبة التاليبة: -
 .% 10تويرت  - % 20

 من أفراد العينة لديهم أصدقاء إفرتاضيون. % 57وتبني من خالل الدراسة أن  -
من أفراد العينة يقولبون ببأن االنرتنبت سباعدت علبى تطبوير العالقبات  %75كما توصلت الدراسة إىل أن  -

 1.من اإلنا  %82و من الذكور % 68االجتماعية، ونف  الشيء بنسبة 

 الدراسة: تقييم

تعببد هببذه الدراسببة منوذجببا مثاليببا مببن الناحيببة النظريببة واملنهجيببة فقببد سبباعدتنا يف فهببم  جوانببب االسببتفادة: - أ
اإلطار النظري لدراستنا ووضع األركان األساسية للدراسبة، كمبا تعتبرب النتبائج املتوصبل إليهبا يف هبذه الدراسبة كنقطبة 

هذا املوضوع. وما نستخلصه من هذه الدراسة املسبحية امليدانيبة أن بداية اليت تنطلق منها من أجل التعمق أكثر يف 
وأن معظمهبم يسبتخدمون فايسببوك  يف عالقباهتم ، هناك استخدام واسبع يف أوسباط الطلببة للشببكات االجتماعيبة 

 االجتماعية.
مبن خبالل اإلطببالع علبى نتبائج الدراسبة السببابقة ميكبن القبول أن دراسبتنا تتطببرت  جوانبب اإلضبافة: - ب

 فايسبوك منوذجا.–  تأثري مواقع الشبكات االجتماعية على العالقات االجتماعية للشباب  اجلزائري إىل

لقد ساهم انتشار الشبكات االجتماعية وخاصة فايسبوك يف خلق عالقبات اجتماعيبة ببني الشبباب اجلزائبري وعليبه 
بوك، ومبببببا هبببببي االسبببببتخدامات وجبببببب علينبببببا معرفبببببة دوافبببببع، عبببببادات وأمنببببباط اسبببببتخدام الشبببببباب اجلزائبببببري للفيسببببب

واالشبببباعات احملققبببة للشبببباب اجلزائبببري مبببن خبببالل اسبببتخدامها للفيسببببوك، مبببن أجبببل معرفبببة تبببأثري الفايسببببوك علبببى 
 العالقات االجتماعية للشباب اجلزائري.

 الدراسة الثانية:

 املاجستري يف علم االجتماع. ةمشروع  ثي مقدم ضمن متطلبات احلصول على درج نوع الدراسة: -
أثبببر اسبببتخدام شببببكات التواصبببل االلكرتونيبببة علبببى العالقبببات االجتماعيبببة '' الفايسببببوك  عنبببوان الدراسبببة: -

 وتوتري منوذجا''.

 الطالبة حنان بنت شعشوع الشهري. صاحب الدراسة:

 زمن ومكان الدراسة:

 مقر اجلامعة امللك عبد العزيز مدة مكان الدراسة:

                                                           
1
مذكرة ماجستري، جامعة حممد ، دراسة ميدانية مامعة بسكرة، إستعمال تكنولوجيا اإلعالم احلديثة يف العالقات اإلجتماعية، بلموالي بدر الدين -  

  ،)مذكرة بري منشورة (2012، بسكرة، خيضر



 .2013إىل الفصل األول من العام الدراسي  2012متثل الفصل الثاين يف العام الدراسي  الدراسة:  من

 اندرج ضمن الدراسة جمموعة من التساؤالت الرئيسية متثلت فيما يلي: إشكالية الدراسة:

 ما األسباب اليت تدفع إىل االشرتاك يف موقعي الفايسبوك وتوتري ؟ -1
 عية عرب موقعي الفيسبوك وتوتري؟ما طبيعة العالقات االجتما -2
 االجيابية والسلبية الناتة عن استخدام الفايسبوك وتوتري؟  ما اآلثار -3

 وقد اندرج ضمن كل تساؤل رئيسي جمموعة من التساؤالت الفرعية.

 نتائج الدراسة:

 النتائج املتعلقة خبصائص عينة البحث -1
سبنة وأبلببهم ببري  23إىل  20ئبة العمريبة مبن الدراسة كشفت أن أعلى نسبة من املبحوثني كانت يف الف -

التببويرت معببا وهببن يسببتخدمن مواقببع التواصببل يف ال البيببة ألقببل مببن سبباعتني و  متزوجببات ويفضببلن اسببتخدام الفايسبببوك
 يوميا يف فرتة املساء ومعظم املبحوثات يدخلن مواقع التواصل عن طريق الكومبيوتر الشخصي واهلاتف اجلوال.

 النتائج املتعلقة باألسباب اليت تدفع إىل االشرتاك يف موقعي الفيسبوك وتويرت -2

بينت النتائج إىل أن ابلب املبحوثات يستخدمن الفايسببوك وتبويرت للتعببري عبن أرائهبن  ريبة ل يباب حريبة التعببري يف 
ن ابلببهن م يسببق هلبن شبراء اجملتمع السعودي ويف نف  السبيات يسبتخدمن مواقبع التواصبل ملتابعبة اإلعالنبات إال أ

املنتجبببات عبببرب الفايسببببوك وتبببويرت وال يسبببتخدمن املواقبببع للبحبببث عبببن البببزوج كمبببا أن الدراسبببة تشبببري إىل أن دوافبببع 
االشرتاك ال يعود إىل الشعور بالوحدة واالفتقاد لألصدقاء بنسبة كببرية وأبلببهن ال يسبتخدمن هبذه املواقبع لالتصبال 

قاربببت نسببب املشبباركة يف احلمببالت االجتماعيببة مببن عببدمها عببرب الفايسبببوك وتببويرت بالقطاعببات اخلدميببة يف حببني ت
وأبلبببب املشببباركات م يكبببن هبببدفهن متابعبببة املشببباهري وانقسبببمت املبحوثبببات يف سببببب اسبببتخدام الفيسببببوك وتبببويرت 

لتواصبل بنسب متقاربة فهناك قسم يشارك من أجل مواكبة التقدم التكنولوجي وقسم أخر م يكن يستخدم مواقبع ا
 من اجل التواصل.

 النتائج املتعلقة بطبيعة العالقات االجتماعية يف موقعي الفيسبوك وتويرت  -3
ترب  نتائج الدراسة أن ابلب مستخدمات الفيسبوك يبحثن عن صبدقات جديبدة يف حبني ال يسبتخدمن  -

ات يتواصبلن مبع أقبارهبن التويرت لذلك، كما يعمل الفيسبوك  على تعزيز الصدقات القدمية كما أن ابلبب املسبتخدم
 منهن هلن صدقات خارج بلداهنن. %60البعدين من خالل فايسبوك وتويرت كما أن 

 النتائج املتعلقة باآلثار االجيابية الستخدام موقعي الفيسبوك وتويرت -4

أكدت الدراسة أن الفايسبوك يساعد على التعرف على عادات وثقافات الشعوب األخبرى والتعبرف علبى   
ارج بلببدهن كمببا أن الدراسببة أظهببرت سببهولة اسببتخدام الفيسبببوك للتواصببل مقارنببة مببع التواصببل وجهببا أشببخاص خبب



لوجببه كمببا أن نصببف الطالبببات يسببتخدمن الفيسبببوك للدراسببة يف حببني أن ابلببب املبحوثببات م يسبباهم الفيسبببوك 
 وتويرت يف  يادة حتصيلهن اجلامعي.

 يسبوك وتويرتاعي الفالنتائج املتعلقة باآلثار السلبية الستخدام موق -5

أظهببرت النتببائج أن مواقببع التواصببل االجتمبباعي م يبب ثر سببلبا علببى املبحوثببات مببن حيببث شببكوى عببائلتهن   
مببن هببذا االسببتخدام كمببا انببه م يبب ثر علببى جلببو  املبحوثببات مببع أسببرهن وتفبباعلهن مببع أسببرهن كمببا م يبب ثر سببلبا 

 على حتصيلهن اجلامعي وال على صحتهن.

 العالقة بني بعا مت ريات الدراسةنتائج متعلقة ب -6

كشبببفت النتبببائج عبببن وجبببود عالقبببة ارتبببباط عكسبببية ببببني مت بببري النمبببو واملسبببتوى الدراسبببي ويببببني أسبببباب   
االسببتخدام املتمثلببة يف التعبببري عببن اآلراء  ريببة ومتابعببة اإلعالنببات كمببا أظهببرت الدراسببة وجببود عالقببة ارتببباط طرديببة 

 1م وبني أسباب االستخدام املذكور يف السابق.بني مت ري عدد الساعات االستخدا

 :تقييم الدراسة -7
تتجلبببى جوانبببب االسبببتفادة يف التحديبببد البببدقيق ملشبببكلة الدراسبببة أي البحبببث عبببن طبببرت جوانبببب االسبببتفادة:  - أ

 جديدة لدراسة املشكلة ح  ال نقع يف تكرار وإعادة نف  الدراسة السابقة.
 الدراسةاالستفادة من املنهجية املستخدمة وتوصيات  -

ومبببن خبببالل الدراسبببة السبببابقة متكنبببت مبببن معرفبببة اجلوانبببب البببيت تركبببز عليهبببا واملتمثلبببة يف أسبببباب اسبببتخدام   
الفايسبببوك وتببويرت يف اجملتمببع السببعودي وهببي التعبببري عببن اآلراء  ريببة ومتابعببة اإلعالنببات والتعببرف علببى األشببخاص 

 اجلدد من بلدان خمتلفة...اخل.

خببالل النتببائج املتوصببل إليهببا يف معرفببة اجلوانببب اجلديببدة الببيت م تتطببرت إليهببا ألن أي كمببا أفادتنببا الدراسببة   
 دراسة حمدودة مكانيا و منيا.

كما أوصبت الدراسبة بضبرورة حتليبل مبا نشبر علبى وسبائل التواصبل االجتمباعي وإخضباعه للدارسبة هببدف الكشبف 
 عن أبعاد القضايا املتعلقة بالعالقات االجتماعية.

من خالل االطالع على الدراسة السبابقة وعلبى نتائجهبا واهبم توصبياهتا ميكبن القبول أن  ضافة:جوانب اإل - ب
دراسبببتنا سبببتطرت إىل مبببدى تبببأثري عبببرل األشبببخاص ملعلومببباهتم احلقيقيبببة علبببى الفايسببببوك يف خلبببق االرتيببباال و يبببادة 

                                                           
مذكرة ماجستري، ، االلكرتونية على العالقات االجتماعية :فايسبوك وتويرت منوذجااثر استخدام شبكات التواصل ، حنان بنت شعشوع الشهري -1

 )دراسة بري منشورة(، 2013، السعودية، جامعة امللك عبد العزيز



القلبببق يف العالقبببات التواصبببل ومبببدى تبببأثري ذلبببك علبببى متاسبببك أو تفكبببك العالقبببات االجتماعيبببة وخلبببق االرتبببباك و 
 االجتماعية.

كمببا ميكببن أن نتطببرت إىل الفايسبببوك كمسبباحة للصببراع بببني األفببراد املشبباركني مببن فئببة الشببباب واالخببتالف يف  -
 وجهات النظر وإبداء اآلراء يف خمتلف القضايا.

بعببد األسببرة  ويبرى بعببا املهتمببني والدارسبني أن اسببتخدام االنرتنببت قبد يتببدخل يف شبب ون املنبزل وخلببق مببا يعبرف مببا
وهذا عندما يصبح أفراد األسبرة يتفباعلون مبع الكومبيبوتر ببدال مبن تفباعلهم مبع بعضبهم الببعا وهبذا مبا يب دي إىل 

 تأثري سليب على التفاعل داخل األسرة وداخل اجملتمع وت ري عالقاهتم وأمناط سلوكهم وعادهتم وتقاليدهم.

عقبول ووسبط يبدعم التفاعبل عبرب الشببكات االجتماعيبة مبن ومن خبالل هبذين االتباهني ميكبن الوصبول إىل اتباه م
 خالل اجملتمع االفرتاضي على شرط أن يدرك املستخدم طبيعة االستخدام األمثل. 

 الدراسة الثالثة:

تكنولوجيبا و  االتصبال،  صبص اإلعبالمو  مبذكرة مكملبة لنيبل شبهادة املاجسبتري يف علبوم اإلعبالم نوع الدراسة:
 االتصال احلديثة 

دراسببة علببى  –تببأثريه يف العالقببات االجتماعيببة و  اسببتخدام مواقببع الشبببكات االجتماعيببة عنببوان الدراسببة: -1
 عينة من مستخدمي موقع الفايسبوك يف اجلزائر.

 أصحاب الدراسة : -2
حتبت إشبراف البدكتور ببن  روت ، قام بنجنا  هبذه الدراسبة طالببة املاجسبتري مبن جامعبة باتنبة مبرمي نارميبان نومبار

  ال.
 زمان ومكان الدراسة : -3

االتصببببال للسببببنة اجلامعيببببة  و  أجريببببت هببببذه الدراسببببة العلميببببة مامعببببة احلبببباج خلضببببر بباتنببببة بقسببببم علببببوم اإلعببببالم
2011/2012 
 إشكالية الدراسة: -4

 قد كانت كاألو :و  تطرقت الطالبة يف هذه الدراسة إىل إشكالية تكون منطلقا للبحث يف هذا املوضوع
قببد أتاحببت  تكنولوجيببا ، و أسببباب رفبباهيتهمو  يف منبباحي حيبباهتمو  وريببة يف حيبباة البشببرحيتببل االتصببال مكانببة حم 
 تأثرياته.و  وسائلهو  إمكانيات جديدة يف جمال التواصل فتعددت أشكالهو  االتصال فرصاو  اإلعالم

تعبد تب دي األدوار، فاالنرتنبت م و  هذه التطورات اهلائلة يف جمال تكنولوجيا االتصال بريت العديد من املفاهيم
 االجتماعية .و  إمنا أصبح هلا العديد من االنعكاسات الثقافيةو  إرساهلا فقطو  مثال دور نقل املعلومات

فثبببورة اجليبببل الثببباين مبببن االنرتنبببت مبختلبببف وسبببائلها البببيت يبببأو يف مقبببدمتها مواقبببع الشببببكات االجتماعيبببة مثبببل 
تشببار اسببتطاعت أن تعببل الشببباب يتعلقببون هبببا تببويرت أصبببحت ظبباهرة عامليببة واسببعة االن، و مبباي سبببي  ، فايسبببوك



تطلعبباهتم، وكببل هببذا و  الببيت تتعلببق بالدرجببة األوىل باهتمامبباهتمو  بشببكل كبببري نظببرا للخببدمات املتعببددة الببيت أتاحتهببا
 يقودنا إىل اإلشكالية التالية :

 ما أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على العالقات االجتماعية ؟      
 قد كانت كاألو: و  و قد أضافت الطالبة جمموعة من األسئلة الفرعية لتبسيط دراستها

 ما هي عادات وأمناط استخدام موقع التواصل االجتماعي فايسبوك لدى اجلزائريني؟ 
 احلاجات اليت تكمن وراء استخدام اجلزائريني ملوقع الفايسبوك ؟و  ما هي الدوافع

 لى العالقات االجتماعية لدى اجلزائريني ؟كيف ي ثر استخدام الفايسبوك ع
 نتائج الدراسة : -5

 خلصت هذه الدراسة إىل العديد من النتائج ميكن اإلشارة إىل األو منها :
 السببنو  الدراسبة اتضببح أن اسبتخدام موقببع الفايسببوك خيتلببف مبن مسببتخدم ألخبر تبعببا ملت بريي اجلببن و  بعبد البحببث

 وضعتها الطالبة يف دراستها .هذا يعين حتقق الفرضية األوىل اليت و 
حيبث توصبلت الباحثبة مبن ، ن النتائج املهمة يف الدراسة أيضا هو الفرت يف مدى الوعي باستخدامات الفايسبوكم

نالحب  ذلبك مبن خبالل و  حرصبا يف اسبتخدامهم للموقبعو  خالل دراستها إىل أن أفراد العينة األكرب سبنا أكثبر وعيبا
 اإلفبادةو  إمنبا يقومبون بننتقباءهم هببدف االسبتفادةو  ال خيتارون أصدقاءهم بعشوائيةنوعية أصدقاءهم عرب املوقع فهم 

عكببب  ، االهتمبببام املشبببرتكو  الثقبببايفو  هبببذا االسبببتنتاج نبببابع مبببن أبلببببهم خيتبببار أصبببدقاءه بنببباء علبببى املسبببتوى املعبببريفو 
 ة معهم عرب الفايسبوك.الشباب األقل سنا الذين يفتحون اجملال أمام خمتلف أطياف اجملتمع لنسج  عالقات صداق

ميكببن هنببا أن و  ببب توصببلت الدراسببة أيضببا إىل أن الفايسبببوك أثببر بشببكل كبببري علببى العالقببات االجتماعيببة ملسببتخدميه
فالباحثبببة توصبببلت إىل نتبببائج مفادهبببا أن التواصبببل ، لبببو بشبببكل نسبببيبو  نطبببرال عببببارة )عبببزهلم عبببن عببباملهم احلقيقبببي (

أصبببببحوا يعوضببببوهنا و  جمتمعبببباهتم األصببببلية قببببد قببببل بنسبببببة كبببببريةو  قاءهمأصببببدو  املببببواجهي ألفببببراد العينببببة مببببع عببببائالهتم
 ب األصدقاء..(، حيسون باالنتماء إليها بدل االنتماء إىل جمتمعاهتم األولية )األسرةو  مبجتمعات افرتاضية بل

 توصببلت الدراسببة أيضببا إىل أن تببأثري الفايسبببوك ال يقتصببر علببى تببأثري سببليب فقببط يف العالقببات االجتماعيببة
 هبببو حمافظتبببه علبببى العالقبببات االجتماعيبببة القدميبببة القائمبببة ببببلو  كبببذلك أشبببارت إليبببه الباحثبببة،إمنبببا لديبببه دور اجيبببا  و 
كما ميكبن تطبوير ،  إطالع األشخاص على أخبار بعضهم البعاو  توسيعها من خالل التواصل الدائم عرب الشبكةو 

 ب عالقات افرتاضية عرب الفايسبوك إىل عالقات حقيقية
إذ تقببول الباحثببة أنببه ، اسببة أيضببا مملببة مببن املعلومببات حببول مسببتخدم الفايسبببوك يف اجلزائببرخرجببت الدر 

 انتقبباءه للمحتببوىو  مسببتخدم نشببط لديببه العديببد مببن احلاجببات الببيت يسببعى إلشببباعها مببن خببالل اسببتخدامه للموقببع
 1النفسيةو  احلاجات تت ري تبعا للعديد من املت ريات االجتماعيةو  هذه الدوافعو 
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، 2012،تنةبا ،جامعة احلاج خلضر، مذكرة ماجستري، إسخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريه يف العالقات االجتماعية، مرمي نارميان نومار -1
 )مذكرة بري منشورة(  



املواقف املختلفبة املعبربة عبن و  توضيح األحدا و  تعترب هذه الدراسة من الدراسات الوصفية اليت هتتم بشرال
بالتبان الوصبول إىل نتبائج ، و الوقبائعو  حماولة حتليل الواقع الذي تدور عليبه تلبك األحبدا و  ظاهرة أو جمموعة ظواهر

 املعوقات أو ال مول الذي يكتنف بعا الظواهر. تسهم يف حل املشكالت أو إ الة، مفيدةو  منطقية
فكبان جمتمبع البحببث املختبار هبو )مسبتخدمو موقببع ، عينببة للدراسبةو  اختبارت الطالببة كمبا تببري عليبه العبادة جمتمعبا

مفببردة و عببت علببيهم  280أمببا عينببة الدراسببة فقببد اختببارت الطالبببة عينببة قصببديه متثلببت يف ، الفايسبببوك يف اجلزائببر(
 2012بداية فيفري و  يان ما بني هناية جانفياستمارة استب

ارتببأت أهنببا األنسببب يف هببذه الدراسببة جلمببع ، و قببد اعتمببدت الطالبببة يف دراسببتها علببى عببدة أدوات جلمببع البيانببات
 االستبيان كأداتني رئيسيتني لذلك.و  قد اختارت املالحظة، و البيانات حول مبحوثيهاو  اكرب قدر من املعلومات

  ليبببات لشبببرحهاو  املعلومبببات البببيت حتصبببلت عليهبببا الباحثبببة فقبببد اسبببتخدمت عبببدة أسببباليبو  خبصبببوص البيانبببات أمبببا
 )أسلوب التحليل الكيفي(.و ذلك عن طريق )أسلوب التحليل الكمي (و  حتليلها حتليال مفصال،و 

ثببببال  و  واحببببدة دراسببببة عربيببببةو  تطرقببببت الطالبببببة إىل جمموعببببة مببببن الدراسببببات السببببابقة، متثلببببت يف دراسببببتان بربيتببببان
 دراسات حملية.

الرجبوع إليهبا ألخبذ املعلومبات حبول هبذا و  و خرجت الدراسة بالعديد من النتائج املفيدة البيت ميكبن االعتمباد عليهبا
 دورها يف اجملتمع(و  وسائط االتصال احلديثةو  النوع من املواضيع )أي التكنولوجيا

 فنن الطالبة وفقت إىل حد بعيد يف هذا اجملهود العلمي الذي قامت به. و بالتان
 جوانب االستفادة :  -7

  كببم أن هببذه املببذكرة املنجببزة مببن طببرف الطالبببة قريبببة جببدا مببن نببوع الدراسببة الببيت حنببن بصببدد العمببل عليهببا  
دراسبة علبى عينبة  -اب اجلزائبرياملعنونة ب : )تأثري مواقبع الشببكات االجتماعيبة علبى العالقبات االجتماعيبة للشببو 

اجلوانبببب ابتبببداء مبببن دراسبببة نوعيبببة  مبببن عديبببدالو  مبببن مسبببتخدمي فيسببببوك( فنننبببا اسبببتفدنا مبببن هبببذه الدراسبببة الكثبببري
إضافة إىل التقسيم املتببع بشبكل عبام مبن ، تقسيمها إىل حماورو  كيفية تو يعهاو  األسئلة املقدمة يف استمارة االستبيان

ن خببالل دراسببة هببذا التقسببيم أخببذنا فكببرة عامببة حببول الشببكل الببذي سببتكون عليببه مببو  فصببولو  إشببكاليةو  مقدمببة
 استقالليته.و  الدراسة اخلاصة بنا مع االحتفاظ بطبيعة احلال خبصوصية كل عمل

أخبذن هببا ، هو وجبود الكثبري مبن املراجبع املهمبة البيت اعتمبدهتا الطالببة، من النقاط اليت إفادتنا هبا هذه الدراسة كثريا
مببن هببذه املراجببع و  اسببتقينا منهببا كمببا كبببريا مببن املعلومببات خاصببة فيمببا خيببص اجلوانببب النظريببة للدراسببةو  لكحنببن كببذ

كببذلك  ،  لصبباحبه عبببا  مصببطفى صببادت (، التطبيقبباتو  الوسببائلو  املهمببة نببذكر كتبباب ) اإلعببالم اجلديببد املفبباهيم
 وبريها من املراجع. ليميالصحافة االلكرتونية لصاحبه عبد الر ات حممد الدو  كتاب اإلعالم اجلديد

 و عموما أفادتنا هذه الدراسة يف رسم خارطة طريق مبدئية للدراسة اخلاصة بنا.
 جوانب اإلضافة: -8
ليبأو بباحثون ، لقد وفقت الطالبة إىل حد ما يف دراستها لكن يبقى هنباك دائمبا جبزء نباقص يف أي دراسبة  

 مواصلة رحلة البحث العلمي .و  عن طريق دراسات أخرى إلكمال األجزاء الناقصةو   خرون



ممببا الحظنببباه أن الطالببببة قببد توصبببلت إىل جمموعبببة مبببن النتببائج املتعلقبببة بعبببادات االسببتخدام السبببيئة  للفايسببببوك مبببن 
 عبببائالهتمو  ) االببببرتاب( عبببن جمتمعببباهتمو البببيت تببب دي هببببم  يف الكثبببري مبببن األحيبببان إىل )العزلبببة(و  طبببرف أفبببراد العينبببة

مببا سببنحاول حنببن إضببافته إىل هببذه الدراسببة هببو ، و فتببور يف أهببم العالقببات االجتماعيببة بالتببان حصببولو  أصببدقاءهمو 
احللببول للحببد مببن االسببتخدام املفببرط للفايسبببوك الببذي يبب ثر سببلبا علببى عديببد منبباحي و  تقببدمي  لببة مببن التوصببيات

اختيببار األصببدقاء  حماولببة، لببي  كببل الوقببتو  تو يعببه علببى جببزء مببن أوقببات الفببرا و  احليبباة لألفببراد كرتشببيد االسببتعمال
 ال تباعد بينهم أو تش ل عنهم.و  األصدقاء احلقيقينيو  األقاربو  وفق معايري خاصة تضمن بقاء املسافة مع األهل

 :سابعا: المدخل النظري للدراسة

مبن النظريبات البيت هتبتم بدراسبة االتصبال اجلمباهريي دراسبة وظيفيبة  واإلشباعات تعد نظرية االستخدامات
منظمة ذات رؤية جديدة لعالقة اجلماهري بوسائل اإلعالم وهي تعترب نقلة من رؤية اجلمباهري علبى أهنبا عنصبر سبليب 

يبات مثبل نظريبة بري فعال، إىل رؤيتها على أهنا فعالة يف انتقباء أفرادهبا لوسبائل اإلعبالم، فبعبد مبا كانبت بعبا النظر 
األمببر علببى بببري ذلببك  الرصاصبة السببحرية تببري اجلمبباهري عببارة عببن كائنببات سببلبية تتصبرف وفببق نسببق واحببد، أصببح

بعدما اتضح الدور القوي للمت ريات يف املعرفة واإلدراك والثقافات الفرعيبة وبالتبان م يعبد ممكنبا ضبم اجلمباهري وفبق 
 .1لبيةالنظريات اليت تنظر إىل اجلمهور بطريقة س

البحث يف أمناط االحتياجات اليت تنجز من استخدام وسائل اإلعالم قبد ببدأ مبع  أن وتشري الدراسات إىل
الثالثينيببببات مببببن القبببببرن العشببببرين، حيبببببث أجريببببت العديببببد مبببببن الدراسببببات مبببببن هببببذا املنظببببور علبببببى قببببراءة الكتبببببب 

نببببات مببببن القببببرن املاضببببي يف أعمببببال ومسلسببببالت الراديببببو...اخل وقببببد تواصببببل االهتمببببام هبببببذه الدراسببببات يف األربعي
''وستانون''و ''بريلسون'' ...اخل ويعطي منوذج االسبتخدامات واالشبباعات جمموعبة مبن املفباهيم البيت و  ال رسفيلد 
 أكثر قوة من املت ريات االجتماعية والسكانية والشخصية. أمام وسائل اإلعالم األفراد أسلوب ت كد على أن

ر االسبتخدامات واالشبباعات يعتمبد علبى فسبة فبرول لتحقيبق جمموعبة مببن ويبرى كباتز و مالئبه أن منظبو 
 األهداف وتتضمن فرول النموذج ما يلي:

أعضاء اجلمهور مشاركون فعالون يف عملية االتصال اجلمباهريي ويسبتخدمون وسبائل االتصبال لتحقيبق  إن -
 أهداف مقصودة تليب توقعاهتم.

وسبببائل االتصبببال عبببن احلاجبببات البببيت يبببدركها أعضببباء اجلمهبببور ويبببتحكم يف ذلبببك عوامبببل  يعبببرب اسبببتخدام -
 الفروت الفردية أو عوامل التفاعل االجتماعي وتتنوع احلاجات باختالف األفراد.

التأكيببد علببى أن اجلمهببور هببو الببذي خيتببار الوسبببائل واملضببمون الببذي يشبببع حاجاتببه، فبباألفراد هببم البببذين  -
 ال، وليست وسائل االتصال هي اليت تستخدم األفراد.يستخدمون وسائل االتص
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يسببببتطيع أفببببراد اجلمهببببور دائمببببا حتديببببد حاجبببباهتم ودوافعهببببم، وبالتببببان خيتببببارون الوسببببائل الببببيت تشبببببع تلببببك  -
 احلاجات.
ميكببن االسببتدالل علببى املعببايري الثقافيببة السببائدة مببن خببالل اسببتخدامات اجلمهببور لوسببائل االتصببال ولببي   -

 .1ائل فقطمن خالل حمتوى الوس

إىل بعبببببببث احليببببببباة يف نظريبببببببة االسبببببببتخدامات  ويف املنتهبببببببى أدى ظهبببببببور  تكنولوجيبببببببا اإلعبببببببالم واالتصبببببببال
واالشببباعات ألهنببا تتصببل باالحتياجببات االجتماعيببة والنفسببية للجمهببور الببذي يعتببرب أساسببا الهتماماهتببا، كمببا يعتببرب 

ولبذلك جنبد أن البحبو  املرتبطبة  علبى إختيارتبه اءتبه بنبيسبوك احد البدائل املطروحة أمام الشباب إلشباع حاجااالف
بتبأثري مواقبع الشببكات االجتماعيببة علبى العالقبات االجتماعيببة تتصبدر البحبو  الببيت تبري يف جمبال االسببتخدامات 

ن احلاجبببات املرببببوب يف أ واالشبببباعات وذلبببك لسبببهولة تطبيبببق الفبببرول اخلاصبببة هببببذه النظريبببة، كمبببا ميكبببن القبببول
األخببرى الن الفايسبببوك أصبببح يأخببذ وقتببا طببويال  علببى الفايسبببوك عنهببا يف الوسببائل اإلعالميببة حتقيقهببا اكببرب ظهببورا

 من يوميات األفراد لتلبية حاجاهتم.

إن الفايسبوك بصفة خاصة ومواقع الشبكات االجتماعية بصفة عامة  تص بالتفاعلية وخاصبة مبع الويبب 
الشباعات مما جيعل هذه النظرية هي األنسبب علبى تفسبري مما جعلها أكثر مالئمة مع نظرية االستخدامات وا 2.0

استخدامها من طرف األفراد ونظرا ملا تتيحه مواقبع الشببكات االجتماعيبة مبن اتصبال تفباعلي فبنن اهتمبام اجلمهبور 
قد تت ري نظرا الرتباط املستخدمني بصفحات خمتلفة عبرب مواقبع الشببكات االجتماعيبة نتيجبة الطبيعبة املفتوحبة هلبذه 

ملواقببع ومببا هلببا مببن قببدرة علببى إرسببال وتلقببي الرسببائل وميكببن توظيببف هببذه النظريببة مببن خببالل التعببرف علببى عببادات ا
 وأمناط استخدام الشباب للفايسبوك وما حيققوه من اشباعات خاصة يف جانب عالقتهم االجتماعية.

خيتلبف مبن شبخص  اإلشبباع البذي يبحبث عنبه الشبباب اجلزائبري مبن وراء اسبتخدام الفايسببوك أن وللعلبم
 ألخر وهو لي  بالضرورة هو نفسه اإلشباع الذي سوف حيصلون عليه يف النهاية.

 .إطار نظري هلذه الدراسة هي ت نظرية االستخدامات واالشباعايف النهاية ميكن القول أن و 

 إسقاط النظرية وتطبيقها:

وقبببد ا إسبببقاطها يف اجلبببانبني املنهجبببي  قمنبببا يف دراسبببتنا هبببذه باالعتمببباد علبببى نظريبببة االسبببتخدامات واالشبببباعات
 والتطبيقي، وميكننا توضيح كيفية إسقاط النظرية وتطبيقها كمايلي:

بنباء إشبكالية الدراسبة وعرضبها، وصبيابة تسباؤالت الدراسبة اعتمبادا علبى مبدخل االسبتخدامات  :اجلانب املنهجبي
 واإلشباعات من خالل تساؤالت الدراسة.
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تمارة االسبتبيان وبباألخص يف حمورهبا الثباين علبى مبدخل االسبتخدامات واإلشببباعات تصبميم اسب اجلانبب التطبيقبي:
 واالشباعات احملققة من استخدامه. كمن خالل استخدامات الشباب اجلزائري لفايسبو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 المبحث األول: ماهية مواقع الشبكات االجتماعية

 األول: تعريف مواقع الشبكات االجتماعية المطلب

يعترب مصطلح الشبكات االجتماعية من املصبطلحات احلديثبة البيت لقيبت اهتمبام كببري مبن طبرف البباحثني 
حيبث واملختصني يف العديد من اجملاالت وهلذا تعبددت تعريفبات مواقبع الشببكات االجتماعيبة مبن باحبث إىل  خر،

الشببببكات االجتماعيبببة املتصبببلة مباليبببني األجهبببزة حبببول العبببام ،لتشبببكل جمموعبببة مبببن تعبببرف علبببى أهنبببا جمموعبببة مبببن 
الشبكات الضخمة و اليت تنقل املعلومات اهلائلة بسرعة فائقة بني دول العبام املختلفبة ،و تتضبمن معلومبات دائمبة 

( تتببيح world wide webويف تعريببف أخببر هببي جمموعببة مببن املواقببع علببى شبببكة االنرتنببت العامليببة ) ،1التطببور
التواصببل بببني األفببراد يف بيئببة جمتمببع افرتاضببي جيمعهببم االهتمببام أو االنتمبباء لبلببد أو مدرسببة أو فئببة معينببة ، يف نظببام 

كمببببببببببا تعببببببببببين '' التو يببببببببببع أو البببببببببببث مببببببببببن خببببببببببالل وسببببببببببائل االتصببببببببببال عببببببببببن بعببببببببببد   .2عبببببببببباملي لنقببببببببببل املعلومببببببببببات 
télécommunications 3مات املعلومات''.)أو االتصاالت السلكية والالسلكية( خلد 

 ''2.0كما تعرف على  أهنا '' جمموعة من املواقع على شببكة االنرتنبت ظهبرت مبع اجليبل ''الثباين للويبب 
تتبببيح التواصبببل ببببني األفبببراد يف بيئبببة جمتمبببع افرتاضبببي جيمعهبببم حسبببب جمموعبببات اهتمبببام، أو شببببكات انتمببباء )بلبببد، 

و يببرى الشببهري  بأهنببا: منظومببة مببن الشبببكات االلكرتونيببة تسببمح للمشببرتك فيهببا  ،4جامعببة، مدرسببة، شببركة...اخل(
نشبببباء موقببببع خبببباص بببببه، ومببببن مث ربطببببه مببببن خببببالل نظببببام اجتمبببباعي الكببببرتوين مببببع أعضبببباء  خببببرين لببببديهم نفبببب  بن

 االهتمامات، واهلوايات، باالعتماد على االنرتنت وتسمح لألفراد مبا يلي:

 دد ضمن إطار حمددبناء ملف شخصي عام أو شبه عام حم -1
 تظهر الئحة املستخدمني الذين يتشاركون مع بعضهم  -2
 عرل قائمة االتصال وما قام به اآلخرون داخل نف  النظام -3

 كما تعرف أيضا على أهنا جمموعة جديدة من وسائل اإلعالم على االنرتنت تشرتك باخلصائص التالية:

تعليقبات( مبن أي مهبتم، وتلقبى اخلبط الفاصبل ببني املشاركة: فهي تشجع علبى املسبامهات وردود الفعبل )ال -1
 وسائل اإلعالم واملتلقني.

االنفتباال: معظببم شبببكات التواصبل االجتمبباعي عبببارة عبن خببدمات مفتوحببة لبردود الفعببل واملشبباركة وتبببادل  -2
املببرور  املعلومببات والتعليقببات، ونببادرا مببا يوجببد حببواجز أمببام الوصببول إىل احملتببوى واالسببتفادة منببه الن اايتببه لكلمببة

 أمر بري موجود هنائيا.
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أحمد يونس محمد حمودة ، دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القاضايا المجتمعية ،مذكرة ماجستير -
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احملادثة: تعتمد شببكات التواصبل االجتمباعي علبى احملادثبة باتباهني يعكب  وسبائل اإلعبالم التقليديبة البيت  -3
 تعتمد على مبدأ بث املعلومات ونشرها باتاه واحد، جلميع املتلقني.

بشببكل فعببال ويببربط تلببك  التجمببع: تتببيح شبببكات التواصببل االجتمبباعي إمكانيببة التجمببع بسببرعة والتواصببل -4
 1التجمعات اهتمامات مشرتكة مثل حب التصوير الفوتوبرايف والقضايا السياسية وبريها.

ويعرف  اهر راضي مواقع الشبكات االجتماعية على أهنا:'' منظومة من الشبكات االلكرتونية اليت تسبمح 
ي الكببرتوين مببع أعضبباء  خببرين لببديهم للمشببرتك فيهببا بننشبباء موقببع خبباص بببه ومببن مث ربطببه عببن طريببق نظببام اجتمبباع

 2االهتمامات واهلويات نفسها''.

 من خالل النقاط السابقة ميكننا تقدمي التعريف اإلجرائي التان:

مواقببع الشبببكات االجتماعيببة هببي مصببطلح يطلببق علببى جمموعببة املواقببع علببى شبببكة االنرتنببت الببيت ظهببرت مببع 
'' منهبببببا الفايسببببببوك، والتبببببوتري، وهبببببذه الشببببببكات تسبببببمح 2.0اجليبببببل الثببببباين للويبببببب أو مبببببا يعبببببرف باسبببببم ''ويبببببب 

ملسببتخدميها بننشبباء صببفحات وحسببابات خاصببة ببباألفراد، وهببذا مببا يتببيح التواصببل بببني األفببراد واألصببدقاء يف بيئببة 
جمتمببع افرتاضببي جيمعهببم حسببب جمموعببات اهتمببام أو شبببكات انتمبباء )بلببد، مدرسببة، جامعببة...اخل( كببل هببذا يببتم 

باشبببر مثبببل إرسبببال الرسبببائل أو االطبببالع علبببى امللفبببات الشخصبببية ل خبببرين ومعرفبببة أخببببارهم عبببن طريبببق التواصبببل امل
 ومعلوماهتم اليت يتيحوهنا للعرل، فمواقع الشبكات االجتماعية من خالل التعاريف السابقة تتميز ب: 

 نظام عاملي خارج حدود املنطقة والدولة. -
 عام افرتاضي تقين. -
 املعلومات.تعتمد على بروتوكوالت لنقل  -
 االتصال يتم من خالل عناوين خاصة وأجهزة الكرتونية. -

 المطلب الثاني: نشـأة مواقع الشبكات االجتماعية

مبن قببل ''جبون ببارتز'' البذي كبان باحثبا يف  1954صيك مصطلح مواقبع الشببكات االجتماعيبة يف العبام 
العشبرين بعبا الوسبائل االلكرتونيبة االجتماعيبة العلوم اإلنسانية يف جامعة لندن، وظهرت يف السببعينات مبن القبرن 

مببن النببوع البببدائي، وكانببت قببوائم الربيببد االلكببرتوين مببن أوائببل التقنيببات الببيت سببهلت التعبباون والتفاعببل االجتمبباعي 
 وأتاال هذا التفاعل لإلنسان تطوير عالقات ثابتة وطويلة األمد مع اآلخرين وبالبا ما كانت بأمساء مستعارة.
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التسبعينات مبن القبرن العشبرين ببدأت مواقبع الشببكات االجتماعيبة بشبكلها احلبديث الظهبور ويف منتصف 
  1مدفوعة بالطبيعة االجتماعية للبشر وحاجاهتم للتواصل.

وهبببببو موقبببببع  1955( انطلبببببق يف العبببببام classmates.comوأول موقبببببع للشببببببكات االجتماعيبببببة هبببببو )
ن الروضببة حبب  اجلامعببة وعضببوية هببذا املوقببع جمانيببة،  يببث اجتمبباعي لالتصببال والتواصببل مببع األصببدقاء واملعببارف مبب

يستطيع أي شخص أن ينشك ملفه الشخصي مث يبحث عن  مالء  خرين ويستطيع من خالله أن يتصبل بأصبدقاء 
 2فقد االتصال هبم وينظم لالجتماعات احمللية والدردشة يف املنتديات.

ماعيببة، األوىل هببي مرحلببة اجليببل األول للويببب كمبا ميكببن رصببد مببرحلتني أساسببيتني لتطببور الشبببكات االجت
1.0 web  2.0واملرحلببببة الثانيببببة هببببي اجليببببل الثبببباين للويببببب web  بببببري أن أكثببببر مواقببببع الشبببببكات االجتماعيببببة

 ظهرت خالل املرحلة الثانية.

 املرحلة األوىل 

سبتخدمني إىل شبكة املعلومات البيت وفرهبا عبدد قليبل مبن النبا  لعبدد كببري جبدا مبن امل web 1.0يشري 
تتكببببون أساسببببا مببببن الصببببفحات ويببببب ثابتببببة وتتببببيح جمببببال صبببب ري للتفاعببببل وميكببببن وصببببف هببببذه املرحلببببة التأسيسببببية 

سبببببيك  دقريبببببز  -للشببببببكات االجتماعيبببببة، ومبببببن أببببببر  الشببببببكات البببببيت تكونبببببت مبببببع هبببببذه املرحلبببببة شببببببكة موقبببببع
sixdegres دراج أصببدقائهم وقببد اخفببق الببذي مببنح لألفببراد املتفبباعلني يف إطبباره فرصببة طببرال حملببات عببن حيبباهتم وإ

كمببا شببهدت هببذه املرحلببة إنشبباء مواقببع شببهرية أخببرى مثببل موقببع ''اليببن جورنببال'' وموقببع   2000هببذا املوقببع عببام 
وكببان ابببر  مببا ركببزت عليببه مواقببع الشبببكات االجتماعيببة يف بببدايتها  1999''كايوورلببد'' الببذي انشببأ يف كوريببا سببنة 

، وعلببى الببربم مببن أهنببا وفببرت بعببا خببدمات الشبببكات االجتماعيببة خدمببة الرسببائل القصببرية واخلاصببة باألصببدقاء
   3احلالية، إال أهنا م تستطع أن تدر ر ا على م سسيها وم يكتب للكثري منها البقاء.

 :املرحلة الثانية 

إىل جمموعبببببة مبببببن التطبيقبببببات علبببببى الويبببببب )مبببببدونات ، مواقبببببع املشببببباركة، الوسبببببائط  2.0يشبببببري الويبببببب 
  اهتمببت بتطببوير اجملتمعببات االفرتاضببية مركببزة علببى درجببة كبببرية مببن التفاعببل واالنببدماج والتعبباوناملتعببدد....اخل( الببيت

ولقبببد ارتبطبببت هبببذه املرحلبببة بشبببكل أساسبببي بتطبببوير خبببدمات شببببكة االنرتنبببت وتعتبببرب مرحلبببة اكتمبببال الشببببكات 
 االجتماعية وميكن أن ت رخ هلذه املرحلة بانطالقة
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 كي املشهور مث موقع الفايسبوك.موقع ماي سبي : وهو املوقع األمري -

وتشببهد املرحلببة الثانيببة مببن تطببور الشبببكات االجتماعيببة علببى اإلقبببال املتزايببد مببن قبببل املسببتخدمني ملواقببع 
 الشبكات االجتماعية ويتناسب ذلك اإلقبال املتزايد مع تزايد مستخدمي االنرتنت على مستوى العام.

آلراء حبول أول شببكة اجتماعيبة عبرب االنرتنبت وسبنحاول هنبا وأمام هاتني املبرحلتني ببدا وضبحا اخبتالف ا
أن نببببورد اآلراء الببببيت تبحببببث عببببن أول شبببببكة اجتماعيببببة عببببرب االنرتنببببت حيببببث يببببرى البببببعا بببببأن أول موقببببع خبببباص 

، والبببذي مسبببح للمسبببتخدمني 1997والبببذي ظهبببر عبببام  sexedegress.comبالشببببكات االجتماعيبببة هبببو موقبببع
، بالسببببببماال 1998ووضببببببع قائمببببببة أصببببببدقائهم وبببببببدأ ذلببببببك منببببببذ عببببببام  profileبوضببببببع معلومبببببباهتم الشخصببببببية 

للمسببتخدمني بتصببفح قائمببة األصببدقاء هببذه املالمببح أو اخلصببائص ظهببرت يف عببدد مببن املواقببع الببيت سبببقت موقببع 
sixdegress.com '' فاملعلومات الشخصيةprofiles''' وجدت يف مواقع التعارف 'dating sites '' وحب  يف

لألشبببخاص االنتسببباب إىل املبببدار  أو الثانويبببات أو  classmantes.comجتماعيبببة، كمبببا أتببباال موقبببع املواقبببع اال
الكليببات الببيت ينتمببون إليهببا وتصببفح الشبببكات اخلاصببة ببباألفراد الببذين ينتمببون إليهببا، بببري أن املسببتخدمني م يكببن 

 ذا يعتبببببرب موقبببببعبنمكببببباهنم خلبببببق صبببببفحات خاصبببببة وحتديبببببد قائمبببببة لألصبببببدقاء إال بعبببببد سبببببنوات متبببببأخرة، وهلببببب
sixdegress.com  أول موقبع  بع ببني كبل هبذه املالمبح واخلصببائص ولقبد روج هبذا املوقبع لنفسبه كبأداة تسبباعد

 النا  يف التواصل وإرسال الرسائل ل خرين.

ظهبببر العبببام  1999ببببدأت هبببذه األدوات االجتماعيبببة تتزايبببد ويف سبببنة  2001إىل سبببنة  1997ومبببن 
حيبث تضبمن األصبدقاء  2001وجسد مالمح مواقبع الشببكات االجتماعيبة عبام  gy worldاالفرتاضي الكوري 

مببن اجببل مسبباعدة  ryzg.com 2001وخدمببة تببدوين املببذكرات وبريهببا، أمببا املوجببة الثانيببة فكانببت مببع إطببالت 
األشببخاص يف  يببادة فعاليببة الشبببكات التجاريببة، وتوالببت بعببد ذلببك الشبببكات االجتماعيببة يف الظهببور حيببث ظهببر 

fecbook, twitter, myspace  وبريهببا مببن املواقببع، لتسببتمر ظبباهرة مواقببع الشبببكات االجتماعيببة يف التنببوع
 1والتطور.

 المطلب الثالث: أهمية الشبكات االجتماعية

الشبكات االجتماعية دورا كبري يف تبادل املعلومات حول العام، وذلك باسبتخدام التقنيبات الرقميبة  تلعب -
 يف االتصاالت وتطوير أداء الشبكات.

فقد أحدثت هبذه الشببكات انعكاسبات كببرية علبى قواعبد حريبة النشبر والتعببري وتبدعيم الفكبر البدميقراطي  -
اجتماعيببة وتاريبة انتشببرت وتكونببت حوهلببا اجلماعببات مسببتفيدة مببن وحقبوت اإلنسببان وبريهببا مببن مفبباهيم سياسببية و 
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سببهولة اسببتخدامها واملشبباركة فيهببا دون خببربات تقنيببة أو تكبباليف ماديببة، يببرى البببعا أهنببا سببوف تبب دي إىل بببزو  
 1)فكر كوكيب( يعمل على ت يري العام.

تعليمية، كما اثر اجيابيا علبى طريقبة إن استخدام الشبكة االجتماعية يف التعليم أدى إىل تطور يف العملية ال -
أداء املعلبم واملببتعلم واجنا اهتمببا داخببل الفصبل الدراسببي الحتوائهببا علببى املعلومبات املتنوعببة يف شبب  اجملبباالت، فمواقببع 
الشبببببكات االجتماعيببببة سببببامهت بببببدور كبببببري واجيببببا  يف اجملببببال التعليمببببي، ومببببن تلببببك األدوار الببببيت تقببببوم هبببببا مواقببببع 

 ماعية يف اجملال التعليمي ما يلي:الشبكات االجت
أداة حلفببب  املعلومبببات كمبببا تسببباهم يف تنميبببة القبببدرات املعلوماتيبببة لبببدى الطبببالب وتنميبببة مهبببارات التفكبببري  -

العلمببي وتسبباعد علببى تطببوير التفكببري اإلبببداعي كمببا يسببرت لألفببراد االتصببال بامل سسببات التعليميببة بببني دول العببام 
الشبكة االجتماعية، ميكن االطالع على اجملاالت والبدوريات والنشبرات العلميبة متباعدة األطراف من خالل مواقع 
 2والكتب واملقاالت والتقارير املتنوعة.

كمبببا هلبببا أمهيبببة كببببرية مبببن خبببالل انتشبببار حريبببة البببرأي والتعببببري ومبببا تقبببوم ببببه مبببن مسببباندة ضبببحايا البببزال ل  -
 والكوار  الطبيعية، ونشر رسائل االست اثة.

 خصائص الشبكات االجتماعية المطلب الرابع:

ملواقع الشبكات االجتماعية خصائص ومميزات كثرية جعلت منها مقصدا مبقتضبى االنرتنبت يف  يبع أحنباء 
 العام وفيما يلي أهم تلك اخلصائص:

  التعريف بالذات: اخلطوة األوىل للدخول إىل الشبكات االجتماعيبة هبي إنشباء صبفحة معلومبات شخصبية
املوسبيقى  يضعها املستخدم ويطورها ويقوم من خالهلا بالتعريف بنفسه من خالل البنص، الصبوروهي الصفحة اليت 

والفيديوهات وبريها من الوظائف األخبرى، كمبا تسبمح مواقبع الشببكات االجتماعيبة لألشبخاص بتنظبيم عالقباهتم 
 االجتماعية و تعبئة صفحاهتم الشخصية بالطريقة اليت حيب أصدقائهم رؤيتهم هبا.

 جديبببدة لتكبببوين اجملتمبببع: تسبببمح الشببببكات االجتماعيبببة لألشبببخاص خبلبببق صبببداقات مبببع أصبببدقاء  طبببرت
يبببادلوهنم االهتمببام واحملتببوى وبالتببان فهببي تسبباهم بشببكل فعببال يف تسببيد مفهببوم اجملتمببع االفرتاضببي املتواجببد منببذ 

النبا  فمسبتخدمي هبذه بداية تطبيقات االنرتنت بري أن الشبكات االجتماعية دعمت طرت جديدة لالتصال ببني 
'' والتطبيقببببات املدجمببببة يف مواقببببع tagsاملواقببببع خيببببريون يف االتصببببال بببببني خمتلببببف األسبببباليب الرقميببببة، مثببببل الرسببببم ''

الشبكات كما بنمكان األشخاص االنضمام إىل جمموعات قراء الكتب للتواصل حبول الكتبب البيت احتواهبا وبريهبا 
 من اخلدمات...

 ألمبببور البببيت سببباعدت بشبببكل كببببري يف انتشبببار الشببببكات االجتماعيبببة هبببي سبببهولة االسبببتخدام: مبببن ببببني ا
 بساطتها لذا فان أي شخص ميلك مهارات أساسية يف االنرتنت ميكنه خلق وتسيري موقع شبكة اجتماعية.
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  التفاعليبببة: لقبببد سبببعت مواقبببع الشببببكات االجتماعيبببة منبببذ بدايبببة ظهورهبببا إىل تسبببيد التفاعليبببة ببببني أفرادهبببا
 1ارية والتطور.لضمان االستمر 

 االهتمببببام: وهببببي شببببببكات تبببببا مبببببن خببببالل مصبببببلحة مشببببرتكة مثبببببل األلعبببباب، املوسبببببيقى، سببببوت العمبببببل  
 السياسة، الصحة، والش ون اخلارجية، وبريها.

 كما تتميز مواقع الشبكات االجتماعية خبصائص معينة وهي فيما يلي:

 ائها باسبببتعرال شببببكات أصبببدقائهم  بببزين البيانبببات: تسبببمح بالبيبببة مواقبببع الشببببكات االجتماعيبببة ألعضببب
ومتكببني املسببتخدم مببن اسببتعرال شبببكته اخلاصببة ومشبباركتها مببع عامببة النببا  واألصببدقاء ، وتببوفر بعببا الشبببكات 

 على تطبيقات تسمح للمستخدمني بوصف العالقة بينهم وبني األعضاء اآلخرين.
 ة، يسببببتطيع مببببن خالهلببببا نشبببباطات مببببن القاعببببدة إىل القمببببة: تببببوفر الشبببببكات االجتماعيببببة منصببببات مثاليبببب

املستخدمون املشرتكون بنف  القبيم واالهتمامبات أن يتعباونوا بشبكل فعبال وبتكباليف اقبل، فمبثال يسبتطيع األطبباء 
كمبببا   withinأن يتشبباركوا ويتأكبببدوا مبببن احلببباالت الطبيبببة النبببادرة مبببن خبببالل الشببببكات االجتماعيبببة الصبببحية مثبببل 

 '' careميكن تنظيم احتجاجات من خالل استخدام مواقع مثل ''
  إعببادة تنظببيم اجل رافيببا: أتاحببت الشبببكات االجتماعببات نقبباط دخببول جديببدة علببى االنرتنببت '' الشخصببية

العامليبببة للنبببا '' وحببب  وقبببت قريبببب كبببان النبببا  يتحبببدثون مبببع بعضبببهم الببببعا مبببن خبببالل الشببببكات االجتماعيبببة 
القائمبببة علبببى املكبببان إىل  باسبببتعارة املكبببان )املبببدن، العنببباوين، الصبببفحات الرئيسبببية...اخل(وحولت هبببذه االسبببتعارات

 شخصية منها املدونات، امللف الشخصي، صور.
  العاطفة من خالل احملتوى: املشباركة العاطفيبة إحبدى البدوافع الرئيسبية السبتخدام التبدوين املصب ر، وتبرتبط

قببوة وخصببائص الشبببكات االجتماعيببة مببع مببا يعببرف باملشبباركة أو التبببادل العبباطفي، ويظهببر ذلببك بشببكل واضببح يف 
البيت تسبمح خصائصبها للمسبتخدم ببالتفكري يف  '' social awareness streamsيبارات البوعي االجتمباعي ''ت

 2كيفية املشاركة العاطفية.
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 المبحث الثاني: أهم مواقع الشبكات االجتماعية

 المطلب األول: موقع الفايسبوك

منتببدى اجتماعيببا وحسببب بببل  يعببد موقببع الفايسبببوك مببن أهببم مواقببع الشبببكات االجتماعيببة وهببو ال ميثببل
 1تعدى إىل قاعدة تكنولوجية سهلة بنمكان أي شخص أن يفعل بواسطتها ما يشاء.

عندما كان طالببا يف جامعبة هارفبارد، ويزيبد عبدد مسبتخدمي  2004ويعترب مارك روكربريج هو منشئه عام 
ل بة خمتلفبة، وليبتمكن األفبراد  70 مليون  مستخدم مبن  يبع أحنباء العبام، وببأكثر مبن 200هذا املوقع على مليار 

من التسجيل على هبذا املوقبع، ينب بي أن يكبون املسبتخدم قبد تباو  الثالثبة عشبر عبام ويتعبني أن نشبري إىل أن نسببة 
املببراهقني مببن مسببتخدمي الفايسبببوك اقببل مببن الفئببات األخببرى، كمببا يسببتخدم املوقببع مببن طببرف العديببد مببن البببال ني  

 كأولياء األمور.

تخدامه ال يقتصر على األفراد فحسب، فهناك الكثري من الشركات واملنظمبات واحلكومبات يف كما أن اس
خمتلفببة أحنبباء العبببام الببيت تسبببتخدم املوقببع إلرسبببال الرسببائل التسبببويقية و ببع التربعبببات اخلرييببة والتواصبببل مببع العمبببالء 

 2واألعضاء.

   اتببببببببببببببببببببببببببببب ،ميكنهم من تبادل املعلومدمنيويعترب الفايسبوك موقع يساعد على تكوين عالقات بني املستخ

و امللفات والصور الشخصبية و مقباطع الفيبديو و التعليقبات ،كبل هبذا يبتم يف عبام إفرتاضبي ، يقطبع حباجز البزمن 
 3.و املكان . كما يعد موقع فايسبوك واحد من أشهر املواقع على الشبكة العاملية ،ورائد التواصل اإلجتماعي 

 األنشطة املتوفرة ملستخدمي موقع الفايسبوك: -

يوفر الفايسببوك جلميبع املسبتخدمني التمتبع خببدمات الدردشبة ومشباركة الصبور ،  وكبذلك  إمكانيبة إرسبال 
مقبباطع الفيببديو واالتصببال بببني األفببراد  وتبببادل األخبببار الشخصببية واالسببتمتاع باأللعبباب املتببوفرة واملتجببددة وحتديببد 

 وإرسال رسائل التهنئة بأعياد الدينية واإلجا ات والبحث عن األصدقاء واألقارب.أماكن اللقاء  

ومن املالح  أنه  قلما يوجد شخص ال ميكنه استخدام الفايسبوك وهو يعرف يف كثري من األحيبان باسبم  
دمني طببوال اليببوم أداة للتواصببل االجتمبباعي ويقببوم  املوقببع بببدعم األنشببطة اليوميببة دائمببة الت ببري للماليببني مببن املسببتخ

وعلببى مببدار األسبببوع وكأنببه شبببكة إمببداد بالطاقة،باإلضببافة إىل تببوفره علببى عببدد هائببل مببن األنشببطة الببيت ال ميكببن 
 حصرها يف ال الب. 
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يتمتبببع باحليويبببة والديناميكيبببة الدائمبببة فعلبببي عكببب  الصبببحف واإلذاعبببة  وميكبببن القبببول أن موقبببع فايسببببوك
والتلفيزيببون، يعتببرب املسببتخدم هببو القببائم بالعمببل علببى املوقببع، فمضببمون املوقببع هببو إنتبباج  بباعي حليبباة املاليببني مببن 

 املستخدمني.

 أهم اخلصائص اليت يوفرها الفايسبوك -

Wallة امللبببببف الشخصبببببي ألي مسبببببتخدم  يبببببث تتبببببيح : لوحبببببة احلبببببائط وهبببببي تعتبببببرب مسببببباحة خاصبببببة يف صبببببفح
 لألشخاص مثل األصدقاء إرسال الرسائل املختلفة إىل املستخدم.

Pokes:   وهببي تتبببيح للمسبببتخدمني إرسببال نكبببزه  افرتاضبببية إلثببارة االنتبببباه إىل بعضبببهم البببعا وهبببي تعتبببرب إشبببعار
 خيطر املستخدم بأن احد األصدقاء يقوم الرتحيب به.

Photo: متكن املستخدمني من حتميل األلبومات والصور من أجهزهتم إىل املوقع. الصور اليت 

Status هببي احلالببة الببيت تسببمح للمسببتخدمني بنمكانيببة إبببال  أصببدقائهم بأمبباكنهم ومببا يفعلونببه مببن أعمببال يف :
 الوقت احلان.

News feed: ث تب دي دور متييبز الت ذيبة اإلخباريبة والبيت تتجلبى علبى الصبفحة الرئيسبية جلميبع املسبتخدمني حيب
بعبببا البيانبببات مثبببل الت بببريات البببيت حتبببد  يف امللبببف الشخصبببي، وكبببذلك األحبببدا  املرتقببببة وأعيببباد املبببيالد اخلاصبببة 

 بأصدقاء املستخدم.

Gifts اهلبببدايا هبببي تسبببمح  للمسبببتخدمني بنرسبببال هبببديا افرتاضبببية إىل أصبببدقائهم وتظهبببر علبببى امللبببف الشخصبببي :
 دية.للمستخدم الذي يقوم باستقبال اهل

Maret place: 1السوت الذي يتيح للمستخدمني نشر إعالنات مبوبة جمانية   

كمببا ميكببن القببول أن الفايسبببوك: '' هببو شبببكة اجتماعيببة اسببتأثرت بقبببول وتبباوب كبببري مببن النببا  خصوصببا مببن 
( يف 2004الشببباب يف  يببع أحنبباء العببام وهببي ال تتعببدى حببدود مدونببة شخصببية يف بدايببة نشببأهتا يف شببباط عببام )

جامعبة )هارفببارد(يف الواليببات املتحببدة األمريكيبة، مببن قبببل طالببب متعثببر يف الدراسبة يببدعى )مببارك روكببربريج( وكانببت 
مدونتببه )الفايسبببوك( حمصببورة يف بببدايتها يف نطببات اجلامعببة و ببدود األصببدقاء ) وكببربريج( الطالببب املهببوو  يف برجمببة 

 ذه املدونة ستجتاال العام االفرتاضي بفرتة  منية قصرية جدا.هو وصديقني له أن ه 2الكومبيوتر م خيطر بباله.

 أمهية الفايسبوك
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تعتبببرب االنرتنبببت أدت للتبببأثري علبببى الفكبببر االجتمببباعي والتنظيمبببي للمجتمعبببات احلديثبببة وقبببد أثبببرت فيبببه  اجتماعيبببا:
بعمق، وأدى ذلك إىل برو  مفاهيم  حول أس  التنظيمات من حيث البنية والقيادة والسيطرة واالتصبال والتكيبف 

تمعيببببة ويف نفبببب  السببببيات تعتببببرب واالسببببتفادة مببببن مواهببببب اجلميببببع، وبببببريت املعطيببببات املوجببببودة يف التنظيمببببات اجمل
اجملتمعات االفرتاضية عامة و الفايسبوك خاصة منصة اجتماعية أدت إىل التقريب بني فئات اجملتمبع الطبيعيبة وخلبق 

 جمتمعات أكثر  انسجام وتواصل ب ا النظر عن احلالة االجتماعية والسياسية واالقتصادية.

ايسبببوك بصببفة خاصببة خللببق العالقببات االجتماعيببة أو وتسببتخدم الشبببكات االجتماعيببة بصببفة عامببة و الف
لتوطيدها واإلبقاء عليها دائمبة وكبذلك يسبتخدم الفايسببوك للتعبئبة االجتماعيبة يف إطبالت ابالت مبن اجبل الت يبري 
االجتماعي وت يري السلوكيات االجتماعيبة ملسبتخدمي هبذه الشببكات وقبد ظهبر مبا يطلبق عليبه بباحلراك البواما أو 

يع وهبببي حركبببة سبببرية تبببتم علبببى ارل الواقبببع أو علبببى شببببكة االنرتنبببت ويبببتم التحضبببري هلبببا يف اجملتمعبببات احلبببراك السبببر 
االفرتاضبية عامبة والشببكات االجتماعيبة خاصبة ويبتم مبن خالهلبا لفبت االنتبباه إىل مشبكل اجتمباعي تقبوم بتزويببدك 

 مبستجدات أصدقائك ومعارفك أوال بأول.

ات الشخصية للمسبتخدمني ميكبن توجيبه اإلشبهار اخلباص بالشبركات املنتجبة عن طريق استخدام  املعلوماقتصاديا: 
للخبببدمات اخلاصبببة وكبببذا السبببلع االسبببتهالكية وهبببذا مبببا جيعبببل اإلشبببهار أكثبببر فعاليبببة، فهبببو موجبببه حسبببب الربببببة أو 
ها حسب ميوالت املتلقي لإلشبهار، وميكبن معرفبة  هبذه املعلومبات عبن ربباتبه عبن طريبق املعلومبات البيت يقبوم بنشبر 

عبرب هبذه الشبببكة االجتماعيبة وكبذا التطبيقببات املواتيبة لبذلك وهنبباك مبن يبرى مببن املختصبني أن التسبويق االلكببرتوين 
علببى الشببببكات االجتماعيبببة سبببيتحكم يف جمببال كببببري مبببن الويبببب يف املسببتقبل كمبببا أن اسبببتعمال املسبببتخدمني هلبببذه 

 ستخدم أن يقوم بننشاء متجر الكرتوين .الشبكة يف هذا اجملال يسمى باملتجر االلكرتوين فبنمكان امل

وألببببرال تاريبببة يعببببرل فيهبببا املسببببتخدم سبببلع وخبببدمات للمسببببتخدمني اآلخبببرين وتلقببببي الطلببببات وفببببتح 
 مزادات الكرتونية حول سلع خمتلفة.

سبببيما ذائعبببة الصبببيت مثبببل ة يف احليببباة السياسبببية اللقبببد تببببني لرجبببال السياسبببة أمهيبببة الشببببكات االجتماعيببب سياسبببيا:
سبببوك ملخاطبببة كافببة فئببات اجملتمببع ومببع تزايببد حجببم العضببوية علببى الشبببكات االجتماعيببة فقببد قببام السياسببيون الفاي

باست الل هذا املناخ لتمويل االهتم االنتخابية وكسب األصوات والدعم املتواصل ويوجد اآلن مبا يسبمى مببدونات 
 ة القرار.التسويق السياسي، وجندها مت ل لة و م ثرة يف توجيه الرأي وصناع

: ببببر ت األمهيبببة الثقافيبببة للفايسببببوك ملبببا ظهبببر التفاعبببل داخبببل هبببذا النبببوع مبببن اجملتمعبببات وذلبببك عنبببدما مسبببح ثقافيبببا
 بالتعارف والتعريف بالثقافات املوجودة يف الواقع اليت تنتمي إليها أو يتبنها مستخدمي الشبكة االجتماعية.

مبببة واجملتمعبببات احملليبببة االفرتاضبببية قامبببت خبلبببق ثقافبببة كمبببا أن التفاعبببل الواقبببع داخبببل الفضببباء االفرتاضبببي عا
 سيربانية جديدة مميزة بعادات وأعراف جديدة تتماشى مع طبيعة هذا الفضاء.



 المطلب الثاني: موقع توتير

ميكبببن القبببول أن تبببويرت: '' هبببو موقبببع شببببكات اجتماعيبببة يقبببدم خدمبببة تبببدوين مصببب رة يسبببمح ملسبببتخدميه 
حرف للرسالة الواحدة، مباشرة عن طريق موقع إرسبال رسبالة نصبية  140أقصى  بنرسال حتديثات عن حالتهم  د

حرفبا كحبد  140، وتقبوم فكبرة تبوتري علبى السبماال للمسبتخدمني بنرسبال وقبراءة رسبائل قصبرية تتكبون مبن 1قصرية
 أقصى.

املوقبع  علبى يبد جباك در ي، وبيزسبتون، وايقبان ويليبامزو يسبمح 2006وانشأ يف والية كاليفورنيا يف العبام 
ملستخدميه إرسال رسائل عرب اهلاتف النقال، ورسائل فورية ، وتأو هذه الرسائل ردا على سب ال مباشبرة هبو '' مباذا 

 .األصدقاءتفعل؟ ويسمح كذلك بتبادل حاالهتم املزاجية بسهولة ويسر بني جمموعة كبرية من 

الرابببع يف االسببتخدام مببن بببني شبببكات التواصببل االجتمبباعي ويببوفر التعامببل بعببدة ل ببات لكثببرة  ويعتببرب تببويرت
 املستخدمني واملطورين، ويتميز بعدم وجود خدمة اإلعالنات على املوقع بالل ة االجنليزية.

اعيببة وقببد ت ل ببل املوقببع بشببكل متزايببد يف احليبباة اليوميببة للشببعوب وأصبببح هنبباك اهتمببام كبببري ب ثبباره االجتم
مليبون مسبتخدم يف هنايبة شبهر  200واالقتصادية والسياسية يف حياة النا  وتاو  عدد مسبتخدمي تبويرت يف العبام 

 2ألف يف نف  العام. 150ويف الوطن العر  وحده بلك عدد مستخدمي تويرت مليون و 2011 ذار من العام 

 يوتيوبموقع  المطلب الثالث:

، وماذا كبان هبذا املوقبع شببكة اجتماعيبة أم ال، ونظبرا ملبا يقدمبه املوقبع اختلفت اآلراء حول موقع اليوتيوب
مببن خببدمات مببن نشببر الفيببديوهات واسببتقبال التعليقببات عليهببا ونشببرها جعلنببا ندرجببه ضببمن أهببم مواقببع الشبببكات 

 االجتماعية.

شباد وهبم ت paypalعلى يبد ثالثبة مبوظفي  2005وقد انطلق موقع اليوتيوب يف اخلام  من فرباير سنة 
وكبذلك   1978هرين وهو شاب جامعي قام بتصميم شعارها وستيفن تشني  وهو أيضا شاب جامعي مبن مواليبد 

صبببباحب أول فيببببديو ا رفعببببه علببببى اليوتيببببوب وصببببور لنفسببببه وهببببو يف حديقببببة  1979كببببرمي جببببواد املولببببود يف سببببنة 
ة عنببدما كببان األصببدقاء يف حفلببة احليوانببات وقببد أنشببأت فكببرة إنشبباء موقببع يوتيببوب يف الواليببات املتحببدة األمريكيبب

والتقطوا مقباطع فيبديو وأرادوا أن ينشبروها ببني  مالئهبم وم يسبتطيعوا إرسباهلا عبرب االمييبل ولكبن املوقبع م ينطلبق إال 
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وكبببان  2005وكانبببت انطالقتببه احلقيقيببة يف ديسببمرب  2005بعببد التمويببل مببن قبببل سبببيكوى كببا  نببال يف نببوفمرب 
 1ن مشاهدة يوميا.مليو  100املوقع حيصل على 

التابعبببة جمللبببة احلاسبببوب العامليبببة بأنبببه: ''أكثبببر مواقبببع مشببباركة الفيبببديو  eneyclopediaوتعبببرف موسبببوعة 
شببهرة، والببيت تعببل مبقببدور أي شببخص حتميببل مقبباطع فيببديو قصببرية، ملعاينتهببا بشببكل خبباص أو عببام، ويعتببرب مكببان 

 2لتبادل أشرطة  الفيديو بني األهل واألصدقاء''.

وقببع اليوتيببوب مببن مضببمونه  للجميببع وإمكانيببة إضببافة مقبباطع الفيببديو والتسببجيل يف املوقببع وميكببن ويتببيح م
 املستخدمني من تقييم الفيديوهات اليت يشاهدوهنا والتعليق عليها وإبداء اإلعجاب عليها.

كما يتيح إرسال الفيديوهات إىل املدونات الشخصية أو املنتديات وكل هذه األشياء تبدخل ضبمن مسبات 
سبيما فئبة الشبباب البيت االجتماعي بني خمتلف الفئبات وال وخصائص اليوتيوب وبالتان ميكن اعتباره ساحة للتفاعل

علببى العالقببات االجتماعيببة لألفببراد ضببمن  تعتببرب أكثببر الفئببات النشببطة علببى هببذا املوقببع وهببذا بببدوره يبب ثر بالتببدريج
 اجملتمع.

 ل بلسغو غالمطلب الرابع : 

 ل، وهبو مشبروع مبن مشباريع التواصبل االجتمباعيببو بجتماعية ا إنشائها بواسبطة شبركة ل بل  شبكة ابو بيعترب 
ماعيببة يسببعى إىل تكببرار طريقببة تفاعببل النببا  حاليببا بشببكل وثيببق ممببا هببو عليببه احلببال يف خببدمات الشبببكات االجت

األخببرى مثببل الفايسبببوك وتببوتري ومببن مميببزات جببول بلبب   الببدوائر وهببي مثببل فئببات لالتصبباالت اخلاصببة بببك،  يببث 
مينببك مشبباركة التحببديثات بشببكل انتقببائي مببع جمموعببات خمتلفببة، وميكببن أن تشببمل علببى  اعببة األسببرة واألصببدقاء 

متداخلببة، وقببد أطلقببت هببذه  أووائببر منفصببلة و مببالء العمببل، والنببا  الببذين يتشبباركون نفبب  االهتمببام، وقببد تكببون د
ويف البدايببببة كانببببت التسببببجيالت علببببى أسببببا  الببببدعوة فقببببط مببببن طببببرف األعضبببباء  2011يونيببببو  28اخلدمببببة يف 

ومبن ببني  .3ل بالطلبب اجملنبون للحسبابات اجلديبدةبوببد ا إل اء اإلذن بسبب مبا وصبفته لألصدقاء ولكن فيما بع
شببخاص املوجببودين علببى مكاملببات الفيببديو وهببي تضببمن للمسببتخدم التعببرف علببى األ ل بلبب  وببباملزايببا اإلضببافية ل

نببت وهببي تشبببه خدمببة الببدخول يف حمادثببة مرئيببة وكببذلك جنببد ميببزة االهتمامببات تتببيح للمسببتخدم كتابببة شبببكة االنرت 
واملنتبديات  وإدخال اهتماماته لكي يتم تزويده بكافة املوضوعات ذات الصلة كما تتيح خاصبية املكاملبات اجلماعيبة

 واأللعاب.
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 المطلب الخامس :انستجرام

نستجرام من أفضل الشببكات االجتماعيبة وتعمبل علبى مببدأ مشباركة الصبور مبن اهلواتبف الذكيبة، وهلبا شبعبية تعترب ا
واسعة، وهي تسمح بتطبيق أنواع خمتلفة من املرشبحات لصبورك وهبذه املرشبحات تب دي جمموعبة مبن الوظبائف مثبل 

زيببز التببباين وحتسببني مظهببر الصببورة، لتبببدوا أكثببر احرتافيببة، كمببا يقببدم موقببع انسببتجرام املزيببد مببن إضبباءة الصببور وتع
 الت ريات اجلذرية على الصور باستخدام الفلرت لتبدوا وكأهنا صور فوتوبرافية.

كما يعترب املوقبع أداة لتحميبل الصبور وإدارة الصبور وتطبيبق املرشبحات ومشباركتها مبع األصبدقاء، ويسبمح 
بالتقاط الصور مع جها  أيفون واالندرويد وميكن مشاركة الصور مباشرة على مواقبع الشببكات االجتماعيبة مثبل  لنا

 فايسبوك وتويرت ومتبلر...اخل.

نسبتجرام علبى انبه: '' خدمببة لتعليق علبى الصبور وميكبن تعريبف اكمبا يسبمح هبذا التطبيبق للمسبتخدمني ببا
نبت البيت متكنبك مبن مشباركة حياتبك مبع األصبدقاء مبن خبالل سلسبلة رت جتماعيبة لتببادل الصبور عبرب االنالشبكة اال

نسببتجرام حتميببل الفيببديو ويتببيح للمسببتخدمني مببن باسببتخدام جهببا  حممببول كمببا يببدعم امببن الصببور الببيت ا التقاطهببا 
 .1خدمة تبادل الصور على الفور يف العديد من املواقع االجتماعية، مبا يف ذلك فليكر، فايسبوك''
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 المبحث الثالث: تأثير مواقع الشبكات االجتماعية

 المطلب األول: تأثير مواقع الشبكات االجتماعية على القضايا االجتماعية

 الهوية: - أ

تعتببرب اهلويببة مببن بببني أهببم القضببايا الببيت يطرحهببا اسببتخدام مواقببع التواصببل االجتمبباعي باسببتمرار ذلببك أهنببا 
تعتبببرب بامضبببة إذا مبببا عبببدنا إىل حمبببددات اهلويبببة البببيت عهبببدناها يف الواقبببع، ويعتبببرب النشببباط البببذي يقبببوم ببببه املسبببتخدم 

ات الببيت ينشببأها أو الببيت ينخببرط فيهببا أو الببيت املكببون الرئيسببي للهويببة عببرب مواقببع التواصببل االجتمبباعي، مثببل الصببفح
يعجب هبا، أو اليت عادة ما يتفاعل مع ما يرد فيها أو من ينشطون عربها، كل هذه األنشطة تعتبرب حمبددات للهويبة 
االفرتاضبببية للمسبببتخدم، إضبببافة إىل هبببذا هنببباك املعلومبببات البببيت يقبببدمها املسبببتخدم حبببول نفسبببه أو يصبببرال هببببا عنبببد 

 les-صبببفحة عبببرب أي مبببن شبببببكات التواصبببل االجتمببباعي وتسبببمى )املعلومبببات التصببببرحيية إنشببباءه حلسببباب أو

infiemation déclarative مثببل مببا يقدمببه املسببتخدم مببن معلومببات يف موقببع الفايسبببوك والببيت تشببمل عببادة )
 صورة فوتوبرافية ومعلومات على سبيل العمر ومكان اإلقامة، السن، اجلن .

كثريا عرب مواقع شبكات التواصل االجتماعي هبو حبول مبا إذا كانبت هويبة املسبتخدم   أما مشكل اهلوية الذي يطرال
  حقيقية أم مزيفة؟

ففببي الوقببت الببذي فضببل البببعا تسببيد هويتببه احلقيقيببة علببى الشبببكات يلجببأ البببعا اآلخببر إىل انتحببال 
 شخصيات ما، أو خلق هويات مزيفة.

ت على الشبكات االجتماعيبة ويتفاعبل بطبرت وعلى هذا األسا  ميكن لشخص واحد أن ينشأ عدة هويا
عببدة وهببو يف احلقيقببة نفبب  الشخصببية، لببذا فننببه ال ميكببن وضببع ثقببة عميبباء يف اهلويببات الرقميببة أو االفرتاضببية ميكببن 

 1تزييف اسم احلساب وتسجيل حمددات هوية كاذبة بالتان املالمح االجتماعية تكون مضللة''.

مبثاببة أداة يف اجملتمبع االفرتاضبي لتقيبيم مبدى مصبداقية املعلومبات وكبذا مبدى فاعليبة وبالتان اهلويبة الشخصبية تعتبرب 
االتصبال وهببي ضببرورية جببدا لبنبباء الثقببة الدائمببة بببني األصببدقاء املقببربني،  وكببذلك تعتببرب أداة للحفبباظ علببى شخصببية 

دام مواقببع شبببكات التواصببل الفببرد ومسعتببه آلجببل بنبباء اجملتمببع لببذلك فهببي متثببل أهببم القضببايا علببى الببيت  ثارهببا اسببتخ
 االجتماعي.
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 :الخصوصية -ب

'' اخلصوصية هبي حبق األفبراد يف عبدم إفشباء أو نشبر أي معلومبات عبن أنفسبهم، والبيت تعتبرب مكفولبة إىل 
حببد بعيببد يف خمتلببف التشببريعات وللمجتمببع، هببذا يف العبببام الببواقعي، أمببا يف العببام االفرتاضببي فقببد وضببعت سبببرعة 

 1علومات اخلصوصية حتت ض ط وصعوبة كبريتني''.تدفق البيانات وامل

واخلصوصبببية يف مواقبببع التواصبببل االجتمببباعي هبببي املعلومبببات الشخصبببية البببيت يعبببرف مبببن خالهلبببا الشبببخص 
 نفسه مثل االسم، العنوان الشخصي، رقم اهلاتف، االمييل اخلاص به إىل ما ذلك.

التواصبل االجتمباعي الن اخلصوصبية م تكبن وقد حيد  وأن تتعرل خصوصية أي شخص إىل االنتهباك يف مواقبع 
مبببن أولويبببات مببببالكي هبببذه املواقببببع، ومبببا ال يعلمببببه املسبببتخدمون هبببو حجببببم اجلمهبببور الببببذي يسبببتطيع الوصببببول إىل 
معلومباهتم بكبل يسببر وسبهولة إضببافة إىل ذلبك فننببه ميكبن للمواقببع يف حبد ذاهتببا مبن تنتهببك خصوصبية املسببتخدمني 

ال املعلومات الشخصية إىل طرف أخر دون استشارة املستخدم أو بيبع بيانباهتم إىل واملنخرطني هبا، ومثال ذلك انتق
املعلنبني السبتخدامها يف احلمبالت اإلعالنيبة، وهنببا حيبد  مشبكل  خبر وهببو إ عباج املسبتخدمني البذين سيصبببحون 

 يتلقون إعالنات كثرية ودون علمهم يف بالب األحيان.

يببببة باأللفببببة والثقببببة مببببع مببببن يتشبببباركون معهببببم، فببببنهنم قببببد ونتيجببببة لشببببعور مسببببتخدمي الشبببببكات االجتماع
يتشبباركون بببأكثر ممببا جيببب سببواء يف األمببور الشخصببية أو مببا يتعلببق بأمبباكن عملهببم أو شبب وهنم  املاليببة أو حبب  مببا 

 صيبهم من فضائح، وهذا ما يتسبب يف مشاكل كثرية بدءا باإلحراجات االجتماعية وانتهاء باملالحقات القانونية ي

فبمجببرد أن تتهببور إن صببح التعبببري وتكتببب انببك ستقضببي إجا تببك يف تركيببا، فأنببت حتمببا بببال وعببي تعببرل منزلببك 
 2للسرقة''.

ولألمهيببة الكبببرية الببيت تتمتببع هبببا اخلصوصببية يف العببام االفرتاضببي، فننببه يتوقببع أن تكببون هببي العملببة األكثببر 
 تداوال على االنرتنت يف املستقبل.

 :العزلة االجتماعية - ج

حيبذر الكثبري مببن األخصبائيني والنفسببيني مبن خطبورة إدمببان األفبراد لشبببكة االنرتنبت بكبل مببا حتتبوي مببن '' 
تطبيقات أو لواحق أخرى، وذلك ملبا لبه مبن انعكاسبات سبلبية علبى حيباهتم وسبلوكياهتم، إذ يب دي ذلبك إىل تبدمري 

املراهقة والذين هبم يف املراحبل الثانويبة قيم اجملتمع ومعايريه،كما قد ت دي إىل تعرل األبناء وخاصة من هم يف سن 
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أو اجلامعية إىل كافة أشكال االضطرابات النفسية كاالكتئاب والقلق والشعوب بالوحدة النفسية والعزلبة االجتماعيبة 
 1والض وط النفسية املتزايدة وح  فقدان الثقة بالنف ''.

يببة الببيت أنتجهببا اسببتخدام االنرتنببت وتزامننببا ومببن املمكببن القببول أن العزلببة االجتماعيببة مببن القضببايا االجتماع
مع التطور الكبري للشبكات االجتماعية على االنرتنت أصببح األفبراد يتعلقبون بشبكل كببري بالعالقبات البيت ينشبئوهنا 
عربها، ويقضون وقتا كبريا يف التواصل عليهبا علبى حسباب الوقبت البذي خيصصبونه لألشبخاص يف حيباهتم الطبيعيبة 

 هبم صالت أوثق كاألخوة، والصداقة  وبريها وهذا ما ي دي هبم إىل العزلة االجتماعية.والذين تربطهم 

ونظببببرا للخببببدمات املتعببببددة الببببيت أتاحتهببببا مواقببببع الشبببببكات االجتماعيببببة وتسببببيدها القببببوي ملفهببببوم اجملتمببببع 
بشببكل كبببري يف هببذا االفرتاضببي أصبببح األفببراد ميارسببون مببن خالهلببا خمتلببف األدوار األمببر الببذي دفعهببم إىل االنببدماج 

 اجملتمع االفرتاضي وبالتان وكنتيجة حتمية لالنسحاب من اجملتمع الواقعي.

 األخالق والقيم: - د

يعترب احلديث عن األخالت والقيم عرب مواقبع شببكات االنرتنبت وبالتحديبد يف مواقبع التواصبل االجتمباعي 
هنبا ميكبن طبرال تسبباؤل مهبم وهبو هبل يظهببر املختلفبة موضبوعا شبائكا ومعقبد وقببد أصببح  كثبري الطبرال حلساسببيته، و 

مستخدم الشبكات االجتماعية بنف  القيم واألخالت اليت يتمتبع هببا يف الواقبع، أم ال  يف ظبل بيباب رقاببة اجملتمبع 
 والعادات؟

وتبرى دراسبة أجريبت يف جامعبة امللبك عببد العزيبز مبدة يف السبعودية ببأن '' االهتبزا  القيمبي'' ببدأ بببالظهور 
جليببل الثبباين مببن الويببب، ووالدة شبببكات التواصببل االجتمبباعي كببالتويرت وفايسبببوك، وبريهببا والببيت تتسببم بعببد طفببرة ا

بعناصبببببر مثبببببرية وجذاببببببة، كالفوريبببببة والتفاعليبببببة وتعبببببدد الوسبببببائط والتحبببببديث، مبببببا أدى إىل  يبببببادة سببببباعات التعبببببرل 
للتنبوع الواسبع لفئبات املسبتخدمني  واالعتماد عليها كمصدر وحيد لألخبار واملعلومات يف كثري مبن األحيبان، ونظبرا

واحتكاك الشعوب والثقافات املختلفة وحب  األديبان واحلضبارات، فننبه أصببح يالحب  يف سبلوكات املسبتخدمني يف 
العام العر  خاصة الشباب تصرفات وعادات بريببة علبى النسبق االجتمباعي العبر  واإلسبالمي، ومردهبا ببال شبك 

 من الثقافات واحلضارات األخرى، وهو ما ي ثر سلبا على بناء جمتمعاتنا ومتاسكها.هو التأثر بعادات املستخدمني 

وتقبول الدراسببة أن هنبباك جمموعببات ظهبرت مببع هببذا ''االحنببالل القيمببي واألخالقبي''، تببدافع عنببه مببن ببباب 
زائبري نصبر التفتح على باقي الثقافات، وحوار احلضبارات ومبا إىل ذلبك مبن هبذه املفباهيم، '' وقبد طبرال الباحبث اجل

البببدين لعياضبببي موضبببوع القبببيم واألخبببالت الرقميبببة علبببى حبببد تعببببريه يف مقبببال لبببه مريبببدة اخلبببرب وقبببال أن التكنولوجيبببا 
احلديثة تفبرل علينبا مزيبدا مبن االنصبهار يف الثقافبات األخبرى البيت حتمبل قيمبا م بايرة متامبا لقبيم جمتمعنبا اإلسبالمي 
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ون ثقافببات أخببرى أمببر جببد عببادي بببل وقببد يكببون دلببيال علببى الرقببي فمببا نببراه هنبباك حمرمببا أو بببري أخالقببي قببد يكبب
 1احلضاري.''

ومنبببه فبببنن مسبببتخدم مواقبببع الشببببكات االجتماعيبببة ال بببري واعبببي باالسبببتخدامات الصبببحيحة قبببد جيبببد نفسبببه 
 يذوب وبشكل تدرجيي يف ثقافات وعادات، بريبة عما ترىب عليه وعهده يف جمتمعه احلقيقي.
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 المبحث األول: ماهية العالقات االجتماعية

 المطلب األول: تعريف العالقات االجتماعية

اإلنسان اجتماعي بطبعه، فهو يعيف وسبط ببريه مبن البشبر يف جبو يسبوده التفاعبل والتعبايف وهبذا يب دي 
ماعببات والببنظم االجتماعيببة إىل تكوينببه لعالقببات مببع  خببرين وهببذه العالقببات االجتماعيببة تنمببو وتتطببور مشببكلة اجل

البببيت تكبببون احليببباة االجتماعيبببة اإلنسبببانية، والبببيت مبببن خالهلبببا يبببتمكن اإلنسبببان مبببن حتقيبببق حاجاتبببه وأهدافبببه اخلاصبببة 
 واملشرتكة مع بريه من النا .

وعليببه فببان العالقببات االجتماعيببة هببي أسببا  التعببايف بببني البشببر وهببي أسببا  التطببور والرقببي، وهلببذا فقببد 
العديد من العلماء ووضعوا هلا العديد من التعباريف  كبم االنتمباء إىل علبم االجتمباع  وعلبم البنف   اهتم بدراستها

االجتمبباعي وكبببذلك  سبببب توجهببات العلمببباء والبببباحثني البببذين خاضببوا يف هبببذا اجملبببال وحبب  يكبببون هنببباك تعريبببف 
 واضح هلذا املصطلح البد من التعرل إىل شطريه.

بكلمبببة عالقبببة والبببيت هلبببا معببباين متعبببددة، ببببري انبببه ميكبببن اعتببببار أن أهبببم معببباين العالقبببة يف إطبببار دراسبببة علبببم  فتببببدأ
 االجتماع مها معنيني أساسيني:

مبعا وضع حمدد ل)أ( و )ب( ، وضع قائم على التأثري املتبادل ناشك ببدون أن تكبون وراءه ربببة واعيبة   - أ
 أو قصد ذاو مثل عالقات اإلنتاج.

التبببأثري الببواعي أو الفعبببل الببذاو املوجبببه مبببن )أ( بالنسبببة ل )ب( والناشبببك مببن البببوعي بارتبببباط ذاو  مبعببا - ب
 1معني، مثل عالقات الصداقة.

فهو كل ما يتصل باجملتمع اإلنسباين والتفاعبل البذي حيبد  ببني  فيما خيص اجلزء الثاين أي )اجتماعي( أما
 2وبريها. تخمتلف وحدات هذا اجملتمع من أفراد و اعا

وفيمببا خيببص تعريببف مصببطلح العالقببات االجتماعيببة فقببد تنوعببت وتعببددت التعبباريف منهببا تعريببف مبباك   -
فيرب والذي ركز فيه على خصائص العالقات االجتماعية، حيث يقول: '' مصبطلح العالقبات االجتماعيبة يسبتخدم 

معبني واضبعا كبل مبنهم يف اعتبباره  بالبا لكي يشري إىل املوقف الذي من خالله يبدخل شخصبان أو أكثبر يف سبلوك
 3سلوك اآلخر،  يث يتوجه سلوكه على هذا األسا .''

أمبببا  نبببانيكي فقبببد قبببدم تعريبببف تفصبببيلي للعالقبببات االجتماعيبببة معتمبببدا علبببى التفببباعالت االجتماعيبببة ببببني 
)سببواء   وحببدتني اجتمبباعيتني أو أكثببر، حيببث عببرف العالقببات االجتماعيببة '' بأهنببا نسببق معببني ثابببت يشببمل طببرفني
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كانببا فببردين أو  بباعتني( تببربطهم مببادة معينببة أو مصببلحة أو اهتمببام معببني أو قيمببة معينببة تشببكل قاعببدة لتفبباعلهم 
مانببب أهنببا )أي العالقببات( هببي نسببق معببني مببن الواجبببات واملسبب وليات أو وظيفببة مقننببة للطببرفني  يببث يكببون كببل 

 1طرف ملزم بأدائها حنو الطرف اآلخر''

االجتماعيببببة أيضببببا علببببى أهنببببا نتيجببببة التعامببببل االجتمبببباعي )التببببأثري والتببببأثر واألخببببذ  كمببببا تعببببرف العالقببببات
 2والعطاء( بني شخصني يست الن موقعني اجتماعيني داخل اجلماعة أو التنظيم أو امل سسة االجتماعية.

دل ببببني وبنببباء علبببى مبببا سببببق ميكبببن القبببول أن العالقبببات االجتماعيبببة عببببارة عبببن منبببوذج للتفاعبببل االجتمببباعي املتببببا
شخصببني أو أكثببر، ويقببوم علببى االتصببال املباشببر )وجهببا وجلببه( أو بببري املباشببر )عببن طريببق وسببائل اإلعببالم(، لتلبيببة 

 حاجة اجتماعية معينة.

ومتببر العالقببات االجتماعيببة علببى عببدد مببن املراحببل حيببددها '' بببرتن روبببن'' فيمببا يلببي: أوال مرحلببة البدايببة مث 
بببني هبب الء األشببخاص وحتديببد أهببم ميببوالهتم واتاهبباهتم، مث تبببدأ مرحلببة توثيببق  االستكشبباف الببيت يببتم فيهببا التعببرف

العالقببة بعببد التعببرف اجليببد والتواصببل املسببتمر، مث مرحلببة التقنببني الببيت يببتم مببن خالهلببا وضببع احلببدود الفاصببلة الببيت ال 
النظبببر وأخبببريا مرحلبببة  ينب بببي تاو هبببا، أي أن هبببذه العالقبببة  ضبببع لقواعبببد ومعبببايري، وبعبببد ذلبببك تببببدأ مرحلبببة إعبببادة
 3التدهور اليت يتم فيها انفصال وقطع العالقة لكن هذا لي  ضروريا فبنمكان العالقة أن تستمر.

والعالقبة االجتماعيبة ال ميكبن مالحظتهببا بطريقبة مباشبرة إال أن هنبباك ظبواهر ميكبن مالحظتهببا ومنهبا ميكبن اسببتنتاج 
 ئمة متثل هذه الظواهر على النحو التان:وجود عالقة اجتماعية معينة، وقد وضع جون ريك  قا

 هدف الفاعل أو اهتماماته ومصاحله  -
 توقعات لسلوك اآلخرين  -
 أهداف اآلخرين ومدى معرفة الفاعل -
 املعايري اليت يعرفها الفاعل ويتقبلها اآلخرين -
 4رببة اآلخرين يف الفو  واحلصول على موافقة الفاعل. -

يف حتليلببه للعالقببات االجتماعيببة بببني أعضبباء وأقسببام الكيببان  ولقببد اسببتخدم وايببت ثببال  مفبباهيم أساسببية
 االجتماعي وميكن إ اهلا فيما يلي:
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التفاعل: الذي يرمبز إىل االتصبال الشخصبي اخلاضبع للمالحظبة والقيبا  مثبل أن يتفاعبل الشبخص ''أ''  - أ
 مع الشخص ''ب''

 الكياين واخلاضعة للمالحظة والقيا .النشاطات: اليت تشري إىل كل ما يقوم به األعضاء داخل اإلطار  - ب
 األحاسي : أي مشاعر األشخاص ملا حيصل ويدور حوهلم. - ج

إن هبببببذه املفببببباهيم الثالثبببببة مرتبطبببببة الواحبببببدة بببببباألخرى، وأي ت بببببري حيصبببببل يف إحبببببداها يببببب دي إىل ت يبببببري يف 
أن هنباك تبأثريات مببن  املفهبومني اآلخبرين هبذا الت يببري يبأو خبارج أقسببام الكيبان االجتمباعي يف ابلبب األحيببان، أي

 1احمليط االجتماعي.

 أهمية العالقات االجتماعية المطلب الثاني:

تعتبببرب العالقبببات االجتماعيبببة ضبببرورة ملحبببة ألي إنسبببان ذلبببك أن الفبببرد ال يسبببتطيع أن يعبببيف ببببدون هبببذه 
العالقات، فهذا الن العالقات االجتماعية تساعد الفرد على حتقيق العديد من األمبور، االعتمباد علبى عوامبل كثبرية 

 ومنها ما ذكره مالفن اولسن فيما يلي:

عى إىل خلبببق عالقببببات مبببع اآلخبببرين، ألهنببببا تتسببببب يف إشبببباع مظبببباهر اجلبببزء البببذاو: حيبببث أن الفببببرد يسببب -1
 النف ، وبدوهنا ال يشعر باملتعة والسعادة يف صحبة اآلخرين.

االهتمامببببات العامببببة: العالقببببات االجتماعيببببة متببببد الفببببرد باألسببببا  االجتمبببباعي املسببببتمد مببببن االهتمامببببات  -2
 املشرتكة بني اجلماعات.

 علون االجتماعيون بذلك حنو بعضهم البعا التوقع واإلضرار: حيث يشعر الفا -3
االعتمبباد املتبببادل: احليبباة االجتماعيببة تقببوم علببى االعتمبباد املتبببادل، فبباملنبع األصببلي يف صببورته النهائيببة مببا   -4

كببان ليصببل إىل هببذه الصبببورة لببوال سلسببلة مببن العمليبببات اإلنتاجيببة الببيت قامببت هببببا العديببد مببن املهببارات اإلنسبببانية 
 ن العالقات االجتماعية.وبالتان سلسلة م

املعتقبببدات: البببدين يطالبببب الفبببرد بالتعببباون، فالبببدين اإلسبببالمي حيبببث علبببى أن حيبببب املبببرء ألخيبببه مبببا حيبببب  -5
 لنفسه، وان يتعاون معه، تعاونا اجيابيا.

 
القببببوة: العالقببببات االجتماعيببببة يف ال الببببب حتتبببباج إىل هببببذا العنصببببر، وذلببببك هبببببدف ضبببببط سببببلوك األفببببراد  -6

 2يادة عالقة سوية.واجلماعات من اجل س
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وهببببذه العوامببببل تلعببببب دورا مهببببم يف نشببببأة العالقببببات االجتماعيببببة، وت ليببببب عامببببل علببببى  خببببر يعببببود إىل 
التوظيببف االجتمبباعي السببائد، وهلببذا جنببد بببرو  مسببات احببد هببذه العوامببل علببى ببباقي العوامببل األخببرى يف جمتمببع مببا 

 وبرو  عامل  خر يف  مان أو يف مكان  خر.

 الثالث: أنواع العالقات االجتماعية المطلب

 تتعدد أنواع وأشكال العالقات االجتماعية اليت تربط بني النا  ومن أمهها:

العالقببات االجتماعيببة الطويلببة األجببل والعالقببات قصببرية األمببد: العالقببات االجتماعيببة طويلببة األجببل هببي  -1
زمن مثببل العالقببة املتبادلببة بببني الببدول و بببني الببزوج عبببارة عببن منببوذج التفاعببل املتبببادل الببذي يسببتمر فببرتة معينببة مببن البب

والزوجبببة، وأمبببا العالقبببات االجتماعيبببة قصبببرية األمبببد فهبببي كبببذلك تفاعبببل متببببادل ولكنبببه يسبببتمر إىل فبببرتة قصبببرية مبببن 
 الزمن، كما هو احلال بالنسبة للشخصني جيلسان موار بعضها يف حافلة وتكلما أثناء الركوب فقط.

ملباشرة وبري املباشرة: إن تواجد العالقات االجتماعية بني النبا  ال يعبين فقبط تلبك العالقات االجتماعية ا -2
احلبباالت الببيت يببدخل فيهببا األفببراد يف تفبباعالت مباشببرة أي وجهببا لوجببه،  ميكببن أن تببتم هببذه العالقببات بطببرت بببري 

مل سسبببات التنظيميبببة مباشبببرة كاسبببتعمال وسبببائل اإلعبببالم املختلفبببة كاهلببباتف النقبببال واالنرتنبببت، وكبببذلك عبببن طريبببق ا
العامة اليت تشمل اجملتمع كله وبالتبان فبنن الواجببات املتبادلبة تبتم ببدون اللجبوء إىل اإلحسبا  البذاو بالواجبب حنبو 

 الطرف اآلخر، ودون أن يكون اهلدف احلفاظ على استمرار هذه العالقة.
داخلية يف عالقات األعضباء داخبل العالقات الداخلية والعالقات اخلارجية: تتمثل العالقات االجتماعية ال -3

اجلماعببة أو املنظمببة والعواطببف الببيت بيببنهم بينمببا العالقببة االجتماعيببة اخلارجيببة فهببي تتمثببل يف عالقببات اجلماعببة أو 
 املنظمة مع البيئة احمليطة هبا.

يت تب دي إىل العالقات االجتماعية االجيابية واألخرى السلبية: العالقات االجتماعية االجيابية أو اجملمعبة والب -4
االتفات أو اإل اع، وهذا النوع من العالقات يلعب دورا كبريا يف متاسك ووحدة اجملتمع، ومن أمثلبة هبذه العالقبات 
التعبباون والتكيببف، أمببا العالقببات االجتماعيببة السببلبية أو املفرقببة فتبب دي إىل التفكببك والتنببافر واحلببروب، ومببن أمثلببة 

 1هذه العالقات التناف  والصراع.

ا جنبببببد عنبببببد مببببباك  فيبببببرب نبببببوعني مبببببن العالقبببببات االجتماعيبببببة املفتوحبببببة وامل لقبببببة، ويقصبببببد باملفتوحبببببة كمببببب
أو ببببري األقبببارب أو ببببري املنتمبببني إىل طبقبببة اجتماعيبببة معينبببة أو طائفبببة دينيبببة  ءاالرتباطبببات البببيت يقببببل فيهبببا األقرببببا

والعاطفيبة ال راميبة ببل البوودال واالحبرتام املتببادل خاصبة، أو نقاببة حرفيبة وعبادة تكبون خاليبة مبن املنبافع املاديبة املتبادلبة 
بينمببا قصببد  بالثانيببة )العالقببات االجتماعيببة امل لقببة( االرتببباط احملصببور بببني األقببارب، دمويببة وقرابيببة أو املنتمببني إىل 
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مبن أجبل  طبقة اقتصادية أو العالقات املوقعية اليت متلك السلطة أو اليت تبربط ببني األصبحاب ذوي املصباحل املتبادلبة
  1إشباع حاجات ورببات مادية ومعنوية.
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 المبحث الثاني: ماهية الشباب

 المطلب األول: تعريف الشباب

املعا الل وي: يقصد بالشباب عادة األفبراد البذين هبم يف مرحلبة املراهقبة، أي األفبراد مبا ببني مرحلبة البلبو  
سبببنة أي البببذين أمتبببوا الدراسبببة وهبببي مرحلبببة تتميبببز  24سبببنوات و 8ببببني اجلنسبببي والنضبببج والبببذين تبببرتاوال أعمبببارهم 

 1باالنتقال إىل الرجولة واألمومة بري أن مرحلة الشباب بري حمددة بدقة.

والشباب ميكن تعريفه على انه مرحلبة املراهقبة والعببور مبن الطفولبة إىل سبن النضبج وهبي اليفاعبة ، وحيصبل 
وبريزيبببة وتببب ثر األوضببباع االقتصبببادية يف منبببو املبببراهقني وكبببذلك األوضببباع  يف هبببذه املرحلبببة حتبببوالت جسبببمية وجنسبببية

سنة ويبنون رأيهبم علبى  25اىل 15االجتماعية ويرى علماء االجتماع أن الشباب هم كل من يدخل يف السن من 
وبالتبان  أسا  أن أولئك قد ا منوهم الفسيولوجي أو العضوي بينما م يكتمل منوهم النفسي والعقلبي اكتمباال تامبا

 2فهم وسط بني الطفولة واملراهقة والرجولة الكاملة.

ويعتببرب عبببد اهلل بببوجالل أن '' الشببباب يشببكلون فئببة اجتماعيببة هلببا مميزاهتببا وخصائصببها الببيت تنفببرد هبببا عببن 
بقيببة الفئببات العمريببة األخببرى ويببأو يف مقدمببة تلببك السببمات باإلضببافة إىل عامببل السببن، اجلببرأة والديناميكيببة وحببب 
االطببالع والرببببة يف الت يببري والقلببق علببى املسببتقبل وحببب الظهببور ورفببا الواقببع واإلقبببال علببى اجلديببد مببن األفكببار 

 3والقيم وأمناط السلوك...وبريها''.

وهناك مبن ال حيبدد مفهبوم الشبباب علبى أسبا  عبدد السبنوات مرحلبة معينبة مبن حيباة الفبرد، وإمنبا يعتربهبا 
مفهوم الشباب على انبه ''مبقبدار مبا يشبعر  d.mortonلزمين ومن هذا املنظور حيدد حالة نفسية هلا عالقة بالعمر ا

الفرد بأنه يتمتع باحليوية والشباب ومبقدار ما يستطيع أن يولد من اآلخرين الرببة يف احلياة يكون شبابا وحبني خيفبق 
 4بدايات الشيخوخة''.من احلياة وهذه املرحلة  يف ذلك يشعر باليأ  واإلحباط والرببة من اهلروب

 المطلب الثاني: تحديد مرحلة الشباب

إن معظبم الدراسبات تشبري إىل بيبباب االتفبات حبول حتديببد مرحلبة الشبباب وعليببه جنبد أن التحديبد يكيببف 
حسببب طبيعببة املشببكل املببدرو  وأهببداف الدراسببة املهتمببة بقضببايا الشببباب كمببا أننببا جنببد أن حتديببد مببن هببو شبباب 

 خر حسب ثقافته.خيتلف من جمتمع إىل  

                                                           
ية واالجتماعية،مذكرة حممد الفاتح ادي ، استخدام الشباب اجلزائري لوسائط االتصال واإلعالم احلديثة وانعكاساهتا على قيمهم الثقاف - 1

 .64ماجيستري، كلية الصحافة واإلعالم، جامعة باتنة، اجلزائر ص
2
 .33ص، 2005،  3جامعة اجلزائرملكية هارون ، االتصاالت يف أوساط الشباب يف ظل التكنولوجيا احلديثة لإلعالم، مذكرة ماجستري،  - 

3
 178ص، 2006، 3اثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب، أطروحة دكتورة ، قسم اإلعالم، جامعة اجلزائر ،السعيد بومعيزة - 

 178املرجع نفسه ،ص .4



 وحيدد الدكتور عبد اهلل بوجالل حممد مرحلة الشباب يف ثال  مراحل:

 سنة. 15سنوات و 7مرحلة الشباب األوىل وتقع ما بني  -1
 سنة. 23سنة و 19مرحلة الشباب الثانية وتقع ما بني  -2
 1سنة. 29و 24مرحلة الشباب الثالثة وتقع بني  -3

تناولببت التحديببد هببو التحديببد الببذي قدمتببه األمببم املتحببدة فيمببا  وميكببن القببول أن مببن ابببر  احملبباوالت الببيت
سنة بأهنم شباب مع احبرتام حتديبد البدول األعضباء هلبم وهنباك  24و 15يتعلق مبرحلة الشباب والذي كان ما بني 

سبببنة وذلبببك وفقبببا لتشبببريعاهتا أو انطالقبببا مبببن مسببب ولية  35و  12بعبببا البببدول البببيت حتصبببر أعمبببار الشبببباب ببببني 
القتصادية واالجتماعية ويف رأي بعا الباحثني فنن مرحلة الشباب تبدأ بعد سن البلو  ببربم عبدم وجبود الشباب ا

 سن حمدد يتم فيه البلو  اجلنسي وعليه فهناك من حيدد بدايتها بسن الثالثة عشر وح  سن احلادية والعشرين.

هنباك مبن يبورى أهنبا ت طبي الفبرتة وهناك من يببدأ مبن سبن اخلامسبة عشبرة ويصبلون بناهيتهبا عنبد الثالثبني و 
 2من سن السابعة عشرة ح  السابعة والعشرين.

سببنة الن الشببباب يكونببون فيهببا ناضببجني  24إىل  15أمببا نصببري بببوعلي فببريى أن مرحلببة الشببباب مببا بببني 
كيببة سببنة يكونببون قببد بببدؤوا يفقببدون الديناميببة واحلر  24سببنة فيكونببون يف سببن املراهقببة وبعببد  15أمببا مرحلببة مببا قبببل 
 3اليت متيز الشباب.

وانطالقا من جمموعة اآلراء حول حتديبد مرحلبة الشبباب يتضبح لنبا أن مرحلبة  الشبباب مرحلبة ببري واضبحة 
وتتببداخل مببع مرحلببة الطفولببة ومرحلببة الكهولببة  وهببذا يعبببود إىل االختالفببات بببني األفببراد فببنحن جنببد أطفبباال  يويبببة 

أطفبببال أو كهبببوال بعقليبببة شبببباب ولبببذلك تبقبببى مسبببألة حتديبببد مرحلبببة  الشبببباب وقبببدراهتم الفكريبببة وجنبببد شببببابا بعقليبببة
 الشباب نسبية  ضع العتبارات الباحث وطبيعة الدراسة.

 المطلب الثالث: خصائص الشباب

إن مرحلة الشباب توصف بأوصاف كثرية ومتعددة إىل حد التضارب من طبرف البباحثني املهتمبني نظبرا ملبا 
تتميببز بببه هببذه املرحلببة فالنسبببة للبببعا يببرى أن هببذه املرحلببة هببي مرحلببة اخللببق واإلبببداع واالبتكببار ويف نظببر اآلخببرين 

يئبببة إىل أخبببرى وكبببذا تبببباين الظبببروف هبببي مرحلبببة الشبببك والقلبببق واملشبببكالت الصبببعبة وهبببذه األوصببباف  تلبببف مبببن ب
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية لألسرة ولكن حسب اخلبرباء فبان مرحلبة الشبباب هبي مرحلبة طويلبة نسببيا 
   1فقد تتعدى العشر سنوات وذلك جند أن الشباب يف خصائصهم ومالحمهم اجلسمية.

 ديد من الباحثنيوهنا ميكن أن نذكر بعا اخلصائص اليت أشار إليها الع

النمببو اجلسبببمي: وهبببي مرحلبببة يتميببز فيهبببا الشبببباب بالسبببرعة وبعببدم االنتظبببام كالزيبببادة يف الطبببول ويف البببو ن  -1
وعليببه تبببدأ مالمببح الطفولببة مث يت ببري فيببزول تناسببق الوجببد ويأخببذ شببكال جديببد وتسبببب هببذه املت ببريات املفاجئببة يف 

 حساسية املراهق حنو جسمه.
هنببا النمببو الفيزيولببوجي حيببث تبببدأ اخلصببائص اجلنسببية  يف الظهببور الببيت تعببل  اخلصببائص اجلنسببية: ويقصببد -2

الشباب قادرا على التناسل وحتد  أثرا عليه من حيث احلالة املزاجية والنفسية، وتظهر حاجاتبه اجلنسبية بنحلباال مبع  
يشبببعها عببن طريببق كبل مببا يصبباحبها مببن تببوترات داخليببة نتيجببة الصببراع بببني امل سسببات الببيت تتببيح لببه إشببباعها وهببل 

الزواج أو عن طريق  خر كل هذا حيد  صراعات يعاين منها الشبباب وتتبباين مبن حيبث الشبدة والعنبف بباختالف 
 اجملتمعات والثقافات.

القببدرات العقليببة: هببذه املرحلببة تبلببك القببدرات العقليببة ذروهتببا وتصبببح  دقيقببة يف التعبببري عببن امليببول و القببدرة  -3
ة العدديببة ومببن هنببا تبببدأ اهلوايببات واملواهببب اخلاصببة يف الظهببور ويصبباحبها قببوة التببذكر علببى التعبببري اللفظببي والقببدر 

واالنتباه معتمدا على الفهم واالستنتاج ، وهي مرحلبة تزيبد فيهبا قبوة النقبد، ويتوقبف الشباب عبن تقببل األفكبار البيت 
 يقدمها له الكبار وإمنا يفكر فيها ويناقشها.

يف مظاهر القلق والضيق ويصبح ثأرا ومتمردا على الكببار ويكبون مرهبف  عدم االستقرار االنفعان: تتجلى -4
 .2احل  شديد احلساسية وتده يتأثر بنقد اآلخرين
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 المبحث الثالث: التواصل االجتماعي

 المطلب األول: تعريف التواصل

'' يقصببد بالتواصببل اإلبببال  واالطببالع واإلخبببار، أي نقببل )خببرب مببا( مببن شببخص آلخببر، وإخببباره بببه  لغــة:
واطالعه عليه، ويعين التواصل إقامة عالقة مع شخص أو شيء ما كما يشري إىل فعل التواصل كمبا يعبا التبليبك أي 

لببى الشببيء الببذي يببتم تبلي ببه توصببيل معببا مببا أو معلومببات مببا إىل شببخص مببا واىل نتيجببة ذلببك الفعببل كمببا يببدل ع
 1والوسائل التقنية اليت يتم التواصل بفضلها.''

 اصطالحا:

-'' نقببل معلومببات مببن مرسببل إىل متلقببي بواسببطة قنبباة،  يببث يسببتلزم ذلببك النقببل مببن جهببة وجببود )شببفرة
code)  ومببن جهببة ثانيببة حتقيببق عملتببني اثنتببني مهببا: ترميببز املعلومببات– encodageوفببك الرتميببز ،-décodage 

 2مع ضرورة عملية التواصل وكذا أشكال االستجابة للرسائل والسيات الذي حيد  فيه التواصل''.

والتواصببل هببو احلركببة  الببيت  بواسببطتها توجببد العالقببات اإلنسببانية وتتطببور كمببا حيتببوي كببل رمببو  الببذهن مببع وسببائل 
سببببم واحلركببببات ونببببربة الصببببوت والكلمببببات تبلي هببببا عببببرب املكببببان والزمببببان، وحيتببببوي أيضببببا مالمببببح الوجببببه وهيئببببات اجل

 والكتابات واملطبوعات وكل ما يشمله  خر ما ا من االكتشاف يف الزمان واملكان مبا يف ذلك االنرتنت.

 المطلب الثاني: عناصر عملية التواصل 

 إن املببتمعن يف  االتصببال كعمليببة مشبباركة بببني األطببراف، مفبباده أن االتصببال ال ينتهببي عنببد وصببول الرسببالة
مبببن املرسبببل  إىل املتلقبببي ، كمبببا ينب بببي اإلشبببارة إىل أن هنببباك العديبببد مبببن العوامبببل البببيت  تبببأو ببببني الرسبببالة واملتلقبببي 
لتحديد تأثري االتصال، ومن جهة أخرى فنن  املرسل واملتلقي عندما يكون بصدد احلبديث عبن موضبوع معبني فيمبا 

ث يشبمل فقبط مبدى معرفبة كبل منهمبا مبوضبوع  الرسبالة يعرف بالرسبالة أو جمموعبة مبن الرسبائل ال يعبين هبذا احلبدي
ولكن أيضا يشمل  جمموعة من القيم واملعتقبدات وكبذا االنتمباءات االجتماعيبة والثقافيبة ممبا يثبري لبدى املتلقبي ردود 

 فعل معينة تاه ما يتلقاه من معلومات ورسائل متنوعة، وحيدد أيضا مدى تأثره هبذه املعلومات واآلراء.

ويف هذا الصدد ميكن القول انه  تطورت النماذج اليت تشرال وتفسر وحتلل عملية االتصال بعناصرها املختلفبة فنجبد 
أنبببه ظهبببر يف البدايبببة النمبببوذج اخلطبببي أو املباشبببر البببذي يبببرى أن  عناصبببر العمليبببة االتصبببالية هبببي: املرسبببل والرسبببالة 

ينيبات مبن القبرن املاضببي وضبحت وأببر ت  ضببعف واملسبتقبل، ولكبن بعبد ذلببك جباءت دراسبات  أجريببت يف األربع
نظرة ذلك النموذج وقضت على النظرية القائلبة ببأن لوسبائل اإلعبالم تبأثري مباشبر علبى اجلمهبور وببر ت العديبد مبن 
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النمباذج والبيت تطببورت مبن الطبيعببة اخلطيبة إىل الطبيعبة التفاعليببة، والبيت علببى ضبوئها تتكبون عمليببة االتصبال يف سببتة 
 هي: عناصر أساسية

 املصدر  -1
 الرسالة -2
 الوسيلة -3
 املتلقي  -4
 رجع الصدى، رد الفعل -5
 التأثري  -6

 وفيما يلي شرال موجز هلذه العناصر

 (source)املصدر أو املرسل  -1

الرسبالة، وقبد يكبون هبذا املنشبأ فرديبا أو عبن طريبق جمموعبة مبن األفبراد وقبد يكبون م سسبة  يتنب من امسه انه  منشبأ
 أو شركة،وجند املعظم أنه يستخدم املصدر أو املرسل مبعا )القائم باالتصال(.

 (messageالرسالة ) -2

ر واآلراء الببيت  وهببي املعببا أو الفكببرة أو املسببتوى الببذي ينقلببه املصببدر إىل املتنقببل وتتضببمن املعبباين واألفكببا
تتعلق مبوضوعات معينة، يتم التعبري عنها رمزيا سواء بالل ة املنطوقة أو ببري املنطوقبة، وتتوقبف فاعليبة االتصبال علبى 
القيم املشرتكة للموضوع والل ة املقدم هبا من جهة أخبرى تتوقبف فاعليبة االتصبال علبى احلجبم اإل بان للمعلومبات 

 1ه املعلومات من البساطة والتعقيد''.املتضمنة يف الرسالة ومستوى هذ

 (Channel)الوسيلة أو القناة:  -3

ميكبببن القبببول أهنبببا األداة البببيت عبببن طريقهبببا أو مبببن خالهلبببا يبببتم نقبببل الرسبببائل إىل املسبببتقبل و تلبببف القنببباة 
 باختالف مستوى االتصال فيها.

 (reseverاملتلقي أو املستقبل ) -4
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ة أو اإلعالميببة ويتفاعبل معهبا، ويتبأثر هببا وهبو اهلبدف املقصببود وهبو اجلمهبور البذي يتلقبى الرسبالة االتصبالي
يف عمليببة االتصببال، والشببك أن فهببم اجلمهببور وخصائصببه وظروفببه يلعببب دورا مهمببا يف إدراك معببا الرسببالة ودرجببة 

 1تأثريها يف عقليي ذلك اجلمهور''.

 FEED Back رجع الصدى أو رد الفعل -5

يف العمليبة االتصبالية  يتجبه مبن املسبتقبل إىل املرسبل يف شبكل  ميكن القبول أن رجبع الصبدى أو رد الفعبل 
عملية عكسبية، وذلبك إلببداء البرأي عبن موقفبه يف مسبألة مبا ضبمن الرسبالة وبيبان مبدى اسبتيعابه هلبا واسبتجابته أو 
رفضببه هلببا، وجنببد اليببوم أن رجببع الصببدى مهببم يف تقببومي عمليببة االتصببال حيببث جنببد الكثببري مببن اإلعالميببني مهتمببني 

 رجع الصدى من أجل معرفة مدى تأثري وصول الرسالة للمستقبل.ب

 effectiveالتأثري  -6

التأثري مسألة نسبية ومتفاوتة بني شخص و خر و اعبة أخبرى وذلبك بعبد تلقبي الرسبالة االتصبالية وفهمهبا 
ثري بعبببا وبالبببا مبببا يكبببون تبببأثري وسببائل االتصبببال اجلمببباهريي بطيئبببا ولببي  فوريبببا كمبببا يعتقبببد البببعا وقبببد يكبببون تبببأ

السائل م قتا ولي  دائما ومن هنا فنن التأثري هو اهلدف النهائي الذي يسعى إليبه املرسبل وهبو النتيجبة البيت يتبوخى 
حتقيقهبببا القبببائم باالتصبببال، وتبببتم عمليبببة التبببأثري علبببى خطبببوتني األوىل هبببي ت يبببري التفكبببري واخلطبببوة الثانيبببة هبببي ت يبببري 

 2السلوك.

 الرابع:التواصل واالنترنت المطلب

ويعتبببرب التطبببور يف تكنولوجيبببا االتصبببال يف هنايبببة القبببرن املاضبببي وبدايبببة القبببرن احلبببان سببببيال أدى إىل خلبببق  
وسبببائل وأدوات الكرتونيبببة حديثبببة اسبببتخدمت مبببن أجبببل  التواصبببل االجتمببباعي سبببعت إىل إحبببدا  ت يبببري كببببري يف 

 ليب تواصلهم.عالقات النا  االجتماعية وأشكال تفاعلهم وأسا

'' وتأو االنرتنت يف مقدمة هذه الوسائل دون مناف  إذ عملبت أكثبر مبن أيبة  وسبيلة علبى إحبدا  ت يبري 
يف با العالقات االجتماعيبة ببني النبا  وطبرت تواصبلهم ال يعادهلبا سبوى تلبك البيت أحبدثها اهلباتف يف مطلبع القبرن 

ينات والسببتينات، ويببذهب احببد الببباحثني يف تشبببيهه هلببذه العشببرين، وتلببك الببيت أحببدثها التلفزيببون مببع مطلببع اخلمسبب
يف مسبرية اجملتمبع  (alphabetsالقوة ابعد من ذلك، ليعادل بينها وببني الت يبريات البيت أحبدثتها احلبروف اهلجائيبة )

 3اإلنساين''.
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وملا  ندخل باحلديث يف هذا الصدد أي  التواصل عرب شببكة االنرتنبت فنننبا نبرى أنفسبنا دائمبا أمبام صبراع  
بببني صببنفني مببن الببباحثني أوهلمببا يببرى أن االنرتنببت جعلببت حيبباة األفببراد واجملتمعببات أفضببل بسبببب تسببهيل عمليببات 

 رافيببة والثقافيببة واملعرفيببة والسياسببية بببني التواصببل بسبببب مببا تببوفره مببن سببرعة وأكثببر مببن ذلببك اختزاهلببا املسببافات اجل
األفبراد واجملتمعبات، فأصبببح األفبراد العباديني لببديهم إمكانيبة التواصببل مبع املسب ولني يف بلببدهنم، وأصببحت الثقافببات 

واحلضاري من خبالل  املختلفة على تواصل واطالع فيما بينهم وبالتان صار هناك نوع من التداخل والتزاوج الثقايف
 ال حمدود .لتواصل هذا ا

أما الفريق األخر من الباحثني يف هذا اجملال فريى  بأن االنرتنت وربم ما لبديها مبن اجيابيبات إال أهنبا أدت 
إىل تفتيت العالقات االجتماعية بني األفراد حمولة تلك القوة اليت كانت يف العالقات والسبيما االجتماعيبة قبدميا إىل 

ه االخبببتالف الثقبببايف والطبقبببي ببببني أفبببراد اجملتمبببع الواحبببد، فمبببا بالبببك ببقيبببة ضبببعف و بببود مرسبببخة يف الوقبببت نفسببب
 اجملتمعات

وبالتان فان النقاش البذي يبدور ببني البباحثني ببري حمسبوم، سبواء يف العبام ال بر  أو يف العبام العبر  حبول 
معبات املختلفبة يف أشبكال ما إن كانت االنرتنت قد  ادت فبرص التواصبل ببني أفبراد اجملتمبع بصبفة خاصبة وببني اجملت

 احلياة لديهم بشكل عام هذا من جهة أو أهنا أدت إىل  ود وقضاء تام على العالقات االجتماعية والتواصل.

 املطلب الثالث: العوامل امل ثرة يف التواصل 

 جند الكثبري مبن الظبروف البيت تب ثر يف عمليبات التواصبل عبرب مواقبع  شببكات التواصبل االجتمباعي املعروفبة
 سواء كانت فيسبوك أو توتري أو يوتيوب أو بريها من الشبكات األخرى.

وإذا شئنا إبرا  بعبا العوامبل املب ثرة يف عمليبة التواصبل يف اجلزائبر فبنحن جنبد أن شببكة االنرتنبت تعبد اكبرب 
ين كثببريا بببدأ عامببل مبب ثر يف عمليببات التواصببل مبختلببف أنواعهببا السببيما مبب خرا وهنببا تببدر اإلشببارة إىل أن اجلزائببر تعببا

مببن ضببعف يف شبببكة االنرتنببت إضببافة إىل مشبباكل االنقطاعببات املتكببررة الببيت تصببيب هببذه الشبببكة احليويببة وأخرهببا 
انقطباع اخلبيط  البذي يبربط ببني مرسبيليا الفرنسبية وواليببة عناببة والبذي يعتبرب شبريان رئيسبي للتزويبد بشببكة االنرتنببت 

ديث التقببين لالنرتنببت يبب دي تلقائيببا إىل حببدو  مشبباكل يف عمليببات وبالتببان فببنن عببدم الببربط اجليببد واملببتقن والتحبب
التواصل، وب با النظبر عبن انقطباع االنرتنبت حسبب مبا سببق فبنن ضبعف الشببكة يف حبد ذاتبه يعتبرب عبامال خطبريا 

 يف عرقلة عملية التواصل عن طريق شبكة التواصل االجتماعي.

 

 

 



 المبحث الرابع: التفاعل االجتماعي 

 األول: تعريف التفاعل االجتماعي المطلب

تعددت اآلراء حول تعريف التفاعل االجتماعي سبواء يف علبم االجتمباعي أو يف علبم البنف  وعلبم البنف  
االجتماعي وذلبك راجبع إىل اخبتالف التخصصبات وكبذلك اخبتالف وجهبات النظبر لبدى البباحثني، حيبث يعبرف 

 يف:

االجتمباع يببدو أن ابسبط تعريبف للتفاعبل االجتمباعي '' هبو يف علم االجتماع: عند النظبر إىل أراء علمباء  - أ
، ويف هذا التعريف يظهبر الرتكيبز علبى عمليبة 1تأثري متبادل بني سلوك األفراد واجلماعات من خالل عملية االتصال

 االتصال باعتبارها األسا  يف خلق التأثري وبالتان التفاعل.

انه عملية مستمرة ومنظمة مبن األفعبال البيت  لبق التببادل وهناك من ينظر للتفاعل االجتماعي على اعتبار 
والتفاعببل واالجتمبباعي، مثببل هببذا التعريببف املطببول واملفصببل لعمليببة التفاعببل االجتمبباعي والببذي يعببرف: '' التفاعببل 
االجتماعي هو عملية مستمرة ومنظمة من األفعال هبدف إثارة رد فعل معني من جانبب الطبرف اآلخبر يف التفاعبل 

يبب ثر بببدوره علببى الطببرف األول لعمليببة التفاعببل فمببثال )أ( يبب ثر يف )ب( كببي يثببري فيببه رد فعببل معببني، وبعببد  والببذي
ذلببك يثببري رد الفعببل نفسببه فعببال  خببر مببن جانببب )أ( وبالتببان فببنن التفاعببل االجتمبباعي هببو نسببق مببن األفعببال مببن 

رد، وبببدون التفاعببل االجتمبباعي ال جانببب شخصببني علببى األقببل أو  بباعتني مببا بببني  بباعتني أو مببا بببني  اعببة وفبب
 2توجد حياة اجتماعية.

ويعرف معتز خليل عمر التفاعل االجتماعي بأنه  عملية التأثري أو األخذ والعطاء ببني فبردين أو شخصبني 
أو  ببباعتني، وقبببد يكبببون مباشبببر أي وجبببه لوجبببه وقبببد حيبببد  بشبببكل ببببري مباشبببر، أي عبببرب وسبببائل اإلعبببالم املرئيبببة 

، ويظهر يف هذا التعريف الرتكيز على أشكال التفاعل االجتمباعي وكبذلك اإلقبرار ببأن 3ة واملقرؤة والسمعية واملكتوب
 لوسائل اإلعالم دور يف التفاعل االجتماعي بشكل بري مباشر.

يف علبببببم البببببنف  االجتمببببباعي: وضبببببعت الكثبببببري مبببببن التعريفبببببات التفاعبببببل االجتمببببباعي مبببببن قببببببل البببببباحثني  - ب
مباعي، مبن بيبنهم ولبيم المربتبوال المبربت البذين يعرفبون التفاعبل االجتمباعي بأنبه '' واملختصني يف علم النف  االجت

و يظهبر 4العملية اليت ي ثر هبا النا  يف بعضهم البعا مبن خبالل التببادل املشبرتك لألفكبار واملشباعر وردود الفعبل''
شباعر والعواطبف يف حبني جنبد من خالل هذا التعريف الرتكيز علبى جبوهر التفاعبل االجتمباعي واملتمثبل يف تببادل امل

) ثيبببو وكيلببي( يعتبببرب  أن التفاعببل االجتمبباعي جمبببرد تبببادل  ن للمثبببري واالسببتجابة، بببني طبببريف التفاعببل االجتمببباعي 
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الببذي هببو حسبببهما العمليببة الببيت يسببتجيب فيهببا احببد األشببخاص ل خببر كمجموعببة مببن املثببريات وهببو نفسببه يكببون 
 1مثريا الستجابة اآلخر''.

التعبباريف السببابقة ميكننببا تعريببف التفاعببل االجتمبباعي علببى انببه عمليببة تببأثري وتببأثر مببن االتصببال مببن خببالل 
املستمر، بني شخصني أو  اعتني أو بني شخص و اعة سواء بطريقة مباشرة )وجبه لوجبه( أو بطريقبة ببري مباشبرة 

 )عن طريق وسائل اإلعالم(.

 المطلب الثاني: شروط التفاعل االجتماعي ومستوياته

 شروط التفاعل االجتماعي

 هناك شروط خاصة حلدو  عملية التفاعل االجتماعي وتتمثل يف:

االتصببال: حبب  حيببد  التفاعببل االجتمبباعي البببد مببن وجببود االتصببال بببني األشببخاص الببداخليني يف عمليببة  -1
 .التفاعل سواء كان هذا االتصال رمزيا أي باستخدام الل ة أو ماديا باستخدام التعبريات اجلسمية

التكيف: لكي تكون هناك عملية تفاعل جيب أن يتكيبف األفبراد مبع بعضبهم الببعا، وذلبك حب  يبنجح  -2
 هذا التفاعل ويستمر بينهم.

االسبببببتمرارية: حيبببببث أن حبببببدو  التفاعبببببل لفبببببرتة  منيبببببة حمبببببددة يعبببببين اسبببببتمرار عمليبببببة التبببببأثري والتبببببأثر ببببببني  -3
 عملية بالتفاعل االجتماعي.األشخاص املتفاعلني لفرتة معينة، ح  ميكن تسمية هذه ال

املواجهبة: وتعببين أن تكبون العالقببة مباشبرة بببني الشخصببني املتفباعلني أو بببني األشبخاص املتفبباعلني وان يببتم  -4
هببذا التبببادل وجهببا لوجببه بببري انببه يوجببد اخببتالف بببني علمبباء الببنف  حببول شببرط املواجهببة حلببدو  عمليببة التفاعببل 

كببن أن حيببد  يف وجببود املثببريات واالسببتجابات بببري املباشببرة مبعببا ذلببك أن بعضببهم يببرى أن التفاعببل االجتمبباعي مي
انببه ال يشببرتط أن يببتم التفاعببل وجهببا لوجببه، بببل مببن املمكببن أن يببتم التفاعببل عببرب وسببائل اإلعببالم املختلفببة كاهلبباتف 

  2واالنرتانت.

 مستويات التفاعل االجتماعي:

حسباباته قبوى هبذه البيئبة أثنباء عمليبة التفاعبل يعيف اإلنسان يف بيئة اجتماعية لذا جيب عليه أن يضع يف 
 االجتماعي وذلك ألنه ي ثر ويتأثر هبذه البيئة احمليطة به ومثة مستويات للتفاعل االجتماعي

التفاعببل بببني األفببراد: يعتببرب التفاعببل االجتمبباعي كتفاعببل الببزوج مببع  وجتببه واألم مببع طفلهببا والصببديق مببع  -1
 معينا، واضعا يف اعتباره اآلخر وتأثريه عليه. صديقته حيث يسلك كل واحد منهم سلوكا
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التفاعببل بببني األفبببراد واجلماعببات: وهبببذا هببو املسبببتوى الثبباين للتفاعبببل االجتمبباعي ويببببدوا جليببا يف التفاعبببل  -2
الرئي  مع املرؤوسني واإلمام  و اعة املصلني واملدرب والفريق وكل واحد من ه الء ي ثر يف تابعية كما أهنم يب ثرون 

 فيه.
تفاعبببببل ببببببني األفبببببراد والثقافبببببة: املسبببببتوى الثالبببببث يشبببببري لفببببب  ''ثقافبببببة'' إىل العبببببادات والتقاليبببببد والقبببببوانني ال -3

واملعتقببدات وطرائببق التفكببري والفعببل والعالقببات بببري الشخصببية الببيت تظهببر يف اجملتمببع، وعليببه فببنن التفاعببل بببني الفببرد 
 فة ماثلة يف اجملتمع.والثقافة هو يف احلقيقة تفاعل بني الفرد واجملتمع الن الثقا

التفاعببل بببني األفببراد ووسببائل اإلعببالم واالتصببال: ويعتببرب التفاعببل بببني األفببراد والثقافببة مببن أكثببر املسببتويات  -4
استفادة من هذا املستوى ربم أن هذا املستوى أصببح يف الوقبت احلبان يسباعد علبى حتقيبق كبل املسبتويات السبابقة 

قيببق التفاعببل بببني األفببراد بواسببطة الربيببد االلكببرتوين ومواقببع الشبببكات حيببث انببه مببن خببالل االنرتنببت مببثال ميكببن حت
االجتماعيببة، حيببث ميكببن احلصببول علببى التفاعببل بببني األفببراد واجلماعببات مببن خببالل هببذه الشبببكات وعمومببا فببنن 

  1وسائل اإلعالم ترفع من درجة التفاعل بني الفرد والثقافة.

 المطلب الثالث: أشكال التفاعل االجتماعي

 جسد التفاعل االجتماعي يف العديد من املظاهر أو األشكال من بينها:يت

التعاون: وهبو العامبل املشبرتك واملتسبم باالسبتمرار ببني فبردين أو أكثبر بفبرل حتقيبق هبدف متفبق عليبه، أو  -1
بدراسبته اجنا  عمل مشرتك ويعبد التعباون مبن أهبم صبور التفاعبل االجتمباعي لبذا اهبتم الكثبري مبن علمباء االجتمباع 

 ومنهم روبرت نست الذي ميز بني أربعة أنواع من التعاون كما يلي:
 .التعاون الثقايف العضوي: كمساعدة احد األشخاص مسن من اجل النزول من احلافلة 
  التعبباون املوجببه: وهببذا التعبباون يببتم بواسببطة توجيببه شببخص مسبب ول ولببه سببلطة معينببة، مثببل أن يوجببه األب

 نزل.األبناء لتنظيف حديقة امل
  التعببباون االتفببباقي والتعببباوين: كبببأن يتفبببق اإلخبببوة واألخبببوات علبببى إحضبببار هديبببة ألخبببيهم الصببب ري يف عيبببد

 2ميالده.
التنبباف : ويعببد التنببباف  شببكال مببن أشبببكال التفاعببل االجتمبباعي فنجبببد عمليببة املنافسببة تقبببوم علببى تطلبببع  -2

كببل طببرف حيبباول أن حيقببق اهلببدف شخصببان أو أكثببر أو  اعببات إىل الوصببول إىل اهلببدف ولكببن يف هببذه العمليببة  
قببببل اآلخبببر، الن عمليبببة املنافسبببة ال يكبببون فيهبببا إال فبببائز واحبببد، واملنافسبببة ليسبببت النقبببيا لعمليبببة التعببباون لكوهنبببا 
تشمل بعبا درجبات التعباون البيت تتمثبل يف تعباون املتنافسبني يف اللعبب معبا وخضبوعهم للقبوانني البيت حتكبم اللعببة 

ن للمنافسبة نتببائج م ذيببة ألحبد الطببرفني مببع أهنبا بببري مقصببودة كتعبرل احببد أطببراف ببري انببه يف بعبا األحيببان يكببو 
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املنافسببة إىل حبباالت مببن الصببراع النفسببي أو العقلببي نتيجببة فببو ه أو عببدم فببو ه يف املنافسببة وهببذا مببا يبب دي إىل ارتفبباع 
 1مستوى القلق أو االكتئاب وعدم الود والصراع.

عببا املقاومببة للحصببول علببى نفبب  األشببياء واخلببدمات وينببتج الصببراع: وهببو عبببارة عببن تفاعببل اجتمبباعي مب -3
الصراع داخل اجلماعة أو بني اجلماعات عادة نتيجة تراضي يف االتصال بني األفبراد واجلماعبات، الن االتصبال هبو 
ي الذي يوثق أواصبر التعباون والتفباهم، وينظبر إىل عمليبة الصبراع علبى أهنبا مبن العمليبات السبلبية للتفاعبل االجتمباع

ألنه يف حالة وجود قوانني بري متكافئة يكون النصر لألقوى واخلضوع يكتسب لألضبعف، ورببم ذلبك فبنن الصبراع 
قببد يصبببح عمليببة اجيابيببة للتفاعببل االجتمبباعي يف حالببة وجببود قببوانني متكافئببة الن صببراعهما ينتهببي عببادة بالتعبباون 

 بينهما.

االجتمبببباعي، والببببيت تعتببببرب أساسببببية هنبببباك مببببن إىل جانببببب هببببذه األشببببكال أو العمليببببات اجملسببببدة للتفاعببببل 
الببباحثني واملختصببني مببن يضببيف جمموعببة أخببرى مببن أشببكال التفاعببل االجتمبباعي كالصببداقة ومببا مييزهببا مببا ايمببة 
واملشبباركة الببيت متثببل روال اجلماعببة، وكببذلك التسببابق الببذي حيمببل يف جببوهره الصببراع إضببافة إىل العببدوان والببذي يعتببرب 

ل االجتمبباعي سببلبية، باعتببباره ي ببذي القلببق والتببوتر بببني األفببراد واجلماعببات وحيببرمهم مببن مببن أكثببر أشببكال التفاعبب
 2االستقرار.
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 المبحث الخامس: المجتمع االفتراضي 

 المطلب األول: تعريف المجتمع االفتراضي

ىل خلببق إن العببام الببذي توجببد فيببه شبببكة االنرتنببت مبختلببف خببدماهتا وتعببدد أشببكال االتصببال هبببا أدى إ
عببام جديببد يصببطلح عليببه ببباجملتمع االفرتاضببي والببذي جيعلببه الببباحثون عاملببا موا يببا للعببام الببواقعي، ويف هببذا اجملتمببع 
االفرتاضي جند تمعات اجتماعيبة بشب  أنواعهبا، وقببل أن نعبرف اجملتمبع االفرتاضبي الببد مبن تعريبف اجملتمبع احمللبي 

ا جند أن جورج هيلريي يعرف اجملتمع احمللي بأنه '' عبارة عن جمموعبة مبن كون اجملتمع  االفرتاضي هو امتداد له. هن
النببا  يشببرتكون يف تفاعببل اجتمبباعي وبعببا الببروابط املشببرتكة بيببنهم ويشببرتكون يف مسبباحة مببا، علببى األقببل لبببعا 

واملكببان  اجملتمببع احمللببي وهببي اجلماعببة والتفاعببل والببروابطالوقببت فهنبباك بصببفة عامببة أربعببة عناصببر أساسببية لتكببوين 
   1.والزمان

يعبببرف حممبببد منبببري حجببباب اجملتمبببع االفرتاضبببي يف معجمبببه اإلعالمبببي بأنبببه '' جمتمبببع يتكبببون مبببن أشبببخاص 
ج بيبببنهم لببذلك نبببوع مبببن متباعببدين ج رافيبببا، ولكببن االتصبببال والتواصبببل بيببنهم يبببتم عببرب الشببببكات االلكرتونيبببة وينببت

ه تنشبأ مبع االفرتاضبي بأنبه تمعبات اجتماعيبيف كتاببه عبن اجملت ن ولبد، وعبرف هباورد راي2واملشباركةاإلحسا  ببالوالء 
إنسبببانية كافيبببة  تهم علنيبببا لوقبببت كببباف مبببن البببزمن مبشببباعريف مناقشببب ن الشببببكة حيبببث يسبببتمر أنبببا  بعبببدد كبببافمببب

 .3السايربي لتشكيل شبكات من العالقات الشخصية يف الفضاء

لوماتية اليت أتاحبت الفرصبة إىل تقلبيص التباعبد وهناك من يعرفه على انه ''  اعات تشكلت اثر الثورة املع
اجل ببرايف ممببا أتبباال الفرصببة لالتصببال بببني أفببراد يقعببون عببرب مسببافات متباعببدة جيمببع بببني أفرادهببا نببوع مببن اإلحسببا  

 .4بالوالء واملشاركة''

 المطلب الثاني: خصائص المجتمع االفتراضي

 :ميكن تلخيص مسات وخصائص اجملتمعات االفرتاضية مبا يلي

 ال رل املشرتك بني األعضاء. -
 مشاعر مشرتكة مبعا تكرار األنشطة واحلما  واملتبادل. -
 الوصول إىل املوارد املشرتكة وتوفر سياسات وقوانني للوصول إىل هذه املوارد. -
 توفر املعلومات وإتاحتها للجميع وتوفر خاصة الدعم واخلدمات بني األعضاء . -

                                                           
 3،  ص 2010علي حممد رحومة، تنمية اجملتمعات االفرتاضية عوامل جناال جديدة للتطوير الشبكي التكنوإجتماعي، مركز  و  النقط سابقا،  - 1
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 . 4، صبق اسالرجع املعلى حممد رحومة،   - 3
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 ماعية والل ة.يعترب إطار مشرتك للتقاليد االجت -
 العضويات التطوعية واإلسهامات املختلفة لدعم اجملتمع. -
 الوعي  دود العضوية وهوية اجلماعة. -
 املعايري املبدئية لالشرتاك يف اجملتمع املعين. -

وميكببن أن  تلببف وجهببات النظببر بشببأن هببذه اخلصببائص حسببب احلببق املعببريف املعببين، ومببدى تركببز بعضببها 
 ن  خر.ودرجة أمهيتها يف جمال دو 

وكببذا نتيجببة ملببدى اشببرتاك أفببراد اجملتمببع يف النظببام التكنولببوجي كالربجميببات والربوتوكببوالت وأنظمببة التشبب يل 
   1وبريها واليت بال شك هلا تأثري على املستخدم وطريقة تعامله مع اآلخرين.

عبـر مواقـع الشـبكات مستقبل العالقات االجتماعية التقليدية في ظل العالقات االفتراضية  المطلب الثالث:
 االجتماعية:

ينظبببر الكثبببري مبببن الدارسبببني يف جمبببال اسبببتخدام تكنولوجيبببا اإلعبببالم واالتصبببال أن هنببباك القبببدرة علبببى تبببأثر 
الروابط االجتماعية بني األفراد، بسبب برو  قنوات حديثة جدا لالتصال اليت بريت التواصل ضبمن اجملتمبع بشبكل   

حلقيقبببي والتقببارب اجل بببرايف والتماثببل الثقبببايف أمببرا ال يشبببرتط تببوفره إلقامبببة كبببري جببدا  بعبببد أن جعلببت مبببن احلضببور ا
العالقببات التواصببلية حيببث جنببد أن األفببراد ضببمن بيئببة افرتاضببية متكببنهم مببن االتصببال ب ببريهم دون قيببود، ومببع تزايببد 

ية عبببرب االعتمببباد علبببى هبببذه الفضببباءات ظهبببرت استفسبببارات عديبببدة حبببول مبببا إذا كبببان انتشبببار العالقبببات االفرتاضببب
االنرتنت ست ثر سلبا على العالقات االجتماعية التقليدية أم أهنا ستساهم يف تقويتها ويف هذا اإلطبار ظهبر اتباهني 

 متعلقني برؤية مستقبل العالقات االجتماعية يف ظل العالقات االفرتاضية.

ل تقببببدمي الببببدعم االتبببباه األول: يببببرى أن االتصببببال عببببرب االنرتنببببت يببببدعم العالقببببات االجتماعيببببة مببببن خببببال
واملسببباندة واملعلومبببات والشبببعور باالنتمببباء و أن الكمبيبببوتر يبببدعم الشببببكات االجتماعيبببة مبببن خبببالل خدمبببة االمييبببل 

 والدردشة....اخل وبريها وهو اتاه اجيا  حنو العالقات االفرتاضية يف دعم مستقبل العالقات االجتماعية.

يب ثر سبلبا علبى العالقبات االجتماعيبة مبن خلبق عزلبة لألفبراد االتاه الثاين: يرى أن االتصال عبرب االنرتنبت 
وتفكيك العالقبات ببني األفبراد يف اجملتمبع فباألفراد أصببحوا يقضبون وقتبا طبويال يف التعامبل مبع الكمبيبوتر واالنرتنبت 

 2وهذا يستدعي احلاجة إىل العزلة يف فرتة االستخدام وهذا ي دي إىل خلق حالة من العزلة االجتماعية.
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 لمطلب الرابع: ايجابيات وسلبيات المجتمع االفتراضيا

 االجيابيات -1
التطببوير: جنببد أن اجملتمعببات االفرتاضببية تقببوم بتطبببوير العديببد مببن اجملبباالت كببالتعليم واالتصبباالت والبببرتويج  -

 والتجارة والتسويق...اخل
يعتبببببرب االنضبببببمام إىل اجملتمعبببببات االفرتاضبببببية أداة  للتعبببببرف علبببببى أفبببببراد  خبببببرين مبببببن ثقافبببببات  : االنفتببببباال -

 .وحضارات أخرى، وهذا ميكن من التعرف على تقاليد وعادات خمتلف الشعوب 
 اختصار الوقت واملسافات وح  التكاليف نتيجة سرعة االتصاالت و هد تكلفتها. االختصار: أي -
تسببم التفبباعالت االجتماعيببة علببى املسببتوى االفرتاضببي بتعدديببة املراكببز وتبادهلببا فببال تعببدد املراكببز وتبادهلببا: ت -

توجببد سببلطة مركزيببة توجببه احلببديث وبالتببان فكببل فببرد يسببتطيع أن يكببون مركببز اجلماعببة وميكببن لكببل فببرد أن يقببود 
 1احلوار وهذا ما يسمح باحلرية يف املناقشات املختلفة.

 السلبيات -2
عالقببات االفرتاضببية سببببا يف انقطبباع العالقببة مببع األصببدقاء واألسببرة، وهببذا حيصببل االنقطبباع: يعتببرب فضبباء ال -

 خاصة لألفراد الذين تزيد تفاعالهتم االفرتاضية عن الواقعية.
اإلخفببباء: تعتبببرب العالقبببات االجتماعيبببة تمعبببات خمفيبببة جمهولبببة اهلويبببة إال القليبببل منهبببا فبببال يسبببتطيع الفبببرد  -

 ام االفرتاضي، بسبب تعدد اهلويات وتزيفها .التعرف على من يتحد  معهم يف الع
التفكك: إن الواقع االفرتاضي سبب مشاكل كثرية منهبا تفكبك العالقبات الواقعيبة ببني األفبراد وشبكل نبوع  -

 جديد من العالقات االجتماعية على املستوى االفرتاضي.
فرد يسبببتطيع أن يقبببول مبببا التمبببرد: أصببببح الفضببباء االفرتاضبببي  مكبببان جديبببد للتمبببرد واحلركبببات التحرريبببة فبببال -

 يشاء ضمن هذا الفضاء وهذا يساعد يف االتفات على الثورات أو التظاهرات.
الفرديببببة: لقببببد أدى اجملتمببببع االفرتاضببببي  إىل الفرديببببة واالنعببببزال عببببن احملببببيط االجتمبببباعي فببببالفرد املنخببببرط يف  -

ماعببببة يف الواقببببع وهببببذا مببببا خيلببببق اجملتمببببع االفرتاضببببي بببببالربم مببببن تشببببكيله جلماعببببة  افرتاضببببية إال انببببه ال يعببببول اجل
 .  2االبرتاب
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 يانات الشخصية المبحث األول : الب
 مجتمع البحث وخصائصه :

 : توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس .01جدول رقم  -

 التكرار والنسبة
 النسبة التكرار اجلن 

 %60 60 ذكر
 %40 40 أنثى
 %100 100 اجملموع
التو يببع املتحصببل عليببه ألفببراد العينببة بنبباء علببى عامببل اجلببن ، حيببث نالحبب  نوعببا مببن التقببارب يوضببح هببذا اجلببدول 

يف حببني يقببدر عببدد العنصببر  %60نسبببة و  عنصببرا 60بببني أفببراد العينببة مببع تفببوت العنصببر الببذكري الببذي يقببدر ب:
 .%40مفردة وبنسبة 40النسوي ب 

 

 مرية.: توزيع أفراد العينة حسب متغير الفئة الع02جدول رقم  -

 التكرار والنسبة
 الفئة العمرية

 النسبة التكرار

 %39 39 24-18من 
 %27 27 30-24من
 %18 18 36-30من

 %16 16 فأكثر36
 %100 100 اجملموع

يبني اجلدول تو يع أفراد عينة الدراسة حسب مت ري الفئة العمرية، جند أن الفئة األكرب من املبحبوثني تبرتاوال 
، يف حبني جنبد أن املبحبوثني البذي تبرتاوال أعمبارهم مبا %39سنة وقد قبدرت نسببتهم ب: 24و 18أعمارهم بني 

سبنة  36و 30، أمبا الفئبة الثالثبة فتبرتاوال أعمبارهم مبا ببني %27سنة حيلون يف املركز الثاين وبنسببة  30و 24بني 
 سنة.36ارهم عن تعرب عن أفراد العينة الذين تزيد أعم %16، وجند النسبة القليلة املتبقية %18وبنسبة 

 

 

 



 : توزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة االجتماعية .03الجدول رقم - 

 التكرار والنسبة
 احلالة االجتماعية

 النسبة التكرار

 %46 46 أعزب
 %27 27 عزباء
 %14 14 متزوج
 %13 13 متزوجة
 %100 100 اجملموع

وجنبببد أن معظببم أفبببراد العينببة هبببم عببزب، حيبببث ، االجتماعيببةيوضببح هبببذا اجلببدول تو يبببع أفببراد العينبببة حسببب احلالبببة 
يف حبني جنبد أن مبا  %27العا ببات  قبدرت ب: بينمبا مثيلتهبا مبن اإلنبا ، %46قدرت نسبة البذكور العبزب ب:

مبن اإلنبا   %13من الذكور متزوجون، وال خيتلف احلال كثريا بالنسبة لإلنا  إذ جنبد أن مبا نسببته  %14نسبته 
 متزوجات.

 : توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي .04الجدول   -

 التكرار والنسبة
 املستوى التعليمي

 النسبة التكرار

 %12 12 متوسط
 %26 26 ثانوي
 %50 50 جامعي

 %12 12 دراسات عليا
 %100 100 اجملموع

 %50 املبحببوثني أفببراد العينبة حسببب املسبتوى التعليمببي، ومبا نالحظببه أن نصبف يظهبر لنبا اجلببدول تو يبع 
املسبتوى الثبانوي، وجنبد أن مبا نسببته  لبديهم من أفراد العينة  %26 تهمستوى جامعي، يف حني جند أن نسب لديهم
 جندها لدى املستوى املتوسط . %12 ، ونف  النسبة أي من أفراد العيينة لديهم مستوى دراسات عليا 12%

 

 

 

 



 : توزيع أفراد العينة حسب متغير الوظيفة . 05جدول رقم -

 التكرار والنسبة
 الوظيفة

 النسبة التكرار

 %60 60 عامل
 %19 19 دون عمل
 %32 32 طالب
 %100 100 اجملموع

هببذا اجلببدول تو يببع أفببراد عينببة الدراسببة حسببب الوظيفببة ويف هببذا اإلطببار جنببد أن نصببف أفببراد العينببة  يبببني
( ال ميارسبون أي عمبل،  %19( عاملون يف خمتلف املستويات أما الفئة املتبقية من أفبراد العينبة واملقبدرة ب)49%)

 من املبحوثني طالب. %32كما جند أن ما نسبته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

 . نماط استخدام الشباب الجزائري للفايسبوكأالمبحث الثاني: دوافع، عادات و 

 . أهم الشبكات االجتماعية المفضلة لدى أفراد العيينة 01الجدول رقم: 

 

 

 

 

 ي

 و

يفضبلون موقبع  %53.76( أكثر الشبكات االجتماعيبة تفضبيال لبدى أفبراد العيينبة، حيبث جنبد أن أكثبر مبن نصبف العينبة بقليبل واملقبدرة نسببتهم ب:01اجلدول رقم ) ضحيو 
ألخبري علبى حتقيبق الكثبري مبن الربببات و فايسبوك عبن ببريه يف الشببكات االجتماعيبة وهبذا مبا يبربر إتسباع رقعبة إسبتخدام فايسببوك ببني أوسباط الشبباب اجلزائبري و قبدرة هبذا ا
مث جنبد يف املركبز  %27.95نبة تقبدر ب:احلاجات النفسية و االجتماعية وتسهيله للعديد من األشياء، مث يأو يف املركز الثاين موقع يوتيوب والذي يفضله جمموعة مبن أفبراد العي

   %3.22ويف األخري جند القلة القليلة املتبقية من أفراد العينة واملقدرة ب: %7.52بنف  النسبة  وانستابرام %7.52أفراد العينة ملوقعي تويرت بسنة  ضيل تفالثالث 

  .تفضيل موقع بوبل بل متيل إىل

 المتغيرات االسمية
 

 الخيارات

 أنثى ذكر
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 53.76 100 4.83 9 3.76 7 4.83 9 6.98 13 4.3 08 5.37 10 8.6 16 15.05 28 فايسبوك
 7.52 14 0.53 1 0.53 1 0.53 1 1.61 3 0.53 1 0 0 1.07 2 2.68 5 تويتر

 27.95 52 2.68 5 1.61 3 2.68 5 3.76 7 1.61 3 1.07 2 5.37 10 9.13 17 يوتيوب
 3.22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53 1 0 0 2.15 4 0.53 1 بلسغوغل 

 7.52 14 0 0 0.53 1 0.53 1 1.07 2 0.53 1 0 0 2.68 5 2.15 4 انستاغرام
                 186 100% 
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 . اب الجزائري  في استخدام فايسبوك: أقدمية الشب02الجدول رقم

ر مبن مبا ميكبن أن نصبفه بأقدميبة أفبراد العينبة يف اسبتخدام الفايسببوك، أي منبذ مب  ببدأ الشبباب اجلزائبري  يف اسبتخدام فايسببوك، حيبث جنبد أن أكثب 02يظهر لنا اجلدول رقم 
منببذ أكثببر مببن ثببال  سببنوات وهببذا راجببع إىل تنببوع أدوار فايسبببوك وتعببدد خدماتببه ممببا جعلببه  إسببتخدمو فايسبببوك ألول مببرة %55.88املبحوثببة واملقببدرة نسبببتهم بنصببف أفببراد العينببة 

سبنتني، يف حبني الفئبة األخبرية املتبقيبة ببدأت يف يف إسبتخدام فايسببوك منبذ مبا يقبارب السبنة إىل  ببدؤوا%28.43يستميل العديد من الشباب اجلزائبري، مث جنبد الفئبة الثانيبة واملقبدرة ب:
 .%15.68استخدام فايسبوك منذ أقل من سنة وتقدر نسبتهم ب:

 
 .: عدد الحسابات التي يمتلكها أفراد العينة في مواقع الشبكات االجتماعية03جدول رقم 
 مجموع التكرارات أنثى ذكر المتغيرات االسمية

 المتغيرات االسمية
 

 الخيارات

 أنثى ذكر
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 15.68 16 3.92 4 0 0 3.92 4 1.96 2 0.98 1 0.98 1 0.98 1 2.94 3 اقل من سنة
 28.43 29 4.9 5 3.92 4 0.98 1 4.90 5 0.98 1 3.92 4 2.94 3 5.88 6 من سنة إلى سنتين

12.7 13 18.62 19 أكثر من ثالث سنوات
4 

5 4.90 3 2.94 6 5.88 6 5.88 4 3.92 1 0.98 57 55.88 

         102 100% 
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 الخيارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 فايسبوك

ال 
 املك

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 14.43 71 2.02 10 1.61 8 2.02 10 1.81 9 0.6 3 0.80 4 2.02 10 3.4 17 1ح
 5.25 26 0 0 0 0 0.4 2 0.8 4 0.4 2 1.21 6 0.8 4 1.61 8 2ح

 3 0.4 2 أكثر
0 
.6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.01 

 تويتر

ال 
 املك

16 3.23 13 2.62 8 1.61 2 0.4 9 1.81 7 1.41 6 1.21 10 2.02 71 14.43 

 5.45 27 0 0 0.2 1 0.8 4 0.8 4 0.2 1 0.20 1 0.8 4 2 12 1ح
 0.6 3 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 2 2ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أكثر

 يوتيوب

ال 
 أملك

16 3.23 11 2.22 6 1.21 2 0.4 11 2.22 11 2.22 8 1.61 8 1.61 73 14.74 

 4.24 21 0.4 2 0 0 0 0 0.4 2 0.4 2 0.40 2 0.8 4 1.81 9 1ح
 0.6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 1 0.20 1 0 0 0.2 1 2ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أكثر

غوغل 
 بالس

ال 
 أملك

23 4.64 13 2.62 8 0.61 2 0.4 11 2.22 11 2.22 8 1.61 9 1.81 85 17.17 

 2.82 14 0.20 1 0 0 0 0 0.4 2 0.20 1 0.40 2 0.6 3 0.01 5 1ح
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2ح
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أكثر
انستاغرا

 م
ال 
 املك

19 3.83 11 2.22 7 1.41 3 0.6 9 1.81 8 1.61 5 1.01 9 0.81 71 14.34 

 4.24 21 0.2 1 0.4 2 0.6 3 0.8 4 0 0 0.20 1 1.01 5 1.01 5 1ح
 0.8 4 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0.2 1 0.20 1 0 0 0.2 1 2ح

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أكثر
                  495 100% 

مبن  %14.34لكهبا أفبراد العينبة املبحوثبة يف مواقبع الشببكات االجتماعيبة، بفحبص نتبائج اجلبدول يتببني لنبا أن ميعبدد احلسبابات البيت  يظهر مبن خبالل اجلبدول املوضبح أعباله
مببن املبحببوثني ميلكببون أكثببر مببن  %1.01يف حببني جنببد أن  مببن املبحببوثني لببديهم حسببابني يف الفايسبببوك %5.25أفببراد العينببة املبحوثببة ميلكببون حسبباب واحببد يف الفايسبببوك، كمببا جنببد 

اإلشبهار وعبدم التقيبد يف  تبوفره علبى العديبد مبن التطبيقبات كحريبة حاسبني ويعود هذا االستخدام الواسع للفايسبوك يف أوساط الشباب اجلزائري إىل سهولة االستخدام يف هبذا املوقبع و
 التطبيقات وهذا ما جيعله حمل اهتمام الكثري من الشباب وهذا لتحقيقه لكثري من الرببات واحلاجات النفسية واالجتماعية. الكتابة مثل التويرت الذي ال يدعم كال من هذه

مببن  %2.82ميلكببون حسبباب واحببد يف يوتيببوب واالنسببتاجرام، كمببا أجبباب %4.25مببن أفببراد العينببة املبحوثببة بببأهنم ميلكببون حسبباب واحببد يف التببويرت و %5.45بينمببا صببرال 
أما بباقي الشببكات االجتماعيبة األخبرى  بحوثني بأهنم ميلكون حساب يف بوبل بل ، واجلدير بالذكر إن  يع األفراد العينة املبحوثة ميلكون على األقل حساب واحد يف الفايسبوك،امل

مببن املبحببوثني بببأهنم ال ميلكببون حسبباب يف بوبببل %17.17وأجبباب وب، االنسببتاجرام، يببمببن املبحببوثني ال ميلكببون حسبباب يف مواقببع الشبببكات االجتماعيببة تببويرت، يوت %14جنببد أن 
 بل .

 : المعلومات التي يضعها أفراد العينة في حسابهم على فايسبوك. 04الجدول رقم  -

 المتغيرات االسمية
 

 الخيارات

 مجموع التكرارات أنثى ذكر
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مبا إذا كانبت معلومبات شخصبية صبحيحة أو معلومبات مزيفبة،حيث صبرال أ يبد مبن  نوعية املعلومات اليت يضعها أفراد العينبة يف حسباباهتم علبى فايسببوك 04يبني اجلدول رقم 
بأن املعلومات الواردة يف حساباهتم على فايسببوك هبي معلومبات شخصبية صبحيحة، وذالبك لإلبتعباد عبن العالقبات املشببوهة و  %69نصف أفراد العينة املبحوثة و املقدرة نسبتهم ب:

فقببالوا أهنببم يضببعون معلومببات مزيفببة علببى حسبباباهتم يف  %31هولة التعببرف علببيهم مببن طببرف اآلخببرين، أمببا بقيببة املبحببوثني واملقببدرة نسبببتهم ب:احملافظببة علببى السببمعة الشخصببية أو لسبب
قيبود االجتماعيبة و األخالقيبة رر مبن الفايسبوك، وهذا من أجل سهولة التواصل وإقامة عالقات افرتاضية مع اآلخرين أو مبع اجلبن  األخبر،أو لتجنبب األشبخاص البذين يعرفبوهنم و التحب

 و الدينية.

 

 

 . ضع بيانات حقيقية على فايسبوكو  العيينة أفراد : دوافع تفضيل 05ل رقم الجدو -

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

معلومات شخصية 
 صحيحة

25 25 10 10 7 7 5 5 9 9 6 6 3 3 4 4 69 69 

 31 31 4 4 5 5 5 5 4 4 0 0 3 3 6 6 4 4 معلومات مزيفة
                 100 100% 

 المتغيرات االسمية
 

 أنثى ذكر
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24
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رى مبا نسببتهم األسباب الكامنة وراء تفضيل أفراد العينة وضع بيانات حقيقية يف حساباهتم على فايسبوك، إذ جند نوعا مبن التقبارب يف تفضبيالهتم، حيبث يب 05يوضح لنا اجلدول رقم 
افظبة علبى مصبداقيتهم بببني اآلخبرين، وتبرى جمموعبة أخبرى تقببدر هبو احمل فايسببوكبيانبات شخصبية صبحيحة علببى  مبن أفبراد العينبة أن السببب الرئيسبي الببذي يبدفعهم لوضبع 25.92%

مبن أفبراد العينبة يعتبربون وضبع بيانبات  %25.18أن االبتعاد عن العالقات املشبوهة هو ما يدفعهم لوضع بيانات شخصية صحيحة يف حساهبم كما جند %25.92بنف  النسبة أي 
 فريون أنه بوضعهم معلومات شخصية  %22.96ونسبتهم  املبحوثنيما ما تبقى من شخصية صحيحة ي دي إىل احملافظة على مسعتهم الشخصية، أ

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت الخيارات
للمحافظة على السمعة 

 الشخصية
16 11.85 5 3.7 2 1.48 2 1.48 3 2.22 4 2.96 2 1.48 0 0 34 25.18 

من  يرف علسهولة التع
 طرف اآلخرين

12 8.88 5 3.7 3 2.22 2 1.48 5 3.7 1 0.74 1 0.74 2 1.48 31 22.96 

فظ احلكي أ
مصداقيتي بين على

 اآلخرين
14 10.37 5 3.7 3 2.22 4 2.96 1 0.74 3 2.22 1 0.74 4 2.96 35 25.92 

لالبتعاد عن العالقات 
 المشبوهة

11 8.14 6 4.44 2 1.48 1 0.74 5 3.70 4 2.96 4 2.96 2 1.48 35 25.92 

                 100 100% 

 المتغيرات االسمية
 

 الخيارات

 أنثى ذكر
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 28.7 16 3.57 2 3.57 2 5.35 3 3.57 2 1.78 1 1.78 1 7.14 4 1.78 1لسهولة التواصل مع 
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 فهم يسهلون على اآلخرين التعرف عليهم خاصة بالنسبة ملن يعرفوهنم يف الواقع. صحيحة

 ل أفراد العينة وضع بيانات مزيفة في حسابهم على فايسبوك.يفضدوافع ت: 06الجدول رقم 

يفضببلون وضببع بيانببات مزيفببة علببى فايسبببوك ويعببود ذلببك إىل سببهولة  %28.7أن أكببرب نسبببة مببن أفرادالعيينببة املبحببوثني واملقببدرة ب  يظهببر مببن خببالل اجلببدول املوضببح أعبباله،
زيفبة راجبع إىل الربببة يف تنبب األشبخاص البذين يعرفبوهنم مأسبباب تفضبيلهم لوضبع املعلومبات  أن مبن أفبراد العيينبة %25التواصل مع اآلخرين، بينما صرال ربع املبحوثني أي ما نسببته 

مبن  %3.57أهنم يضعون معلومات مزيفة وذالك من أجل التحبرر مبن القيبود اإلجتماعيبة وألخالقيبة و الدينيبة ، كمبا أجباب %17.8قد برر  واهلروب من الرقابة االجتماعية، يف حني
 أفراد العيينة املبحوثة أهنم يضعون بيانات مزيفة رببة يف تسهيل إقامة عالقات افرتاضية مع اآلخرين أو اجلن  اآلخر.

 

 اآلخرين
د للتحرر من القيو 

 …االجتماعية واألخالقية 
1 1.78 3 5.35 1 1.78 0 0 2 3.57 2 3.57 0 0 1 1.78 10 17.8 

لتجنب األشخاص الذين 
 يعرفونني

1 1.78 1 1.78 3 5.35 0 0 3 5.35 4 7.14 2 3.57 0 0 14 25 

الرقابة للهروب من 
 االجتماعية

2 3.57 3 5.35 2 3.57 0 0 2 3.57 2 3.57 2 3.57 1 1.78 14 25 

لسهولة إقامة عالقات 
افتراضية مع اآلخرين أو 

 مع الجنس اآلخر
1 1.78 0 0 0 0 0 0 1 1.78 0 0 0 0 0 0 2 3.75 

                 56 100% 
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 . الستخدام فايسبوك لدى أفراد العيينة  األوقات المفضلة 07الجدول رقم: 

ـــــــــــــــــــــــــرات  المتغي
 االسمية

 
 الخيارات

 طالب دون عمل عامل
 مجموع التكرارات

 30-24 24-18 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24
30-
36 

36 
 فأكثر

 % ت  % % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت
 8.21 12 0 0 0 0 0.68 1 2.05 3 0.68 1 0 0 0.68 1 0.68 1 1.36 2 1.36 2 0 0 0.68 1 يوجد وقت ال
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أفرادالعينة يفضلون استخدام الفايسببوك يف وقبت الفبرا   أبلبية األوقات املفضلة االستخدام فايسبوك ،بفحص نتائج اجلدول يتبني لنا أن يظهر من خالل اجلدول املوضح أعاله
بأنببه خيصببص وقتببا معينببا وهببي مقسببمة علببى ثببال  فببرتات ، حيببث جنببد أن أبلبيببة املبحببوثني % 30.12، كمببا صببرال مببا ينبباهز فبب  املبحببوثني أي مببا نسبببته %48.63وذلببك بنسبببة 

صبباحا ويببدو هبذا الرتتيبب منطقيبا حيبث جنبد أن الفبرتة   % 1.36ومبنهم اسبتخدامه مسباءا،  %8.90، يف حبني يفضبل %19.86يفضلون إستخدام الفايسبوك ليال وذلبك بنسببة 
 بلب األشخاص لالنرتنت ضف إىل ذلك أن االنرتنت تتيح فرصة اختيار الوقت املناسب لإلستخدام عكب  بقيبة الوسبائل اإلعالميبةأاليت يتفر  فيها  تالليلية والفرتة املسائية هي األوقا

ت نفسبية، اجتماعيبة.... كمبا أو لتحقيبق اشبباعا  خبرين من املبحوثني استخدام فايسبوك يف وقت احلاجة، وذلك لالتصال أو التواصل مبع أشبخاص %13.10األخرى، بينما يفضل 
 فايسبوك، ويعود هذا إىل الولوج املتكرر الستخدام الفايسبوك يف اليوم. من أفراد العينة املبحوثة ال يوجد لديهم وقت حمدد الستخدام% 8.21جند 

 
 
 

اســـــتخدامها فـــــي 
 وقت الفراغ

7 4.79 1
3 

8.90 11 7.53 10 6.84 3 2.05 4 2.73 2 1.36 0 0 17 11.6 4 2.73 0 0 0 0 71 48.36 

اســــــتخدمها فــــــي 
 وقت الحاجة

3 2.05 2 1.36 3 2.05 3 2.05 0 0 2 1.36 0 0 0 0 4 2.73 2 1.36 0 0 0 0 19 13.01 

ت 
وقـــــ

ص 
صـــــ

أخ عين
م

 

 1.36 2 0 0 0 0 0.68 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68 1 0 0 0 0 0 0 ص
 8.90 13 0 0 0 0 1.36 2 4.10 6 0 0 0 0 0.68 1 0.68 1 0 0 0.68 1 1.36 2 0 0 م

 19.86 29 0 0 0 0 0.68 1 6.16 9 0 0 1.36 2 2.73 4 2.05 3 2.73 4 2.05 3 1.36 2 0.68 1 ل
 146 100% 
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 أفراد العينة خالل تصفحهم لموقع الفايسبوك. الزمن الذي يقضيه 08الجدول رقم: 
 االسمية المتغيرات

 
 

 الخيارات

 متزوج )ة( أعزب )اء(
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24

 % ت % ت % ت 4% ت % ت % ت % ت % ت % ت

 12 12 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 اقل من ساعة
من ساعة إلى 

 ساعتين
11 11 5 5 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 2 2 23 23 
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 17 17 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 5 5 1 1 8 8 من ساعتين فأكثر
 27 27 2 2 4 4 2 2 0 0 1 1 0 0 7 7 11 11 ال أدري

ال تصفح موقع 
فايسبوك بصفة 

 منظمة
6 6 6 6 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 4 4 21 21 

                 100 100% 
حيبث صبرال مبا  البذي يقضبيه أفبراد العينبة املبحبوثني يف تصبفحهم ملوقبع فايسببوك، كانبت اخليبارات شببه متقارببة إىل بعضبها الببعا البزمنيظهر من خالل اجلدول املوضح أعاله 

ولبوج املتكبرر لعببدة مبن العينبة املبحوثببة ببأهنم ال يبدرون كبم مبن الوقببت يقضبونه يف تصبفح واسبتخدام موقبع فايسبببوك ويعبود هبذا إىل ال %27رببع املبحبوثني بقليببل أي مبا نسببته  أكثبر مبن
 ممبن سباعة إىل سباعتني يف اليبو  يسببوكمرات يف اليوم الستخدام فايسبوك، لذا من الصعب عليهم حتديد الوقت الذي يقضونه بدقة.بينما أكد فسي املبحوثني بأن منهم من يتصفح فا

هتم أو لظبروف أخبرى تتعلبق هببم، وكخيبار أخريأكبد اقبل مبن سدسبي املبحبوثني أي مبا نسببته لكثبرة انشب اال نظبرا ، وف  املبحوثني اآلخرين يصبرحون ببأهنم اليتصبفحون فايسببوك يوميبا
 بأهنم يقضون اقل من ساعة يوميا يف تصفح فايسبوك. 12%

 : الوسيلة المستخدمة في تصفح فايسبوك من طرف أفراد العيينة.09الجدول رقم 

المتغيــــــــــــــــــــــرات 
 االسمية

 
 الخيارات

 طالب دون عمل عامل
 مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 التكرارات
 فأكثر

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت
الحاســــــــــــــــــــــوب 

 لمكتبيا
2 1.44 3 2.17 7 0.72 3 2.17 2 1.44 0 0 1 0.72 0 0 

6 4.3
4 0 0 0 0 0 0 24 17.3

9 
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الحاســــــــــــــــــــــوب 
 المحمول

2 1.44 3 2.17 1 0.72 1 0.72 0 0 4 2.89 0 0 1 0.72 
9 6.5

2 2 1.44 0 0 0 0 23 16.6
6 

الحاســــــــــــــــــــــوب 
 اللوحي

1 0.72 1 0.72 2 1.44 3 2.17 0 0 0 0 1 0.72 0 0 
5 3.6

2 2 1.44 0 0 0 0 15 10.8
6 

 8.69 12 7.97 11 5.07 7 الهاتف الذكي
 

9 
 6.52 4 2.89 7 5.07 1 0.72 1 0.72 

1
9 

13.
76 5 3.62 0 0 0 0 76 55.0

7 

                 
 

      138 
100

% 
يبدخلون  %55.07أكثر من نصف املبحبوثني أي مبا نسببته  أن النتائج إىليتضح من خالل اجلدول املوضح أعاله الوسيلة اليت يتصفح هبا أفراد العينة فايسبوك، حيث تشري  

، البيت تسبمح اسبتخدام 2014ثالبث سبنة إىل فايسبوك من اهلاتف الذكي، وهذا راجبع إىل التطبور الكببري البذي شبهدته اجلزائبر يف السبنوات األخبرية حيبث ا إطبالت مبا يسبمى باجليبل ال
 ملستخدمة ومن أي هاتف ذكي.االنرتانت يف أي مكان ت طيه الشبكة ا

مببنهم احلاسببوب اللببوحي،  %10.86احلاسببوب احملمببول و  %16.66مببن املبحببوثني أهنببم يتصببفحون موقببع فايسبببوك مببن احلاسببوب املكتببيب يف حببني يسببتخدم  %17.39بينمببا أكببد 
 .وهذا ما يتيح استخدامها يف أي مكان وهنا ميكن القول بأن االنرتانت يف اجلزائر اليوم أصبحت متوفرة بشكل كبري ويف خمتلف امل سسات
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 .المبحث الثالث: اإلستخدامات و اإلشباعات المحققة للشباب الجزائري من خالل إستخدامهم للفايسبوك

 ألفراد العيينة. : االسم الذي يظهر في البروفايل الشخصي10الجدول رقم 

 المتغيرات االسمية
 
 

 الخيارات

 أنثى ذكر
 مجموع التكرارات

18-24 24-30 30-36 
36 
 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت
 36 36 4 4 1 1 5 5 9 9 3 3 2 2 4 4 8 8 االسم الشخصي األول

 23 23 3 3 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 4 4 11 11 االسم واللقب
 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 اللقب

 7 8 8 8 8 مستعاراسم 
7 
 

0 
 0 3 3 6 6 5 5 3 3 40 40 
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                 100 100% 
ويعببود ذلببك إىل الرببببة يف التحببرر مببن القيببود االجتماعيببة  %40أن أكببرب نسبببة مببن أفببراد العينببة يسببتخدمون االسببم املسببتعار بنسبببة  يظهببر مببن خببالل اجلببدول املوضببح أعبباله 

ببأهنم يسبتخدمون االسبم واللقبب معبا ويعبود %23من أفراد العينة أهنم يستخدمون االسم الشخصي األول، كمبا صبرال  %36واألخالقية وتنب بعا األشخاص، بينما أكدت نسبة 
مبن املبحبوثني يفضبل إسبتخدام اللقبب يف  %1ين يعرفبوهنم، واحلفباظ علبى املصبداقية ببني األصبدقاء، وكخيبار أخبري جنبدذلك إىل الرببة يف تسهيل التعبرف علبيهم مبن قببل ألشبخاص البذ

 فايسبوك.

 

 اللغة المستخدمة من طرف أفراد العينةفي فايسبوك . 11الجدول رقم:

 المتغيرات االسمية
 
 

 الخيارات

 أنثى ذكر
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 16.37 28 1.75 3 1.75 3 1.75 3 0 0 0.58 1 1.75 3 2.92 5 5.84 10 اللهجة الجزائرية
 16.95 29 1.16 2 0.58 1 0 0 1.16 2 1.16 2 2.33 4 4.09 7 6.43 11 الدارجة
 19.88 34 1.16 2 1.16 2 1.16 2 2.33 4 1.16 2 0.58 1 5.26 9 7.01 12 العربية

 2 4.67 8 7.01 12 الفرنسية
1.16 
 

3 
 1.75 3 1.75 1 0.58 2 1.16 0 0 31 18.12 

 5.26 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58 1 1.75 3 2.92 5 االنجليزية
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خلط بين كل 
 اللغات

10 5.84 3 1.75 4 2.33 1 0.58 7 4.09 6 3.5 5 2.92 4 2.33 40 23.93 

                 171 100% 
نشببر املنشببورات علببى  الل ببة الببيت يسببتخدمها أفببراد العينببة أو يفضببلون اسببتخدامها أثنبباء تصببفحهم ملوقببع فايسبببوك ،وذلببك سببواء يف التعليقببات أوأثنبباء 11يبببني لنببا اجلببدول رقببم

أفراد العينة متقاربون إىل حد ما يف اختيار الل ات البيت مييلبون إىل توظيفهبا لبدى ولبوجهم موقبع  جدراهنم أو ح  أثناء حمادثاهتم اخلاصة مع األصدقاء، وما نالحظه من خالل اجلدول أن
أن مبا يقبارب رببع العينبة  لعينبة السبتخدام مبزيج مبن كبل هبذه الل بات يف تصبفحهم ملوقبع فايسببوك إذفايسبوك ب ا النظر عن جنسبهم أو سبنهم، ولكبن مبع فبارت واضبح يف ميبل أفبراد ا

ؤوهنبببا أو يفضببلون توظيبببف الل ببة العربيبببة والدارجببة اجلزائريبببة وكببذا االجنليزيبببة والفرنسببية كخلبببيط مببن الل بببات وهببذا راجبببع إىل طبيعببة املواضبببيع الببيت يقر  %23.39وهببو مبببا تقببدر نسببببته ب 
أيضبببا يف حبببني جنبببد أن الفئبببة الثانيبببة مبببن أفبببراد العينبببة واملقبببدرة نسببببتها ب  إىل نوعيبببة األصبببدقاء معهبببا بالتعليقبببات وكبببذا الصبببفحات البببيت يعجببببون هببببا وخلفياهتبببا الل ويبببة، إضبببافة يتفببباعلون
الل ببة الفرنسببية، وبببري بعيببد عببن هببذه النسبببة تعتمببد فئببة مببن أفببراد العينببة تقببدر  علببى %18.12تعتمببد الل ببة العربيببة، ويعتمببد عببدد  خببر مببن أفببراد العينببة  قببدرت نسبببتهم  19.88%

اللهجة اجلزائرية أثناء تصفحها للموقع، والفئة القليلة املتبقية مبن أفبراد   %16.37نسبتها ب فئة أخرى تقدر وتستخدم على الل ة الدارجة يف استخدامها للفايسبوك ، %16.95ب:
 تعتمد على الل ة االجنليزية أثناء تصفح فايسبوك. %5.26ب:العينة واملقدرة نسبتها 

 عدد األصدقاء لدى أفراد العينة في فايسبوك. 12الجدول رقم:

 المتغيرات االسمية
 
 

 الخيارات

 أنثى ذكر
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 43 43 9 9 5 5 9 9 9 9 2 2 4 4 4 4 1 1 50اقل من 
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 20 20 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 0 0 3 3 8 9 100إلى  50من 
 37 37 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 6 6 9 9 18 18 100أكثر من 
                 100 100% 

يتجباو   عدد األصدقاء الذين ميلكهبم أفبراد العينبة يف حسباباهتم علبى فايسببوك، حيبث نالحب  نوعبا مبن التبدرج فنجبد الفئبة األوىل مبن أفبراد العينبة ال 12يظهر لنا اجلدول رقم 
ميتلكبون أكثبر مبن  %37لفئة الثانية من أفراد العينبة واملقبدرة نسببتهم أفراد العينة مث جند ا من %43فردا وصديقا وتقدر هذه الفئة بنسبة  50م على فايسبوك يف حساهب عدد األصدقاء

ألصبدقاء ترتفبع اعبدد  عحساباهتم على فايسبوك وميكن تفسري ذالك باحلاجة إىل خلبق مسباحة أوسبع للتفاعبل يف اجملتمبع الفرتاضبي البذي يتيحبه املوقبع ، وذالبك بارتفبا  صديقا يف 100
 صديق. 100إىل  50فيرتاوال عدد األصدقاء لديهم على فايسبوك من  %20ة األخرية املتبقية من أفراد العيينة ونسبتهم نسبة التفاعل يف فايسبوك،أما الفئ

 .: أصدقاءأفراد العينة في فايسبوك13الجدول رقم 

 المتغيرات االسمية
 
 

 الخيارات

 متزوج )ة( أعزب )اء(
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 11.98 26 1.84 4 1.38 3 1.84 4 2.3 5 0.92 2 0.46 1 2.3 5 0.92 2 األسرة أفراد
 13.82 30 1.38 3 2.3 5 1.84 4 1.38 3 1.38 3 0.46 1 0.92 2 4.14 9 األقارب
 12.44 27 0.92 2 0.92 2 0.46 1 1.38 3 0.92 2 0.46 1 1.84 4 5.52 12 الجيران

11.5 25 األصدقاء والزمالء
2 14 6.45 5 2.3 

 
5 
 2.3 12 5.52 3 4.14 8 3.68 8 3.68 86 39.63 
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ال اعرفهم  أشخاص
 في العالم الواقعي

17 7.83 8 3.68 8 3.68 6 2.76 3 1.38 3 1.38 2 0.92 1 0.46 48 22.11 

                 217 100% 
أفراد العينة املبحوثني يف فايسبوك، كانت اخليارات شبه متقاربة إىل بعضها البعا، حيث صرال أكثر مبن ثلثبي املبحبوثني أي  أصدقاء من خالل اجلدول املوضح أعالهيظهر لنا 

مبن أفبراد العينبة املبحبوثني  %22.11ماعيبة، بينمبا جنبد بأن أصدقائهم يف فايسببوك هبم مبن األصبدقاء والبزمالء، وذلبك لتوثيبق روال الصبداقة وتنميبة البروابط االجت %39.63ما نسبته 
مبن املبحبوثني  %13.82اهلروب من الواقبع، كمبا صبرال  كرب وأ جل التمتع  خبصوصيةأيقولون بأن أصدقائهم هم أشخاص ال يعرفوهنم يف العام الواقعي وذلك لسهولة االتصال و من 

األسببرة، وهببذا مببن أجببل تنميببة الببروابط االجتماعيببة واألسببرية وخلببق جمببال للتفاعببل معهببم يف  أفببراد أصببدقائهم مببن%11.89مببن اجلببريان و  %12.44بببأن أصببدقائه مببن األقببارب،و جنببد 
 العام االفرتاضي.

 : يبين اإلشباعات التي يحققها موقع فايسبوك ألفراد العينة مرتبة حسب األهمية.14الجدول رقم 

 المتغيرات االسمية
 
 

 الخيارات

 أنثى ذكر
 التكرارات مجموع

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 26 26 1 1 4 4 2 2 4 4 3 3 1 1 3 3 8 8 اشباعات اجتماعية
 16 16 2 2 0 0 4 4 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 دينية

 17 17 2 2 1 1 1 1 2 2 0 0 2 2 3 3 6 6 إعالمية

 3 3 6 6 8 8 معرفيه
 

1 
 1 3 3 2 2 2 2 5 5 30 30 
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 11 11 0 0 1 1 2 2 2 2 0 0 3 3 1 1 2 2 نفسية
                 100 100% 
 

 النتيجة معامل الرتجيح التكرار اخليارات
 150 5 30 معرفية
 104 4 26 اجتماعية
 104 3 17 إعالمية
 32 2 16 دينية
 11 1 11 نفسية

 ي كبدون أن %30ثني أي مبا نسببته يظهر لنا اجلدول الذي بني أيدينا ترتيب اإلشباعات احملققة ألفراد العينة عند استخدامهم ملوقع فايسبوك، حيبث أن مبا يقبارب ثلبث املبحبو 
اإلعالميببة، والسياسببية والدينيببة  وذلببك إلشبباع حاجبباهتم مببن خببالل الطببالع علبى األخبببار 150ونتيجببة تقببدر ب: 5املعرفيببة تببأو يف الدرجببة األوىل مبعامببل تبرجيح يقببدر ب  اإلشبباعات

 فسية واجتماعية.ومعرفة أحوال اجملتمع، والتواصل مع األصدقاء واالطالع على خمتلف التحديثات اليت يقومون هبا من معلومات شخصية، ن

 104ونتيجبة تقبدر ب: 4اإلشبباعات االجتماعيبة تبأو يف الدرجبة األوىل ومبعامبل تبرجيح يقبدر ب: ي كبدون أن %26أكثر من ربع املبحوثني بقليل أي ما نسبته  كما جند أن
اإلعالميبة  اإلشبباعات أن%17ل مبن فسبي املبحبوثني بقليبل أي مبا نسببته قبأ  اآلخبر، يف حبني ي كبد وذلك لبربط عالقبات صبداقة والتواصبل مبع أفبراد اجملتمبع ورببط عالقبات مبع اجلبن

جببل مسببايرة األحببدا  والتعببرف علببى أخبببار اجملتمببع واالطببالع علببى األحببدا  العامليببة ، كمببا جنببد أن أوهببذا مببن  51تقببدر : ونتيجببة 3تببأو يف الدرجببة األوىل ومبعامببل تببرجيح يقببدر ب:
و التفقببه يف البببدين ومعرفببة أحبببوال  هبببدف  يبببادة املعلومببات الدينيبببة 32اإلشبببباعات الدينيببة تبببأو يف املرتبببة األوىل ومبعامبببل تببرجيح يقبببدر ب: أن مببن أفبببراد العينببة املبحوثبببة ي كببدون 16%

 املسلمني وسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم والصحابة والصاحلني.
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وذلبك للهبروب مبن الواقبع والتواصبل  11ونتيجبة تقبدر ب: 1و يف املرتببة األوىل ومبعامبل تبرجيح يقبدر ب:اإلشباعات النفسية تبأ من املبحوثني ي كدون أن %11وكخيار  أخري جند أن 
 يف العام االفرتاضي والرتفية والتسلية ومتضية الوقت.

 : اإلشباعات االجتماعية التي يحققها فايسبوك ألفراد العينة.15الجدول رقم 

 المتغيرات االسمية
 
 

 الخيارات

 أنثى ذكر
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

ربط عالقات 
 الصداقة

16 13.1
1 11 2.01 5 4.01 1 0.81 9 7.37 6 4.91 5 4.01 4 7.27 57 46.72 

ربط عالقات مع 
 الجنس اآلخر

12 9.83 2 1.63 7 5.73 3 2.45 3 2.45 2 1.63 3 2.45 1 0.81 33 27.04 

حلول  إيجاد
 مشاكلك ل

 االجتماعية
7 5.73 6 4.91 3 2.45 1 0.81 4 3.27 4 3.27 2 1.63 3 2.45 32 26.22 

 100 15 100 19 100 35 المجموع
 

5 
 100 16 100 12 100 10 100 10 100 122 100% 

أن الفايسببوك %46.72 تهنسببأي مبا اإلجتماعية اليت حيققها فايسببوك ألفبراد العيينبة،حيث أن مبا يقبارب نصبف املبحبوثني اإلشباعات  يظهر لنا خالل اجلدول املوضح أعاله
بحبوثني أكثبر مبن رببح امل بينمبا أكبدحيقبق اإلشبباعات االجتماعبات املتمثلبة يف رببط عالقبات الصبداقة ، وذالبك مبن أجبل احلفباظ علبى العالقبات القائمبة و التعبرف علبى أصبدقاء جبدد، 
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اإلشبباعات االجتماعيبة احملققبة  ثني أنبأن اإلشباعات االجتماعية اليت حيققها فايسببوك تتمثبل يف رببط عالقبات مبع اجلبن  األخبر، ويف نفب  السبيات أكبدأكثر مبن أكثبر مبن رببع املبحبو 
 من طرف فايسبوك متثلت يف إجياد حلول للمشاكل االجتماعية.

 التي يحققها فايسبوك ألفراد العينة. : اإلشباعات الدينية16الجدول رقم 

 المتغيرات االسمية
 
 

 الخيارات

 أنثى ذكر
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

زيادة المعلومات 
ي فالدينية والتفقه 

 الدين
17 10.69 1

4 
8.8 6 3.72 4 2.51 9 5.66 9 5.66 8 5.03 8 5.03 75 47.16 

معرفة سيرة النبي 
صلى اهلل عليه 

وسلم والصحابة 
 الصالحين

12 7.54 3 1.88 3 1.88 2 1.25 4 2.51 5 3.14 4 2.51 1 0.62 34 21.38 

معرفة أحوال 
المسلمين في شتى 

 بقاع األرض
17 10.69 7 4.4 4 2.51 6 3.77 2 1.25 2 1.25 2 1.25 5 3.14 50 31.44 

                 159 100% 
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بنسببة  وذالبك اإلشباعات الدينية احملققة من استخدام الفايسبوك ألفراد العينة متثلت يف  يبادة املعلومبات الدينيبة والتفقبه يف البدين، أن يظهر لنا من خالل اجلدول املوضح أعاله
املعلومبات الدينيببة عبن طريببق الصبفحات الدينيببة املتبوفرة علببى الفايسببوك ،بينمببا أكبد مببا يقبارب ثلببث املبحببوثني  أي مبا يقببارب نصبف املبحببوثني وذلبك راجببع إىل سبهولة وصببول47.4%
مببن الببيت حتصببل يف الببدول اإلسببالمية  األخببرية األحببدا  اإلشببباعات الدينيببة احملققببة مببن تصببفح فايسبببوك متثلببت يف معرفببة أحببوال املسببلمني يف شبب  بقبباع األرل،وذلببك راجببع إىل علببى أن

فايسبوك حيقق اشبباعاهتم الدينيبة يف معرفبة سبرية النبيب صبلى اهلل عيبه وسبلم والصبحابة  من املبحوثني ي كدون أن %21.38وفلسطني... ، كما جند  سورياانتهاكات حلقوت اإلنسان يف 
 والصاحلني .

 : اإلشباعات اإلعالمية التي يحققها فايسبوك ألفراد العينة.17الجدول رقم 

 االسمية المتغيرات
 
 

 الخيارات

 أنثى ذكر
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

التعرف على أخبار 
 مع المجتمع

13 7.6 8 4.67 6 3.5 2 1.16 4 2.33 5 2.92 6 3.5 5 2.92 49 28.65 

االطالع على 
 العالميةاألحداث 

19 11.11 7 4.09 3 1.75 3 1.75 4 2.33 2 1.16 3 1.75 7 4.09 48 28.07 

 43.27 74 5.25 9 3.5 6 4.67 8 4.67 8 2.33 4 4.67 8 7.01 12 11.11 19 مواكبة األحداث
                 171 100% 
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أكثببر مببن ثلببث اإلجابببات  أي%43.27فايسبببوك ألفببراد العينببة ،هببي مواكبببة األحببدا  بنسبببة اإلعالميببة الببيت حيققهببا  اإلشببباعات أن يظهببر مببن خببالل اجلببدول املوضببح أعبباله
ر اجملتمبع واالطبالع األحدا  يف حياة األفراد وسهولة تدفق ووصول املعلومات من املصدر إىل املتلقي بسرعة كبرية عن طريبق فايسببوك،كما جنبد التعبرف علبى أخببا أمهية ويعود ذلك إىل

 على التوان ويعود ذلك لرببة املبحوثني يف  يادة معارفهم وثقافتهم. %28.07و  %28.65املية بنسب متقاربة أي بنسبة على األحدا  الع

 : اإلشباعات النفسية التي يحققها موقع الفايسبوك ألفراد العينة.18الجدول رقم 

 المتغيرات االسمية
 
 

 الخيارات

 أنثى ذكر
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 21.08 35 1.8 3 3.01 5 1.2 2 2.4 4 0.6 1 1.8 3 3.61 6 6.62 11 لتمضية الوقت
للتواصل مع 

 اآلخرين
20 12.04 8 4.81 6 3.61 3 1.8 6 3.61 7 4.21 3 1.8 7 4.21 60 36.14 

 35.54 59 3.61 6 4.81 8 4.21 7 3.62 6 1.2 2 2.4 4 4.81 8 10.84 18 والتسلية للترقية

 1 0.6 1 4.21 7 للهروب من الواقع
0.6 
 

0 
 0 2 1.2 0 0 1 0.6 0 0 12 7.22 

                 166 100% 
ألفببراد العينببة،كانت النتببائج شبببه متقاربببة إىل بعضببها البببعا، حيببث تببرى الفئببة األوىل والببيت تقببدر  اإلشببباعات النفسببية الببيت حيققهببا فايسبببوك يبببني لنببا اجلببدول الببذي بببني أيببدينا

 بأنه من خبالل ولبوجهم موقبع فايسببوك فبنهنم يضبمنون %35.54الثانية واملقدرة نسبتها ب:  أن الفايسبوك يليب ربباهتم يف التواصل مع اآلخرين، وترى الفئة %36.14نسبتها ب:
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يصبرحون ببأن موقبع فايسببوك هبو مكباهنم املفضبل لتمضبية الوقبت مبن خبالل املزايبا البيت %21.08ا من الرتفيه والتسلية،كما جند ف  املبحوثني والذي تقدر نسبتهم ب ألنفسهم حيز 
 اقع واالبتعاد عما يعكر صفوهم يف حياهتم الواقعية.فهم يرون بأن فايسبوك هو ملجأهم املفضل للهروب من الو  %7.22مينحها، أما ما تبقى من أفراد العينة واملقدرة نسبتهم ب:

 : توقعات أفراد العينة حول استخدامهم فايسبوك مستقبال.19الجدول رقم 

 المتغيرات االسمية
 
 

 الخيارات

 أنثى ذكر
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

توسيع من ال
استخدامك 
 للفايسبوك

5 5 2 2 4 4 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 15 15 

االنقاص من 
استخدامك 
 للفايسبوك

7 7 8 8 3 3 0 0 5 5 2 2 2 2 2 2 29 29 

أن تترك 
استخدامك 

 للفايسبوك كما هو
11 11 5 5 2 2 3 3 5 5 3 3 6 6 6 6 41 41 

التوقف عن 
 استخدام الفايسبوك

4 4 1 1 1 1 
 

1 
 1 3 3 4 4 0 0 1 1 15 15 
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                 100 100% 
مببن أفببراد العينببة يفضببلون تببرك  %41أن  يسبببوك مسببتقبال،  حيببث تشببري نتببائج اجلببدول إىلللفااسببتخدامهم  يفالعينببة  يتبببني لنببا مببن خببالل اجلببدول املوضببح أعبباله توقعببات أفببراد

مبن املبحبوثني يسبتخدمون فايسببوك مبن سباعة  %23علما أننا توصلنا خالل دراسبتنا هبذه إىل أن  الفايسبوك يف حياة األشخاص، استخدامهم للفا يسبوك كما هو، وهذا ما يربر أمهية
أن يزيبببد مبببن %15يسببببوك، بينمبببا أكبببد اقبببل مبببن سدسبببي املبحبببوثني بقليبببل أي مبببا نسببببته للفامهم إىل سببباعتني يوميا.كمبببا صبببرال مبببا يقبببارب ثلبببث أفبببراد العينبببة علبببى إنقببباص مبببن اسبببتخدا

 أن املوقع يأخذ الكثري من وقتهم أو لظروف أخرى تتعلق هبم. وأمن املبحوثني على التوقف عن استخدام فايسبوك نظرا لكثرة انش االهتم  %15يسبوك، وجييب للفااستخدامه 

 العينة حول إمكانية التوقف عن استخدام الفايسبوك. : رأي أفراد20الجدول رقم

 المتغيرات االسمية
 
 

 الخيارات

مجموع  أنثى ذكر
 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 التكرارات

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 58 58 6 6 3 3 8 8 9 9 2 2 6 6 11 11 13 13 نعم
 42 42 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 14 14 ال

                 100 100
% 

املبحبوثني يف هبذا الشبأن أن هنباك تقبارب  مدى استعداد أفراد العينة للتخلي عن استخدام موقع فايسبوك من عدمه، ومبا نالحظبه مبن خبالل إجاببات 20يبني لنا اجلدول رقم 
، وان كبان هبذا البرأي هبو ال البب ،وقبد تضبمن سب ال اإلسبتمارة %58واملقبدرة نسببتهم ب: الفايسببوك املوقع بشكل عادي واالست ناء عن واضحا يف اآلراء بني من يرى بأنه ميكنه ترك

ايببة ، لببه اثببار سببلبية  رفيهيببة ولببي  بإذا كانببت إجابتببك نعببم إىل مببا يعببود ذالببك وقببد كانببت إجابببات املبحببوثني يف أنببه إضبباعة للوقببت، لببي  ضببروري ، يوجببد مبباهو أهببم منببه وأنببه وسببيلة ت
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مببن أفببراد العينببة، إذا حاولنببا تفسببري هببذه  %42كبباهلروب مببن الواقببع و االدمببان عليببه ، ومببن يببرى بأنببه ال ميكنببه التخلببي واالسببت ناء عببن اسببتخدام موقببع فايسبببوك و قببدرت نسبببتهم ب:
بري قادرين على االست ناء عن املوقع، أوأهنم مرتبطبون بأعمبال أو مشباريع وال ميكبن التواصبل مبع اإلجابة سنجد بطبيعة احلالة سيطرة نوع من اإلدمان على املستخدمني وبالتان يصبحوا 

 أرباب عملهم إال عن طريق املوقع. شركاءهم أو
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 المبحث الرابع : تأثير الفايسبوك على العالقات اإلتماعية للشباب الجزائري .

 : مع من يقضي أفراد العينة وقتا أكثر في فايسلوك.21الجدول رقم

 المتغيرات االسمية
 
 

 الخيارات

 أنثى ذكر
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 22.72 25 3.36 7 2.72 3 3.63 4 3.63 4 0.9 1 0.9 1 0.9 1 3.63 4 مع أفراد العائلة
مع أصدقائك 

 الحقيقيين
21 19.0

9 
13 11.81 3 2.72 5 4.54 8 7.27 6 5.45 6 5.45 5 5.54 67 60.9 

مع األصدقاء 
 االفتراضيين

23 2.72 3 2.72 6 5.45 1 0.9 2 1.81 2 1.81 1 0.9 0 0 18 16.36 

110 100% 
، أهنبم يقضبون %60.9 يتضح لنا من خالل اجلبدول املوضبح أعباله، مبع مبن يقضبي أفبراد العينبة وقتبا أكثبر يف فايسببوك، حيبث صبرال أكثبر مبن نصبف املبحبوثني أي مبا نسببته 

واالتصبال مبع األصبدقاء املقيمبني يف أمباكن بعيبدة باسبتخدام ببرامج وقتا أكثر مع أصدقائهم احلقيقيني لوجود مساحة أمان وتنمية الروابط االجتماعية، وذالك من أجل تبادل املعلومبات 
 الدردشة اليت تتيح االتصال هبم يف أوقات بري حمدودة.
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ملقبيم يف علبى التواصبل مبع أفبراد العائلبة، وذلبك التصباهلم ببأفراد األسبرة املقيمبني يف أمباكن بعيبدة أو التصبال الطالبب ا %22.72بينما أكدت فسبي املبحبوثني أي مبا نسببته 
قضباء  %16.36قبل مبن سدسبي املبحثبني بقليبل أي مبا نسببته أكمبا فضبل ،  ة العائليبة وتنميبة البروابط األسبريةيباحلي اجلامعي بأفراد أسبرته يف املنبزل، وذلبك احرتامبا للخصوصبية واحلميم

 التفاعلية الالحمدودة.كرب أو لسهولة التواصل و أجل التمتع خبصوصية أاالفرتاضيني، وذلك من  وقتا أكثر مع أصدقائهم

 : تفضيل أفراد العينة قضاء وقت أكثر مع أفراد العائلة.22الجدول رقم 

 المتغيرات االسمية
 
 

 الخيارات

مجموع  أنثى ذكر
 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 التكرارات

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 11.62 5 4.65 2 0 0 0 0 0 0 2.32 1 0 0 0 0 4.65 2 احتراما للخصوصية
 44.18 19 6.97 3 6.97 3 11.62 5 6.97 3 2.32 1 2.32 1 0 0 6.67 3 للحميمية العائلية
تنمية الروابط 

 األسرية
2 4.65 1 2.32 1 2.32 1 2.32 3 6.97 4 9.3 1 2.32 6 13.95 19 44.18 

                 43 100% 
وهلبا اخبتالف كببريا، حيبث يقبول مبا يوضح اجلدول الذي بني أيبدينا تفضبيل أفبراد العينبة قضباء وقبتهم يف فايسببوك مبع أفبراد العائلبة وذلبك لعبدة اعتببارات م خيتلبف املبحبوثني ح

ح مسبباحة أو فضبباء للتفاعببل معهببم عببرب العببام االفرتاضببي وذالببك بببأهنم يفضببلون قضبباء وقببتهم عببرب املوقببع مببع أفببراد عببائالهتم، و فببت %44.18يقببارب نصببف العينببة واملقببدرة نسبببتهم ب:
أن السبب األكرب لتفضيلهم قضاء معظم وقتهم أثناء ولبوجهم فايسببوك مبع أفبراد عبائالهتم %44.18لتنمية الروابط االسرية ، فيما ترى فئة أخرى من املبحوثني تقدر بنف  النسبة أي 
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قبدرة تسود يف مثل هذه املناقشات، خاصة بالنسبة لألفراد الذين هم يف بيباب شببه مسبتمر عبن عبائالهتم، أمبا النسببة األدر مبن أفبراد العينبة واملاألجواء اليت  و هو بسبب ايمية العائلة
 عائالهتم فهم حيافظون على خصوصيتهم وحيرتموهنا. فريون بأهنم بقضاء وقت أكرب على فايسبوك مع أفراد %11.62ب 

 تفضيل أفراد العينة قضاء وقت أكثر مع أصدقائهم الحقيقيين. 23الجدول رقم: 

 المتغيرات االسمية
 
 

 الخيارات

 أنثى ذكر
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

لتنمية الروابط 
 االجتماعية

6 5.82 6 5.82 2 1.94 1 0.97 1 0.97 1 0.97 3 2.91 3 2.91 23 23.71 

لتوثيق روح 
 الصداقة

18 17.46 9 8.7 2 1.94 3 2.91 5 4.85 5 4.85 4 3.88 3 2.91 49 50.51 

 25.77 25 1.94 2 1.94 2 2.91 3 3.88 4 1.94 2 0 0 1.9 2 9.7 10 لوجود مساحة آمان

                 97 100% 
تفضبيلهم قضباء وقبت أكثبر يف فايسببوك مبع أصبدقاءهم احلقيقيبني ، إذ تبرى الفئبة األكبرب مبن العينبة واملقبدرة بالنصبف ونسببتها  رأي أفبرد العينبة حبول  23يقدم لنا اجلدول رقم 

ببببأن قضببباء وقبببت اكبببرب مبببع  %25.77املقبببدرة نسببببتهم ب  و رببببع املبحبببوثني  أواصبببر احملببببة  ببببني األفبببراد، يف حبببني يبببرى  توطيبببد أن هبببذا مبببن شبببأنه توثيبببق روال الصبببداقة و 50.51%
ن أفبراد العينبة وهبي ببري بعيبدة عبن الفئبة البيت األصدقاء احلقيقيني على فيسبوك يرجع إلحساسهم مبساحة من األمان على اعتبار معرفتهم هبم يف ارل الواقع أصال، وترى الفئة املتبقيبة مب
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كرب لتنمية الروابط االجتماعيبة ببني األصبدقاء، حب  وان طالبت أفرة كرب وقت ممكن مع األصدقاء احلقيقيني على فيسبوك يعطي و أاء بأن قض %23.71سبقتها كثريا وتقدر نستها ب 
 املسافات على سبيل اطالع بعضهم على مستجدات بعا بشكل شبه يومي واالطمئنان على أحوال بعضهم البعا.

 : لماذا يفضل أفراد العينة أن يقضون وقتا أكثر مع أصدقائهم االفتراضيين.24الجدول رقم 

 المتغيرات االسمية
 
 

 الخيارات

مجموع  أنثى ذكر
 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 التكرارات

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 3 لسهولة االتصال
10.7
1 2 7.14 3 10.71 1 3.57 1 3.57 1 3.57 1 3.57 0 0 12 42.85 

للتفاعلية 
 الالمحدودة

2 7.14 1 3.57 3 10.71 1 3.57 1 3.57 1 3.57 0 0 0 0 9 32.14 

للتمتع بخصوصية 
 اكبر

1 3.57 0 0 4 14.28 0 0 1 3.57 1 3.57 0 0 0 0 7 25 

                 28 100% 
مبن أفبراد العينبة يفضبلون قضباء وقبت  %42.85يظهر من خال اجلدول املوضح أعالهتفضيل أفراد العيينة قضاء وقتا أكثر مع أصدقائهم اإلفرتاضيني، حيث جند أن ما نسبته 

ل قضباء وقبت أكثبر مبع أصبدقائهم االفرتاضبيني راجبع يمبن أفبراد العينبة أن سببب تفضب %32.14أكثر مع أصدقائهم االفرتاضيني ويعبود ذلبك إىل سبهولة االتصبال، بينمبا أكبدت نسببة 
 وقت أكثر مع األصدقاء االفرتاضيني راجع إىل الرببة يف التمتع خبصوصية اكرب. هم قضاءمن أفراد العينة يرون أن سبب تفضيل %25 جندإىل التفاعلية الالحمدودة وكخيار أخري 
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 . : تأثير فيسبوك على العالقات االجتماعية ألفراد العينة25الجدول رقم 

 المتغيرات االسمية
 
 

 الخيارات

 أنثى ذكر
 مجموع التكرارات

 فأكثر 36 36-30 30-24 24-18 فأكثر 36 30-36 24-30 18-24

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 13 13 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 5 5 5 تأثير سلبي
 39 39 7 7 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 6 6 تأثير ايجابي

التأثير السلبي 
 وااليجابي

16 16 6 6 7 7 1 1 7 7 6 6 3 3 2 2 48 48 

                 100 100% 
 كان تأثريا سلبيا أو اجيابيا أو ح  مزجيا بني ذلك.يبني لنا هذا اجلدول التأثري الذي خيلفه موقع فيسبوك على العالقات االجتماعية ألفراد العينة، فيما إذا  

مببن أفبراد العيينبة املبحببوثني  %39يبرون أن للموقببع تبأثري ذو حبدين علبى عالقبباهتم االجتماعيبة سبلبيا واجيابيببا، كمبا جنبد  %48حيبث جنبد أن نصبف أفببراد العينبة واملقبدرة نسبببتهم  بوان 
يبببرون أن للفايسببببوك تبببأثريا سبببلبيا علبببى عالقببباهتم  %13تبببأثري إجيبببا  علبببى عالقببباهتم اإلجتماعيبببة ، وأخبببريا جنبببد أن جمموعبببة مبببن أفبببراد العينبببة تقبببدر نسببببتهم  بببوان  يبببرون ببببأن للفايسببببوك

مسباحة جديبدة للتفاعبل مبع األصبدقاء وسبهولة  مبن العناصبر منهبا أن فايسببوك يسباعد علبى خلبق ومبن خبالل اإلطبالع علبى إجاببات املبحبوثني جنبدها تشبرتك يف العديبد االجتماعيبة،
ن مواكبببة األحببدا  و اإلطببالع علببى التواصببل والتعببرف علببى أصببدقاء جببدد يف العببام  اإلفرتاضببي، وتوثيببق عالقببات الصببداقة وتنميببة العالقببات اإلجتماعيببة ، مببن خببالل الفايسبببوك ميكبب

وحبة علبى العبام وفرصبة للتفاعبل مبع اآلخبرين والتعببري عبن البرأي بكبل حريبة وبعيبدا عبن كبل القيبود اإلجتماعيبة والدينيبة، ثقافات الدول األخرى و يادة املعلومات الدينية ، فهبو نافبذة مفت
اعبل الفبرد مبع أسبرته يف ع و التقلبيص مبن عمليبة تفهو فضاء للرتفيه و التسلية و حتقيق الرببات النفسية واإلجتماعية، أما التأثري السليب للفايسبوك يكمن يف أنه وسيلة للهبروب مبن الواقب
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 من املشباكل ألسبرية خاصبة بالنسببة للمتبزوجني العام الواقعي فهو هبذا يقضي على العالقات األسرية و يسبب العزلة اإلجتماعية وي دي إىل اخلروج عن التعاليم الدينية ، ويسبب الكثري
تخدم للموقع ح  يبدأ بالتنقل من صفحة األخرى ومن ملف اآلخبر وال يبدرك السباعات البيت أضباعها دون ،كما يرى املبحوثني بأن الفايسبوك هو إضاعة للوقت ، فبمجرد دخول املس

رة التواصبل ،وذالببك مبن خببالل قضباء وقببت طويبل أمببام شاشبة الكمبيبوتر،  وهببذا مبا يبب دي إىل عبزهلم عببن واقعهبم األسببري اأن يزيبد أي فائبدة لببه أو ل بريه كببذالك اإلدمبان و إضببعاف مهب
اليت تسباعد الشبباب يف جمباالت اإلتصبال اإلنسباين ، حيبث تنمبي  أنه ي دي إىل تطوير املهارات يف اجملتمع و التواصل مع األشخاص بشكل مباشر الذي أثبتت الدراسات ب ومشاركتهم

هبذا يفتقبده فايسببوك و مواقبع الشببكات اإلجتماعيبة عامبة (.كمبا )و 100عندهم احل  باملس ولية تاه ال ري وتقوية سرعة البديهبة لبديهم ، فيسبتطيعون التعامبل مبع املواقبف  نكبة ور انبة 
التعليقبات ،ورببط عالقبات إفرتاضبية مبع يرى أفراد العيينة املبحوثة بأن فايسبوك يسبب هلبم الكثبري مبن املشباكل اإلجتماعيبة ،وذالبك عنبد البدخول يف يف متاهبات ومشباجرات مبن خبالل 

 حال  الشخصيات، التشويه اإلبتزا  و ترويج الشائعات .اجلن  اآلخر كما يعترب فايسبوك سهل اإلنت

 

 

 

                                                           
وائل مبارك خضر فضل هللا ، أثر الفايسبوك على المجتمع، مدونة شمس النهضة   -

100
 

(Suniprov-blogspot.com   le 25/04/2016 a 16 :00) 



 

94 
 

 المبحث الخامس : النتائج العامة للدراسة 

 يعترب موقع فيسبوك املفضل لدى أفراد العينة، يليه موقع اليوتيوب، مث تأو بقية املواقع بنسب متقاربة. -
فايسببوك منبذ أكثبر مبن ثبال  سبنوات يف حبني يسبتخدمه جمموعبة أخبرى منبذ مبا يقبارب عبام إىل عبامني وتسبتخدمه الفئبة األقبل منبذ اقبل  ميلك أ يد من نصف العينة حسابا علبى -

 من سنة.
 من املبحوثني ميلكون حساب واحد يف فايسبوك.   %14.34فت الدراسة أنكش -
 أ يد من نصف فراد العينة يضعون معلومات شخصية صحيحة يف حساباهتم على فيسبوك فيما يضع البقية من أفراد العينة معلومات مزيفة. -
 و تنبا للعالقات املشبوهة. وذالك للمحافظة على مصداقيتهم بني اآلخرين ، وكعلى فايسب ع بيانات شخصية صحيحةوضيفضلون أفراد العينة  كشفت الدراسة أن ربع -
 ي كد ثلث املبحوثني أهنم يفضلون وضع بيانات مزيفة على فايسبوك رببة منهم يف تسهيل التواصل مع اآلخرين. -
 يفضل ما يقارب نصف املبحوثني إستخدام فيسبوك يف وقت الفرا . -
 ي كد أكثر من ربع املبحوثني أهنم ال يدرون كم من الوقت يقضون يف تصفح وإستخدام موقع فايسبوك. -
 فايسبوك من اهلاتف الذكي. يستخدمون أهنم%55.07يصرال أكثر من نصف املبحوثني أي ما نسبته  -
 استخدامهم للفايسبوك. عند ثلث املبحوثني أهنم يستخدمون اسم مستعار ي كد أكثر من -
علبببى خلبببيط مببن خمتلبببف الل بببات منهببا العربيبببة، الفرنسبببية، الدارجببة...، تبعبببا لعبببدة اعتبببارات منهبببا، نوعيبببة األصبببدقاء،   تصبببفحهم ملوقبببع فايسبببوكأفبببراد العينببة يفمبببن  %23يعتمببد  -

 واملستوى الثقايف والتعليمي...
 فايسبوك. صديقا يف 50من  قلمن أفراد العينة  ميتلكون أ%43 كشفت الدراسة بأن -
 من أفراد العينة املبحوثة بأن أصدقائهم يف الفايسبوك هم من األصدقاء والزمالء. %39.63صرال ي -
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 ، وذلببك ألهنببا ملمببة مميببع اإلشببباعات األخببرى150ونتيجببة تقببدر ب: 5مببن املبحببوثني أن اإلشببباعات املعرفيببة تببأو يف الدرجببة األوىل، مبعامببل تببرجيح يقببدر ب: %30ي كببد  -
 ية، نفسية.اجتماعية، إعالمية، دين

 اإلشباعات االجتماعية احملققة من استخدام الفايسبوك تتمثل يف ربط عالقات الصداقة. ي كد أكثر من ثلث املبحوثني أن -
 ين.فايسبوك هي لزيادة معلوماهتم الدينية والتفقه يف الد اإلشباعات الدينية احملققة من إستخدام كشفت الدراسة أن مايقارب نصف املبحوثني يصرحون بأن -
 اإلشباعات اإلعالمية اليت حيققها هلم موقع فيسبوك تتمثل يف مواكبة األحدا . يصرال أكثر من ثلث املبحوثني أن -
 سلية والرتفيه عن النف  .يرى معظم أفراد العينة أن موقع فيسبوك حيقق هلم العديد من اإلشباعات النفسية لعل أبر ها هو خلق فرصة للتواصل مع اآلخرين وكذلك الت -
 من أفراد العينة املبحوثة يفضلون ترك استخدامهم للفايسبوك كما هو دون  يادة أو نقصان. %41أن  توصلت الدراسة إىل -
ه أنببه بنمكبباهنم التوقببف عببن إسببتخدام فايسبببوك  جببة أنببه بببري ضببروري يف حيبباهتم ،وأن لببه  ثببار سببلبية كاإلدمببان عليبب %58 يصببرال أكثببر مببن نصببف املبحببوثني بقليببل أي مانسبببته -

 واهلروب من الواقع  .
 

 قضاء وقتا أكثر مع أصدقائهم احلقيقيني، وذلك لتوثيق روال الصداقة وتنمية الروابط االجتماعية. %60.9يفضل أكثر من نصف املبحوثني أي ما نسبته  -
 لية وتقوية الروابط األسرية.يفضل معظم أفراد العينة قضاء وقتهم على فيسبوك مع عائالهتم إلعتبارين إثنني يتمثالن يف احلميمية العائ -
 ، وذالك لتوثيق روال الصداقة بينهم كذلك لإلحسا  بوجود مساحة أمان.نيأفراد العينة قضاء وقت أكرب مع أصدقاءهم احلقيقي نصفيفضل  -
 أوقاهتم يف فايسبوك مع األصدقاء االفرتاضيني لسهولة االتصال هبم. أكثر من ثلث املبحوثني أهنم يقضون أكثر ي كد -
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أنبه وإدمبان عليبه و  تبأثري سبليب يف أنبه إضباعة للوقبت ن علبى عالقباهتم االجتماعيبة ،من املبحوثني أن للفايسبوك تأثري ذو حبدي %48يرى ما يقارب نصف املبحوثني أي ما نسبته  -
األصببببدقاء وتوثيببببق عالقببببات الصببببداقة وتنميببببة العالقببببات  يكمببببن يف خلببببق مسبببباحة جديببببدة للتفاعببببل مببببع يبببب دي إىل العزلببببة اإلجتماعيببببة و تببببأثري إجيببببا  علببببى عالقبببباهتم اإلجتماعيببببة

 اإلجتماعية.
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 المبحث الخامس : النتائج العامة للدراسة 

 يعترب موقع فيسبوك املفضل لدى أفراد العينة، يليه موقع اليوتيوب، مث تأو بقية املواقع بنسب متقاربة. -
فايسببوك منبذ أكثبر مبن ثبال  سبنوات يف حبني يسبتخدمه جمموعبة  العينبة حسبابا علبىميلبك أ يبد مبن نصبف  -

 أخرى منذ ما يقارب عام إىل عامني وتستخدمه الفئة األقل منذ اقل من سنة.
 من املبحوثني ميلكون حساب واحد يف فايسبوك.   %14.34كشفت الدراسة أن -
من نصف فراد العينة يضعون معلومات شخصية صحيحة يف حسباباهتم علبى فيسببوك فيمبا يضبع البقيبة  أ يد -

 من أفراد العينة معلومات مزيفة.
وذالبببك  ، علبببى فايسببببوك ع بيانبببات شخصبببية صبببحيحةوضبببيفضبببلون أفبببراد العينبببة  كشبببفت الدراسبببة أن رببببع -

 وهة.و تنبا للعالقات املشب للمحافظة على مصداقيتهم بني اآلخرين
ي كببد ثلببث املبحببوثني أهنببم يفضببلون وضببع بيانببات مزيفببة علببى فايسبببوك رببببة مببنهم يف تسببهيل التواصببل مببع  -

 اآلخرين.
 يفضل ما يقارب نصف املبحوثني إستخدام فيسبوك يف وقت الفرا . -
 ي كد أكثر من ربع املبحوثني أهنم ال يدرون كم من الوقت يقضون يف تصفح وإستخدام موقع فايسبوك. -
 فايسبوك من اهلاتف الذكي. يستخدمون أهنم%55.07أكثر من نصف املبحوثني أي ما نسبته  يصرال -
 استخدامهم للفايسبوك. عند ثلث املبحوثني أهنم يستخدمون اسم مستعار ي كد أكثر من -
علبببى خلبببيط مبببن خمتلبببف الل بببات منهبببا العربيبببة،   تصبببفحهم ملوقبببع فايسببببوكأفبببراد العينبببة يفمبببن  %23يعتمبببد  -

 الدارجة...، تبعا لعدة اعتبارات منها، نوعية األصدقاء، واملستوى الثقايف والتعليمي...الفرنسية، 
 فايسبوك. صديقا يف 50من  قلمن أفراد العينة  ميتلكون أ%43 كشفت الدراسة بأن -
 من أفراد العينة املبحوثة بأن أصدقائهم يف الفايسبوك هم من األصدقاء والزمالء. %39.63يصرال  -
ونتيجبة  5املبحوثني أن اإلشباعات املعرفية تبأو يف الدرجبة األوىل، مبعامبل تبرجيح يقبدر ب:من  %30ي كد  -

 اجتماعية، إعالمية، دينية، نفسية. ، وذلك ألهنا ملمة مميع اإلشباعات األخرى150تقدر ب:
االجتماعيببة احملققببة مببن اسببتخدام الفايسبببوك تتمثببل يف ربببط  اإلشببباعات ي كببد أكثببر مببن ثلببث املبحببوثني أن -

 عالقات الصداقة.
 اإلشبببباعات الدينيبببة احملققبببة مبببن إسبببتخدام كشببفت الدراسبببة أن مايقبببارب نصبببف املبحبببوثني يصبببرحون بببأن -

 فايسبوك هي لزيادة معلوماهتم الدينية والتفقه يف الدين.
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ميببة الببيت حيققهببا هلببم موقببع فيسبببوك تتمثببل يف مواكبببة اإلشببباعات اإلعال يصببرال أكثببر مببن ثلببث املبحببوثني أن -
 األحدا .

يرى معظم أفراد العينة أن موقع فيسبوك حيقق هلم العديد من اإلشباعات النفسية لعبل أبر هبا هبو خلبق فرصبة  -
 للتواصل مع اآلخرين وكذلك التسلية والرتفيه عن النف  .

يفضبلون تبرك اسبتخدامهم للفايسببوك كمبا هبو دون  مبن أفبراد العينبة املبحوثبة %41أن  توصلت الدراسبة إىل -
  يادة أو نقصان.

أنببه بنمكبباهنم التوقببف عببن إسببتخدام فايسبببوك  %58 يصببرال أكثببر مببن نصببف املبحببوثني بقليببل أي مانسبببته -
  جة أنه بري ضروري يف حياهتم ،وأن له  ثار سلبية كاإلدمان عليه واهلروب من الواقع  .

 
قضباء وقتبا أكثبر مبع أصبدقائهم احلقيقيبني، وذلبك  %60.9أكثر من نصبف املبحبوثني أي مبا نسببته  يفضل -

 لتوثيق روال الصداقة وتنمية الروابط االجتماعية.
يفضبببل معظبببم أفبببراد العينبببة قضببباء وقبببتهم علبببى فيسببببوك مبببع عبببائالهتم إلعتببببارين إثنبببني يتمبببثالن يف احلميميبببة  -

 العائلية وتقوية الروابط األسرية.
، وذالببك لتوثيببق روال الصببداقة بيببنهم  نيأفببراد العينببة قضبباء وقببت أكببرب مببع أصببدقاءهم احلقيقيبب نصببفيفضببل  -

 كذلك لإلحسا  بوجود مساحة أمان.
أوقببباهتم يف فايسببببوك مبببع األصبببدقاء االفرتاضبببيني لسبببهولة  أكثبببر مبببن ثلبببث املبحبببوثني أهنبببم يقضبببون أكثبببر ي كبببد -

 االتصال هبم.
ن علبببى مبببن املبحبببوثني أن للفايسببببوك تبببأثري ذو حبببدي %48مبببا نسببببته  يبببرى مبببا يقبببارب نصبببف املبحبببوثني أي -

يبب دي إىل العزلببة اإلجتماعيببة و أنببه وإدمببان عليببه و  تببأثري سببليب يف أنببه إضبباعة للوقببت عالقبباهتم االجتماعيببة ،
يكمببببن يف خلببببق مسبببباحة جديببببدة للتفاعببببل مببببع األصببببدقاء وتوثيببببق  تببببأثري إجيببببا  علببببى عالقبببباهتم اإلجتماعيببببة

 عالقات الصداقة وتنمية العالقات اإلجتماعية.
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 الخاتمة:

لقد أدى إنتشار مواقع الشبكات اإلجتماعية يف اآلونة األخرية، إىل حدو  حتوالت كبرية يف عالقات  
جمتمعات إفرتاضية تضم كيانات وعائالت. تربط بينهم  النا  االجتماعية، ومن بني تلك التحوالت االنتقال إىل

خصائص إجتماعية ثقافية ودينية وسياسية واقتصادية مشرتكة، وأصبحت اجملتمعات التقليدية تعاين من العزلة 
االجتماعية، يف ظل بياب التفاعل االجتماعي املباشر بني الفرد وأسرته، وهذا ما أثر بطريقة مباشرة أو بري مباشرة 

 ى العالقات االجتماعية للشباب.عل

إذ حاولنا يف هذه الدراسة الكشف عن خمتلف تأثريات مواقع الشبكات االجتماعية على العالقات االجتماعية 
للشباب اجلزائري، واتضح لنا جليا من خالل الدراسة النظرية وامليدانية، أن مواقع الشبكات االجتماعية، نظرا ملا 

فاعل مع األهل واألصدقاء يف كل مكان ومواكبة تقدمه ملستخدميها من تكوين عالقات صداقة وخلق مساحة للت
األحدا  واملستجدات والتعبري عن الرأي بكل حرية ،األمر الذي جعلها حمل إهتمام الشباب اجلزائري، إالال أهنا 
ت ثر على عالقاهتم االجتماعية بطريقة أو بأخرى من خالل مضامينها وحمتوياهتا وتعدد خدماهتا وأيضا إبراءات 

لصوت والتقنيات احلديثة املستخدمة فهي بذلك تستهدف املستخدم لإلدمان عليه، ووهذا ما ي دي الصورة، وا
إىل العزلة االجتماعية واهلروب من الواقع، والتقليص أو القضاء على عملية تفاعل الفرد مع أسرته يف العام 

 الواقعي، وهو هبذا يقضي على العالقات األسرية والتالحم األسري.

ويف األخري إرتأينا أن احلل لتفادي هذا التأثري السليب ملواقع الشبكات االجتماعية على العالقات  
االجتماعية للشباب اجلزائري هو االستخدام العقالين والواعي هلذه الوسيلة، فهو ساحة لالتصال والتواصل ونافذة 

املواقع أداة للبناء والتثقيف والتعليم ولي   مطلة على العام وساحة للتعبري عن الرأي، وبالتان جيب جعل هذه
 لتضييع الواقت، واإلدمان عليها واالنسالخ عن األسرة وتقاليد اجملتمع.
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 قائمة المراجع

 جم والقواميس :  المعا

  -1 2004، دار الفجر ، القاهرة، لمعجم اإلعالميحممد منري حجاب ، ا -1

 الكتب :
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، مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيقر ي مصطفى عليا، عثمان حممد عتيم،   -10
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 .2000الدار املصرية اللبنانية، ،القاهرة 

، قسم الوثائق الشبكات االجتماعيةشيماء عبد احلليم، اسراء فو ي، نريمن عاطف و خرون،  -12
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قالمة 45ماي  08جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية                                تخصص: تكنولوجيا اإلعالم 

 قسم اإلعالم و االتصال وعلم                                   واالتصال والمجتمع.

 المكتبات.

                 

 استمارة بحث بعنوان :                                 

 تاااىرىاهبريتاثير مواقع 

 

 

 

 واالتصال والمجتمع. مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في تكنولوجيا اإلعالم            

                                                                                                 إعداد :                                                                  إشراف : 

  األستاذ: مبارك زودة                                                 مصطفى سعو                                               

  عامر عوايشية 

 عالء الدين مديني 

 نرجو منكم مساعدتنا في ملئ هذه االستمارة

 مع العلم أن هذه المعلومات سرية وال تستخدم إال في أغراض علمية

 منكم اإلجابة على كل األسئلة الواردة بتلقائية وبكل صدق وموضوعية.لذلك نرجو 

 تقبلوا منا فائق التقدير واإلحترام وشكرااا.

 : الرجاء وضع عالمة )مالحظة  ( x .أمام اإلجابة أو اإلجابات الصحيحة 

 

 

 

جتماعية للشباب تأثير مواقع الشبكات اإلجتماعية على العالقات اإل

 الجزائري.

 دراسة على عيينة من مستخدمي فايسبوك .

 

2016_2015السنة الجامعية :  
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 البيانات الشخصية :  المحور األول :

 _الجنس  :    1

 ذكر            -             

 أنثى   -             

 24  - 18من  -_الفئة العمرية :2

            30  - 24من  -                    

  36  - 30من  -                   

 فأكثر   - 36 -                   

  

 _الحالة اإلجتماعية:     3

 أعزب )اء(                               -                      

 متزوج )ة(                                -                      

 _المستوى التعليمي :          4

 متوسط    -                          

 ثانوي  -                          

 جامعي   -                          

 دراسات عليا -                          

 _الوظيفة :  5

 عامل : -            

 دون عمل : -            

 طالب : -            

 

 للفايسبوك.ستخدام الشباب الجزائري ، عادات و أنماط إدوافع  :المحور الثاني
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 _ ماهي أكثر مواقع الشبكات اإلجتماعية التي تفضلها:1

                              facebookبوك    فايس -  

              twitter    تويتر -  

      youtubeيوتيوب     - 

 google placeغوغل بلس    - 

   instagrameانستاغرام    - 

 أخرى تذكر ...................................

 _ منذ متى وأنت تستخدم الفايسبوك :2

 اقل من سنة  -    

 من سنة الى سنتين -    

 أكثر من ثالث سنوات  -   

 

 _ هل تملك حسابا في مواقع الشبكات اإلجتماعية التالية :3

 أكثر من حسابين حسابين اثنين حساب واحد ال أملك حساب الموقع/الخيار

 فايسبوك
facebook 

    

 تويتر

 Twitter 

    

 يوتيوب
youtube 

    

 بلس غوغل
google 

place 

    

  أنستاغرام
instagrame 

    

 _هل تضع في حسابك على فايسبوك:4

 معلومات شخصية  صحيحة          إذا كانت هذه إجابتك فلتجب على السؤال الخامس. -
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 لتجب على السؤال السادس.  إذا كانت هذه إجابتك فمعلومات مزيفة                         -

      

 _ لماذا تفضل وضع بيانات حقيقية في حسابك على فايسبوك :5

 للمحافظة على السمعة الشخصية -

 لسهولة التعرف علي من طرف األخرين -

 لكي أحافظ على مصداقيتي بين األخرين -

 لإلبتعاد عن العالقات المشبوهة -

 

 _ لماذا تفضل وضع بيانات مزيفة )مفبركة( في حسابك على فايسبوك:6

 لسهولة التواصل مع األخرين  - 

 للتحرر من القيود اإلجتماعية واألخالقية والدينية  -

 لتجنب األشخاص الذين يعرفونني  -

 للهروب من الرقابة االجتماعية  -

 لسهولة إقامة عالقات إفتراضية مع األخرين أو مع الجنس االخر  -

 

 بوك :_ ماهي األوقات المفضلة  لديك اإلستخدام فايس7

 ال يوجد وقت  -

 أستخدمها في وقت الفراغ  -

 أستخدمها في وقت الحاجة  -

 أخصص وقتا معينا:           صباحا              مساء               ليال     -

 _ إن كنت تتصفح موقع  فايسبوك بشكل يومي فكم من الوقت تقضيه : 8

 أقل من ساعة  -

 من ساعة الى ساعتين  -
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 من ساعتين فأكثر  -

 ال أدري  -

 ال أتصفح موقع فايسبوك يوميا بصفة منتظمة  -

 

 _ ماهي وسيلة تصفحك لموقع فايسبوك :9

 الحاسوب المكتبي  -

 الحاسوب المحمول  -

 الحاسوب اللوحي -

 الهاتف الذكي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحققة للشباب الجزائري من خالل  شباعاتاإلستخدامات و اإل المحور الثالث :

 استخدامهم للفايسبوك :
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 _ ماهو اإلسم الذي يظهر في بروفايلك الشخصي :1

 اإلسم الشخصي ألول  -

 اإلسم واللقب  -

 اللقب  -

 إسم مستعار -

 

 _ماهي اللغة المستخدمة من طرفك في فايسبوك:2

 اللهجة الجزائرية  -

 الدارجة  -

 العربية  -

 الفرنسية  -

 اإلنجليزية  -

 خليط بين كل هذه اللغات -

 

 _ كم عدد أصدقاؤك في فايسبوك: 3

  50أقل من  -

 100الى  50من  -

 100أكثر من -

 

 _ من هم أصدقاؤك في فايسبوك : 4

 أفراد ألسرة  -

 األقارب  -

 الجيران  -
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 األصدقاء والزمالء -

 ال اعرفهم في العالم الواقعي  أشخاص -

 _ماهي اإلشباعات التي يحققها لك موقع فايسبوك ، رتبها حسب األهمية :5

 إشباعات إجتماعية  -

 إشباعات دينية  -

 إشباعات إعالمية  -

 إشباعات معرفية  -

 إشباعات نفسية -

 موقع فايسبوك : ك_ ماهي اإلشباعات اإلجتماعية التي يحققها لي6

 ربط عالقات صداقة  -

 ربط عالقات مع الجنس االخر  -

 إيجاد حلول لمشاكلك اإلجتماعية  -

 _ماهي اإلشباعات الدينية التي يحققها لك موقع فايسبوك :7

 زيادة المعلومات الدينية والتفقه في الدين  -

 معرفة سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم و الصحابة وصالحين  -

 مسلمين في شتى بقاع األرضمعرفة أحوال ال -

 

 

 _ ماهي  اإلشباعات اإلعالمية  التي يحققها لك موقع فايسبوك :8

 التعرف على اخبار المجتمع  -

 اإلطالع على األحداث العالمية  -

 مواكبة األحداث  -

 أخرى تذكر.......................................... -
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 النفسية التي يحققها لك موقع فايسبوك: _ ماهي اإلشباعات9

 لتمضية الوقت  -

 للتواصل مع االخرين  -

 للترفيه والتسلية  -

 للهروب من الواقع  -

 أخرى تذكر ............................................. -

 _ هل تنوي مستقبال :10

 التوسيع من إستخدامك للفايسبوك -

 للفايسبوك  اإلنقاص من إستخدامك -

 أن تترك إستخدامك للفايسبوك كما هو  -

 التوقف عن إستخدام الفايسبوك  -

 _ هل بإمكانك التوقف عن إستخدام الفايسبوك :11

 نعم  -

 ال  -

 _ إذا كانت إجابتك "نعم" الى ماذا يعود ذلك؟

 .................................................................... 

 

 الفايسبوك على العالقات اإلجتماعية للشباب الجزائري.تأثير لمحور الثالث: ا

 _ مع من تقضي وقتا أكثر :

 مع أفراد العائلة            إذا كانت هذه إجابتك إنتقل الى السؤال الثاني . -

 مع أصدقائك الحقيقيين             إذا كانت هذه إجابتك إنتقل الى السؤال الثالث . -

مع أصدقائك اإلفتراضيين )الفايسبوكيين(            إذا كانت هذه إجابتك إنتقل الى السؤال                                         -

 الرابع . الرابع .
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 لماذا تفضل أن تقضي وقتا أكثر مع أفراد العائلة : 2_

 إحتراما للخصوصية  -

 للحميمية العائلية  -

 ط األسرية لتنمية الرواب -

 أخرى تذكر .......................................................... -

 _ لماذا تفضل أن تقضي وقتا أكثر مع أصدقائك الحقيقيين :3

 لتنمية الروابط اإلجتماعية  -

 لتوثيق روح الصداقة  -

 لوجود مساحة أمان  -

 ........................أخرى تذكر ................................. -

 _ لماذا تفضل أن تقضي وقتا أكثر مع أصدقائك اإلفترااضيين )الفايسبوكيين( :4

 لسهولة اإلتصال  -

 للتفاعلية الالمحدودة -

 للتمتع بخصوصية أكبر  -

 أخرى تذكر ...................................................... -

 أثر فعال على عالقاتك اإلجتماعية :_ هل ترى أن فايسبوك قد 5

 تأثير سلبي             إذا كانت هذه إجابتك فلتجب على السؤال السادس . -

 تأثير إيجابي           إذا كانت هذه إجابتك إنتقل الى السؤال السابع . -

 تأثير سلبي وإيجابي          إذا كانت هذه إجابتك إنتقل الى السؤال الثامن . -

 

_  فيما يكمن التأثيرالسلبي للفايسبوك برأيك : ............................................... 6

..................................................................................................... 
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_  فيما يكمن التأثير اإليجابي للفايسبوك برأيك :  7

............................................. 

...................................................................................................... 

 

 _ فيما يكمن التأثير اإليجابي والسلبي للفايسبوك برأيك :  ...................................8

 ..................................................................................................... 
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 فهرس الجداول :

 الصفحة  العنوان  الرقم
 63 تو يع أفراد العينة حسب مت ري اجلن  01
 63 تو يع أفراد العينة حسب مت ري الفئة العمرية 02
 64 تو يع أفراد العينة حسب مت ري احلالة االجتماعية 03
 64 تو يع أفراد العينة حسب مت ري املستوى التعليمي  04
 65 تو يع أفراد العينة حسب مت ري الوظيفة 05
 66 أهم الشبكات االجتماعية املفضلة لدى أفراد العيينة 06
 67 أقدمية الشباب اجلزائري  يف استخدام فايسبوك 07
 68 عدد احلسابات اليت ميتلكها أفراد العينة يف مواقع الشبكات االجتماعية 08
 70 املعلومات اليت يضعها أفراد العينة يف حساهبم على فايسبوك 09
 71 ضع بيانات حقيقية على فايسبوكالعيينة و  أفراد دوافع تفضيل 10
 72 أفراد العينة وضع بيانات مزيفة يف حساهبم على فايسبوك دوافع تفضيل 11
 74 الستخدام فايسبوكلدى أفراد العيينة األوقات املفضلة  12
 76 أفراد العينة خالل تصفحهم ملوقع الفايسبوكه يقضيالزمن الذي  13
 77 الوسيلة املستخدمة يف تصفح فايسبوك من طرف أفراد العيينة 14
 79 ألفراد العيينة يظهر يف الربوفايل الشخصياالسم الذي  15
 80 يف فايسبوك الل ة املستخدمة من طرف أفراد العينة 16
 81 عدد األصدقاء لدى أفراد العينة يف فايسبوك 17
 82 أفراد العينة يف فايسبوك أصدقاء 18
 83 ألفراد العينة مرتبة حسب األمهية يبني اإلشباعات اليت حيققها موقع فايسبوك  19
 85 اإلشباعات االجتماعية اليت حيققها فايسبوك ألفراد العينة 20
 86 اإلشباعات الدينية اليت حيققها فايسبوك ألفراد العينة 21
 87 اإلشباعات اإلعالمية اليت حيققها فايسبوك ألفراد العينة 22
 88 النفسية اليت حيققها موقع الفايسبوك ألفراد العينة اإلشباعات 23
 89 توقعات أفراد العينة حول استخدامهم فايسبوك مستقبال 24
 90 رأي أفراد العينة حول إمكانية التوقف عن استخدام الفايسبوك 25
 92 وكبيف فايس مع من يقضي أفراد العينة وقتا أكثر 26
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 93 وقت أكثر مع أفراد العائلةتفضيل أفراد العينة قضاء  27
 94 تفضيل أفراد العينة قضاء وقت أكثر مع أصدقائهم احلقيقيني 28
 95 ملاذا يفضل أفراد العينة أن يقضون وقتا أكثر مع أصدقائهم االفرتاضيني 29
 96 تأثري فيسبوك على العالقات االجتماعية ألفراد العينة 30
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