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 شكر وتقدير

  

  .نشكر اهللا عز وجل الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل وعلى توفيقه لنا حق هذه النقطة

لنا    تعلى هذه المذكرة ومد  تي أشرفلتا" زبيلة جهيدة"ةنتقدم بالشكر إلى األستاذ
ا ال ننسى أن نتوجه بكلمة شكر إلى  كم  اوتوجيهاته  ابخل علينا بنصائحهتيد العون ولم  

 كل األساتذة الذين علمونا حرفـا ولقنونا درسا من االبتدائي إلى التخرج،

 .كذلك نتقدم بجزیل الشكر إلى كل من ساھم في إنجاز ھذا العمل من بعید أو قریب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  بســــــم اهللا الرحمـــــــــــن الرحيــــــــــــــم

قـُ  ﴾ ﴿وَ ؤْمِنُونَ مُ اْل هُ وَ وُل رَسُ ْ وَ م َلُك َرَى اللَّهُ عَمَ ي وا فَسَ ُل مَ   ]105: سورة التوبة[ِل اعْ
الحمد هللا الذي أعالنا في الدرجات ووفقنا في الخطوات وأعطانا العلم والشهادة، فـله الحمد في  

هللا  السموات واألرض نتقدم بهذا العمل إذا من قرن طاعتهما بعبادة الرحمن على من رفع ا
اشأنهما بقوله ﴿ غِيرً َ ي ص اِن َ بَّيـ ا رَ ا َكمَ مَ هُ ْ م ْحَ قـُل رَّبِّ ار ةِ وَ مَ ْ احَ الذُّلِّ مِنَ الرَّح نَـ ا جَ مَ هُ ْ َل ض ِف ْ اخ سورة  [﴾ وَ

  والديا العزيزين  ] 24اإلسراء، اآلية  
على من وضعت على صدرها وسام األمومة، إلى من حملتني وهنا على وهن وتكبدت العناء ألجلي،  

أنارت دربي بنصائحها، إلى من فرحت لفرحتي وتألمت أللمي، أرق مخلوق في هذا    إلى من
  .أطال اهللا في عمرها" أمي الغالية"الوجود إلى رمز الحنان والعطاء واألمان، أميرة مملكتي  

إلى من أفنى عمره من أجل أن يراني أعانق النجاح إلى من رباني على األخالق الفـاضلة إلى رمز  
أبي  "عملني أن الحياة صمود، إلى الذي هو زهرة حياتي والمصباح الي ينير دربي  كفـاحي الذي  

  .أطال اهللا في عمره" العزيز
  ".ابراهيم  "محمد ، : إلى اقباس النور التي أنارت عالمي

   "رانيا ، سمية، منى: "كما ال أنسى أخواتي
  "شهيرة ، نرجس، سهى  : "إلى ظاللي التي ال تفـارقني صديقـاتي

  ن ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذا العمل المتواضع وفقهم اهللا في خطاهم  إلى م

 

 
 

 

 

 



 

 

وال .. تطيب اللحظات إال بذكرك  وال.. يطيب النهار إلى بطاعتك  يطيب الليل إال بشكرك وال إلهي ال
 وال تطيب الجنة إال برؤيتك اهللا جل جالله .. تطيب اآلخرة إال بعفوك 

 .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين.. ونصح األمة .. الة وأدى األمانة إلى من بلغ الرس
 سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم 

إلى الشمعة التي تحترق لكي تضيء دربي إلى التي قاسمتني أفراحي وأحزاني وتحملت هموم الحياة من 
الحنان ورمز العطاء وبحر  أجل سعادة فلذات أكبادها إلى من علمتني أن الحياة أمل وعمل إليك يا منبع

  األمان إلى التي سلمها اهللا مفاتيح جنته
إلى آية وجودي وأعذب صوت على مسمعي إلى أجمل إمرة في الكون إلى أحلى كلمة على لساني 

 أمي الغالية...أمي...أمي
والسند  إلى من فرش لي األرض وردا وزودني عبر الوقت جهدا إلى من لم يكن له في الوجود مثيل من الدعم

إلى الذي صنع من شقائه لي سعادتي وأفنى أيام حياته من أجل يراني أرتقي درجات المجد والكبرياء إلى من 
أضاء لي دربي إلى الرجل الذي أعطى الكثير ولم يأخذ إال القليل إلى أطهر روح وأسمى نفس على وجه األرض 

 ألعلى أبي العزيزإلى من علمني أن الحياة كفاح وأن العلم وسيلة إلى مثلي ا
 إلى من عرفت معها معنى الحياة

  الثاني ناجي وأخيجليلة و زوجها  أختي
 إلى صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة .. إلى توأم روحي ورفيقة دربي 

 اآلن  خطوة بخطوة وما تزال ترافقني حتىإلى من رافقتني منذ أن حملنا حقائب صغيرة ومعك سرت الدرب 
  زوجها يزيدأختي  بسمة و 

في نهاية .. إلى أخي ورفيق دربي وهذه الحياة بدونك الشيء معك أكون أنا وبدونك أكون مثل أي شيء 
 مشواري أريد أن أشكر على مواقفك النبيلة إلى من تطلعت لنجاحي بنظرات األمل

 أخي  عبد الرحمان و زوجته منى
 . الكتاكيت لينا  ،ادم، ميسون ،مايا، ميرال انسي أندون  

إلى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي .. إلى األخوات اللواتي لم تلدهن أمي 
إلى من معهم سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت إلى من كانوا معي على طريق النجاح 

 والخير 
 إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم

  ، رحمة ، سهام ، مريم سياآيقاتي ، وفاء ، مريم ،  كريمة ،سهى ، صد
 .قلمي فليعذرني  مالى من ذكره قلبي و نسيه



 

 

 
  

 اليطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهاراال بطاعتك وألتطيب اللحظات
  اال بذكرك وال تطيب اآلخرة إال بعفوك وال تطيب الجنة إال برؤيتك

بلغ الرسالة وادى األمانة ونصح األمة النبي األمة  اللهم صلي وسلم على من
  والرحمة ونور العالمين

  :بمناسبة تخرجي اهدي نجاحي الى 
من كلله اهللا بالهيبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار الى من احمل اسمه وكلي افتخار، 

  "إلى أبي العزيز رابح" نتظار ارجوا من اهللا ان يمد في عمرك لترى ثمار اقد حان قطافها بعد طول ا
إلى مالكي في الحياة إلى معنى الحب والحنان والتفاني واإليمان، بسمة الحياة وسر الوجود من كان 

  دعائها سر نجاحي
  "جهيدة"إلى حبيبتي أمي 

  إلى من اتفائل برؤية أعينهم والسعادة بضحكاتهم سندي في الحياة إخوتي محمد، باديس، وسيم
  حبيباتي إلىعائلتي و احبتي من طالما امنوا بنجاحي الى كل افراد 

  سناء ، عفاف، ،لبنى و فريال
  "جنى" وال انسي الفراشة 

إلى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء من سعدت برفقتهم وفرحت بصحبتهم أخواتي أهدتهم 
  لي الحياة

  مريم، عفاف، إيمان ونرجس،مريم،سهام ورحمة واسيا
  بدعائه وساندني بطيب كالمه زنيأعإلى عزيز 
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 المقدمة



   .............................................................................................المقدمة

 أ  

املسموع واملقروء إىل مرحلة جديدة ومتقدمة، تقوم على و نقلت ثورة تكنولوجيا املعلومات اإلعالم املرئي، 
ال أمام اجلمهور واألفراد بكافة أطيافه م  ماالنفتاح وعرض وجهات النظر والرؤى املختلفة، وفسح ا وتوجها

م اخلاصة والعامةلطرح آرائهم وتص م يف العديد من القضايا واملوضوعات اليت متس حيا   .ورا

فتحت هذه الفضاءات أفاقا واسعة لتكوين رأي عام حول القضايا واملوضوعات املختلفة املطروحة قد و 
كار بسهولة الوصول إليها، ونشر األفت ة واملتنوعة واليت استمعددلدى األفراد من خالل وسائط االتصال املت

حيث  وفرت وسائل االتصال املختلفة والسيما املواقع التفاعلية االجتماعية جماال  قضايا وتعميمهاالوالرؤى و 
الفرصة الكاملة لطرح أي قضية أو  بل ومنحهم أن القضايا املثارة  ياتحبيث واإلملامواسعا أمام األفراد لالطالع 

اليت ال تروق  آخرينلى إحباط وإفشال أي من وجهات نظر جتاهها أو العمل عافكرة يرغب يف تشكيل رأي عام 
تمع ممارسة حقه الكامل يف املشاركة يف كافة القضايا  ألفكارهم م، فأصبح بإمكان أي فرد يف ا وقناعا

  .االجتماعية واالقتصادية والسياسية

احلياة االجتماعية منذ لقد برز استخدام املواقع االجتماعية التفاعلية وخاصة الفيس بوك بشكل واضح يف 
تمع تمعات الغربية خصوصا يف القضايا اليت متس ا تمعات العربية شاع استخدام املواقع  ،فرتة طويلة يف ا ويف ا

االجتماعية التفاعلية بشكل واسع مما ساهم يف تشكيل رأي عام، حيث نتج عنه مشاركات فاعلة يف حل مناقشة 
  .م الفرد داخل كيانه االجتماعيع والقضايا اليت يبعض املواض

ومن أخطر القضايا وأكثرها انتشارا يف السنوات األخرية ظاهرة اختطاف األطفال اليت تعترب كارثة أخالقية 
تمعية وصارت بذات السياق تشكل جرمية متفاقمة وهذه بودينية وقانونية ونفسية  االجتماعية  اآلفةكل املعايري ا
وسائل التواصل  اآلفةأثارت الرأي العام اجلزائري وتفاعلت مع جمريات تطور هذه  نسانيةاليت يندى هلا جبني اإل

 أولياء  نشاء صفحات على الفيس بوك  ملساعدةإلاالجتماعية دفعت عددا من النشطاء يف العامل االفرتاضي 
تمعية وتنمية االجت اهات الوقائية خاصة وأن األطفال الضحايا للتوصل إليهم وحماربتها ونشر مفهوم التوعية ا

تمعي واالجتاه الوقائي ميثل صمام األمان للمجتمع ضد االحنرافات االجتماعية والظواهر    .اإلجراميةالوعي ا

الفيس بوك خاصة يف تشكيل الرأي العام اجلزائري حول و   وملعرفة الدور الذي تلعبه الشبكات االجتماعية
تضمن الفصل األول اإلطار املنهجي للدراسة  :املوضوع على النحو التايلعاجلة قمنا مب  األطفالظاهرة اختطاف 

و تطورها و أنواعها  ، أما بالنسبة للفصل  ظهور الشبكات االجتماعيةأما بالنسبة  للفصل الثاين أدرجنا فيه 
بني متغريات فقد ربطنا  ، و فيما خيص الفصل الرابع وأنواعه وطرق تكوينهالثالث تطرقنا ملفهوم الرأي العام 



   .............................................................................................المقدمة

 ب  

اعية يف تشكيل الرأي العام الدراسة فجاء حتت عنوان ظاهرة اختطاف األطفال ودور شبكات التواصل االجتم
فيما خيص اجلانب التطبيقي فقد وظفنا الفصل اخلامس فجاءت فيه  أماالنظري  اإلطارهذا على مستوى ، حوهلا

  .الفرضيات اليت وضعناها و  األهدافمن صحة  للتأكد البياناتجلمع  كأداةاالستمارة  
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  :تمهيد

ال ميكن ألي باحث الشروع يف دراسة مشكلة ما دون أن تكون قد أثارت يف نفسه مجلة من التساؤالت 
يتها اليت تستدعي اإلجابة يف حدود املوضوعية والنزاهة اليت تفرضها الدراسة العلمية دون أن يدرك الباحث أمه

واهلدف من دراستها، لذلك توجب على كل باحث أن يضع لبحثه فصال متهيديا ليجعله الباب الذي يدخل من 
ا النظري والتطبيقي دون لبس أو غموض يف مجيع ما ورد فيها  خالله كل مطلع على هذه الدراسة إىل مضمو

وف على أسباب اختيار املوضوع وأمهيته حبيث سيتم التطرق إىل اإلشكالية بعد حتديد أبعادها وصياغتها والوق
  .وأهدافه وإزاحة الغموض حول املفاهيم الرئيسية للدراسة يف هذا الفصل
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  .اإلشكالية والتساؤالت الفرعية: المبحث األول

  :اإلشكالية_1

ء الدول وترسيخ أصبح اإلعالم االجتماعي يف عصرنا احلايل قوة رئيسية يف حسم الكثري من القضايا ويف بنا
ا متاما كالقوة العسكرية واالقتصادية، وقد  ا واحلفاظ على هيبتها ومكانتها بالتايل أصبح قوة حيسب حسا أركا
لعب اإلعالم اجلديد أو اإلعالم االجتماعي دائما أدوارا كبرية يف حياة األفراد واجلماعات، فكان يرفع أقواما 

ذه املنازل، ومع التطور التكنولوجي املذهل الذي شهده هذا العصر ويضع آخرين، وإن كانوا ال يستحقون ه
وانفجار املعلومات وثورة االتصاالت فقد تضاعفت أمهية اإلعالم االجتماعي وكثرت أدواره ملا طرأ على رسائله من 

م التقليدي حتسن وتطوير كبري مكنه من آراء العديد من املهام فقد أدى من األدوار ما مل يكن باستطاعته اإلعال
القيام به بسبب تنوع وسائله وتعدد وسائطه وحمتواه الذي ساهم املتلقي يف صنعه وإنتاجه، فمن بني وسائطه 

 social"شبكات التواصل االجتماعي حيث تعد هذه األخرية أو ما يعرف بأدوات التشبيك االجتماعي 
média "يئة االنرتنت وتكنولوجيا الوسائط املتعددة، نوعا جديدا من أنواع الصحافة، اليت نشأت وتبلورت يف ب

حيث تلعب دورا بارزا يف عملية مجع وحتليل وحترير األخبار وتبادهلا بني املستخدمني، وكذا تزويد الوسائل 
اإلعالمية مبعلومات دقيقة، وذات مصداقية، يكون فيها املواطن أو الفرد احللقة األساسية يف بناء وصياغة املضمون 

  .وتبادله على نطاقات واسعةاإلعالمي 

فقد استخدمه يف بادئ األمر للدردشة والثرثرة ولتفريغ الشحون العاطفية، ولكن يبدو أن موجة النضج 
سرت يف شرايني تلك الشبكات االجتماعية حيث أصبحت رافدا أساسيا يف تعزيز الدميقراطية فأفرزت أشكاال 

احتضنت مجاعات افرتاضية تكونت حوهلا مشاغل مشرتكة اءات بديلة ضجديدة من الفعل اجلماعي، وخلقت ف
سياسية واجتماعية وفنية ورياضية ومهنية تنطلق من إيديولوجيات خمتلفة ومتعددة فهي تعترب وسائل اتصال ثرية 
ا متتلك قدرا كبريا من املعلومات فضال عن تنوع املضمون املقدم من خالهلا ومن مث تستطيع هذه الوسائط  أل

ا تتميز بسرعة رد الفعل التغلب  على الغموض والشك الذي ينتاب الكثري من األفراد عند التعرض هلا كما أ
ا على نقل اإلشارات  املختلفة باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة، حيث أتاحت هذه الشبكات فرص  وقدر

تلف األحداث واملتغريات اليت تطرأ على لتعزيز الدميقراطية وتوسيع مساحة حرية الرأي والتعبري ومشاركة الفرد يف خم
تمع  كما تساهم يف تنشئة آراء وتوجهات أفراده وبلورت الرأي العام حيث يعترب هذا األخري نتاجا ملا وفرته ،ا

الشبكات االجتماعية فهو عبارة عن اجتاهات وآراء األفراد من نسيج اجتماعي موحد حول قضايا متسهم، وعلى 
أي العام له أمهية يف خمتلف أصعدة احلياة السياسية منها واالقتصادية واالجتماعية وكل هذا األساس فإن الر 

مهم   .املواضيع والقضايا اليت 
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من منطلق حرية الرأي والرأي اآلخر، وقد عملت الشبكات االجتماعية على تشكيل الرأي العام  فهو يبىن
تمع باختالف طبيعت ها اليت من أمهها ظاهرة اختطاف األطفال واليت تعترب دخيلة وحتريكه إزاء الظواهر اليت متس ا

ا ترتبط  تمع اجلزائري وأصوله وال متده بصلة، وقد حتولت إىل مسؤولية اجتماعية جد مهمة أل على مبادئ وقيم ا
واستقراره  بالكائن اإلنساين دون غريه واليت تعد من أخطر أشكال اإلجرام واالحنراف اليت متس حبياة الطفل وحريته

وبالتايل يتضح لنا جليا دور الشبكات االجتماعية يف إبراز هذه القضية ودورها يف حتريك الرأي العام اجلزائري 
وكانت عامل من عوامل التقليل من الظاهرة ومواجهتها والتصدي هلا، وهذا ما نود التطرق إليه يف إشكالية 

  :موضوعنا املتمثلة يف

اقع التواصل االجتماعي وخاصة الفيس بوك في تشكيل الرأي العام الجزائري ماهو الدور الذي تلعبه مو 
  حول ظاهرة اختطاف األطفال؟    

  : التساؤالت الفرعية_ 2

  : من خالل ما سبق لنا تناوله يف إشكالية الدراسة استنتجنا جمموعة من التساؤالت الفرعية وهي كاآليت

 شبكات التواصل االجتماعي؟ما هي عادات استخدام اجلماهري اجلزائرية ل .1
تمع؟ .2  ما هو دور شبكات التواصل االجتماعي يف معاجلة القضايا اليت ختص ا
 ما هو دور الفيس بوك يف تشكيل الرأي العام اجلزائري حول ظاهرة اختطاف األطفال؟ .3

  : فرضيات الدراسة: المبحث الثاني

 اهم يف توجيه الرأي العام اجلزائرياحلراك االجتماعي الذي توفره شبكات التواصل االجتماعي س .1
تمع اجلزائري من خالل  .2 أثرت املواقع االجتماعية بشكل إجيايب يف التقليل من ظاهرة اختطاف األطفال يف ا

ا  .زيادة وعي أولياء األطفال خبطور
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  :أسباب اختيار الموضوع وأهميته وأهدافه: المبحث الثالث

  : عالموضو اختيار  أسباب -1

دفعنا ودعانا إىل الولوج يف موضوع شبكات التواصل االجتماعي ودورها يف تشكيل الرأي العام اجلزائري إن ما 
  :يلي فيما يتعلق بظاهرة اختطاف األطفال ما

تتمثل يف أن األطفال زينة احلياة ومن أمجل ما فيها وليس من حق أي  كائن بشري التعدي عليهم : أسباب ذاتية
  .احلياة وسلبهم أدىن حقوقهم يف

تمع اجلزائري   .وكذلك كون أن الظاهرة قضية إنسانية وبعيدة عن أخالق وقيم وعقيدة ا

  واملتمثلة يف  :أسباب موضوعية

نظرا لقلة الدراسات وقلة اهتمام الباحثني للتطرق ملوضوع الدراسة رغم زيادة انتشاره وخطورته على  .1
تمع اجلزائري  .ا

 .اسة والسعي حنو إبراز أهم مقوماته وجوانبه إلزاحة الغموض عنهاملسامهة يف إثراء موضوع الدر  .2

  : أهمية الموضوع- 2

ا  إن أمهية أي دراسة تتجلى من خالل مدى مسامهتها يف إبراز املشكلة املطروحة بعد حتديد كل متغريا
ة ككل وتأيت أمهية حتديدا دقيقا واليت تشكل الوحدة البحثية لتسهيل معرفة القيمة العلمية والتطبيقية للدراس

تمع اجلزائري، لذلك فإن ما  ا تنافس موضوعا حيويا انعكست آثاره يف الوقت الراهن على ا الدراسة يف كو
حتاول هذه الدراسة إيضاحه هو الدور الذي تلعبه شبكات التواصل االجتماعي واليت تعتربه من أكثر الرسائل 

تيجة سهولة استخدامها وقدرة مستخدميها من الوصول إىل ما استخداما من قبل اإلنسان يف الوقت احلاضر ن
يريدون من أخبار ومعلومات خالل وقت قصري لذلك هذه الشبكات هلا القدرة يف التأثري على الرأي العام من 
خمتلف اجلوانب وخاصة االجتماعية، فالرأي العام أصبح قوة كبرية يف جمتمعنا وذلك نتيجة األوضاع الراهنة 

تمعات، فهو الذي يبين الشهرة ويهمها ويصنع القوانني للمجتمع ، فهو قوة كبرية ذات أثر بالغ يف الدول وا
ويلغيها أو يثبتها، كما أنه يرعى التقاليد االجتماعية واملبادئ األخالقية، لذلك فإن أمهية الدراسة تكمن يف 

ام اجلزائري حول ظاهرة اختطاف األطفال التعرف على شبكات التواصل االجتماعي ودورها يف تشكيل الرأي الع
وتسليط الضوء على هذه اجلرمية من خالل التعرف على مفهومها وخصائصها وكيف كان دور الفيس بوك يف 

تمع اجلزائري وتفاعلهم مع الظاهرة املدروسة  .حتريك آراء ا
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  :أهداف الدراسة.3

لتواصل االجتماعي وخاصة الفيس بوك اهلدف األساسي من هذه الدراسة هو الكشف عن دور شبكات ا .1
 .يف مواجهة ظاهرة اختطاف األطفال والسعي للحد منها ومكافحتها

تمع اجلزائري  .2  معرفة مكانة شبكات التواصل االجتماعي لدى ا
 .معرفة مدى مسامهتها يف تشكيل الرأي العام .3
 .معرفة العوامل املؤثرة يف تشكيل الرأي العام اجلزائري .4
ات التفاعل الذي حيدث يف املواقع االجتماعية على ظاهرة اختطاف األطفال من خالل تفسري انعكاس .5

 .تأثريها وتوجيهها للرأي العام
ا وأغراضها .6  .  تسليط الضوء على ظاهرة اجتماعية حديثة العهد من حيث طبيعيتها وأسبا
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  : أدوات جمع البيانات: المبحث الرابع

يعتمد جمموعة من أدوات البحث العلمي تساعده يف إجناح حبثه ومتكنه من  من املعروف أن كل باحث
الوصول إىل نتائج علمية صحيحة بنسب كبرية وترتبط هذه األدوات اليت خيتارها الباحث مبوضوع البحث واملنهج 

م عدد من املستخدم يف الدراسة وهناك الكثري من الوسائل اليت تستخدم للحصول على البيانات، وميكن استخدا
هذه الوسائل معا يف البحث لتجنب عيوب إحداها ولدراسة الظاهرة بكافة اجلوانب، وعموما يتعني أن تقييم 
األدوات املختلفة جلمع البيانات يف ضوء كفاءة كل منها يف القيام بالوظيفة اليت اختريت هلا وميكن حصرها فيما 

حملتوى ،التحليل اإلحصائي، التجريب، وهلذا يستوجب على االستمارة ، املقابلة ، املالحظة ، حتليل ا:  يلي
الباحث اإلحاطة جيدا باألدوات والطرق اليت يستخدمها للوصول إىل نتائج منطقية ومرضية وتعرف أدوات مجع 
ا الوسط الذي يشكل نقطة االتصال بني الباحث واملبحوث واليت متكنه من مجع املعلومات  البيانات على أ

االكافية وتع الوسائل املختلفة اليت يستخدمها الباحث يف مجع البيانات واملعلومات املستهدفة يف : رف أيضا بأ
   .)1(البحث ضمن استخدامه ملنهج معني أو أكثر

دف الوصول إىل نتائج دقيقة  انطالقا من طبيعة حبثنا تطلب منا اعتماد أداة االستمارة كأداة أساسية وهذا 
  .لدراسةوموضوعية حول موضوع ا

  )االستبيان(االستمارة  .1

هي أداة تتضمن جمموعة من األسئلة أو اجلمل اخلربية اليت تتطلب من املفحوص اإلجابة عليها بطريقة 
   .)2(جيددها الباحث حسب أغراض البحث

تعترب االستمارة من أدوات البحث األساسية الشائعة يف العلوم اإلنسانية وخاصة يف علوم اإلعالم 
ال  واالتصال، حيث تستخدم يف احلصول على معلومات دقيقة ال يستطيع الباحث مالحظتها بنفسه يف ا
   .)3(املبحوث

ا توفر الوقت واجلهد،  وترجع أمهية االستمارة من حيث االستخدام مبا يتوافق مع موضوع الدراسة إىل أ
ا بالطرق االحصائية مع مراعا ة ضرورة التحقق من الصياغة الدقيقة  اليت والتكلفة والسهولة من حيث معاجلة بيانا

  .)4(حتقق أهداف الدراسة

                                                             
  .220، ص 1983أمحد بن مرسلي، مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  )1(
م، 2000النظرية والتطبيق، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  ،ي مصطفى عليان، عثمان حممد غنيم، مناهج البحث وأساليب البحث العلميرحب )2(

  .82ص 
  .220أمحد بن مرسلي، املرجع السابق، ص  )3(
  .148، ص 2007اإلسكندرية، ، املناهج والطرق واألدوات، دار املعرفة اجلامعية، 1حممد مجال أبو شنب، البحث العلمي ج )4(
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فاالستبيان أو االستفتاء أو االستقصاء هو عبارة عن استطالع للرأي لإلجابة عن جمموعة من األسئلة 
  . )1(موجهة إىل أفراد جمتمع الدراسة

  : مير بناء االستبيان باخلطوات التالية

 حتديد هدف االستبيان  - 1
 اور االستبيانحتديد حم - 2
دفه، وصياغته صياغة دقيقة ومناسبة ملستوى العينة   - 3 وضع فقرات لكل حمور من حماور االستبيان ترتبط 

 .)2(وجذابة يف حمتواها وطريقة عرضها
وبالتايل فاالستبيان هو وسيلة جلمع البيانات واملعلومات املتعلقة مبوضوع البحث عن طريق استمارة، حيث  - 4

ن األسئلة مرتبة بأسلوب منطقي مناسب، تقوم بتوزيعها على أفراد العينة لتعبئتها بكل حتتوي على عدد م
 . مصداقية لكي حنصل يف األخري على نتائج دقيقة وصحيحة تتماشى مع هدف دراستنا

وقد قمنا بصياغة هذه االستمارة من خالل إشكالية البحث والتساؤل الرئيسي والتساؤالت الفرعية ، حيث  - 5
 .حماور االستمارة مبا ميكن اإلجابة عليها مت حتديد

  : وعليه فقد مت تقسيم االستمارة إىل جمموعة من احملاور توافق موضوع دراستنا كانت كالتايل

  .بيانات سوسيودميغرافية: احملور األول

  .عادات وأمناط استخدام أفراد العينة للشبكات االجتماعية: احملور الثاين

  .  س بوك يف تشكيل الرأي العام اجلزائري حول ظاهرة اختطاف األطفالدور الفي: احملور الثالث

  حدود الدراسة .2

   : المجال الجغرافي

، "مولود فرعون"يتمثل مكان الدراسة يف بعض دور احلضانة واملدارس يف والية قاملة نذكر منها مدرسة 
  .  "حضانة البلدية"، " مالك ابن نيب"مدرسة 

  

  

                                                             
  .144، ص 2005حممد عوض العايدي، إعداد وكتابة البحوث والرسائل اجلامعية، مع دراسة عن مناهج البحث، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،  )1(
  .150حممد عوض العايدي،املرجع السابق،ص )2(
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  : المجال البشري

ضوع الدراسة إىل الكشف عن الدور الذي تلعبه شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل الرأي يهدف مو 
تمع حبثنا    .العام فيما خيص ظاهرة اختطاف األطفال، وقد مت اختيار أولياء األطفال كعينة ممثلة 

  .ذكور 15أنثى و 35وليا منهم  50يبلغ عدد هؤالء األولياء 

  : المجال الزمني

، أما فيما خيص اجلانب امليداين قد مت إعداد 2016طار النظري كان ابتداء من شهر فيفري بالنسبة لإل
  2016األخري من شهر  أفريل إىل منتصف شهر ماي  األسبوعاالستمارة وتعديلها يف 

ا وحتليلها أفرادوتوزيعها على     .العينة ومت  اسرتجاعها لتفريع بيانا

  : هانوع الدراسة ومنهج: المبحث الخامس

 :نوع الدراسة .1

يرتبط اختيار نوع الدراسة بناءا على اإلشكالية اليت مت حتديدها ومبا أننا يف دراستنا هذه نسعى إىل مجع 
املعلومات حول شبكات التواصل االجتماعي ودورها يف تشكيل الرأي العام اجلزائري حول اختطاف األطفال، 

تم بشرح وتوضيح األحداث واملواقف املختلفة املعربة عن فإن هذه الدراسة تندرج ضمن البحوث الوصفية اليت  
ظاهرة أو جمموعة ظواهر مهمة وحماولة حتليل الواقع الذي تدور عليه تلك األحداث والوقائع وتفسري األسباب 

  .الظاهرية لتلك األحداث

يف إزالة وقد قمنا بدراسة وصفية يف موضوعنا بقصد الوصول إىل استنتاجات منطقية مفيدة، تسهم 
ام حول موضوع الدراسة والوصول إىل حقائق واقعية ختدم البحث وجناحه   .الغموض واإل

ا يف دراسة مواقف الناس  وبالتايل فإن الدراسة الوصفية تتناسب مع طبيعة البحث العلمي ومتطلباته، وأثبتت كفاء
م وآرائهم بشأن خمتلف القضايا واملوضوعات والظواهر اليت ي م اليوميةواجتاها   .)1(عايشوا يف حيا

  

  

  
                                                             

  .158حممد مجال أبو شنب، املرجع السابق،ص )1(
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 :منهج الدراسة .2

املنهج عبارة عن مجلة اخلطوات املنظمة اليت على الباحث إتباعها يف إطار االلتزام بتطبيق قواعد معينة متكنه 
  .)1(من الوصول إىل النتيجة املسطرة، ويعرفه حممد طلعت بأنه وسيلة ميكن عن طريقها الوصول إىل احلقيقة

ا تنتمي إىل املنهج املسحي الذي يقوم على مجع املعلومات ومبا أن مو  ضوعنا يندرج ضمن الدراسات الوصفية فإ
ا وضعفها   .)2(والبيانات عن الظاهرة املدروسة قصد التعرف على وضعها وجوانب قو

البحث كما أنه يعترب طريقة جلمع بيانات من أعداد كبرية من املبحوثني عن طريق االتصال مبفردات جمتمع 
  .)3(سواء كان االتصال مباشرا أو وجها لوجه أو عرب اهلاتف أو بريديا من خالل استمارات حتتوي أسئلة مقننة

وقد مت استخدام منهج املسح القرتابه من طبيعة الدراسة الوصفية فهو من أكثر املناهج مالئمة ملوضوع الدراسية 
  .طريقها ميكن الوصول إىل املعرفةألنه يعتمد على الوصف والتحليل والتفسري اليت عن 

  عينة الدراسة  .3

فهي اليت توجه الباحث يف احلصول على )4(يعترب اختيار العينة من أهم اخلطوات يف أي حبث علمي
املعلومات امليدانية الالزمة لبحثه وقد اعتمدنا يف دراسة موضوع دور الشبكات االجتماعية يف تشكيل الرأي العام 

  .مفردة  من أولياء األطفال من والية قاملة 50اليت متثلت يف  على العينة القصدية

، كما تسمى العمدية و هي العينة اليت  يقصد بالعينة القصدية العينة اليت يتم اختيارها حسب صفة معينة
يسعى الباحث من خالهلا لتحقيق هدف او غرض  معني من دراسته فيقوم باختيار أفراد العينة مبا خيدم وحيقق 

  .)5(الغرض أو اهلدف هذا

  

  

  

  
                                                             

  .166، ص2002عمر، البحث العلمي إجراءاته ومناهجه، مكتبة الفالح، القاهرة،  أمحد السيد مصطفى )1(
  .135عباس نور الدين حممد، الفلسفة،مكتبة الوحدة العربية، لبنان، ص  )2(
  .95مصطفى محيد الطائي، خري ميالد أوبك، مناهج البحث العلمي وتطبيقاته يف اإلعالم، اإلسكندرية، ص  )3(
  .27، دار املعرفة اجلامعية، ص وأساليبهاالجتماع واملنهج العلمي، دراسة طرائق البحث  حممد علي ،علم) 4(
  .148، ص 2000رحبي مصطفى، عليان حممد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي، النظرية والتطبيق، عمان، دار صفاء والتوزيع، ) 5(
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  :مفاهيم ومصطلحات الدراسة: المبحث السادس

 مفهوم شبكات التواصل االجتماعي .1
ا مشتقة من اخللط والتداخل، واشتبك الظالم أي اختلط :لغة  .أ   تعرف الشبكات يف اللغة كما أشار الرازي بأ

ريه وصال فاتصل به، والوصل ضد وصلت الشيء بغ: فيعرف يف اللغة كما أشار الفيومي بقوله: أما التواصل
  .اهلجر، وبينهما تواصل أي اتصال مستمر ال ينقطع

ا منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها بإنشاء : اصطالحا   .ب  يعرفها الشهري على أ
موقع خاص به، ومن مث ربطه من خالل نظام اجتماعي وإلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم نفس 

 .مات وامليول أو مجعه مع أصدقائهاالهتما

فتقول بأن املواقع االجتماعية هي عبارة صفحات ويب تسهل التفاعل النشط : وتعرفها هبة حممد خليفة
ا أن تساعد األفراد على التفاعل  بني األفراد املشرتكني يف هذه الشبكة االجتماعية املوجودة عرب االنرتنت ومن شأ

ت املراسلة الفورية الفيديو الدردشة، تبادل امللفات، جمموعات النقاش، الربيد اإللكرتوين فيما بينتهم من خالل مميزا
 .  )1(واملدونات

واقع الشبكة االجتماعية، اليت جتمع بني مشبكات التواصل االجتماعي تعترب مواقع اكتسبت صفة  :إجرائيا  .ج 
ا األفراد فيما العديد من أدوات االنرتنت املختلفة وذات شعبية كبرية عبارة عن  حلقات اجتماعية ترتبط 

بينهم بغية التواصل والتفاعل من خالل ملا يقدمه هلم من خدمات، دردشة، صورة، فيديو، مدونات، 
 .نقاشات

 : مفهوم الفيس بوك .2

  : اصطالحا

هو موقع للشبكات االجتماعية على شبكة االنرتنت لتكوين األصدقاء اجلدد والتعرف على أصدقاء 
حول العامل واالنضمام إىل جمموعات خمتلفة على شبكة الويب وهذه الشبكة تتيح للمستخدمني االتصال الدراسة 

باألعضاء الذين هم يف نفس الشبكة وميكن هلم أن يضيفوا أصدقاء لصفحتهم ويتيحوا هلم رؤية صفحتهم 
عن املستخدمني ويستخدمها  الشخصية واملوقع جماين للمستخدمني وجيين إيراداته من اإلعالنات، وجيمع بيانات

م ونطاق أعماهلم   .يف إظهار إعالنات هلا صلة بزوار املوقع واهتماما

                                                             
، على الساعة 2016. 02. 28تاريخ الريارة  com/k%d85/.http://knol.google مواقع الشبكات االجتماعية وطريقة عملها يف ) 1(

19:00.   
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وتعترب شركة مايكروسوفت هي الشريك احلصري لإلعالن على موقع فيس بوك وقد أشارت تصنيفات أليسكا 
يشري " Face book"بوك  فيس لرتتيب املواقع عامليا أنه يأيت يف املركز الرابع بعد ياهو، قوقل، يوتيوب، واسم

  .إىل دفرت ورقي حيمل صور ومعلومات لألفراد يف جامعة معينة أو جمموعة، ومن هنا جاءت تسمية املوقع

وتعترب هذه الطريقة شائعة لتعريف األشخاص خصوصا يف اجلامعات األجنبية ببعضهم حيث يتصفح املنتسبون  
  .)1(لبة املتواجدين يف نفس الكليةباجلامعات هذه الدفاتر ملعرفة املزيد عن الط

  : إجرائيا

هو عبارة تعن شبكة من الشبكات االجتماعية املهمة، يلعب دورا مهما يف تشكيل الراي العام وحتريك 
الشعوب، فاستعماله تناغم مع الوسائل احلديثة و التقرب من شرحية واسعة من الشباب اليت تستخدم مواقع 

قدرات وطاقات الشباب إجيابيا ألغراض أوسع يف القضايا الوطنية امللتهبة، فأصبح التواصل االجتماعي واستثمار 
الفيس بوك أداة سياسية للتغبري وهذا داللة واضحة على أن الذي جيري اليوم هو شيء وخيتلف متاما عما هو 

يف التأثري على مألوف، فلم يصبح دوره نقل األحداث وما جيري فقط وإمنا قد يقوم بصنع القرار ويلعب دورا  
  .الرأي العام

   مفهوم الرأي .3
هو االعتقاد، العقل، التدبري مجع آراء، إن الرأي ليس بالتظين، يضرب احلدث على النظر يف عاقبة  :لغة. أ

  . )2(األمور
هو حكم أو وجهة نظر لإلنسان الفرد، أو اجلماعة كمنتج عقلي مبين على التجربة واملالحظة أو : اصطالحا. ب

واملوروث الثقايف للفرد أو اجلماعة، وتتم عملية التعبري عنه بشكل ظاهر علين اومسترت وبطرق خمتلفة ووسائل اخلربة 
  . )3(متعددة، يف الكلمة أو احلركة أو الصورة أو النظرة املعربة أو اإلشارة وحىت بالصمت والسكوت

  .متنازع عليها قابلة للحلفالرأي هو املوقف االختياري الذي يتخذه الفرد إزاء مسألة أو قضية 
وهو التعبري الذي يبديه الفرد على استجابة لسؤال عام مطروح عليه يف موقف معني أي أن الرأي يتضمن 

ذا ميكن تعريف الرأي أنه التعبري عن االجتاه يف  : اإلعالم عن وجهة نظر قد تتغري تبعا للمواقف املختلفة و
  .)4("كلمات

                                                             
http://www.mdeet.com      : ، نقال عن"face book"الدور اإلعالمي للموقع االجتماعي على االنرتنت " ،عاصم اخلصيف )1(

  .10:00، على الساعة 12/02/2016: بتاريخ
  .370، ص 1991جلزائر، ا،7ي بن هادية وآخرون، القاموس اجلديد للطالب ، املؤسسة الوطنية للكتاب،طعل )2(
  .6،ص 2010عمان، األردن، ،1سناء حممد اجلبور، اإلعالم والرأي العام العريب، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط )3(
، 1ط ،، مكتبه األجنلو مصرية"شكيلية وظائفه وقوانينه طرق قياسه وأساليب تغيريهالرأي العام مفهومه وأنواعه، عوامل ت"حمي الدين عبد احلليم، )4(
  . 28-26،ص 2009قاهرة، ، ال
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  صي والرأي اخلاصوالرأي يقسم إىل الرأي الشخ

هو ذلك الذي يكونه الفرد لنفسه يف موضوع معني بعد التفكري يف هذا املوضوع وجياهر به : فالرأي الشخصي
  .دون أن خيشى شيئا

هو ذلك اجلزء من الرأي الشخصي الذي ال جياهر به الشخص أمام الناس، ولكنه حيتفظ به : أما الرأي اخلاص
  .وتظهر أمهيته يف االنتخابات واالقرتاحات السرية لنفسه خشية أن يعرض نفسه للخطر،

مصطلح " علم النفس االجتماعي"يف كتابه ) ليوكومب(وعن عالقة الرأي باالجتاه، فلقد أطلق العامل األمريكي 
  .)1(عالمة يف االجتاه الرأياالجتاهات اجلماعية على الرأي العام، أي أن االجتاه يطلق على الرأي وأن 

 )public(العام  .4

يقول بعض الباحثني أن املقصود بالعام هو اجلماعة اليت تشرتك يف الرأي والعام هو ليس خباص اي أنه اال يرتبط 
بالفردية بل بالوحدة العامة الكلية، كأن تقول املسؤولية العامة القضايا العامة والعام أيضا هو املشرتك أي الصدفة 

موعة كال هي الصفة الغالبة على العرب والعام هو املعلن  قول صفة الشهامةالغالبة واخلاصية املشرتكة بني ا
  .)2(واملعروف بني الناس

حيث يرى أن الرأي العام يتكون من باطن حياة ) BESMARKبسمارك(يعرف الفيلسوف : الرأي العام .5
على الشعب وتكون عناصره سياسية ودينية واجتماعية والرأي العام هو التيار اليومي الذي يغلب صوته 

  .)3(صوت اآلخرين
 :مفهوم المجتمع .6
 . )4("اجتمع ضد تفرق"مشتق من الفعل : المجتمع لغة  . أ

تمع موضع االجتماع أو اجلماعة من الناس   .)5(وا
م : المجتمع اصطالحا  . ب هو كل جمموعة أفراد تربطهم رابطة ما معروفة لديهم وهلا أثر دائم أو مؤقت يف حيا

م مع بعض تمع إذا يطلق على مجاعة من املسلمني، ومجاعة من املسيحيني ومجاعة من فا. )6(ويف عالقا
تمع على من تتألف منهم مجاعة  اليهود، وعلى أفراد األمة واملدينة والقرية واحلي واألسرة كما يطلق لفظ ا

                                                             
  .6سناء حممد اجلبور، املرجع السابق، ص ) 1(
  .15، ص 2007،القاهرة، 1عقيق عواشة حممد، الرأي العام بني الرعاية واإلعالم، العريب للنشر والتوزيع، ط) 2(
  .31ويت، املرجع السابق، ص حممد احل) 3(
  .37، ص1999القاموس احمليط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، : الفريوز أبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب )4(
  . 89، ص1972، ، القاهرة، 1ط ،أنيس إبراهيم باألشرك، املعجم الوسيط، دار املعارف )5(
ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة،علم االجتما ،علي عبد الواحد وايف )6(   .16ص  1987ع، 
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ضا أو كلية أو مدرسة، أو فصل أو مجعية أو مؤسسة أو نقابة أو حزب، كما يطلق على الناس جيتمعون عر 
  .)1(يف الطريق ملشاهدة حادث أو يف ملعب أو مسرح أو مسجد

جمتمع عريق وأصيل لديه مقومات يقوم عليها وميتد منها قوته، ولديه خصائص متيزه عن غريه : المجتمع الجزائري
تمع اجلزائري من كافة األسر تمعات وخصائص تعرب عن أصالته وتواصله مع الشعوب األخرى، ويتكون ا  من ا
تمع اجلزائري من عناصر خمتلفة اندجمت عرب  اجلزائرية املوزعة عرب الرتاب الوطين باإلضافة إىل املغرتبني، ينحدر ا
العصور وكونت جمتمعا جزائريا موحدا وأهم عناصره األمازيغ العرب، األندلسيون واألتراك، مقوماته هي الدين 

  .كة واملصري املشرتكاإلسالمي واللغة العربية والوطن والثقافة املشرت 

  الدراسات السابقة: المبحث السابع

  "دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل الرأي العام لدى طلبة اجلامعات األردنية"بعنوان : الدراسة األولى

لكل من الباحثني عبد الكرمي علي الدبيسي وزهري ياسني الطاهات مذكرة لنيل شهادة املاجستري األردن سنة 
2013  

متثلت إشكالية الدراسة يف أن شبكات التواصل االجتماعي تشكل يف العامل العريب رافد أساسيا لتعزيز 
ا على التأثري وتشكيل الرأي العام، وقد غدت هذه  الدميقراطية أو يف زعزعة األمن واالستقرار نتيجة لقدر

ال أمام الباحثني الشبكات قوة متصاعدة بني فئات الشباب األردين، السيما طلبة اجلامعا ت، هذا ما فتح ا
لدراسة ظاهرة شبكات التواصل االجتماعي ومدى تأثريها يف تشكيل اآلراء يف اجلامعات الرمسية واخلاصة يف 

  .األردن

أما منهج الدراسة فقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي عن طريق القيام مبسح الرأي العام يف اجلامعات 
دف التعرف على اآلراء واألفكار لدى الطلبة وقد استخدم الباحثان هذا املنهج ليتمكنا من مجع  األردنية، 

حقائق ومعلومات عن موضوع الدراسة، ومن مث حتليلها للوصول إىل تعميمات، واملنهج والوصفي يصور الظروف 
  . )2(واالجتاهات الراهنة وهو مالئم لطبيعة مشكلة الدراسة

  : اسة على جمالنياعتمد الباحثان يف عينة الدر 

 .على ست جامعات حكومية وخاصة حيث استخدما العينة العشوائية البسيطة :المجال المكاني  . أ

                                                             
  .16، ص السابقاملرجع ،علي عبد الواحد وايف )1(
ات عبد الكرمي علي الدبيسي وزهري باسني الطاهات، دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل الرأي العام لدى طلبة اجلامعات األردنية، دراس )2(

لد العلوم اإلنسانية واالجتم   .2013، 1، العدد 40اعية، ا
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يتكون جمتمع الدراسة الكلي من طلبة اجلامعات األردنية الذي يبلغ عددهم : المجال البشري  . ب
أسلوب طالب وطالبة باستخدام  300طالب وطالبة حيث اختار الباحثان عينة عددها  2401123

ا غري مستوفية  9مفردة، وقد مت استبعاد  50التوزيع املتساوي أي مت سحب عينة مقدارها  استمارات أل
 .مفردة 291لشروط البحث وبذلك تكون حجم العينة 

وقد وظفا الباحثان االستبانة كأداة للحصول على املعلومات املتعلقة مبوضوع الدراسة واشتملت على حماور تتناول 
  .املتعلقة بدور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل االجتاهات اجلوانب

من الطلبة األردنيني %) 97(قد توصل الباحثني عبد الكرمي على الدبيسي وزهري باسني الطاهات إىل أن و 
وهو ما يؤكداستخدام شبكات التواصل االجتماعي  %) 83(يستخدمون االنرتنت واحتل الفيس بوك الصدارة 

يف تشكيل آراء واجتاهات طلبة اجلامعات األردنية، وذلك من خالل نشر أخبار ومعلومات تأثر يف اليت سامهت 
تشكيل الرأي العام كان بعضها إجيابيا مثل تعزيز الروح الوطنية والوالء واالنتماء والبعض اآلخر سلبيا مثل حماولة 

اورة بالوضع الداخلي و التشكي   .)1(ك فيما تبثه وسائل اإلعالم الوطنيةربط األحداث اجلارية يف الدول ا

ا  ده املذكرة على املستويني املنهجي والنظري، حبيث أننا اعتمدنا عليها كدراسة سابقة منهجيا أل وقد استعنا 
أتت بعنوان دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل الرأي العام لدى طلبة اجلامعات األردنية، مما جعلها 

ودورها يف تشكيل الرأي العام ) الفيس بوك(عنوان دراستنا املتمثلة يف شبكات التواصل االجتماعي قريبة كثريا من 
حول اختطاف األطفال يف اجلزائر وقد برز هذا التقارب بني املوضوعني يف بعض املتغريات كشبكات التواصل 

  االجتماعي والرأي العام مما مسح لنا اعتمادها ملساعدتنا كدراسة سابقة 

ا فيما يتعلق باجلانب النظري فإن هذه الدراسة مكنتنا من إزالة الغبار والغموض حول بعض املصطلحات أم
الرئيسية يف موضوعنا وشكلت لنا مثال علمي ميكننا االقتياد به وتوظيف بعض عناصره يف دراستنا حسب ما 

، وطبعا كان استخدامنا للمذكرة تقتضيه حاجتنا طبعا كمفهوم شبكات التواصل االجتماعي، تشكيل الرأي العام
  .بكل مصداقية وأمانة علمية

تمعية لدى الشباب : الدراسة الثانية جتربة جملس شبايب عالر "أثر التواصل االجتماعي يف تنمية املسؤولية ا
  "أمنوذجا

  )أستاذ مساعد يف جامعة القدس املفتوحة(حسني عوض . د: إعداد

  يةبرنامج التنمية االجتماعية واألسر 

                                                             
   .عبد الكرمي على الدبسي وزهري ياسني الطاهات، املرجع السابق )1(
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ا ترتبط بالكائن اإلنساين  متثلت إشكالية هذه الدراسة يف أن املسؤولية االجتماعية تعد من القضايا املهمة جدا أل
تمع من أجل ذلك  دون غريه من املخلوقات، وحتمل أمانة املسؤولية يرتتب عليه ممارسات اجيابية وسلبية داخل ا

هاما يف املسؤولية االجتماعية، حيث تتمثل مشكلة الدراسة يف ميكن أن تلعب مواقع التواصل االجتماعي دورا 
يف تنمية املسؤولية االجتماعية " الفيس بوك"ما أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي : السؤال الرئيسي التايل

  لدى فئة الشباب؟

ال يتم فيها االختيار ألفراد  أما املنهج فقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج  شبه جترييب وهي الطريقة اليت
موعات التجريبية والضابطة عشوائيا وال يتم ضبط املتغريات اخلارجية كما هو احلال يف التصميمات التجريبية   .ا

إناث بطريقة قصدية ) 9(ذكور و) 9(شابا، ) 18(أما عينة الدراسة فمن خالل مالحظات الباحث فقد اختار 
درييب وكانوا ملتزمني باحلضور طيلة فرتة تطبيق الربنامج وطبق الباحث مقياس وهم الذين خضعوا للربنامج الت

  . )1(املسؤولية االجتماعية على هؤالء الشباب قياس قبلي مث قام بتقسيمهم إىل ثالث جمموعات متكافئة

  أما أداة الدراسة فاعتمد الباحث على مقياس املسؤولية االجتماعية

ية االجتماعية بعد اطالعه على املقاييس واألدوات اليت هلا عالقة مبقياس حيث قام بتصميم مقياس املسؤول
تمع الفلسطيين، وقد تكون املقياس يف صورته  املسؤولية االجتماعية مراعيا الظروف االجتماعية والبيئية يف ا

  .طنيةفقرة قسمت اىل أربع جماالت، املسؤولية الذاتية، األخالقية، اجلماعية، الو  55األولية من 

  : يف ما خيص نتائج الدراسة فقد توصلت إىل 

موعة  - بعد تطبيق الربنامج التدرييب لتنمية املسؤولية االجتماعية برز دوره ونتيجته يف تغيري سلوك أفراد ا
التجريبية، حيث كان هذا التغيري واضحا بعد إنشاء الصفحات على الفيس بوك وتفاعلهم معها وشعورهم 

الوطنية واألخالقية والقضايا اليت مت تبنيها ودفاعهم عنها، كما بدا واضحا للباحث روح بتحمل املسؤولية 
املنافسة اإلجيابية للمجموعات وزيادة عدد املشاركات واإلضافات فيها حيث بلغ متوسط عدد املشاركات 

 .مشاركة يف أسبوع 100

ده الدراسة فقد اقتصر جمال االستفادة على اإلطار النظري فقط باعتبارها تطرقت إىل مواقع  فيما خيص استعانتنا 
التواصل االجتماعي وأثرها وهذا موضوع الدراسة وموضوعنا كنقطة تشابه أما فيما خيص اجلانب املنهجي علم 

  .)2(تكن هناك استعانة وهذا راجع الختالف منهجية هذه الدراسة عن اإلطار املنهجي لدراستنا

                                                             
تمعية لدى الشباب، جامعة القدس )1(   . حسني عوض، أثر مواقع التواصل االجتماعي يف تنمية املسؤولية ا
  .حسني عوض، املرجع السابق )2(
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  -الثورة التونسية منوذجا–دور اإلعالم االجتماعي يف صناعة الرأي العام : بعنوان وردت الدراسة: الدراسة الثالثة

مبارك زودة من جامعة احلاج خلضر باتنة، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف : تعود هذه املذكرة للباحث 
ة يف السنة اجلامعية اإلعالم وتكنولوجيا االتصال احلديثة، وقد قدمت املذكر : علوم اإلعالم واالتصال ختصص

2011 /2012.  

متثلت إشكالية الدراسة يف أن اإلعالم االجتماعي أصبح قوة ضغط عاملية يف القرن احلادي والعشرون وحتول إىل 
مصدر قلق الكثري من احلكومات كما هو احلال بالنسبة للويكيلكس، الفيس بوك وتويرت الذي تسبب يف انتشار 

 ظل توسيع نطاق استخدام شبكات التواصل االجتماعي من الدردشة وتفريغ اخلوف وسط دول كثرية خاصة يف
الشحن العاطفية لتبادل الشباب وجهات النظر على املستوى الثقايف واألديب والسياسي واملطالبة بتحسني احلياة 

ومن هنا ... االسياسية واالجتماعية واالقتصادية لتتشكل حركات الرفض الشبابية اليت عرفتها تونس ومصر، ليبي
  .)1(جاءت اإلشكالية على النحو اآليت

  .ما هو الدور الذي لعبه اإلعالم االجتماعي يف صناعة الرأي العام التونسي؟

حيث تعترب من األدوات الرئيسية يف ) االستبيان(من أدوات مجع البيانات اليت اعتمدها الباحث هي االستمارة 
داة يف قياس مدى استعمال الشعب التونسي لإلعالم االجتماعي ودوره عملية مجع البيانات وترجع أمهية هذه األ

  :حماور 03يف صناعة الرأي العام وحتتوي االستمارة على 

 .معلومات سوسيودميغرافية: احملور األول -
 .حيتوي على أسئلة حول استخدام مواقع اإلعالم االجتماعي: احملور الثاين -
ستمارة ألنه يركز على دور استخدام اإلعالم االجتماعي يف تعبئة الرأي يعد من أهم حماور اال: احملور الثالث -

 . العام

أما عن املنهج فقد وظف الباحث يف دراسته منهج املسح وهو مسح دراسات الرأي العام وأراء اجلماعة ومشاعرها 
ا، ويهتم جبميع آراء مجاعة من الناس حول قضية حمددة ية حتقق عدد من وهي دراسة حيو : وأفكارها ومعتقدا

الفوائد أمهها تساعد يف احلصول على معلومات وبيانات ضرورية ألي عملية ختطيط، فتساعد على اختاذ القرارات 
  .السياسية واالجتماعية واالقتصادية

وهي دراسات جترى لرصد توجهات الرأي العام اجلماهريي حنو قضية أو موضوع عام، وتتميز حبجم العينة الكبرية  
تمعكدراسة    .آراء أفراد ا

                                                             
  .2012/ 2011ي يف صناعة الرأي العام، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة احلاج خلضر، باتنة، دور اإلعالم االجتماع،مبارك زودة )1(
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تمع األصلي اختار الباحث عينة ممثلة، فالعينة جزء من الظاهرة الواسعة ومعربة عنه كله  أما عن العينة فمن ا
تستخدم كأساس لتقدير الكل الذي يصعب أو يستحيل دراسته بصورة كلية ألسباب تتعلق بواقع الظاهرة أو 

  .دراسة العينة على الظاهرة كلهابالكلفة أو الوقت حبيث ميكن تعميم نتائج 

وقد قام باختيار أسلوب العينة حيث اكتفى بعدد من املفردات، معتمد على عينة كرة الثلج لصعوبة وصوله 
  .)1(للمبحوثني ألن الظاهرة جديدة بالعامل العريب

  : و قد توصلت الدراسة اىل ما يلي 

 .اماأن موقع الفيس بوك هو أكثر املواقع االجتماعية استخد .1
أيضا توصل الباحث أن نسبة كبرية من املبحوثني يثقون فيما ينشر على صفحات التواصل االجتماعي أكثر  .2

 . مما تبثه وسائل اإلعالم
م قادرين على تغيري النظام يف تونس من خالل االعتصامات  71وقد أكد أن أكثر من  .3 من املبحوثني أ

 .املتكررة

قد كان منهجيا ونظريا حبيث منهجيا اعتمدناها يف منهج البحث أما فيما خيص استخدامنا للمذكرة ف
وتعريفه والتعرف على أداة مجع البيانات ايضا يف طريقة ترتيب بعض العناصر منهجيا، لكن على الصعيد النظري 
ا كأداة ومصدر علمي مساعد  ت كثريا على ما حيتويه موضوعنا واستعنا  فإننا وظفنا بعض املباحث اليت تشا
لنا، وذلك نظرا للتشابه املوجود بني الدراستني يف بعض املتغريات مثال كالرأي العام وأنواعه والتعريف بشبكات 

  .  التواصل االجتماعي

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .املرجع السابق ،مبارك زودة) 1(
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  النظرية اإلعالمية المفسرة للدراسة: المبحث الثامن

   :تلكل دراسة مدخل نظري تعتمد عليه لذلك اعتمدنا على نظرية االستخدامات واالشباعا

 :  النشأة

 الرسائل ونتذكر وندرك نتعرض فإننا النظرية هلذه وطبقا املنفعة بنظرية النظرية هذه على الباحثني بعض أطلق"
  " احلاجات تشبع أن منها نتوقع أو احتياجاتنا إشباع يف تساعدنا واليت لنا السارة

 ذلك كان حيث منظمة، وظيفية دراسة اجلماهريي االتصال بدراسة اعاتبواإلش االستخدامات نظرية اهتمام إن
ا على النظرية هذه يف اجلماهري رؤية من حتوال ا على رؤيتها إىل فعال، غري سليب عنصر أ  انتقاء يف  فعالة أ

    .اإلعالم وسائل من مفضل ومضمون لرسائل إفرادها

 من هو انه حيث ، لدي كامنه ترغبا إلشباع اإلعالمية املواد يستخدم اجلمهور بان االشباعات نظرية افرتضت"
  .فقط احلاجات تلبية يتعدى ال اإلعالم وسائل دور وان يرغبه الذي اإلعالمي املضمون نوع حيدد

 : وهما نوعين إلى االشباعات  الدليمي  وقسم 

 دف عنها البحث يف اجلمهور أفراد يسعى اليت االشباعات تلك ا واملقصود : المطلوبة الشباعاتا- أ

 . اجلماهريي االتصال لوسائل املستمر االستخدام خالل من وحتقيقها عليها ولاحلص

 هلم ققوحت ، عليها وحيصلون ، األفراد يكتسبها اليت االشباعات تلك وهي : المتحققة االشباعات -ب

 نم التصنيف هذا تأييد اىل الدراسات بعض وتسعى ، اجلماهريي االتصال لوسائل استخدامهم خالل من بالفعل
   : جانبني على الرتكيز خالل

  اإلعالم وسائل من اجلمهور اليه حيتاج ما. 1 

 .)1(اإلعالم وسائل من اجلمهور يريد ما . 2 

 :واإلشباعات االستخدامات لمدخل األساسية الفروض مجموعة على التركيز تم بينما

ا يرون اليت اإلعالمية املادة باختيار اجلمهور أفراد يقوم أن  - 1 م تشبع ا     احتياجا
م حتديد اجلمهور أفراد يستطيع  - 2   .اإلعالمية والرسائل الوسائل خيتارون وبالتايل ، ودوافعهم احتياجا

                                                             
  .239، ص 2003، القاهرة، 1حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد، االتصال و نظرياته املعاصرة، الدار املصرية اللبنانية، ط) 1(
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 اجلمهور استخدامات على التعرف خالل من ما جمتمع يف السائدة الثقافية املعايري على االستدالل مكن - 3
 . فقط الرسائل حمتوى خالل من وليس ، االتصال لوسائل

 لتحقيق االتصال وسائل ويستخدمون بفعالية، اجلماهريي االتصال عملية يف اجلمهور أعضاء كيشار   - 4
 . واقعهم تليب مقصودة أهداف

 الفروق  عوامل ذلك يف ويتحكم ، اجلمهور أعضاء يدركها اليت احلاجات عن االتصال وسائل استخدام يعرب - 5
 ." األفراد اختالفب احلاجات تنوع " و " االجتماعي التفاعل " و " الفردية

 أو كاألندية املباشر االتصال قنوات مثل األفراد حاجات إلشباع أخرى وسائل مع اإلعالم وسائل تتنافس  - 6

 .)1(اجلماهريية اإلعالم وسائل تشبعها ال اليت احتياجاته يكمل فاجلمهور السينما

 :وهي االشباعات االستخدامات ملنظور الرئيسية األهداف كانت حني يف

 الذي النشط اجلمهور اىل بالنظر وذلك االتصال، وسائل األفراد يستخدم كيف اكتشاف إىل يالسع - 1

 . وتوقعاته حاجاته تشبع اليت الوسائل ويستخدم خيتار أن يستطيع

 .التعرض هذا نتيجة حيدث الذي والتفاعل االتصال وسائل من معينه لوسيلة التعرض دوافع شرح - 2
  .)2( اجلماهريي االتصال عملية فهم دف االتصال لوسائ استخدام نتائج على التأكيد - 3

فلهذه الدراسة اجتاهات حبثية ونظرية يف التأثري االجتماعي لشبكات التواصل االجتماعية يصعب علينا 
ث احلياة من جديد وقد عب جتاهل منوذج هذه النظرية، فقد أدى ظهور الشبكات االجتماعية وانتشارها إىل

تماعية تتخذ من مجهور املستخدمني حمورا هلا، كما تبحث يف التأثريات االجتماعية، اتسمت بطبيعة نفسية اج
دف إشباع االحتياجات االجتماعية  وتعترب من أن اجلمهور نشيط وإجيايب يف تفاعل مع الشبكات االجتماعية 

  .والنفسية له

  

  

  

  

                                                             
  .222، ص 2000، القاهرة، 2نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري ، عامل الكتب، ط حممد عبد احلميد،) 1(
  .126، ص 2004، القاهرة، 1مرزوق بعبد احلميد العديل، اإلعالنات الصحفية دراسة يف االستخدامات واالشباعات، دار الفجر، ط) 2(
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  :خالصة

نا وذلك بإزالة الغموض على مفاهيم من خالل هذا الفصل متكنا من وضع أرضية وقاعدة واضحة لدراست 
  .ومصطلحات الدراسة والتطرق للدراسات السابقة وكيف مت االستفادة منها وابراز أهداف وأمهية موضوعنا
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  واستخداماتهاشبكات التواصل االجتماعي خصائصها : الفصل الثاني

  تمهيد

  نشأة الشبكات االجتماعية وتعريفها: المبحث األول

  خصائص الشبكات االجتماعية: المبحث الثاني

  أنواع الشبكات االجتماعية: المبحث الثالث

  الفيس بوك وخصائصه: المبحث الرابع

  .إيجابيات وسلبيات الشبكات االجتماعية: الخامس المبحث
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  : تمهيد

ب الكثري من بلغت تكنولوجيا االتصال درجة متقدمة من التطور فربز اجليل الثاين من االنرتنت الذي قل
املفاهيم، وأتاح عديد اخلدمات من خالل وسائله املتنوعة ويف مقدمتها الشبكات االجتماعية اليت تطورت لتتحول 
إىل بديل عن خمتلف النشاطات التقليدية املاضية من خالل مجلة من اخلدمات اليت تتنوع من موقع إىل آخر، وهذا 

يد من املواضيع والقضايا وأحدثت تفاعل وتواصل مستمر عرب تكنولوجية أثارت العد حةيالتطور يعرب عن ص
الشبكات االجتماعية اليت فتحت أبواب احلوار والتعبري واملناقشات وسلطت الضوء على خمتلف اآلراء والتوجهات 

االت    .حول كل ا
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  : نشأة الشبكات االجتماعية ومفهومها: المبحث األول

 cLassع االجتماعية يف أواخر التسعينات، حيث ظهر موقع كان أول ظهور للمواق
mates.com1995  للربط بني زمالء الدراسة، مث تاله موقعSix degress.com  حيث  1997عام

ركز ذلك املوقع على الروابط املباشرة بني األشخاص، حيث اعتمدت هذه املواقع على فتح صفحات شخصية 
ا مل تأيت بأرباح ملالكيهاللمستخدمني وعلى إرسال رسائل    .)1(موعة من األصدقاء، ولكن مت إغالقها أل

وبعد ذلك ظهرت جمموعة من الشبكات االجتماعية اليت مل تستطع أن حتقق النجاح الكبري بني األعوام 
  .2001و 1999

ظهر موقع يبلغ عدد مشاهدات صفحاته أكثر من جوجل وهو موقع ماي سبيس  2005ومع بداية 
كي الشهري، ويعترب من أوائل وأكرب الشبكات االجتماعية على مستوى العامل، ومعه منافسه الشهري فيس األمري

، بإتاحة تطبيقات 2007بوك والذي بدأ يف االنتشار املتوازي مع ماي سبيس حيث قام الفيس بوك يف عام 
مليون مستخدم  400تجاوز أخرى مما أدى إىل زيادة عدد مستخدميه بشكل كبري، ويعتقد حاليا أن عددهم ي

  .)2(على مستوى العامل

  : تعريف شبكات التواصل االجتماعي. 2

ا تدعيم التواصل، والتفاعل بني  هي جمتمعات إلكرتونية ضخمة تقدم جمموعة من اخلدمات اليت من شأ
ة واحملادثة الفورية، أعضاء الشبكة االجتماعية من خالل اخلدمات والوسائل املقدمة مثل التعارف، الصداقة واملراسل

وإنشاء جمموعات اهتمام، وصفحات لألفراد واملؤسسات و املشاركة يف األحداث واملناسبات ومشاركة الوسائط 
  .)3(مع اآلخرين كالصور والفيديو والربجميات

ا خدمة إلكرتونية تسمح للمستخدمني بإنشاء وتنظيم ملفات شخصية هلم، كما تسمح هلم : تعرف أيضا أ
  .اصل مع اآلخرينبالتو 

ا تعترب جمموعة من الواقع على شبكة االنرتنت العاملية تتيح التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع  كما أ
  .)4(افرتاضي، جيمعهم االهتمام أو االنتماء لبلد أو مدرسة أو فئة معينة يف نظام عاملي لنقل املعلومات

                                                             
تمع، مدونة مشس ) 1(   .07، ص 2012، السودان، اخلرطوم، نوفمرب، 1النهضة ،طوائل مبارك خضر فضل اهللا، أثر الفيسبوك على ا
  .20:55على الساعة  29/02/2014بتاريخ http:// Krol.google.com : كندي، املواقع الشبكات االجتماعية وطريقة عملها، نقال عنلأمل ا) 2(
  .78، 77، ص 2009ت، رسالة ماجستري، جامعة احلاج خلضر، واإلشباعا سهيلة لضياف، املدونات اإللكرتونية يف اجلزائر، دراسة يف االستخدامات) 3(
  .50، ص 2014عثمان حممد الشمراين، شبكات التواصل االجتماعي، جامعة امللك خالد، السعودية، ) 4(
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ا مكان  يلتقي فيه الناس ألهداف حمددة وهي موجهة من طرف ويعرفها كل من بريسا ومالونيكريشمار أ
  .)1(سياسات تتضمن عدد من القواعد واملعايري اليت يقرتحها الربنامج

ا مواقع إلكرتونية تسمح لألفراد بالتعريف بأنفسهم واملشاركة  أيضا تعرف شبكات التواصل االجتماعي أ
  تماعيةيف شبكات اجتماعية من خالهلا يقومون بإنشاء عالقات اج

وتتكون هذه الشبكات من جمموعة من الفاعلني الذين يتواصلون مع بعضهم ضمن عالقات حمددة مثل 
صداقات أعمال مشرتكة أو تبادل معلومات وغريها وتتم احملافظة على وجود هذه الشبكات من خالل استمرار 

  تفاعل األعضاء فيما بينهم

ا جمموعة م ن املواقع على شبكة االنرتنت، ظهرت مع اجليل الثاين كذلك عرفت الشبكات االجتماعية بأ
تمع االفرتاضي، جيمعبني افرادها اهتمام مشرتك أو شبه انتماء 2,0للويب  ، تتيح التواصل بني األفراد يف بنية ا

يتم التواصل بينهم من خالل الرسائل أو االطالع على امللفات الشخصية، ...) بلد، مدرسة، جامعة، شركة(
م وهي وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي بني األفراد سواء كانوا أصدقاء نعرفهم يف الواقع ومعرف ة أخبارهم ومعلوما

  .أو أصدقاء من خالل السياقات االفرتاضية

  : ومن خالل النقاط السابقة ميكننا تقدمي التعريف اإلجرائي األيت

يح لألفراد التواصل يف جمتمع افرتاضي يعرفون فيه مواقع الشبكات االجتماعية هي جمموعة من املواقع اليت تت
بأنفسهم ويتبادلون فيه  االهتمام، يقوم األفراد من خالل هذه املواقع بنشر عدد من املواضيع والصور والفيديوهات 
وغريها من النشاطات اليت يستقبلون تعليقات عليها من طرف املستخدمني الذين ينتمون هلذه الشبكات وميتلكون 

  .بط مشرتكةروا

  

  

  

  

  

  
                                                             

(1) wasineeKittiwong, PimonphaRakkanngan, (2010) Face Book yourdream, master thesis, p 20. 
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  : خصائص شبكات التواصل االجتماعي: المبحث الثاني

 : تتمتع الشبكات االجتماعية جبملة من اخلصائص نربز أمهها  فيمايلي    

حيث تلغي احلواجز اجلغرافية واملكانية وتتحطم فيها احلدود الدولية، حيث يستطيع الفرد يف الشرق : العالمية .1
 .رب، يف بساطة وسهولةالتواصل مع الفرد يف الغ

فالفرد فيها كما أنه مستقبل وقارئ فهو مرسل وكاتب ومشارك، فهي تلغي السلبية املقينة يف : التفاعلية .2
 .اإلعالم القدمي، التلفاز والصحف الورقية وتعطي حيزا للمشاركة الفاعلة من املشاهد والقارئ

لعامل لبث علمه وتعليم الناس، والكاتب للتواصل وتعدد االستعماالت، فيستخدمها الطالب للتعلم وا: التنوع .3
 .وهكذا ... مع القراء

فالشبكة االجتماعية تستخدم باإلضافة للحروف وبساطة اللغة، تستخدم الرموز : سهولة االستخدام .4
 .والصور اليت تسهل للمستخدم التفاعل

شرتاك والتسجيل، فالفرد البسط اقتصادية يف اجلهد والوقت واملال يف ظل جمانية اال: التوفيرواالقتصادية .5
يستطيع امتالك حيز على الشبكة للتواصل االجتماعي، وليست حكرا على أصحاب األموال أو على مجاعة 

 .)1(دون أخرى
هي شبكات تبين من خالل مصلحة مشرتكة مثل اللعاب املوسيقي، سوق املال، السياسة، : االهتمام .6

 .)2(الصحة والشؤون اخلارجية وغريها
اخلطوة األوىل للدخول إىل الشبكات االجتماعية هي إنشاء صفحة معلومات شخصية : ريف بالذاتالتع .7

وهي الصفحة اليت يضعها املستخدم ويطورها و يقوم من خالهلا بالتعريف على نفسه من خالل النص و 
 .، املوسيقى والفيديوهات وغريها من الوظائف األخرى.الصورة

م الشخصية كما تسمح مواقع الشبكات االج م االجتماعية وصفحا تماعية لألشخاص بتعبئة وتنظيم عالقا
ا   .بالطريقة اليت حيب أصدقائهم رؤيتهم 

تسمح الشبكات االجتماعية لألشخاص خبلق صداقات مع أصدقاء : طرق جديدة لتكوين المجتمع .8
م اهتمام احملتوى تمع االفرتاضي املتواجد منذ ، وبالتايل فهي تساهم بشكل فعال يف جتسيد مفهو )3(يبادلو م ا

بداية تطبيقات االنرتنت غري أن الشبكاتاالجتماعية دعمت طرق جديدة لالتصال بني الناس ومستخدمي 

                                                             
  .85، ص 2013تقنيات التواصل االجتماعي االستخدامات واملميزات،  , بمحزة إمساعيل أبو شن) 1(

(2) wasinekittiwongvivat .pimonpharakkanngan.opcit p 20 . 

(3  ) Rominacachia,socialcomputingstudy on the use and impact of online social networki ,JRC scientific and 

technical report ,opcit . 
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هاته املواقع خيريون يف االتصال بني خمتلف األساليب الرقمية مثل الوسم والتطبيقات املدجمة يف مواقع الشبكات  
وغريها من  )1(ال جمموعات قراء الكتب للتواصل حول الكتب اليت أحبوهاكما بإمكان األشخاص االنضمام إ

 .اخلدمات

 : ومنبني خصائص الشبكات االجتماعية ايضا

 .تشمل هذه الشبكات على جمموعة غري متوقعة من املشرتكني -
 .يتبادل األعضاء عدد غري منظم من املعلومات -
 .)2(كل األعضاء يعملون على تطوير احلاجة إىل معلومات -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

(1)wassine,kittworgvivat ,pimonphaRakkanngan ,opcit,p20 . 

(2  ) Anryychou,david,chou ,opcit,p336 . 



   : الفصل الثاني

 30 

  :أنواع المواقع االجتماعية: المبحث الثالث

  : هناك عدة  أصناف املواقع االجتماعية نذكر منها

وتسمى أيضا نوع أساسي وهو النوع األكثر شهرة حيث يعتمد على فتح : الشبكات االجتماعية الشخصية
ومشاركة مستخدمي هذه املواقع املراسالت الشخصية : ملف شخصي لكل مستخدم، يوفر له خدمات عامة مثل

  .فيما بينهم العديد من الصور وامللفات املرئية والروابط

وتسمى أيضا بالنوع املرتبط بالعمل، وهي املواقع اليت تربط زمالء املهنة الواحدة أو : الشبكات االجتماعية العامة
فات شخصية للمستخدمني أصحاب األعمال والشركات بعضهم ببعض، كما يعطي هذا النوع من الشبكات مل

م املهنية ا خالل حيا م باإلضافة إىل الدراسات اليت قاموا  م الذاتية وخرب   .)1(تتضمن سري

وهذا النوع يعتمد على توفري مميزات أخرى مثل التدوين املصغر كموقع تويرتوبالرك والشبكات اجلغرافية مثل 
  موقع برايتكايت

  : لعامليةأبرز مواقع الشبكات االجتماعية ا

املعين بإجراء الرتتيبات و التقييمات  toptenreveuls.comأظهرت آخر اإلحصائيات اليت أجراها موقع
  : و فيما خيص ترتيب أبرز مواقع األوىل للشبكات االجتماعية كما يلي

 : twitterموقع تويتر .1

امل للبقاء على اتصال مع موقع توتري هو شبكة اجتماعية يستخدمها ماليني من  الناس يف مجيع أحناء الع
م واهلواتف النقالة، وتسمح واجهة توتري  م وزمالء العمل من خالل أجهزة الكمبيوتر اخلاصة  أصدقائهم وأقار

ا من طرف مستخدمي املوقع، وميكن للمستخدم أن يعلن  140بنشر رسائل قصرية تصل إىل  حرف ميكن قراء
يبلغ هذا الشخص يف حال ما إذا هذه الشخصيات وضعت مشاركة متابعته ألحد الشخصيات، ويف هذه احلالة 

وميثل توتري شبكة معلومات آنية مدعومة من الناس يف مجيع أحناء العامل تسمح مبشاركة واكتشاف ماذا . )2(جديدة
 ما حيدث اآلن  وجيعل اإلجابة تنشر إىل املاليني عرب العامل: حيدث اآلن حيث يطرح املوقع يف واجهته السؤال

  .)3(على الفور

                                                             
  .09املرجع السابق، ص : وائل مبارك خضر فضل اهللا) 1(

(2)Rominacachia ,social computingstudy on the useand impact of line social networkijrcscientific and technical 

report ,optic, p 28 . 
(3) wassine,kittworgvivat, pimonphakanngan, optic , p 23 . 
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ويعد موقع توتري من بني التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم االجتماعي اليت تسمح بنشر عدد من املعلومات 
موقع تدوين مصغربرز يف نشر وتنظيم املعلومات على " توتري"على االنرتنت من مصادر رمسية وغري رمسية ويعترب 

واالنتخابات الرئاسية  2008الكربى مثل حرائق كاليفورنيا  االنرتنت من مصادررمسية وغري رمسية حول األحداث
  .)1(2009األمريكية يف نفس العام واحتجاجات االنتخابات اإليرانية عام 

ولقد أصبح توتري جزءا من نظم وسائل اإلعالم املختلفة حيث ميكن املستخدمني من استقبال تدفق 
  .)2(املعلوماتالواردة  من كل وسائل اإلعالم

مليون  106اإلحصائيات اليت نشرها موقع توتري يف ذكرى تأسيس اخلامسة فإن هناك أكثر من وحسب 
الف مشرتك كل يوم، ويف حني مت حتديد  عدد حروف  300مستخدم يف هذا املوقع عدد يتضاعف بـ 

 اليوم مليون تغريدة يف 55حرفا فإن مستخدميه يرسلون أكثر من  140املشاركة على توتري بـ  tweetالتغريدة
خاصة خالل يومي اخلميس واجلمعة، حسب نفس "  توتري"تغريدة يف الدقيقة وينشط مستخدمو  460أي 

% 41تغريدات أو أكثر يف اليوم يف حني أن  10من مستخدمي هذا املوقع ينشرون % 20اإلحصائيات فإن 
تري من أهم الشبكات االجتماعية من املستخدمني مل ينشروا وال تغريدة منذ فتحهم حساب على املوقع ويبقى التو 

اليت تتمتع جبماهرية عالية واليت متيل الشخصيات املهمة إىل استخدامه حىت تكون أقرب إىل اجلماهري والتعرف 
  .على مدى اهتمام اجلماهري بنشاطهم وذلك من خالل كسب أكرب عدد من املتتبعني أو املغردين

 Linkedin.com: موقع لنكدن .2

االت  هي شبكة اجتماعية خمتصة بالعمل والتجارة تضم العديد من احملرتفني واحملرتفات يف العديد من ا
  .ويتشاركون جمموعة اهتمامات

وموقع لينكدن هو شبكة اجتماعية مهنية، ففي الوقت الذي تركز فيه مواقع الشبكات االجتماعية مثل 
هنيني بإنشاء ومن مث احلفاظ على عالقات على العالقات الشخصية واالجتماعية، لينكدن يسمح للم" فايسبوك"

م املهنية م ومهارا ال العلمي وكذا تعزيز خدما   يف ا

إال أنه اليوم أصبح من بني أهم الشبكات االجتماعية املهنية، ويعرفه موقع  2002ورغم بداياته يف 
ل مثل اخللفية التعليمية، تكنوبيديا على أنه موقع يضع فيه املستخدمني معلومات مهنية شخصية تتضمن تفاصي

التاريخ الوظيفي والعملي وكذا قائمة املشاريع املهنية الكربى إىل جانب الشهادات املهنية والعضوية املهنية وكل 

                                                             
(1) anryyachou, david chou,, optic, p 339 . 

(2)Rominacachia, optic,p29. 
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هذه املعلومات توضع يف امللف الشخصي الذي ميثل دليل املستخدم كما أن موقع لينكدن ينمن املستفيدين من 
  .خصية والصور اخلاصة باآلخرين والتعرف عليهموضع صورة ومشاهدة امللفات الش

 Flickerموقع فليكر  .3

موقع فليكر هو موقع اجتماعي خاص بتبادل الصور ومقاطع الفيديو على االنرتنت، ويستخدم املوقع 
بشكل كبري يف تبادل الصور الشخصية بني األصدقاء، وكذا من طرف اخلرباء أو اهلواة الذين يرغبون يف نقل 

يسمح املوقع ملستخدميه بتنظيم صورهم كمجموعات شخصية أو جمموعات عامة .  التقطوها إىل العاملالصور اليت
  .)1(تشرتك يف صفات معينة كليهما معا

ا أو  ويوفر فليكر خدمة حفظ الصور بشكل عام للزائرين حيث يستطيع أي متصفح للموقع مشاهد
ا، يستطيع حممل  يستطيع حممل الصور جعلها خاصة فال تتوفر إال لصاحب احلساب أو من يسمح هلم مبشاهد

ا، يستطيع املستخدم عند حتميل  الصور جيعلها خاصة فال تتوقر إال لصاحب احلساب أو من يسمح هلم مبشاهد
مالك احلساب بشكل دائم، وميكنه  )2(الصور أن حيدد من يستطيع مشاهدة الصور أوال، الصور اخلاصة يشاهدها

ا العامة، وحسب إحصائيات حتديد الصور املس  5، يضم موقع فليكر ما يقارب 2010موح للجميع مشاهد
صورة يتم رفعها يف الدقيقة، مما جيعله املخزن األول للصور يف  3000مليارات صورة وحيظى املوقع بأكثر من 

   .)3(شبكة االنرتنت وفق وصف العديد من املواقع التقنية

  : ثلإضافة إىل بعض املواقع األخرى م

يتيح  2010هو تطبيق جماين لتبادل الصور وشبكة اجتماعية أيضا أطلق يف أكتوبر : اإلنستغرام .4
للمستخدمني التقاط الصور، وإضافة فلرت رقمي إليها، ومن مث مشاركتها يف جمموعة متنوعة من خدمات 

ويف الثانية الواحدة  صورة جديدة 58املواقع االجتماعية وشبكة إستغرام نفسها، يف كل ثانية يتم إضافة 
 .أيضا حيصل املوقع على مستخدم جديد

 وقد حتظى موقع انستغرام حاجز املليار صورة منذ فتحه

                                                             
(1)Rominacachia, optic , p 41 . 

(2)Anryyachou, david ,chou, optic , p 340 . 
تمعات احمللية، دار املتنيب للنشر، قطر، خالد سليم، ثقافة مواقع  )3(   .65، ص 2008التواصل االجتماعي، وا
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، وميكنك 2005عبارة عن موقع إلكرتوين ملشاهدة مقاطع خمتلفة من الفيديوهات مت إنشاؤه سنة : اليوتيوب .5
 4مع كل من تعرفه، ويتم مشاهدة أكثر من من خالله مشاهدة مقاطع فيديو وحتميلها ومشاركتها وتبادهلا 

 .)1(لغة 54دولة كما ترجم إىل  39مليارات مقطع من الفيديوهات يوميا، أصبح هذا املوقع ميكن مشاهدته 
املوقع الذي كان األكثر رواجا، قبل أن يدخل يف منافسة شديدة مع الفيس بوك  Mypace: ماي سبيس .6

 .مؤخرا
ماي "و" فيس بوك"ي مل يلقى رواجا كبري يف أمريكا لوجود العمالقني منتج جوجل والذ Orkut: أوركوت .7

 "سبيس
هو شبكة اجتماعية للمحرتفني يضم قرابة ملونني حمرتف يف جماالت متنوعة : in Linked لنكدإن .8

يتشاركون يف جمموعات اهتمام ويتميز خباصية التزكيات حيث بإمكان املدير أو الزمالء السابقني يف الوظيفة 
 .يتك عن عملك يف الشركةتزك

9. Xinge Net-bg :2(ومها عبارة عن شبكة اجتماعية ملستخدمني حمرتفني حول العام(. 

وهكذا فإن املوقع السابق لنا عرضها فتحت آفاقا جديدة يف جمال االتصال والتواصل بني األفراد يف 
م ولكن موقع الفيس بوك جمتمعات افرتاضية وأتاحت هلم فرصا متطورة للتفاعل فيها بينهم ومشاركة ا هتماما

يتصدر هذه املواقع نظرا لنجاحه الكبري يف دعم فكرة التواصل والتفاعل حبيث يعد أكثر املواقع االجتماعية اليت 
متكن مستخدميها تبادل اآلراء واملعلومات وتفعيل املشاركة فيما بينهم حول خمتلف القضايا، وسنتعرف على هذا 

  .هاملوقع مميزاته وخدمات

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .75سابق، ص الرجع املعثمان حممد الشمراين،) 1(
  .67خالد سليم، املرجع السابق، ص ) 2(
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 الفيس بوك موقع:المبحث الرابع 

 : نشأة الفيس بوك_ 1

التابع جلامعة هارفارد، " Face Match"انطلق موقع فيس بوك كنتاج غري متوقع من موقع فيس ماش 
موعة من األشخاص، وقد قام   28بابتكار الفيس ماش يف " مارك زوكربريج"وهو موقع يعتمد على نشر صور 

دما كان يرتاد جامعة هارفرد كطالب يف السنة الثانية، ويف هذه األثناء وكي يتمكن زوكربريج من عن 2003أكتوبر 
تأسيس املوقع، فإنه جلأ إىل اخرتاق مناطق حممية يف شبكة احلاسوب اخلاصة جبامعة هارفارد، وقام بنسخ صورة 

دف إنشاء شبكة للتعارف بني طالب البكالوريوس يف جامعة  هارفارد وميكنهم من تبادل خاصة بالطلبة 
أخبارهم وصورهم وآرائهم، ونظرا لإلقبال الشديد من قبل الطالب قرر مارك توسيع قاعدة من حيق هلم الدخول 
إىل املوقع لتشمل طلبة جامعات أخرى وطلبة الثانوية الذين يسعون إىل التعرف على احلياة اجلامعية هذا يف سنة 

ن يفتح أبواب موقعه أمام كل من يرغب يف استخدامه، وقد حقق املوقع قرر مارك بـأ 2006أما سنة  2004
مليون  800وقد بلغ عدد مستخدميه حوايل  )1(مليون مشرتك 200طفرة يف عدد املشرتكني حيث جتاوز 

  .مستخدم

أعلن القائمون على إدارة الفيس بوك أن اختاذ مدينة دبلني عاصمة ايرلندا مقرا  2008ويف أكتوبر من عام 
  .دوليا له

دوالر 240بقيمة % 1.6اشرتت شركة مايكروسوفت حصة يف الفيس بوك نسبتها  2007أما يف أكتوبر 
مليار دوالر حيتل املوقع املركز اخلامس عامليا طبقا لتصنيف إليكسا العاملي  15حيث تقدر قيمة املوقع بنحو 

  . لرتتيب املواقع األكثر تصفحا

كما أفاد . مليون مشرتك 500بلغ  Face book املوقع االجتماعيوتأكد رمسيا أن عدد املشرتكني يف
سوف نرحب باملشرتك "مؤسس املوقع والرئيس التنفيذي له مارك زوكربريج، حيث كتب يف مدونة املوقع الرمسية 

ملا إن الزيادة املتسارعة يف املشرتكني تشكل بداية جيدة لكننا لطا..." مليون يف وقت ما من هذا اليوم 500رقم 
علمنا أنه من أجل أن نعمل موقع الفيس بوك على مساعدة الناس يف كل ما ميثلونه يف العامل وما حيدث فيه، فإن  

  "كل شخص حيتاج ألن يكون له صوته املسموع

إال أن القائمني عليه ينكرون أنه حيقق أرباحا  Face bookورغم الزيادة الكبرية يف عدد املشرتكني 
  .طائلة

                                                             
  .13املرجع السابق، ص  ،وائل مبارك خضر فضل اهللا) 1(
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موقع الفيس بوك ويف مسعى منه للتواصل واستقطاب املزيد من أعضاء املوقع من املتحدثني كما يشار أن 
باللغة العربية والعربية أطلق نسخة من موقعه اإللكرتوين باللغتني وتتيح اخلدمة املستخدمة املزيد من اإلقبال على 

  .)1(أكثر املواقع االجتماعية شعبية

 300ألف يف السعودية باإلضافة إىل  250ألف يف مصر،  900من وتصل نسبة املشرتكني فيه إىل أكثر 
ألف يف لبنان عدد املشرتكني يف باقي الدول العربية، ونوه املوقع اإللكرتوين األكثر شهرة أنه متاح بأربعني لغة 

  .)2(لغة خمتلفة أخرى 60خمتلفة وأن العمل جيري إلطالقه بأكثر من 

 :مجاالت استخدام الفيس بوك_ 2

ا فقد أصبح وسيلة اتصال ال بفض ل االنتشار الواسع هلذا املوقع االجتماعي واخلدمات املتنوعة اليت يتميز 
  :ميكن االستغناء عنها وميكن االستفادة منها بطرق متعددة ويف جماالت خمتلفة نذكر منها

اء العامل، وذلك من يساعد الفيس بوك على التواصل والتفاعل االجتماعي عرب مجيع أحن: المجال االجتماعي
م مما  خالل إضافة أصدقاء، مراسلتهم ومعرفة أخبارهم والنقاش معهم، واإلطالع على آرائهم وأفكارهم وجتار

  .يسهل عملية تبادل املعلومات وتكامل اخلربات عن طريق هذا املوقع

موعات والصفحات املختصة باجلامعات على الفيس بوك : المجال العلمي يف بناء مشاركة لقد أسهمت ا
علمية فعالة، متكن الطالب من التواصل املباشر مع األساتذة، وهذا األمر أدى إىل التميز يف حتديد األهداف 
وانتقاء مناهج األحباث، مما أوجد نوعا من االنفتاح العلمي والتلقائية يف سرعة وسهولة احلصول على كل ما هو 

  .)3(جديد

هنا على مستوى األعمال والتسويق، فنظرا للطفرة اهلائلة اليت أحدثها الفيس يكون التدخل : المجال االقتصادي
بوك فقد بات حمل إعجاب وجذب شرحية واسعة من رجال األعمال، ورؤساء الشركات والقائمني على اإلدارات 
يف خمتلف امليادين حيث ساعدهم هذا املوقع يف نشر وتسويق أعماهلم بشكل بسيط، وذلك بانشاء صفحة 

ذا النشاط أو العمل، تقوم مقام املوقع اخلاص بالشركة أو املؤسسة، بل إن الفيس بوك كوسيلة تسويق خ اصة 
سهلة وجمانية أصبح الكثريون من أصحاب املشاريع الصغرية يستفيدون من إمكانيته اهلائلة وخدماته املتنوعة اليت 

  .عرب املوقع متكنهم من االنتشار بسهولة، والتواصل املباشر مع عمالئهم

                                                             
  .84، ص 2011، سطاوايل اجلزائر، نوفمرب 58، جملة اجليش، مؤسسة املنشورات العسكرية، العدد "الشبكات االجتماعية" ،بن عربية حممد مجال الدين) 1(
  .85املرجع نفسه، ص) 2(
  .62املرجع السابق، ص ،عثمان حممد الشمراين) 3(
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تمع العصري إىل املرح، واالسرتخاء بعيدا عن امللل الذي تسببه : المجال الترفيهي مل يهمل الفيس بوك حاجة ا
روتينية العمل اليومي، لذا فهو حيتوي على العديد من الوسائل املسلية واملمتعة من جمموعات ترفيهية أو تطبيقات 

 ....أو ألعاب

 :بوك مميزات وخصائص الفيس _3
  :يتميز الفيس بوك كغريه من الشبكات االجتماعية بعدة خصائص واستخدامات أمهها

وهي عبارة عن مساحة متخصصة يف صفحة امللف الشخصي ألي مستخدم  :أو لوحة الحائطWallخاصية 
  .حبيث تتيح لألصدقاء إرسال الرسائل إىل هذا املستخدم أو الكتابة على احلائط املخصص له

وتتميز هذه اخلاصية بإرسال غمزة افرتاضية إلثارة االنتباه إىل بعضهم البعض وهي : أو غمزة Pakesخاصية 
  .عبارة عن إشهار خيرب املستخدم بأن أحد األصدقاء يقوم بالرتحيب به

متكن املستخدمني من إبالغ أصدقائهم بأماكنهم وما يقومون به من أعمال يف : أو الحالة Statusخاصية 
  .الوقت نفسه

من أشهر التطبيقات على املوقع حيث متكن املستخدمني من حتميل األلبومات : أو الصور Photos خاصية
م إىل املوقع   .والصور من أجهز

وهي مسة متعلقة بالتدوين تسمح بإضافة العالمات والصور اليت ميكن تضمينها،  :أو التعليقات Notesخاصية 
  .2006أوت  22نات، وقد مت تقدمي هذه اخلاصية يف كما متكن املستخدمني من جلب أو ربط املدو 

وهي تظهر على  2006سبتمرب  06مت اإلعالن عنها يف : أو التغذية اإلخبارية Feed Newsخاصية
مثل التغيريات اليت حتدث يف امللف )1(الصفحة الرئيسية جلميع املستخدمني، حيث تقوم بتمييز بعض البيانات

  .ة وأعياد امليالد اخلاصة بأصدقاء املستخدمالشخصي، كذلك األحداث املرتقب
حيث أتاحت للمستخدمني  2007فيفري من عام  08انطلقت هذه اخلدمة يف : أو الهدايا Giftsخاصية 

  .إرسال هدايا افرتاضية إىل أصدقائهم تظهر على امللف الشخصي للمستخدم الذي يقوم باستقبال اهلدية
هذه اخلدمة للمستخدمني نشر إعالنات مبوبة جمانية وقد أطلق تتيح : أو التسوق Market placeخاصية 

  .2007ماي  14الفيس بوك هذه اخلدمة يف 
وقد  Cometباستخدام برنامج 2008أفريل  07بدأ تطبيق هذه اخلدمة يف : إرسال رسائل فورية أو الدردشة

  .Chatأطلق عليه اسم

                                                             
  .70سابق، ص الرجع امل ،محزة إمساعيل أبو شنب) 1(
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Face book Beta :هات االستخدام اخلاصة باملستخدمني على وهي عبارة عن إعادة تصميم مبتكر لواج
  .2008جويلية عام  20شبكات حمددة وهي نسخة جتريبية من الفيس بوك قدمها يف 

خاصية جديدة تسمح " فيس بوك"أطلق موقع التواصل االجتماعي الشهري : خاصية التواصل عبر الصوت
على احلساب الشخصي بدال من  بالتواصل عرب الصوت للمستخدمني املوجودين على املوقع حني الدخول

  .)1(االكتفاء بالدردشة وتبادل الرسائل النصية
موعات :Like اإلعجاب خاصية معجب أيضا متاحة بنفس آلية التعليقات فهي متاحة بني األصدقاء وا

والصفحات املنظمني هلا وذلك يعتمد أيضا على الصالحيات املمنوحة كما ميكن للمستخدم أن يقوم بعمل 
  .ألي نص أو صورة أو فيديو ألصدقائه معجب

Poke : حتدث فقط لألصدقاء فيما بينهم حبيث يقوم املستخدم بتنفيذ ذلك على أحد أصدقائهويعمل اآلخر
  .)2(لصديقهPokeبرد 
  :إيجابيات وسلبيات الفيس بوك_4

هو ميثل مظهر من يعترب الفيس بوك من أهم املواقع االجتماعية للتواصل بني األشخاص يف العصر احلايل، ف
مظاهر العوملة ألنه جيعل العامل كمدينة أو قرية لذا فهو من املواقع االجتماعية يتميز بالعديد من اإلجيابيات اليت ال 

  .ميكن جتاهلها، بالرغم من هذا شأنه كشأن املواقع األخرى اليت تؤثر يف حياة البشر بالسلب
 :إيجابيات الفيس بوك  - 1
فيس بوك نافذة مطلة على العامل وساحة للتغيري وإبداء الرأي ويف التواصل ومشاركة وجد جمتمع الشباب يف ال -

م  .أصدقائهم تفاصيل حيا
الناس يسعون دائما إلقامة عالقات جديدة والتواصل مع العالقات القدمية فجاء الفيس بوك كحل سحري،  -

 .)3(ذلك يف العامل االفرتاضي الذي اكتسب بالزمن أمهيته ودوره
الفيس بوك كثريا وتلقائيا يف عملية النشر اإللكرتوين، فأي مستخدم لالنرتنيت جيد أنه يف الفيس بوك  ساهم -

 .قد ازداد معدل كتابته وبالتايل قراءته
 .تطور سرعة الكتابة على الكمبيوتر واملبايل -
موعة معينة قد متثل أنت  - وأصدقائك نسبة املشاركة يف دعم احلمالت والنشاطات اخلريية عرب االنضمام 

 .)4(مقدرة يف قياس قبول الرأي العام لتلك الفكرة
                                                             

على الساعة  07/03/2016بتاريخ http://www.Gntne.com: ، نقال عن"وتفيس بوك يدخل خاصية التواصل عرب الص" ،حممد عبد احملسن) 1(
20:48.  

  .املرجع السابق) 2(
  .95، ص 2008تأثري الفيس بوك على طلبة اجلامعات السعودية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة امللك سعود، الرياض،  ،جارح العتييب) 3(
  .96، ص س املرجعنف )4(
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تمع من طلبة وأدباء وعلماء وإعالميني واملؤثرين يف  - الفيس بوك فرصة االتصال والتواصل مع كل شرائح ا
موعات الدعوية والثقافية واإلعالمية تمع مباشرة دون وسائط، وتكثر على صفحاته عددا هائال من ا  .ا

 :سلبيات الفيس بوك  - 2
 .مليئة بالصور اإلباحية وروابط للعديد منها groupsوجود جمموعات  -
 .انعدام املراقبة املنتظمة على املوقع وصفحات حبث ميكن السب والقذف بطريقة علنية -
ال إلقامة الصداقات املشبوهة -  .فتح ا
 .اكتساب عادات وتقاليد غربية بعيدة عن العادات العربية والشرقية -
 .إضاعة الوقت باجللوس لساعات طويلة دون استفادة معينة من الشخص -
ظهور مواقع تتخصص يف استغالل األطفال واملراهقني يف أعمال احنرافات وهوايتهم من خالل غرف  -

 .الدردشة والربيد اإللكرتوين
 .)1(نشر الفنت بني األديان والطوائف -
سويق أوجهات جمهولة وتنتج نشاط األعضاء يف املواقع استغالل صور وبيانات املشرتكني وبيعها لشركات ت -

 .واملدونات
 .حماولة نشر مفاهيم العنصريةواإلرهاب -
عمليات ابتزاز واحتيال، وانتحال الشخصيات، وقد أقامت بعض اجلهات والشخصيات دعاوي على املوقع  -

 .مثل احلكم على مهندس مغريب انتحل شخصية األمري راشد أخو امللك حممد السادس
 .اجللوس لفرتات طويلة عند استخدامه يؤدي إىل الكسل واخلمول وتؤثر سلبا على الصحة العامة -
 .اإلصابة باألمراض النفسية نتيجة ما يعرف بإدمان النت والفيس بوك -
 .التجسس على األسرار الشخصية -
 .اخرتاق األجهزة عن طريق اهلاكر، وبث الفريوسات املخربة -
 .التشجيع عليهظهور غرف تدعو لالنتحار و  -
 .ممارسة وانتهاك وسرقات حقوق امللكية وخاصة األحباث العلمية واملقاالت، ووضع أمسائهم عليها -
 .ضعف وتكسري اللغة العربية الفصحى باستخدام العامية يف الدردشة -
  .)2(انتشار الشراء والتسوق ببطاقات ائتمان دون رقابة مما يؤدي إىل حاالت غش وسرقة إلكرتونية -

                                                             
  .سابقالرجع ،املأمل الكندي) 1(
  .املرجع السابق،حممد عبد احملسن) 2(
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  :إيجابيات وسلبيات الشبكات االجتماعية: حث الخامسالمب
يتميز استخدام الشبكات االجتماعية كغريها من املواقع األخرى على شبكة االنرتنت بالعديد من 

م   .اإلجيابيات والسلبيات، ويرجع هذا التباين يف االستخدام إىل طبيعة املستخدمني يف حد ذا
 :إيجابيات الشبكات االجتماعية .1
يز على التفكري اإلبداعي وبأمناط وبطرق خمتلفة بسبب التواصل مع األشخاص املثقفني من بيئات التحف -

 .خمتلفة
 .تعميق مفهوم املشاركة والتواصل مع اآلخرين وتعلم أساليب التواصل الفعال -
 .املساعدة على قبول القضايا اخلالفية -
 .خريناملساعدة على التعلم وذلك عن طريق تبادل املعلومات مع اآل -
 .واحملسوسات أيضا) الرمزيات(توفري فرصة التعلم بـ  -
 .املساعدة يف تنشيط املهارات لدى املستخدم -
 حتقيق قدرا ال بأس به من الرتفيه والتسلية -
 .)1(املساعدة يف احلصول على وظيفة مناسبة -
 :سلبيات الشبكات االجتماعية .2
 .اإلدمان عليها يؤدي إىل تعطيل الكثري من األعمال -
 .ا ألفكار ضالة مثل الرتويج للعنف واملشاركة فيهنشره -
ألف ملف خبيث  43التعرض للجرائم اإللكرتونية، كما أخرب بذلك موقع كاسربسيكي الذي رصد أكثر من  -

 .مث نشرها عرب الشبكات االجتماعية مثل الفيس بوك 2008عام 
 .التعرض للخداع -
ا جامعة - أوذلك نتيجة للكمية اهلائلة .م.ساوثرن كاليفورنيا يف و فتور احلس األخالقي كما ورد يف دراسة أجر

ا أن تعود الناس على مشاهدة اآلالم والعذاب للبشر، مما  من املعلومات املليئة بالدمار والعنف واليت من شأ
 .جيعله أمرا مألوفا

وف اللغة ظهور لغة جديدة بني الشباب حيث أثبت بذلك الدكتور علي صباح محود من خالل دراسته أن حر  -
  So3adوكلمة سعاد تكتب  -3-والعني  - 2-، واهلمزة -7-العربية حتولت إىل رموز وأرقام وباتت احلاء 

  .)2(إخل...
                                                             

  .52القول املسبوك يف حقيقة املوقع فيس بوك فتنة جديدة تبلغ شباب املسلمني، د ط، د س، ص  ،أبو الفداء بن مسعود) 1(
  .54، ص نفسهاملرجع )2(
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  :الخاتمة

ختاما هلذا الفصل ميكن القول بان مواقع الشبكات االجتماعية شكلت نقلة يف عامل االتصاالت و التكنولوجيا 
ا عموما نظرا للتقنيات و اخلدمات العال ية اليت اتاحتها ملستخدمي الشبكة العاملية فضال عن التفاعلية اليت تتمتع 

  .هذه املواقع ، مما يسمح ألي نشاط اتصايل فعال ان ميارس من خالهلا 
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  مدخل للرأي العام :الفصل الثالث
   تمهيد

  نشأة ومفهوم الرأي العام: األولمبحث لا

  أهمية الرأي العام: يالثانالمبحث 

  خصائص الرأي العام: الثالثمبحث ال

  أساليب تكوين الرأي العام: الرابعمبحث ال

  وظائف الرأي العام: الخامسمبحث ال

  أنواع الرأي العام: السادسمبحث ال

  العوامل المؤثرة في الرأي العام: السابعمبحث ال

  خالصة
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  :تمهيد

تمع وما له م ا من عالقة تأثري وتأثر بوسائل  يلعب الرأي العام دورا مهما يف مجيع نواحي احلياة اليت 
تمع، وهذا يتوقف على  اإلعالم املختلفة يف تشكيل الرأي العام حنو القضايا واملشكالت املختلفة اليت تواجه ا

وهذا ما سوف نتناوله يف هذا الفصل نشأة الرأي العام وأمهيته وخصائصه والوظائف واألنواع والعوامل ، أمهيتها له
  .هاليت تؤثر في
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  :نشأة ومفهوم الرأي العام: األولمبحث ال

تمع ومن أهم الدراسات يف هذا  تعترب الدراسات املتعلقة بدراسة الرأي العام كظاهرة من الظواهر يف ا
تمعات احلديثة وليدة من العصر، وإمنا يرجع  العصر، وليس معىن هذا أن ظهور الرأي العام كظاهرة مؤثرة يف ا

تمعات القدمية كظاهرة موجودة فعالتاريخ    .الرأي العام إىل ا

 :الرأي العام في الحضارة اإلغريقية  .أ 

فقد عرف اإلغريق مفاهيم قريبة من الرأي العام مثل مصطلح االتفاق العام واالجتاهات السائدة، حيث قسم 
يف رأيه هم الذين كانوا املستمعني يف عصره حسب السن إىل شباب ورجال وكبار السن، وأن هؤالء ) أرسطو(

  .يكونون الرأي العام يف عصره مث قسمهم حسب احلظ أي األصل والثروة والقوة

ومل يقتصر هذا على احلضارة اليونانية بل عرفتها احلضارات يف خمتلف العصور، فقد كان ينصب جهود 
إضفاء العظمة على احلكم،   الدعاة يف احلضارات القدمية على إشاعة الطاعة بني الناس، ومن هنا جاءت سياسة

م، وعلى واجهة معابدهم، كما هو يف حضارة مصر القدمية من  م وآدا كما نشاهد ذلك يف آثارهم وفنو
لوحات ومتاثيل فنية، ومن البحث لوحظ أنه يف مجيع العصور كان احلاكم حياول دعم املؤيدين له والذين ينفقون 

 .معه من الناس

 :سيحيالرأي العام في العصر الم  .ب 

هو عبارة عن االتفاق العام واالجتماع العام، واليت كان يستخدمها أنصار البابا وخصومهم أنصار 
 .)1(اإلمرباطورية للتعبري عن التقاليد السائدة و االجتاهات العامة للرأي

 :الرأي العام في الحضارة اإلسالمية .ج 

صلى اهللا -صر املدين من حياة الرسول ظهر الرأي العام واضحا وجليا يف العصر اإلسالمي خاصة يف الع
صلى اهللا عليه –، حيث نشأة الدولة اإلسالمية يف صورة متكاملة، حيث أرسى ورسخ الرسول -عليه وسلم

تمع مما جعل الرأي العام يؤدي وظائفه بفاعلية، فقد عود الرسول  -وسلم صلى اهللا عليه –احلرية يف هذا ا
مجعني على حرية التعبري والرأي العام احلر يف أدق املواقف مثل غزوة بدر أصحابه رضوان اهللا عليهم أ -وسلم

–وغزوة األحزاب، وكثري من األمور اليت علمهم فيها على حرية الرأي، وقد مسى الرأي العام بعد عصر الرسول 
  .باإلمجاع -صلى اهللا عليه وسلم

                                                             
  .20، ص 19، ص 1996دمة االجتماعية، دار النمر للطباعة، عمان، سعد مياين العوض، العالقات العامة يف اخل )1(
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لو  : عن معاوية ابن سفيان مقولته املشهورة وعرف األمويني الرأي العام وأمسوه السياسة، كما ورد يف الكتب
ا وإذا شدوها أرخيتها  .كان بيين وبني الناس شعرة ملا انقطعت، فإذا أرخوها شدد

 :الرأي ا لعام في العصر الحديث  .د 

) شكسبري(أول من وجه األنظار إىل ضرورة االهتمام بصوت الشعب واجتاهاته، وقد عرب " مكيافيللي"يعترب 
عن الرأي الذي ساعد يف الوصول إىل احلكم، كذلك عملت النزاعات واحلروب على ظهور ) رابعهنري ال(بلسان 

  .العام إال إبان الثورة كثمرة كفاح طويل من أجل احلرية الرأيالرأي السائد، ومل يستخدم تعبري 

  :وبالتايل تعريف الرأي العام

أو مشكلة، أو قضية، أو حدث يثري  هو عبارة عن آراء مجهور معني حول موضوع معني قد يكون فكرة،
اهتمام هذا اجلمهور ويؤثر عليه، حبيث يقسمه غلى مؤيد ومعارض وحمايد، ويدفع هذا اجلمهور للتعبري عن وجهة 

  .)1(نظره حول هذا املوضوع، والذي بدوره يؤثر على صانع القرار إن كان حمليا أو إقليميا أو دوليا

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

                                                             
  .21، ص 1989أمحد شريف، الرأي العام وقياسه، دار الكتب املصرية للطباعة والنشر، القاهرة،  )1(
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  :الرأي العام أهمية: الثاني مبحثال

ال الذي يؤثر فيه   :ميكن تقسيم أمهية الرأي العام حسب ا

  .أهمية الرأي ا لعام حسب الموقع: أوال

 : محلي  .أ 

 .حيث يشكل أمهية يف أي قضية وطنية داخل الدولة تكون هلا األغلبية يف ذلك

 :إقليمي  .ب 

يف اجلزيرة العربية حول أي موضوع أو  ويتكون من جمموعة من الدول، على سبيل املثال يربز أمهية الرأي العام
 .مشكلة تتعلق باملنطقة

 :دولي عالمي .ج 

فهو يسود مجيع الشعوب يف العامل حول القضايا اليت حيتدل اجلدل فيها ومتس مصاحل الشعوب أو قيمها، 
ر وسلب حرية ويلعب دوره يف القضايا املعاصرة كالقضية الفلسطينية اليت مازالت تؤرق اجلميع ملا فيها من ظلم وقه

  .اآلخرين

  .أهمية الرأي العام في جانب العادات والتقاليد والقيم المتوارثة: ثانيا

ا املتوارثة كبديهيات وقيم ال تقبل اجلدل أو إبداء الرأي فيها، وللقيم  تتقبل عادة الشعوب معتقدا
ت يستلهم من هذه القيم والعادات يف والعادات تأثريا كبريا يف تكوين الرأي العام، ألن اجلمهور يف كثري من احلاال

تكوين رأيه حول قضية املطروحة للنقاش حول جانب من هذه اجلوانب املوروثة، ومن هنا تربز أمهية الرأي العام يف 
ا  هذا االجتاه، وخاصة عند الشعوب ذات التاريخ العريق واليت تنتمي إىل موروث ثقايف واجتماعي وحترتم عادا

ا، وغالبا ما تكون تلك العادات والتقاليد والقيم صعبة التغيري، ويف بعض األحيان  وتقاليدها وقيمها املتعلقة 
  .)1(تنحسر وتتفاوت العادات والتقاليد من بيئة إىل بيئة أخرى

  .أهمية الرأي ا لعام بالجانب الديني: ثالثا

ين احلياة، وجوهر الديانات متجد تلعب الديانات دورا مهما يف تشكيل الرأي العام وتوجيهاته يف كافة مياد
صلى اهللا –اخلري واحلق والعدل والتقدم، ونبذ الشر والظلم والتخلف، وهذا ما كان يقوم به أشرف خلق اهللا حممد 

                                                             
  .49، ص 1998حممد احلويت، الرأي العام والدعاية النفسية، دار الكلمة، صنعاء،  )1(
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عندما أخذ رأي كبار الصحابة يف أي شيء يعزم القيام به، ما مل يكن قد ترك به أمرا من اهللا  - عليه وسلم
ية الرأي يف اجلانب الديين، فلقد زاد الدين اإلسالمي من شأن وأمهية الرأي العام يف سبحانه وتعاىل، وهذا هو أمه

﴾﴿: قوله تعاىل ْ م ُ ه نـَ ْ يـ َ َى بـ ور ْ شُ م ُ ه ُ ر ْ أَم َ   .)1(و

  .أهمية الرأي العام في الجانب التربوي والتعليمي: رابعا

ن الفرد ال يستطيع يف تؤثر االجتاهات السائدة يف التعليم على مستقبل الرأي العام داخل الدولة، أل
املرحلة األوىل أن يستخدم عقله للتمييز بني احلق والباطل، فيكرب الفرد ومعه بعض األمناط من السلوك ومن 
األفكار اليت بلغت يف نفسه مبلغ العقيدة، وللرأي أمهية عظمى يف جانب الرتبية والتعليم ألنه يبين الفكر واملعرفة 

  .ملدى األطفال وحب التعلم والعل

  .أهمية الرأي العام في ظل المناخ السياسي داخل الدولة: خامسا

دائما ما تؤثر األوضاع السياسية القائمة داخل الدولة يف أمهية الرأي العام، وهذا أينما يكون على حسب 
الت النظام املوجود، فالنظام القائم على الديكتاتورية واالستبداد بالرأي وحرمان اجلماهري من مناقشة املشك

تمع، يؤدي مع مرور الوقت إىل انعدام التعاطف والتضامن والثقة والفهم بني احلكومة  والقضايا األساسية يف ا
والشعب، وحيل حمل ذلك اخلوف والسخط واإلحباط، وكذلك إىل تكوين رأي عام كامن يؤدي إىل عدم 

  .)2(ات واضطرابات ال ميكن السيطرة عليهااالستقرار السياسي وإىل بروز التوتر، وقد جيرها ذلك إىل نشوب خالف

  .أهمية الرأي العام في األنظمة القائمة على الديمقراطية: سادسا

ا منفتحة وتؤمن حبرية الرأي والرأي اآلخر والشورى، هلذا  للرأي أمهية قصوى يف األنظمة الدميقراطية، أل
طريق حرية الرأي ويف جو الدميقراطية املسامهة يف  يكون له أمهية وفاعلية وإجيابية كبرية إذ يستطيع املواطن عن

مناقشة القضايا العامة، والتأثري على سياسة الدولة عن طريق االنتخابات احلرة واالستفتاء املباشر، أو عن طريق 
تمعات عرب التاريخ أمهية الكلمة ودورها يف التأثري على الرأي ا   .لعامالدور الذي تقوم به األحزاب، ولقد أدركت ا

  .أهمية الرأي ا لعام في الجانب اإلعالمي: سابعا

للرأي العام دوره ومهامه يف اإلعالم، حيث يعد اإلعالم األصل، بينما الرأي العام الفرع، فاإلعالم ال 
يستطيع الوصول إىل اجلمهور إال عن طريق الرأي العام، ألن اإلعالم مرتكز على الرأي يف القضايا اليت حتتاج إىل 

                                                             
  .38سورة الشورى، اآلية  )1(
  .51، ص 50، ص املرجع السابقأمحد شريف،  )2(
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طالعات، استبيانات، مالحظات ميدانية، وذلك لقياس الرأي حول هذه القضية، مث تسليم النتائج إىل است
  .)1(اإلعالم بعد الدراسة امليدانية هلا

  :خصائص الرأي العام: الثالثمبحث ال

لقد أجريت كثري من الدراسات واألحباث على الرأي العام ملعرفة خصائصه وما هي العوامل والظروف اليت 
تتحكم فيه وتفسره بالذات أو توجيه وجهة معينة، وميكن القول أن الرأي العام يتميز بعدة خصائص، وأن هذه 
ا الرأي العام ناجتة عن الظاهرة األساسية وهي اجلماهريية، حيث أن الرأي العام ظاهرة  اخلصائص اليت يتسم 

ا ظاهرة عامة حول املشكلة أو    .موضوع بذاتهمجاهريية وليست فردية، كما أ

  :وهي كالتايل

يظل الرأي العام ساكنا كامنا ويتحرك بصورة بطيئة، ويبقى غري قابل لإلثارة ملدة طويلة من الزمن حىت تربز  .1
قضية بالنسبة للجماعة و القضية تظهر حينما يوجد صراع أو قلق وإحباط أو تثري االهتمامات واملصاحل 

 .الذاتية اليت تظهرها أو تربزها احلوادث
الرأي العام شديد احلساسية بالنسبة لألحداث اهلامة، أي أن الرأي العام سرعان ما يتحرك لألحداث  .2

الصحيحة اليت متس حياة األمة كلها، أو تغطي قطاعا كبريا من املشاعر، واليت قد حترك نسبة كبرية من 
وضوع ومن مشكلة إىل وجدان األمة، وهو غري ثابت بل يتغري من وقت آلخر، ويتحول من موضوع إىل م

 .أخرى
تستطيع األحداث غري العادية بكل ثقلها وما متلك من قوة أن حترك الرأي العام من موقف إىل آخر بدرجة   .3

كبرية، وعلى ذلك فإن الرأي العام يستطيع أن يستقر على حالة واحدة ومنط معني بشكل واضح، ما مل 
 .)2(أبعاده وعمقه تساعده باملسامهة باألحداث وبطريقة متطورة يف كل

 .حيتاج الرأي العام إىل مطابقته لرأي األغلبية ومسايرته هلا .4
 .  يصبح الرأي العام الباطن ظاهرا أو خارجيا حينما تكون قوة العامل املؤثر عظيمة .5
إذا أعطي الشعب يف جو من الدميقراطية واحلرية فرصة التعليم واإلعالم اجليد، فإن الرأي العام يبدو صلبا   .6

 .عود، وال يسهل خداعه عن طريق الدعايةكال
حينما حتل أزمة أو يف الظروف احلامسة واحملرجة، يصبح الناس أكثر حساسية لنيل رضا القائد، فهذه الظروف  .7

جتعل من الرأي العام متجها اجتاها موحدا حنو هدف واحد يتمثل يف تشجيع القائد على املضي إىل املعركة 
 .ب القيادة دورا أكثر أمهية من أي عامل آخر يف تكوين الرأي العام يف اجلماعةيف سبيل إحراز النصر، وتلع

                                                             
  .51، ص 1997عاطف عديل عبيد، مدخل إىل االتصال والرأي العام، دار بريوت للنشر، بريوت،  )1(
  .64، ص 63، ص 1985غريب حممد سيد أمحد، علم اجتماع االتصال واإلعالم، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  )2(
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 .كلما كان الرأي العام عليما مبجريات األمور كان أقدر على الفهم واحلكم الصحيح على األشياء .8
دئ من ثورة الرأي العا .9 م، وقد تستطيع التغريات البسيطة يف التقاليد والعادات والعرف واألخالق العامة أن 

 .يتعارض الرأي العام مع القانون والعرف
 .يضطرب الرأي العام مبقدار ما يعلنه اإلحصائيني من نتائج االستفتاءات والدراسات اإلحصائية .10
كلما قل االهتمام الشخصي أو اجلماعي بأحداث إحدى القضايا أو املشكالت االجتماعية، فإن  .11

 .ملشكلة أو القضية تكون ضعيفةالفرصة لتكوين رأي العام قوي يعضد من هذه ا
 .تؤثر الكوارث اليت تصيب الشعوب يف فرتة ما يف الرأي العام بدرجة أكرب مما يفعله أي عامل آخر .12
 .  )1(ليس من السهل تكوين رأي عام عاملي إذا تفادت املعايري واألخالق العامة للشعوب املختلفة .13

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1) F.H.Allport، Toward A science of public opinion, in Katz et, 1965, p 65. 
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  .العام أساليب تكوين ا لرأي: الرابعمبحث ال

وميكن أن حتدد أساليب الرأي العام املستخدمة يف وسائل الرأي العام كوسائل االتصال اجلماهريية من 
ا  خالل الرسالة اإلعالمية، وذلك من خالل تأثريها وفعاليتها من ناحية القضية أو احلدث أو املسألة اليت تتعلق 

  :املتمثلة يف األساليب التالية

  :والمالحقة أسلوب التكرار: أوال

وهذا األسلوب يعتمد على التكرار ال اجلدل واملناقشة، وهو من أجنح األساليب لتغيري الرأي العام وتكوينه، 
فتكرار الوسائل اإلعالمية يف القنوات الفضائية العربية ال شك فيه يعمل على التأثري يف الرأي العام العريب وحشده 

ثناء تكرار املشاهد املؤثرة الناجتة عن القصف اإلسرائيلي للمنازل واملدارس للقضية الفلسطينية، وهذا ما شاهدناه أ
  .مثل تكرار مشاهدة مقتل حممد الدرة

  :أسلوب اإلثارة ا لعاطفية: ثانيا

ذلك برتكيزه على مجهور ) هتلر(فهذا األسلوب يعتمد على إثارة العاطفة لدى اجلماهري، فقد استخدم 
كرب من الرجال، فاالستجابة لدى النساء عاطفية أكثر منها عقلية، حيث استخدم النساء فهن ذات عاطفة قوية أ

يف أسلوبه الدعائي إلثارة العاطفية للمرأة للتأثري على الرأي العام خاصة عاطفة احلقد أو إثارة العواطف اجتاه 
ا العوامل القومية أو السياسية أو الدينية، كما تفعل إسرائيل يف دعايتها لكسب الرأي  العام العاملي حنوها بأ

ا متقدمة يف وسط متخلف   .شعب اهللا املختار، وإمنا مضطهدة من قبل العرب واملسلمني، وأ

  :أسلوب عرض ا لحقائق: ثالثا

وهذا األسلوب يطلق عليه لفظ اإلعالم، حيث أنه يعتمد أساسا على وصول احلقائق إىل عدد كبري من 
ا يف هذه احلالة تكون أقوى تأثريا وأبقى من األكاذيب والتهويل والشائعات،  الناس حبيث تكون ملموسة، أل

وهذا األسلوب حيرتم عقلية اجلمهور وحقه الدميقراطي يف حكم نفسه بنفسه، والذي يساعد هذا األسلوب وحيقق 
  . )1(من جناحه هو الرتبية السياسية والوعي للجماهري عن طريق الشرح واملناقشة واإلقناع

  :سلوب تحويل ا لجماهيرأ: رابعا

قد يصعب يف نواحي كثرية معارضة الرأي العام السائد بني اجلماهري بالنسبة ملوضوع معني أو مشكلة أو 
قضية مثل القضية الفلسطينية، ولذلك تتبع أجهزة اإلعالم ووسائل االتصال اجلماهريي يف مثل هذه األحوال 

                                                             
   . 79، ص 78سابق، ص الرجع امل ،حممد عبد اهللا احلويت) 1(
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ثل أمهية املوضوع املثار أو أكثر أمهية منه، وهذا ما الحظناه على أسلوب حتويل انتباه اجلماهري إىل موضوع آخر م
وسائل اإلعالم الغربية واألمريكية واإلسرائيلية خاصة يف حتويل الرأي العام وانتباهه إىل العراق لنسيان ما يفعله يف 

  .فلسطني

  :أسلوب ا لبرامج اإليجابية المحددة: خامسا

امج احملددة يف التأثري وتغيري الرأي العام، حيث يقوم الكثري منهم إىل يدرك كثري من السياسيني مزايا الرب 
تقدمي أنفسهم إىل الناخبني بربامج من هذا القبيل، وكلما كانت هذه الربامج والوعود االنتخابية متسمة بالتفاؤل 

تكره الروح املتشائمة ملا واإلجيابية باملستقبل يضاعف تأثريها على الرأي العام، نظرا ألن اجلماهري بطبيعة احلال 
ا من سلبية وهدم   .)1(حتمله يف طيا
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  .وظائف الرأي العام: الخامسمبحث ال

يوجد للرأي العام وظائف متعددة يف جوانب كثرية، غالبا ما حتدد بالنظام السياسي القائم يف أي بلد، ففي 
  :ا، ومن أهم وظائف الرأي العام ما يليالبلدان الدميقراطية يعترب الرأي العام قوة هلا تأثريه

 :المحافظة على ا لقيم والمعايير االجتماعية .1

يساهم الرأي العام يف تفاعله وممارسته يف إجياد احللول للمشكالت املعيشية والبقاء للجماعة، ويساهم يف 
ع بقوة هائلة تتصدى لكل دفع وتشجيع عمليا االبتكار واالخرتاع والتمييز، أما يف سلوكياته وخصائصه فإنه يتمت

تمع ومعايريه، أي أنه قوة كبرية تصدر حكمها كرد فعل سريع ألي سلوك حياول انتهاك  من حياول املساس بقيم ا
  .املعايري االجتماعية أو األخالق أو القوانني

ا عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية معممة حنو األشخاص واملعاين وأوجه النشاط، : القيم - أو أ
 .تعبري عن دوافع اإلنسان ومتثيل األشياء اليت توجه رغباتنا أو اجتاهاتنا حنوها

الذي يتكرر بقبول اجتماعي دون رفض ) املثايل(هي السلوك االجتماعي النموذجي : المعايير االجتماعية -
 .)1(أو اعرتاض أو نقد

 :المساندة الشاملة للنظام السياسي ومؤسساته .2

تمع ضرورية ملزاولة أنشطتها، وبدون هذه إن مساندة الرأي  العام للنظام السياسي وجلميع مؤسسات ا
ا، إذ أن قوة الرأي العام قد تصل حد  ا تفقد شرعية عملها، وبالتايل تواجه بردود أفعال ال يستهان  املساندة فإ

توجيهاته، ولذلك تسعى احلكومات الثورة، كما تقوم بدور إحباطها إذا مل تتمكن الدولة من إقناع الرأي العام و 
إىل توضيح خططها وبراجمها وتوضيح دورها يف اخلطة اليت تصب يف خدمة املصلحة العامة، وتسعى احلكومات 

 .)2(بأساليب خمتلفة إىل دعوة الناس إىل املشاركة واملسامهة يف صنع هذه اخلطط ويف تنفيذها

 :رعاية المثل االجتماعية ودعم الخلفية الحلقية .3

يعمل الرأي العام على رعاية املثل اإلنسانية والقيم االجتماعية، ويقف ضد من حياول اخلروج عنها وعما 
ا، ويشاركه يف هذا الصدد القوة اليت تضع احلق وحتقه، والعادات والتقاليد اليت سار  يسئ إليها أو حماولة املساس 

لعقل الذي حيكم الشعب يف فضائل السلوك عليها الشعب على مر األجيال وورثها اخللف عن السلف، وا
 .ونقائصه

                                                             
تمع احلديث، دار امل )1(   .40، ص 1990عرفة اجلامعية، اإلسكندرية، سامية حممد جابر، االتصال اجلماهريي وا
  .41، ص 1995أمحد إبراهيم اجلبري، مبادئ العلوم السياسية، اجلامعة املفتوحة، طرابلس،  )2(
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 :إذكاء الروح المعنوية للجماعة .4

يعمل الرأي العام على إذكاء الروح املعنوية لألفراد واجلماعة، وتشجيعهم حنو التمسك بالقضايا العامة على 
قضايا املصريية، مثال تعرض أساس من االطمئنان واحلرية والدميقراطية ودفعهم إىل الشعور بالثقة يف النفس جتاه ال

يار الكامل أو االستسالم  الدولة أو اجلماعة لكارثة من الكوارث أو غزو خارجي، فالرأي العام مينعها من اال
يت امقاومة االحتاد السوفي: للهزمية إذا كان الرأي العام قويا ومؤيدا من اجلماهري، وهناك أمثلة كثرية على ذلك مثل

العصابات الصهيونية يف  ماليني الضحايا، واستمرار ثورة ومقاومة الشعب الفلسطيين ضد ضد الغزو النازي رغم
 . م حىت يومنا هذا رغم ما يواجهه من اضطهاد وارتفاع يف الضحايا1948عام 

 :يعمل الرأي العام في أحرج المواقف .5

يسعى حلل الكثري من يعمل الرأي العام يف أضيق األوقات واملواقف احلرجة اليت حتدث للمؤسسات، حيث 
املشاكل سواء للمؤسسات أو مجاعة من اجلماعات ذات االجتاه املوحد، وإجياد احللول املناسبة هلا عن طريق 

 .)1(النقاش

 :يعمل الرأي العام على تشجيع واستمرار األنظمة الحاكمة أو المؤسسات .6

م عن هذه األنظمة، أما يف حالة عدم يساعد الرأي العام على استمرار األنظمة احلاكمة يف حالة رضاه التا
رضاه عنها، فإنه يعمل على حماربتها وإسقاطها، لذلك تسعى األنظمة احلاكمة واملؤسسات باالهتمام بالرأي العام 

 .ودراسته للوقوف على اجتاهاته والعمل على أرضائه، ومساندة ودعم األنظمة واملؤسسات

 :ة المختلفةالرأي العام له دورا فعاال في جوانب الحيا .7

إذ يالحظ أن الرأي العام يلعب دورا هاما يف مجيع نواحي احلياة، كاجلوانب التعليمية والدينية والثقافية 
والعادات والتقاليد والقيم األخالقية املتوارثة، كما يلعب دورا يف أنه صاحب الرأي واملوقف السائد واملوجد للحلول 

  .  )2(ألية مشكلة

  

  

  

                                                             
  .42، ص 41، ص 1986مدخل اإلعالم والرأي العام، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة،  ،حممد عبد امللك املتوكل )1(
  .42، ص 1998يعته وتكوينه وقياسه، وكالة املطبوعات، الكويت، الرأي العام طب ،أمحد بدر )2(
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  .نواع الرأي العامأ: الرابعمبحث ال

توجد عدة طرق لتصنيف أنواع الرأي العام واليت سوف نتطرق إليها بشيء من التفصيل نظرا ألمهيته، 
  :من خالل أنواعه الكثرية، ومن أهم هذه األنواععليه  وإمكانية التعرف

  :على أساس طبيعة الرأي العام: أوال

 : الرأي العام المسيطر  .أ 

تمع من املفكرين والعلماء، حيث تتمتع هذه الفئة وهو رأي القائد والزعماء وا حلكومات والصفوة يف ا
بقدرات واستعدادات عقلية ممتازة ومسات شخصية وفكرية ونفسية فائقة، جتعلها على مستوى عال من اإلحساس 

م، والقدرة على اختاذ القرار ووضع احل لول الصادق السريع لظروف اجلماهري، واالستماع ملشاكلهم ورغبا
املناسبة، ومن مث حتريك احلشود البشرية بعد مجعها حول رأي عام مجاعي، وتوجيهها يف خط سري موحد لرأي 
ا مبؤثرات ذاتية أو خارجية حتيدها عن اهلدف، وهم ميثلون نسبة قليلة يف  عام، دون أن تتأثر هذه الصفوة ذا

تمع، وهم الذين يقودونه ويثقفونه، ويعملون على إرشاد ه وتوجيهه يف مجيع النواحي السياسية واالقتصادية ا
تمع عرب وسائل اإلعالم املختلفة لتحقيق  واالجتماعية والثقافية، ونالحظ هنا أن آرائهم تفرض وتكدس يف ا
م وأهدافهم هذا يف الدول غري الدميقراطية، أما الدول الدميقراطية فإنه حيصل تفاعل بني الصفوة  طموحا

 .واجلماهري

 :لرأي العام المقادا  .ب 

وهو رأي السواد األعظم من الناس، والذين ليس لديهم القسط الكايف من التعليم وهم فئة غري قادرة على 
االطالع والبحث ومتابعة ما حيدث من املشاكل أو القضايا العامة وربطها بالظروف الدولية بصفة خاصة، حيث 

ا ونتائجها دون شرح أو إيضاح من الغري، والسيما يقتصر تعبريهم عن تناول احلقائق الفعالة والتع رف على أسبا
من قادة الرأي احمللي، وهلذا فإن هذه اخلاصية خطرا من جانب احملرتفني يف تظليلهم وإفساد الرأي العام وهؤالء 

ا بسهولة  .)1(يتأثرون مبا تقوله وسائل اإلعالم، وكذلك هم عرضة إىل الشائعات والدعاية حيث يتقبلو

 : الرأي العام المستنير  .ج 

تمع، والقادرين على مقارنة وموازنة األمور  وهو رأي الطبقة املثقفة، و ميثل رأي املتعلمني واملثقفني يف ا
وربط األحداث اجلارية بأمور احلياة اليومية للمجتمع، وهلؤالء تأثري خاص خماليطهم   من املتعلمني ومن غري 

ريفية، ويوصفوا بقادة الرأي احمللي ويكون أثرهم تبعا النتشار التعليم، وكذلك انتشار املثقفني وخاصة يف املناطق ال
                                                             

  .52، ص 2002مدخل إىل علم االتصال، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، ، منال طلعت حممود )1(
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وسائل االتصال اجلمعي مثل الصحف واإلذاعة والتلفزيون، وخيتلف حجمه  حسب درجة التعليم، وهو يؤثر فيما 
ل هذا الرأي يوجد يف الدول هو أدىن منه درجة يف الثقافة والتعليم، ويؤثر يف وسائل اإلعالم بنسب متفاوتة، ومث

 .الغربية

  حسب المجال الذي ينتشر فيه الرأي داخل المجتمع: ثانيا

 :الرأي العام الشامل  .أ 

تمع ككل، مثل الرأي يف حرية الصحافة، والرأي يف تنظيم األمور،  م ا وهو الرأي الذي يتعلق مبسألة 
 .والرأي يف إنتاج الثروة الطبيعية للدولة

 :لجزئيالرأي العام ا  .ب 

تمع، أو إحدى مجاعات املصاحل فيه، مثل رأي عمال النظافة يف حتديد  وهو الرأي اخلاص بفئة معينة من فئات ا
  .أجورهم

  حسب طبيعة تفكير الفرد: ثالثا

 :الرأي الشخصي  . أ

هو رأي الذي يتكون لدى الفرد نتيجة لتفكريه مبوضوع معني، وخيتلف هذا الرأي من شخص ألخر،     
الثقايف والتعليمي واخلربة لكل منهم وفيه ميكن للفرد  اختالف املستوىالف زاوية رؤيته للموضوع و وذلك الخت

ا بدون خوف من أحد  . التعبري عن وجهة نظره اليت كو

 :الرأي العام الخاص  . ب

ا      وهو الرأي الذي يتكون لدى الفرد، وال يبوح به خوفا من تعرضه للضرر، ولكن توجد استثناءات يبوح 
  .)1( )االنتخابات(يبوح برأيه إىل املقربني وأهل الثقة، رأي الفرد أثناء التصويت السري : الفرد برأيه اخلاص منها

  .على أساس حجم وسعة انتشار الرأي العام: رابعا

 :رأي األقلية  .أ 

من أصوات أعضاء اجلماعة % 50وهو رأي جمموعة صغرية من األفراد، وعادة ما حيسب بكونه أقل من     
و الطائفة أو الطبقة اليت يعربون عنها، ولكن لرأيهم أمهية كبرية يف جوانب احلياة السياسية واالجتماعية، حبيث ال أ

                                                             
  .53سابق، ص  رجعاملأمحد إبراهيم جبري،  )1(
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وهلذا تعمل األغلبية لألقلية احلسابات، وتضع هلا  األغلبيةميكن إغفاله أو إنكاره، وقد يتحول هذا الرأي إىل رأي 
 .االعتبار بأي وجه من الوجوه

 :رأي األغلبية  .ب 

تمع وهو جتميع وتكرار الرأي الشخصي ألغلبية األفراد      ، وعادة ما حيسب )اجلماعة(وهو رأي أغلبية ا
من األصوات، وهو معرض للتحول إىل رأي األقلية نتيجة اخلمول واعتماده على أشخاص غري أكفاء % 50

األغلبية، وذلك يف حالة اقتناع األقلية  للتعبري عنه والقيام بدوره، وقد يصبح عاما إذا حتول رأي األقلية إىل رأي
ا القادة أو  برأي األغلبية، وقد يتكون رأي األغلبية أحيانا بالتظليل وحذف بعض احلقائق أو الدعاية اليت يقوم 

 .الزعماء

 :الرأي الساحق أو الجامع .ج 

، وهذه األشياء وهو الرأي الذي يتصل اتصاال قويا برتاث األمة من عادات وتقاليد ومعتقدات وأفكار    
تؤلف ما يسمى الطابع العام، وكلما تعرض هذا الطابع العام للجدل أو املناقشة تقوم معظم مجاعات املناقشة 
بوظيفتها داخل إطار كبري، ميكن أن نسميه رأي عام جامع أو غالب يف اجلماعة، وتقف اجلماعة من خلف الرأي 

، وسوف يتحول هذا الرأي إىل إمجاع عام إذا %90تمع يزيد عن اجلامع وتسانده، وانتشار الرأي الساحق يف ا
تمع ملدة طويلة، وهو يعترب حالة اتفاق بني اجلماعة ويشكل الطابع العام، ويعرب الرأي املستقر  استمر وجوده يف ا

  .)1(الذي ال يقبل النقد

  .على أساس مدة استمرارية وجود الرأي العام: خامسا

 :الرأي العام اليومي  .أ 

وهو الرأي الذي يتعلق بتطور وتعاقب األحداث اليومية أي الرأي الذي يتعلق باحلياة اليومية ورد فعل ملا     
حيدث يوميا، والذي يتأثر مبا يصدر عن وسائل اإلعالم والشائعات واملناقشات، ولذلك يرتبط بالوقتية وعادة ما 

  .يتعرض إىل تيارات اجتماعية داخلية وخارجية

  

  

 

                                                             
  .55، ص 54، ص 1997هرة، حممد منري، أساسيات الرأي العام، دار الفجر للنشر والتوزيع، القا) 1(
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 :م المؤقتالرأي العا  .ب 

رأي املواطن يف الوجود األمريكي يف العراق أو منطقة : وهو الرأي الذي يبقى يف اجلماعة ملدة حمدودة أو مؤقتة مثل
اخلليج العريب أو أفغانستان، وهو يرتبط حبادث عرضي أو مصلحة مؤقتة، أي يرتبط حباالت طارئة وتنتهي بانتهاء 

 . حد ث

 :الرأي العام الدائم .ج 

تمع ملدة طويلة، ويرتكز على العادات والتقاليد وهو الرأ     ي الذي يتوقع أن يستمر ويبقى مع أفراد ا
والدين، وميتاز بتناقله من جيل إىل جيل، وال تؤثر فيه املتغريات اليت حتدث من ظروف طارئة، حيث يعترب نتاج 

تمع، وهلذا يعترب قوي، واملناقشة يف هذا الرأي ولد املخ ا خربة أفراد ا ا تعترب هجوم على اجلماعة وكيا اطر، أل
ا، ومثال على ذلك كراهية دول العامل الثالث لالستعمار، وكراهية العرب لليهود، كراهية األمريكيني للزنوج   .)1(وذا

  .على أساس المحيط الذي ينتشر فيه الرأي العام: سادسا

 :الرأي العام المحلي  .أ 

تمع ويتعلق مبسألة حملية داخل إطار الدو  لة الواحدة وهو خيتلف عن الرأي العام القومي الذي يعرب عن ا
القومي بوجه عام، كما خيتلف عن الرأي العام العاملي املتمثل يف املنظمات الدولية، ويرى الباحثون أن للمجتمع 

تمع القومي أمهها   :احمللي خصائص ختتلف عن خصائص ا

 .لشديد للمجتمع احملليوهي ظاهرة الشعور باالنتماء ا: االنتماء .1
 .وهي املصاحل املشرتكة للمجتمع مثل التعليم: المصلحة المشتركة .2
 .تقارب العادات والتقاليد: االرتباط التاريخي .3
تشابه األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية وهي تعمل على توحيد وجهة نظر : وحدة اللغة والثقافة .4

 .الشعوب املتجاورة جغرافيا
 :قليميالرأي اإل  .ب 

وهو خيص إقليما معينا، أي جمموعة من الدول املتجاورة كمنظمة اخلليج العريب مثل رأي املواطن اخلليجي 
  .حبرب اخلليج، أو رأي املواطن العريب يف مواقف اجلامعة العربية

 

                                                             
  .56، ص 1978سعيد سراج، الرأي العام مقومته وأثره يف النظم السياسية املعاصرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ) 1(
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 :الرأي العام العالمي  .ج 

افقا يف املواقف بني أكثر من ويقصد به االجتاهات اليت تسيطر على أكثر من جمتمع واحد، أو اليت تعكس تو 
تمع الدويل املعاصر، أو ما يسمى بالرأي العام الدويل، ويرجع  وحدة سياسية واحدة، وهي مسة من مسات ا
الفضل يف وجوده إىل التقدم اهلائل يف وسائل االتصال واإلعالم املتنوعة ويف سهولة املواصالت، وللرأي العام 

األمم املختلفة ويف حفظ التوازن بني البلدان املتصارعة، بالرغم أننا الحظنا فشل أمريكا العاملي أثره البالغ يف توجيه 
يف احتالل العراق، ومن األمثلة على الرأي العاملي يف التسلح الذري، أو الرأي العام العاملي يف مذابح الفلسطينيني 

 .  )1(م2008يف خميمي صربا وشتيال، ويف احلرب على غزة عام 
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  .العوامل ا لتي تؤثر في ا لرأي العام: السابعمبحث ال

 :التراث الثقافي والتعليم .1

تمع وما حيتويه من نظم ومؤسسات خمتلفة، فإنه  مبا أن الرأي العام يعترب ظاهرة اجتماعية مرتبطة بوجود ا
م، وكلما كان النقل الثقايف يتأثر بالرتاث الثقايف للجماعة، والذي يؤثر بدوره يف تكوين رأي األفراد واجت اها

والتنشئة االجتماعية صاحلني كلما أصبحا عاملني مؤثرين يف تكوين االجتاهات السوية والرأي العام السليم، ويف 
هذا الصدد نشري إىل أن املدرسة تربز كأحد األدوات الرئيسية اليت تعمل على تشكيل الرتبية الوطنية، فمع تطور 

  .ت الرتبية الوطنية إىل مجيع املتعلمني من الذكور واإلناثالتعليم العام امتد

تتميز الشعوب وخاصة ذات التاريخ العريق اليت تنتمي إىل موروث ثقايف واجتماعي واملتمثل يف العادات 
ا، فالتقاليد والقيم السائدة أحد العوامل املؤثرة يف  والتقاليد باحرتامها لتلك العادات والتقاليد والقيم وتتعلق 

الناس، والدافعية إىل تكوين رأي العام حول أي موضوع عندما حيدث ما ميس أو يتناقض أو يهدد بعض هذا 
املوروث، حيث يستلهم الفرد يف كثري من احلاالت منها ما يكون رأيه حول أي قضية هامة مطروحة للنقاش 

اعي يتفاوت من بيئة إىل بيئة أخرى، وتكون ضمن واقعهم املعيشي، لكن مدى احنسار املوروث الثقايف واالجتم
تمعات األكثر تقدما، لذلك فإن  فالفرد الذي يعيش يف بيئة اجتماعية حمافظة أصعب استجابة للتعيري منه يف ا
هناك بعض اجلماعات تستغل تلك القيم والعادات املوجودة يف تلك البيئة للتأثري على الرأي العام وتوجيهه مبا 

 . )1(أهدافها حتقيقا ألهداف سياسية واقتصادية واجتماعية يتفق مع مصاحلها أو

 :األسرة .2

تمعات، وأمهية دور األسرة  متثل األسرة أحد القنوات األساسية يف عملية التنشئة لدى الشعوب يف خمتلف ا
ا دراسة هذه الظاهرة سواء كان ذ لك من خالل وتأثريها يف عملية التنشئة ال يتغري مهما كانت الكيفية اليت تتم 

حتديد أهم القنوات اليت تقوم بنقل القيم واملعلومات واالرتباطات االجتماعية األساسية إىل األجيال اجلديدة، أو 
  .من خالل التساؤل عن الكيفية اليت ينمي األفراد خالهلا مفاهيمهم الذاتية

الفرد، من خالل جمموعة القيم اليت  ويبدأ تأثري األسرة يف الفرد منذ طفولته، وميتد التأثري ليشمل بقية حياة
م وآرائهم جتاه املوضوعات والقضايا  ينشأ عليها يف طفولته، وتؤثر القيم اليت يرتىب عليها األفراد يف تشكيل اجتاها

  .املختلفة

                                                             
  .130، ص 1999صاحل خليل أبو أصبح، االتصال اجلماهريي، دار الشرق، عمان، ) 1(
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يف ويف األسرة يتلقى الفرد تراثه ويواجه بيئته املبكرة، وميارس خرباته األوىل من خالل تلك اجلماعة األولية، و 
املرحلة التعليمية املبكرة يبدأ النمو العاطفي واالنفعايل، وتتكون أمناط العادات وتنمو الشخصية، كما تبدأ أكثر 

 .االجتاهات أمهية وفاعلية يف التكوين، وتصبح مبثابة موجهات للفرد خالل حياته بأسرها

 :الدين .3

ا مباشرا على آراء الفرد وسلوكه، ولو نظرنا إىل تلعب األديان أدوارا هامة يف احلياة، وهي بالتأكيد تؤثر تأثري 
تمع باإلضافة إىل التأثري بثورته الثقافية الكبرية  جمتمعنا اإلسالمي جند أن الدين يلعب دورا مهاما يف تنشئة الفرد وا

امل العو  أهمفرجال الدين يعملون على توعية الناس من خالل املساجد، فهمم يؤثرون يف آراء الناس فدين من 
فعل  وأييف الناس   وجتعلهم يتفاعلون ويتأثرون بقضية ما، نظرا ألن الدين مقدس عند كثري من الناس،  تأثراليت 

أو شيء يؤثر أو يهدد الدين يثري االهتمام لدى الناس، ويؤدي إىل إحداث ردود أفعال جتاه املنتمني إىل هذا 
دخول باحة املسجد األقصى أثار " شارون"عندما حاول الدين يف أي مكان يتواجد فيه من ينتمي إليه، مثال 

 .)1(ذلك غضب اجلماهري اإلسالمية يف العامل كله، وقد لوحظ هذا من خالل ردود األفعال جتاه تلك القضية

 :األحداث الهامة .4

وارث تعترب األحداث اهلامة اليت متر يف حياة الشعوب من العوامل اليت تؤثر على الرأي العام، كالثورات والك
الطبيعية والفيضانات والزالزل وغريها من االكتشافات العلمية، وتؤدي األحداث والتجارب اهلامة يف حياة 
الشعوب على تفاعل الناس حول أي موضوع يتكون حوله الرأي العام، وخاصة عندما يكون هلذا املوضوع عالقة 

ج اليت نتجت عن املوضوع السابق تكون مازالت تشابه أو ارتباط مبوضوع سابق حدث يف املاضي، نظرا ألن النتائ
ا على احلاضر، ويذكرنا التاريخ حدثا هاما يف أثر ذاكرة  حية يف عقول الناس أو يف تارخيهم، وبالتايل فهم يسقطو

بواسطة البحرية العربية، فقد اعترب حدثا أزال ) إيالت(إغراق وتدمري السفينة احلربية اإلسرائيلية : الشعب العريب
شاوة اهلزمية، وأعطى إعالنا بانفراج أزمة الفزع اليت جثمت على صدر اإلنسان العريب من أثر حرب حزيران غ

م، وأعد األمة العربية حلدث أكرب أثر يف الرأي العام العريب ورفعها يف حالة اخلوف والتمزق إىل حالة الثقة 1967
العام، وتدفع الناس للتفاعل  الرأيامة تؤثر على وبرأينا فإن األحداث اهل) م1973نصر أكتوبر (والكرامة هو 

حول أي موضوع يتكون حوله، وخاصة عندما تتشابه املواضيع واألحداث اجلديدة مع األحداث املاضية أو 
  .    السابقة، واليت مازالت هلا وجود يف عقول الناس أو تارخيهم واليت تؤثر على حاضرهم ومستقبلهم

 

                                                             
(1) Bernard C. Hennessy، public opissin, assistant Ernshennessy, 5thed (montrery), C A، Brooks/ Cole 

publishing company, 1985 ; p 131. 
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 :القيادة .5

ورا هاما يف التأثري على الرأي العام، وذلك يف بروز القائد أو الزعيم الذي يستطيع التأثري على تلعب القيادة د
اجلماهري وكسب ودعم من خالل إبراز األفعال اليت تؤيد قيادته، ويف الوقت الذي يؤثر فيه القائد على اجتاهات 

ا، وتزداد درجة تأثري ال قائد على اجتاهات الرأي العام عندما يكون القائد الرأي العام، فإنه يف الوقت نفسه يتأثر 
  . يف مرحلة من الثقة والتقدير العاليني من اجلماهري

  :ومن مواصفات القائد الذي يؤثر على رأي اجلماهري

 .أن يكون موضع ثقة عند الكثري من الناس -
 .أن يكون القائد قدوة حسنة لغريه -
 .القدرة على احملاورة والنقاش -
 . )1(م الناس باستمرارأن يثري اهتما -

 :المصالح المشتركة .6

م الناس، من العوامل األساسية املؤثرة فيهم  تعترب املصاحل املشرتكة االقتصادية والسياسية والثقافية اليت 
خاصة إذا ما تعرضت إىل ما ميسها أو يهددها فهي تؤدي إىل تكوين رأي عام حوهلا، واملصاحل املشرتكة قد تكون 

تمع يف الدولة، أو منطقة جغرافية يف إطار الدولة، أو طائفة اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو  لفئة من فئات ا
تمع يف الدولة، وقد ميثل التعاطف يف بعض املوضوعات إىل املنتمني إىل نفس الطائفة يف دولة  دينية من طوائف ا

 .   معهما مصاحل مشرتكةإىل تكوين رأي عام حنو ما يهدد نفس الطائفة يف دولة أخرى جت

 :وسائل اإلعالم .7

يف العصر احلديث تلعب وسائل اإلعالم واالتصال الشخصي واجلماهريي، والدعاية واإلعالن دورا هاما يف 
تكوين الرأي العام والتأثري فيه وتغري اجتاهاته لدى اجلماهري مهما كانت متباعدة جغرافيا أو غري متجانسة 

  .يتنيدميوغرافيا، وخاصة من ناح

التوسع الذي نشاهده اآلن من وسائل اإلعالم وخاصة الفضائيات، واليت تزود الناس : الناحية األوىل
  .باملعلومات واألخبار السريعة

  

                                                             
  .134، ص 133، ص 1998هاين الرضا ورامز عمار، الرأي العام واإلعالم والدعاية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ) 1(
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ا: الناحية األخرى  .)1(إمكانيات وسائل اإلعالم ومميزا

 :األوضاع االقتصادية القائمة في الدولة .8

ي جمتمع على حركة تفاعل واهتمامات الرأي العام، وتوجهه حول أي تؤثر األوضاع االقتصادية واملعيشية يف أ
تمع الذي يعاين من ضيق احلياة املعيشية، ال يتفاعل مع كثري من املوضوعات اليت ال تتصل مبعاناته  موضوع، فا

عام  بشكل مباشر، واليت قد يتكون حوهلا رأي عام يف ظل ظروف معيشية مستقرة، نظرا ايل هناك اهتمام ورأي
 . حول قضية أساسية حتتل االهتمام األول بالنسبة للناس

 :األوضاع الدولية السائدة أو القائمة .9

تمع وخاصة  نقصد باألوضاع الدولية هنا األحوال السياسية واالقتصادية واإلعالمية والثقافية، السائدة يف ا
) دول العامل الثالث أو النامية(الدول األخرى  يف الدول الكربى اليت تتحكم وتؤثر على بعض القضايا يف العامل أو

وما يدل على ذلك ما تقوم به أمريكا بالضغط على الشعوب والدول بغرض تأييدها أو كسب تأييدها أو التعاون 
سبتمرب  11معها، وخاصة يف الوضع احلايل الذي تسميه أمريكا باحلرب على اإلرهاب بالتحديد بعد أحداث 

لتجارة العاملي يف نيويورك، وهذا ناتج عن قوة أمريكا االقتصادية والسياسية والثقافية م وتدمري مركز ا2001
والعسكرية وضعف اجلانب اآلخر املتمثلة يف الدول النامية والضعيفة، فهي تتدخل  يف شؤون الدول األخرى، 

القوة بأنظمة موالية لتنفذ القضية الفلسطينية والعراق، أفغانستان، فقد قامت بتغيري األنظمة يف الدول ب: مثل
ا استطاعت ذلك من خالل تعبئة الرأي العام العاملي يف مدة قصرية للحرب على  ا ومصاحلها، وكيف أ تعليما
أفغانستان، وقد سعت إىل تعبئة نفس الرأي العاملي لضرب العراق واحتالله، من منطلق أن العراق حيتوي أو ميلك 

ا  القوة واهليمنة إىل طلب استجواب العلماء العراقيني أثناء عملية التفتيش خارج أسلحة دمار شامل، بل وصلت 
العراق يف أمريكا أو بريطانيا، وأن تتم عمليات التفتيش بطائرات التجسس األمريكية، كما طالبت بنفي الرئيس 

دول العامل الثالث اخلاضعة العراقي ونظامه، ويف النهاية احتلت العراق بتأييد من األنظمة العربية املوالية هلا و 
  .  )2(لسياستها وضغوطها االقتصادية والثقافية والسياسية

  

  

  

                                                             
  .135، ص 1997مسري حسني، الرأي العام األسس النظرية واجلوانب املنهجية، عامل الكتب، القاهرة، ) 1(
 .138ص ، 137سابق، ص الرجع املعاطف عديل عبيد ، ) 2(
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 خالصة 

من خالل دراستا ملفهوم الرأي العام وخصائصه وأساليبه تكوينه والعوامل املؤثرة يف تشكيلة نستخلص أن 
هناك رأي عام إال بوجود قضية معينة أو الرأي العام يتبلور نتيجة حلراك التفاعل بني األفراد أي ال ميكن القول أن 

تمعات. موقف معني   . هلذا أصبح للرأي العام أمهية بالغة يف عاملنا املعاصر وركن أساسي الذي تقوم عليه ا
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اهرة اختطاف شبكات التواصل االجتماعي وظ: الفصل الرابع
  األطفال في الجزائر

  تمهيد

  مفهوم و عوامل انتشار ظاهرة اختطاف األطفال: المبحث األول

  خصائص و إغراض ظاهرة اختطاف األطفال: المبحث الثاني

  في الجزائر واليات مكافحتها  واقع ظاهرة اختطاف األطفال:المبحث الثالث

  ة ومناقشة القضايا التي تهم الجمهور دور الشبكات االجتماعية في اثار : المبحث الرابع

   األطفالالعام الجزائري حول ظاهرة اختطاف  الرأيالفيس بوك و تشكيل :المبحث السادس 

  خالصة
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  :مهيدت

ا يف اختطاف األطفال جرمية غري مستحدثة بل موجودة وقدمية قدم اإلنسانية لكن ما   جيب ذكره أ
اآلونة األخرية قد تفشت واستفحلت بشكل كبري ورهيب وملفت لالنتباه، ما جيعلها موضوع الساعة والشغل 

  .العام تناولتها شبكات التواصل االجتماعي و خاصة الفيس بوك  للرأيالشاغل 

ا وعوامل انتشارها وفيما متثلت اآلليا ذه الظاهرة وما هي أسبا ت القانونية ملكافحتها وكيف تفاعل فما املقصود 
  .من خالهلا الراي العام  اجلزائري عرب موقع الفيس بوك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   : الفصل الرابع

 65 

  مفهوم و عوامل انتشار ظاهرة اختطاف األطفال: المبحث األول

  .األطفالمفهوم جريمة اختطاف  .1

تمع اجلزائري ولعل ظهورها يف بداية ا   ألمر كان يف صورة اختطاف جرمية االختطاف جرمية دخيلة على ا
ا بعد ذلك أخذت يف التطور سواء من ناحية الدوافع أو يف األساليب والوسائل ونظرا حلداثة هذا  األطفال إال أ
النوع من اجلرائم فإن مفهومها بقي حمل خالف بل غري حمدد سواء يف التشريع أو عند الفقهاء القضاة والقانون 

هوم واضح وحمدد ودقيق هلذه اجلرائم، ولتوضيح مفهوم جرمية اختطاف األطفال ولذلك هناك صعوبة يف إجياد مف
  : سنقسم هذا املبحث إىل

 :تعريف االختطاف لغة -

  )خطف(كلمة االختطاف اسم مشتق من املصدر 

  .خطف، خطفا وخطفان مر سريعا

  .)1(هذهب به وخطف السمع أي اسرتق: خطف الربق البصر( و يقال خطف الشيء واستلبه واختلسه

﴾﴿:ويف التنزيل العزيز ْ م ُ ه َ ار َ ْص قُ خيََْطفُ أَب ْ ر َ بـ ادُ اْل ََك ، أي يقارب الربق لشدته وقوته وكثرة ملعانه، أن يذهب )2(ي
﴾:وجاء يف القرآن الكرمي أيضا قوله تعاىل )3(بأبصارهم فيأخذها بسرعة ُ ر ْ ُ الطَّيـ ه فُ َْط   .)4(﴿وختَ

خدمها القرآن الكرمي للتعبري عن حاالت األخذ بسرعة كما هذا هو معىن الكلمة يف اللغة العربية وقد است
 .يف البصر أو االختالس واألخذ بسرعة يف حالة اسرتاق اجلن السمع من املأل األعلى

 :التعريف االصطالحي لمصطلح االختطاف -

لقد عرف االختطاف بأنه كل من أرغم أي شخص بالقوة وإغرائه بأي طريقة من طرق اخلداع على أن 
، إن االجتاه األفضل هو ما سرت جذوره غالبية التشريعات يف )5(مكانه، يقال أنه خطف ذلك الشخص يغادر

عدم وضع تعريف، ذلك أنه من مهمة الفقه وليس من مهمة املشرع، أما بالنسبة ملوقف الفقه من تعريف 
  :االختطاف فقد وردت العديد من التعريفات اخرتنا منها ما يلي

                                                             
  .244،ص  1، اجلزء حامد عبد القادر، أمحد حسن الزيات، حممد علي النجار، املعجم الوسيط، املكتبة اإلسالمية تركي )1(
  .20سورة البقرة، اآلية  )2(
لد األول، اجلزء األول، ط) 3(   .38، ص 1990، اجلزائر، 5حممد علي الصابوين، صفوة التفسري، دار الضياء، ا
  .31سورة احلج، اآلية  )4(
  .26، 25، ص ص 2012 ، األردن،1كمال عبد اهللا حممد، جرمية اخلطف يف قانون اإلرهاب والعقوبات، دار حامد، ط )5(
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األخذ السريع : "د الوهاب عبد اهللا أمحد املعمري مصطلح االختطاف على أنهفقد عرف األستاذ عب
باستخدام قوة مادية أو معنوية أو عن طريق احليلة واالستدراج ملا ميكن أن يكون حمال هلده اجلرمية وإبعاده عن 

  .)1("مكانه أو حتويل خط سريه بتمام السيطرة عليه

و األخذ السريع باستخدام كافة أمثال القوة أو بطريقة التحايل أو ه: "ويعرفه األستاذ كمل عبد اهللا حممد
ين عليه من مكانه أو تغيري خط سريه وذلك بإمتام  االستدراج ملا ميكن أن يكون حمال هلذه اجلرمية وإبعاد ا

 .)2(السيطرة عليه دون الفصل بني الفعل واجلرائم الالحقة له بغض النظر عن كافة الدوافع

 :لجزائريختطاف في التشريع امفهوم اال -

يسعى املشرع من وراء سن النصوص القانونية إىل محاية احلرية الشخصية اليت كفلها الدستور، ويف هذا 
منه  47منه على أن احلريات األساسية وحقوق اإلنسان مضمونة كما نصت املادة  32اخلصوص نصت املادة 

  ".احلاالت احملددة بالقانون وطبقا لألشكال اليت نص عليها ال يتابع أحد وال يوقف وال حيتجز إال يف"أيضا 

أما مفهوم االختطاف يف التشريع اجلزائري فأول ما جيب اإلشارة إليه أن اخلطف له نفس معىن االختطاف 
 292ومها يشكالن جرمية واحدة، وهذا ما توضحه املواد اليت تطرقت إىل هذه اجلرمية، حيث جاء يف نص املادة 

ج .ع.مكرر ق 293، وجاء يف الفقرة الثالثة من املادة ... "أو االختطاف مع"... لعقوبات اجلزائرىقانون ا
  ...".الدافع إىل اخلطف"

فاملالحظ أن يف موضوع حبثنا هذا ذكر املصطلحني، فتارة يشار إىل اخلطف وتارة أخرى نتطرق إىل 
  .االختطاف ومها مفهوم جلرمية واحدة

ين عليه من طرف شخص عادي وخصص  وبناءا على ذلك ميز املشرع بني اجلرائم اليت قد ترتكب على ا
ج ويعاقب قانون العقوبات اجلزائري يف هذه املواد األشخاص الذين خيتطفون .ع.ق 294إىل  291هلا املواد من 

خارج احلاالت اليت جييز أو  أو يقبضون أو حيبسون أو حيتجزون أي شخص بدون أمر من السلطات املختصة أو
  .)3(يأمر فيها القانون بالقبض على األفراد

                                                             
  .29، ص 2006عبد الوهاب اهللا أمحد املعمري، جرائم االختطاف، املكتب اجلامعي احلديث، اليمن، ) 1(
  .28كمال عبد اهللا حممد، املرجع السابق، ص  )2(
  .8 -3ص ص  ، 2005ة، ، قسنطين 2دردوس مكي، القانون اجلنائي اخلاص يف التشريع اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزء  )3(
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ين عليه من طرف موظف حكومي وقد تناولتها املادتان  كما تطرق إىل اجلرائم اليت قد ترتكب على ا
ج على التوايل وتناول املوظف الذي يقوم بقبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون وجه .ع.ق 108، 107

  .)1(فإن عمله هذا يعترب جتاوزا حلدود الوظيفة املوكلة إليه حق وبالتايل

كما تناول املشرع اجلزائري يف فصل آخر جرمية خطف أو إبعاد قاصر بدون عنف أو حتايل، فال يشرتط يف 
ج أن يبعد القاصر من املكان الذي وضعت فيه من وكلت إليه .ع.ق 326هذه اجلرمية اليت نصت عليها املادة 

  .)2(ط، بل تقوم حىت يف حالة ما إذا رافق القاصر اجلاين مبحض إرادتهرعايته فق

ا ذلك االعتداء املتعمد على احلرية الفردية للشخص،  ومنه نستطيع إعطاء تعريف جلرمية االختطاف على أ
ف أو وذلك حبجزه وتقييده بعد خطفه من مكان تواجده ونقله إىل وجهة ال يعلمها سواء باستعمال القوة أو العن

ما ملد تطول أو تقصر   .بدو

فاملشرع مل يكتف بالنص على محاية احلرية الفردية وعدم جواز التعدي عليها دون مقتضى قانوين، بل 
أحاط هذه اجلرمية بضمان آخر وذلك بالنص على محايتها واعتبار االعتداء على هذه احلرية جرمية جزائية يتعرض 

  .)3(قانون العقوباتمرتكبها للعقوبة املنصوص عليها يف 

  .عوامل انتشار جريمة اختطاف األطفال .2

إن جرمية اختطاف األطفال يرجع وجودها إىل عوامل متعددة نظرا لطبيعة هذه اجلرمية وميكن أن جنملها من 
  :خالل الفروع التالية

 :العامل النفسي كسبب النتشار جريمة اختطاف األطفال - 

إلجرامي على أساس ان  الصلة تعود أساسا إىل اخللل واالضطراب يقوم التفسري النفسي للقيام بالسلوك ا
يف التكوين النفسي حيث يقع الفاعل حتت ضغوطات نفسية وانفعاالت ورمبا أمراض نفسية، فكل فعل إجرامي 
حسب علماء النفس ما هو إال داللة وتعبري عن صراعات نفسية تدفع صاحبها إىل اجلرمية، خاصة الدوافع 

  .)4(الالشعورية

                                                             
  .8 -3دردوس مكي، املرجع السابق، ص ص  )1(
، 2007، اجلزائر 7، ط 1، دار هومة ، اجلزء )اجلرائم ضد األشخاص واجلرائم ضد األموال(أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ) 2(

  .187ص 
  .185، 184، ص ص 2009 نبيل صقر، الوسيط يف جرائم األشخاص، دار اهلدى، اجلزائر، )3(
رم، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، مصر، ) 4(   .103 -99، ص ص 2008حممد علي سكيكر، العلوم املؤثرة يف اجلرمية وا
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ته اجلرمية املثرية من خالل االستثارات  ويف جرمية اختطاف األطفال تتدخل جمموعة من الدوافع للقيام 
اجلنسية وعالقات اجلنس ما يؤدي الضطراب يف الشخصية، وتوقف تفسري األزمة وكيفية االستجابة هلا، فيكون 

ضا الذات الضعيفة ختضع ملبدأ اللذة والعجز يف فشل يف تعديل النزعات الغريزية فتصبح قوية تعرب عن نفسها، وأي
التوفيق بني الدوافع والواقع ومتطلباته، واألهم الضمري األخالقي أصابه الشذوذ والضعف جراء سوء العالقات، 
رمني حسب تصنيف  واإلشباع البيولوجي والتجارب الصادمة املؤملة، وتندرج حتت هذه اجلرمية جمموعة من ا

  :أمهها علماء النفس من

  رم العصايب دوافعه الشعورية يف الغالب تسبب لصاحبه التوتر والقلق احلاد يتخفف منه من خالل القيام ا
 .)1(باجلرمية خلفض التوترات االنفعالية املؤملة الناجتة عن الصراعات النفسية الالشعورية بطريقة غري سوية

 رم السيكويايت بصفة عامة حيمل شخصية غري سوية غ ري ناضجة جتري حياته على مبدأ اللذة ويهتم ا
اهتماما بالغا باللذات العاجلة، مبعىن أنه شخص اندفاعي، يشعر دائما باحلاجة الشديدة إشباع الرغبات 

 .)2(وإرضاء الدوافع بصورة سريعة دون أي اعتبار للقيم واألخالق
 :العامل االجتماعي كسبب النتشار جريمة اختطاف األطفال - 

تمع ككل وبظروف البيئة االجتماعية املباشرة اليت يعيش فيها فالعلة و  راء السلوك االجرامي دوافع تتعلق با
رمني ألسباب اجتماعية لثالث أمناط بداية احلديث : الشخص بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، ويتم تقسيم ا

رم الذي ينمو يف بيئة أس رية منحلة خالية من املبادئ واملثل العليا، يكون عن جمرم فاسد القيم األخالقية وهو ا
فال ينمو له يف نفسه ضمري قوي ورادع مينعه من القيام بالسلوك اإلجرامي واالفتقار للحس األخالقي من االحنالل 
رم احلضري فيقع يف اجلرمية بسبب سلطان البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها، وحتت ضغط  واالحنراف، أما ا

تقاليد اليت حتكم العالقات اإلنسانية، ومنه فهو رد فعل جزائي على سلوك تعتقد اجلماعة أنه ضار العادات وال
  مبصلحتها ومهدد

ا فيتم الضغط على الفرد ومالحقته حىت يقوم بالسلوك اإلجرامي ليحقق االنسجام بني الشعور باألنا  لكيا
  .)3(والشعور بالنحن

ا فالشاب يعاين من نقص احلال دون أن ننسى البطالة كعامل اجتماعي ي ؤثر على اجلرمية ويعترب من أسبا
ووفرة وقت الفراغ، والشعور بالضياع واليأس من املستقبل ما تؤثر على نفسيته، فالشاب لديه رغبات مكبوتة ال 

إلشباع يعرف كيف خيرجها وهو بال مال ولديه فراغ أول ما يندفع إليه هو القيام باإلجرام ومن بني ما يقوم به 

                                                             
  .112، ص 2008السلوك اإلجرامي، دار اجلامعة اجلديدة، الطبعة األوىل، مصر،  نسرين عبد احلميد نبيه، )1(
  .124، 123ه، املرجع السابق، ص ص نسرين عبد احلميد نبي )2(
  .128 -125نفس املرجع، ص ص ) 3(
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م على املقاومة وألي سبب كان لطلب  نزواته وشهواته هو خطف األطفال باعتبارهم ميتازون بالضعف وعد قدر
تمع وسالمته ويؤدي إىل نتائج  فدية أو لالنتقام أو إلشباع رغبات جنسية، فالبطالة عامل خطري جدا يؤثر على ا

  .)1(وخيمة
تمع، فالعامل االجتماعي هو كل ما يؤثر فاملعاناة من أوقات الفراغ والفقر يدفع  لالحنراف واالنتقام من ا

على سلوك الفرد ويؤدي الحنرافه بداية من األسرة كأول جمتمع خيتلط به يف الطفولة األوىل فريسخ يف ثنايا 
شخصيته ما يدور أمامه من أحداث وما ينطبع يف مشاعره من قسوة وإمهال جراء التفكك واالنشقاق احلاصل 
فيها، والدور الفعال لألصدقاء يف االحنراف من خالل التشجيع والتحضري املعنوي وتفادي مشاعر الذنب، وتعلم 

 .أسرار وخفايا عمل املنحرفني اآلخرين األكثر خربة وجتربة
 :االنحالل األخالقي والديني كسبب لجريمة اختطاف األطفال - 

يار القيم األخالقية له أسوأ األثر يف ا ا كون إن ا تمعات ما يرفع معدل اجلرمية ويسهل على األفراد ارتكا
ليس لديه قيم أخالقية متنعه من القيام بذلك، وغياب الوازع الديين من أكرب وأخطر األشياء اليت تؤدي إىل 

جة أي يؤثر فيهم حىت در " الدين افيون الشعوب"ارتكاب اجلرائم، كما قيل قدميا على يد أحد الفالسفة الغربيني 
التخدير فينصاعون ألحكامه دون تفكري، فال أحد يقوى على خمالفة تعاليم دينه، فالوازع الديين أقوى ما ميكن أن 
ال للقيام باجلرائم دون رادع حىت وإن كانت  يار الوازع الديين هو فتح ا مينع اإلنسان من ارتكاب اجلرمية، ومنه ا

 .)2(فة حقوقهالقيام خبطف طفل واالعتداء على حريته  كا
 :عامل التقدم العلمي -

إن التطور العلمي الذي حلق البشرية وظهور املخرتعات العلمية يعترب سالح ذوحدين فمن جهة وفرت 
وسائل الراحة لإلنسان ومن جهة أخرى أسهمت يف انتشار الظاهرة اإلجرامية، وهذا ألن ضعاف النفوس من 

ستغلوا يف أغراض إجرامية، وأمثلة ذلك اإلساءة يف استخدام احملاليل البشر أساؤوا استعمال هذا التطور العلمي وا
الكيميائية يف التزوير والتزييف واستخدامها أحيانا يف جرائم االعتدال على األشخاص، ألحداث إصابات أو 
تشوهات للضحية لتسهيل خطفها واالعتداء عليها دون التعرف على خاطفها وتستخدم أيضا األسلحة السريعة 

حىت يتمكنوا من اهلرب بالضحية ومن هنا تزيد نسبة اإلجرام تبعا للتقدم  األمندى العصابات ملقاومة رجال ل
العلمي وقد كان الستخدام السيارات يف العصر احلايل أثر واضح يف زيادة اإلجرام فأصبحت السيارات تستخدم  

ا  كوسيلة لتسهيل ارتكاب أنواع متعددة من اجلرائم كما هو احلال يف جرائم خطف األشخاص اليت تقوم 
  .العصابات لتسهل عملية انتقال اجلناة من مكان احلادث ويسري هلم اهلرب بسرعة

                                                             
  .92املرجع نفسه، ص  )1(
  .33، 32نسرين عبد احلميد نبيه، املرجع السابق، ص ص  )2(
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  .)1(ومن هنا خنلص القول بأن عوامل التقدم العلمي هلا أثر كبري يف انتشار الظاهرة اإلجرامية
  خصائص وأغراض جريمة اختطاف األطفال : المبحث الثاني

  اختطاف األطفالخصائص جريمة  .1

اجلرمية فعل حمرم معاقب عليه ولكل جرمية خصائص خاصة ال تشرتك فيها مع غريها من اجلرائم، وهذه 
ا العقوبة من حيث اجلسامة أو غري اجلسامة وقد تكون هذه الصفات لذات  اخلصائص هي صفات قد توصف 

قد تقوم بأكثر من فعل هي جرمية مركبة، كما قد الفعل، فاجلرمية اليت تقوم بفعل واحد هي جرمية بسيطة واجلرمية 
دد بالضرر   .تكون اجلرمية ذات نتائج مادية ضارة أو ذات نتائج معنوية تنذر باخلطر أو 

  :وسوف تقتصر دراستنا على بعض اخلصائص البارزة يف جرمية اختطاف األطفال وذلك على النحو التايل

 :جريمة االختطاف من جرائم الضرر -

ا من جرائم توصف اجلر  ، الضرر أو من جرائم التعريض للخطرمية من حيث طبيعة نتائجها اإلجرامية بأ
يقصد بالنتيجة اإلجرامية ما أحدثه اجلاين بفعله اإلجرامي يف احلق حمل احلماية، اجلنائية وال خيرج عن كونه ضررا 

ا فإن اجلرمية تعد من جرائم اخلطر، أو جمرد خطر، فإذا كان ضررا عدت اجلرائم، من جرائم الضرر وإن كان خطر 
وأغلب اجلرائم الواردة أحكامها يف قانون العقوبات هي من جرائم الضرر اليت حتدث نتيجة ظاهرة تكون عنصرا يف 

  .ركنها املادي

أما جرائم التعريض للخطر فهي اليت ال يطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة ضارة ظاهرة وحمددة وإمنا 
ذي خطر أي حدوث فعل من شأنه أن حيدث ضررا لو استمر أو لو قدر له أن حيدث األثر  تكفي حبدوث فعل

  .)2(الذي كان متوقعا ومطلوبا منه حيدثه

وبالتايل فاخلطر املقصود به يف اجلرائم هو الضرر املتوقع وليس الضرر الواقع أو الكائنو هنا يظهر الفرق 
ة االختطاف من جرائم الضرر ألن اجلرمية ال تتم دون ضرر يصيب بينهما و بني جرائم الضرر وميكن اعتبار جرمي

املخطوف، وبالتايل فإن هذه اجلرمية ذات نتيجة مادية نتيجة الفعل اإلجرامي الذي قام به اجلاين، ألنه قد أدى إىل 
ين عليه الضحية من حريته لوقت معني قد يطول أو يقصر واهلدف من االختطاف غالبا ليس هو جمرد  حرمان ا

                                                             
على الساعة  2016/افريل/03بتاريخ oit_dz.com/forum/showlheread.php?t=1327.http://www.dr :راجع املوقع) 1(

21.45. 
  
  .43املرجع السابق، ص   عبد الوهاب عبد اهللا أمحد املعمري،) 2(
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اخلطف وإمنا الغالب أن يكون هذا الفعل مقدمة أو أداة للوصول إىل جرمية أخرى، وقد تكون اجرح والضرر أو 
  .)1(االبتزاز أو االغتصاب أو القتل

والسلوك املادي املكون للجرمية قد يكون يف صورتني إما إجيايب يف صورة تقييد احلرية يف حلظة معينة 
ذا أحسن، وإما سليب يف صورة عدم السماح لشخص بالتحرك والتنقل من مكان ويسمى قبض أو لوقت ما و ه

إن كانت قبضا ومن جرائم ) الوقتية(وجوده وهذا حجز، وجرمية االختطاف من اجلرائم ذات السلوك املنتهي أو 
  .)2(إذ كانت حبسا أو حجزا) املستمرة(السلوك املعتمد 

  : جريمة االختطاف جريمة مركبة -

ا اجلرمية امل ركبة هي تلك اجلرمية اليت تكون من عدد من األفعال وكل فعل بشكل جرمية مستقلة يف حد ذا
فيتم دمج هذه اجلرائم وجعلها جرمية واحدة يكون هلا حكم واحد، أما إذا كانت تقوم على فعل واحد يكفي 

ا، وأكثر اجلرائم ه ا تسمى جرمية بسيطة مستقلة قائمة بذا   .ي من هذا النوعحلدوثها ومتامها فأ

ين  وجرمية االختطاف، كما سبق يف احلديث عن مفهومها هي أخذ أو سلب بسرعة ويلتزم إلمتامها نقل ا
  .عليه وإبعاده من مكان تواجده إىل مكان آخر لتمام السيطرة عليه

فعل وعليه فإن فعل األخذ أو السلب بسرعة يف حد ذاته فعل مستقل، وفعل اإلبعاد عن مكان اجلرمية 
ما معا، فإذا ختلف أحدمها  ين (آخر مستقل حبد ذاته أيضا، وال تتحقق هذه اجلرمية إال  كأن يأخذ اجلاين ا

فإن ذلك ال يعد جرمية اختطاف كاملة وهذا يتحقق أيضا يف جرائم ) عليه بسرعة ولكنه ال يبعده عن مكانه
  ا عن خط سريها و املرسوم هلا إىل خط سري آخربتحويله) جوية، برية، حبرية(اختطاف وسائل النقل املختلفة 

ذا يتم جرمية خطف وسائل النقل وحتقق مبجرد األخذ والسلب، والبقاء يف ذات املكان  حدده اخلاطف، و
  .)3(هو جرمية تعد من جرائم االحتجاز أو االستيالء على املمتلكات العامة أو اخلاصة ولكنها ليست اختطاف

  : سرعة في التنفيذدقة التدبير العقلي وال -

يتميز االختطاف بدقة التدبري العقلي للعملية، إذ يقوم الفاعل أو الفاعلون جبملة من اإلجراءات العقلية 
اية املطاف إىل االنقضاض على الضحية ومن مث ال نستغرب  م يف  احملكمة، ويدرسون مجيع الطرق اليت تؤدي 

لتدبري العقلي قد تستغرق ساعات أو رمبا أياما أو شهورا أو حىت إذا قلنا أن مسألة االختطاف وهي مرحلة يف ا

                                                             
  . 52ص ، 50جرائم االختطاف، املرجع السابق، ص  عبد الوهاب عبد اهللا أمحد املعمري،) 1(
  .806وص عليها يف املدونة العقابية، منشأة املعارف، اإلسكندرية ، ص رمسيس بنهام، بعض اجلرائم املنص) 2(
  .49عبد الوهاب املعمري، جرائم االختطاف، املرجع السابق، ص ) 3(
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سنوات، وهذا يتناسب طرديا مع نوع الضحية املراد اختطافها أو األهداف املرجوة منها وعليه كان االختطاف 
تمع بشكل فجائي وال ختضع ألي قاعدة أو قانون   .)1(ظاهرة تظهر يف ا

تنفيذ الفعل يف حمل االختطاف سواء كان فرد أو مجاعة أو شيئا أو غري  كما يتميز بالسرعة يف التنفيذ فيتم
ا عملية مستهجنة اجتماعيا فال االجتماعي هنا ميارس سلطته على ... ذلك بسرعة ويف أقصر وقت ممكن، أل

م ولو كانوا من أوىل القائمني على االختطاف أنفسلالفاعل أو على الفاعلني مهما كانت م ومن . هملهم وانتماءا
هنا فالفاعل يلجأ إىل هذا األسلوب من السرعة يف التنفيذ حىت ال ينكشف أمره من جهة و من جهة ثانية حىت 

  . ال يالقي كما قلنا باالستهجان االجتماعي

  : أغراض جريمة اختطاف األطفال .2

  : النقاط التاليةلقد تعددت البواعث على أرتكاب جرمية االختطاف وتنوعت نظرا لطبيعتها وميكن إمجاهلا يف

 : أغراض مادية -

وهو أن يلجأ اجلاين إىل االختطاف للحصول على األموال من خالل طلب الفدية من أهل الشخص 
تمعات اليت تسود فيها الفقر والبطالة  .)2(املخطوف، وهذا النوع من االختطاف يكون منتشرا يف ا

 :أغراض نفسية أو عقلية -

ا ارتكاب اجلرمية نتي رم ويقصد  جة لسلوك مرضي أو اضطراب نفسي أو عقلي، وهذه البواعث جتعل ا
يرتكب جرميته نتيجة لتخيالت أو تصورات ذهنية خاطئة تنفيذا لسلوك مرضي، واملالحظ عادة أن مثل هذه 
اجلرائم يرتكبها اجلاين مبفرده، وتقدير هذا النوع من البواعث مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي املوضوع، 

ويستعني يف ذلك باملختصني النفسيني والعصبيني .)3(تدل على ذلك من خالل الفحوصات النفسية والعصبيةويس
ذه األمراض غري أنه يف مثل هذه احلاالت يتم تطبيق عليها التدابري األمنية  لتقدير حالة اجلاين إذا فعال مصاب 

  .ته ومحاية اآلخرينواملتمثلة يف وضع اجلاين يف مصحة نفسية أو عقلية يقصد حبماي

  

  

                                                             
(1) http://www.droit_dz.com/forum/showlheread.php?t=1327. 

ا يف الشريعة والقوانني العربية والقانون الدويل، منشورات اجللي عبد القادر الشيحايل، جرائم االجتار باألشخاص واألعضاء البشرية وعقوبته) 2(
  .225، ص 2009بريوت، لبنان، ،1طاحلقوقية، 

  .151، ص 2002عبد الوهاب عبد اهللا أمحد العمري، جرائم االختطاف، دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية، اجلماهريية اليمنية، ) 3(
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 : غرض ارتكاب الفاحشة -

قد يكون اهلدف من االختطاف هو االعتداء اجلنسي واألشخاص الذين يكنون معرضون له هم األطفال، 
وهذا ما أكدته نسبة األطفال املختطفني حيث أنه بعد العثور على جثثهم وجدوا انه معتدي عليهم جنسيا 

فاعل، وتعترب هذه الظاهرة دخيلة على جمتمعاتنا العربية واإلسالمية وهي ناجتة ومقتلني حىت ال يتم التعرف على ال
  .عن الكبت االجتماعي وهذا ما يعرف يف علم النفس وعلم االجتماع بالشذوذ اجلنسي

  :غرض سرقة األعضاء البشرية والمتاجرة بها -

ال الطيب وانتشار األمراض املستعصية وعدم توافر األعضاء البشرية اليت  نتيجة التطور العلمي الذي حلق ا
تتناسب مع عدد املرضى وعليه انتشرت ظاهرة اختطاف املشردين واألطفال من أجل سرقة أعضائهم واملتاجرة 

  .)1(ا

  : اختطاف األطفال بغرض تربيتهم -

ا يف معظم األحيان السيدات الاليت يقمن باختطاف الرضع إىل  تؤدي عمليات االختطاف اليت يقوم 
م أبناؤهن، وغالبا ما تكون تلك السيدات قادرات على إجناب أو تعرضوا لإلجهاض، ق يامهن برتبيتهم وكأ

م النفسية الناقصة عن طريق اختطاف األطفال بدال من تبنيهم، وغالبا ما تكون هذه  ويرغنب يف إشباع حاجا
يل فرصة الشك فيهن عندما يظهر الطفل اجلرمية متعمدة، يف حالة السيدات الاليت يقمن بالتظاهر باحلمل لتقل

باملنزل ومن بني عمليات اخلطف األخرى عرض األطفال، عن طريق عمليات بيع األطفال ليتبناهم أشخاص 
  .آخرون، ويف كثري من األحيان ال يكون األمر متعمدا من قبل الوالدين اجلدد

  

  

  

  

  

  آليات مكافحتهاو    واقع جريمة اختطاف األطفال في الجزائ: المبحث الثالث

                                                             
  .230يل، املرجع السابق، ص عبد القادر الشيخا) 1(
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  : واقع جريمة اختطاف األطفال في الجزائر .1

ا ظاهرة دخيلة عليه، حيث إذا  تمع اجلزائري مع العلم أ عرفت ظاهرة االختطاف تطورا واسعا يف وسط ا
تعني األرقام الرمسية لذلك لتفاجئنا للتوسع الذي عرفته حيث جند أن األعداد تضاعفت من سنة إىل سنة بأرقام 

ة وعندما تتبع األرقام هذه وهي أرقام ضخمة مقارنة بالتطورات اليت عرفها تاريخ اجلزائر السيما مع ما عرف خيالي
  .بالعشرية السوداء

وهذا يدعى إىل البحث على العوامل والدوافع اليت جعلت من عمليات االختطاف ترسم منحنا متصاعدا 
ا عمليات االختطاف يف خاصة يف اآلونة األخرية مع بدايات القرن العشرين، و  عندما نتبع التطورات اليت شهد

  : هذا البلد جند أن األرقام القياسية كالتايل 

  حالة اختطاف متت يف شهر واحد وهذا يعادل عملية اختطاف 28شهدت تسجيل  2000سنة. 
  فتاة كل يوم ومنه نرى أن الفتيات هن أكثر  71حالة منهم  117مت تسجيل اختطاف  2002سنة

 .تهدافااس
  غري أن املصاحل املختصة سجلت 168فإن عدد األطفال قد تضاعف ليصل إىل  2004أما يف سنة ،

 .2008حالة اختطاف متت يف غضون األربعة أشهر األوىل من عام  91
  أن العدد قد تضاعف مما  2002ومن دون شك أن هذه األرقام عرفت تطورا مذهال حبيث جند سنة

  .)1(أمر ينذر باخلطريزيد عن مخسني مرة وهو 

حالة  45فإننا جند أن الرقم يتطور بزيادة تقدر بـ  2004وإذا ما قارنا استفحال الظاهرة مع سنة 
  .اختطاف جديدة

حالة اختطاف منهم األطفال خالل شهر جانفي   14وإن إحصائيات مصاحل األمن تشري إىل تسجيل 
وأضافت ذات املصاحل أن الضحايا تعرضوا يف  ذكور عادوا إىل أسرهم 5بنات و 9من بينهم  2008سنة 

  .جمملهم لالعتداء اجلنسي

والذين  2007و 2006وأوضحت نفس املصاحل أن عدد األطفال الذين مت اختطافهم خالل عامي 
طفل، ما بني ذكور وإناث علما أن  252متكنت مصاحل الشرطة من العثور عليهم وتقدمي خمتطفيهم للعدالة 

حالة اختطاف  38، وهو ما يعين 2006مت اختطافهم يف  108مقابل  146ملختطفني الظاهرة بلغ عدد ا
فتاة خالل السنتني األخريتني، والغرض األساسي يتمثل  182إضافية علما أن الفتيات هن األكثر عرضة بعدد 

                                                             
اطلع http://www.elbilad.net/article/detail?id=46459املديرية العامة لألمن الوطين، إحصائيات حول اختطاف األطفال، )1(

  .22.10على الساعة.10/03/2016: عليه يوم
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املاضية، مت وإىل غاية السنة  2001يف التعدي اجلنسي واالغتصاب، وأضافت اإلحصائيات األمنية أنه، منذ سنة 
فقد عرفت هذه  2013و 2012طفل ترتاوح أعمارهم بني الستة والعشرة سنوات، أما يف سنة  841اختطاف 

الظاهرة منحىن جديد حيث انتشرت بسرعة حىت تشكل هاجسا داخل األسر اجلزائرية خاصة مع اختطاف 
  .)1(اخل الذين أحدثوا ضجة إعالمية صاخبة...شيماء وسندس وهارون 

اجلزائر حتتل مرتبة متقدمة يف قائمة الدول العربية اليت تعاين من هته الظاهرة، حيث تشري  فأصبحت
 2012إىل سنة  2001إحصائيات منظمة األمم املتحدة للطفولة اليونيسيف إىل أن اجلزائر سجلت من سنة 

ل العامني عاما منهم مائيت حالة فقط خال 16و  4حالة خطف ألطفال ترتاوح أعمارهم  900أكثر من 
  .املاضيني

 22حالة اختطاف لألطفال بينهم  52وسجلت يف هذا اإلطار مصاحل األمن منذ مطلع السنة املاضية 
حالة  195باملائة من عمليات االختطاف، كما مت تسجيل  75طفال تعرضوا للقتل وشكل نسبة اإلناث حوايل 

إىل غاية  2014لتصبح احلصيلة منذ سنة  ذكور يف العام املاضي 53بنات و  143اختطاف لألطفال بينهم 
  .طفل خمتطف 247، 2015شهر جويلية 

أرقام وإحصائيات جعلت العائالت اجلزائرية تعيش كابوسا يوميا بسبب اخلوف من أن متس هته الظاهرة 
  .)2(الدخيلة على جمتمعنا فلذات أكبادهم

  : اآلليات القانونية لمكافحة جريمة االختطاف األطفال  .2

عن اآلليات القانونية يقصد به التطرق آلليات التجرمي وكذا العقاب اليت يعتمدها املشروع يف إطار  احلديث
مكافحة للجرمية ، وكذا لإلجراءات اخلاصة بكل جرمية، وهذا ما سنتناوله يف هذا املبحث من خالل جترمي 

  .اختطاف األطفال وكذا العقاب

 : اف األطفالالتجريم كآلية قانونية لمكافحة ظاهرة اختط -

من أبرز اآلليات القانونية اليت يعتمدها املشروع اجلزائري ملكافحة جرمية اختطاف األطفال هي أنه قام 
من قانون العقوبات السالفة الذكر،  326بتجرمي فعل اخلطف، حبيث يف البداية مت التجرمي من خالل نص املادة 

ديد أو حتا يل، لكن هذه املادة مل حتقق الغاية من التجرمي ومل ختفض وذلك عندما يكون اخلطف يعترب عنف أو 

                                                             
 ،ا20/22/2014طرابلس،" احلماية الدولية للطفل: "أعمال املؤمتر الدويل السادس )1(

http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9D8./15.22على الساعة  16/04/2016 طلع عليه يوم .  
اطلع ،  http://www.elbilad.net/article/detail?id=46459 .مقال صحفي، ظاهرة اختطاف األطفال إىل أين: البالدنت )2(

  .12:44على الساعة ،ـ 02/03/2016عليه يوم 
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من مستوى اجلرمية ومدى انتشارها، ومل تشمل كل أفعال االختطاف، بل زادت خاصة يف اآلونة األخرية 
تمع، وما زرع اخلوف يف نفوس  ديدا الستقرار األفراد وا وتعددت أساليبها وطرقها وأصبحت أكثر خطورة و

طفاهلم من وقوعهم ضحية يف هذه اجلرمية، ما دفع باملشروع اجلزائري باستحداث مادة جديدة األشخاص على أ
، اليت جاءت بتجرمي فعل اخلطف عندما يكون عن طريق العنف 1مكرر 293يف قانون العقوبات، وهي املادة 

ة مصاحبة فعل اخلطف أو التهديد أو االستدراج أو أي وسيلة أخرى مهما كانت بالقوة أو احليلة، وكذا يف حال
  .)1(عن طريق العنف أو التهديد

أو االستدراج أو العنف اجلنسي أو تسديد فدية أو ترتب على فعل اخلطف وفاة الطفل الضحية، ومنه 
نستنتج أن املشرع اجلزائري جرم فعل اخلطف عندما يكون يف صورته البسيطة بدون قوة أو حيلة، وكيفها على 

ا جنحة، ولكن ع تمعأساس أ دد باستقرار ا   .)2(ندما استفحلت هذه اجلرمية أصبحت 

  : العقاب كآلية قانونية لمكافحة جريمة اختطاف األطفال -

اعتمد املشروع ضمن اآلليات القانونية ملكافحة اجلرمية حمل الدراسة هي آلية العقاب فاملشرع حدد عقوبة 
ديد أو حتايل هي ا إىل  500سنوات وغرامة من  5حلبس من سنة إىل القيام جبنح خطف طفل دون عنف أو 

ا فهي جنحة، وكون أن اجلاين قام بفعل اخلطف برضا من 2000 دج، وهي عقوبة مناسبة حلجم اجلرمية وخطور
ين عليه لصغر سنه، وهذه العقوبة مناسبة وتؤدي  ين عليه ومت اعتباره خطف لعدم االعتداد برضا ا الطفل ا

الردع العام واخلاص وفيما خيص عقوبة فعل اخلطف عن طريق العنف أو التهديد أو االستدراج الغرض منها وحتقيق 
أو أي وسيلة أخرى، فينتقل التكيف عن اجلنحة إىل اجلناية، والعقوبة فيها هي السجن املؤبد وهي العقوبة جاءت 

عام للحد من تفشي هذه اجلرمية مناسبة لتحقيق الردع اخلاص خلطورة الفعل الذي قام به اجلاين وكذا الردع ال
ا  دد استقراره، وتصبح العقوبة يف أقصى درجا تمع و واستفحاهلا ومشارفتها على أن تصبح ظاهرة يعاين منها ا
وهي اإلعدام عندما يتعرض الطفل املخطوف للتعذيب أو العنف اجلنسي مهما كانت طبيعته أو إذا كان دافع 

  .)3(ترتب وفاة الطفل املخطوفاالبتزاز للحصول على فدية أو 

وهذه األفعال كلها تدل على خطورة إجرامية وعلى سلوك منحرف البد من مكافحته عن طريق سن 
أقصى العقوبات وأشدها وهي الوسيلة األجنع لتحقيق الغاية من العقوبة والنجاح يف مكافحة اجلرمية حمل الدراسة ، 

امة الضرر االجتماعي الذي تشبهه جرمية اختطاف األطفال، فاملشرع امتاز العقوبات حبيث تتالءم مع جس

                                                             
ية اجلزائرية للطفل يف القانون اجلزائري، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، غري مشورة، بلقاسم سويقات، احلما) 1(

  .65، ص 2011، 2010
  .66بلقاسم سويقات، املرجع السابق، ص ) 2(
  . 93، ص 2011، 2010ئر، غري منشورة، مرزوقي فريدة، جرائم اختطاف القاصر، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزا) 3(
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والتطبيق الفعال للعقوبات املنصوص عليها البد من تنفيذها بواسطة األجهزة املختصة يف تنفيذ العقوبات، ولكن 
ذا ال صراع من يف املقابل فعقوبة اإلعدام تشهد صراعا بني اإلبقاء عليها أو إلغائها متاما واملشرع اجلزائري تأثر 

ا يف الكثري  1993خالل جتميد التنفيذ سنة  إىل حد الساعة بالرغم من النص عليها يف قانون العقوبات والنطق 
من القضايا اجلزائية من طرف قضاة احلكم وهذا السبيل من سبل خيار الغاء لعقوبة اإلعدام، ولكن البد من رؤية 

  .)1(ال حيدها سوى عقوبة اإلعدام أن جرمية اختطاف األطفال تتم عن خطورة إجرامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : دور الشبكات االجتماعية في إثارة ومناقشة القضايا التي تهم الجمهور: المبحث الرابع
                                                             

  .94مرزقي فريدة، املرجع السابق، ص  )1(
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 : دور الشبكات االجتماعية في إثارة القضايا التي تهم الجمهور .1

ية هامة وحيوية بالنسبة إن أول عامل من العوامل اليت البد من توفرها، وجود رأي  عام هو وجود قض
جلمهور تتقسم أراءه بصددها وتتطلب اختاذ إجراء او رد فعل، فالرأي العام يبدأ أو وجوده بوجود اجلمهور املهتم 
بالقضية ما وامللفت حوهلا، ويف الوقت ذاته فإن اجلمهور ليس لديه صفة االستمرارية أو الثبات بل هو خيتلف يف 

م اهتماماته أو مصاحله، ويكفي لعدم وجوده فقدان القضية ألمهيتها، حجمه ونوعيته باختالف القضا يا اليت 
  .)1(ويتحدد الدور الذي تلعبه الشبكات االجتماعية بشأن القضايا اهلامة يف ثالثة أبعاد

ترتيب أولويات القضايا حيث ينبغي على مستخدمي هذه الشبكات أن خيتاروا من بني القضايا العديدة اليت  -
تمع تلك القضايا األولية اليت تأيت يف قمة اهتمامات اجلمهور، مث يقوم من خالل تواصلهم  يعيشها ا

ا وإمكانية متابعتها طوال  بتوسيع نطاق هذه القضايا وفرضها على تفكري اجلمهور وخلق دوافع االهتمام 
ا  .فرتة إثار

كثري من املشكالت والقضايا املوجودة يف إثارة قضايا حساسة مل تنشرها وسائل اإلعالم األخرى، فهناك ال -
تمع ومل تتعرض هلا وسائل اإلعالم ا تتعارض مع سياسة الوسيلة أو مل تتمكن هذه األخرية من  )2(ا إما أل

التوصل إىل خيوطها، ومعظم هذه القضايا يف الغالب ترتبط بأوجه الفساد والقصور اليت يعاين منها األفراد يف 
املختلفة ومستخدمي الشبكات االجتماعية مبا يتميزون به من حرية كبرية ميكنهم من األجهزة واملصاحل 

خالل عالقتهم القوية واملشبعة التوصل إىل أدلة قضايا الفساد واالحنراف واالختطاف وغريها والقدرة على 
سبب الشبكات يف إطالق الشرارة األوىل اليت تتيح بعد ذلك للوسائل األخرى تناول هذه القضايا وبالتايل تت

 .إثارة قضايا تكون نواة لوجود رأي عام
طرح افكار جديدة فكثري من مستخدمي الشبكات االجتماعية كان هلم الفضل يف تقدمي أفكار جديدة مل  -

تكن موجودة من قبل حيث يثري اختالف وجهات النظر حول مدى شرعيتها وأمهيتها للمجتمع إىل أن 
الغالبية على تأييدها وتنفيذها وبالتايل ميكن للشبكات االجتماعية أن  تكون رأي عام حياهلا، واستقرت

 .)3(تبتكر أفكارا من العدم تكون نواة لرأي عام مفاجئ

 

 :دور الشبكات االجتماعية في مناقشة القضايا التي تهم الجمهور .2

                                                             
  .19القاهرة، ص ،1حارص صابر، اشكاليات اإلعالم يف التأثري على الرأي العام، ، العريب للنشر والتوزيع، ط) 1(
  .21خمتار التوهامي، املرجع السابق، ص ) 2(
  .22خمتار التوهامي، املرجع السابق، ص ) 3(
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م اجلمهور تلك العملية اليت يتم مبقتضاها حيدد التفا عل االجتماعي بني يقصد مبناقشة القضايا اليت 
اجلماعات من خالل املناقشة اجلدلية والعلنية لوجهات النظر املختلفة واليت تنجح يف إجياد مجهور واع ومهتم 
بالقضية حمل النقاش ومن مث يتكون رأي عام حوهلا حىت وإن مل يتاح هلذا الراي فرصة التعبري عن نفسه، ويتحدد 

  :ي÷حيال أمهية املناقشة عملية توجيه الراي العام يف مخسة أبعاد الدور الذي تلعبه الشبكات االجتماعية 

 :امداد الجمهور بالمعلومات الالزمة - 

إن الدور املتفاقم للشبكات االجتماعية بشكل عام ينبغي أن ينصب يف إمداد اجلماهري باملعلومات واآلراء 
للرأي العام، وهذه املعلومات تكون أكثر فعالية اليت متثل املادة اخلام  واإلحصائياتواحلقائق والبيانات  واألفكار

األخرى نظرا الرتباطها بعناصر بشرية أكثر دراية وخربة، زد على ذلك تقوم  اإلعالميةمن معلومات الرسائل 
ا أن تثري املناقشة من ناحية  الشبكات االجتماعية بتقدمي معلومات أكثر عمقا وأكثر أمهية وأكثر جدة من شأ

إن الشخص املطلع على جمريات أمور رعيته، بينما : ورة وجهات النظر من ناحية أخرى، واملثل يقولوتساعد يف بل
 .)1(يعترب الشخص املطلع على بواطنها مواطن

 :الكشف عن الحقائق وتقديمها بصورة متكاملة - 

 :ميكن للشبكات االجتماعية نشر احلقيقة من خالل

املعلومات واآلراء املقدمة واليت تعترب مبثابة وثائق تساعد الفرد  تقدمي الشواهد واألدلة اليت تربهن على صحة -
تمعات النامية أهم من صدق اآلراء  على تكوين رأيه وهو مطمئن لصحته، إذ أن صدق املعلومات يف ا
نفسها، وهذه األمهية محلت البعض إىل االعتقاد بأن الشعب الذي حتجب عن املعلومات الصادقة يفتقر إىل 

 .احلرية مقومات
تستطيع الشبكات االجتماعية أن تعمل كقوة مضادة يف مواقف حتاول فيها السلطات القائمة أن تشوه  -

املعلومات واحلقائق املتصلة بقضايا هلا أمهية عامة، حيث ميكنها تنفيذ مزاعم السلطات والرد عليها وكشف 
 أساسوتبصري عقل اجلمهور الذي هو اجلانب اآلخر واستكمال املعلومات اخلاطئة، مما يساهم يف تنوير 

 .تكوين الرأي السليم
م، ال انينقل الوقائع املرتبطة باألشخاص واجلماعات نقال أم - م سلبيا مجيابيا م ألن هذه  إبداعا أو احنرافا

 .)2(الوقائع هي جوهر احلقيقة اليت تساعد يف بلورة اآلراء، إما اآلراء املؤيدة أو املعارضة
 :اإلعالنيةيد من المادة استخالص المف - 

                                                             
  .25، ص 1996،القاهرة، 1إمام إبراهيم، اإلعالم واالتصال باجلماهري، مكتبة األجنلو املصرية، ط) 1(
  .26، 25إمام إبراهيم، املرجع السابق، ص ص ) 2(
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  :ويتحدد ذلك بطريقتني

إعادة عرض ما تقوله وسائل االتصال عن القضية املثارة بشكل بسيط، ففي مرحلة املناقشة يتعذر على القراء  -
متابعة كل ما ينشر يف وسائل االتصال وبالتايل تصبح حاجة اجلماهري إىل خالصات للكم اهلائل من 

ضروريا وهاما وبدونه يتعذر تكوين آراء إيزاء القضايا املطروحة ولذلك ميكن أن تقوم املعلومات املعروضة أمرا 
 .)1(الشبكات االجتماعية بإعادة تقدمي املواد اإلعالمية بشكل جيد

حتليل املعلومات اليت تنشرها كافة وسائل االتصال، حيث تعترب الشبكات االجتماعية من قادة الراي الذين  -
همة حتليل ما تقوله وسائل االتصال بشأن قضايا الراي العام املثارة، وبالتايل فإن أصبحت توكل إليهم م

الكثري من مستخدمي هذه الشبكات ينتظرون حتليل هذه املعلومات واستخالص املفيد منها بغرض املساعدة 
 .)2(يف تكوين وجهة النظر املطلوبة

 :المعرفي المتعلق بالقضية اإلنتاجعرض  - 

مي الشبكات االجتماعية تلخيص ما نشر قدميا وحديثا وله عالقة وثيقة بالقضية حيث ميكن ملستخد
املطروحة للنقاش، وال تتوقف الشبكات االجتماعية عند العرض بل يسعى مستخدموها إىل تقييم هذه األعمال 

جياب وكذلك والتعليق عليها أو إبداء مالحظات حوهلا، وبالتايل متكن املهتم أن يتعرف على مواطن القوة واإل
أوجه القصور فضال عن التعرف عن مضمون حدث ما، مما يساعد اجلماهري ليس فقط يف تكوين وجهة نظرهم 

 .)3(بل يف تكوينها على أساس يقود إىل رأي عام صحيح

 :االرتقاء بالمستوى الفكري للجماهير - 

م، إن مستوى هذه اجل ماهري يرتفع وينخفض وفقا إن حدود املعرفة لدى اجلماهري حتكمها معارفهم وخربا
هلذه املعارف، وترتبط املناقشة املستمرة ارتباطا وثيقا باملستوى الفكري للجماهري، وتعترب الشبكات االجتماعية 

  .)4(عام  رأيبشكل خاص مصدرا رئيسيا يف االرتقاء مبستوى وثقافة القراء مما يساعد يف خلق 

  

  

  :س بوكيالحراك االجتماعي عبر مواقع الف  .3
                                                             

تمعات احمللية، دار املتنيب  للنشر والتوزيع، قطر، ) 1(   . 40، ص 2005خالد سليم، ثقافة مواقع التواصل االجتماعي وا
  .27إمام إبراهيم، املرجع السابق، ص ) 2(
  .60، ص  2،1998عقيق عواشة، الرأي العام بني الدعاية واإلعالم، اجلامعة املفتوحة، ط) 3(
  .45خالد سليم، املرجع السابق، ص ) 4(



   : الفصل الرابع

 81 

إن شبكات التواصل االجتماعي من بينها موقع الفيس بوك خاصة ذو تأثري عايل الفعالية مل يتصوره 
واالتصال، بل يتفوق على العديد من الفضائيات يف النقل املباشر لألحداث والوقائع، فقد  اإلعالماحملللون وخرباء 

بناء اجليل اإللكرتوين اجلديد يف سباق مع بث أخبارا بلحظتها متضمنة حوارا ومقاطع مرئية التقطها شباب من أ
القنوات الفضائية، مثل ما حدث يف تغطية أمطار جدة وسيوهلا، والدعوات اإلجيابية للمشاركة يف أعمال تطوعية 
ملساندة املتضررين، بل إن الفيس بوك ساهم يف صناعة ثقافة التأثري من قبل بعض املؤثرين من مستخدمي 

االحتجاجات املصرية األخرية، اليت بدأت إلكرتونيا مث أصبحت ثورة شبابية شعبية على االنرتنت، كما كان يف 
  .أرض الواقع

إن الفيس بوك من عوامل االفرتاضية ومدونات اإللكرتونية وضعت أخريا يف احلسبان، حيث أصبح وسيلة 
اصل االجتماعي عرب االنرتنت، اتصال رئيسية مستخدمة يف أحناء شىت من العامل، استطاع أن يزيد من مهارات التو 

وعزز تواجد كثري من الناس يف حمادثات وجتمعات إلكرتونية بني متصفحي الشبكة العنكبوتية، واستقطب أعداد  
  .كبرية من البشر بكافة األعمال والتوجهات واالجتاهات وبالتايل انطالق مرحلة جديدة من التواصل

القات إلكرتونية أكثر عمقا بني املتصفحني، تبادلت فيها وطرأت تلك الشبكات التفاعلية العنقودية لع
املعلومات والبيانات واآلراء واألفكار يف شفافية وحرية، وأصبح إحدى الوسائل احملورية للتعبري عن الرأي، لتضع 
حراكا اجتماعيا واقعيا، وتركيبة متداخلة بني أفراد ومجاعات خمتلفة ومتجانسة، وذلك هو الذي خلق صراعا 

  .)1(جوجل ومايكروسوفت سعيا المتالك تلك املواقع التفاعلية: نافسيا بني املواقع االلكرتونية العاملية مثلت

االجتماعي اجلديد الذي يشهد حركة ديناميكية من التطوير واالنتشار، كان يف بداياته  اإلعالموهذا 
ت ليتحول من أداة نصية عرب الكتابة إىل أداة جمتمعا انرتنتيا على نطاق ضيق وحمدود، مث ما لبث أن ازداد مع الوق

م، بضغوط من القوة املؤثرة اليت تستخدم يف تأثريها بأمناط  إعالمية مسعية بصرية تؤثر يف قرارات املتأثرين واستجابا
  .، كون املتأثر وأمناطه حمورا مهما يف عملية التأثري)السمعي، البصري، احلسي(الشخصية للفرد 

بوك أحد مواقع التواصل االجتماعي ساهم يف تفعيل املشاركة لتحقيق رغبة كل فئة مشرتكة ومبا أن الفيس 
يف نفس االهتمامات واألنشطة، فإن له أيضا دور يف التجييش والتفاعل والتأثري بقيادات غري منظمة، واستطاعت 

  .)2(والتوجهات إىل مشروعات عمل جاهزة للتنفيذ واألفكارأن حتول األقوال 

  

  .موقع الفيس بوك وتشكيل الرأي العام الجزائري حول ظاهرة اختطاف األطفال: الخامسحث المب

                                                             
  .21حارص صابر، املرجع السابق، ص ) 1(
  .21املرجع نفسه، ص  )2(
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الرقمية من ضرورات احلياة، وهي مبثابة حلقة الوصل بني كل مؤسسات  واإلعالمأصبحت وسائل االتصال 
اجتماعية ومقومات ومكونات البناء االجتماعي، وعلى عاتقها تقوم عمليات شرح وتقدمي ما لدى كل مؤسسة 

العام يف تعبئة اجلماعات وحشدها  الرأيدورا بالغ األمهية واخلطورة يف تشكيل  اإلعالمألخرى، إذ تؤدي وسائل 
حول أفكار وآراء واجتاهات معينة، مهما كانت هذه اجلماهري متباعدة جغرافيا، أو غري متجانسة دميغرافيا، وزادت 

التصال الرقمية يف حتقيق املزيد من التأثري على اجلماهري وتوجيهها حنو التطورات التكنولوجية اهلائلة قدرة وسائل ا
  .آراء وأفكار معينة

كبرية للتحرك   إمكانيةوساهم االنتشار احلر للمعلومات من خالل شبكات التواصل االجتماعي يف خلق 
بوك وهلا وخنص موقع الفيسر املواطن حمعرفة واسعة ودقيقة باألحداث وبالتايل التأثري على تصو  أساسالشعيب على 

العام وذلك راجع إىل البيئة االتصالية  الرأيمن أهم مواقع التواصل االجتماعي اليت متارس تأثريات قوية يف تشكيل 
العام  الرأييف السنوات األخرية حلقة وصل بني  أصبحاليت تتم من خالهلا عمليات التلقي ملوقع الفيس بوك فهو 

  .)1(وصناع القرار

ه يناقش ويتناول املواضيع والقضايا املختلفة اليت تؤثر على الرأي العام ومتس اهتمامات أفراد كما أن
تمع وذلك بتوفري املعلومات  والصور والنقاشات والتعاليق واآلراء اليت تشكل رؤيتهم حنو قضايا الساعة  واألفكارا

كل مزايا وسائل االتصال التقليدية واحلديثة أيضا   مجع بني إعالميةوهذا ما جعله يتميز بقوة التأثري ألنه كوسيلة 
العام على املستوى اجلمعي،  الرأيومن خالل مزاياه االتصالية فإن هذا املوقع يربط بني التغريات اليت حتدث يف 

فيقدم اجتاهات خمتلفة ومتعارضة أو متوافقة بصدد قضية معينة، فقد يكون من خالله قياس تأثري كل من هاته 
العام كما يتشكل االختالف والتوافق حىت على مستوى األفراد، حيث تعتمد التأثريات على  الرأيهات يف االجتا

، وقبول )مرحلة التلقي(التعرض لرسائل االتصال اليت يقدمها املوقع االجتماعي وفهمها : عملية ذات مرحلتني ومها
تتأثران مبستوى ) التلقي، القبول(تان العمليتان ، وها)مرحلة القبول(حمتوى هذه الرسائل اليت تنشر عرب املوقع 
  .ووعي األفراد حول مناقشة املواضيع والظواهر

ومن وجهة نظر جون زيللر وهو أحد الباحثني يف العوامل املؤثرة يف تشكيل اجتاهات الرأي العام فإن ميول 
الرأي العام إضافة إىل طبيعة البيئة  الفرد وثقافته وآراء واجتاهات الصفوة والشخصيات االجتماعية دورا يف تشكيل

عامال مهما يف طبيعة التأثري على الرأي العام هلذا " زيللر"واعتربها  إعالميةاملعلوماتية اليت تقدم من خالهلا رسائل 
  .، خالل تواصل األفراد فيما بينهماألفكاراعترب موقع الفيس بوك وسيلة للتحفيز واملناقشة وخلق وطرح 

عترب أن أسلوب معاجلة املعلومات وطرح الرسالة وقوة الرباهني من أهم املتغريات املؤثرة كما ميكن أن ن
فعليا يف مستخدمي موقع الفيس بوك، وهي متعلقة أيضا مبا هو قائم باالتصال حبيث حيافظ على انتباه األفراد 

                                                             
  .50، ص 2011، العدد األول، ديسمرب إسرتاتيجيةالعام، قضايا  رأيوالعبد الصادق عادل، الفضاء اإللكرتوين  )1(
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ا وذلك من خالل بث أفكار ومعلومات حيوية وملموسة  وجذب اهتمامهم حول املواضيع املراد مناقشتها وإثار
ومثرية للخيال يف بعض جوانبها وقريبة من الواقع املعاش زمانيا ومكانيا وحسيا وبناءا على ذلك فإن املعلومات 
واألفكار واآلراء املقدمة من خالل موقع الفيس بوك حتديدا أكثر املواقع تأثريا يف تشكيل اجتاهات الرأي العام 

لكونه وسيلة اتصالية تفاعلية نشطة متزامن يضمن وصول رسائله إىل اجلمهور وذلك بفضل خصائصه الرقمية 
بسرع فائقة، حيث برز هذا التفاعل عرب صفحاته أثناء ظهور حاالت اختطاف األطفال حيث عرفت هذه 

التأثري األخرية إقباال كبريا من طرف اجلمهور املهتم بالظاهرة والذي أثرت فيه بشكل كبري وقد اتضح هذا التفاعل و 
من خالل الصور والفيديوهات وخمتلف املنشورات والكتابات اليت نشرت حول القضية، وقد تبينت من خالهلا 
م الفكرية والعلمية والثقافية ففتحوا آفاق للنقاش  اجتاهات ووجهات نظر وآراء األفراد واجلماعات مبختلف مستويا

تمع خبطورة القضية اليت هددت واحلوار اهلادف قصد الوصول والتعرف على أسباب الظ اهرة وحماولة توعية ا
  .بعض مبادئه وأخالقه ووضع اقرتاحات ختفف وتقلل من انتشار الظاهرة
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  :خالصة

ع ف هلذه اجلرمية وكيف عرفها املشر من خالل دراسة جرمية اختطاف األطفال توصلنا إىل حتديد تعري
تمع اجلزائري وارتفاع حدة اجلزائري وتبيان أغراضها وآثارها ا لضارة وكذالك مدى انتشارها بشكل كبري يف ا

إجياد وسائل الوقاية  إحصائيات األطفال املخطوفني، وهذا ما يستلزم ضرورة التشديد يف معاقبة الفاعلني وضرورة
   .من خالل موقع الفيس بوك العام اجلزائري  الرأيهذا وفق ما دعى له واحلماية و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الجانب التطبیقي :....................................................................الفصل الخامس

 85 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجانب التطبيقي :الفصل الخامس
  

  البيانات السوسيوديمغرافية: المحور األول

  االجتماعية عادات وأنماط مستخدمين أفراد العينة والشبكات: المحور الثاني

  دور الفيس بوك في تشكيل الرأي العام حول ظاهرة اختطاف األطفال: المحور الثالث

 



  الجانب التطبیقي :....................................................................الفصل الخامس

 86 

  :تمهيد

إن الدراسة امليدانية تزودنا مبختلف املعطيات الواقعية اليت متكننا من االطالع على خمتلف جوانب الظاهرة 
ا وهذا ال يأيت إال من خالل إتباع  املدروسة وذلك من خالل حتليلها وتفسريها واستخالص أهم النتائج املرتبطة 

ة الالزمة واملناسبة بالطريقة املنظمة واملنسقة بدءا من حتديد جماالت الدراسة املكانية والبشرية اإلجراءات املنهجي
تمع الدراسة مث األدوات املناسبة للحصول على  والزمنية مث حتديد املنهج املالئم لنوع الدراسة، فالعينة املمثلة 

  .نتائج العامةاملعلومات وبعد مجع املعلومات يتم حتليلها للوصول إىل ال
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  البيانات السوسيوديمغرافية: المحور األول

 يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس: 01الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
 %30  15  ذكور
  %70  35  إناث
موع   %100  50  ا

من عدد % 70بـ ضح لنا أن أعلى نسبة حسب اجلنس هي من اإلناث واليت تقدر و ي :01رقم  الجدول
  .مبحوث 15مبحوثني  من عدد% 30مبحوث أما أقل نسبة هي من الذكور اليت تقدر بـ  35املبحوثني 

شغال اآلباء بالعمل وعدم عادة هي اليت ترافق أطفاهلا إىل املدرسة نظرا الن المويرجع هذا التباين بني النسبتني أن ا
 .افقته عند العودةأوقات الفراغ ألخذ أطفاله إىل املدرسة ومر  توفر

 يبين توزيع أفراد العينة حسب السن    02 جدول رقم

  النسبة  التكرار  الفئات
20_25  8  16% 
25_30  16  32%  

  %52  26  فما فوق 30
موع   100  50  ا

سنة فما  30العينة حيث حتصلت الفئة العمرية من  ألفرادمتغري الفئة العمرية  :02يوضح اجلدول رقم 
،  %32سنة حيث شكلت بنسبة  30_25، تليها الفئة العمرية بني  %52وية قدرت ب فوق عن نسبة مئ

  "16سنة حصلت على مئوية 25_20ومن مت الفئة اليت بني 

اآلباء طبيعي فبعض  أمرفما فوق هذا 30من  أعمارهمالذين تعاملنا معهم معظمهم كانت  أفرادن ال
  الدراسةيف سن  أطفاليف هذه مرحلة عمرية لديهم  واألمهات
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  .يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي: 03الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
  %30  15  دون جامعي

  %70  35  جامعي
موع   %100  50  ا

يتضح أن أكرب نسبة من جمتمع الدراسة حتصلني على شهادات جامعية  02من خالل نتائج اجلدول رقم 
% 30مبحوثا أما أقل نسبة هم من مستويات دون جامعي بنسبة قدرت بـ  35من عددمبحوثني% 70قدرت بـ 

  .مبحوثا 15من عدد مبحوثني 

حيث يرجع هذا التباين بني النسبتني أن أفراد العينة اليت اخرتناها متعلمني وذات مستوى جامعي وهذا 
ا يف الدراسة   يرجع لطبيعة العيينة  القصدية اعتمد

  .زيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعيةيبين تو : 04الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
  %84  42  متزوج
  %6  3  مطلق
  %10  5  أرمل

موع   %100  50  ا

) ة(أما نسبة أرمل % 84أن أغلبية جمتمع الدراسة متزوجني بنسبة قدرت بـ  03نالحظ يف اجلدول رقم 
  %.6بـ ) ة(يف حني قدرت نسبة املطلق % 10قدرت بـ 

منه نستنتج أن أعلى نسبة من أفراد الدراسة متزوجني وهذا أمر طبيعي ألن عيينة الدراسة متثلت يف و 
  .أولياء األطفال فهم أكثر وعيا وخوف وحرص على أطفاهلم أما فيما خيص املطلقات واألرامل كان استثناء
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 .يبين وظيفة المبحوثين: 05الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
  %30  15  أساتذة

  %50  25  موظفني إداريني
  %20  10  أعمال حرة

موع   %100  50  ا

  :يتبني من اجلدول أعاله واخلاص بوظيفة كل مبحوث ما يلي

مبحوث، أما  25ومبحوثني وصل عددهم إىل %50أكرب نسبة كانت للموظفني اإلداريني متثلت بـ 
مبحوث، أما بالنسبة لألعمال احلرة  15إىل  ومبحوثني وصل عددهم%30بالنسبة لوظيفة التعليم متثلت بـ 

  .مبحوث 10وعدد مبحوثني وصل إىل % 10فتمثلت نسبتها بـ 

ا تعترب املهنة األكثر انتشارا  فمن خالل ما سبق نالحظ أن أكرب نسبة عادة إىل الوظيفة اإلدارية أل
ما أن أغلب أفراد العينة ذوي عليها يكون بشكل كبري وذلك راجع للسياسة االقتصادية للدولة، ك واإلقبال

شهادات جامعية وهو ما يتيح هلم الفرصة للحصول على مناصب شغل داخل اإلدارات العمومية واخلاصة، 
وكذلك يرجع إىل مستوى سنهم الذي يتناسب وطبيعة املهنة، أما بالنسبة لوظيفة التعليم فقد صادفتنا خالل 

وهم أولياء يف آن واحد  وأساتذةاحلضانة وحينها صادفنا معلمني  اختيار عينة البحث حيث اخرتنا املدارس ودور
  .حيث قمنا بتوزيع بعض االستمارات عليهم، أما بالنسبة لألعمال احلرة فقد اختلفت بني املقاولني والتجار
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 .يبين توزيع أفراد العينة حسب الدخل المادي: 06الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
  %40  20  متوسط
  %22  11  ضعيف

  %38  19  جيد
موع   %100  50  ا

تمع الدراسة هو دخل متوسط بنسبة قدرت بـ  05نالحظ يف اجلدول رقم  من % 40أن الدخل املادي 
مبحوث كذلك نسبة الدخل  19من عدد مبحوثني % 38مبحوث أما الدخل اجليد بنسبة  20عدد مبحوثني 

  .مبحوث 11من عدد مبحوثني %22الضعيف قدرت بـ 
تمع اجلزائري  ومنه نستنتج أن أعلى نسبة من جمتمع الدراسة لديهم دخل متوسط وهذا يرجع إىل طبيعة ا

  .فمعظمه من الطبقة املتوسطة
  عادات وأنماط مستخدمين أفراد العينة والشبكات االجتماعية : المحور الثاني
 .المفضلة اإلعالميةيوضح الوسائل : 07الجدول رقم 

  النسبة  لتكرارا  الفئات
  %24  12  تقليديةوسائل إعالمية 
  %76  38  تكنولوجية حديثةوسائل إعالمية 

موع   %100  50  ا

الوسائل : جند أن حيثاملفضلة من طرف عينة البحث  اإلعالميةيتبني من اجلدول أعاله اخلاص بالرسائل 
مبحوث، أما الوسائل  32وصل إىل  وعدد مبحوثني% 76التكنولوجية احلديثة احتلت املرتبة األوىل بنسبة 

مبحوث، ويرجع التباين يف  12وعدد مبحوثني وصل إىل % 24التقليدية جاءت يف املرتبة الثانية بنسبة  اإلعالمية
ا تعترب  النسبتني إىل التطورات التكنولوجية اليت تفرض على األفراد االعتماد عليها يف عصرنا احلايل وكذلك كو

ليها يف كل األوقات وكذلك ما توفره من إمكانيات وخصائص تكنولوجية من الصور مصدر ميكن الرجوع إ
ا تتميز بالتفاعلية والالتزامنية  اإلعالميةوالفيديوهات والكتابات والتعليقات اليت تفتقدها الوسائل  التقليدية، كما أ

ا تتيح سهولة وكذلك املشاركة واالنتشار حيث تتيح لكل شخص أن يكون ناشرا لرسالته إىل اآل خرين، كما أ
اليت تنشر الوقائع  اإلخباريةحيث تتوفر على اآلالف من املواقع  اإلعالموفورية  اإلخباريةاالتصال باملواقع 

  .واألحداث اليت تتم داخل الوطن ويف بقاع كثرية من العامل
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  : الشبكات االجتماعيةيبين مفهوم : 08جدول رقم 

  النسبة  التكرار   الفئات 
  %28  14  يلة تواصل واتصالوس

  %52  26  هي مصدر للمعلومات واألخبار
  %20  10  شكل من اإلعالم اجلديدة له تأثري قوي على اجلمهور
موع    %100  50  ا

ا  تعددت تعريفات الشبكة االجتماعية لدى أفراد العينة وتباينت النسب حبيث غالبية األفراد عرفوها بأ
أيضا هناك من يرون أن الشبكات االجتماعية وسيلة تواصل % 52ألخبار بنسبة مصدر للمعلومات املتنوعة وا

ا شكل من % 20أما % 28واتصال وقد متثلت نسبتهم يف   اإلعالم اجلديد هلا تأثري قوي إشكالعرفوها بأ
ماته على اجلمهور وهذا االختالف يف التعاريف راجع إىل طبيعية املستوى الثقايف لكل شخص ومكتسباته ومعلو 

  .القبلية حول الشبكات
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 .يوضح أهم الشبكات االجتماعية اليت يتم االقبال عليها: 09الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
Facebook  35  70%  
Youtube  07  14%  

Instagram  06  12%  
Twitter  02  %4  

موع   %100  50  ا

كات االجتماعية األكثر استخداما من طرف عينة البحث جند يتبني من خالل اجلدول أعاله واخلاص مبواقع الشب
  :أن

  .مبحوث 35ومبحوثني يصل عددهم إىل %70شبكة الفيس بوك هي الشبكة األكثر استخداما بنسبة 
فهي الشبكة الثانية األكثر استخداما بعد شبكة الفيس بوك بنسبة  Youtubeأما بالنسبة لشبكة 

ومبحوثني يصل %12حوثني، أما شبكة انستغرام فقد نالت نسبة مب 7ومبحوثني يصل عددهم إىل 14%
  .ومبحوثني فقط%4مبحوث أما شبكة تويرت جاءت يف املرتبة األخرية بنسبة  6عددهم إىل 

ا األكثر انتشارا واستخداما من طرف األفراد، حيث  فاملالحظ أن أكرب نسبة نالتها شبكة الفيس بوك أل
بوك العاملية القت إقباال كبريا العام احلايل حيث بلغ عدد مستخدميه حنو  أوضحت الدراسة أن شبكة الفيس

ب يف املرتبة الثانية بنحو مليار زائر شهريا مث شبكة تويرت بنصف و مليار مستخدم عامليا مث جاء موقع اليوتي 1.15
داما يف العامل العريب مليون، كما أن الفيس بوك يعترب األكثر استخ 130مليار مستخدم وشبكة االنستغرام بنحو 

أطلقها مركز  إحصائياتحيث يتصدر القائمة بدولة اجلزائر ومصر واإلمارات العربية وتونس وذلك حسب 
  .املعلومات ومسؤولة التخطيط االسرتاتيجي بوزارة االتصال املصرية
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  .يبين امتالك اشتراك في البيت:  10الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
  %64  32  نعم
  %36  18  ال

موع   %100  50  ا

  :يتبني من خالل اجلدول أعاله واخلاص بنسبة امتالك اشرتاك يف البيت من طرف عينة البحث ما يلي
اليت تعترب األغلبية وعدد املبحوثني وصل % 64من ميلكون اشرتاك انرتنت يف البيت وصلت نسبتهم إىل 

مبحوث من  18أي ما يعادل % 36وصلت نسبتهم إىل مبحوث، أما من ليس لديهم اشرتاك فقد  32إىل 
م بالشبكات االجتماعية واالنرتنت ككل  العينة، ويرجع هذا التباين بني النسبتني إىل ثقافة أفراد العينة واهتماما
االت كالتعليم واحلصول على املعلومات والرتفيه، حيث  وكذلك االعتماد عليها والرجوع إليها يف الكثري من ا

  .بحت أصال ال ميكن االستغناء عنه يف البيوت حالياأص
 .يمثل عدد الحسابات التي يمثلها كل مبحوث: 11الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
  %64  32  حساب
  %22  11  حسابني

  %14  7  2أكثر من 
موع   %100  50  ا

  :عينة البحث أن يتبني من اجلدول أعاله واخلاص بعدد احلسابات اليت ميتلكها املبحوثني من

من أصل  32أو مبحوثني يصل عددهم إىل % 64غالبية املبحوثني ميتلكون حساب واحد فقط نسبته 
 50مبحوث منأصل  11ومبحوثني يصل عددهم إىل %22مبحوث، وربع املبحوثني ميلكون حسابني بنسبة 50

وقد رجعت أكرب نسبة إىل من  مبحوثني 7وما ميثله % 14أما نسبة من ميلك أكثر من حسابني فقد متثلت يف 
ميتلكون حساب واحد وذلك راجع لتحفظ املبحوثني وخوفهم من الوقوع يف مشاكل إلكرتونية كالقرصنة وغريها 
ا  ويرجع أيضا إىل رغبة املبحوثني يف امتالك حساب واحد نظرا لالنشغاالت واملسؤوليات العديدة اليت يتحملو

  .وضيق وقتهم
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  .املبحوثني للشبكات االجتماعية تصفحل ميث: 12الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
  %32  16  دائما
  %18  09  غالبا

  %30  15  أحيانا
  %20  10  نادرا

موع   %100  50  ا

  :يتبني من اجلدول أعاله واخلاص بنوعية وصفة تعرض كل مبحوث من املبحوثني للشبكات االجتماعية ما يلي

مبحوث وأكثر  16وعدد مبحوثني يصل إىل %32ل دائم وصل إىل من يتعرضون هلذه الشبكات بشك
مبحوث، أما من يتعرض  15ومبحوثني وصل عددهم إىل %30من ربع املبحوثني يتعرضون هلا أحيانا بنسبة 

مبحوثني أما نسبة املبحوثني الذين  10ومبحوثني وصل عددهم إىل %20هلذه الشبكات نادرا متثلت نسبتهم يف 
  .مبحوثني 9أي ما يصل إىل % 18لبا متثلت بـ يتعرضون هلا غا

ومنه نالحظ أن اكرب نسبة عادة إىل أن ما يتعرضون لشبكات التواصل االجتماعي بشكل دائم وذلك 
راجع لرغبتهم يف استخدامها للحصول على كل األخبار واملستجدات السياسية واالجتماعية وكل ما يدور حوهلم 

جع إىل املستوى التعليمي ألفراد العينة الذين كانوا أغلبهم جامعيني وكذلك نسبة إىل حمليا أو عامليا كما أن هذا را
  .صغر سنهم ومعايشتهم للعصر والتطورات التكنولوجية احلديثة ومتابعتها
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  .يبني متوسط استخدام الشبكات االجتماعية :13الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
  %28  14  أقل من ساعة

  %48  24  عة إىل ساعتنيمن سا
  %24  12  ساعات فأكثر 3من 

موع   %100  50  ا

من افراد العينة يستغرقون من ساعة إىل ساعتني يف استخدام % 48أن  13يالحظ املتأمل للجدول رقم 
شخص  12ال يتجاوز استخدامهم أقل من ساعة ويليهم % 28الشبكات االجتماعية كأكرب نسبة مقابل 

  %.28ساعات بنسبة  3ات االجتماعية بقائهم عرب الشبك
وقد يعود هذا إىل التوفر الدائم لشبكة االنرتنت سواء يف منازهلم أو يف مقرات عملهم مما جعلهم يف 
اتصال الكرتوين طويل عرب الشبكات االجتماعية ويتبني من اجلدول أن أكرب فئة يطول استخدامها للشبكات 

هذا منطقي جدا حبيث أن هذه املدة عادية وطبيعية ال تفوق حدود املعقول االجتماعية ما بني ساعة إىل ساعتني و 
  .يف استخدام الشبكات االجتماعية

  .يبين نوع الوسيلة المستعملة في التصفح: 14الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  فئات
  %42  21  احلاسوب الشخصي

  %38  19  اهلاتف الذكي
  %20  10  اللوحة الذكية

موع   %100  50  ا

 50من أصل  12حيث يصل عددهم % 42البية املبحوثني يستخدمون احلاسوب الشخصي بنسبة غ
كأقل خيار وقد يرجع % 20من اهلاتف الذكي والباقي اختاروا اللوحة الذكية بنسبة % 38مبحوث، ويتواصل 

أو اللوحة أي  تفاختيار الغالبية للحاسوب لالمتيازات اليت مينحها احلاسوب ملستخدميه من شاشة أكرب من اهلا
وهذا ما يغيب ) صور، فيديوهات، أصوات، كتابات(راحة يف رؤية وتصفح حمتويات الشبكات باختالف نوعيتها 

  .يف بعض أجهزة اهلواتف أو اللوحات الذكية حيث يتعب مستخدمهم من صغر حجمهم
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  .يبين نوع البيانات المدرجة في حسابات األفراد: 15الجدول رقم 

  النسبة  ارالتكر   الفئات
  %32  16  بيانات حقيقية
  %28  14  بيانات مزيفة
  %40  20  بيانات خمتلطة

موع   %100  50  ا

م وهذا ما  50تبني من اجلدول أن غالبية املبحوثني املتمثلني بـ  مبحوث يدرجون بيانات خمتلطة يف حسابا
م احلقيقية ل إدراجليس لديهم مانع يف % 32و % 40ترمجته نسبة  يفضلون استعمال بيانات %28كن بيانا

م يرفضون أن يتعرف عليهم أحد وهذا قد يعطيهم نوع من احلرية  م الشخصية وهذا قد يعود أل مزيفة يف حسابا
م وآرائهم، أما فيما خيص أعلى نسبة وهم املبحوثني الذين يعتمدون بيانات  رمبا أكثر يف التعبري عن انشغاال

معلومات حقيقية عن أنفسهم وأخرى مزيفة أو ومهية مثال أن يستخدم اسم  ضعواخمتلطة فهم ال ميانعون أن ي
  .مستعار لكن يضع السن احلقيقي مع طبيعة العمل أو مكان اإلقامة

  .يوضح دوافع استخدام الشبكات االجتماعية: 16الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
  %44  22  إخباريةدوافع 

  %40  20  تثقيفية
  %16  8  ترفيهية
موع   %100  50  ا

أي  إخباريةمن نسبة املبحوثني يستخدمون الشبكات االجتماعية لدوافع % 44كما توضح من اجلدول 
قصد التعرف على آخر األخبار املختلفة ومواكبة األحداث اجلارية والبقاء على علم بكل ما هو جاري ونسبة 

يرون يف الشبكات دافع تثقيفي بالنسبة  أشخاصوهو % 40قريبة جدا اختار البعض الدافع التثقيفي متثلت يف 
ا جمال ترفيهي هلم متثلوا يف    ....).تبادل األحاديث، % (16مبحوثني أي  8هلم أما أقلية من جيدو

م   إخباريةويرجع اختيار األغلبية إىل دوافع  م ناضجة نظرا لكو م آباء وأمهات تكون اهتماما كو
  .نضج وهذا ما يتوفر يف أفراد العينة اليت اخرتناهايتمتعون بدرجة من الوعي وال
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  .خصائص الشبكات التي دفعت المبحوثين لتبنيها يبين: 17الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
مصدر ميكن االعتماد عليه يف احلصول على 

  املعلومات يف كل األوقات
38  76%  

تتميز باملشاركة والتفاعل مع األخبار واألحداث 
  ريةاجلا

12  24%  

موع   %100  50  ا

يرون بأن الشبكات االجتماعية غنية % 76فرد ما متثله  38إىل  17انقسم املبحوثني يف اجلدول رقم 
ا مصدر ميكن االعتماد عليه يف احلصول على املعلومات يف كل األوقات  باملعلومات واألخبار والتفاصيل وأ

ص الذين يعتمدون على الشبكات يف املشاركة والتفاعل مع األخبار وهم األشخا% 24وتليها أقل نسبة متثلت بـ 
  .واألحداث اجلارية
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  دور الفيس بوك في تشكيل الرأي العام حول ظاهرة اختطاف األطفال: المحور الثالث

  القضايا االجتماعية في المجتمع الجزائري حلبوك في إدارة و  الفيسمساهمة يبين : 18الجدول رقم 

  النسبة  التكرار   فئاتال

  %54  27  نعم

  %26  13  ال

  %20  10  نوعا ما 
موع   %100  50  ا

يتبني من اجلدول أعاله واخلاص باملعلومات اليت نشر يف الفيس بوك هلا دور يف إدارة وحل القضايا 
تمع اجلزائري حيث جند أن نسبة اإلجابة بنعم فاقت نصف العينة أي  حوثني وصل ومب %54االجتماعية يف ا

يف حني  13ومبحوثني وصل عددهم إىل  %26بالنسبة باإلجابة بال فتمثلت يف  أمامبحوث،  27عددهم إىل 
مبحوثني وهلذا نالحظ أن أكرب نسبة  10حيث وصل عدد املبحوثني إىل % 20متثلت نسبة اإلجابة بنوعا ما بـ 

لألساليب اليت توفرها هذه الشبكة حيث أن  هي أن هذه الشبكة تساهم يف حل القضايا االجتماعية وذلك راجع
اليت حتيط به واملشاركة فيها بصورة فعالة ومؤثرة حيث أصبح له  اإلعالميةالفيس بوك يعيد  للجمهور فهم الثقافة 

تمع يف ظل حوار تكون ركيزته الندية  بني الفرد والنخبة  دور يف التعبري عن االجتاهات واألفكار كافة داخل ا
ري حيث حتول من جمرد وسيلة لنقل اخلرب أو التعليق عليه إىل وسيلة هلا دور يف معاجلته وإثارة ردود األفعال واجلماه

حوله، حيث يتم نقل األخبار عن الصفحات على الفيس بوك إىل الصحف الورقية والربامج الفضائية ما يزيد من 
  .حجم تأثريها وانتشارها واملسامهة يف حلها
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  .الفيس بوك في توجيه الرأي العاممساهمة  يبين مدى: 19م الجدول رق

  النسبة  التكرار  الفئات
  
  
  نعم

    النسبة  التكرار  الفئة
  

56%  
  %10  05  مناقشة االراء واألفكار
  %06  03  من خالل عرض وجهات النظر
  %28  14  معاجلة القضايا االج والتفاعل من خالهلا

تمعتوعية املواطن بالقضايا واملش   %12  06  اكل اليت متس ا
  28  56%  

  %44  22  ال
موع   %100  50  ا

يتبني من اجلدول أعاله واخلاص مبسامهة الفيس بوك يف توجيه الرأي العام حيث جند أن نسبة اإلجابة بنعم 
مبحوث، أما من كانت إجابتهم بال فتمثلت نسبتهم يف  28وعدد مبحوثني وصل عددهم إىل % 56فاقت 

مبحوث ويرجع التباين بني النسبتني إىل أن الفيس بوك يساهم يف توجيه  22واملبحوثني وصل عددهم إىل 44%
وكذلك كونه يعرض % 10الرأي العام ألنه يساهم يف مناقشة وتبادل األفكار حيث متثلت نسبة هذا الرأي ب 

ا حيث وصلت نسبتها إىل وجهات النظر ومينح للفرد حرية الرأي والتعبري يف خمتلف القضايا مبختلف  جماال
، وكذلك الفيس بوك له دور فعال يف معاجلة القضايا والتفاعل معها من خالل نشر املضامني اخلاصة بكل 28%

كما أن الفيس بوك %06قضية، والتعليق عليها وتبادهلا مع اآلخرين حيث وصلت نسبة هذا الرأي أيضا إىل 
تمع احمللي واملسامهة يف مناقشتها وحتليلها ومعرفة يلعب دورا كبريا يف توعية املواطن بال قضايا املختلفة اليت تسود ا

ا وحماولة الوصول إىل حلول هلا ومتثلت نسبة هذا الرأي يف    .وهذا ما جاء يف اجلدول أعاله% 12أسبا
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  .أراء أفراد العينة حول ظاهرة اختطاف األطفال في الجزائر: 20الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
  %34  17  ظاهرة خطرية

تمع   %36  18  ظاهرة دخيلة على ا
  %30  15  واإلنسانيةجرمية ضد الطفولة 

موع   %100  50  ا

يتضح أن جمتمع الدراسة يعترب ظاهرة اختطاف األطفال اليت  20من خالل دراستنا للجدول رقم 
مبحوث واعتربها البعض   18د مبحوثني يصل إىل وعد% 36انتشرت يف اجلزائر ظاهرة دخيلة بنسبة قدرت بـ 

تمع بنسبة قدرت بـ  أما البعض اآلخر اعتربها جرمية ضد الطفولة واإلنسانية بنسبة % 34ظاهرة خطرية على ا
ا بعيدة كل البعد عن عاداتنا. مبحوث 15وعدد  مبحوثني يصل اىل% 30 ا متس ، وتقاليدنا أل خاصة أ

تمع لذااألطفال  اليت تعترب ش   .جيب وضع قوانني صارمة ملعاقبة كل شخص خيطف طفل بريء رحية حساسة يف ا
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  وعي الرأي العام الجزائري بخطورة ظاهرة االختطاف مدى يبين : 21جدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
  
  
  نعم

    النسبة  التكرار  الفئة
  

50%  
  %06  03  إذاعة
  %10  05  تليفزيون

  %08  04  ة مكتوبةصحاف
  %26  13  الشبكات االجتماعية
موع   %50  25  ا

  %26  13  ال
  %24  12  نوعا ما 
موع   %100  50  ا

يبني اجلدول أعاله بالرأي العام اجلزائري ودرجة وعيله خبطوة ظاهرة اختطاف األطفال حيث جند أن من 
مبحوث، من كانت إجابتهم بـ ال فقد  25 ومبحثني وصل عددهم إىل %50أجابوا بنعم متثلت نسبتهم بـ 

مبحوث، أما من كانت إجابتهم نوعا ما متثلت نسبتهم بـ  13وعدد مبحوثني وصل إىل  %26متثلت نسبتهم بـ 
تمع اجلزائري واعي  12وعدد املبحوثني وصل إىل  24% مبحوث، فن من خالل النتائج السابقة نالحظ أن ا

ا أصبحت حد تمع أدخلت عليه حالة من الذعر خبطورة الظاهرة كو ا ظاهرة دخيلة عن ا يث الساعة، كو
واخلوف لدى العديد من العائالت واألولياء خيوفهم من فكرة اختطاف أبنائهم والتعرض للقتل مثل بقية األطفال 

تمع م إىل قضية حساسة يف ا   .  الذين حتولت مأسا
ليدية واحلديثة، حيث سامهت هذه الوسائل يف حتريك الرأي العام تناولتها العديد من الوسائل اإلعالمية التق

ا، فهذه الوسائل تتمثل يف اإلذاعة اليت كانت نسبتها  أما التلفزيون متثلت نسبته  %06اجلزائر وتوعيته خبطور
حسب آراء  %26وأكرب نسبة عادة إىل الشبكات االجتماعية بـ  %08أما الصحافة املكتوبة متثلت  10%
البحث، لذا نرى أن الشبكات االجتماعية هي من سامهت يف خلق الوعي بشكل كبري هذا راجع مبا تتميز  عينة

به عن الوسائل التقليدية من حيث احملتوى حيث تسمح للمستخدمني من إنشاء اخلرب على عكس الوسائل 
ته مع اآلخرين على أوسع التقليدية األخرى املقيدة، وكذلك تسمح هذه الشبكات بتبادل ذلك احملتوى ومشارك

ا تظم أشكال احملتوى كالصور والفيديو والنصوص املكتوبة اليت تزيد من جذب االنتباه الفرد  نطاق، كما أ
واهتمامه بالقضية وكذلك املدة الزمنية لبقاء احملتوى واملعلومات اليت تنشر األخبار اخلاصة بالقضية والذي يكون 

يف أي وقت، كما أن تكلفة استخدام شبكات االجتماعية ليست باهظة الثمن، بشكل دائم، وميكن االطالع ليه 
تمعات   .  وهذا يدل أيضا على أن املواطن اجلزائري يساير  لتكنولوجيا االتصال احلديثة كغريه من ا
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  .مدى مساهمة الفيسبوك في زيادة اهتمام افراد العينة بظاهرة اختطاف االطفال : 22جدول رقم 
  النسبة  تكرار ال  الفئات

  %70  35  نعم

  %30  15  ال

موع   %100  50   ا

أن الفيس بوك ساهم يف زيادة اهتمام أفراد عينة الدراسة بظاهرة اختطاف األطفال  22يبني اجلدول رقم 
م وفلذات أكبادهم  %70بنسبة  م أولياء يهتموا بقضايا متس كيان أسر ويرجع ذلك إىل طبيعة إفراد العينة كو
الع على مستجدات الظاهرة واالطالع عليها بشكل دائم ألخذها بعني االعتبار وأخذ االحتياطات الالزمة ولالط

  .حلماية أبنائهم 

  .سبب اختيار عينة البحث لموقع الفيس بوك: 23الجدول رقم 

  النسبة  التكرار   الفئات
يتضمن أخبار ومعلومات ختتلف عما تنشره الصحافة 
  والتلفزيون

13  26%  

  %60  30  تعليقات إضافة وإمكانيةمن آراء تعرب عن الظاهرة يتض
  %14  07  رابط قوي بني املواطن وصناع القرار
موع    %100  50  ا

يتبني من اجلدول أعاله واخلاص بسبب اختيار عينة البحث ملوقع الفيس بوك أن أكرب نسبة رجعت لكون 
اء خمتلفة تعرب عن ظاهرة اختطاف األطفال ويفتح الفيس بوك ميتلك إمكانية إضافة تعليقات حيث يتضمن آر 

ا ظاهرة دخيلة على  م حوهلا كو م وما يدور يف أذها ال أمام مجيع األفراد يف إبداء آرائهم وطرح كل انشغاال ا
تمع أثارت جدل كبري بني أفراده، أما النسبة اليت تليها عادت لكون الفيس بوك يتضمن أخبار ومعلومات  ا

، أما بالنسبة لكونه رابط قوي بني املواطن وصناع القرار فقد %26عما تنشره الصحافة والتلفزيون بنسبة  ختتلف
فقط وذلك راجع لكون صناع القرار باجلزائر مل يهتموا مبا ينشر يف مواقع التواصل االجتماعي ومل % 14متثلت بـ 

م بعني االعتبار تمع وانشغاال   .يأخذوا آراء أفراد ا
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  شر في الفيس بوك نالعينة حول ما ي أفراد أراء: 24لجدول رقم ا

  النسبة  التكرار   الفئات
  %56  28  يعرب عن الواقع بصدق 
  %44  22  ليس كل ما ينشر صحيح
موع    %100  50  ا

أن جمتمع الدراسة يعتربون أن ما ينشر عرب الفيس بوك حول ظاهرة اختطاف  24نالحظ يف اجلدول رقم 
مبحوث أما الذين 28حيث عدد املبحوثني وصل إىل % 56يعرب عن الواقع بصدق بنسبة قدرت بـ   األطفال

 22وعدد املبحوثني وصل إىل % 44يعتربون أن ليس كل ما ينشر عرب الفيس بوك صحيح بنسبة قدرت بـ 
  .مبحوث

م احلرية لألفراد يف تعبري عن وج وإعطاءوميكن إرجاع هذا إىل املعلومات اليت ينشرها  هات النظر اخلاصة 
تمع خاصة يف املواضيع احلساسة سواء كانت  عن طريق الكتابات والتعليقات اليت تعرب عن الواقع الذي يعيشه ا

  . األطفالاجتماعية كظاهرة اختطاف  أوسياسية أو اقتصادية 
  .حسابات المبحوثين حول الظاهرة أهم المضامين التي يظهرها: 25الجدول رقم 

  النسبة  لتكرار ا  الفئات
  %28  14  كتابات 
  %38  19  صور
  %34  17  فيديوهات
موع    %100  50  ا

أن أهم املضامني اليت يظهرها الفيس بوك حول ظاهرة اختطاف األطفال تتمثل  25نالحظ من اجلدول 
  %.28وكذلك كتابات وتعليقات بنسبة % 34أما فيديوهات قدرت نسبتها % 38يف الصور اليت تقدر بـ 

منه نستنتج أن أعلى نسبة ختص الصور اليت ينشرها الفيس بوك لألطفال املختطفني وهذا طبيعي ألن و 
الصور أكثر تأثري على األشخاص خاصة إذا كانت هذه الصور ألطفال ال ذنب هلم مثل شيماء، أنيس، إبراهيم 

ر اليت نشرت على مواقع ازهقت أرواحهم بكل برودة ووحشية فتلك الصو  وغريهم من األطفال يف سن الزهور
ا كانت أكثر تأثريا على نفسية األفراد وذلك راجع إىل  الفيس بوك كانت أبلغ من ألف كلمة، وميكن القول أ

  .تأثري السيميولوجي للصورة
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خالل حاالت الصور والفيديوهات اليت تبث على موقع الفيس بوك تاثري  يبني مدى :26الجدول رقم 
  االختطاف 

  النسبة  ارالتكر   الفئات
  %60  30  كبري

  %32  16  متوسط 
  %8  4  ضعيف
موع   %100  50  ا

أن الصور والفيديوهات اليت تبث على موقع الفيس بوك حول ظاهرة  26نالحظ يف اجلدول رقم 
  االختطاف أثرت بشكل كبري على أفراد الدراسة

% 32سط قدرت نسبة مبحوث أما التأثري بشكل متو  30وعدد املبحوثني يصل% 60بنسبة قدرت بـ 
  .افراد4وعدد مبحوثني يصل% 8مبحوث أما بشكل ضعيف فقدرت بـ  16من وعدد مبحوثني يصل 

وهذا يرجع إيل قوة تأثري اليت تلعبها الصور والفيديوهات يف نفسية اإلفراد خاصة إذا كانت صورة براءة 
قائمة طويلة كل تلك الصور تركت أنيس و ال,إبراهيم, هارون , زهقت أرواحها بكل وحشية مثل صورة سندس 

  .أثار سيميولوجية أدخلت اخلوف والرعب عند األولياء 
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  شاهديقرأ أو يتعليقات على ما الب ة أفراد العينة شاركيبين م : 27الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
  %50  25  دائما
  %28  14  أحيانا
  %22  11  نادرا

موع   %100  50  ا

أن جمتمع الدراسة يشارك بتعليقاته على ما يقرأه ويشاهده دائما بنسبة قدرت بـ  27جلدول نالحظ يف ا
وعدد مبحوثني % 28مبحوث أما الذين يشاركون أحيانا قدرت نسبته بـ  25 إيلوعدد مبحوثني يصل 50%

 11إيل و عدد مبحوثني يصل %22مبحوث يف حني الذين يشاركون نادرا قدرت نسبة بـ  14يصل ايل
فيما خيص أعلى  نسبة من مبحوثني فهم يتفاعلون بشكل دائما على ما تنشره مواقع فيس بوك يف إما  .مبحوث

القضايا االجتماعية عن طريق طرح وجهات نظرهم حول  أو االقتصادية أو خمتلف جماالت احلياة سواء السياسية
م بكل حرية مثل ظاهرة اختط آراءهمما حيث يتشاركون  قضية صدى كبري يف  أحدثتاف األطفال اليت وتعليقا

تمع اجلزائري   .خمتلف فئات ا

  ظاهرة االختطافلدى المبحوثين حول الفيس بوك نوع المشاعر التي أثارها جدول يبين : 28الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  الفئات
  %28  14  اخلوف
  %40  20  الوعي

  %32  16  التضامن
موع   %100  50  ا

أن الفيس بوك أحدث وعي لدى  غالبية األولياء فيما خيص ظاهرة اختطاف  28نالحظ يف اجلدول 
  %.28اما فيما خيص اخلوف متثلت نسبته % 32مث يليه التضامن بنسبة %40األطفال بنسبة قدرت بـ 

تمع اجلزائري  إنمنه نستنتج  الوعي نال اكرب نسبة فهذا إجيايب جدا فالفيس بوك أحدث طفرة كبرية يف ا
صبح واعي خبطورة هذه الظاهرة اليت يعتربها دخيلة عن عاداته وتقاليده وكذلك اهتمامه مبختلف القضايا حيث أ

تمع وليس وسيلة : االجتماعية األخرى مثل البطالة، الرشوة، البريوقراطية وغريها، أي أنه أصبح وسيلة لوعي ا
  .للتسلية والرتفيه كما هو شائع عند أغلب الناس
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  .آراء عينة البحث حول ظاهرة اختطاف األطفاليبين : 29الجدول رقم 

  النسبة  التكرار   الفئات
نشر مضامني مساندة ألولياء 
  املختطفني

20  40%  

ونشره يف  األصدقاءمشاركة اخلرب مع 
موعات   بعض ا

30  60%  

موع    %100  50  ا

م حول ظاهرةتآرائهم ومكبو من أفراد العينة يعربون عن % 60بناءا ملا ورد يف اجلدول أعاله فإن   ا
اختطاف األطفال عرب موقع الفيس بوك من خالل مشاركة اخلرب مع أصدقائهم ونشره يف جمموعات ينتمون إليها 
وذلك يرجع لقناعتهم الشخصية كمحاولة منهم لتوعية األشخاص خبطورة الوضع ومشاركة وجهات النظر املختلفة 

ينشرون مضامني مساندة ألولياء األطفال املختطفني تضامنا منهم % 40لون حول الظاهرة، أما البقية وهم ما ميث
  .م مبأساة فقدان أطفاهلم وإحساسا مع أهل الضحايا

  .على عادات وسلوكيات أفراد العينةالفيس بوك  يبين مدى تأثير: 30الجدول رقم 

  النسبة  التكرار   الفئات 

  %72  36  نعم

  %28  14  ال

موع    %100  50  ا

بني أن أغلبية املبحوثني قد أحدث الفيس بوك لديهم تغيريات يف العادات اليت كانت لديهم مع أطفاهلم وهذا ت
ويعترب هذا التغيري أمر بديهي نظرا للتغريات اليت أحدثتها ظاهرة اختطاف األطفال الدخيلة % 72واضح يف نسبة 

تمع اجلزائري ومبادئه حيث كانت احلياة االجتماعية حمصنة وآمنة ال تستدعي اخلوف والقلق الذي أصبح  على ا
ماجلديد ساهم بشكل واضح و كبري يف خلق الوعي لديهم  اإلعالم أنيرافق األولياء دائما، كما  وهذا   وإثار

م مع أطفاهلم  وان دل هدا على شيء فانه يدل على أن اإلعالم اجلديد  يتضح جليا من خالل تغيري عادا
  .ا لعب دورا فعاال ومؤثرا يف األولياء حول ما خيص ظاهرة اختطاف األطفالوالفيس بوك حتديد

م مع أطفاهلم% 28أما البقية القليلة    .مل جيد جديد يف عادا
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   األولياء يبين طبيعة التغيرات التي أحدثتها مضامين الفيس بوك على سلوكيات :31الجدول رقم 

  النسبة  التكرار   الفئات
ىل املدرسة ومنحه احلرية يف اللعب عدم مرافقة الطفل إ

  والتنقل
40  80%  

  %20  10  )أحيانا(عدم مرافقته بشكل مستمر 
موع   %100  50  ا

من خالل اما عرضه اجلدول نالحظ أن نسبة كبرية من األولياء كانوا مينحون أطفاهلم متسع من احلرية يف 
فقتهم وذلك طبعا قبل انتشار ظاهرة اختطاف اللعب والتنقل والذهاب إىل املدرسة مبفردهم دون ضرورة مرا

وهي كبرية جدا ويرجع ذلك إىل اطمئنان األولياء سابقا عند تنقل أطفاهلم إىل % 80األطفال وجاءت نسبتهم بـ 
من % 20فيها ما يستدعي اخلوف أو القلق عليهم أما  مبفردهم ألن األوضاع كانت طبيعية ليس التمدرس

 .بنائهم بصورة دائمة ومستمرة و هدا حرصا على سالمتهماألولياء كانت مرافقتهم أل

 تغيرات السلوكية مع الطفليبين : 32جدول 

  النسبة  التكرار   الفئات 

  %88  44  توعية الطفل وتوجيهه

  %12  6  منعه من اخلروج من املنزل مبفرده

موع    %100  50  ا

م بعد انتشار ظاهرة اختطاف األطفال حبيث مع أطفاهل األولياءأدرج اجلدول أعاله التغريات يف تعامالت 
من خالل شرح الظاهرة له  وإرشادهمن نسبة املبحوثني فضلوا أن يقوموا بتوعية الطفل وتوجيهه % 88جند أن 

ا عليها وتعليمه عادات ومعامالت حتميه كتجنب االختالط بالغرباء عنه والتعامل معهم بتحفظ  وحتسيسه خبطور
من مبحوثينا مينعون أطفاهلم من اخلروج مبفردهم  %12النصائح التوعية ويف املقابل جند وتفطن إضافة إىل بعض 

دد حياة أكبادهم   دون تواجدهم معهم ومراقبتهم وقد يعود هذا إىل اخلوف املتزايد لدى اآلباء من الظاهرة اليت 
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ة القضايا االجتماعية في لتفعيل الفيس بوك فيما يخص معالجالمبحوثين اقتراحات يبين : 33جدول رقم 
 :الجزائر

  النسبة  التكرار   الفئات
فتح جمموعات خمتصة يف معاجلة القضايا 
  االجتماعية

15  30%  

  %30  15  تقريب آراء مستخدمي الفيس بوك لصناع القرار
  %40  20  ال توجد إجابة
موع    %100  50  ا

اقرتحوا بأن  يتم فتح % 30جابة يف حني أن فيما خيص هذا اجلدول فإن غالبية املبحوثينلم تكن لديهم إ
جمموعات نقاش خمتصة يف القضايا االجتماعية،و نفس النسبة ألخرين اقرتحوا بأن يتم تقريب آراء مستخدمي 

  .الفيس بوك وعرضها على صناع القرار كحال لتفعيله

 مية األخرىمقارنة بالوسائل اإلعالظاهرة لل من حيث تناولهلفيس بوك لتصنيف يبين : 34جدول 

  النسبة  التكرار   الفئات 
  %40  20  املرتبة األوىل
  %34  17  املرتبة الثانية
  %26  13  املرتبة الثالثة
موع    %100  50  ا

من عينة البحث على أن موقع الفيس بوك بتصدر املرتبة األوىل بني الوسائل اإلعالمية األخرى % 40 أقر
طفال وهذا يرجع إىل طبيعة املوقع من قدرة على التفاعلية والتواصل فيما خيص ما ينشر حول ظاهرة اختطاف األ

تمع حول الظاهرة والغوص يف نقاشات مهمة  املستمر وحرية التعبري اعن آراء ووجهات النظر بني خمتلف شرائح ا
ذا الشكل فإن أكثر تأثريا على املستخدمني وهذا ما توصلت إليه العديد من األحباث اليت  سبقت هذه ومعربة و

  .الدراسة

يرون أن الفيس بوك يدرج يف املرتبة الثانية بعد وسائل إعالمية أخرى مثل التلفزيون % 34ونالحظ أن 
يرشحون % 26، أما واإلبالغواإلذاعة وقد يعود هذا االقرتاح لكون التلفزيون مازال حيافظ على مكانته يف التأثري 

 .الفيس بوك يف املرتبة الثالثة
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  مساهمة موقع فيس بوك في معالجة قضية االختطاف : 35 جدول رقم

  النسبة  التكرار  الفئات
  %74  37  نعم

  %26  13  ال
موع   %100  50  ا

خنلص إىل أن غالبية املبحثني يرون بأن الفيس بوك ساهم يف معاجلة قضية  34من خالل اجلدول 
جماال خللق رأي عام ومساحة للتعبري ) وكالفيس ب(حيث أتاح هذا األخري % 74اختطاف األطفال وذلك بنسبة 

وابتدء الرأي حيث برز ذلك من خالل الصفحات املتعددة اليت خصصت لطرح معاجلة القضية وحمتوى هاته 
الصفحات الذي تنوع بني الصور والفيديوهات والتعليقات وقد ظهر تفاعل آالف املستخدمني عرب هاته 

تمع وقد الصفحات اليت عربوا من خالهلا على تذمر  هم ورفضهم للظاهرة الشعبية اليت متس شرحية حساسة يف ا
ك إىل ما وراء الشاشات أي إىل أرض الواقع، فقد عرفت العديد من وقع الفيس بو حتولت ردة فعل املستخدمني مل

التضامنية تندد خبطورة الظاهرة  املظاهراتواليات الوطن موجات غضب هزت الرأي العام اجلزائري فكانت 
تنادي السلطات بضرورة تكثيف اجلهود األمنية والقانونية ملواجهتها وللحد منها أبرز قضايا االختطاف اليت و 

الكأس، شهد الشارع اجلزائري من  أفاضتاليت  طرةتداوهلا الفيس بوك فخص بالذكر هارون وإبراهيم كانت الق
صفحات الفيس بوك وهي اجلرمية اليت اقشعرت  إىل محالت التأجيج اليت عرفتها حتولللرأي العام  انفجارخالهلا 

منذ ذلك احلني وموقع الفيس بوك حمرك مهم خاصة يف  2012هلا األبدان لبشاعتها حيث تعود أحداثها لسنة 
ظل ظهور حاالت اختطاف أخرى مثل اختطاف الطفلة الربيئة سندس، سناء، كوثر إضافة إىل ياسر، أمني، 

  .أنيس والقائمة طويلة

حتليلنا توصلنا أن الفيس بوك لعب دور إجيايب يف تشكيل الرأي العام اجلزائري حول ما خيص  فمن خالل
ال على أرض  ال الذي أتاحه العامل االفرتاضي للتعبري عن الرأي يف ظل عدم توفر هذا ا الظاهرة وهذا يعكس ا

  .الواقع
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  :نتائج الدراسة

  :للنتائج التالية من خالل ما سبق لنا معاجلته سالفا توصلنا 

 %.76تعد الوسائل اإلعالمية احلديثة أكثر استخداما من طرف أفراد العينة بنسبة  .1
 %.70أظهرت نتائج الدراسة أن موقع الفيس بوك هو أكثر استخداما من طرف أفراد العينة بنسبة  .2
الجتماعي وخاصة أظهرت النتائج أن نسبة كبرية من املبحوثني يتعرضون بصفة دائمة ملواقع التواصل ا  .3

 .الفيس بوك أثناء ظاهرة اختطاف األطفال
ا تشري خمتلفة عما تشريه الوسائل التقليدية .4  .ثلثي املبحوثني تقريبا يتعرضون ملواقع التواصل االجتماعي أل
 .أكثر ثلثي املبحوثني يرون أن شبكات التواصل االجتماعي تعرب عن الواقع بصدق  .5
ن الشبكات االجتماعية مصدر ميكن االعتماد عليه للحصول على أكثر من نصف املبحثني يرون أ .6

 .%76املعلومات يف كل األوقات بنسبة 
تمع اجلزائري .7  .أكثر من ثلثي أفراد العينة يرون أن ظاهرة اختطاف األطفال ظاهرة دخيلة على ا
ف األطفال نتيجة من أفراد العينة زاد وعيهم خبطورة ظاهرة اختطا% 50أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة  .8

 .استخدامهم مواقع الفيس بوك
 %.60أكثر من نصف املبحوثني ينشرون كتابات وتعليقات للتعبري عن الظاهرة بشكل دائم بنسبة  .9

 .أظهرت نتائج الدراسة أن املعلومات اليت ينشرها الفيس بوك هلا دور يف إدارة ومعاجلة القضية .10
هم بشكل إجيايب يف توجيه الرأي العام اجلزائري فيما أظهرت نتائج الدراسة أن موقع الفيس بوك سا .11

  .خيص ظاهرة اختطاف األطفال
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  : نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات

توفره شبكات التواصل االجتماعي ساهم  احلراك االجتماعي الذي: أثبتت الدراسة صدق الفرضية األوىل .1
 يف توجيه الرأي العام اجلزائر

  :ئج التاليةوهذا ما تدل عليه النتا

اليت  األخباراملعلومات و  نأمن املبحوثني يرون % 54ن نسبة  إىل 18توصلت نتائج   اجلدول رقم  -
تمع اجلزائري    .تنشر يف الفيس بوك هلا دور فعال يف ادارة و حل القضايا االجتماعية يف ا

بوك ساهم  بشكل كبري  فيسمن املبحوثني يرون بأن ال%  70أن نسبة 22نتائج اجلدول رقم  أيضاو توضح -
  .األطفاليف زيادة اهتمامهم بظاهرة اختطاف 

العام اجلزائري و هدا ما تظهره نسبة  الرأيبوك يساهم يف توجيه  الفيس أن  19اجلدول رقم  أيضاكما وضح -
56.%  

العام  لرأيااجيايب يف توعية  تأثريبوك كان له  الفيس أنثبتت صحة الفرضية الثانية للدراسة حيث  أيضا - 2
تمعية  األطفالاجلزائري خبطورة ظاهرة اختطاف    القضية  إزاءو الرفع من  شعور املسؤولية ا

  :التالية  إليهاو هذا ما تدل عليه النتائج املتوصل   

و % 50بنسبة   األطفالالعام اجلزائري واعي خبطورة ظاهرة اختطاف  الرأي أن 21اجلدول رقم  أوضح -
 .لعبته شبكات التواصل االجتماعي يف دلك  الذيي للدور الفعال يرجع فضل هدا الوع

بوك احدث تغريات يف معامالت و  الفيس نأ 31و اجلدول رقم  30كما ورد يف اجلدول رقم  -
 .لك نتيجة ملا ينشر عرب صفحات املوقع ذبعد انتشار الظاهرة و  أطفاهلممع  األولياءسلوكيات  

العام اجلزائري  الرأيبوك لعب دور اجيايب يف تشكيل  الفيس أن 34نتائج اجلدول رقم  أيضاووضحت  -
 %.74و ساهم يف معاجلتها بنسبة  األطفالحول ما خيص ظاهرة اختطاف 
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  :التوصيات

  : وصي مبا يلينتوصل إليه الباحث من نتائج يف ضوء ما 

  مع اجلمهور يف حث وتشجيع قادة احلكومات وأصحاب القرار بإنشاء حساب هلم على شبكات التواصل
 حل مشاكلهم ودعم املعوقات وتدليل العقبات اليت تواجه املواطن

  ضرورة تعيني خرباء يف اإلعالم وعلم االجتماع ملراقبة مواقع التواصل االجتماعي لتكون أكثر فعالية يف
تمع  .اجلزائري التواصل مع اجلمهور للرتكيز على اجلوانب اإلجيابية وجتنبا لسلبية منها واحلفاظ على ا

  تمع حنو اإلصالح ا فرصة مالئمة ملساعدة أفراد ا استثمار الشبكات االجتماعية بشكل إجيايب لكو
م اليومية بلغة بسيطة  االجتماعي من خالل التوجه برسائلهم عرب هذه املواقع باعتبارها وسائل ترتجم  حيا

 .بعيدة عن التعقيد والرتكيب
 زيد من الدراسات املعمقة التحليلية وامليدانية واالستفادة منها يف رصد تيارات إخضاع الشبكات االجتماعية مل

تمع  .واجتاهات الرأي العام القضايا احليوية املختلفة اليت متس كيان ا
 ة هلذه الدراسة نظرا ألمهية املوضوع  .ضرورة القيام بإجراء دراسات مشا
 ملشاكل االجتماعيةضرورة إنشاء صفحات وجمموعة خاصة حلل ومناقشة ا. 
  ضرورة اهتمام صناع القرار باملواقع االجتماعية التفاعلية بوصفها وسيلة اتصال فعالة فقي تناول القضايا

تمع وصناع القرار  .االجتماعية وحلقة وصل مباشرة بني أفراد ا
  العادات ضرورة أن تعمل الشركات القائمة على شبكات التواصل االجتماعي على احلفاظ عل القيم و

ا تثري كثريا من ثغرات التعصب لدى الكثري من  واخلصوصية لبعض الشعوب وعدم اإلساءة إليها أل
 .الناس

  تمع تمعي، وحل املشكالت اليت تواجه ا قيام شبكات التواصل االجتماعي بتعزيز ودعم السلم ا
 والعمل على استقرار ال على إثارة الفنت والقومي 

 تمع بشكل عام حتديدا أن تطرح شبكات الت م الفرد بشكل خاص و ا واصل االجتماعي القضايا اليت 
 القضايا اليت تتعلق باحلريات وحرية التعبري والرأي دون املساس حبرية اآلخرين

  عقد املزيد من الندوات واملؤمترات العلمية اليت تنافس اإلعالم اجلديد وخاصة شبكات التواصل
تمعات االجتماعي ودورها يف تط  .سياسيا واجتماعيا ورقيهاور ا
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ختاما ملا سبق توصلت جمموعة البحث إىل أن الشبكات االجتماعية وليدة اإلعالم اجلديد ، لعبت دورا و 
تمعات على خمتلف املستوياتيف صنع صحوة يف حرية التعبري لد  ، فقد خلقت ساحة مفتوحة إلبداء أراءى ا

ا فهي وسائل اتصالية  التعريفو  جديدة من التفاعل  أفرزت أشكاال ثريةبوجهات النظر املختلفة عرب فضاءا
مو  توجيه اهتمام األفراد حنو املوضوعاتايل كان هلا دورا بارزا يف رسم و بالتاجلماعي و   القضايا اليت متثل أولويا

هذا من خالل عاما حوهلا و  ا أو تشكيل رأياأعطتها مساحات واسعة لطرح أي موضوع أو قصية يرغبون يف إثارو 
قد كانت الريادة ملوقع الفيس بوك كما توصلنا سلفا من خالل و ، ات عرب خمتلف املواقع االجتماعيةحرية املشارك

ية متنوعة أثارت وتوجهات جمتمع يت متت اإلجابة عليها اتضحت آراءالوالتساؤالت املطروحة و  الفرضيات املوضوعة
هي قضية اختطاف األطفال يف اجلزائر اليت تشكل من خالل طرحها عرب موقع الفيس بوك رأيا  و قضية مهمة آال

ا إمنا حدة الرأي العام اجلزائري صدفة و بالتايل مل تكن و وضرورة معاجلتها ومواجهتها و  عاما موحدا يندد خبطور
تمع اجلزائري مبختلف ا ومستو  تشكلت من خالل طرح خمتلف آراء ا ا الفكرية والثقافية واالجتماعيةتوجها ، يا

  .الظاهرة الدنيئة املنافية لقيم ومبادئ اجلزائريني عمومااليت عارضت وجود مثل هذه 

هم بقوة كبرية يف موقع الفيس بوك حتديدا يسبكات التواصل االجتماعي و من هنا ثبت يف دراستنا أن شو 
متوحيد أفكار اجلزائريني حول مواضيع حتريك اآلراء و   نا، كما ميكن هم و تشكيل الرأي العام اجلزائريو قضايا 

ا  األفرادوعي  إثارة قصية اختطاف األطفال يف اجلزائر حيث زاد منأن تأثريه كان اجيابيا يف طرح و  نعترب خبطور
  .إلزام معاجلتها يف اقرب اآلجال و 
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  الملخص

 

  بالعربية ملخص

  اجلزائري شبكات التواصل االجتماعية ودورها يف تشكيل الرأي العام
  "ظاهرة اختطاف األطفال منوذجاالفيس بوك و "

يف تشكيل الرأي " الفيس بوك"هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي 
العام اجلزائري حول ظاهرة اختطاف األطفال، وتسليط الضوء على ظاهرة اجتماعية حديثة العهد من حيث 

ا، وقد وقع  اختيار عينة الدراسة على أولياء األطفال بوالية قاملة،  ولتحقيق هذا اهلدف مت طبيعتها وأسبا
استخدام املنهج الوصفي كونه يعتمد على الوصف والتحليل والتفسري الذي عن طريقه يتم الوصول إىل املعرفة، 

مفردة مت  50وقد مت ذلك من خالل توزيع اإلستبانة على أولياء األطفال، حيث تكونت عينة الدراسة من 
  %.100مفردة بواقع متثلت نسبته  50اختيارها بطريقة العينة القصدية، وقد متكنا من اسرتجاع 

  : وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان أمهها ما يلي

 أن املعلومات اليت تنشرها شبكات التواصل االجتماعي هلا دور يف إدارة ومعاجلة القضايا االجتماعية. 
 ة كبرية من أفراد العينة زاد وعيهم خبطورة ظاهرة اختطاف األطفال نتيجة استخدامهم ملوقع الفيس بوكأن نسب. 
 أن موقع الفيس بوك ساهم بشكل اجيايب يف توجيه الرأي العام اجلزائري فيما خيص ظاهرة اختطاف األطفال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الملخص

 

Résumé  

Les réseaux sociaux et  leur rôle dans la formation de l'opinion publique algérienne 

"Facebook et le phénomène de l'enlèvement d'enfant exemplaire" 

 
Cette étude visait à identifier le rôle des sociaux "Facebook" dans la formation de 

l'opinion publique algérienne sur le phénomène d’ enlèvement d'enfants, Et pour faire la 

lumière sur le récent phénomène social en termes de nature et ses causes, L'échantillon de 

l'étude a été signé par le choix des parents  des enfants  a Guelma, Pour atteindre cet objectif 

Il a été utilisé l’approche descriptive Parce que cela dépend de la description, l'analyse et 

l’explication  Ce qui est sur l'accès chemin de la connaissanceCela a été fait par la distribution 

d'un questionnaire aux parents d'enfants,Si l'échantillon de l'étude comprenant 50 exemplaires 

Il a été sélectionné échantillon de façon intentionnelle,Il a été en mesure de récupérer un taux  

de 50 exemplaires représentait 100 pour cent. 

L'étude a révélé une série de résultats est le plus important sont les suivants: 

- Les informations publiées par les réseaux sociaux ont un rôle dans la gestion et le 

traitement des questions sociales 

- qu'une grande proportion des répondants ont déclaré que l'augmentation de la conscience 

de la gravité du phénomène d’ enlèvement d'enfants en raison de leur utilisation Facebook 

site. 

- ce site Facebook a contribué positivement à diriger l'opinion publique algérienne à l'égard 

du phénomène d’ enlèvement d'enfants. 

 

 

 

 

 


