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 العمل املتواضع املتمثل يف مذكرة التخرجحنمد هللا عز وجل الذي وفقنا يف إجناز هذا 

 ونسلم ونبارك على حبيبنا حممد عليه الصالة والسالم 

 اجلزيللكرر ابكما نتقدم 

  "إىل األستاذ املشرف "انجي بوملهار

من ساعدان إلجناز  إلمتام هذه الدراسة بنجاح كما ال ننسى كل لنا على توجيهعلى جهده املبذول 
 األستاذ "هشام قعوير"هذا العمل خاصة 

إستمارة اإلستبيان، ونتقدم أيضا ابلكرر إىل أساتذة  حرموا لنا ذينة الساتذاألننسى  دون أن
 اإلعالم واإلتصال وكل العاملني يف قسم اإلعالم واإلتصال والزمالء الطلبة.

 

 

 شرر وتقدير
 



 
 اإلهداء

 بعد: أما املرسلني أشرف على والسالم الصالة

 املتواضع هذا العملمثرة دي هن

 إىل الوالدين الررميني 

 وإىل كل األصدقاء والزمالء. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جهيدة جمرام                      عادل خالص
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 عربحنو قضااي اجملتمع اجلزائري اجلزائري الشباب اجلامعي  اجتاهاتجاءت هذه الدراسة حتت عنوان 
إىل  2019كدراسة ميدانية جبامعة جيجل، خالل الفرتة املمتدة من شهر جانفي   االجتماعيمواقع التواصل 

والتسيري وطلبة كلية  االقتصادية، حيث أجريت هذه الدراسة على طلبة كلية العلوم 2019غاية شهر جوان 
هذه الدراسة،  على العينة العشوائية املتعددة املراحل إلجراء ابالعتماداحلقوق والعلوم السياسية كمجتمع دراسة 

على املنهج الوصفي، ومت استخدام  االعتمادحيث تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، ومت 
كأداة من أدوات مجع املعلومات والبياانت، ويف ما خيص اجلانب النظري فقد مت إدراجه يف فصل   االستمارة

، اإلعالم اجلديد وقضااي اجملتمع االجتماعيصل واحد تطرقنا فيه إىل ماهية مجهور وسائل اإلعالم، مواقع التوا
 اجلزائري، وأخريا اجلانب التطبيقي للدراسة الذي مت فيه عرض نتائج الدراسة ومناقشتها.

قع امو  عربحنو قضااي اجملتمع اجلزائري  اجلزائري الشباب اجلامعي اجتاهاتهتدف هذه الدراسة إىل معرفة 
املتابع هلا، وقضااي اجملتمع اجلزائري  اجلزائري ليت متيز الشباب اجلامعي، ومعرفة السمات ااالجتماعيالتواصل 

 هلا. اجلزائري التواصل ومعرفة دوافع متابعة الشباب اجلامعي مواقع عرب

توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها أهنا بينت أغلب مفردات عينة الدراسة يفضلون 
ال اهلاتف الذكي، ومن بني قضااي اجملتمع اجلزائري اليت تثري اهتمام معظم موقع الفايسبوك، وابستعم استخدام

 ، وتتفاعل معها ابستعمال تعليق.االجتماعيةهي القضااي  االجتماعيعينة الدراسة يف مواقع التواصل 

 عرببينت أيضا نتائج الدراسة أن دوافع وأهداف متابعة أغلب عينة الدراسة لقضااي اجملتمع اجلزائري 
املعرفة واملعلومات ومعرفة األخبار واألحداث اجلارية يف اجملتمع، وأن  اكتسابهي  االجتماعيمواقع التواصل 

اجملتمع اجلزائري ويفضلون  لعرض قضاايمناسبة  االجتماعيأغلب مفردات عينة الدراسة يعتربون مواقع التواصل 
 خرى.عليها ومعرفتها من خالهلا بدل وسائل اإلعالم األ االطالع

بينت نتائج الدراسة معظم مفردات العينة يعتربون مسامهة مواقع التواصل يف حل بعض اإلشكاالت من 
قضااي اجملتمع اجلزائري، كما بينت أيضا نتائج الدراسة أغلب مفردات العينة حمايدين فيما خيص مسامهة مواقع 

 التواصل يف تشكيل االجتاهات حول قضااي اجملتمع اجلزائري.
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Abstract:  

This study was conducted under the title of” the university youth attitudes 

towards the issues of Algerian society in social media “ and  Jijel University was 

selected as case study .In a time period from January to June 2019, the study was 

conducted in the department of Economic Sciences and Management and the 

department of Law and Political Science  Where the students were selected based 

on the randomized multi-stage method. Also, the descriptive approach was used 

and the questionnaire was used as a tool for gathering information and data. 

  In this thesis two main part were studies: theoretical aspect and practical 

aspect. First, the theoretical aspect was detailed in one chapter about:  media 

audience, social networking sites, new media and issues of Algerian society, and 

finally the practical aspect of the study in which the results of the study were 

presented and discussed. 

The aim of this study is to know the attitudes of the university students 

towards the issues of the Algerian society in the social media, and to determine the 

characteristics of the youth who follow them, as well as the issues of the Algerian 

society shared in the social media. 

This study concluded that most of the study sample prefer using Facebook 

and smart phones and they are interested the most on social issues where they 

interact using comments to give their opinions. The results of the study also 

showed that the motivation and objectives behind following those issues in the 

social media is that the social media is more realistic, transparent and suitable to 

share and discuss existing social issues compared to other medias.  

Moreover, the study showed that most of the interviewed students consider 

the social media as a crustal platform to solve the Algerian community problems. 

also showed that the majority of the interviewed are neutral in terms of the 

contribution of the communication sites in shaping trends on Algerian society 

issues. 
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م 1969و.م.أ بداي ة م س ة  ة ال أنشأهتا  لالتصاالتتعترب األنرتنت أو شبكات املعلومات الدولية أبهنا شبكة 
ية ابل و.م.أ ابألرابانت وهي عبارة عس نظام معلوم ا  متتص ع عل ى ئواح ع يكومي ة عس كع وكانت تسمى يف ذاك الوقت 

ع األمعيكي ة وذل ل لل عبني ب ا معاك ث أحم ات وكم ات حتك   ابألة لةة ال ووي ة ب ا ع دة أم اكس ا فحتت إش عا  واارة ال د
وكال ة األحم ات املتتدم ة  يف و.م.أ وهذا لضمان عدم توقفها يف يالة يدوت هجوم ن وو  عل ى ال و.م.أي يي ت  ة ت

ا بع د توة عت ش بكة األنرتن ت م مت فياحلواة   اللي ة امللتلف ةي يف إنشاء بعوتوكول ل ت   وتب ائل املعلوم ات ب ا أ ه ثة 
لتش  م  ال  ال امل  د  ك  عبني ااامع  ات واملعاه  د ت  ذل الش  بكة لتب  ائل املعلوم  ات العلمي  ةي وربم  ت أيض  ا  امع  ات ك   دا 

 انتش  عتش  بكة األنرتن  ت بع  دة معاي    لتص    إي م  ا ه  ي علي    الني فم    بداي  ة التس  عي ات  وبعيماني  ا... يي  ت م  عت
 أكثع يف خمتلف أحناء العامل.

إي ظهور فضاءات ومواق  للتواص   تس مى بش بكات  واالتصالأّئت التمورات احلديثة يف تك ولو يا اإلعالم 
خمتل ف ا االت احلي اة نظ عا للم ثا  ال يت حتمله ا ل ف عائي  ي هذل األخرية اليت فتةت آفاق  ديدة يفاال تماعيالتواص  

يي  ت كس  عت ك    احل  وا ث الثمكاني  ة وفتة  ت إمكاني  ة التواص    ب  ا أف  عائ التمع  ات وي    ب  ا أف  عائ التم    الواي  دي 
 ييت فتةت ااال لل تاش وتبائل الراء واألفكار والثتافات.

بم بعه  وك  وهن  يف معيل  ة  وا تم  اعياش مة يف ع  دة ا االت يع د الش  بائ فم ة مهم  ة م س ب  ا فم ات التم    ون
تتمي   ث ابحليوي   ة وال ش   ا، والعم   اءي ويش   كلون ال البي   ة م   س التم     الع   عاي ف س   بة الش   بائ يف التم     ااثاح   ع  تت   در ب     

 مليون نسمة. 40( مس اموع التعدائ السكا  الذ  يبلغ 70%)

عليه  ا فه  ي األة  ا  ال  ذ  يب  ق علي    التت  دم يف كاف  ة ا  االت  ولع  ييعت  رب الش  بائ اا  امعي م  س ال لب  ة ال  يت 
احلياةي لكوهن  حيملون العل   واملععف ة والثتاف ة فه ي ب ا املت ابعا لوة اح  اإلع الم امللتلف ة   د ه ذل الفم ة وخاص ة ملواق   

ت تلعب     يف خمتل   ف ي ال   يت يس   تلدموهنا بكث   عة نظ   عا مل   ا تتي   ث ب     ه   ذل املواق     وال   دور ال   ذ  أص   بةاال تم   اعيالتواص     
 هلا. اةتلدامه الاالتي ولتةتيق إشباعات وأهدا  مس وراء 

التم    ااثاح  ع  اب  ع  ابلتض  ا  امللتلف  ة ويف ع  دة ا  االت كبتي  ة التمع  ات األخ  ع  فك    م  عة تمف  و عل  ى يع  د 
ة  مة  قض  ا  وتش     ال  عأ  الع  امي وه  ذا م  ا ي  دف  وة  اح  اإلع  الم إي ععر  ها والتم  عق إليه  ا نظ  عا ألهن  ا      ش  عحية 

مل  اال تم  اعيولك س م    ظه  ور مواق   التواص     ...واالقتص  ائيةععيض ة م  س اامه  وري وم س ه  ذل التض  ا    د السياة  ية 
تعد وة اح  اإلع الم التتليدي ة املص ائر املفض لة للجمه وري وه ذا نظ عا للمي ثات ال يت تتمي ث ت ا كالني ة والس ععة وإمكاني ة 
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داء تعليت ات وآرا ي ول ه ذل التض ا  فك   ه ذل ا ي ارات أص بةت متاي ة ب نشع وتداول ومشاركة ص ور وفي ديوهات وإ
  ي وهو ما جيعله  يستلدموهنا بكثعة.للجمي

ي للدراة  ةي يي  ت ي  دئان فيه  ا إش  كالية الدراة  ة وتس  ا الهتا وأة  باتا ج  ص  يف يف الفص    األول اإلا  ار امل هخ
مف   اهي  الدراة   ةي كم   ا ي   دئان امل هجي   ة للدراة   ةي وذل   ل بتةدي   د م    ه  الدراة   ة واألة   الي  اإليص   احية وأمهيته   اي و 

 املستلدمة إرافة إي حتديد ااالت الدراةة وععض الدراةات السابتة.

  الثا  اإلاار ال ظ ع  للدراة ةي تمعق  ا في   إي م دخ  ع ام امه ور وة اح  اإلع المي يي ت صخصيف يف الف
تمعق  ا دراة ةي و املس تلدمة يف ال االتص الهية مجهور وةاح  اإلعالمي خصاحص ي أنواع  ي نظع ت  ي ن نظ ع ت ت اول ا ما

اة   تلداماهتاي  وأه     مواق    ياهت   اي واحل   ديت عل   ى نش   أهتاي وخصاحص   هاي إجياب اال تم   اعيفي     أيض   ا إي مواق     التواص     
ي والسياة     يةي االقتص     ائيةومت التم     عق في       للتض     ا   حت     داب ا في       عل     ى اإلع     الم اادي     د وقض     ا  التم       ااثاح     ع يو 

 .... وكذلل وظاحف اإلعالم ااديد.واال تماعية

ق  د خصص   ال لالا  ار املي  دا  للدراة  ة يي  ت قم   ا في    بع  عض وحتلي    وتفس  ري نت  اح  الدراة  ة الثال  ت  الفص   
 ل  هي البةت خبا ة.
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 متهيد:

الباحث قبل أن يشرع يف دراسة موضوع حبثه، عليه أن تكون لديه إحاطة ومعرفة عن  
 هاملوضوع، وحتديد األهداف اليت يسعى لتحقيقها من هذه الدراسة، وجيب على الباحث عند انطالق

يف دراسة أي موضوع أن حيدد اإلطار العام له، وذلك بتحديد إشكالية وتساؤالت دراسته، وكذلك 
وأسباب اختياره هلذا املوضوع، مث فيما بعد حيدد مفاهيم الدراسة واإلجراءات املنهجية  ،أهدافه

وأدوات مجع البياانت، واألساليب اإلحصائية املستخدمة، وصوال لتحديد جماالت الدراسة 
 والدراسات السابقة واملشاهبة ملوضوع دراسته، وهو ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل.
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 موضوع الدراسة: -1

 الدراسة وتساؤالهتا: إشكالية -1-1

الشباب قوة ونواة وخزان اجملتمع وعماده، كونه مرحلة الشباب تتسم ابحليوية والنشاط يعد  
من جمموع التعداد  %70واإلبداع والتسلح ابلعزمية واإلرادة، فغالبية اجملتمع اجلزائري هم شباب أي 

 مليون نسمة. 40السكاين وهو 

حيث يعدون من النخبة  ،زائركما يعترب الشباب اجلامعي عنصر مهم يف األمم ومن بينهم اجل 
اكتسبوا من خالله معارف  متسلحني ابلعلم واملعرفة أي مؤهلني علميا، ولديهم مستوى علمي

 حقيقتها، وحيكمون عليها بناء على معلومات ومؤشرات. ومهارات جتعلهم ينظرون لألمور على

واملوضوعات منها ما هو  ،حياة اجملتمعات وجماالهتا مليئة مبختلف القضااي الراهنةتعترب  
ومن بني هذه  ،اليت هتم اجملتمع وأفراده جتماعي، وديين، وثقايف وسياسي...اقتصادي، ومنها ما هو ا

اجملتمعات اجملتمع اجلزائري، الذي طغت فوق سطحه العديد من القضااي وأخذت حيزا كبريا من 
 التغطية واالهتمام.

يف خمتلف اجملاالت، ومن بينها تكنولوجيا  20ن شهد العامل تطورات متسارعة يف القر كما  
اإلعالم واالتصال، هذه األخرية بغض النظر عن سلبياهتا فإهنا أتت ابلكثري من املزااي واإلجيابيات 

سهلت على الفرد حياته وقربت املسافات واختزلت الوقت، بدءا ابالتصاالت السلكية ومرورا و 
 لضوئية واحلاسبات اإللكرتونية...واأللياف ا ابلتلفزيون وانتهاء ابألقمار الصناعية

كما يعد األنرتنت شكال من أشكال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وهي شبكة لالتصاالت 
يف البداية كانت ألغراض عسكرية مث توسعت لتشمل اجملاالت املدنية  ،م1969أنشأهتا و.م.أ سنة 

، بعدها جتلى لإلنرتنت م1962متباعدة عام ويرجع اتريخ فكرة إقامة شبكة اتصال بني كمبيوترات 
يف وجود شكل جديد  األنرتنتعهد جديد إىل أن وصل إىل ما هو عليه اآلن، حيث سامهت شبكة 

ومن بينه مواقع التواصل االجتماعي، هذه األخرية اليت تعد مرآة ومصدر  ،عرف ابإلعالم اجلديد
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... وهذا األخري الذي عرف شهرة عاملية نظرا وفضاء للكثري من األفراد كتويرت، يوتيوب، وفايسبوك
 للمزااي والتطبيقات املتعددة الوسائط اليت يتميز هبا ومينحها ملستخدميه.

يعترب موقع التواصل االجتماعي فايسبوك على سبيل املثال من أكثر املواقع انتشارا على  
القضااي املختلفة اليت ، ونظرا للموضوعات و ياجلزائر  الشبكة، واألكثر استخداما بني الشباب اجلامعي

 ، وهذا ما يساهم يف تكوين اجتاهات الشباب اجلامعياجلزائري يعاجلها ويغطيها واليت متس اجملتمع
 حنو هذه القضااي. اجلزائري

ملواقع  اجلزائري فرتض وجود عالقة بني استخدام الشباب اجلامعينومن خالل ما مت عرضه  
قضااي اجملتمع اجلزائري اليت التواصل االجتماعي، ومسامهة هذه األخرية يف تكوين اجتاهات حنو 

 تتناوهلا.

القدرة  واع  الووالل االتوااي مل هل ما يدفعنا إىل طرح التساؤل الرئيسي التايل: وهذا
 حنو عضااي اجملوا  اجلزائري؟ اجلزائري يلى تشكيل اجتاهات لدى الشباب اجلامع 

 يندرج ضمن التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية:

مواقع التواصل  عربملتابع لقضااي اجملتمع اجلزائري ي ااجلزائر  يز الشباب اجلامعما هي السمات اليت مت -
 االجتماعي؟

مواقع التواصل  ربعلقضااي اجملتمع اجلزائري  اجلزائري ما هي دوافع متابعة الشباب اجلامعي -
 االجتماعي؟

حول  اجلزائري الشباب اجلامعي دىلما هي االجتاهات اليت تشكلها مواقع التواصل االجتماعي  -
 قضااي اجملتمع اجلزائري؟

 ما هي قضااي اجملتمع اجلزائري اليت تتناوهلا مواقع التواصل االجتماعي؟ -
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 أسباب اخويار املوضوع: -1-2

إن اختيار أي موضوع علمي يصلح للدراسة خيضع ألسباب ذاتية متعلقة مبيول الباحث  
 ورغباته، وأسباب موضوعية.

 أسباب ذاتية: -1-2-1

باب اجلامعي حنو قضااي اجملتمع اجلزائري يف مواقع شوالرغبة يف معرفة اجتاهات ال البحثس ح -
 التواصل االجتماعي.

 الرغبة يف توسيع املعارف الشخصية املرتبطة مبجال التخصص. -

 اختياران هلذا املوضوع جاء بعد النقاش مع بعض الزمالء واألساتذة. -

 أسباب موضويية: -1-2-2

 .الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع يف التخصصنقص  -

 عالقة املوضوع مبجال التخصص. -

 قابلية املوضوع الدراسة. -

 إثراء املكتبة اجلامعية بدراسات أكادميية لتكون مرجعا علميا للطلبة يف التخصص. -

 أهداف الدراسة: -1-3

مواقع التواصل  ربع تمع اجلزائرياملتابع لقضااي اجمل اجلزائري معرفة السمات اليت متيز الشباب اجلامعي -
 االجتماعي.

مواقع التواصل  ربعلقضااي اجملتمع اجلزائري  اجلزائري معرفة دوافع متابعة الشباب اجلامعي -
 االجتماعي.
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حول  اجلزائري االجتماعي لدى الشباب اجلامعيمعرفة االجتاهات اليت تشكلها مواقع التواصل  -
 قضااي اجملتمع اجلزائري.

 التعرف على قضااي اجملتمع اجلزائري اليت تتناوهلا مواقع التواصل االجتماعي. -

 أمهية الدراسة: -1-4

 أمهية يلاية: -1-4-1

 املسامهة يف حتقيق الرتاكم املعريف والبحثي. -

 إثراء مكتبة اجلامعة. -

 أمهية يالية: -1-4-2

ملزااي مواقع واجتاهاته، ونظرا  اجلزائري تكمن أمهية الدراسة يف كوهنا تدرس الشباب اجلامعي
التواصل االجتماعي من تفاعل وتبادل للمحتوايت والبياانت، وهذا ما يساهم يف تكوين آراء 

حنو خمتلف قضااي اجملتمع اجلزائري اليت  اجلزائري  واجتاهات ملستخدميه، وخاصة الشباب اجلامعي
 تتطرق هلا مواقع التواصل االجتماعي.

 مفاهيم الدراسة: -1-5

جتعلها متميزة عن ابقي الدراسات، حيث اعتمدت هذه  أي دراسة تعتمد على مفاهيم
 الدراسة على جمموعة من املفاهيم أمهها ما يلي:

 :مفهوم االجتاه 

، سنحإليه: قصد، أقبل، له رأي:  -)و ج ه(،اجتاها اجته. ، قصد، وجهةاجته)مص(  لغة: -
 (1)عرض.

                                                           

 .24(، ص 2003، 1يف اللغة واإلعالم(، مسعود جربان، )لبنان، دار العلم للماليني، ط ابئي لفأمعجم الرائد ) -1 
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 (1) هو اجلانب الذي نتوجه إليه ونقصده.

هو احلالة النفسية القائمة وراء رأي الشخص أو اعتقاده فيما يتعلق مبوضوع معني، من  الطالحا: -
 خالل رفضه هلذا املوضوع أو قبوله، ودرجة هذا الرفض أو القبول.

آخر ميكن حتديد االجتاهات على أهنا عبارة عن استجاابت تقوميية متعلقة إزاء  فأو بتعري
 (2) امليزات. املوضوعات أو األحداث أو غري ذلك من

ويعرف أيضا على أنه استعداد نسيب لدى الفرد، ميلي عليه استجابة حمددة، أو تصرف خاص 
حنو موضوع، أو موقف، أو رأي معني، ويتكون االستعداد من أصل فطري، وآخر مكتسب بفضل 

 (3) التنشئة االجتماعية.

 الوعريف اإلترائ : -
موضوع أو قضية معينة بناء على معارفه واعتقاداته هي مواقف وآراء تتكون لدى الفرد حنو 

 وتكون هذه املواقف إما مع أو ضد أو حمايد.

 :مفهوم الشباب 
من سن البلوغ غلى الثالثني  وهو فتاءشبيبة شبائب: ال(، الشبيبة، ومجع م صالشباب ) لغة: -

 تقريبا.

شاابت وشواب وشبائب: من كان يف سن  :شابة، ج: شباب وشبان وشبيبة، م :الشاب: ج
 (4)الشباب.

                                                           

 .16(، ص 2001املفضل )قاموس عريب للتالميذ والطالب(، عزة عجان، )اجلزائر: دار هومه،  -1 
 .4(، ص 2010ودار املشرق الثقايف، ار، )األردن: دار أسامة فاملعجم اإلعالمي، حممد مجال ال -2 
 .50، 49، ص 2014بلقاسم سالطنة، حسان اجلياليل، مدخل ملناهج البحوث االجتماعية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -3 
 .371(، ص 2003، 40لبنان: دار املشرق، طاملنجد يف اللغة واألعالم، ) -4 
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تبدأ مرحلة الشباب أو املراهقة كما تسمى يف بعض الكتاابت بتخطي مرحلة بلوغ  الطالحا: -
احللم، وحيدث عند سن اخلامسة عشرة أو قبلها بقليل وختطي مرحلة الشباب مدة عشرة سنوات 

 (1) تقريبا فتنتهي يف اخلامسة وعشرين أو ما حوهلا.

أو بتعريف آخر هم األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني الثامنة عشر والرابع وعشرين، وتتميز 
 (2) هذه املرحلة أبهنا مرحلة انتقالية إىل الرجولة أو األمومة.

 الوعريف اإلترائ : -
م الشباب اجلامعي هو فئة من فئات اجملتمع، ويعترب من بني خنبته اليت يقول عليها حاملني للعل 

 واملعرفة وذو مستوى جامعي.

 :مفهوم القضااي 
ويف املنطق: قول يصح أن يقال لقائله إنه -اكمالدعوى لدى احمل-هي األمر والشأن واحلكم لغة: -

 (3) صادق فيه أو كاذب )ج( قضااي.

يقصد ابلقضية موضوع يدور حوله اخلالف وجتري مناقشة بني طرفني الختاذ قرار  الطالحا: -
 (4) بشأنه.

أما القاموس العريب لعلوم التفكري فريى أبهنا أبنية مفاهيمية اليت تتصل حبد أدىن ابحلقيقة أو 
 (5) الرضا.

 الوعريف اإلترائ : -
 هي مسائل أو شؤون ختص مواضيع أو أشياء يف جماالت خمتلفة. 

                                                           

 .10، ص 2017، دار أسامة للنشر، األردن، 1ت الشباب يف زمن البث الفضائي العريب، طحممد الفاتح محدي، أزمة القيم ومشكال -1 
 .65، ص (2006األردن: دار املناهج، ) يل،حعبد العزيز الد، والعلوم االجتماعية معجم مصطلحات اخلدمة االجتماعية -2 
 .114عزة عجان، مرجع سابق، ص  -3 
دكتوراه يف اإلعالم واالتصال، جامعة اخلرطوم،  روحةأط االجتماعي ودورها يف تناول قضااي الشباب اجلامعي(،)مواقع التواصل حممد وداعة هللا،  -4 

 .13، ص 2014
 .190ص  (،2010 ،1مدي، )األردن: ديبونو للنشر، ط، عيسى سعد العويف عبد الرمحن اجلالقاموس العريب األول ملصطلحات علوم التفكري -5
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 : مفهوم اجملوا 
 (1) مكان االجتماع، ويطلق جمازا على مجاعة الناس اخلاضعني لقوانني عامة وتقاليد مشرتكة. لغة: -

بني األفراد الذين يعيشون داخل  أهو ذلك اإلطار العام الذي حيدد العالقات اليت تنش الطالحا: -
 (2) نطاقه، يف هيئة وحدات أو مجاعات.

تربط بينها عالقات و أو هو جمموعة من األفراد واجلماعات تعيش يف موقع جغرايف واحد، 
 اجتماعية وثقافية ودينية.

وهناك من يرى أن اجملتمع مجاعة من الناس هلم ثقافة مشرتكة ومتميزة حتتل حيزا إقليميا حمددا، 
 (3) كيان متميز.كبشعور الوحدة، وتنظر إىل ذاهتا   وتتمتع

   اجلزائري:اجملوا 

 الوعريف اإلترائ : -

يتميز  ،هو كيان اجتماعي مثله مثل ابقي اجملتمعات، ينتمي للمجتمع العريب واإلسالمي 
 خبصائص متيزه عن غريه من اجملتمعات.

 : مفهوم مواع  الووالل االتوااي 

 اءإبنش، اليت تسمح للمشرتك فيها اإللكرتونيةيعرفها زاهر راضي أبهنا منظومة من الشبكات  
موقع خاص به، ومن مثة ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم 

 (4) االهتمامات واهلواايت نفسها.

                                                           

 .572(، ص 2001، 1عريب أجبدي مبسط(، أمحد بن نعمان، )اجلزائر: دار األمة، طاملفتاح )قاموس  -1 
 .418(، ص 2015معجم مصطلحات علم االجتماع، عدانن أبو مصلح، )األردن: دار أسامة للنشر، نبالء موزعون وانشرون،  -2 
 .66،68، ص 2011، دار أسامة، األردن، 1عزام أبو احلمام، اإلعالم واجملتمع، ط -3 
 .158، ص 2014علي كنعان، اجملتمع املدين واإلعالم، دار األايم، األردن،  -4 
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مواقع الشبكة االجتماعية، اليت جتمع صفة ويف تعريف آخر هي عبارة عن مواقع اكتسبت  
سبيل املثال الفايسبوك تعمل   وعلى ،بني العديد من أدوات األنرتنت املختلفة، وذات شعبية كبرية

كأداة لالتصال الشخصي والتفاعل الذايت مثله مثل ما يعرف ابلبلوق أو موقع على شبكة األنرتنت 
 (1)الشخصية، يتيح خدمة الرسائل الفورية، وميكن استخدامه كمنتدى للنقاش.

 الوعريف اإلترائ : -

هي شبكات اجتماعية عاملية، متنح ملستخدميها تطبيقات متعددة الوسائط لديها شعبية   
 كبرية.

 اإلتراءات املنهجية: -2

 منهج الدراسة: -2-1

ال ختلو أي دراسة من منهج معتمد، واملقصود ابملنهج العلمي هو الطريقة املؤدية ابلعلم إىل  
ائق املوثوق فيها والنتائج املوضوعية، ويهدف إىل الدقة التقدم من جمرد الشك والتصور والوهم إىل احلق

 (2)والتدقيق ويعتمد على املنطق واألساليب الالزمة للتحقق والقياس.

ويعرف "ديكارت" أن املنهج هو جمموعة اإلجراءات والقواعد املستخدمة، لتحقيق الغاايت 
 (3) واألهداف.

لية اليت يقوم هبا الباحث عقأو الرتتيب الصائب للعمليات ال ويعرف أيضا أبنه التنظيم اجليد،
 (4) ما هبدف الكشف عن حقيقتها والربهنة عليها. ،عند دراسة مشكلة

 (1) كما يعرف أنه جمموعة من القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصول إىل احلقيقة يف العلم.

                                                           

 .200، األردن، ص 2015، دار اإلعصار العلمي، 1ماهر عودة الشمايلة، وآخرون، اإلعالم الرقمي اجلديد، ط -1 
 .333 (، ص2014معجم املصطلحات اإلعالمية، حممد مجال الفار، )األردن: دار أسامة للنشر،  -2 
 .525(، ص 2005معجم مصطلحات الرتبية والتعليم، جرجس ميشال جرجس، )لبنان: دار النهضة العربية،  -3 
 .10، ص 2007معجم أمحد، البحث العلمي، دار املعرفة اجلامعية، مصر،  -4 
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املعطيات وحتليلها، ألن دراستنا  اعتمدان يف دراستنا على املنهج الوصفي، القائم على وصف 
تندرج ضمن الدراسات الوصفية امليدانية، وابلتايل يعد هذا املنهج األنسب ملثل هذه الدراسات 

 االجتماعية.

، ومازال اإلنسانيةنشأته بدراسة املشكالت املتعلقة ابجملاالت  ذاملنهج الوصفي مرتبط من
اآلن، وذلك نتيجة لصعوبة استخدام األسلوب حىت  اإلنسانيةاألكثر استخداما يف الدراسات 

 (2) التجرييب يف اجملاالت اإلنسانية.

إىل أ املنهج الوصفي يعترب طريقة لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها  ويذهب تعريف آخر 
 (3) طريق مجع معلومات مقننة عن املشكلة، وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها لدراسة دقيقة. كميا عن

، وعلى ما انتهت إلليه الدراسات صنيفنهج الوصفي على املالحظة والتاملكما يعتمد  
السابقة عن مشكلة مع تفسري وحتليل وتركيب الظاهرة قيد البحث، وذلك عن طريق حتليل البياانت 

 (4) واملعلومات حتليال واقعيا، يؤدي إىل فهم العالقة بني متغريات الدراسة وتقدمي تفسري مالئم هلا.

 ات مج  البياانت:أدو  -2-2

 االسواارة: -

تعترب االستبانة إحدى وسائل البحث العلمي اليت تستعمل على نطاق واسع من أجل   
احلصول على بياانت أو معلومات تتعلق أبحوال الناس أو ميوهلم أو اجتاهاهتم ودوافعهم أو 

 (5)معتقداهتم.

                                                                                                                                                                                     

 .90، ص 2003البحث العلمي، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر،  وخ، منهجيةشر صالح الدين  -1 
 .138، ص 2007، مناهج البحث العلمي ، إعداد البحوث، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  الذنيبات عمار بوحوش، حممد -2 
 .142 ،141ص  ، سابق مرت ، ياليلان اجلحسة، بلقاسم سالطن -3 
 .10، ص سابق مرت حممد أمحد،  -4 
 .99، ص 2011، دار الثقافة، األردن، 4جودت عزت عطوي، أساليب البحث العلمي، ط  -5 
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من األسئلة، اليت حيضرها  ويف تعريف آخر االستبيان يف البحث العلمي هو تلك القائمة
الباحث بعناية يف تعبريها عن موضوع املبحوث يف إطار اخلطة املوضوعة، لتقدم إىل املبحوث من 
أجل احلصول على إجاابت تتضمن املعلومات والبياانت املطلوبة، لتوضيح الظاهرة املدروسة وتعريفها 

 (1) من جوانبها املختلفة.

ما يلمون به من عواستيضاحهم  العينةجمتمع لباحث الستقراء يان وسيلة اكما يعترب االستب 
 (2)معرفة عن املوضوع، الذي يتعلق هبم أو مبن له عالقة به.

 تعكس( مبحوث، وذلك بصياغة أسئلة بسيطة وواضحة 64قمنا بتوزيع االستمارة على )
 أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقة. اشتملت علىإشكالية الدراسة وتساؤالهتا، 

 اعتمدان يف االستمارة اخلاصة هبذه الدراسة على جمموعة من احملاور الرئيسية:

السمات اليت متيز الشباب اجلامعي املتابع لقضااي اجملتمع اجلزائري يف مواقع التواصل  احملور األول: -
 االجتماعي.

 قضااي اجملتمع اجلزائري يف مواقع التواصل االجتماعي. احملور الثاين: -

دوافع متابعة الشباب اجلامعي لقضااي اجملتمع اجلزائري يف مواقع التواصل  ر الثالث:احملو  -
 االجتماعي.

االجتاهات اليت تشكلها مواقع التواصل االجتماعي لدى الشباب اجلامعي حول  احملور الراب : -
 قضااي اجملتمع اجلزائري.

 :ملعاجلة الدراسة األساليب اإلحصائية -2-3

 هبذه الدراسة اعتمدان على أسلوبني للتحليل ومها: ناعند قيام

                                                           

 .220، ص سابق مرت ، عماننأمحد بن  -1 
 .112، ص 2017، دار أسامة، األردن، 1حممد الفاتح محدي، منهجية البحث يف علوم اإلعالم واالتصال )دروس نظرية وتطبيقات(، ط -2 
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 الوحليل الكا : -2-3-1

هو ذلك النوع من التحليل الذي يتيح للباحث أن يستخرج إحصائيات تصف السلوك يف  
موقف معني اجتماعي، ويستخدم هذا األسلوب النسب املئوية يف الكشف عن صحة الفرضيات، 

وقد استخدمنا هذا سئلة املطروحة حول هذه الفرضيات، من خالل إجاابت املبحوثني على األ
األسلوب من أجل القراءة اإلحصائية ملوضوع الدراسة، ومت توظيفها من خالل اجلداول، والنسب 

 (1)املئوية، واملتوسط احلسايب.

 الوحليل الكيف : -2-3-2

التحليل بصورة غري  أساليب التحليل التعبري عن البياانت وعن نتائجاعتماد  يتم يف هذا النوع 
كمية، وذلك عن طريق عرض النتائج تفسريها، ومت استخدام هذا األسلوب من القراءة السوسيولوجية 
للبياانت اإلحصائية، وذلك إلعطائها الداللة واملعىن السوسيولوجي، وفق ما تقدم من حمتوى معريف 

 (2)ونظري للدراسة.

 حتديد جماالت الدراسة: -2-4

مهم يف البناء املنهجي ألي حبث علمي، كما تقوم الدراسة امليدانية على حتليل هذا العنصر  
واقع امليدان الذي جيري فيه البحث، وأن أي دراسة ميدانية هلا جماهلا املكاين والزماين والبشري ويف 

 دراستنا كما يلي:

 اجملال اجلغرايف: -2-4-1

كليات ( 07) جامعة جيجل واليت تضم النطاق املكاين إلجراء البحث امليداين على مستوى 
 وهي:

                                                           

مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت  ((،منوذجا ) االستخدامات السياسية ملواقع التواصل االجتماعي ) فايسبوكوخلوط، عزيزة كحالت، بسمة ب -1 
 .14، ص 2016/2017إعالم واتصال، جامعة جيجل، 

 .14نفسه، ص املرجع  -2 
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وكلية اإلعالم آيل والرايضيات، كلية العلوم والتكنولوجيا، كلية علوم الطبيعة واحلياة، وكلية اآلداب 
واللغات، كلية احلقوق والعلوم سياسية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وكلية علوم اقتصادية وعلوم 

 التسيري.

 اجملال الزمين: -2-4-2

أي املدة الزمنية املستغرقة إلجناز مذكرة التخرج، حيث بدأت مبرحلة التفكري يف موضوع  
البحث يف بداية العام الدراسي ودامت تقريبا شهر، مث انتقلنا إىل مرحلة اختيار ملوضوع الدراسة 

لنهائي ملوضوع الدراسة، وضبطه بعد مناقشته مع أساتذتنا، وبع االطالع على املراجع قمنا ابلضبط ا
 واستغرق ذلك مدة زمنية من أواخر شهر أكتوبر إىل غاية أواخر شهر ديسمرب. 

وبعد ذلك مرحلة البناء املنهجي واملعريف ملوضوع الدراسة، وخالهلا قمنا بعملية التصميم  
املنهجي خلطة الدراسة، حيث دامت من شهر أواخر شهر ديسمرب إىل شهر ديسمرب إىل شهر 

أشهر وذلك من شهر فيفري إىل  (03)ع البياانت واليت استغرقت مدة انفي، مث فيما بعد مرحلة مجج
مث فيما بعد  20/05/2019غاية شهر أبريل، مث فيما بعد مرحلة بناء االستمارة ونزولنا إىل امليدان يف 

 سلمنا مذكرة التخرج إلدارة قسم علوم اإلعالم واالتصال.

 اجملال البشري: -2-4-3

 فيما خيص اجملال البشري الذي أجرينا فيه دراستنا حول موضوع "اجتاهات الشباب اجلامعي 
فيتمثل يف الطلبة املسجلني يف جامعة ، واقع التواصل االجتماعي"م ربعحنو قضااي اجملتمع  اجلزائري

 كل األطوار والتخصصات. 2018/2019جيجل يف السنة اجلامعية 

 :جموا  الدراسة 

مفردات أو وحدات الظاهرة حتت البحث، فقد يكون اجملتمع مكوان من املقصود به مجيع  
 (1) سكان مدينة، أو جمموعة من األفراد يف منطقة ما، أو جمموع العمال يف شركة ما.

                                                           

 .79، ص 2009األردن، ، الوراق للنشر، 1حممد النعيمي وآخرون، طرق ومناهج البحث العلمي، ط -1 
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 (1) اهرة قيد الدراسة.ظكما يعرف أيضا أبنه يشمل مجيع عناصر ومفردات املشكلة أو ال

من األفراد أو األشياء أو الدرجات اليت يرغب ويعرف جمتمع الدراسة أبنه جمموعة كاملة 
 (2) الباحث دراستها.

ابإلضافة إىل أنه يقصد به مجيع املشاهدات موضع الدراسة، أو هي كافة مفردات جمتمع 
 (3) الدراسة.

وتعرف العينة أبهنا جزء من اجملتمع يتم اختيارها وفق قواعد خاصة حبيث تكون العينة 
 (4) اإلمكان جملتمع الدراسة.املصحوبة ممثلة قدر 

حمددة، يتم  دالعناصر وح عناملقصود أبسلوب العينة طريقة جتميع البياانت واملعلومات من و 
اختيارها أبسلوب معني من مجيع عناصر ومفردات وجمتمع الدراسة ومبا خيدم ويتناسب ويعمل على 

 (5) حتقيق هدف الدراسة.

مرتبط ابجملتمع املستهدف ودراسته، دون االضطرار  تستهدف املعاينة التعرف على شيء معني
على عملية املسح الشامل هلذا اجملتمع، وذلك من خالل االعتماد على النتائج اليت يتم التوصل إليها 
من خالل عينة فقط من هذا اجملتمع املستهدف، اليت يتم اختيارها على أسس معينة مبا يضمن متثيل 

 (6) كانية تعميم النتائج.هذه العينة هلذا اجملتمع وإم

جيجل املسجلني بيداغوجيا يف السنة اجلامعية جامعة جمتمع البحث لدراستنا كل طلبة 
 طالب. (25054)والذين يبلغ عددهم  2018/2019

                                                           

 .133، ص 2004، دار صفاء للنشر، األردن، 1رحبي عليان، عثمان غنيم، أساليب البحث العلمي، ط -1 
 .24، ص 2005، مكتبة الفالح للنشر، اإلمارات العربية املتحدة، 2موسى البنهان، أساسيات اإلحصاء، ط -2 
 .112، ص 2014املسرية، األردن، ، دار 1منال املزاهرة، مناهج البحث اإلعالمي، ط -3 
 .80حممد النعيمي وآخرون، مرجع سابق، ص  -4 
 .134رحبي عليان، عثمان غنيم، مرجع سابق، ص  -5 
 .100م، ص 1991أمحد اللحلح، مصطفى أبو بكر، البحث العلمي، الدار اجلامعية، مصر،  -6 



 الفصل األول                                                                  اإلطار المنهجي للدراسة
 

  20 
 

أما عينة الدراسة فتم اعتماد أسلوب املعاينة العشوائية، وذلك ملناسبة ملوضوع البحث كون جمتمع 
 الدراسة متجانس.

 العينة العشوائية متعددة املراحل وذلك لألسباب اآلتية:واخرتان 

 كرب جمتمع الدراسة. -
 التكاليف. -
 ضيق الوقت. -
 إعطاء فرصة متكافئة لظهور كل املفردات. -

 أما طريقة اختيار مفردات العينة فقد قمنا بتقسيم جامعة جيجل إىل كلياهتا السبع وهي:

واحلياة، كلية اإلعالم اآليل والرايضيات وكلية كلية العلوم والتكنولوجيا، كلية علوم الطبيعة 
اآلداب واللغات، كلية احلقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وكلية علوم 

 تسيري.علوم التجارية و القتصادية و اال

 :املرحة األوىل 

لى الكليتني مت اختيار كليتني بطريقة عشوائية )عن طريق القصاصات(، ووقع االختيار ع 
 اآلتيتني:

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيري.  -

 كلية احلقوق والعلوم السياسية وعالقات دولية.  -

 ومت استبعاد ابقي الكليات.

 :املرحلة الثانية 

مت تعميم الكليتني املختارتني إىل األقسام املوجودة يف كل كلية، ومت اختيار قسم من كل كلية 
 ع االختيار على القسمني اآلتيتنيعشوائية ووقبطريقة 
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 قسم احلقوق. -

 قسم العلوم االقتصادية. -

 :املرحلة الثالثة 

مت تقسيم القسمني املختارين إىل التخصصات املوجودة يف كل قسم، ومت اختيار ختصص من كل 
 ووقع االختيار على التخصصني اآلتيني: ،قسم بطريقة عشوائية

 .01اقتصاد بنكي ونقدي، الطور الثاين، ووقع االختيار على ماسرت  -1

 .01قانون األسرة، الطور الثاين، ووقع االختيار على ماسرت  -2

 طلبة التخصصني هم مفردات عينة الدراسة. -

 وكانت كاآليت: %40قرر الباحثان إجراء الدراسة على عينة متثل نسبة  -

64 املعادلة ≅
40𝑥158

100
 

 .01التخصص األول: اقتصاد نقدي وبنكي ماسرت  -

38املعادلة ≅
94𝑥40

100
 

 .01التخصص الثاين: قانون األسرة ماسرت 

26املعادلة ≅
64𝑥40

100
 

ختصص اقتصاد بنكي ونقدي البالغ  01بتوزيع االستمارة على طلبة ماسرت  قام الباحثان
 إانث. 19ذكور و  19مفردة،  38عددهم 

 إانث.  13و ذكور 13مفردة،  26ختصص قانون األسرة البالغ عددهم  01وطلبة ماسرت 

حيث مت بطريقة قصدية اختيار الطلبة الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي، وتعمد 
 نسني.معرفة رأي كال اجلالباحثان التنويع يف الذكور واإلانث وذلك لتمثيل الدراسة، و 
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 الدراسات السابقة:  -3

عملية مستمرة وحلقات متواصلة، فكل دراسة علمية أو جمهود علمي يكون  البحث العلمي 
 تكملة لسابقه ومنطلق ملا يليه.

على الباحث العلمي قبل مباشرة دراسته أن يطلع على الرتاث العلمي والدراسات السابقة  
ين سبقوه من واملشاهبة حىت تتضح له الرؤية، وتكون له إحاطة جبوانب حبثه حىت ال يقع يف أخطاء الذ

 الباحثني، ويتفادى تكرار نفس اجلهود ونتائج تلك الدراسات توجهه خالل خطوات حبثه العلمي.

فالدراسات السابقة واملشاهبة ساعدتنا يف حتديد اإلطار النظري، وبناء خلفيات حول موضوع 
 دراستنا.

 كما أهنا سامهت يف توجيه ابقي خطوات دراستنا.

 ة اليت اعتمدان عليها ما يلي:من بني الدراسات املشاهب

 الدراسات العربية: -3-1

ايوااد الشباب اجلامع  يلى مواع  الووالل االتوااي  يف الوزود "دراسة بعنوان  -3-1-1
 (1) ."ابملعلومات

تندرج  2018، سنة ردنقام هبذه الدراسة ماطر عبد هللا محدي، جامعة الشرق األوسط ابأل 
الدراسات الوصفية، كما اعتمد الباحث على املنهج الوصفي املسحي، هذه الدراسة ضمن هذه 

( استمارة على املبحوثني، 401) مستخدما االستمارة كأداة جلمع البياانت، حيث قام الباحث بتوزيع
 كما استخدم يف عينة حبثه على العينة الطبقية العشوائية.

 

                                                           
رسالة ماجستري يف اإلعالم، جامعة الشرق لتواصل االجتماعي يف التزود ابملعلومات(، )اعتماد الشباب اجلامعي على مواقع اماطر عبد هللا محدي،  -1

 .2018األوسط، 
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 فرضيات الدراسة: -

( بني الشباب السعودي يف درجة 0,05) عند مستوى هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية -
اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي تبعا للجنس والعمر ومستوى التعليم ومستوى التحصيل 

 ومعدل استخدام اليومي لوسائل التواصل االجتماعي.

( بني الشباب السعودي يف دوافع 0,05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) -
استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي تبعا للجنس والعمر واملستوى التعليمي ومستوى التحصيل 

 ومعدل استخدام اليومي لوسائل التواصل االجتماعي.

 أهداف الدراسة: -

 معرفة دوافع استخدام الشباب اجلامعي ملواقع التواصل االجتماعي. -

عنها الشباب اجلامعي من خالل مواقع التواصل حتديد طبيعة املعلومات واألخبار اليت يبحث  -
 االجتماعي.

 التعرف عل الفوائد والتأثريات اليت تتحقق للشباب اجلامعي من مواقع التواصل االجتماعي. -

 تقدير درجة الثقة مبصداقية مواقع التواصل االجتماعي. -

 دراسة.معرفة مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما بني أفراد عينة ال -

 نوائج الدراسة: -

الرتفيه وقضاء وقت الفراغ مث احلصول على املعلومات واألخبار كانت أهم دوافع استخدام مواقع  -
 التواصل االجتماعي لألفراد عينة الدراسة من الشباب السعودي.

انصب اهتمام الشباب السعودي يف هذه املرحلة على الشأن الداخلي يف اجملتمع السعودي  -
 من الشؤون اإلقليمية والدولية. أكثر
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تبني أن الفوائد اإلجيابية ملواقع التواصل االجتماعي على غريها من اآلاثر من وجهة نظر أفراد  -
عينة الدراسة مثل ازدايد االطالع على األخبار وزايدة الثقافة العامة لكن ذلك صاحبه إضاعة 

 الكثري من الوقت يف التصفح.

 جتماعي تشكل ابلفعل مصدرا مهما للحصول على األخبار.إن مواقع التواصل اال -

االجتماعي انتشارا هي الوات ساب، والفيس بوك، أما يوتيوب وتويرت  لإن أكثر مواقع التواص -
 (1) فقد حازت على انتشار متوسط. وجوجل بلس، وانستغرام

 (2)"الشباب اجلامع مواع  الووالل االتوااي  ودورها يف تناول عضااي "دراسة بعنوان  -3-1-2

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، سنة  ،وداعة هللاحممد العوض حممد  قام هبذه الدراسة 
2014. 

 ج الباحث بني املنهج املسحياو سة ضمن الدراسات الوصفية، حيث ز تندرج هذه الدرا 
 اختارواملنهج املقارن، مستخدما املالحظة واالستمارة واملقابلة كأدوات جلمع البياانت، حيث 

 الباحث العينة العنقودية.

 تساؤالت الدراسة: -

 ما هي أكثر املواقع اليت يستخدمها الشباب اجلامعي؟ -

 ملاذا يستخدم الشباب اجلامعي مواقع التواصل االجتماعي؟ -

 الشباب اجلامعي املستقبلية اليت تتناوهلا مواقع التواصل االجتماعي؟ما هي قضااي  -

 هل مثة دور اجتماعي ميكن أن تقوم به مواقع التواصل االجتماعي؟ -

 

                                                           
 .مرت  سابقماطر عبد هللا محدي،  -1
  .مرت  سابقحممد العوض حممد الوداعة هللا،  -2 
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 أهداف الدراسة: -

 معرفة طبيعة القضااي اليت يتناوهلا الشباب اجلامعي من خالل هذه املواقع. -

ة، من حيث كم الوقت املخصص هلا وطبيعة التعامل التعرف على عادات التعرض للوسائل احلديث -
 مع هذه املواقع.

مواقع التواصل االجتماعي يف التناول اإلجيايب لقضااي الشباب  جنحتمعرفة إىل أي مدى  -
 اجلامعي.

 نوائج الدراسة: -

 .%91,8أثبت البحث أن أفراد العينة يستخدمون موقع الفايسبوك بنسبة تراكمية  -

 .%66,1أكد البحث ضعف استخدام العينة ملوقع التوتري بنسبة  -

أظهرت النتائج أمهية الدور االجتماعي الذي تقوم به مواقع التواصل االجتماعي من خالل  -
 تناوهلا لقضااي الشباب اجلامعي املختلفة.

يف نظر ذلك ومرد أثبت البحث ضعف استخدام العينة املبحوثة ملوقعي اليوتيوب والتويرت  -
ساب والفايسبوك يغنيان عن املواقع األخرى يف سرعة تبادل الصور ومقاطع الباحث إىل أن الوات

 الفيديو.

اتفق معظم أفراد العينة املبحوثة على أن تناول املواقع االجتماعية لقضااي الشباب اجلامعي  -
 (1)ممتاز.إب

 

 

                                                           

  .مرت  سابقحممد العوض حممد الوداعة هللا،  -1 
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تويية الشباب الفلسطيين دور شبكات الووالل االتوااي  يف "دراسة بعنوان  -3-1-3
 (1)."ابلقضااي الوطنية

قام هبذه الدراسة هشام أمحد عبد الكرمي سكيك، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني، سنة  
2014. 

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، حيث اعتمد الباحث على منهج املسح،  
جلمع البياانت على عينة من الشباب الفلسطيين مستخدما استمارة حتليل املضمون واملقابلة كأدوات 

 ( من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي.426) بلغت

 فروض الدراسة:

الفلسطيين لشبكات التواصل االجتماعي يف  داللة إحصائية يف استخدام الشبابتوجد فروق ذات  -
ومكان السكن، املستوى  النوع، العمر،) نية حسب املتغريات الدميوغرافيةالتوعية ابلقضااي الوط

 التعليمي(.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة التفاعل ومدى الثقة ابملضامني اليت تقدمها شبكات  -
 التواصل االجتماعي.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استخدام الشباب الفلسطيين لشبكات التواصل االجتماعي  -
 ومستوى وعيهم ابلقضااي الوطنية.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة التفاعل واملدة اليت يقضيها الشباب الفلسطيين عند  -
 استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي.

 

 
                                                           

رسالة ماجستري يف الصحافة،  شبكات التواصل االجتماعي يف توعية الشباب الفلسطيين ابلقضااي الوطنية(،دور )هشام أمحد عبد الكرمي سكيك،  -1 
  .2014اجلامعة اإلسالمية بغزة،
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 أهداف الدراسة:

 التعرف على مدى تناول شبكات التواصل االجتماعي للقضااي الوطنية الفلسطينية. -

 ية اليت تناولتها شبكات التواصل االجتماعي.التعرف على أهم القضااي الوطنية الفلسطين -

التعرف على أهم الوسائط املتعددة اليت يستخدمها الشباب الفلسطيين يف متابعة القضااي الوطنية،  -
 وأهم هذه القضااي اليت يتم التطرق هلا والتفاعل معها.

 تماعي.التعرف على مدى استفادة الشباب الفلسطيين من مضامني شبكات التواصل االج -

 التعرف على درجة الثقة لدى الشباب الفلسطيين يف حمتوى شبكات التواصل االجتماعي. -

 سطيين لشبكات التواصل االجتماعي.رصد أهم اإلشباعات املتحققة يف استخدام الشباب الفل -

 أهم نوائج الدراسة: -

تالها تناول  %63,7تناولت شبكات التواصل االجتماعي األخبار بدون مصدر بنسبة كبرية بلغت  -
، تالها نسبة تناول هذه %19الصفحات للمصادر العامة، حيث كان تناوهلا بنسبة بعيدة من قبلها 

 .%17,3األخبار مبصادر خاصة ابلشبكة كانت بنسبة مقاربة ملا قبلها 

تالها قضية القدس  ،%45,8يف سجون االحتالل على املرتبة األوىل بنسبة احتلت قضية األسرى  -
، مث قضية املصاحلة %8,1مث قضية الالجئني  ،%18,6مث قضية االستيطان بنسبة  %23,2بنسبة 

 (1).%4,2الفلسطينية 

أن عدد مرات اإلعجاب مبوضوعات القضااي الوطنية اليت تطرحها شبكات التواصل االجتماعي  -
( إعجاب حازت 100( إىل )50، وأن عدد اإلعجاابت من )%45,2( إعجااب 50أقل من ) جاءت
 .%26,1( إعجاب 100تالها أكثر من ) %28,7على 

                                                           

 املرت  السابق.هشام أمحد عبد الكرمي سكيك،  -1 
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( تعليق 50أن نسبة التعليقات اليت تتواجد على صفحات شبكيت الدراسة حصلت قائمة أقل من ) -
( غلى 50من جمموع املواد اإلخبارية اخلاصة ابلقضااي الوطنية، وعدد التعليقات من ) %95,6على 

( تعليق 100من إمجايل التعليقات، تالها نسبة أكثر من ) %2,8( تعليق حازت على 100أقل من )
 .%1,60نسبة 

 ( مشاركة للمواضيع اإلخبارية اليت تتعلق ابلقضااي50بلغت حجم املشاركات يف أقل من ) -
تالها أكثر  ،%1( نسبة 100( مشاركة إىل )50تالها من ) %97,7 الفلسطينية حصلت على نسبة

 .%0,7( مشاركة بنسبة 100من )

تالها ابستخدام ، %42,9حازت نسبة تناول األخبار اليت ال تتضمن أي وسيط تفاعلي على  -
تالها الرسوم والوسائط  ،%6,2تالها استخدام الرابط اإللكرتوين نسبة ، %29,3الصورة بنسبة 

 األخرى بباقي النسب.

يستخدم الشباب الفلسطيين شبكات التواصل االجتماعي هبدف االطالع على األخبار نسبة  -
 (1) تالها املشاركة ابآلراء مع اآلخرين. ،%68,1تالها متابعة األحداث والتعليق عليها نسبة  ،78,9%

 الدراسات اجلزائرية: -3-2

 (2) "ايوااد الشباب اجلامع  يلى موع  الفايسبوك ملصدر لألخبار"دراسة بعنوان  -3-2-1

 .2017/2018 قام هبذه الدراسة على بوخامت، جامعة مخيس مليانة اجلزائر، سنة 

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات املسحية، حيث اعتمد الباحث على املنهج املسحي 
 ( فردا ملختلف األطوار70) جلمع البياانت على عينة ضمتمستخدما االستمارة كأداة  الوصفي
 .الشعب ابستخدام العينة العشوائيةوخمتلف 

                                                           

 املرت  السابق.هشام أمحد عبد الكرمي سكيك،  -1 
على موقع الفايسبوك كمصدر لألخبار(، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماسرت يف اإلعالم واالتصال، جامعة علي بوخامت، )اعتماد الشباب اجلامعي  -2 

 .2017/2018مخيس مليانة، 
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 أهداف الدراسة:

 وأمناط استخدام الطلبة ملوقع الفايسبوك للحصول على األخبار. تمعرفة عادا -

 وأفكار.رصد آراء واجتاهات الشباب اجلامعي حول ما يقدمه هلم هذا املوقع من أخبار  -

حتديد كثافة االستخدام ملوقع الفايسبوك من خالل نوع األخبار، دوافع االستخدام، نوع املضامني  -
 اليت حتظى ابهتمام الشباب اجلامعي ودرجة التبين للمضمون املقدم.

 معرفة مدى مصداقية األخبار على موقع الفايسبوك. -

 تساؤالت الدراسة:

 لطلبة اجلامعيني ملوقع الفايسبوكما هي عادات وأمناط استخدام ا -

 ما هي دوافع اعتماد طلبة جامعة اجلياليل بونعامة على موقع الفايسبوك كمصدر لألخبار. -

 ما مدى مصداقية األخبار اليت يطلع عليها طلبة جامعة مخيس مليانة من خالل موقع فايسبوك. -

 .موقع الفايسبوك كمصدر لألخباراجلياليل بونعامة على ما مدى اعتماد طلبة جامع جياليل  -

 نوائج الدراسة:

 .%73,9أعلى نسبة من العينة يستخدمون موقع فايسبوك دائما بنسبة  -

أكدت أغلب نسبة من العينة يستخدمون اهلاتف الذكي للدخول إىل موقع الفايسبوك بنسبة  -
100%. 

 (1).%44,7أكرب نسبة من العينة يستخدمون موقع الفايسبوك للحصول على أخبار خمتلفة بنسبة  -

                                                           

ة جنم،  الدين بن شعبان، يوسف بومجيعة،) اجتاهات طلبة اإلعالم واالتصال حنو صحافة املواطن(، مذكرة ما سرت يف اإلعالم واالتصال، جامع -1 
 .2016/2017جيجل، 
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الطلبة عرب موقع الفايسبوك هي  انتباهأما فيما يتعلق ابلعينة ألهم اجملاالت اإلخبارية اليت جتدب  -
 .%36,2األخبار االجتماعية واألخبار الثقافية بنسبة 

 .%69,6أكرب نسبة من العينة تعرضو ألخبار كاذبة عرب موقع فايسبوك نسبة  -

أكثر نسبة من العينة تبحث عن األخبار املنشورة عرب موقع فايسبوك يف وسائل اإلعالم األخرى  -6
 (1).%63,8نسبة 

 (2)."اجتاهات طلبة اإليالم واالتصال حنو لحافة املواطن"دراسة بعنوان  -3-2-2

 .2016/2017قام هبذه الدراسة جنم الدين بن شعبان، يوسف بومجيعة، جامعة جيجل، سنة   

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية االستكشافية، حيث اعتمد الباحث على  
 916( مفردة من جمموع 63) منهج املسح ابلعينة، واستخدم العينة الطبقية العشوائية على عينة قدرها

إلعالم واالتصال جبامعة جيجل، كما استخدم الباحث االستمارة واملقابلة كأداتني من طالبا علوم ا
 أدوات مجع البياانت.

 فرضيات الدراسة:

 اجتاهات طلبة اإلعالم واالتصال حنو صحافة املواطن هي اجتاهات إجيابية. -

 يف األخبار اليت تتداوهلا صحافة املواطن.يثقون طلبة اإلعالم واالتصال  -

 املستوى الدراسي. ومتغريتوجد فروق دالة إحصائيا بني ممارسة الطلبة لصحافة املواطن  -

 

 

                                                           

 .السابق املرت علي بوخامت،  -1 
ة جنم،  الدين بن شعبان، يوسف بومجيعة،) اجتاهات طلبة اإلعالم واالتصال حنو صحافة املواطن(، مذكرة ما سرت يف اإلعالم واالتصال، جامع -2 

 .2016/2017جيجل، 
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 أهداف الدراسة:

معرفة اجتاهات طلبة اإلعالم واالتصال جبامعة جيجل حنو صحافة املواطن هل هي سلبية أم  -
 إجيابية.

 قياس درجة ثقة طلبة اإلعالم واالتصال يف هذا النوع من الصحافة. -

على حجم تكيف قسم علوم اإلعالم واالتصال مع املتغريات احلاصلة يف جمال اإلعالم  االطالع -
 على املستويني األكادميي واملهين.

 نوائج الدراسة:

ظهر من خالل هذه الدراسة أن اجتاهات طلبة اإلعالم واالجتاهات جبامعة جيجل اجتاهات إجيابية  -
 حنو صحافة املواطن.

 واالتصال يتقون يف صحافة املواطن.أن طلبة اإلعالم 

 (1) درجة ممارسة الطلبة لصحافة املواطن. أن املستوى الدراسي ال يؤثر على -

ايوااد الشباب اجلزائري يلى شبكات الووالل االتوااي  يف احلصول "دراسة بعنوان  -3-2-3
 (2)."يلى األخبار

 .2015/2016قام هبذه الدراسة أكرم عيساوي، جامعة تبسة، سنة  

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، حيث اعتمد الباحث على املنهج الوصفي 
ابإلضافة إىل استخدامه املالحظة واالستبيان كأداتني من أدوات مجع البياانت، ويتمثل جمتمع الدراسة  

                                                           

 .السابق املرت الدين بن شعبان،  جنم -1 
الشباب اجلامعي على شبكات التواصل االجتماعي يف احلصول على األخبار(، مذكرة ماسرت يف اإلعالم واالتصال، أكرم عيساوي، )اعتماد  -2 

 .2015/2016جامعة تبسة، 
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( 40ة متكونة من )كل الشباب اجلزائري أما اجملتمع املتاح فهو طلبة جامعة تبسة، واختيار عينة قصدي
 .اإلنسانيةفردا من خمتلف أطوار طلبة اإلعالم واالتصال يف كلية العلوم 

 تساؤالت الدراسة:

 ما مدى استخدام شباب جامعة تبسة لشبكة التواصل االجتماعي؟ -

ما مدى مصداقية األخبار اليت يعتمد عليها شباب جامعة تبسة من خالل شبكات التواصل  -
 االجتماعي.

 الدراسة: أهداف

معرفة مدى استخدام شباب جامعة تبسة لشبكات التواصل االجتماعي من خالل التعرض  -
 واإلقبال عليها.

حتديد االجتاه احلقيقي العتماد شباب جامعة تبسة على شبكات التواصل االجتماعي يف احلصول  -
 ماعي.على املعلومات واألخبار مع معرفة مدى مصداقيتها ومطابقتها للواقع االجت

 حماولة إثراء هذا امليدان ابملزيد من البحوث نظرا لطبيعة املوضوع وحداثته. -

التعود على القيام ابلبحوث امليدانية خاصة يف هذا اإلطار وحماولة التحكم يف اإلجراءات والعوامل  -
 املختلفة للبحث يف هذا اجملال.

 نوائج الدراسة:

مهما من مصادر استقاء األخبار للشباب اجلزائري،  تعترب شبكات التواصل االجتماعي مصدرا -
حيث أن معظم األفراد يعتمدون عليها اعتمادا مباشرا وبصفة مستمرة يف احلصول على األخبار بشىت 

 (1) أنواعها.

                                                           

 .السابق املرت أكرم عيساوي،  -1 
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من خالل الدراسة اتضح لنا تراجع دور وسائل اإلعالم واالتصال التقليدية يف جمال توفري األخبار   -
 %80 ية أو الوسائط التكنولوجية بنسبةعلى عكس الوسائل املرئية والسمع كالصحف املكتوبة

 .%50و

كشفت الدراسة أن األخبار الواردة ضمن صفحات التواصل االجتماعي تساعد الشباب على   -
 (1) معرفة ما جيري يف حميطهم، من خالل عديد املواقع اليت تنقل اخلرب حلظة وقوعه.

 :الوعقيب يلى الدراسات 

هناك دراسات تتشابه مع دراستنا وهناك دراسات أخرى ختتلف عنها، سواء من حيث طبيعة  
هذه الدراسات أو املناهج املستخدمة، أو من حيث نوع العينة، أو أدوات مجع البياانت أو جمتمع 

 الدراسة.

د ورغم هذا االختالف والتشابه فساعدتنا هذه الدراسات يف صياغة مشكلتنا البحثية، وحتدي 
 املنهج والعينة وأداة مجع البياانت املناسبة، اليت تتالءم مع موضوع الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .السابق املرت أكرم عيساوي،  -1 
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 خاللة الفصل املنهج :

لقد تطرقنا من خالل هذا الفصل اجلانب املنهجي للدراسة، والذي من خالله قمنا بتحديد  
اإلطار العام ملوضوع الدراسة، وذلك بتحديد إشكالية الدراسة وتساؤالهتا وأهدافها وأمهيتها، مث 

اإلحصائية ع البياانت واألساليب مجمفاهيم الدراسة وإجراءاهتا املنهجية املعتمدة ابإلضافة إىل أدوات 
دون أن ننسى املنهج املستخدم يف  ،مث فيما بعد حددان جماالت الدراسة والدراسات السابقة واملشاهبة

 الدراسة.
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 متهيد:

أدى التطور اهلائل وامللحوظ يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال إىل ظهور وسائل اتصال وفضاءات جديدة 
ني األفراد بومتعددة، منها مواقع التواصل االجتماعي، حيث أصبحت هذه األخرية اليوم فضاء جديد للتواصل 

اجملتمع وفتحت جمال واسع للتعارف بني أفراد الشعوب ومعرفة خمتلف الثقافات وألفت احلواجز املكانية والزمانية، 
ابإلضافة إىل اخلصائص اليت متلكها ما جعلها تستقطب خمتلف فئات اجملتمع، حيث أهنا قللت من التواصل وخلقت 

ري، الفضاء جماال خصبا لنشر وتناول خمتلف قضااي اجملتمع اجلزائ تواصل آخر افرتاضي على الشبكة، وأصبح هذا
وهذا ماساهم ابلتعريف هبذه القضااي وحتسيس األفراد وتوعيتهم وذلك من خالل مصداقية طريقة املعاجلة من طرف 

شر ناملختصني ولو أن يف كثري من األحيان تكون هناك فوضى يف النشر وبساطة يف الطرح، وأي كان إبمكانه ال
 والكالم يف عدة قضااي ومواضيع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االطار النظري للدراسة                                                                   ثانيالفصل ال
  

  38 

 املداخل النظرية لدراسة مجهور وسائل اإلعالم -2-1
 ماهية مجهور وسائل اإلعالم: -2-1-1

املفهوم احلايل جلمهور وسائل اإلعالم مل يتكون هكذا طفرة واحدة، وإمنا مر ابلعديد من املراحل 
 وهي كما يلي:

 :املرحلة األوىل 
م 15القرن  يف مرحلة يف اتريخ وسائل اإلعالم احلديثة كانت اخرتاع حروف الطباعة أول وأهم

النشرايت واملطبوعات مبا فيها  إصدارغوتنبورغ" حيث ظهر مجهور القراء بفضل التمكن من "على يد 
الصحف الحقا وتوزيعها على نطاق واسع مما كان عليه احلال سابقا، وقد أوجد هذا الكم من التطور 
النوعي تقسيما اجتماعيا واقتصاداي كان معروفا يف السابق بني األغنياء والفقراء واحلضر والبدو وساعد 
التطور على تكوين مفهوم أويل كما يعرف حاليا اجلمهور العام كفكرة أو رأي يرتبط بني عدد غري 

هم بيتتر  ومستوى حمدود من أانس يوجدون ضمن السكان، وخيتلفون عن عامة الناس تبعا الهتماماهتم
 وتطلعاهتم الدينية والسياسية أو الفكرية.

  :املرحلة الثانية 
إن التطور التارخيي الرئيسي الثاين الذي كان له أتثري ابلغ يف تشكيل مفهوم مجهور وسائل 
االعالم، هو االفراز االجتماعي للثورة  الصناعية اليت أعطت دفعة قوية للطباعة مما أسهم يف تنمية 

ق الصحافة وخاصة الصحافة الشعبية أو املوجهة ألفراد اجملتمعات اجلماهريية اجلديدة اليت منت وتسوي
سودها من األرايف اليت ت انتقلواحول ملدن الصناعية الكربى واملكوانت خاصة من شتات املهاجرين 

باين بني أفرادها تالروابط العائلية والصالت االجتماعية إىل املدن واجملتمعات اجلديدة اليت تتميز ابل
لغياب قيم ثقافية وتقاليد وأعراف اجتماعية مشرتكة يف هذه املرحلة بدأت الصحافة تتخذ شكلها الذي 

 .(1)الزال يالزم وسائل اإلعالم إىل الوقت الراهن  مع بعض التعديالت الشكلية
 
 

                                                           
، ص 2010/2011، 3(، رسالة ماجستري يف العالم واالتصال، جامعة اجلزائر)أثر تكنولوجيا االتصال على اإلذاعة ومجهورهاتسعديت قدوار،  -1

53،54. 
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 :املرحلة الثالثة 
ئل ورسم معامله احلديثة، ظهور وساإن العامل الثالث الذي ساهم يف الصياغة احلالية للجمهور 

اإلعالم اإللكرتونية من إذاعة عشرينيات القرن املاضي وتلفزيون يف مخسينات نفس القرن، فقد أصبح 
اجلمهور غري حمدد يف املكان، حيث ابعد البث اإلذاعي والتليفزيون بني املراحل من جهة ومن جهة 

عية ني واملشاهدين الذين مل تعد األمية واحلواجز الطبياثنية ظهر شكالن من أشكال اجلمهور مها املستمع
 حتوالت دون تعرضهم للرسائل اإلعالمية، كما كان ابلنسبة للصحافة املكتوبة.

 املرحلة الرابعة: 
ة اليت يالسياسدميقراطية الويتمثل العنصر التارخيي الرابع الذي أثر يف مفهوم اجلمهور يف اعتناق نظرايت 

وحريتها أحد مظاهرها، فقد انعكس تطبيق األفكار الدميوقراطية يف أنظمة احلكم م اإلعالتعترب وسائل 
على مهام ووظائف وسائل اإلعالم وعلى الرقابة السياسية واالجتماعية ومبادئ الوصول إليها واملشاركة 

..، فلم ةفيها، كما انعكس على وعي اجملتمع ككل أبمهية اإلعالم ودوره يف احلياة السياسية واالقتصادي
يعد اجلمهور فقط جمرد قراء ومستمعني ومشاهدين، ولكنه يف نفس الوقت يتضمن انخبني ومستهلكني 

 ...ر الناخبنيو جلمهور مثل مجهللسلع واخلدمات، حيث ظهرت مصطلحات هلا عالقة مباشرة اب
وأخريا يف سياق استعراض املراحل التارخيية اليت مر هبا مفهوم مجهور وسائل اإلعالم جتدر 

، ألنرتنتااإلشارة إىل أتثري البث التليفزيوين املباشر عرب األقمار االصطناعية، والتوسع املتزايد يف استخدام 
ظهر بوضوح تمل بعد ومل تهذه املرحلة اليت ميكن أن تسمى ثورة تكنولوجيا االتصال احلديثة، مل تك

أتثرياهتا على مفهوم اجلمهور، غري أن التغريات اليت تشمل مجيع منظومات املفاهيم يف شىت اجملاالت 
تطال أيضا الدراسات اإلعالمية الشاملة وابلنتيجة طبيعة مجهور وسائل اإلعالم وبروز مصطلحات مثل 

طت واجلمهور اإللكرتوين هذه املصطلحات أع، ومجهور الويب واجلمهور على اخلط األنرتنتمستخدمي 
للجمهور أبعادا جديدة تتجاوز احلدود السياسية واجلغرافية والثقافية للشعوب واألمم وبدأت تغزو بكثافة 

 .(1)الدراسات اليت تتناول اجلمهور
 
 

                                                           
 . 38، ص2009، دار أسامة، األردن، 1عبد هللا خلدون، اإلعالم وعلم النفس، ط -1
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 خصائص مجهور وسائل اإلعالم: 2-1-2
السمات األولية أو العامة، وهي اليت تتوافر يف كل أفراد اجلمهور مبستوايت خمتلفة، واليت ال دخل  

 السن وغري ذلك. للفرد يف اكتساهبا وغري قابلة للتغيري مثل
 ..ين، الوظيفةدة القابلة للتغيري مثل اللغة، الالسمات املكتسب

 النحو اآليت:" اخلصائص الظاهرية للجمهور على  Maqailحيث حدد "
 حيث يتخذ شكل اجلماهري حبجم أوسع بكثري من األشكال األخرى. احلجم الواسع: -
إذ تتواجد اجلماهري يف أوضاع وأماكن متباعدة ما أكسب اجلمهور بعدا كونيا مع  التشتت: -

االستعمال املكثف لتكنولوجيا االتصال وخاصة األنرتنت، حيث أصبح اجلمهور غري حمددا يف مكان 
 وأضفى عليه صفة التواجد الكلي يف كل مكان ويف نفس الزمن.

راكهم األمر الذي جيعلهم متمايزين يف احتياجاهتم وإد نيمتجانسفأفراد اجلمهور غري  عدم التجانس: -
 ومصاحلهم ويف سلوكهم االتصايل.

لقائم فعناصره غري معروفني بذواهتم وجمهولني لدى بعضهم البعض ولدى ا عدم التعارف أو اجملهولية: -
 ابالتصال.

م حيث أن تباعد عناصر اجلمهور وعدم معرفتهم ببعضهم البعض يفقده غياب التنظيم االجتماعي: -
 القدرة على التوحد والتضامن.

عالمية ملؤسسات اإلعكس ما يرغب فيه أصحاب ا ر يف الزمن واملكان:ستقوجود اجتماعي غري م -
 .(1)الذين يريدون جذب االهتمام ألمهية الوسيلة اإلعالمية اليت تتفوق على حجم مجهورها

 أنواع مجهور وسائل اإلعالم 2-1-3

هو أكثر حجما من التجمعات األخرى أعضاءه أكثر تبعثرا، متباعدين يف املكان اجلمهور العام:  -
و دميومة أكثر تشكل حول قضية مشرتكة من احلياة العامة هدفه الرئيسي ذوأحياان يف الزمان، لكنه 

تكوين اهتمام أو رأي عام حول قضية كظاهرة اجتماعية ارتبط ظهوره وتطوره ابلربجوازية والصحافة 
سي ىل تغيري سياسي وهو عنصر أساإحىت أصبح خاصية من خصائص جمموعة من القضااي للوصول 

                                                           
 .65، ص2010/2011(، رسالة ماجستري يف اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر، )الصحافة اإللكرتونية اجلزائرية واجتاهات القراءإهلام بوثلجي:  -1
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تفاعلة مجهور الدميقراطية فهو يتميز بوجود مجاعة نشطة م املؤسسات الدميقراطية ويعترب للمشاركة يف
 .(1)ومستقلة يف وجودها على الوسيلة اإلعالمية اليت تعمل من خالهلا

هو الذي جيمع بعض أفراده بعض االهتمامات أو االجتاهات ... املشرتكة اليت  اجلمهور اخلاص: -
د ذلك من واجب ، ويصبح من بعامهور مثل األفراد املشرتكني يف صحيفة ممتيز عضويتهم يف هذا اجل

ارة هذا االهتمام وتدعيمه، حبيث ميكن أن حتتفظ هبذا اجلمهور الذي يندمج ثوسائل اإلعالم است
أعضاءه يف الرتكيز اجلمعي، وينشرون بذلك االتصال الذي يرتبط هبذا الرتكيز وهذا ما يربر اختيار 

 .(2)فهاتنظيم االهتمامات وتكييبني اجلمهور الذي تتخذه من خالل شائع م للموضع الوسائل اإلعال

هو جمموع األفراد الذين استقبلوا فعال الرسالة اإلعالمية من حيث وسيلة إعالمية اجلمهور الفعلي:  -
 .معينة

هو اجلزء من اجلمهور الفعلي الذي يتلقى الرسالة اإلعالمية بصرف النظر عن  اجلمهور املتعرض: -
إدراكها وعن املوقف الذي يتخذه منها، فهناك من بني املتعرضني من يستجيب هلذه الرسالة وهناك من 

 يتجاهلها تبعا الختالف إدراكهم واهتماماهتم الفكرية.

الرسالة بعد ما يكون قد تعرض هلا فعال، سواء وهو اجلزء الذي يتفاعل مع  اجلمهور الفعال: -
 .(3)ابإلجياب أو الرفض

عدين الستقبال عرض وحدة اتصال أي الذين ميلكون تكان املسس: هو جمموع الاجلمهور املفرتض
الوسائل املادية والتقنية اليت متكنهم من استقبال الرسائل اإلعالمية لوسيلة معينة ومن هنا فإن كل من 

فرتض لصحيفة أجهزة استقبال تلفزيون أو إذاعة يشكلون اجلمهور املفرتض هلما واجلمهور املميتلكون 
أما مجهور الواب املفرتض حسب هذا املنظور فهو أكثر تعقيد ألنه يتوفر  سحبيقاس بعدد نسخ ال

 نرتنت.تفي ومودم إىل جانب اشرتاك يف األجهاز كمبيوتر وخط ها

                                                           
 .319مراد كامل خورشيد، مرجع سابق، ص -1
  .320املرجع نفسه، ص -2
 .30، ص2006/2007رسالة ماجستري إعالم واتصال، جامعة وهران،  (،أتثري التلفزيون اجلزائري على حتديد السلوك االنتخايبيصرف حاج، ) 3
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الشعبية  املتداولة يف الدراسات اإلعالمية والثقافة دبياتاألستعماال يف وهو أكثر شيوعا وا اجلماهري: -
لإلشارة إىل اجلمهور العريض الذي يستهدف غالبا وسائل اإلعالم، غري أن املصطلح حيمل  ،العامية

دالالت معقدة ومتناقضة تبعا للسياقات االجتماعية والثقافية، حيث مازال االعتقاد سائدا ألنه حيمل 
 سلبية وأخرى اجيابية.معان 

أما اجلانب السليب يف املصطلح فهو انجم عن االستعماالت العامية يعين جمموع األشخاص 
 . (1)الذين يفتقدون قيم الثقافة وهلم مستوايت دنيا من الذكاء والعقالنية

وأما اجلانب االجيايب للمصطلح وخاصة يف التقاليد االشرتاكية ويعين القوة والتضامن بني الطبقة 
 ..معا من أجل حتقيق أهداف سياسية.الشغيلة عندما ينظمون 

كل أعضائها يعرفون بعضهم بعض، وهم واعون بعضويتهم املشرتكة يف اجلماعة يتقامسون اجلماعة:  -
 طة.قتهم مستمرة يف الزمن، يعملون من خالهلا على حتقيق أهداف مشرتكة وخمطنفس القيم وهلم بنية لعال

: أوسع من اجلماعة، حمدود يف الزمان واملكان، مؤقت واندر يعاد تكوينه بنفس الشكل، قد احلشد -
يكون أعضاءه حمددي اهلوية، يتقامسون نفس االهتمامات لكن ال توجد بينهم بنية وال تنظيم اجتماعي 

وي يربط بينهم، أعضاءه متساوون ومدركون أن جتمعهم مؤقت أماله احلدث العارض وميكن أن أو معن
 (2)حيقق هدفا ما، ولكن يتصف غالبا ابلعاطفة واالنفعال وأحياان عفواي.

 نظرايت تكوين مجهور وسائل اإلعالم: 2-1-4

تعترب هذه النظرية أول حماولة لفهم كيفية تكون مجهور وسائل نظرية احلدث التارخيي:  2-1-4-1
يقومان  وغموضها، فهي تتضمن عاملني أساسني الزاالاتساعها اإلعالم من الزاوية التارخيية فعلى الرغم 

 بدورمها يف فهم اجلوانب املختلفة اليت تتدخل بشكل مباشر يف تكوين مجهور وسائل اإلعالم.

                                                           
 .56، ص2015فواز، سوسيولوجيا اإلعالم اجلماهريي، دار أسامة، األردن، احلكيم  -1
 .57،  صملرجع نفسها -2
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م قد نشأت وسائل اإلعال الم نفسها، فهذا التاريخ يظهر أنبتاريخ وسيلة اإلعيتعلق  العامل األول:
وتطورت بشكل متوايل خلدمة وخماطبة مجاعات اجتماعية معينة وأهنا متكنت تدرجييا من توسيع نطاق 

 خدمتها اجلماهريية إىل مجهور واسع.

يتمثل يف جناح بعض وسائل اإلعالم وخاصة املطبوعة منها يف تكوين وتطوير شخصيا  العامل الثاين:
لدى اجلمهور، فهذه النظرية تعتمد على تفسري تكوين اجلمهور مبا يعرض يف وسائل اإلعالم وإسناد 
النظرية، فتضيف اجلمهور يرتبط بتاريخ الوسيلة اإلعالمية، فقد لوحظ سابقا أن مجهور الصحف يتميز 

صفات معينة أوجدهتا الوسيلة نفسها نستطيع تلخيصها يف كلمة النخبة وهم أفراد يتمتعون مبستوى ب
خر من اجلمهور وهو مجهور التليفزيون الذي آ، ويظهر نوع (1)تعليمي واجتماعي عايل داخل اجملتمع

 والتسلية. يهفيشمل خمتلف الطبقات التعليمية واالجتماعية، فهو مجهور واسع يسعى بوجه خاص إىل الرت 

تتمحور هذه النظرية حول إعطاء اجلمهور ما يريده، وهي تندرج  نظرية الفروقات الفردية: 2-1-4-2
ضمن فئة نظرايت العروض اليت تقدمها وسائل اإلعالم، جوهر هذه النظرية أن تكوين اجلمهور هو 
اختيارات عدد واسع من األفراد، كل اختيار حيض ابلذوق واالهتمامات والكفاءات املختلفة لألفراد 

 لى ما يريده يف ظل املنافسة االقتصادية والتعددية السياسية ووفقا لقواننيوجيب أن حيصل اجلمهور ع
 العرض والطلب.

تعتمد هذه النظرية على تفسري تكوين اجلمهور على ما نظرية تسيري آليات السوق:  2-1-4-3
يعرض يف وسائل اإلعالم، وتتناول بشكل خاص أتثريات اإلعالم على مؤسسات اإلعالم والفكرة 

ية هنا هي أن وسائل اإلعالم التجارية تعمل على اختيار أسواق حمددة من املستهلكني ملوادها األساس
اإلعالمية )ونعين هنا اجلمهور( بطريقة غري مباشرة وذلك لكون املواد اإلعالمية وسيلة لنقل اإلعالن 

و فشل السلع أ التجاري، وهلذا فإن معرفة حجم مجهور ونوعيته يعد أمرا يف منتهى األمهية يف جناح
 واخلدمات املعلن عنها. 

                                                           
 .55، صمرجع سابقتسعديت قدوار،  -1
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ترتكز هذه النظرية على فكرة االستعداد والفائدة من استقبال اختالف مصادر الرتفيه:  2-1-4-4
 الرسائل اإلعالمية حيث يتوقف األمر ابلنسبة ألصحاب هذه النظرية على ثالث عناصر:

 حجم وقت الفراغ، املستوى الثقايف، وفرة األموال.

اإلعالم من قبل فئات االجتماعية ميكن النظر إليها كناتج مركب لكل واحد من  فاستعمال
هذه العناصر وابلتايل فإن النساء واألطفال واملسنني هم فئات يتوفر هلا وقت فراغ أوسع وما أقل فهي 

 إذن تستعمل وسائل أقل تكلفة وأتخذ وقت أطول يف املتابعة.

اكل النفسية املشتتمحور يف حوافز االستعمال إلشباع الرغبات وحل  النظرية الوظيفية: 2-1-4-5
فإن اجلمهور يبحث عما يشبع حاجاته يف وسائل اإلعالم وعما يساعده يف وحسبها واالجتماعية، 

  (1)...النفسية واالجتماعيةإجياد احللول ملشكالته 

هور وفهي تركز يف هذا اليت يوجد هبا اجلم: هتتم ابلبيئة الثقافية النظرية الثقافية االجتماعية 2-1-4-6
السياق على ظروف الزمان واملكان يف تفسري تكون اجلمهور، وتعترب أن عملية التعرض للمضامني 
اإلعالمية هي جزء من عملية ثقافية واجتماعية شاملة ختضع لضوابط ثقافية واجتماعية معينة وابلتايل 

بذلك ينشأ تتماشى مع اجتاهاته ومواقفه الثقافية واالجتماعية و  فاجلمهور يهتم ابملضامني اإلعالمية اليت
 .(2)لديه سلوك ينظم تعرضه للرسائل اإلعالمية من خالل ما يفضل وخيتار وما يرفض من برامج إعالمية

لقد تعددت األدبيات اإلعالمية يف تعريفها جلمهور وسائل اإلعالم، فمفهومه عند املدرسة 
ات اليت يتضمن أحباث اجلمهور أي أهنا هتتم بكل الدراس الواسع والذيفهومه يعين مب األجنلو سكسونية
يقات حقيقية فيما يتعلق بعدده سلوكياته، طرائق حياته وحىت التطب اجلمهور معرفة تؤدي إىل معرفة

 الثقافية اليت يوليها األفراد لنشاطاهتم، وهذا يعين دراسته كميا وكيفيا.

                                                           
 .57، صاملرجع السابقتسعديت قدوار،  -1
 .47ص ،املرجع نفسه -2
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فمفهوم اجلمهور مرادف لكلمة مشاهد، مستمع، أي دراسة عدد أما عند املدرسة الفرنسية 
 ، فهي تعترب اجلمهور كوحدة قياس متعاضدة عن جانب مهم يفماهتذاملشاهدين أو املستمعني يف حد 

 الدراسة وهو الكيف الذي يعكس السمات الداخلية للجمهور.

لعملية االتصال، فكلمة اجلمهور تشري إىل املستقبلني أو املتلقني  فاجلمهور عنصر أساسي
للنصوص اإلعالمية وفق شروط مالئمة، كما يستعمل للداللة على اجلمهور كظاهرة سوسيولوجية ارتبط 

 . (1)ظهورها وتطورها ابنتشار واستعمال وسائل اإلعالم يف اجملتمعات احلديثة وما بعد احلديثة

 :ملستخدمة يف الدراسةالنظرايت ا 2-1-5

 نظرية االستخدامات واإلشباعات: -أ 

الياهو   ه ""، ملؤلفي"استخدام وسائل االتصال اجلماهريي ت هذه النظرية ألول مرة يف كتابظهر 
( وكانت هده الفكرة األساسية للكتاب تدور حول تصور الوظائف اليت تقوم 1974بلوملر")كاتزوجي 

 من جانب ودوافع الفرد من التعرض إليها من آخر.هبا وسائل االعالم وحمتواها 
وتقول تلك النظرية أن جزءا مهما من استخدام الناس لوسائل اإلعالم لتحقيق أهداف حيددها 
األفراد، وهم يقومون ابختيار وسائل إعالمية معينة إلشباع احتياجاهتم مثلما قال "مارك ليفي" هناك 

 االعالم.( أهداف من استخدام الناس لوسائل 05)
 .(2)مراقبة البيئة، التوجه املعريف، عدم الرضا، التوجه العاطفي، التسلية()

استفدان يف هذا املدخل يف معرفة أسباب ودوافع استخدام ومتابعة األفراد لوسائل اإلعالم 
تابعوهنا يواألهداف احملققة من وراء ذلك وما هي املواضيع والقضااي اليت اإلشباعات  واالتصال، وماهي
 مواقع التواصل االجتماعي(.) يف وسائل اإلعالم

 
 
 

                                                           
، 2017/2018، مذكرة مكملة لشهادة املاسرت إعالم واتصال، جامعة مستغامن، )أثر الفواصل اإلشهارية التليفزيونية على املتلقي اجلزائري(سهام سول،  1

 .37ص
 . 146، 144، ص2011، ، دار املسرية للنشر، األردن1مراد كامل خورشيد، االتصال اجلماهريي واإلعالم )التطور، اخلصائص، النظراي ت(، ط -2
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 االعتماد على وسائل اإلعالم: نظرية -ب 
تعتمد فكرة هذه النظرية على أن استخدام األفراد لوسائل اإلعالم ال يتم مبعزل عن أتثري اجملتمع 

يفة نقل هده الوسائل بوظالذي يعيش داخله وأن قدرة وسائل اإلعالم على التأثري تزداد عندما تقوم 
ادل بني االعتماد املتب هواملعلومات بشكل مستمر ومكثف من خالل اسم النظرية يتضح مفهومها، و 

ة اليت حتكمهم هي عالقة اعتماد بني وسائل اإلعالم والنظم قاألفراد ووسائل اإلعالم، وأن العال
ملنحدرة من ا ى مصادر معلومات اإلعالماالجتماعية واجلمهور، إذ يعتمد األفراد يف حتقيق أهدافهم عل

سائل ر لور" و"ساندرابول" أن املعلومة هنا هي كل الفدي لومات ومعاجلتها ونشرها، ويبني "ع املعمج
عكس على طريقة بداخله ين اإلعالمية حىت الرتفيهية منها أن أتثران هبذا النظام االجتماعي الذي نعيش

أتثري وسائل ل يشم التأثري على النظام االجتماعي فحسب بل استخدامنا لوسائل اإلعالم، وال يقتصر
مما يتيح لإلعالم  ،ة االجتماعية قل التفاعل بني أفراد اجملتمعنياإلعالم يف اجلمهور، وكلما تعقدت الب

جماال واسعا مللئ الفراغ، فيصبح الفرد أكثر اعتمادا على وسائل اعتمادا على وسائل اإلعالم الستقاء 
ائل النظرية أن لوس مؤسساوعلى هذا فاجلمهور عنصر فاعل وحي يف االتصال، ويرى  املعلومات،

اإلعالم عالقة ابألفراد واجملتمعات وقد تكون هذه العالقة متغرية أو منتظمة، مباشرة أو غري مباشرة، 
يف كيفية ومىت يعتمد األفراد على وسائل اإلعالم كمصادر  نظريةنا هذا التساعد(1).ضعيفة أو قوية

للمعلومات وطبيعة العالقة بني اجلمهور ووسائل اإلعالم والنظام االجتماعي وعملية التأثري يف األفراد 
حيث كلما تعقدت البنية االجتماعية قل التفاعل بني األفراد وهنا تكون وسائل اإلعالم كعنصر قوي 

 والعكس صحيح.
  انتشار املبتكرات: نظرية -ج 

حتاول هذه النظرية  تقدمي تفسري سوسيولوجي لكيفية انتشار األفكار واملنتجات اجلديدة 
نتشار إ.م.روجرز" إىل أن عملييت االفراد واجملتمعات ويذهب صاحبها "ولكيفية تبنيها من طرف األ

 ةال يف عملييشري إىل أمهية االتص االجتماعي والتبين الفردي مرتبطان الرتباط الفرد ابجلماعة، كما
  االجتماعي ابعتباره أحد العناصر األساسية األربعة املكونة لعملية االنتشار، واملتمثلة يف االبتكارغريالت

                                                           
 .21، ص2011، دار أسامة، األردن، 1ايسني فضيل، اإلعالم الرايضي، ط -1
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اجلريان، األقارب، قادة الرأي(، الوقت والشخصية ) الفكرة اجلديدة، قنوات االتصال اجلماهريية أو
 ( مراحل:05فيقسمها جمازا إىل )التبين  عي، أما عملييت الالزم لالنتشار، النسق االجتما

  الشعور ابلفكرة واالهتمام هبا، تقييمها، جتريبها مث تبنيها، أما الرفض فقد يكون يف أية مرحلة من
 .(1)املراحل الثالث األخرية

ثلما املبتكرات وتبنيها من طرف األفراد واجملتمع م انتشاراستفدان من هذا املدخل يف كيفية 
حصل مع مواقع التواصل االجتماعي، ففي البداية مل تكن منتشرة بشكل واسع سواء بسبب التفاوت 

مواقع ) سبب التقنيةأو ب ...أنرتنتيف توفري البىن التحتية اخلاصة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال من 
ا هتا ألن األفراد مل يكونوا يعرفوهنا جيدا وابلتايل استخدامها، لكن فيمالتواصل االجتماعي( يف حد ذا

 بعد بدأت تنتشر تدرجييا إىل أن وصلت إىل ماهي عليه اليوم.
 مية التكنولوجية:تاحل نظرية -د 

انطلقت هذه النظرية من أعمال كل من "هارولد أنيس ومارشال ماكلوهان" حيث ركزوا على 
تقوم به وسائل االتصال من جهة والتكنولوجيا املستعملة يف وسيلة االتصال الدور الرئيسي الذي 

املسيطرة يف كل مرحلة من مراحل التاريخ من جهة أخرى اعترب ماكلوهان" أبن املواصفات األساسية 
 لوسيلة االتصال املسيطرة يف فرتة زمنية هي اليت تؤثر على التفكري وكيفية تنظيم اجملتمعات أكثر من

ن الرسالة االتصالية من منطلق أن التحول يف تكنولوجيا االتصال يؤدي إىل التحول يف التنظيم مضمو 
االجتماعي بل يف حواس االنسان اليت تصبح الوسائل امتداد هلا، كامريا للعني، امليكروفون للسمع، 

 .(2)احلاسبات األلية للعقل
حدد مع أو يضطر إىل استخدامها ستويقول ماكلوهان أن وسائل اإلعالم اليت يستخدموها اجملت

جديدة  ظروفتشكل طبيعة اجملتمع، وكيف يعاجل مشاكله، وأي وسيلة جديدة أو امتداد لإلنسان 
 حميطة تسيطر على ما يفعلونه األفراد الذين يعيشون يف ظل الظروف وتؤثر الطريقة اليت يفكرون ويعملون

 وفقا هلا.
 أيه تطور التاريخ االنساين:يف ر تعكس ( مراحل 04ويعرض ماكلوهان" )

                                                           
 .63، ص2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1فضيل دليو، التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال)املفهوم، االستعماالت، األفاق(، ط -1
 .197، ص2015االتصال، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، بسام عبد الرمحن املشاقبة، نظرايت  -2
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 املرحلة الشفوية -

 مرحلة ما قبل التعلم  -

 يف اليوانن القدمية واستمرت ألفي عام. هومر""كتابة النسخ اليت ظهرت بعد مرحلة   -

 م تقريبا.1900مإىل سنة 1500عصر الطباعة من سنة  -

 (1) احلايل.تقريبا حىت الوقت  1900حىت وسائل اإلعالم اإللكرتونية من سنة و  عصر -
يف كون أن التاريخ االنساين مر بعدة مراحل وكل مرحلة تتميز بوسائل ه النظرية استفدان من هذ

اتصال معينة وصوال للعصر احلايل ونظرا للتطور امللحوظ واملتصاعد فهذه وسائل االتصال جاءت 
 التكنولوجيا لتحول يفحتمية لسابقاهتا، وهو ما ينطبق على مواقع التواصل االجتماعي وغريها، هذا ا

 أدى إىل التحول يف التفكري االجتماعي للمجتمعات.
وهو ما يشهده العامل اليوم على مستوى كل األصعدة، فمواقع التواصل االجتماعي وغريها من 

 مهما وفاعال يف حياة الفرد واجملتمع نظرا للمزااي اليت تتمتع هبا. التكنولوجيا أصبحت عامال

 التواصل االجتماعي:مواقع  -2-2

 نشأة وتطور مواقع التواصل االجتماعي: -2-2-1

 رينز"األمريكي "جون ب األنثروبولوجيأول من استخدم مصطلح مواقع التواصل االجتماعي هو 
وذلك للتعبري من عنها من خالل عالقات األفراد ببعضهم البعض عندما أصبحت هذه الروابط 

 االتصاالت، فالشبكة االجتماعية هي ممثلة للعالقات والتفاعالت معقدة وسببت خلط داخل
القائمة داخل اجملتمع، والتواصل االجتماعي هو العصب النابض هلذه املواقع. الحظ  الجتماعيةا

من  رانية غريت يف أسلوبصل االجتماعي هي عبارة عن منظمة ع" أن مواقع التواصسويتالباحث "
  (2)حيث األسلوب واإلدارة واملمارسة.

                                                           
 .64، ص2014علي عبد الفتاح علي، نظرايت االتصال واالعالم احلديثة، دار األايم، األردن،  -1
نطينة، جامعة قس (، أطروحة دكتوراه علم االجتماع،)انعكاسات استخدام مواقع التواصل االجتماعي على منط العالقات االجتماعيةنوال بركات،  2

 .133، ص2015/2016
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بدأت جمموعة من الشبكات االجتماعية يف الظهور يف أواخر التسعينات 
م 1997عام  Six Degress. com  وموقعم لربط زمالء الدراسة، 1995عام   Clssmates.comمثل

وركز ذلك املوقع على الروابط املباشرة بني األشخاص، وظهرت يف تلك املواقع امللفات الشخصية 
للمستخدمني وخدمة إرسال الرسائل اخلطية جمموعة من األصدقاء وابلرغم من توفري تلك املواقع 

تدر تطع  أن ساخلدمات املشاهبة  ملا توجد يف الشبكات االجتماعية احلالية إال أن تلك املواقع مل  ت
، وبعد ذلك ظهرت جمموعة من الشبكات االجتماعية اليت مل تستطع أن حتقق إغالقها متملالكيها و رحبا 

يف السنوات الالحقة ظهرت بعض احملاوالت األخرى لكن  2001و 1999النجاح الكبري بني األعوام 
مع بداية العام ظهرت  2002عرفها اليوم كان سنة نللشبكات االجتماعية كما  امليالد الفعلي
Friendster"" لكن مل يتم التوافق 2003اليت حققت جناحا دفع جوجل إىل حماولة جوجل شرائها سنة ،

كمنصة  Skyrokعلى شروط االستحواذ، يف النصف الثاين من نفس العام ظهرت يف فرنسا شبكة 
بسرعة حتقيق انتشار  وقد استطاعت 2007للتدوين، مث حتولت بشكل كامل إىل شبكة اجتماعية سنة 

إىل املركز السابع يف ترتيب الشبكات االجتماعية حسب  2008واسع لتصل حسب إحصائيات يناير 
من جوجل  ، ظهر موقع يبلغ عدد  مشاهدات صفاحته  أكثر على 2005عدد املشرتكني ومع بداية 

ى مستوى االجتماعية علماي سبيس" األمريكي الشهري ويعترب من أوائل وأكرب الشبكات وهو موقع "
حىت  بيس( س العامل ومعه منافسه الشهري "فيس بوك" والذي بدأ أيضا يف االنتشار املتوازي مع "ماي

إباتحة تكوين التطبيقات للمطورين وهذا ما أدى إىل زايدة أعداد   2007قام فايس بوك  يف عام 
 .(1)مستخدمي فيس بوك بشكل كبري

 االجتماعي:خصائص مواقع التواصل  -2-2-2

  :التفاعلية والتشاركية 

وتعين أن املستخدم يستطيع احلصول على املعلومات، ويتمكن من التفاعل مع مصدر املعلومات 
ومع املستخدمني اآلخرين، وعن طريق هذه امليزة يتشارك املستخدمون ما ينشرون من موضوعات عرب 
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 ألخرين، وذلك يؤدي إىل إثراء املوضوعات املطروحةاحلوار واملناقشات وإبداء اآلراء واالستفادة من آراء ا
 خرين.والتفاعل يؤدي إىل استمرار املستخدم ابلتواصل ومشاركة املضامني اآل

  :احلضور الدائم غري املادي 

ال تتطلب عملية االتصال يف مواقع التواصل االجتماعي احلضور الدائم املادي، إذ ميكن للمستخدم 
عن طريق ترك رسالة نصية أو صور أو معلومات عن أفالم أو  االتصال ابملستخدم اآلخر

موسيقى...وغريها من جماالت اهتمام الشخص األخر الذي ميكن أن يرد عليه ابلطريقة نفسها دون 
 أن يلتقيا يف وقت متزامن كما ميكن هلما االتصال مباشرة.

 :االنفتاح 

ماعي وذلك نشور على مواقع التواص االجتميثل احملتوى املرسل من املستخدمني أغلبية احملتوى امل
 ،يزيد الرغبة لدى األعضاء ابملزيد من التواصل والتفاعل واملشاركة ألهنم من يقوم بعملية إنتاج احملتوى

 عكس وسائل اإلعالم التقليدية اليت ميثل الشخص دور املتلقي أو املستهلك للمحتوى.

يح لألشخاص انتماء جمموعات تشرتك فر يف شبكات التواصل االجتماعي خدمة تتكما تتو 
 .(1)ابالختصاص، االنتماء الديين، أو االجتماعي أو الفكري

 :القدرة على التعبئة 

يستطيع مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي أن يستثمروا قدراهتم يف تعبئة اجلمهور من خالل 
تشكيل و الصفات املتنوعة اليت تتسم هبا هذه املواقع )كالنص، الرسالة القصرية، الفيديو، اإلعجاب( 

افة هذه ك  ليل ذلك واضح يف شباب الثورات العربية األخرية مما وظفوادو  .جمموعات متنوعة وخاصة..
  (2)اإلمكانيات حيث رفعوا الشعارات اليت حتّرك روح الغضب واالحتجاج يف نفوس املتظاهرين.

ت من مواقع التواصل االجتماعي أدوات أساسية يف حتقيق النجاح يف عهذه اخلصائص وغريها صن
تعزيز طاقات و مواقع التواصل االجتماعي هو خلق هوية ووجود من التغيري والتنمية، واهلدف األساسي 
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املشاركني( يف جمال اإلعالم الرقمي واالجتماعي فقنوات االتصال التواصلية مثالية لالستخدام ) اجملتمع
 املستهدفة، وأمهية هذه املواضيع أتيت من الدور الذي تؤديه من حيث: إىل يف الوصول

 جذب أعداد كبرية من الناس. -أ
 توصيل رسائل معينة وخاصة. -ب
 الصعيد االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقايف...إحداث تغيري على  -ت
 خر على أرض الواقع.ة بشكل أو آبتشكيل مجاعات افرتاضية مؤثر  -ث
 :احملادثة 

مادها على احملادثة ز ابعتتدعيما للتفاعلية كخاصية أساسية ملواقع التواصل االجتماعي فهي تتمي 
ره من خصائص نظرا ملا توفشعبية  األنرتنتقع ني، وهذا ما جيعلها حتتل الصدارة ضمن أكثر مواابجتاه

تفاعلية وكذا تكنولوجية، حيث تتيح هذه اخلاصية إمكانية إرسال رسائل مباشرة للمستخدم سواء كان 
 يف قائمة األصدقاء أو مل يكن ابإلضافة إىل الدردشة.

 :التحكم يف احملتوى املعروض 
ظهر يف صفحاته هو ما يريده أصحاب عندما تدخل أي موقع الكرتوين عادي فإن أول ما سي 

ان أو عذاملوقع أن يظهر للجميع أصحاب املوقع هم من يتحكمون يف احملتوى وأنت ما عليك إال اإل
أما يف حالة مواقع التواصل االجتماعي ألول مرة ستجد  ،مغادرة املوقع إن كان احملتوى ال يعجبك

 صفحة تطلب منك التسجيل لتتمكن من الدخول.
 الستخدام:سهولة ا 

من بني األمور اليت ساعدت بشكل كبري يف انتشار مواقع التواصل االجتماعي هو بساطتها، لذا  
ميكنه إنشاء وتسيري مواقع التواصل االجتماعي  األنرتنتفإن أي شخص ميلك مهارات أساسية يف 

 (1)ابإلضافة إىل اجملانية.
 أنواع املواقع االجتماعية: -2-2-3

 تعددت تقسيمات الشبكات االجتماعية تبعا للخدمة املقدمة أو اهلدف من إىل األنواع األتية:  
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  :شبكة شخصية أو حملية خاصة أبشخاص 
تقتصر هذه الشبكات على جمموعة من األصدقاء واملعارف اليت تعمل على التواصل االجتماعي  

ة فيما الشخصية واملناسبات االجتماعيفيما بينهم جبميع األشكال، حيث يتم ااتحة ملفات للصور 
بينهم بشكل منتظم للتواصل وإقامة حياة اجتماعية من خالل هذه الشبكات، وهذه املواقع عديدة 

يعد األول من  قعاوكثرية وقد جتد مواقع مغلقة على فئة معينة من األصدقاء ملثل هذه األمور، وهناك مو 
اص لدى األعضاء من فقد عزيزا لديه ميكنه وضع راثء خ نوعه حيث مت إنشاؤه لوضع الذكرايت احلزينة

به وحتميل صور مقاطع فيديو، وهذا املوقع يفرض مشاركة األحزان والذكرايت وغريها عدد من املواقع 
 اليت ختتص بلغة معينة كاهلندية والباكيستانية...

 :شبكات خاصة بفئات موضوعية 
اهلندسة وعات بعينها مثل املهتمني ابلطب و هذه الشبكات نشأت لتجميع بعض املهتمني مبوض 

 أو شبكات شاركت يف التعليم عن بعد لبعض املدارس وشبكات ،وشبكات مهتمة ابلكتب واملكتبات
 ثقافية خمتلفة.

 :شبكات مهنية 
ظهرت وانتشرت مثل هذه الشبكات يف اآلونة األخرية لتواجه البطالة واحتياج دول العامل لتنشيط  

ية هذه التقنية املتطورة خللق بيئة عمل وبيئة تدريسية مفيدة وحرفية واستقبال سري ذاتالعمل واستخدام 
للمشرتكني مع استقبال طلب توظيف من جانب الشركات، وتقدم خدمات على مستوى املهن وغريها 

 (1)(.Linked inوأشهرها لينكد إن )
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 فوائد شبكات التواصل االجتماعي: -2-2-4
ال شك أن هدف مالك هذه الشبكة هو جتاري حبث، لكن بوسع املستخدم أن حيصل على        

 الكثري من الفوائد من خالل استخدامه الشبكات ومنها:
إمكانية التعرف على أشخاص يقدمون املساعدة يف احلياة العامة، مثال هذا أن يلتقي شخص يبحث -

يف شركات الربجمة ورمبا جتد شريكا لك يف عملك أو  عن عمل بوظيفة، كلقاء مربمج أبحد املدراء
 (1)أفكارك.

ابإلمكان استخدام هذه املواقع وبشكل قانوين كمركز لإلعالن التجاري، من خالل استخدام خاصية -
ة الصفحات اليت تتوفر يف معظم الشبكات، وتعترب هذه الفائدة كبرية للغاية ألهنا جمانية وتوفر لك فرص

 فة املناطق اليت تغطيها الشبكة واليت عادة ما تكون واسعة االنتشار.لالنتشار يف كا
اكتساب املعارف اجلدد واملتنوعني، فكافة الشبكات تتيح للمستخدم نشر مقاالت خاصة به أو من -

مواقع الكرتونية خمتلفة وبصفتك مرتبطا هبذا املستخدم تستطيع االطالع عليها، هذا جيعلك على اطالع 
 ابهتمامات األفراد الذين تربطهم بك عالقة معينة داخل الشبكة.دائم ومنوع 

منرب جديد للتعبري عن الذات فكثري من األفراد يتفرجون يف الشبكة معلنني عن معرفتهم وانتماءاهتم  -
 (2)وآرائهم اليت عادة ما جتد الكثريين من املعجبني هبا وهو ما يزيد ثقة الفرد بنفسه.

 التواصل االجتماعي:سلبيات شبكات  -2-2-5
تعرض هذه املواقع حلاالت من القرصنة أو الفشل يف أنظمة احلماية، وهذا يعين إمكانية  إمكانية -

 وصول بعض األشخاص ملعلوماتك كاملة بل وسجل مراسالتك.
االدمان على املواقع، حيث ختلق شبكة لتعارف جوا من املتعة واالاثرة اليت جتعل الشخص يرتبط هبا،  -
ساعات يوميا على هذه املواقع، لذلك يتوجب على  6رتفت الكثري من الفئات أبهنا تقضي أكثر من اع

 رك اإلدمان. شستخدام هذه لشبكات من الوقوع يف املستخدم أن يكون حريصا عند ا
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ات ، تنتشر يف بعض هذه الشبكعمليات منظمة من النصب واالحتيالامكانية الوقوع يف مغبة  -
جوا من الثقة حول أحد الشخصيات الومهية اليت تطلب منك املال بناء على هدف جمموعات تصنع 

  (1)معني قد يكون على سبيل االستدانة أو على سبيل االستثمار.
فيس بوك مثل ال فقد صدرت دراسات تؤكد تسبب مواقعافساد العالقات االجتماعية الطبيعية،  -

الطالق، وأتيت هذا نتيجة لرؤية الشريك لشريكته أو من حاالت  %20واملاي سبيس بنسب تفوق ال 
العكس مهتما أبفراد معينني داخل الشبكة أو نتيجة إلمهال الشريك مفضال التواصل يف شبكة أو غري 

 (2)ذلك.
 أهم مواقع التواصل االجتماعي: -2-2-6
 :فايسبوك 

فيس بوك" " الدخول إليه جماان وتديره شركة يعد الفيس بوك موقع ويب للتواصل االجتماعي ميكن       
حمدودة املسؤولية كملكية خاصة هلا، فاملستخدمني إبمكاهنم االنقسام إىل الشبكات اليت تنظمها املدينة 
أو جهة العمل أو املدرسة أو اإلقليم، وذلك من أجل االتصال ابآلخرين والتفاعل معهم، كذلك ميكن 

ة ائمة أصدقائهم وإرسال الرسائل إليهم وأيضا حتديث ملفاهتم الشخصيللمستخدمني إضافة أصدقاء إىل ق
وتعريف األصدقاء أبنفسهم، ويشري اسم املوقع إىل دليل الصور اليت تقدمه الكليات واملدارس التمهيدية 
يف و.م.أ إىل أعضاء هيئة التدريس والطلبة اجلدد والذي يتضمن وصفا ألعضاء احلرم اجلامعي كوسيلة 

 ستني موسكوفيتشدا إليهم، وقد قام "مارك زوكربريج" بتأسيس الفايسبوك ابالشرتاك مع كل منللتعرف 
ختصص يف دراسة علوم احلاسب وكاان رفيقيه يف اجلامعة، كانت عضوية املوقع  نوكريس هيوز" الذي

شمل تمقتصرة يف بداية األمر على طلبة جامعة هارفارد، مث امتدت فيما بعد لتشمل أي طالب جامعي ل
 عاما فأكثر. 13الكليات األخرى، مث طلبة املدارس الثانوية، مث فيما بعد أي شخص يبلغ من العمر 

، كذلك وسوراي خالل فرتات متفاوتة إيرانفقد مت حظر استخدام املوقع يف العديد من الدول مثل      
كربريغ ة من رفاق زو مثلت اخلصوصية واحدة من املشكالت اليت يواجهها رواد املوقع، دعاوى قضائي
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البالغني الذين يزعمون أن الفيس بوك اعتمد على سرقة الكود الرئيسي اخلاص هبم وبعض امللكيات 
 .(1)الفكرية األخرى

  :طريقة التسجيل يف الفايسبوك 
 .www.facebook.comقم بزايرة املوقع -1
 مكتوبة خبط كبري وحتتها يوجد خاانت فارغة. Sign upسوف جتد كلمة  -1
 قم بتعبئة اخلاانت حسب ما هو مطلوب من )االسم األول، اسم العائلة(. -3

يعد الفيسبوك واحدا من أكرب مواقع التواصل االجتماعي على الشبكة العنكبوتية، وقد اكتسب       
اسهم ألشخاص على اختالف أعمارهم وأجنهذا املوقع شعبية كبرية يف كافة أرجاء العامل، وأنضم إليه ا

وجنسياهتم نظرا ملا وجدوا فيه من فوائد ومقدرة رائعة على التواصل بني البلدان املختلفة، لكن رغم 
  (2)الفوائد إال أن له أضرار كبرية على الفئات العمرية.

 :اآلاثر السلبية للفايسبوك 
ة فمن وضع أي اسم مستعار خيتارونه أو إضا: حيث ميكن الفايسبوك األشخاص األضرار االجتماعية-

هذه العائالت عن طريق إضافة معلومات أو صور خملة ابألداء  أمساء عائالت هبدف تشويه صورة
 ألخالق وغريها من األفعال...وا
حيث تنتج هذه األضرار النفسية عن طريق قيام بعض األشخاص ابستفزاز األخرين  األضرار النفسية:- 

 ور هلم أو سرقة حساابهتم ونشر بعض االفرتاءات على ألسنتهم....عن طريق نشر ص
 آاثر سلبية على املراهقني:-

 فيما يتعلق يف شرب اخلمر أو املخدرات أو الزان أو املثلية اجلنسية ومثيالهتا.     
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 تضييع الوقت:
ابت الشباب يقضون الكثري من أوقاهتم على موقع التواصل هذا دون االكرتاث للوقت الذي       

هات على ذلك الشباب ببعض التفايشتغل  أي توازن بني الضرورايت...، فقد ميضونه عليه ودون عمل
  (1)املوقع واليت تشغل عقوهلم وأتخذ من وقتهم.

 ين:داإلساءة لل
كما ميكن اعتبار هذه أبهنا الطامة الكربى، فقد قام بعض املخربني بعمل ما ميكن تسميته حبرب        

بني األداين على الفايسبوك وذلك عن طريق اإلساءة لدين معني أو تشويه صورته أبي وسيلة تتاح 
 (2)له.

 اخلصوصية:

د متكن ة واستخدام البياانت، فقكوسيلة للمراقب  الفايسبوكأثريت العديد من املخاوف بشأن       
ملف شخصي من  70.000للتكنولوجيا من تنزيل ما يزيد عن ماسا تسوتشكي طالبان من معهد 

 Shellلتكنولوجيا وجامعة نيويورك وهارفارد ابستخدام ا ( كليات خمتلفة ملعهد04من ) الفايسبوك

Script عبارة عن نص برجمي يعمل تلقائيا، كجزء من مشروع حبث عن موضوع اخلصوصية يف ،
مازالت متاحة،   ، كذلك إمكانية استخراج البياانت2005ديسمرب من عام  14الفايسبوك والذي نشر يف 

، وميكن سرقة البياانت الشخصية اخلاصة مبستخدمي الفيسبوك 2008كما ثبت يف شهر مايو من عام 
 هم من خالل إرسال تطبيقات خبيثة.وأصدقائ

كما أثريت بعض املخاوف شأن صعوبة قيام املستخدمني حبذف حقوق الدخول أو احلساابت        
هتم أاتح الفايسبوك للمستخدمني من إلغاء تنشيط حساابفقبل ذلك اخلاصة هبم عند الرغبة يف ذلك، 

قام  رغم من ذلك، فإن أية معلوماتفحسب، حبيث ال يتم عرض ملفاهتم الشخصية بعدها، وعلى ال
هبا املستخدم إبدخاهلا إىل املوقع وعلى ملفه الشخصي ستظل موجودة على وحدات اخلدمة اخلاصة 

  (3)ابملوقع.

                                                           
 .173، صمرجع سابقسلمان بكر بن كران،  1
 .173املرجع نفسه، ص  2
 .60، صمرجع سابقفتحي عامر،  -3
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أاثر هذا األمر حفيظة العديد من املستخدمني الذين كانوا يرغبون يف حذف حساابهتم بصورة وقد       
ية اليت دفعتهم إىل ذلك، كعدم القدرة على حمو امللفات الشخص دائمة، حيث استشهدوا ببعض األبيات

اخلصوصية، وذلك مع دخوهلم سوق العمل وخوفهم من أن يتمكن  ليت تتضمن بياانت حمرجة أو شديدةا
أصحاب العمل من الوصول إىل تلك امللفات، وقد قام بتغيري السياسات اخلاصة حبذف اخلاصة 

أاتح للمستخدمني إمكانية االتصال ابملوقع لطلب حذف  ، حيث2008حساابت مستخدميه عام 
   (1)احلساابت اخلاصة هبم بصورة دائمة.

 إجيابيات الفايسبوك:
كالصفحات اهلادفة مثل)دينية، اجتماعية، معلومات ومعرفة، استفسارات(، وهناك صفحات         

والصور  ألفكار واآلراءترفيهية ومسابقات وجوائز قيمة يف بعض الصفحات وتبادل املعلومات وا
والفيديوهات املفيدة والتواصل مع كل شخص جبميع أحناء العامل وأيضا تستطيع التعارف على أصدقاء 

 (2)من اخلارج بطريقة سهلة.
 سبيس: ماي 

هو موقع يقدم خدمات الشبكات االجتماعية على الويب، تقدم شبكة تفاعلية بني األصدقاء        
املسجلني يف اخلدمة ابإلضافة إىل خدمات أخرى كاملدوانت ونشر الصور واملوسيقى ومقاطع الفيديو 

 (3)الشخصية لألعضاء املسجلني.واجملموعات الربيدية وملفات املواصفات 
سنة، وعملية فتح حساب  15س جماين ومتاح لشخص جاوز يإىل شبكة ماي سب االنتساب      

االسم واتريخ و  اإللكرتوينخاص يف الشبكة سهلة وال تتطلب أكثر من ملئ بعض اخلاانت مثل الربيد 
 (4)امليالد.

 
 

                                                           
 .70، صسابقال رجعامل فتحي عامر، ا- 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                   -. 174، صرجع سابقبن كران، مسلمان بكر  2
معة اأسامة املدين،)دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل الرأي العام لدى طلبة اجلامعات السعودية(، جملة اآلداب والعلوم االجتماعية، ج -3

 .40، ص8/60/2010السلطان قابوس، السعودية، 
 .213ص ،مرجع سابقماهر الشمايلة وآخرون،  - 4
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 وب:ييوت 
موظفني هم: ، بواسطة ثالث 2005أتسس اليوتيوب ملوقع مستقل يف الرابع عشر فرباير من عام        

املتخصصة يف التجارة  ،PayPal " تشارد هربي، تشني وجاود كرمي"، والذي يعملون يف شركة
لى إمكانية ، تقوم بفكرة املوقع عاألنرتنتعلى شبكة  اإللكرتونيةوهو أحد أشهر املواقع  ،االلكرتونية

ة هذا دون أي تكلفة مالية، ألمهي األنرتنتإرفاق أي ملفات تتكون من مقاطع الفيديو على شبكة 
موظف  67بليون دوالر وعدد موظفي هذا املوقع  1.65املوقع قامت شركة جوجل بشراء مواقع مباشرة 

فقط، تقدمي يوتيوب خدماهتا بشكل جماين، وتعتمد على مصدر دخل أخرى تتمثل يف اإلعالانت 
سرحيات فيديو واللقاءات واألفالم واملالنصية، إضافة إىل حفظ كل ما حيتاجه املتصفح من ملفات ال

  (1)القدمية واجلديدة.
 
 جماالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي:  -2-2-7
: وهو أهم أوجه استخدامات الشبكة االجتماعية وهي بداية كل مستخدم يف التعارف والصداقة -

 اقامة عالقات اجتماعية من خالل الشبكة.
  : فيمكن ألي جهة إنشاء شبكة هلا ويشرتك فيهاواملؤسسات املختلفةإنشاء شبكات للجهات  -

 كل العاملني يف تلك اجلهة.
 : تضم الشبكات االجتماعية العديد من األلعاب الرتفيهية واملسلية.استخدامات ترفيهية-
 : ميكن استخدام الشبكات االجتماعية ألغراض الدعاية التجارية فهناك العديدالدعاية واإلعالن -

مدفوعة األجر  (2)من الشركات تؤسس جمموعات هلا كنوع من أنواع الرتويج، كما ميكن عمل إعالانت
 عرب الشبكة االجتماعية.

                                                           
(، مذكرة مكملة لشهادة ماسرت إعالم واتصال، جامعة،  متثالت الصورة اإلشهارية خلدمات مؤسسة جازي لالتصاالتراضية سياري، زينب عياد، )- 1

 .104، ص2017/2018
معة املاسرت إعالم واتصال، جا(، مذكرة مكملة لشهادة التناول اإلعالمي لألخبار يف مواقع التواصل االجتماعيسارة بوكروك، شيماء حلمر، ) -2

 .83،84، ص 2017/2018جيجل، 
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ويرى آخرون أبهنم يستخدمون مواقع إلكرتونية، وخاصة الفيس بوك كوسيلة لالطالع على كل ما جيري 
حات العاملة والناشطة يف هذا من أحداث سياسية واجتماعية من خالل اشرتاكهم بعدد من الصف

 (1)اجملال.

 اإلعالم اجلديد وقضااي اجملتمع اجلزائري:-2-3

 قضااي سياسية: -2-3-1

  :الفساد السياسي 

بني أمناط الفساد األخرى وهو األخطر يف موضوع الفساد  قمة اهلرم ماالسياسي يشكل الفساد      
لة، وإن متداخل يف أتثريها الضار على اجملتمع والدو وال ميكن الفصل التام بني أمناطها لعملها بشكل 

ض الذي أي مبعىن استعمال القوة لتحقيق غرض غري الغر  الفساد السياسي هو املرادف للقوة التعسفية،
على أساسه مت منح هذه القوة، والصفة املميزة هلذا هي ممارسة السلطة الرمسية حتت ستار املشروعية 

شروعية والتطابق مع القانون، إال أن الغرض من هذه املمارسة ليس هو حتقيق القانونية أي التظاهر ابمل
 ما تنص عليه القوانني وإمنا لتحقيق املصلحة اخلاصة للقائم هبذه املمارسة.

 فساد القمة:-أ

يعد هذا الفساد األجدر ابلدراسة بني صور الفساد السياسي على حد توصيف األستاذ      
شكل املركز األساسي لفساد املستوايت األخرى الدنيا وجتعل آاثره أخطر أنواع جالل عبد هللا، فهي ت

 الفساد.

 إن الفساد يعرب عن عالقات وروابط شخصية يف شبكة غري رمسية تقوم على العالقات الرأسية.

ة الفساد فإهنا ال حمالة قد حتولت من كتلة صلبة إىل كتلة هش حل هبافإذا كانت البنية األساسية قد 
 .(2)تنهار يف أي حلظة وينهار البناء معها خملفا ركاما

                                                           
 .84ص ، السابق املرجعسارة بوكروك، شيماء حلمر،  -1
 .101، 96، 88، ص 2003عماد داود، الفساد واإلصالح، منشورات احتاد الكتاب العرب، سوراي،  -2
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 فساد اهليئات التشريعية والتنفيذية: -ب

يكشف لنا العنوان الصورة الثانية من صور الفساد السياسي للتنويه على ما يرتك فعلها وممارستها 
على جمتمعاهتا، ابستغالل النفوذ ومميزاهتا احلصانة الربملانية ملباشرة أنشطة غري الفاسدة من بصمات 

وإذا وصل الفساد إىل الربملان يكون من السهل أن يوجد أيضا على مستوى الوزارة واألحزاب  مشروعة،
  السياسية. 

 شراء األصوات وتزوير االنتخاابت وفساد األحزاب السياسية:-ج

قد يكون حصيلة الدعم املايل هلذه القوى السياسية أن تتبدل املواقف نتيجة لفساد الذمم، فاحلزب    
بذلك و  املعارض يف بلد ما قد يتحول صراعه مع احلزب احلاكم إىل وائم تقتضيه املصاحل الشخصية،

 .(1)أعمال ووساطات وختليصتباع املعارضة مقابل مثن هو عبارة صفات 

 اجتماعية:قضااي -2-3-2

 البطالة: -

ولة ال وتظهر بنسبة مقب ،انمياالبطالة ظاهرة عاملية ال خيلو منها أي جمتمع سواء أكان متقدما أو   
 يف أي جمتمع، ولكنها تتحول إىل مشكلة عندما تتجاوز هذه النسبة.%11تتعدى 

لبطالة اإلجبارية اب إذا كانت هناك أنواع كثرية للبطالة يعرف بعضها ابلبطالة املومسية فإن يعرف
باه البطالة، وهو أيضا الذي جيذب االنتع الذي يشمل معظم حاالت التعطل و أو املفتوحة هو ذلك النو 

 عندما يثار موضوع البطالة ملا يثريه من مشكالت متعددة.

هم للحصول سعيو ين رغم قدرهتم ورغبتهم يف العمل وحتدد البطالة اإلجبارية يف جمموعة األفراد الذ
 يه يظلون بدون عمل.عل

ورغم الصعوابت اليت تواجه دراسة البطالة الصرحية وتقدير حجمها على األقل، فقد يصادفنا اختالف    
إىل تعريف  البعض املصدر، ومييلأو حسب الغرض من هذا  يف األرقام تبعا للمصدر الذي نرجع إليه،

                                                           
  101، ص السابق املرجع عماد داود،  -1
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ارج ولذلك يعتربون كل من يعمل خ أوسع للبطالة يشمل كافة املوجودين خارج سوق العمل الرمسي،
 .(1)لوكان يعمل ابلقطاع غري الرمسيوار الرمسية يف حالة بطالة حىت و هذه األس

 قضااي اقتصادية:-2-3-3

 التنمية: -

ن مراميها أو  واجتماعية، اقتصادية، ميكن اعتبار التنمية على أهنا عملية حترر شاملة، سياسية،    
قتصادي وثقايف اسياسي و  إدارة سياسية واعية وأهنا عملية حتول اجتماعيوأهدافها يصعب حتقيقها دون 

سط دخل الفرد دون متو  معا، متثل هنوضا حضاراي، وليس جمرد تفسري اقتصادي يتمثل يف جمرد ارتفاع
يفاء ابحلاجيات اإلا ما يتعلق هبا من توزيع الدخل و خصوصلنواحي األخرى من عملية التنمية ىل االنظر إ
معتمدة على الذات متجهة مزي زكي"  مستقلة ر ية للسكان، كما البد أن تكون كما يرى "الضرور 
، مشبعة للحاجات األساسية متضمنة لقدر من املشاركة الشعبية، تنمية ال تعتمد على آليات للداخل

ب وجي حد،تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية يف وقت وا السوق اليت عجزت عن توفري التوزيع العادل،
االبتعاد عن اجلوانب التقليدية وطريقة احملاكاة، وجيب أن ننظر إىل التنمية على أهنا نتاج جتربة داخلية 

طيطها عن وعي م ختاستريادها من اآلخرين ألهنا ببساطة عملية جمتمعية مركبة يتتقليدها و  ال ميكن
لية التنمية تبدأ ة االنطالق يف عماإلبداع  الذايت منها الفكري والتنظيمي واملادي فنقطوتصنع ابجلهد و 
 .(2)ابلرأمسال البشري

 قضااي رايضية:-2-3-4

 :العنف يف املالعب الرايضية

تتكرر حوادث العنف  والشغب يف املالعب الرايضية وتفاقم مظاهرها السلوكية املضطربة وتشعب      
خطورة آاثرها على احلركة الرايضية يف اجملتمع إمنا ترجع إىل عدة عوامل وقوى موضوعية وذاتية بعضها 

آلخر يكمن يف طبيعة ضا ايكمن يف األجواء الرايضية والرتوجيية اليت يعيشها الرايضيون ومجاهريهم، وبع
 م ويتفاعلون معهمجاهريهالذي ينتمي إليه الرايضيون و  البنية االجتماعية والوسط احلضاري واالجتماعي

                                                           

  .358، ص 2014، دار املسرية، األردن، 4جبلي علي، علم اجتماع السكان، ط - 1 
  .34، 30، 29، ص 2007كعباش رابح، سوسيولوجيا التنمية، خمرب علم اجتماع االتصال للبحث، جامعة قسنطينة،    -2
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آاثرها وطرق عالجها والوقاية منها، وقد حان الوقت لدراستها حىت ولظواهر العنف والشغب أسباهبا و 
نا عدوان والشغب وتنقد اجملتمع من القلق، وهاملالعب والساحات الرايضية من شرور العنف وال ذتنق

ة انسجام، وإذا ما أصبحت الرايضة تتمتع هبذه املواصفات اإلجيابيتصبح الرايضة أداة تفاهم وحمبة و 
 ذات األبعاد الرتبوية واإلنسانية فإهنا قد تكون مصدرا من مصادر التعاون والوحدة يف اجملتمع.

 العنف أو شغب أوكالمها ضية والذي أيخذ صورة أو رايإن العدوان الذي يقع يف املالعب ال
ؤثر يف سلوك ت يف اللعبة بل يرجع إىل عوامل عدائية معقدة دفينة يرجع فقط خلسارة أحد الفريقني

ذا  ، وهلذه العوامل أمهية اترخيية يضعها اجلماهري يف احلسبان أثناء املباراة، السيما إوتفاعالت الفريقني
 (1)لطائفية ....ااالجتماعية والطبقية والقومية و  االحنداراتكانت بني فرق ختتلف بعضها عن بعض يف 

 :يف اجملتمع وظائف اإلعالم اجلديد-2-3-5

 للمجتمعات املختلفة وظائف واالقتصاديةالجتماعية والسياسية قد ولد تطور احلاجات ا
 منها: يدلإلعالم اجلد

 جتاوز قيود العزلة:-أ

 يفمع احلاسب الشخصي بعيدا عن االتصال ابآلخرين  حيث يتعامل الفرد لساعات طويلة   
الواقع احلقيقي وجتاوز قيود العزلة هذه يتهم ابالتصال ابآلخرين من خالل برامج احلاسوب أو الشبكات 

م أطراف االتصال، حيث ال يتم االتصال وجه لوجه ولكن من سإطار واقع ومهي أو افرتاضي ير يف 
 .اإللكرتوينخالل احملاداثت واحلوارات والربيد 

 سهولة االتصال ابملواقع اإلخبارية وفورية اإلعالم:-ب

ملواقع واألحداث احيث تتوفر اآلالف من املواقع اإلعالمية اليت تقدم الوظيفة اإلخبارية وتنشر    
 اليت تتم يف بقاع العامل.

 

                                                           

  .252، 249، ص 2005، دار وائل للنشر، األردن، 1إحسان احلسن، علم االجتماع الرايضي، ط -1 



 االطار النظري للدراسة                                                                   ثانيالفصل ال
  

  63 

 أسهم اإلعالم اجلديد يف حتقيق وظيفة التسلية والرتفيه:-ج

مية اليت تعد أو يف الربامج الرق األنرتنتمع انتشار برامج املسابقات واأللعاب على مواقع شبكة     
 فئات عمرية عديدة. سهلذا الغرض ومت

 الوظيفة التعليمية: د

وسائل االتصال اجلماهريي وبدور كبري ومهم يف تعليم األفراد عن طريق نشر املعرفة على تعمل 
 حنو يعزز النمو الثقايف وتكوين الشخصية واكتساب املهارات والقدرات.

 الوظيفة التسويقية:-ه

ائف حبيث أصبح اإلعالن من بني الوظ اإلعالن والرتويج وهي وظيفة مهمة للبائع واملنتج،
 .(1)لالتصال يف اجملتمعات املعاصرة األساسية

 عالم:الوظيفة السياسية لإل-و

ة فال ميكن للمجتمعات السياسي يعد تطور اإلعالم جزءا من تطور احلياة السياسية بشكل عام،   
املعاصرة البقاء من دون انتشار واسع واتصاالت سريعة يوفرها اإلعالم، فوسائل اإلعالم اجلديد بدأت 

ا يف بث التوجهات والقيم السياسية احلديثة إىل األمم بتقدميها معلومات دقيقة وفورية تؤدي دورا مهم
م يف تشكيل هسوهذا ما جيعل من وسائل اإلعالم احلديثة أداة فورية ت عن األحداث السياسية يف العامل،

 توحيد الرأي العام.املعتقدات السياسية و 

 الوظيفة الثقافية:-ز

ط بني الوظيفة بتعريفها ابملنتج الثقايف وتثبيت الذاكرة اجلماعية والصورية والربتكمن أمهية هذه    
 املوروث الثقايف واإلبداعات احلديثة لبناء املستقبل وتطوير الطموحات الذاتية لتحقيق النسيج االجتماعي

 املتميز.

                                                           
ال، (، مذكرة ماسرت يف اإلعالم واالتصواقع االتصال الشخصي داخل األسرة يف ضوء استخدامات قنوات اإلعالم اجلديدبورزاق آمال، طافر أمينة: ) -1

  .50، ص 2017/2018جامعة جيجل، 
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 الرتابط:-ي

زاء قضية ما، وهو جملتمع إتعمل وسائل االتصال اجلماهريي على حتقيق الرتابط بني استجاابت ا
 ما يعين تكوين رأي عام ومن املهم أن يكون على قدر من الرتابط اجتاه قضاايه األساسية.

 وظيفة اخلدمات:-ن

وتتمثل يف النشرات اجلوية أبحوال الطقس ويف نشر مواقيت الصالت وبث اآلذان، ويف 
 .(1)االستثمارات الطبية والشرعية والقانونية واالجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .50، ص السابق املرجع، آمالبورزاق  1
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 خالصة الفصل النظري:

اجملتمعات تعارف بني األفراد و أصبحت مواقع التواصل االجتماعي وسيلة مهمة وفعالة للتواصل وال    
نشر وتداول عدة مواضيع وقضااي اجملتمع اجلزائري يف خمتلف اجملاالت، من هذا املنطلق حاولنا من و 

تشكلها مواقع التواصل االجتماعي لدى الشباب  خالل هذا الفصل حماولة معرفة االجتاهات اليت
أنواعه و  اجلامعي حنو قضااي اجملتمع اجلزائري حيث تطرقنا يف هذا الفصل إىل ماهية مجهور وسائل اإلعالم

وخصائصه وصوال إىل نظرايت االتصال املستخدمة يف الدراسة، مث بعدها انتقلنا إىل مواقع التواصل 
شأهتا وخصائصها وأهم مواقعها واستخداماهتا وأخريا قضااي اجملتمع االجتماعي، حيث أشران إىل ن

 .اجملتمع يف اجلزائري السياسية واالجتماعية واالقتصادية  والرايضية مث وظائف اإلعالم اجلديد
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 متهيد:

 ستمارةاسنتناول يف هذا الفصل اإلطار امليداين للدراسة، حيث سنقوم فيه بتدوين بياانت 
( مفردة، مث نقوم بعرض 64على عينة قوامها ) االستمارةاليت مجعناها ميدانيا، بعد توزيع  االستبيان

النتائج اليت توصلنا إليها يف جداول إحصائية، وحتليلها وتفسريها، وسنقوم مبناقشة النتائج يف ضوء 
 الدراسات السابقة وأهداف الدراسة.
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 البياانت الشخصية:-1

 (: ميثل عينة الدراسة حسب متغري اجلنس.1جدول رقم )

 اجلنس التكرار النسبة %
 ذكر 32 50%
 أنثى 32 50%
 اجملموع 64 100%

 

توضح األرقام والنسب الواردة أعاله توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات اجلنس، ويتضح من      
 مبعدل %50تساوي نفس نسبة اإلانث واليت تقدر ب  32 مبعدل %50 خالله أن نسبة الذكور تقدر ب

أيضا، وهذا راجع إىل أننا وزعنا النسب متساوية على اجلنسني بطريقة مقصودة حىت نعرف رأي  32
 واجتاه كال اجلنسني يف املوضوع. 

 (: ميثل عينة الدراسة حسب السن.2جدول رقم )
 

      

 
 

توضح األرقام والنسب الواردة أعاله توزيع أفراد العينة حسب متغري السن، ويتضح من خالله أن أقل 
لتسجل (، 24إىل أقل من  21للذين ترتاوح أعمارهم )ما بني  28مبعدل يقدر ب  %44نسبة تقدر ب 

ويفسر هذا  ،36مبجموع تكرار يقدر ب  %56 بفما فوق(  24)أعمارهم  أعلى نسبة للذين ترتاوح
سنة فأكثر عكس غالبية طلبة طور الليسانس يكون  24 االرتفاع لكون سن غالبية طلبة املاسرت يكون

 سنة. 24أقل من 

 

 السنة التكرار النسبة
 (.24إىل أقل من  21)من  28 44%
 فأكثر(. 24) 36 56%
 اجملموع 64 100%
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 (: ميثل عينة الدراسة حسب التخصص.3جدول رقم )

 التخصص التكرار النسبة %
 اقتصاد بنكي ونقدي 38 59%
 قانون األسرة 26 41%
 اجملموع 64 100%

 

توضح األرقام والنسب الواردة أعاله توزيع أفراد العينة حسب متغري التخصص، ويتضح من خالله     
قانون األسرة، لتسجل أعلى نسبة لطلبة ماسرت  01لطلبة ماسرت  26 مبعدل %41أن أقل نسبة تقدر ب 

قتصاد اال ويفسر هذا االرتفاع لكون عدد الطلبة يف قسم، 38 معدلب%59اقتصاد بنكي ونقدي ب  01
 يفوق بكثري عدد الطلبة يف قسم احلقوق.

 اقع التواصل االجتماعي.مو  عرباملتابع لقضااي اجملتمع اجلزائري  اجلزائري السمات اليت متيز الشباب اجلامعي-2

 (: ميثل عادات استخدام عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي.4جدول رقم )

 التكرار النسبة
مواقع التواصل عادات استخدام 

 االجتماعي.
 دائما 32 50%
 أحياان 29 45%
 اندرا 3 5%
 اجملموع 64 100%

 

يوضح اجلدول أعاله عادات استخدام عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي ويتضح من خالل اجلدول أن     
من أفراد العينة  %45 تليها، 3مبجموع تكرار يقدر ب  %5أجابوا ب اندرا تقدر بنسبة الذين أفراد العينة 

من أفراد العينة الذين أجابوا ب دائما  %50، و29 الذين أجابوا ب أحياان مبجموع تكرار يقدر ب
من الشباب  %50لتسجل بذلك أعلى نسبة يف اجلدول أعاله بنسبة ، 32مبجموع تكرار يقدر ب 



 للدراسة تطبيقيال اإلطار                                                          ثالث الفصل ال
 

  71 
 

اندرا ما يستخدمونه،  %5 نة باجلامعي الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بشكل دائم مقار 
، واستخدامها مبواقع التواصل االجتماعي اجلزائري ويرجع ارتفاع هذه النسبة إىل اهتمام الشباب اجلامعي

 يف حياهتم اليومية نظرا مليزاهتا والدور الكبري الذي تلعبه يف احلياة يف الوقت الراهن.

 واقع التواصل االجتماعي حسب اجلنس.(: ميثل عادات استخدام عينة الدراسة مل5جدول رقم )

 العينة ذكر إانث اجملموع
 النسبة النسبة النسبة عادات االستخدام

 دائما 30% 20% 50%
 أحياان 17% 28% 45%
 اندرا 3% 2% 5%
 اجملموع 50% 50% 100%

 

يوضح اجلدول أعاله عادات استخدام عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي حسب متغري      
، %2 اجلنس، حيث يوضح أن نسبة اإلانث اليت اندرا ما تستخدم مواقع التواصل االجتماعي تقدر ب

من اإلانث  %28 أيضا من فئة الذكور اليت اندرا ما تستخدم مواقع التواصل االجتماعي، تليها %3 مقابل
من اإلانث الذين %20من الذكور، تليها بعد ذلك نسبة %17اليت أحياان ما يستخدموهنا مقابل 

يتضح من خالل ، %30 يستخدموهنا، يف حني تقدر نسبة الذكور الذين يستخدمونه بشكل دائم
ه أن اجلدول أن كال النوعني يستخدمان مواقع التواصل االجتماعي بشكل يومي، ويبني اجلدول أعال

 ،%20، يف مقابل اإلانث بنسبة %30الذكور يستخدموهنا بشكل دائم أكثر من اإلانث ونسبتهم 
حيث ميكن تفسري هذا أبن الذكور يهتمون أكثر بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وانشطني يف مواقع 

 . التواصل االجتماعي عكس اإلانث
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 عينة الدراسة أثناء عملية التصفح.(: ميثل احلجم الساعي الذي تقضيه 6جدول رقم )

 احلجم الساعي التكرار النسبة
 أقلمن ساعة 8 12%
 من ساعة إىل ساعتني 30 47%
 أكثر من ساعتني 26 41%
 اجملموع 64 100%

     

يوضح اجلدول أعاله احلجم الساعي الذي تقضيه عينة الدراسة أثناء عملية التصفح عرب مواقع التواصل  
مبجموع تكرار يقدر  %12االجتماعي، ويوضح أن أفراد العينة الذين أجابوا أبقل من ساعة تقدر بنسبة 

 %47 ونسبة ،26أكثر من ساعتني مبجموع تكرار يقدر ب  %41وهي متثل أقل نسبة تليها ، 8ب 

وهي متثل بذلك أعلى نسبة والسبب  30ألفراد العينة الذين أجابوا من ساعة إىل ساعتني مبجموع تكرار 
راجع إىل اإلشباعات احملققة من خالل استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي، والتفاعل بني األصدقاء 

 وتبادل لآلراء واالجتاهات واألفكار واملعلومات.
 ميثل عالقة احلجم الساعي مع متغري التخصص. (:7جدول رقم )

 التخصص اقتصاد بنكي نقدي قانون األسرة اجملموع
 

 النسبة النسبة النسبة حلجم الساعي

 أقل من ساعة 3% 11% 100%
 من ساعة إىل ساعتني 30% 17% 100%
 أكثر من ساعتني 26% 13% 100%
 اجملموع 59% 41% 100%

 

يوضح اجلدول أعاله عالقة احلجم الساعي لتصفح مواقع التواصل االجتماعي مع متغري التخصص     
لعينة الدراسة، ويوضح اجلدول أن احلجم الساعي للتصفح لتخصص اقتصاد بنكي أقل من ساعة بنسبة 

أما ختصص ، %30تليها من ساعة إىل ساعتني بنسبة ، %26تليها أكثر من ساعتني بنسبة ، %3 تقدر ب
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وأخريا من ساعة إىل ، %13 تليها أكثر من ساعتني بنسبة، %11قانون األسرة، أقل من ساعة بنسبة 
ونالحظ من خالل هذه النسب أن احلجم الساعي متغري لكال التخصصني ، %17ساعتني بنسبة 

 .ونفسر ذلك أبن لكل فرد حجم ساعي خاص به حسب وقت فراغه

 الجتماعي األكثر استخداما لدى عينة الدراسة.(: ميثل املوقع ا8جدول رقم )

 اإلجابة نعم ال اجملموع
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة اسم املوقع

 فايسبوك 44 69% 20 31% 64 100%
 ماي سبيس 1 2% 63 98% 64 100%
 يوتيوب 19 30% 45 70% 64 100%
 أخرى تذكر 6 9% 58 91% 64 100%

 

يوضح اجلدول أعاله املوقع االجتماعي األكثر استخداما لدى عينة الدراسة، حيث يوضح اجلدول     
وهي أقل نسبة،  1مبجموع تكرار يقدر ب  %2أن أفراد العينة الذين يستخدمون ماي سبيس بنسبة 

تخدمون ، تليها أخريا الذين يس19مبجموع تكرار قدر ب %30تليها الذين يستخدمون اليوتيوب بنسبة 
وهي أعلى نسبة، بينما الذين أجابوا مبواقع اجتماعية  44مبجموع تكرار قدر ب  %69الفايسبوك بنسبة 
ونفسر النتيجة العالية للفايسبوك ، 64من أصل  6مبجموع تكرار %100من أصل  %9أخرى بنسبة 

يث عدد املشرتكني ن حلكونه األكثر شعبية وشهرة يف العامل واإلحصائيات األخرية تشري إىل ذلك سواء م
 يف املوقع يف العامل أومن حيث اإلحصائيات االقتصادية واملالية وتعتيق شركة فيسبوك الرائدة يف العامل.
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(: ميثل املوقع االجتماعي األكثر استخداما لدى عينة الدراسة حسب متغري 9اجلدول رقم )
 اجلنس.

  ذكر أنثى اجملموع
 نعم ال نعم ال  اسم املوقع

 فيسبوك 36% 14% 33% 17% 100%
 ماي بيس 2% 48%   
 يوتيوب 13% 37% 17% 33% 100%
 أخرى تذكر 5% 45% 5% 45% 100%

 

يوضح اجلدول أعاله املوقع اإلخباري االجتماعي األكثر استخداما لدى عينة الدراسة حسب متغري     
 اجلنس، حيث يوضح اجلدول أن أفراد العينة الذين يستخدمون موقع ماي سبيس من الذكور تقدر ب

ذكور لوهي أقل نسبة، يف حني عند اإلانث منعدمة، تليها الذين يستخدمون موقع يوتيوب من ا 2%
مث تليها أعلى نسبة عمد الذكور وهم الذين يستخدمون  ،%17وعند اإلانث تقدر ب  %13 بنسبة

وهي أعلى نسبة عند اإلانث أيضا،  %33يف حني عند اإلانث تقدر ب  %36 موقع فيسبوك بنسبة
تشاره نونفسر أغلبية عينة الدراسة سواء ذكور أو إانث يستخدمون موقع الفايسبوك وذلك راجع لكثرة ا

 يف اجملتمع اجلزائري وسهولة االستخدام والتسجيل فيه.

 (: الوسيلة اليت تستخدمها عينة الدراسة لإلحبار يف مواقع التواصل االجتماعي.10اجلدول رقم )

 اسم الوسيلة التكرار النسبة
 اهلاتف الذكي 56 88%
 احلاسوب 8 12%

 اللوحة اإللكرتونية  
 اجملموع 64 100%
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يوضح اجلدول أعاله الوسيلة اليت تستخدمها عينة الدراسة لإلحبار يف مواقع التواصل االجتماعي       
حيث يوضح اجلدول أهنال أحد من أفراد العينة أجاب على وسيلة اللوحة اإللكرتونية وابلتايل النسبة 

 يلة احلاسوب مبجموع تكرارألفراد العينة الذين أجابوا على وس %12مث تليها نسبة ، %0املئوية منعدمة 
ألفراد العينة الذين أجابوا على وسيلة اهلاتف الذكي مبجموع تكرار  %88مث تليها نسبة ، 8 يقدر ب
وهي أعلى نسبة ويرجع السبب لكون أن غالبية األفراد ميلكون اهلاتف الذي ليس كما  ، 56 يقدر ب

، وابلتايل عينة ناول األغلبية وسهل احلملكان يف السابق، حيث اآلن أصبح بتكنولوجيا خمتلفة ويف مت
الدراسة تفضله خاصة مع توفري األنرتنيت على شرحية اهلاتف حىت أن بعض متعاملني اهلاتف مينحون 
الدخول إىل مواقع التواصل االجتماعي جماان، على عكس احلاسوب فهناك الكثري من األفراد ال ميلكون 

 حاسوب مثل اهلاتف الذكي.

(: ميثل الوسيلة اليت تستخدمها عينة الدراسة لإلحبار يف مواقع التواصل االجتماعي 11)اجلدول رقم 
 حسب متغري اجلنس. 

  ذكر أنثى
 التكرار النسبة التكرار النسبة اسم الوسيلة

 اهلاتف الذكي 27 42% 29 45%
 احلاسوب 5 8% 3 5%

 اللوحة اإللكرتونية    
 اجملموع 32 50% 32 50%

 

يوضح اجلدول أعاله الوسيلة اليت تستخدمها عينة الدراسة لإلحبار يف مواقع التواصل االجتماعي      
حسب متغري اجلنس، ويوضح اجلدول أفراد العينة من الذكور الذين يستخدمون احلاسوب مبجموع 

نسبة استخدام وهي أقل نسبة، أما  %5ونسبة  3يف حني عند اإلانث مبجموع تكرار، %8 ونسبة 5تكرار 
اللوح اإللكرتوين فهي منعدمة عند كال اجلنسني، ويف األخري نسبة الذين يستخدمون اهلاتف الذكي 

وهي أعلى  %45 ونسبة 29أما عند اإلانث جمموع تكرار ، %42ونسبة  27 عند الذكور مبجموع تكرار
ألفراد التصفح وإبمكان انسبة عند كال اجلنسني، ونفسر ذلك لكون اهلاتف الذكي أصبح منتشر بكثرة 
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به يف أي مكان يف احلافلة، يف املقهى، يف العمل، خاصة مع العروض املغرية احلالية لألنرتنيت، متعاملني 
 اهلاتف النقال.

 (: ميثل كيف تفضل عينة الدراسة استخدام مواقع التواصل االجتماعي.12اجلدول رقم )

كيفية تفضيل استخدام مواقع  التكرار النسبة
 تواصل االجتماعيال

 مبفردك 44 69%
 مع األصدقاء 17 27%
 مع أفراد العائلة 3 4%
 اجملموع 64 100%

 

يوضح اجلدول أعاله كيفية تفضيل عينة الدراسة استخدام مواقع التواصل االجتماعي حيث يوضح      
 %4اجلدول أن أفراد العينة الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي مع أفراد العائلة تقدر بنسبة 

مع األصدقاء  جتماعي، مث تليها نسبة أفراد العينة الذين يستخدمون مواقع التواصل اال3مبجموع تكرار 
وهي  44مبجموع تكرار  %69مث تليها الذين يستخدموهنا مبفردهم بنسبة ، 17مبجموع تكرار  %27 ب

أعلى نسبة، ونفسر ذلك بسبب كون أن أفراد العينة مثلهم مثل ابقي فئات اجملتمع حيث جعلت الذين 
 يستخدموهنا مدمنني عليها ومنعزلني عن أفراد العائلة واحمليط.
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 مواقع التواصل االجتماعي.عرب قضااي اجملتمع اجلزائري -3

( ميثل أجوبة عينة الدراسة سواء بدائما أو أحياان أو اندرا على سؤال، هل تثري 13اجلدول رقم )
 مواقع التواصل االجتماعي: عرباهتمامك قضااي اجملتمع اجلزائري املتداول 

اجملتمع اجلزائري املتداولة يف مواقع هل تثري اهتمامك قضااي  التكرار النسبة
 التواصل االجتماعي

 دائما 24 37%
 أحياان 36 56%
 اندرا 4 7%
 اجملموع 64 100%

 

أو أحياان أو اندرا على سؤال هل تثري  يوضح اجلدول أعاله أجوبة عينة الدراسة سواء بدائما    
اهتمامك قضااي اجملتمع يف مواقع التواصل االجتماعي، حيث يوضح اجلدول أن أفراد عينة الدراسة 

وهي أقل نسبة، تليها الذين دائما  4 مجوع تكرارمب %7الذين اندرا ما تثري اهتمامهم القضااي بنسبة 
وأخريا الذين أحياان ما يتابعون قضااي اجملتمع يف مواقع ، 24 مبجموع تكرار %37يتابعون القضااي بنسبة 

وهي أعلى نسبة، ونفسر ذلك رمبا لكون  36مبجموع تكرار يقدر ب  %56التواصل االجتماعي بنسبة 
عينة الدراسة أحياان تتابع قضااي اجملتمع اجلزائري يف وسائل إعالم أخرى، وأحياان ال يكون لديها وقت 

  .تماملالطالع أو االه
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(: ميثل أجوبة عينة الدراسة سواء بدائما أو أحياان أو اندرا على سؤال هل تثري 14اجلدول رقم )
 نس.مواقع التواصل االجتماعي حسب متغري اجل عرباهتمامك قضااي اجملتمع اجلزائري املتداولة 

تثري اهتمامك قضااي اجملتمع اجلزائري املتداولة  ذكر أنثى
 التكرار النسبة التكرار النسبة يف مواقع التواصل االجتماعي

 دائما 18 28% 7 11%
 أحياان 14 22% 22 34%
 اندرا   3 5%
 اجملموع 32 50% 32 50%

 

اندرا على سؤال هل تثري  أحياان أو يوضح اجلدول أعاله أجوبة عينة الدراسة سواء بدائما أو    
اهتمامك قضااي اجملتمع اجلزائري يف مواقع التواصل االجتماعي حسب متغري اجلنس، حيث يوضح 

وهي أقل  %5اجلدول أن نسبة الذين أجابوا بنادرا عند الذكور منعدمة، يف حني عند اإلانث تقدر ب 
وهي %34ني عند اإلانث تقدر ب يف ح، %22نسبة، تليها الذين أجابوا أبحياان عند الذكور بنسبة 

يف حني عند اإلانث تقدر  ،%28 أعلى نسبة عند اإلانث، تليها الطني أجابوا بدائما عند الذكور بنسبة
، وهي أعلى نسبة عند الذكور. ونالحظ من خالل هذه األرقام أن الذكور أكثر اهتماما، %11ب 

ون عكس اإلانث الذين يتابعون أخبار شؤ ونفسر ذلك لكوهنم يطالعون القضااي دون استثناء، على 
 املرأة وفقط.
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: ميثل قضااي اجملتمع اجلزائري املتداولة يف مواقع التواصل االجتماعي اليت تثري (15)اجلدول رقم 
 :اهتمام عينة الدراسة وتتفاعل معها

 قضااي اجملتمع اجلزائري اليت تثري نعم ال اجملموع
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة اهتمامك وتتفاعل معها.

 اجتماعية 11 17% 53 83% 64 100%
 سياسية 2 3% 62 97% 64 100%
 اقتصادية 4 6% 60 94% 64 100%
 دينية 1 2% 63 98% 64 100%
 ثقافية 2 3% 62 97% 64 100%
 أكثر من إجابة 44 69% 20 31% 64 100%

 

يوضح اجلدول أعاله قضااي اجملتمع اجلزائري اليت تثري اهتمام عينة الدراسة وتتفاعل معها، حيث     
، وهي أقل نسبة من الذين ال يتابعوهنا %2يوضح اجلدول أن نسبة الذين يتابعون القضااي الدينية هي 

، %97 يتابعوهنا تقدر يف حني الذين ال، %3تليها الذين يتابعون القضااي الثقافية بنسبة ، %98تقدر 

تليها ،%97 يف حني الذين ال يتابعوهنا تقدر ب،%3تليها نسبة الذين يتابعون القضااي السياسية تقدر ب 
وأخريا نسبة ، %94هي يف حني نسبة الذين ال يتابعوهنا، %6 الذين يتابعون القضااي االقتصادية بنسبة

وهي أعلى %83 حني الذين ال يتابعوهنا هي يف، %17الذين يتابعون القضااي االجتماعية تقدر ب 
نسبة، ونفسر ارتفاع  نسبة متابعة القضااي االجتماعية لكثرهتا يف السنوات األخرية يف اجملتمع اجلزائر 

 وهذا ما دفع أبفراد العينة لالطالع أكثر عليها .

 

 

 

 



 للدراسة تطبيقيال اإلطار                                                          ثالث الفصل ال
 

  80 
 

 ميثل قضااي اجملتمع اجلزائري اليت تتفاعل معها عينة الدراسة حسب متغري اجلنس: (:16)اجلدول رقم

 اجملموع
 قضااي اجملتمع اجلزائري اليت تتفاعل ذكر أنثى

 نعم ال نعم ال معها
 اجتماعية 5% 45% 13% 37% 100%
 سياسية 3% 47%   100%
 اقتصادية 6% 44%   100%
 دينية 2% 48%   100%
 ثقافية 3% 47%   100%
 أكثر من إجابة 31% 19% 38% 12% 100%

 

يوضح اجلدول أعاله قضااي اجملتمع اجلزائري اليت تثري اهتمام عينة الدراسة وتتفاعل معها يف مواقع       
التواصل االجتماعي حسب متغري اجلنس، حيث يوضح اجلدول أن نسبة متابعة القضااي الدينية عند 

 الثقافية بعة القضااييف حني عند اإلانث منعدمة، وهي أقل نسبة، تليها نسبة متا، %2الذكور تقدر ب
يف حني عند اإلانث منعدمة، تليها نسبة متابعة القضااي السياسية عند الذكور ،%3عند الذكور 

يف ، %5ريف حني عند اإلانث منعدمة، تليها نسبة متابعة القضااي االجتماعية عند الذكو، %3بنسبة
عة القضااي االقتصادية عند  وهي أعلى نسبة عند اإلانث، وأخريا نسبة متاب%13حني عند اإلانث 

وهي أعلى نسبة ،يف حني عند اإلانث منعدمة. ونفسر عدم متابعة اإلانث للقضااي  %6الذكور 
االقتصادية السياسية واالجتماعية والدينية والثقافية، لكوهنم ال مييلون هلذه اجملاالت وحتتكر أكثر على 

 الذكور.
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تغري اجلزائري اليت تثري اهتمام الدراسة وتتفاعل معها حسب م: ميثل قضااي اجملتمع (17)اجلدول رقم
 التخصص:

اقتصاد بنكي  قانون األسرة اجملموع
 نقدي

قضااي اجملتمع اجلزائري اليت تثري 
 اهتمامك وتتفاعل معها

  نعم ال نعم ال 
 اجتماعية 10% 49% 8% 33% 100%

 سياسية     
 اقتصادية 6% 53%   100%
 دينية 2% 57%   100%
 ثقافية 3% 56%   100%
 أكثر من إجابة 38% 21% 35% 6% 100%

 

يوضح  اجلدول أعاله قضااي اجملتمع اجلزائري اليت تثري اهتمام عينة الدراسة وتتفاعل معها يف مواقع    
التواصل االجتماعي حسب متغري التخصص، حيث يوضح اجلدول أن نسبة متابعة القضااي الدينية 

ن األـسرة، وهي أقل نسبة، يف حني منعدمة لدى قانو  %2عند عينة الدراسة ختصص اقتصاد بنكي هي 
لقضااي الثقافية اأما نسبة متابعة القضااي السياسية فهي منعدمة لدى كال التخصصني، تليها نسبة متابعة 

، يف حني منعدمة لدى ختصص قانون األسرة، %3لدى عينة الدراسة ختصص اقتصاد نقدي تقدر ب
حني منعدمة لدى ، يف %6تليها نسبة متابعة القضااي االقتصادية لدى ختصص اقتصاد نقدي ب 

وهي  %10ختصص قانون األسرة، تليها نسبة متابعة القضااي االجتماعية ختصص اقتصاد بنكي ب 
. ونفسر عدم اهتمام عينة الدراسة %8أعلى نسبة، يف حني تقدر لدى ختصص قانون األسرة ب 

اعية رمبا لكون مختصص قانون األسرة ابلقضااي السياسية واالقتصادية ...، واهتمامهم ابلقضااي االجت
 ختصص أسرة يندرج ضمن االجتماعية حبكم التخصص.
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ااي اجملتمع من مجلة قض: ميثل القضااي االجتماعية اليت تثري اهتمام عينة الدراسة (18)اجلدول رقم 
 مواقع التواصل االجتماعي. عرباجلزائري 

 نعم ال اجملموع
 قضااي اجتماعية

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 البطالة 30 47% 34 53% 64 100
 احلرقة 21 33% 43 67% 64 100%
 املخدرات 13 20% 51 80% 64 100%
 أخرى تذكر 3 5% 61 95% 64 100%

 

يوضح اجلدول أعاله القضااي االجتماعية اليت تثري اهتمام عينة الدراسة من مجلة قضااي اجملتمع      
مواقع التواصل االجتماعي، حيث يوضح اجلدول أن نسبة أفراد العينة الذين يهتمون بقضية  عرباجلزائري 

، تليها نسبة الذين %80، يف حني نسبة الذين ال يهتمون هبا تقدر ب %20املخدرات تقدر ب 
، تليها الذين يهتمون %67، يف حني الذين ال يهتمون هبا تقدر ب %33يهتمون بقضية احلرقة تقدر ب 

 .%53وهي أعلى نسبة، يف حني الذين ال يهتمون هبا تقدر ب  %47ضية البطالة تقدر ب بق

ونفسر ارتفاع نسبة االهتمام مبوضوع البطالة لكون غالبية الشباب يعانون من البطالة وخاصة الشباب   
 اجلامعي.

ااي اجملتمع قض: ميثل القضااي السياسة اليت تثري اهتمام عينة الدراسة من مجلة (19)اجلدول رقم 
 مواقع التواصل االجتماعي. عرباجلزائري 

 نعم ال اجملموع
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة قضااي سياسية

 الفساد 33 52% 31 48% 64 100%
 احلراك الشعيب 24 37% 40 36% 64 100%
 االنتخاابت السياسية 6 9% 58 91% 64 100%
 أخرى تذكر 3 5% 61 95% 64 100%
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يوضح اجلدول أعاله القضااي السياسية اليت تثري اهتمام عينة الدراسة من مجلة قضااي اجملتمع اجلزائري     
يف مواقع التواصل االجتماعي، حيث يوضح اجلدول أن أفراد العينة الذين يهتمون بقضية االنتخاابت 

، تليها نسبة الذين %91وهي أقل نسبة، يف حني الذين ال يهتمون تقدر ب  %9السياسية تقدر ب 
، مث تليها %63، يف حني الذين ال يهتمون به تقدر ب %37يهتمون بقضية احلراك الشعيب تقدر ب 

وهي أعلى نسبة، يف حني الذين ال يهتمون به تقدر  %52نسبة الذين يهتمون بقضااي الفساد تقدر ب 
 .%48ب 

لك بنسبة االهتمام مبوضوع الفساد الرتفاعه خالل السنوات األخرية مبختلف أنواعه، وهذا ما ونفسر ذ
 جعل أفراد عينة الدراسة يهتمون أكثر ملعرفة أصحاب الفساد وأهم القطاعات اليت ينتشر فيها.

(: ميثل القضااي االقتصادية اليت تثري اهتمام عينة الدراسة من مجلة قضااي اجملتمع 20اجلدول رقم)
 مواقع التواصل االجتماعي. عرباجلزائري 

 نعم ال اجملموع
 قضااي اقتصادية

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 األزمات االقتصادية 37 58% 27 42% 64 100%
 التضخم - - - - 64 100%
 اخنفاض أسعار البرتول 27 42% 37 58% 64 100%
 أخرى تذكر 4 6% 60 94% 64 100%

 

يوضح اجلدول أعاله القضااي االقتصادية اليت تثري اهتمام عينة الدراسة من مجلة قضااي اجملتمع اجلزائري    
مواقع التواصل االجتماعي، حيث يوضح اجلدول أن نسبة أفراد العينة الذين يهتمون بقضية التضخم  عرب

، يف حني الذين ال %42منعدمة، مث تليها نسبة الذين يهتمون بقضية اخنفاض أسعار البرتول بنسبة 
وهي  %58 ب ، مث تليها نسبة الذين يهتمون بقضية األزمة االقتصادية وتقدر%58يهتمون به تقدر ب 

 .%42أعلى نسبة، يف حني الذين ال يهتمون هبا تقدر ب 

ونفسر ارتفاع نسبة االهتمام مبوضوع األزمة االقتصادية نظرا النعكاساهتا على احلياة العامة للمواطن    
 وهذا ما دفع أبفراد العينة لالطالع ملعرفة األسباب واإلجراءات.
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ة اليت تثري اهتمام عينة الدراسة من مجلة قضااي اجملتمع (: ميثل القضااي الديني21اجلدول رقم )
 مواقع التواصل االجتماعي.  عرب اجلزائري

 نعم ال اجملموع
 قضااي دينية

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 فتاوى 23 36% 41 64% 64 100%
 قصص ومآثر 22 34% 42 66% / /
 العباداتفقه  10 16% 54 84% / /
 فقه املعامالت 9 14% 55 86% / /
 أخرى تذكر 2 3% 62 97% 64 100%

 

يوضح اجلدول أعاله القضااي الدينية اليت تثري اهتمام عينة الدراسة من مجلة قضااي اجملتمع اجلزائري يف  
مواقع التواصل االجتماعي، حيث يوضح اجلدول أن أفراد العينة الذين يهتمون بقضية فقه املعامالت 

نسبة الذين يهتمون ، تليها %86وهي أقل نسبة يف حني الذين ال يهتمون به يقدر ب  %14تقدر ب
، تليها نسبة الذين يهتمون %54، يف حني الذين ال يهتمون به تقدر ب%16مبوضوع فقه العبادات ب 

، وأخريا نسبة الذين يهتمون %66،يف حني نسبة الذين ال يهتمون به %34مبوضوع قصص ومآثر بنسبة 
، نفسر %64وهي أعلى نسبة، يف حني نسبة الذين ال يهتمون هبا تقدرب %36مبوضوع فتاوى تقدر ب

 ارتفاع نسبة االهتمام مبوضوع الفتاوى ملعرفة األحكام الشرعية اليت ختص خمتلف شؤون الفرد واجملتمع.
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(: ميثل القضااي الثقافية اليت تثري اهتمام عينة الدراسة من مجلة قضااي اجملتمع 22اجلدول رقم)
 مواقع التواصل االجتماعي.  عرباجلزائري 

 نعم ال اجملموع
 قضااي ثقافية

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 معارض وصالوانت 33 %52 31 %48 64 100%
 السينمائيةاألايم  17 %27 47 %73 / /
 املهرجاانت املوسيقية 14 %22 50 %78 / /
 أخرى تذكر 2 %3 62 %97 64 100%

يوضح اجلدول أعاله القضااي الثقافية اليت تثري اهتمام عينة الدراسة من مجلة قضااي اجملتمع اجلزائري      
مواقع التواصل االجتماعي، حيث يوضح اجلدول أن نسبة أفراد العينة الذين يهتمون بقضية  عرب

تليها نسبة ، %78وهي أقل نسبة يف حني الذين ال يهتمون تقدر ب  %22املهرجاانت املوسيقية هي 
، تليها نسبة %73والذين ال يهتمون تقدر ب %27الذين يهتمون بقضية األايم السينمائية تقدر ب 
وعي أعلى نسبة، يف حني الذين ال يهتمون هبا  %52الذين يهتمون بقضية معارض وصالوانت تقدرب

 .%48تقدر ب 

ونفسر ارتفاع نسبة االهتمام ابملعارض والصالوانت ذلك لكوهنم من الفئة املثقفة يطلعون سواء ملعرفة 
 مثال عناوين كتب وشرائها أو غري ذلك من املنتوجات الثقافية.

(: ميثل أجوبة عينة الدراسة بنعم أوال على سؤال هل تتفاعل مع قضااي اجملتمع 23رقم )اجلدول 
 مواقع التواصل االجتماعي. عرباجلزائري 

هل تتفاعل مع قضااي اجملتمع اجلزائري املطروحة  التكرار النسبة
 يف مواقع التواصل االجتماعي

 نعم 52 81%
 ال 12 19%
 اجملموع 64 100%
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يوضح اجلدول أعاله أجوبة عينة الدراسة بنعم أو ال على سؤال هل تتفاعل مع قضااي اجملتمع اجلزائري 
مواقع التواصل االجتماعي، حيث يوضح اجلدول ان أفراد العينة الذين أجابوا بال مبجموع تكرار  عرب
وهي أعلى  %81ونسبة  52، وهي أقل نسبة، يف حني الذين أجابوا بنعم مبجموع تكرار%19ونسبة12

 نسبة.

ونفسر ارتفاع نسبة الذين يتفاعلون مع قضااي اجملتمع اجلزائري لكون عينة الدراسة جزء من هذا اجملتمع 
 وابلتايل تتفاعل مع قضاايه.

(: ميثل تفاعل عينة الدراسة أثناء االستخدام مع قضااي اجملتمع اجلزائري املطروحة 24اجلدول رقم)
 مواقع التواصل االجتماعي حسب متغري اجلنس. عرب

 اجملموع
التفاعل أثناء االستخدام مع قضااي  ذكر أنثى

اجملتمع اجلزائري املطروحة يف مواقع 
 نعم ال نعم ال التواصل االجتماعي.

 التكرار 26 6 27 5 64
 النسبة املئوية 41% 9% 42% 8% 100%

 

 ربع يوضح اجلدول أعاله تفاعل عينة الدراسة أثناء االستخدام مع قضااي اجملتمع اجلزائري املطروحة     
مواقع التواصل االجتماعي حسب متغري اجلنس، حيث يوضح اجلدول أن أفراد العينة من الذكور الذين 

، يف حني نسبتها عند اإلانث تقدر %50من أصل  % 41يتفاعلون أثناء االستخدام بنسبة تقدر ب 
 .%50من أصل 42%
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(: ميثل تفاعل عينة الدراسة أثناء االستخدام مع قضااي اجملتمع اجلزائري املطروحة 25اجلدول رقم)
 مواقع التواصل االجتماعي حسب متغري التخصص: عرب

 اجملموع
التفاعل أثناء االستخدام مع قضااي  اقتصاد نقدي قانون األسرة

اجملتمع اجلزائري املطروحة يف مواقع 
 نعم ال نعم ال التواصل االجتماعي.

 التكرار 31 7 21 5 64
 النسبة املئوية 48% 11% 33% 8% 100%

 

 ربعيوضح اجلدول أعاله تفاعل عينة الدراسة أثناء االستخدام مع قضااي اجملتمع اجلزائري املطروحة      
مواقع التواصل االجتماعي حسب متغري التخصص، حيث يوضح اجلدول أن أفراد العينة الذين تفاعلوا 

ن يف حني تقدر عند اختصاص اقتصاد %41من أصل  %33ختصص قانون األسرة نسبتها تقدر ب 
 وهي أعلى نسبة. %59من أصل  %48نقدي ب 

مواقع  ربعون مع قضااي اجملتمع اجلزائري (: ميثل أجوبة عينة الدراسة الذين يتفاعل26اجلدول رقم)
 .التواصل االجتماعي وطرق تفاعلها إما إبعجاب أو تعليق أو مشاركة

طرق التفاعل مع هذه  نعم ال اجملموع
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة القضااي

 إعجاب 21 33% 43 67% 64 100%
 تعليق 32 50% 32 50% 64 100%
 مشاركة 12 19% 52 81% 64 100%
 أكثر من إجابة 15 23% 49 77% 64 100%

يوضح اجلدول أعاله أجوبة عينة الدراسة الذين يتفاعلون مع قضااي اجملتمع اجلزائري وطرق تفاعلها      
مع هذه القضااي غما إبعجاب أو تعليق أو مشاركة، حيث يوضح اجلدول ان نسبة الذين تفاعلوا 

 %33وهي أقل نسبة، تليها الذين تفاعلوا إبعجاب وتقدر ب  100%من أصل  %19مبشاركة تقدر ب 

وهي اعلى نسبة،  %100من أصل  50%مث تليها نسبة الذين تفاعلوا بتعليق تقدر ، %100من أصل 
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ونفسر ارتفاع نسبة الذين يتفاعلون بتعليق ودلك إلبداء رأيهم يف هذه القضااي وتبادل وجهات النظر 
 حوهلا.

 (: ميثل طرق تفاعل عينة الدراسة مع هذه القضااي حسب متغري اجلنس.27ول رقم)اجلد

 اجملموع
 ذكر أنثى

 طرق التفاعل مع هذه القضااي
 نعم ال نعم ال

 إعجاب 16 34 14 36 100%
 تعليق 31 19 19 31 100%
 مشاركة 3 47 3 47 100%
 أكثر من إجابة 19 31 8 42 100%

 

يوضح اجلدول أعاله طرق تفاعل عينة الدراسة مع قضااي اجملتمع اجلزائري حسب متغري اجلنس،        
من أصل  %3حيث يوضح اجلدول ان أفراد العينة نسبتها عند الذكور الذين تفاعلوا مبشاركة تقدر ب 

ا تليه ، وهي نفسها لدى الذكور وهي اقل نسبة،%50، يف حني تقدر لدى اإلانث ب من أصل 50%
، يف حني تقدر عند اإلانث ب %50من أصل  %31نسبة الذين تفاعلوا بتعليق لدى الذكور تقدر ب 

، وهي اعلى نسبة عند اإلانث، تليها نسبة الذين تفاعلوا إبعجاب عند الذكور %50من أصل  19%
 .%50من أصل  %15يف حني عند اإلانث تقدر ب  %50من أصل  %16تقدر ب 
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 تواصل االجتماعي.مواقع ال عربلقضااي اجملتمع اجلزائري  اجلزائري متابعة الشباب اجلامعيدوافع -4
اقع التواصل مو  عربري (: ميثل دوافع متابعة عينة الدراسة لقضااي اجملتمع اجلزائ28اجلدول رقم)
 االجتماعي. 

دوافع متابعة قضااي اجملتمع  نعم ال اجملموع
اجلزائري يف مواقع التواصل 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة االجتماعي

100% 64 31% 20 69% 44 
اكتساب املعرفة واملعلومات 

 واخلربات

100% 64 67% 43 33% 21 
مراقبة البيئة ومجع املعلومات عن 

 أشياء وأماكن

100% 64 58% 37 42% 17 
احلصول على النصيحة والرأي يف 

 خمتلف القضااي
 التعلم الذايت يف جماالت عديدة 31 48% 33 52% 64 100%
 متضية الوقت 16 25% 48 75% 64 100%
 الصداقة واأللفة مع الوسيلة 12 19% 52 81% 64 100%
 أكثر من إجابة 50 78% 14 22% 64 100%

  

اقع التواصل مو  عربلدراسة لقضااي اجملتمع اجلزائري يوضح اجلدول أعاله دوافع متابعة عينة ا      
االجتماعي، حيث يوضح اجلدول أن افراد العينة الذين يتابعون من أجل الصداقة واأللفة مع الوسيلة 

وهي اقل نسبة، تليها نسبة الذين يتابعون من أجل متضية  %100من اصل  %19تقدر نسبتها ب 
ماعية البيئة االجت تليها نسبة الذين يتعرضون من أجل مراقبة، %100من أصل  %25الوقت تقدر ب 

 %48، تليها نسبة الذين يتعرضون من أجل التعلم الذايت تقدر ب %100من أصل  %42تقدر ب ة 
 %100من اصل  %69، تليها نسبة الذين يتابعون من اجل اكتساب املعرفة تقدر ب %100من أصل 
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ع ودراية هبذه إطالوهي أعلى نسبة، ونفسر ذلك حملاولة بناء خلفية على ما حيدث حىت يكونوا على 
 القضااي.

اقع التواصل مو  عرب الدراسة لقضااي اجملتمع اجلزائري(: ميثل دوافع متابعة عينة 29اجلدول رقم)
 االجتماعي حسب متغري اجلنس.

 اجملموع
 دوافع متابعة قضااي اجملتمع اجلزائري يف ذكر أنثى

 نعم ال نعم ال مواقع التواصل االجتماعي.
 اكتساب املعرفة واملعلومات واخلربات 6% 44% 3% 47% 100%
 مراقبة البيئة ومجع املعلومات عن أشياء 2% 48% / / 100%

100% 48% 2% 48% 2% 
احلصول على النصيحة والرأي يف 

 خمتلف القضااي
 التعلم الذايت يف جماالت عديدة 5% 45% 2% 48% 100%
 متضية الوقت 2% 48% 2% 48% 100%
 الصداقة واأللفة مع الوسيلة / / / / 100%
 أكثر من إجابة 34% 16% 42% 8% 100%

 

يوضح اجلدول أعاله دوافع متابعة عينة الدراسة لقضااي اجملتمع اجلزائري يف مواقع التواصل      
االجتماعي حسب متغري اجلنس، حيث يوضح اجلدول أن دوافع متابعة أفراد العينة من أجل الصداقة 

ن أجل متضية مواأللفة مع الوسيلة ونسبتها منعدمة عند كال اجلنسني، مث تليها نسبة الذين يتعرضون 
، ونفس النسبة لإلانث وهي أقل نسبة، مث تليها الذين %50من اصل  %2 الوقت عند الذكور تقدر ب

وهي نفسها ابلنسبة لإلانث، مث  %50من أصل  %2يتعرضون من أجل احلصول على النصيحة بنسبة 
انث منعدمة، مث ند اإلتليها نفس النسبة للذكور والذين يتابعون من أجل مراقبة البيئة االجتماعية وع

يف حني  %50من اصل  %5تليها نسبة الذين يتابعون من أجل التعلم الذايت عند الذكور وتقدر ب 
، ويف األخري نسبة الذين يتعرضون من أجل اكتساب املعرفة %50من أصل  %2عند اإلانث تقدر ب 

 .%50من أصل  %3وهي أعلى نسبة وعند اإلانث  %50من أصل  %6تقدر ب 
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ع التواصل مواق عرب(: ميثل أهداف متابعة عينة الدراسة لقضااي اجملتمع اجلزائري 30اجلدول رقم)
 االجتماعي.

أهداف متابعة قضااي اجملتمع اجلزائري  نعم ال اجملموع
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة يف مواقع التواصل االجتماعي.

100% 64 25% 16 75% 48 
األخبار واألحداث اجلارية يف ملعرفة 

 اجملتمع اجلزائري.

100% 64 62% 40 38% 24 
للحصول على أكرب قدر من 
 املعلومات حول القضااي احمللية.

100% 64 62% 40 38% 24 
للتعرف على أكثر من رأي يف 

 القضااي املطروحة.

100% 64 55% 35 45% 29 
للتعرف على قضااي ال توجد يف 

 وسائل اإلعالم.
 أكثر من إجابة 40 65% 24 37% 64 100%

 

اقع التواصل مو  غربيوضح اجلدول أعاله أهداف متابعة عينة الدراسة لقضااي اجملتمع اجلزائري        
االجتماعي، حيث يوضح اجلدول أن أفراد العينة الذين يتابعون هبدف احلصول على أكرب قدر من 

ونفس النسبة لدى الذين يتابعون هبدف التعرف على أكثر من رأي ، %100من  %38املعلومات بنسبة 
وهي أقل نسبة، تليها نسبة الذين يتعرضون هبدف التعرف على قضااي ال توجد يف وسائل االعالم 

، تليها نسبة الذين يتابعون هبدف معرفة األخبار واألحداث %100من أصل  %45األخرى تقدر ب 
 على نسبة.وهي أ %100من أصل  %75تقدر ب 

ونفسر ذلك ملعرفة االخبار واألحداث اجلارية يف اجملتمع وأيضا راجع للخصائص اليت تتميز هبا هذه 
 املواقع كاآلنية....



 للدراسة تطبيقيال اإلطار                                                          ثالث الفصل ال
 

  92 
 

 

 ربع(: ميثل نوع رغبات عينة الدراسة من وراء متابعة لقضااي اجملتمع اجلزائري 31اجلدول رقم)
 . مواقع التواصل االجتماعي

الرغبات من خالل متابعة نوع  نعم ال اجملموع
قضااي اجملتمع اجلزائري يف مواقع 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التواصل االجتماعي.

 نسيان اهلموم وتعب احلياة 2 3% 30 47% 64 100%
 التنفيس العاطفي 1 2% 31 48% 64 100%

100% 64 92% 59 8% 5 
ني والروتاهلروب من أعباء املشاكل 

 اليومي

100% 64 91% 58 
 9% 6 

املنفعة االجتماعية واملرافقة خالل 
 فرتة التعرض

 تعزيز القيم واملواقف 10 15% 54 85% 64 100%
 أكثر من إجابة 40 62% 24 38% 64 100%

 

يوضح اجلدول أعاله رغبات عينة الدراسة من وراء متابعتها لقضااي اجملتمع اجلزائري يف مواقع      
التواصل االجتماعي، حيث يوضح اجلدول ان أفراد العينة الذين يتابعون من أجل نسيان اهلموم وأتعاب 

در ب الروتني تق، تليها نسبة الذين يتابعون من أجل اهلروب من %100من أصل  %3احلياة تقدر ب 
من أصل  %9، تليها نسبة الذين يتعرضون من أجل املنفعة االجتماعية تقدر ب %100من أصل  8%

وهي  %100من أصل  %15، تليها نسبة الذين يتابعون من أجل تعزيز القيم واملواقف تقدر ب 100%
 أعلى نسبة.

ذه املواقع من ما تتطرق إليه ه ونفسر ذلك بسبب املعلومات واألخبار اليت يتحصلون عليها من خالل
 قضااي واالستفادة منها.
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 ربع(: ميثل نوع رغبات عينة الدراسة من خالل متابعتها لقضااي اجملتمع اجلزائري 32اجلدول رقم)
 مواقع التواصل االجتماعي حسب متغري اجلنس.

 اجملموع
نوع الرغبات من خالل متابعة قضااي اجملتمع  ذكر أنثى

 نعم ال نعم ال مواقع التواصل االجتماعي.اجلزائري يف 
 نسيان اهلموم وأتعاب احلياة / / 3% 47% 100%
 التنفيس العاطفي 2% 48% / / 100%
 اهلروب من عبئ املشاكل والروتني اليومي 6% 44% 2% 48% 100%
 املنفعة االجتماعية واملرافقة خالل التعرض 6% 44% 3% 47% 100%
 تعزيز القيم واملواقف 7% 43% 8% 42% 100%
 أكثر من إجابة 28% 22% 34% 16% 100%

 

يوضح اجلدول أعاله رغبات عينة الدراسة من خالل متابعتها لقضااي اجملتمع اجلزائري يف مواقع      
التواصل االجتماعي حسب متغري اجلنس، حيث يوضح اجلدول أن أفراد العينة من الذكور الذين يتابعون 

انث منعدمة، وهي أقل نسبة، وعند اإل %50من أصل  %2من اجل التنفيس العاطفي تقدر نسبتها ب 
، وعند اإلانث %50من أصل  %6تليها نسبة الذين يتابعون من أجل اهلروب من الروتني اليومي بنسبة 

وهي اقل نسبة عند اإلانث، تليها نسبة الذين يتابعون من أجل املنفعة  %50من أصل  %2تقدر ب 
، %50أصل من  %3وعند اإلانث تقدر ب  %50من اصل  %6االجتماعية عند الذكور تقدر ب 

ونسبة الذكور الذين يتعرضون من أجل نسيان أتعاب احلياة منعدمة، ونسبتها عند اإلانث تقدر ب 
من  %7، وأخريا نسبة الذكور الذين يتعرضون من أجل تعزيز املواقف تقدر ب %50من أصل  3%

 .%50من أصل  %8وهي أعلى نسبة، يف حني عند اإلانث تقدر ب  %50أصل 
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اليت تشكلها مواقع التواصل االجتماعي حول قضااي اجملتمع اجلزائري لدى الشباب اإلجتاهات -5
 اجلامعي.

(: ميثل أجوبة عينة الدراسة على سؤال مواقع التواصل االجتماعي مناسبة لعرض 33اجلدول رقم)
 حمايد أو معارض. أوقضااي اجملتمع اجلزائري سواءا مبوافق 

التواصل االجتماعي مناسبة لعرض مواقع  موافق حمايد معارض اجملموع
 قضااي اجملتمع اجلزائري

 التكرار 48 11 5 64
 النسبة املئوية 75% 17% 8% 100%

يوضح اجلدول أعاله أجوبة عينة الدراسة على سؤال مواقع التواصل االجتماعي مناسبة لعرض      
قضااي اجملتمع اجلزائري سواء مبوافق او مبحايد أو معارض، حيث يوضح اجلدول أن أفراد العينة الذين 

مبجموع تكرار  %17، تليها الذين أجابوا مبحايد بنسبة تقدر 5مبجموع تكرار  %8أجابوا مبعارض نسبة 
وهي أعلى نسبة، وسبب ذلك  48مبجموع تكرار تقدر ب  %75، تليها الذين أجابوا مبوافق بنسبة 11

 راجع ملزااي مواقع التواصل االجتماعي والدور الكبري الذي تلعبه يف خمتلف جماالت احلياة.

اجلزائري  ضااي اجملتمع(: ميثل أجوية عينة الدراسة على سؤال أفضل االطالع على ق34اجلدول رقم)
 يف مواقع التواصل االجتماعي سواء مبوافق او معارض أو حمايد.

 موافق حمايد معارض اجملموع
أفضل االطالع على قضااي اجملتمع اجلزائري 
يف مواقع التواصل االجتماعي بدل وسائل 

 االعالم األخرى
 التكرار 36 17 11 64
 النسبة املئوية 56% 27% 17% 100%

يوضح اجلدول أعاله نسب أجوبة عينة الدراسة على سؤال أفضل االطالع على قضااي اجملتمع      
اجلزائري يف مواقع التواصل االجتماعي سواء مبوافق أو معارض أو حمايد، حيث يوضح اجلدول ان أفراد 

ا مبحايد بنسبة ، تليها الذين أجابو 11مبجموع تكرار يقدر ب  %17العينة الذين أجابوا مبعارض بنسبة 
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وهي أعلى نسبة،  36مبجموع تكرار  %56، مث تليها الذين أجابوا مبوافق بنسبة 17مبجموع تكرار  27%
ونفسر ذلك لكون أن كل صغرية وكبرية أصبحت تنشر فب مواقع التواصل االجتماعي خاصة مع 

ف قضااي راء حول خمتلظهور صحافة املواطن وهو ما جيعل املواطن يستقي أكرب قدر من املعلومات واآل
 اجملتمع املتداولة يف مواقع التواصل االجتماعي.

(: ميثل أجوبة عينة الدراسة على سؤال ميكنين التعرف على أهم قضااي اجملتمع 35اجلدول رقم )
 اجلزائري عرب مواقع التواصل االجتماعي سواء مبوافق أو حمايد أو معارض.

 موافق حمايد معارض اجملموع
التعرف على أهم قضااي اجملتمع ميكنين 

 اجلزائري عري مواقع التواصل االجتماعي
 التكرار 48 11 6 64
 النسبة املئوية 75% 16% 9% 100%

    

يوضح اجلدول أعاله أجوبة عينة الدراسة على سؤال ميكنين التعرف على أهم قضااي اجملتمع اجلزائري   
عرب مواقع التواصل االجتماعي سواء مبوافق أو حمايد أو معارض، حيث يوضح اجلدول أن أفراد العينة 

، 11مبجموع تكرار %16، تليها الذين أجابوا مبحايد بنسبة 6مبجموع تكرار  %9الذين أجابوا مبعارض 
 وهب أعلى نسبة. 48مبجموع تكرار قدر ب  %75تليها الذين أجابوا مبوافق بنسبة 

 ويرجع ذلك للزخم الكبري الذي ينشر يف مواقع التواصل االجتماعي حول خمتلف قضااي اجملتمع اجلزائري.

لقضااي الجتماعي ا(: ميثل أجوبة عينة الدراسة على سؤال تطرح مواقع التواصل ا36اجلدول رقم )
 مبصداقية سواء مبوافق او حمايد أو معارض.

تطرح مواقع التواصل االجتماعي قضااي  موافق حمايد معارض اجملموع
 اجملتمع اجلزائري مبصداقية

 التكرار 9 24 31 64
 النسبة املئوية 14% 38% 48% 100%
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يوضح اجلدول أعاله نسب أجوبة عينة الدراسة على سؤال تطرح مواقع التواصل االجتماعي قضااي    
اجملتمع اجلزائري مبصداقية سواء مبوافق أو حمايد أو معارض، حيث يوضح اجلدول أن أفراد العينة الذين 

مبجموع  %38نسبة ، تليها الذين أجابوا مبحايد ب9مبجموع تكرار قدر ب  %14أجابوا مبوافق بنسبة 
وهي أعلى نسبة، ونفسر ذلك  31مبجموع تكرار  %48، تليها الذين أجابوا مبعارض بنسبة 24تكرار 

لكون رمبا أفراد عينة الدراسة شاهدوا فوضى حول ما نشر على بعض قضااي اجملتمع اجلزائري يف مواقع 
 هم. ترك انطباع سيء لديالتواصل االجتماعني وغياب املوضوعية يف طريقة تناوهلا ما أدى إىل

(: ميثل أجوبة عينة الدراسة سواء مبوافق أو حمايد أو معارض على سؤال اكتفي 37اجلدول رقم )
 .مبا تقدمه مواقع التواصل االجتماعي حول قضااي اجملتمع اجلزائري

اكتفي مبا تقدمه مواقع التواصل االجتماعي  موافق حمايد معارض اجملموع
 اجلزائريحول قضااي اجملتمع 

 التكرار 9 18 37 64
 النسبة املئوية 14% 28% 58% 100%

     

يوضح اجلدول أعاله نسب أجوبة عينة الدراسة على سؤال اكتفي مبا تقدمه مواقع التواصل االجتماعي 
حول قضااي اجملتمع اجلزائري سواء مبوافق أو حمايد أو معارض، حيث يوضح اجلدول أن أفراد العينة 

 ا مبعارض بنسبةوهي اقل نسبة، تليها الذين أجابو  9مبجموع تكرار  %14الذين اجابوا مبوافق بنسبة 
وهي بذلك أعلى نسبة، ونفسر ذلك أبن غالبية عينة الدراسة ال يعتمدون  37مبجموع تكرار  58%

على مواقع التواصل االجتماعي فقط يف استلقاء املعلومات حول قضااي اجملتمع اجلزائري فهناك وسائل 
 االعالم التقليدية هي األخرى لديها دور يف ذلك.
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: ميثل أجوبة عينة الدراسة سواء مبوافق او حمايد أو معارض على سؤال مواقع (38اجلدول رقم )
 .التواصل االجتماعي ذات مصداقية ابعتبارها مصدر للتعرف على قضااي اجملتمع اجلزائري

 موافق حمايد معارض اجملموع
مواقع التواصل االجتماعي ذات مصداقية 
ابعتبارها مصدر للتعرف على قضااي 

 اجلزائرياجملتمع 
 التكرار 10 26 28 64
 النسبة املئوية 16% 41% 43% 100%

 

يوضح اجلدول أعاله نسب أجوبة الدراسة على سؤال مواقع التواصل االجتماعي ذات مصداقية    
ابعتبارها مصدر للتعرف على قضااي اجملتمع اجلزائري سواء مبوافق أو حمايد أو معارض، حيث يوضح 

، تليها الذين 10مبجموع تكرار يقدر ب  %16اجلدول أن أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا مبوافق بنسبة 
مبجموع تكرار  %43، مث تليها الذمي أجابوا مبعارض بنسبة 26 مبجموع تكرار %41أجابوا مبحايد بنسبة 

وهي اعلى نسبة، ونفسر ذلك بكون رمبا أن أفراد عينة الدراسة صادفوا حاالت غري صحيحة من  28
 منشورات وغريها...

شر الجتماعي حيث أصبح كل واحد ميلك حساب ينحول قضااي اجملتمع اجلزائري يف مواقع التواصل ا
سواء كان واعي أو غري واعي كبري أو صغري املختص وغري املختص ما سبب يف الكثري من احلاالت 

 فوضى عارمة يف هذه املواقع.
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(: ميثل أجوبة عينة الدراسة سواء مبوافق أو حمايد أو معارض على سؤال سهولة 39اجلدول رقم )
 ع التواصل االجتماعي هي ما جيعلين أجته إليها ملعرفة قضااي اجملتمع اجلزائري.استخدام مواق

 موافق حمايد معارض اجملموع
سهولة استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
 هي ما جيعلين اجته اليها ملعرفة قضااي اجملتمع

 اجلزائري.
 التكرار 46 15 3 64
 النسبة املئوية 72% 23% 5% 100%

 

يوضح اجلدول أعاله نسب أجوبة عينة الدراسة على سؤال سهولة استخدام مواقع التواصل     
االجتماعي هي ما جيعلين اجته اليها ملعرفة قضااي اجملتمع اجلزائري سواء مبوافق أو حمايد أو معارض، 

 3قدر ب  مبجموع تكرار %5حيث يوضح اجلدول أن أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا مبعارض بنسبة 
، تليها الذين أجابوا مبوافق 15مبجموع تكرار  %23وهي أقل نسبة، تليها الذين أجابوا مبحايد بنسبة 

وهي بذلك أعلى نسبة، ونفسر ذلك رمبا لكون استخدام مواقع التواصل  46مبجموع تكرار  %72بنسبة 
 استخدام ادئ أولية يفاالجتماعي أصبح يف متناول اجلميع وال يتطلب مهارات معقدة بل مبجرد مب

 وسائل تكنولوجيا االعالم واالتصال.

(: ميثل أجوبة عينة الدراسة سواء مبوافق أو حمايد أو معارض على سؤال تساهم 40اجلدول رقم )
 مواقع التواصل االجتماعي يف حل بعض اإلشكاالت من قضااي اجملتمع اجلزائري. 

التواصل االجتماعي يف حل بعض تساهم مواقع  موافق حمايد معارض اجملموع
 اإلشكاالت من قضااي اجملتمع اجلزائري

 التكرار 35 19 10 64
 النسبة املئوية 54% 30% 16% 100%

 



 للدراسة تطبيقيال اإلطار                                                          ثالث الفصل ال
 

  99 
 

يوضح اجلدول أعاله نسب أجوبة عينة الدراسة على سؤال تساهم مواقع التواصل االجتماعي يف    
حل بعض اإلشكاالت من قضااي اجملتمع اجلزائري سواء مبوافق أو حمايد أو معارض، حيث يوضح 

، تليها 10مبجموع تكرار قدر ب ى %16اجلدول ان أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا مبعارض بنسبة 
 %30، تليها الذين أجابوا مبحايد بنسبة 10مبجموع تكرار قدر ب  %16لذين أجابوا مبحايد بنسبة ا

وهي أعلى  35مبجموع تكرار قدر ب  %54، مث أخريا الذين أجابوا مبوافق بنسبة 19مبجموع تكرار 
ل املسامهة نسبة، وذلك راجع إىل أن مواقع التواصل االجتماعي لديها دور تقوم به يف اجملتمع من خال

 يف التوعية والتحسيس حول الكثري من قضااي اجملتمع اجلزائري.

(: ميثل أجوبة عينة الدراسة سواء مبوافق أو حمايد أو معارض على سؤال مواقع 41اجلدول رقم )
 التواصل االجتماعي مصادر ذات مصداقية ضعيفة لعرض قضااي اجملتمع اجلزائري.

قع التواصل االجتماعي مصادر ذات مصداقية موا موافق حمايد معارض اجملموع
 ضعيفة لعرض قضااي اجملتمع اجلزائري

 التكرار 32 26 6 64
 النسبة املئوية 50% 41% 9% 100%

 

يوضح اجلدول أعاله نسب أجوبة عينة الدراسة على سؤال مواقع التواصل االجتماعي مصادر ذات    
مصداقية ضعيفة لعرض قضااي اجملتمع اجلزائري سواء مبوافق أو معارض أو حمايد، حيث يوضح اجلدول 

تليها الذين وهي أقل نسبة، مث  6مبجموع تكرار  %9أن أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا مبعارض بنسبة 
مبجموع  %50، مث تليها الذين أجابوا مبوافق بنسبة 26مبجموع تكرار يقدر ب  %41أجابوا مبحايد 

 وهي أعلى نسبة.32تكرار 
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(: ميثل أجوبة عينة الدراسة سواء مبوافق أو حمايد أو معارض على سؤال ال أصدق  42اجلدول رقم )
 قضااي اجملتمع اجلزائري. كل ما ينشر عرب مواقع التواصل االجتماعي حول

ال أصدق كل ما ينشر عرب مواقع التواصل  موافق حمايد معارض اجملموع
 االجتماعي حول قضااي اجملتمع اجلزائري

 التكرار 44 12 8 64
 النسبة املئوية 69% 19% 12% 100%

 

يوضح اجلدول أعاله نسب أجوبة عينة الدراسة على سؤال ال أصدق كل ما ينشر عرب مواقع      
التواصل االجتماعي حول قضااي اجملتمع اجلزائري سواء مبوافق أو حمايد أو معارض، حيث يوضح اجلدول 

أجابوا مبحايد ، تليها الذين 8مبجموع تكرار  %12أن أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا مبعارض بنسبة 
مبجموع تكرار يقدر  %69، تليها أخريا نسبة الذين أجابوا مبوافق بنسبة 12مبجموع تكرار  %19بنسبة 
وهي أعلى نسبة، ونفسر ذلك راجع رمبا لكون أصبح كل من هب  ودب يتكلم يف شؤون العامة 44ب 

 ها.أو ال يثقون فيوينشر يف مواقع التواصل االجتماعي وهذا ما جعل عينة الدراسة يتحفظون 

(: ميثل أجوبة عينة الدراسة سواء مبوافق أو حمايد أو معارض على سؤال هناك 43اجلدول رقم )
 مواقع التواصل االجتماعي. عربهتويل وتضخيم حول قضااي اجملتمع اجلزائري 

هناك هتويل وتضخيم حول قضااي اجملتمع  موافق حمايد معارض اجملموع
 التواصل االجتماعياجلزائري يف مواقع 

 التكرار 48 12 4 64
 النسبة املئوية 75% 19% 6% 100%

يوضح اجلدول أعاله نسب أجوبة الدراسة سواء مبوافق او حمايد أو معارض على سؤال هنالك هتويل 
اد مواقع التواصل االجتماعي، حيث يوضح اجلدول أن أفر  عربوتضخيم حول قضااي اجملتمع اجلزائري 
، مث تليها الذين أجابوا مبحايد 4مبجموع تكرار يقدر ب  %6عينة الدراسة الذين أجابوا مبعارض بنسبة 

مبجموع تكرار  %75، ويف األخري نسبة الذين أجابوا مبوافق ب 12مبجموع تكرار يقدر ب  %19بنسبة 
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ة، ونفسر ذلك رمبا بكون مواقع التواصل االجتماعي ابختالفها تتسرع يف وهي أعلى نسب 48يقدر ب 
 بعض األحيان لتداول قضااي قبل ان تتضح تفاصيلها ويف غياب أدلة.

(: ميثل أجوبة عينة الدراسة سواء مبوافق أو حمايد أز معارض على سؤال تساهم 44اجلدول رقم )
 لدي.مواقع التواصل االجتماعي يف تشكيل االجتاهات 

 موافق حمايد معارض اجملموع
تساهم مواقع التواصل االجتماعي يف 
تشكيل االجتاهات لدي حول قضااي 

 اجملتمع اجلزائري
 التكرار 14 30 20 64
 النسبة املئوية 22% 47% 31% 100%

 

يوضح اجلدول أعاله نسب أجوبة عينة الدراسة سواء مبوافق أو حمايد أو معارض على سؤال         
تساهم مواقع التواصل االجتماعي يف تشكيل اجتاهات لدي حول قضااي اجملتمع اجلزائري، حيث يوضح 

وهي أقل نسبة،  14مبجموع تكرار قدره  %22اجلدول أن أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا مبوافق بنسبة 
 %47، مث تليها الذين أجابوا مبحايد بنسبة 20مبجموع تكرار  %31تليها الذين أجابوا مبعارض بنسبة 

وابلتايل هي أعلى نسبة ونفسر ذلك يرجع لكل فرد وما يستفيده من مواقع  30مبجموع تكرار يقدر ب 
 التواصل االجتماعي.
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 خالصة الفصل التطبيقي:

 ستمارةاقمنا يف هذا الفصل بتناول اإلطار امليداين للدراسة، حيث تطرقنا فيه إىل عرض نتائج 
يف جداول إحصائية وحتليلها وتفسريها ومناقشتها يف ضوء الدراسات السابقة وأهداف  االستبيان
 الدراسة.
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 نتائج الدراسة:

بينت الدراســــــــة أن معظم مفردات عينة الدراســــــــة من فئة الذكور هم الذين يســــــــتخدمون أكثر 
وبصــفة دائمة وحجم ســاعي يومي لتصــفحها من ســاعة إىل ســاعتني وهذا  االجتماعيمواقع التواصــل 

ال على احلديثة وانشــــــطني يف هذا اجمل واالتصــــــالراجع لكون الذكور يهتمون أكثر بتكنولوجيا اإلعالم 
اإلانث وراجع أيضــا لظروف وأوقات فراك كل فرد، كما بينت أيضــا الدراســة أن معظم مفردات عكس 

علهم مدمنني ما جي االســـتخدامهذه املواقع بصـــفة منفردة، وهذا بســـبب كثرة  اســـتخدامالعينة يفضـــلون 
 عليها ومنعزلني مبفردهم.

عمال اهلاتف وك وابستبينت الدراسة أن معظم مفردات العينة يفضلون استخدام موقع الفايسب
مع اجلزائري، يف اجملت وانتشــــــارهالذكي وهذا راجع لشــــــهرته عامليا، وســــــهولة اســــــتخدامه والتســــــجيل فيه 

وراجع أيضـــــــا ألن اهلاتف الذكي صـــــــغري احلجم وابإلمكان التصـــــــفح به يف أي مكان يف احلافلة وأنت 
 متشي...

هي القضــــااي  مهااهتماتمع اليت تثري بينت الدراســــة أن معظم مفردات العينة من بني قضــــااي اجمل
 السنوات يف االجتماعيةوبصفة أكثر موضوع البطالة، وهذا راجع لتزايد احلداث والظواهر  االجتماعية

 األخرية وابلتايل معرفتها، وأيضا لكون غالبية الشباب اجلامعي يعانون من البطالة.

هي  ســــــــياســــــــية اليت تثري اهتمامهمبينت الدراســــــــة أن معظم مفردات العينة من بني القضــــــــااي ال
 مبختلف أشكاله يف كل القطاعات وبشكل ملحوظ. انتشارهالفساد بسبب 

اجع وهذا ر  االقتصـــــــــــــاديةاليت تثري اهتماما هي األزمة  االقتصـــــــــــــاديةكذلك من بني القضـــــــــــــااي 
لفتاوى، ا على حياة الفرد اليومية، كذلك من بني القضــــــااي الدينية اليت تثري اهتمامها هي النعكاســــــاهتا

وهذا بني راجع حملاولة معرفة احلكام الشـــــــرعية اليت ختص الفرد واجملتمع، ومن بني القضـــــــااي الثقافية  د 
املعارض والصــــــــالوانت وهذا راجع ملعرفة اجلديد فيما بني القضــــــــااي الثقافية  د املعارض والصــــــــالوانت 

ناوين اجلديدة الكتاب مثال كمعرفة الع وهذا راجع ملعرفة اجلديد فيما خيص املنتوجات الثقافية كمعرض
 وشراءها وغريها...
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بينت الدراســـة أن معظم مفردات العينة يتفاعلون مع قضـــااي اجملتمع اجلزائري يف مواقع التواصـــل 
 ابستعمال تعليق وهذا راجع إلبداء رأيهم يف هذه القضااي وتبادل وجهات النظر حوهلا. االجتماعي

ل بعة معظم مفردات العينة لقضـااي اجملتمع اجلزائري يف مواقع التواصـبينت الدراسـة أن دوافع متا
ذا املعرفة واملعلومات تليها التعلم الذايت يف جماالت عديدة، وه اكتســــــاببنســــــبة أكثر هي  االجتماعي

 راجع لبناء خلفية على ما حيدث حىت يكونوا على إطالع ودراية هبذه القضااي.

بينت الدراســـــــــــــة أن من بني أهداف متابعة معظم مفردات العينة لقضـــــــــــــااي اجملتمع اجلزائري يف 
ف بنســــــــبة أكثر هي معرفة اخلبار واحلداث اجلارية يف اجملتمع مث تليها التعر  االجتماعيمواقع التواصــــــــل 

ملواقع  اعلى قضـــــــااي ال توجد يف وســـــــائل اإلعالم األخرى، وهذا راجع للخصـــــــائص اليت تتميز هبا هذه 
 كاآلنية...

بينت الدراسة أن من بني رغبات متابعة مفردات العينة بنسبة أكثر هي تعزيز القيم واملواقف مث 
، وهذا راجع إىل املعلومات واألخبار اليت يتحصــــــل عليها من خالل ما تتطرق جتماعيةاالتليها املنفعة 

 منها. واالستفادةإليه هذه املواقع، 

مفردات العينة يعتربون مواقع التواصـــــل مناســـــبة لعرض قضـــــااي اجملتمع بينت الدراســـــة أن معظم 
عليها ومعرفتها من خالهلا بدل وســـــــــــائل اإلعالم األخرى وأن ســـــــــــهولة  االطالعاجلزائري ويفضـــــــــــلون 

اســــتخدام هذه املواقع هو الذي جعلهم يلجؤون إليها ملعرفة هذه القضــــااي، وهذا راجع إىل ميزات هذه 
 ليت ألغتها.املواقع واحلواجز ا

اهم يف حل تســـ االجتماعيبينت الدراســـة أن معظم مفردات العينة يعتربون أن مواقع التواصـــل 
بعض اإلشـــكاالت من قضـــااي اجملتمع اجلزائري وهذا راجع للتوعية والتحســـني من خالل ما تتطرق إليه 

ي ودب ينشر يف ن هوتنشره، وأن سبب هتويل قضااي اجملتمع يف هذه املواقع راجع إىل أنه أصبح كل م
 هذه املواقع ويتكلم وحيلل وهذا ما ميس ويؤثر على مصداقية ما ينش يف هذه املواقع.

 الجتماعيابينت الدراســة أن معظم مفردات العينة حمايدين فيما خيص مســامهة مواقع التواصــل 
 حول قضااي اجملتمع اجلزائري. االجتاهاتيف تشكيل 
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 نتائج الدراسة:مناقشة 

 الدراسات السابقة:أ/يف ضوء 

النتائج اليت توصـــــــلنا إليها تتشـــــــابه يف جمملها مع بعض الدراســـــــات الســـــــابقة وميكن إدراج هذا 
 (التشــــــــابه يف النتائج حيث توصــــــــلت نتائج دراســــــــة الباحثني )حممد العوض( و )ماطر عبد    دي

( أن عينة الدراســــة يســــتخدمون أكثر موقع الفايســــبوك ويتصــــفحون علي بوحامت( و )يوســــف بومجيعة)
ابهلاتف الذكي، وهو ما يتوافق مع نتائج دراســـــــــتنا، حيث توصـــــــــلنا إىل أ  جتماعيالامواقع التواصـــــــــل 

ابهلاتف  الجتماعياأغلبية عينة الدراسة يستخدمون أكثر موقع الفايسبوك ويتصفحون مواقع التواصل 
 الذكي.

ج الباحث )هشـــــــام أ د عبد الكري( أن من بني دوافع وأهداف مواقع توصـــــــلت أيضـــــــا نتائ
على اخلبار ومتابعة األحداث، وهو ما  واالطالع هي احلصـــــــــول على املعلومات االجتماعيالتواصـــــــــل 

يتوافق مع دراســـــتنا حيث توصـــــلت إىل أن دوافع وأهداف تعرض أغلبية عينة الدراســـــة لقضـــــااي اجملتمع 
حداث ومعرفة األخبار واأل املعرفة واملعلومات اكتســــــــــــابهو  االجتماعياصــــــــــــل اجلزائري يف مواقع التو 

 اجلارية.

توصــــــلت نتائج دراســــــة، الباحثني )ماطر عبد  ( و )يوســــــف بومجيعة( إىل أن الدراســــــة تعترب 
 األخبار ومعرفة ما يدور حوهلم، وهو ما الســـتقصـــاءكمصـــدر   االجتماعيوتعتمد على مواقع التواصـــل 

راســـــــتنا، حيث توصـــــــلت إىل أن أغلبية عينة الدراســـــــة ميكنهم التعرف على قضـــــــااي اجملتمع يتوافق مع د
 .االجتماعي صلاالتو اجلزائري عرب مواقع 

ختتلف نتائج دراســـتنا عن الدراســـات الســـابقة، حيث  د يف دراســـة البحث )علي بوخامت( أن 
األخبــار  هي االجتمــاعيواصــــــــــــــــل عينــة الــدراســــــــــــــــة يف مواقع الت انتبــاهاالت اإلخبــاريــة اليت جتــذب اجملــ

والثقافية وهي ما ختتلف مع نتائج دراســــــــتنا أين توصــــــــلنا إىل أن أغلبية عينة الدراســــــــة تثري  االجتماعية
 .االجتماعيةاهتمامهم القضااي 
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كما توصـــلت أيضـــا نتاج الباحثتني )ماطر عبد  ( أن من أهم دوافع اســـتخدام عينة الدراســـة 
ج هو الرتفيه وقضـــاء الفراك مث احلصـــول على املعلومات وهذا خيتلف مع نتائ االجتماعيملواقع التواصـــل 

 الجتماعيادراســتنا حيث توصــلت إىل أن أهم دوافع متابعة قضــااي اجملتمع اجلزائري يف مواقع التواصــل 
 هي احلصول على األخبار.

 يف ضوء أهداف الدراسة: -ب

ل إليها من البحث امليداين يف ضـــــوء األهداف، ميكن القو  بناء على النتائج املتوصـــــل املتوصـــــل
 عربجلزائري حنو قضـــااي اجملتمع ا اجلزائري الشـــباب اجلامعي اجتاهاتراســـة حققت هدفها مبعرفة دأبن ال

، وهذا من خالل دراسة هذه اإلجتاهات، فقد توصلنا إىل أن ميكنهم التعرف االجتماعيواقع التواصل 
 .االجتماعيالتواصل  زائري من خالل مواقعاجملتمع اجل على قضااي

 عرباجلزائري  املتابع لقضــــااي اجملتمع اجلزائري معرفة الســــمات اليت متيز الشــــباب اجلامعي اهلدف األول:
، فمن خالل نتائج الدراسةــــــــ تبني أن أغلبية عينة الدراسة لذين يستخدمون االجتماعيمواقع التواصل 
هم فئة الذكور، وأن احلجم الســــــــــاعي الذي تقتضــــــــــيه هذه الفئة يف دائما  االجتماعيمواقع التواصــــــــــل 

األكثر  االجتماعيةالتصـــــــفح يوميا هو من ســـــــاعة إىل ســـــــاعتني ابســـــــتخدام اهلاتف الذكي، وأن املوقع 
 استداما هو الفايسبوك، وبناء على نتائج الدراسة تبني أن اهلدف حتقق.

ل نتـائج ، فمن خالاالجتمـاعيمواقع التواصـــــــــــــــل عرب معرفـة قضـــــــــــــــااي اجملتمع اجلزائري  اهلدف الثاين:
الدراســـــــــــــة، تبني أن أغلبية عينة الدراســـــــــــــة يتفاعلون مع قضـــــــــــــااي اجملتمع اجلزائري يف مواقع التواصـــــــــــــل 

ج الدراسة تبني ، وبناء على نتائاالجتماعية، والقضااي اليت تثري اهتمامهم أكثر هي القضااي االجتماعي
 أن اهلدف حتقق.

 مواقع لقضـــــــــــــــااي اجملتمع اجلزائري يف اجلزائري معرفة دوافع متابعة الشــــــــــــــباب اجلامعي :اهلدف الثالث
 .االجتماعيالتواصل 

فمن خالل نتائج الدراســة تبني أن دوافع وأهداف ورغبات متابعة أغلبية عينة الدراســة لقضــااي 
بــار املعرفــة واملعلومــات ومعرفــة األخ اكتســـــــــــــــابهي  االجتمــاعياجملتمع اجلزائري يف مواقع التواصـــــــــــــــل 
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دراســــــة تبني أن يه فمن خالل نتائج التعزيز القيم واملواقف، وعلواألحداث اجلارية يف اجملتمع اجلزائري و 
 اهلدف حتقق.

حول امعي لدى الشــباب اجل االجتماعيمعرفة اإلجتاهات اليت تشــكلها مواقع التواصــل  اهلدف الرابع:
فيما خيص  يدينحماي اســــــة تبني أن أغلبية عينة الدراســــــةفمن خالل نتائج الدر  قضــــــااي اجملتمع اجلزائري،

، فمن خالل يقضــــااي اجملتمع اجلزائر  مســــامهة مواقع التواصــــل االجتماعي يف تشــــكيل االجتاهات حول
 نتائج الدراسة تبني أن اهلدف حتقق.
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هت ثلااااا ا ه كلاااال كمت ك اااا   كالتصااااهم اجااااهذه اااااسة كمحاكلااااا ة إهدمااااا هره ااااا   ااااح  كم اااا كا  
    اا  ك يك اا   كماات تلاا لده مااح  كملااعه  ك ااههر  دكالجتهاااههدلضااها كمت اال ك يك اا     كالجت ااه  

أ عإت فضهذ متحكدل دنل   حيح كمقضها دأيضه كمحدا كم عري كمس  تلرعه ا خمتلف جمهاله كحل هة ن  ك 
 ملخصه ص كمت مت ياه دا  هه أالده من ت  ن هصحا أخعها مل ثري هن كمنهس.

حناا  لضااها كمت اال  ك يك اا   لااعه  ك ااههر كم كجتهاااهههاان خااجل  جاا كذا دااسة كمحاكلااا  رناا كن 
    اا  ت  االنه  ر كالجتهاااهه    اا  اااحفت  ر هر فااا اااسة كالجت ااه  ه كلاال كمت ك اا   رب ااك يك اا   

 اكالجت ه  اانت جااا هدهااااه أكاام ا ااندم كمتراا    لاا  لضااها كمت اال ك يك اا   هاان خااجل ه كلاال كمت ك اا  
  ل ده. دكالطجع

ه كلال كمت ك ا   رب ا كالجتهااهه حنا  لضاها كمت ال ك يك ا   ترترب اسة كمحاكلا ةحاكلاا ه  لاا ا
  فداا   لقااا د اا  ا جمااهل كمعإاا  كمرل اا   دخلد ااا ينثلااإل هندااه كمعااه ث ن  جاا كذ ااكلااهه كالجت ااه  

 هن اسك كمن ع أد كمللههبا ده.
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 :01الملحق رقم 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 محمد الصديق بن يحي  جامعة
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قســـم اإلعالم واالتصال 
 
 
 

 استمارة بعنوان : 
 
 
 

 

 
 

 ال ــتصواإل اإلعالمة لنيل شهادة الماستر في علوم ـــدراسة مكمل
 

 توخي الصدق والموضوعية .نرجو منكم  -
 ( في الخانة المناسبة وأكمل الفراغ.Xضع العالمة ) -
 : البيانات المقدمة ال تستخدم إال ألغراض علميـة.مالحظة 

 
 إشراف األستاذ :  إعداد الطلبة:

 .خالص عادل  
 مجرام جهيدة 

 
 2019 – 2018السنة الجامعية: 

حنو قضااي اجملمتع  اجلزائري امعياجتاهات الش باب اجل

 مواقع التواصل الاجامتعي عرباجلزائري 
  امعةـة ججـةـلجبدراسة 

  بولمهاز ناجي 
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 المحور األول: البيانات الشخصية 

 الجنس:           ذكر                    أنثى  -1

 فأكــثر  24             24إلى أقل من  21من          21إلى أقل من  18الســـن:          من   -2

 قانون األسرة            1اقتصاد نقدي و بنكي           ماستـر  1التخصص:      ماستـر   -3

المتابع لقضايا المجتمع  الجزائري  المحور الثانــي: السمات التي تميز الشباب الجامعي
 مواقع التواصل االجتماعي؟      عبرالجزائري 

 ما هي عادات استخدامك لمواقع التواصل االجتماعي؟   -4

 دائما                       أحيانا                         نادرا                    

 كم عدد الساعات التي تقضيها يوميا في مواقع التواصل االجتماعي؟  -5

 أقل من ساعة               من ساعة إلى ساعتين                أكثر من ساعتين          

 كثر استخداما لديك؟ ما هو الموقع االجتماعي األ  -6

 فايسبوك                 ماي سبيس                     يوتوب                       

 أخرى تذكر : .......................................................................................

 ما هي الوسيلة التي تستخدمها لإلبحار في مواقع التواصل االجتماعي؟   -7

 الهاتف الذكي                  الحاسوب                اللوحة اإللكترونية                

 مع من تفضل استخدام مواقع التواصل االجتماعي؟   -8

 مع أفراد العائلة                      بمفردك                 مع األصدقاء                

 مواقع التواصل االجتماعي  عبرالمحور الثالث: قضايا المجتمع الجزائري 

 هل تثير اهتمامك قضايا المجتمع الجزائري المتداولة في مواقع التواصل االجتماعي ؟  -9

 دائما                      أحيانا                             نادرا                    
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 ما هي قضايا المجتمع الجزائري التي تثير اهتمامك وتتفاعل معها ؟  -10

 يمكنك أن تختار أكثر من إجابة .

 دينية               ثقافية              اجتماعية              سياسية              اقتصادية                   

 ما هي القضايا التي تثير اهتمامك من جملة هذه القضايا؟  -11

 البطالة                   الحرقة                    المخدرات قضايا اجتماعية             : 

 ........................................................................................أخرى تذكر: 

 :الفساد              الحراك الشعبي             االنتخابات السياسية                قضايا سياسية 

 ..............................أخرى تذكر: ..........................................................

 :األزمة االقتصادية             انخفاض أسعار                   البترول           قضايا اقتصادية 

 أخرى تذكر: ........................................................................................

 :قصص ومآثر           فقه  العبادات           فقه المعامالت            فتاوى      قضايا دينية 

 أخرى تذكر: ........................................................................................

 لموسيقية :       معارض وصالونات          األيام السينمائية          المهرجانات اقضايا ثقافية 

 أخرى تذكر: ........................................................................................

 هل تتفاعل مع قضايا المجتمع الجزائري المطروحة في مواقع التواصل االجتماعي؟  -12

 نعم                                  ال                           

 إذا كانت إجابتك بـ "نعم " فما هي طرق تفاعلك مع هذه القضايا؟    -13

 إعجاب                        تعليق                           مشاركة                   
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مواقع  لقضايا المجتمع الجزائري عبر الجزائري  لجامعيالمحور الرابع : دوافع متابعة الشباب ا
 التواصل االجتماعي.

تصنف دوافع متابعتك لقضايا المجتمع الجزائري في مواقع التواصل االجتماعي؟ )يمكن اختيار كيف   -14
 أكثر من إجابة (

 اكتساب المعرفــــــة والمعلومـــــات والخبـــــرات  -
 مراقبة البيئة وجمع المعلومات عن أشياء وأماكـــن -
 الحصول على النصيحــة والرأي في مختلف القضايا -
 التعلم الذاتي في مجاالت عديدة.  -
 تمضيـــة الوقت  -
 الصداقة واأللفة مع الوسيلة. -

ما هي أهداف متابعتك لقضايا المجتمع الجزائري في مواقع التواصل االجتماعي؟ )يمكن اختيار أكثر  -15
 من هدف(
 لمعرفة األخبار واألحداث الجارية في المجتمع الجزائري  -
 لمعلومات حول القضايا المحلية للحصول على أكبر قدر من ا -
 للتعرف على أكثر من رأي في القضايا المطروحة -
 للتعرف على قضايا ال توجد في وسائل اإلعالم األخرى. -

ما نوع الرغبات التي تريد اتباعها من خالل متابعتك لقضايا المجتمع الجزائري في مواقع التواصل  -16
 االجتماعي؟ ) يمكن اختيار أكثر من بديل(.

 نسيان الهموم وأتعاب الحياة. -
 التنفس العاطفي. -
 الهروب من عبء المشاكل ومشتقات الروتين اليومي -
 المنفعة االجتماعية والمرافقة خالل فترة التعرض. -
 تعزيز القيم والمواقف. -
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المحور الخامس: االتجاهات التي تشكلها مواقع التواصل االجتماعي حول قضايا المجتمع 
 الجزائري.

 معارض محايد موافق العبـــارة الرقم

مواقع التواصل االجتماعي مناسبة لعرض قضايا المجتمع  17
 الجزائري 

   

أفضل اإلطالع على القضايا في مواقع التواصل االجتماعي بدل  18
 وسائل اإلعالم األخرى.

   

يمكنني التعرف على أهم قضايا المجتمع الجزائري عبر مواقع  19
 االجتماعيالتواصل 

   

    تطرح مواقع التواصل االجتماعي القضايا بمصداقية. 20

21 
أكتفي بما تقدمه مواقع التواصل االجتماعي حول قضايا المجتمع 

    الجزائري.

مواقع التواصل االجتماعي ذات مصداقية باعتبارها مصدر  22
 للتعرف على قضايا المجتمع الجزائري.

   

مواقع التواصل االجتماعي هي ما يجعلني أتجه سهولة استخدام  23
 إليها لمعرفة  قضايا المجتمع الجزائري 

   

تساهم مواقع التواصل االجتماعي في حل بعض اإلشكاالت من  24
 قضايا المجتمع الجزائري 

   

مواقع التواصل االجتماعي مصادر ذات مصداقية ضعيفة  25
 لعرض قضايا المجتمع الجزائري.

   

أصدق كل ما ينشر عبر مواقع التواصل االجتماعي حول ال  26
 قضايا المجتمع الجزائري 

   

هناك تهويل وتضخيم حول قضايا المجتمع الجزائري في مواقع  27
 التواصل االجتماعي

   

    تساهم مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل االتجاهات لدي. 28
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