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 :ملخص الدراسة 
هــدفت هــذد الدراســة كلــع الكشــف عــن أثــر اســتخدام الفيســبو  علــع قــيم المواطنــة لــد  الطالــب الجــامعي 
التي كانت علع عينة من طلبة علوم اإلعالم واالتصـال  بجامعـة قاصـدي مربـاح ورقلـة  و قـد كنطلقـت 

 :التساؤل الرئيسي التالي  الدراسة من
 ما هو أثر استخدام الفيسبو  علع قيم المواطنة لد  الطالب الجامعي ؟    

 حيث كعتمدنا علع المنهج المسحي بالعينة و رأينا أنه األنسب لدراستنا و علع كستمارة اإلستبيان   

ـــات   ـــع  كذ ،و المالحظـــة فـــي جمـــع البيان ـــم توزي ـــع  050ت ـــة مـــن اســـتمارة عل ـــوم اإلعـــالم طلعين ـــة عل ب
 .تحليلهاثم SPSS وتفريغ المعلومات علع نظام اإلحصاء بجامعة قاصدي مرباح ورقلة واالتصال

 :النتائج التالية  كلعوقد خلصنا في األخير    
  30و (20التي أعمارهم مابين الطلبة  فئة أكثر فئة استخداما للفيسبو  هيأن. ) 
  مــع األصــدقاء تــالد  للتواصــلالطلبــة للفيســبو  هــو  أن الســبب األول الســتخدامأظهــرت الدراســة

 . بعد هذا جاءت جملة أسباب أخر  ات ثم الترفيه و التسليةسبب زيادة المعلوم
  بينــت الدراســة كلــع أن أملــب المبحــوثين اعتبــروا أن الفيســبو  يعــد ســببا فــي نقــل قــيم المواطنــة

 .لديهم 
 لمتعلقــة بــالمجتمع والــوطن لــد  الطالــب توصــلت الدراســة أن الفيســبو  يســاهم فــي فهــم األمــور ا

 .الجامعي
   عــــدل علــــع قــــيم المواطنــــة لــــد  الطالــــبكمــــا خلصــــت نتــــائج الدراســــة أن اســــتخدام الفيســــبو 

  .الجامعي
 

 . الجامعي الطالب – قيم المواطنة  -االستخدام - الفيسبو  -اثار : الكلمات المفتاحية 
 
 
 

  
 



Abstract 

  The study aimed at revealing the impact of the use of Facebook on the 

student's citizenship values, which was a sample of students of the 

information sciences and communication at the University of Maroule Mirbah 

and Ergla. The study began with the following main question: 

    What is the impact of using Facebook on the student's citizenship values? 

  for our study and questionnaire form. 

 Note in the collection of data, 101 forms were distributed to a sample of 

students in the media sciences, contact with the University of Marouba 

Mirbah and Al-Qulleh, and then information was unloaded on the SPSS 

statistical system. 

   Finally, we have reached the following conclusions: 

• The most frequently used category of Facebook is the student population 

aged between 20 and 30). 

• The study showed that the first reason for the use of Facebook students was 

to communicate with friends, followed by the reason for the increase in 

information, entertainment, and entertainment after that, among other reasons. 

• The study indicated that most of the respondents considered Facebook to be 

a reason for transmitting their citizenship values. 

• The study found that Facebook contributes to the understanding of 

community and home issues for the university student. 

• The results of the study also concluded that the use of Facebook has been 

modified to the values of the university student's citizenship.  

 

Keywords: effects-facebook-usage-values of citizenship – University student. 
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 مقدمة
 مقدمة

هويتهــا مــن خــالل  تتشـكلالمواطنــة قيمتهــا مــن خـالل الــرأي الجمعــي لجماعــة  تسـتمد  
تكون هنا  قـيم أخالقيـة  أي ،تكون مقبولة و معترف بها بحيث ظروف حياتية معينة 

وبـذل  فـ ن قـيم المواطنـة ال تفـرا مـن الخـار   ،وثقافية يشتر  فيها جميع المواطنين 
فـــي األفكـــار التـــي يعبـــر بهـــا أفـــراد المجتمـــع عـــن  ظهـــرو ت فالمواطنـــة تتمثـــل ،فرضـــا 

اهتماماتهم في أسلوب ايجابي و ضـوء ضـمير وطنـي يـتم تكوينـه مـن خـالل مؤسسـات 
التنشــئة التربويــة التــي تهــدف كلــع تنشــئة المــواطن مــن خــالل األســرة والمدرســة و دور 

 .ياسية العبادة و الجامعة و األندية و مراكز الشباب و الجمعيات واألحزاب الس

الفــرد فــي المجتمــع و دور التربيــة فــي  لشــمولية لــدورهــذد النظــرة ا وجــود و فــي ظــل  
ــــاء المــــواطن الصــــال   ــــي العــــالم  ،بن ــــرات الســــريعة ف التــــي  ،ظهــــرت التطــــورات والتغي

كذ أصـب   ،انعكست بشكل مباشر و قوي علع جميع األمم و الشعوب في هـذا العـالم 
ممـا  ،ريع في وسـائل االتصـال و الثـورة المعلوماتيـة التطور الس معالعالم قرية صغيرة 

التحـــديات  و مواكبـــةفـــرا علـــع األمـــم كحـــداث التغييـــر المطلـــوب مـــن أجـــل التكيـــف 
أو االجتمـــاعي ممـــا  ،أو االقتصـــادي  ،العالميـــة ســـواء أكانـــت علـــع المســـتو  الثقـــافي 

و ال  ،ة و الخــوف مــن هــذد التغييــرات الســريع كلــع القلــقمــن المجتمعــات  بالعديــد أد 
لمــا قــد تحدثــه مــن تــيثير علــع قيمهــا و مبادئهــا و عاداتهــا  ،ســيما المجتمعــات العربيــة 

 .وتقاليدها 

 هذد الحالة التـي تتعـرا لهـا المجتمعـات اإلنسـانية دورا جديـدا للتربيـة فـي أنتجتو   
 والتطـــور جوانـــب النمـــو للعديـــد مـــنمـــن المبـــادم كالشـــمولية  لمجموعـــةتحقيقهـــا  عمليـــة
ـــــه و الخصوصـــــية للمجتمـــــع اإلنســـــان ي و المالئمـــــة مـــــع خصـــــائص المـــــتعلم و حاجات

و المرونـــة فـــي  ،باالعتمـــاد علـــع تراثـــه و االنفتـــاح علـــع الخبـــرات والثقافـــات العالميـــة 
التعــاطي مــع المتغيــرات العالميــة و اإلنســانية بتركيزهــا علــع حقــوق اإلنســان و التــوازن 

و االنتشــار  ،لســريع فــي مطلــع األلفيــة ومــع التحــول والتغيــر ا ،بــين الفــرد و المجتمــع  
الكبير لالنترنت في العالم  وحـدوث مـا يمكـن تسـميته بـالثورة التكنولوجيـة و االتصـالية 

علـع زيــادة اإلقبـال علــع مواقـع التواصــل االجتمـاعي مثــل كنعكـاس هــذاو  ،فـي العــالم 



 

 ب 
 

 مقدمة
حصــــورة فــــي تعــــد األمــــة م و لــــم ،تغير مفهــــوم األمــــة فقــــد ،و ميــــرد مــــن المواقــــع  فيســــبو 

بـل اتسـعت لتشـمل العـالم  ،محددات ثقافية معينة كاللغة و الدين والقيم و اآلمال المشـتركة 
لكـن تجمـع بيـنهم نفـس األفكـار و يتبنـون نفـس  ،كله بما يضمه من أفـراد متنـوعي الثقافـات 

ويطمحــون كلــع تحقيــق  مــال و أهــداف  ،اآلراء و المواقــف  ويــدافعون عــن قضــايا مشــتركة 
 1. كنسانية

فالرأي األول يـر  أنـه ايجـابي كونـه  ،حيث في هذا الصدد كون الفيسبو  تضاربا لآلراء   
كمــا يختــزل و يتخطــع  ،يــتم فــيم التواصــل و تبــادل مختلــف المعــارف و اآلراء والتصــورات 

 .حاجز الزمان والمكان مما يعود باإليجاب علع قيم المواطنة 
ة و يعتبــرد مصــدرا للخطــر علــع قــيم ومعــايير ويوجــد رأي  خــر ينظــر للفيســبو  نظــرة ســلبي

 كلـعاسـتخدامه قـد يـؤدي  أنحيث انه ال يوجـد ضـابط يـتحكم فـي مضـامينه كمـا  ،المواطنة 
 .جملة من اآلثار ال تخدم قيم المواطنة و تؤثر عليها سلبا 

بنــاءع علــع مــا تــم التطــرق كليــه وباعتبــار الفيســبو  مــن أكثــر الوســائل اإلعالميــة الجديــدة   
تــــيتي هــــذد الدراســــة لمعرفــــة اثــــر اســــتخدام الفيســــبو  علــــع قــــيم  ،تخداما فــــي المجتمــــع اســــ

تصـال بجامعــة المواطنـة لـد  الطالـب الجـامعي و تحديـدا لعينـة مـن قسـم علـوم اإلعـالم واال
كذ ضمت الدراسـة اإلطـار المنهجـي و الـذي احتـو  علـع اإلشـكالية  ، قاصدي مرباح ورقلة

لفيسبو  علع قيم المواطنة لـد  الطالـب الجـامعي نـتج عنهـا التي تدور حول اثر استخدام ا
 ثم تم التطرق كلع أسباب اختيار الموضوع و وأهمية الدراسة ،مجموعة تساؤالت فرعية 

  و كذل  أهداف الدراسة و مصطلحاتها 
و الدراسات السابقة والمقاربة النظرية المستند عليها حيث تم االستناد علع كل من 

نظرية الحتمية القيمية معتمدين علع المنهج  ودامات واإلشباعات نظريتي االستخ
أما اإلطار الميداني فضم  ،المسحي و علع المالحظة واالستبيان كيداتين لجمع البيانات 

كضافة للنتائج العامة للدراسة  ،العرا لجداول الدراسة والقراءة للنتائج والتعليق عليها 
                               .المتوصل كليها ثم خاتمة للموضوع 

                                                           
 معهد البحرين للتنمية  ،(4500نموذ  مملكة البحرين سلسلة )المواطنة في العصر الرقمي  ،ند  علي حسن بن شمس  1

 .12 ،9ص  ،2017 ،البحرين  ،السياسية 





 

 

 



 

 

 اإلطار المنهجي
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 اإلشكالية  ــــ1

تحقيق المواطنـة بمفهومهـا الشـامل هـدف و مايـة للوصـول كلـع نتيجـة سـامية  يعد     
 و هي االستقرار والشعور بالطمينينة و توفر السالمة العامة لمقومات حياة اإلنسان 

 .و استقرارها 
الل منظومة قيمهـا المتعـددة سـلوكا تطوعيـا حيث تعد المواطنة في حقيقتها ومن خ    

حضاريا يقوم به الفرد لصال  وطنه أو المكان الذي يعيش فيه أو حتـع المنظمـة التـي 
أخالقــي و حضــاري فالمواطنــة  مبنيـــة  ،و معنــع هــذا أنهــا التـــزام عقــدي  ،يعمــل بهــا 

لديـه  حيث تصب  المواطنة ،علع قيم و مبادم اإلنسان السوي تجاد وطنه و مجتمعه 
 .عبارة عن سلو  شخصي و ممارسة يومية في ضميرد وحياته 

كن منظومــة هــذد القــيم هــي الوســيلة الوحيــدة و المالئمــة لقيــام الــروابط المتعــددة بــين   
 فتتيرج  الحياة بين القيم اإليجابية  ،كما أنها المحر  للحياة اإلنسانية  ،الناس 

 ة األمم والشعوب في تطور وعطاء ف ذا تغلبت األولع استمرت حيا ،و السلبية 
 .و كن حدث العكس ساد التخلف الشامل وعدم االستقرار 

 لقد شكلت القيم علع مر العصور المرجع والمحور الذي ينظم سلو  األفراد   
كمــا أنهــا العامــل المهــم الــذي يســهم فــي تماســ   ،و المجتمــع و الدولــة علــع حــد ســواء 
 .استقرارد و تطورد المجتمع و المحافظة علع هويته و 

كال أن قـــيم المواطنـــة بهــــذد الصـــورة لــــن تظهـــر علــــع هـــذا النحــــو كال عنـــدما تتــــوفر    
فمع مـا شـهدد العـالم فـي القـرن العشـرين  ، تيكيدهاوكذل  عوامل تساهم في 1مقوماتها 

من انفجار لثورة في المعلوماتيـة و تطـور االتصـاالت باالنتقـال مـن كعـالم تقليـدي كلـع 
يـــدة بخلـــق د ســـاهم فـــي االنتشـــار الحـــر للمعلومـــات مـــن خـــالل وســـائله الجدكعـــالم جديـــ

 قيم المواطنة وبالتالي من مساهمة علع  استخدامهما أحدث  كمكانية كبيرة للتحر  و

 

                                                           
سهامها في تعزيز االمن الوقائي،عبد هللا بن سعيد بن محمد  ل عبود 1 جامعة نايف العربية ،قيم المواطنة لدى الشباب وا 

 3 .  ص ،  2011 ،للعلوم األمنية الرياا 
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حيــث تمثلــت وســائل  هــذا اإلعــالم  فــي مواقــع وشــبكات  ،علــع تصــور الفــرد التغييــر 
م وســائل التواصــل التــي أحــدثت التواصــل االجتمــاعي علــع االنترنــت التــي تعــد مــن أهــ

ثورة في مجـال االتصـاالت بـين األفـراد و التـي نقلـت المسـتخدم مـن مجـرد متلقـي ميـر 
وسـائط  كلـع و من التركيز علع محتويات مسبقة اإلعـداد ،متفاعل كلع مستخدم فعال 

كمـا أد  كلـع سـرعة  ،تفاعلية يتم كنتاجها عبر المستخدم و يتشار  فيهـا مـع اآلخـرين 
و من أمثلـة هـذا موقـع و شـبكة الفيسـبو  التـي  ،ل المعلومات المنشورة و المدونة تباد

الذي من خالله يتبادلون مختلـف قضـاياهم  طالب الجامعةتعرف استخداما كبيرا لد  
علـــع المواطنـــة لـــد   تغييـــربمـــا فيهـــا المواطنـــة ومـــا يســـاهمه اســـتخدام الفيســـبو  مـــن 

 .الجامعي  الطالب

رز مشـكلة الدراسـة التــي تبحـث فـي اآلثـار التــي تقـوم بهـا العمليــة وانطالقـا مـن هـذا تبــ 
لمتمثلة في موقع وشبكة الفيسبو  علع قـيم المواطنـة لـد  الطالـب ااالتصالية الجديدة 

و مـن هنـا نطـرح  ،الجامعي كونها الفئة األكثر استخداما لتكنولوجيا االتصال الجديـدة 
 :التساؤل التالي 

 ؟ الجامعي الطالب لفيسبوك على قيم المواطنة لدىما هو أثر استخدام ا    

 :تساؤالت الدراسة  
 .؟ استخدام الطالب الجامعي للفيسبوك ما هي عادات ــــ1
 .ما هي أسباب استخدام الطالب الجامعي للفيسبوك ؟ــ ـ2
 .؟الطالب الجامعي إلى استخدام الفيسبوك سببا في نقل قيم المواطنة هل يعتبرــــ 3

 .يؤثر استخدام الفيسبوك على قيم المواطنة لدى الطالب الجامعي ؟كيف  ــ4
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 :أسباب اختيار الموضوع  ــــ2
ينطلـــق منهــا وقـــد كــان لموضـــوع  أســباب ي موضــوع بحـــث ف نــه لـــه مجموعــةكــي      

 :بحثنا جملة من األسباب تمثلت فيما يلي 
 :األسباب الذاتية 2.1
 . الرمبة الشخصية في الموضوع ــــ
 االهتمام بموضوع المواطنة في ظل االختالف حول اثر استخدام الفيسبو  عليها  ــــ
 .المالحظة الشخصية لتيثير استخدام الفيسبو  علع قيم المواطنة  ــــ
 . الفيسبو  علع قيم المواطنةأثر  كظهار ــــ
 :األسباب الموضوعية  2.2
ثـر ذلـ  علـع أاسـتخدامه للفيسـبو  و  الوصول كلع واقـع الطالـب الجـامعي فـي عمليـة ــــ

 .المواطنة 
 .كثرة اإلقبال علع الفيسبو  واهتمام الطلبة به مما جعله موضوعا خصبا للدراسة  ــــ
ــــ طفـــو موضـــوع المواطنـــة علـــع الســـط  أكثـــر مـــع اســـتخدام الفيســـبو  ممـــا دفـــع بنـــا  ـــ

 .لدراسته 
يم المواطنــــة لــــد  بو  علــــع قــــمعرفــــة اآلثــــار االيجابيــــة و الســــلبية الســــتخدام الفيســــ ــــــــ

 .الطالب الجامعي 
 :أهمية الدراسة ــــ 3

ألن  ،كن البحــــث العلمــــي ضــــرورة قائمــــة لكــــل كنســــان مهمــــا كــــان علمــــه أو مركــــزد   
 .1مشكالت الحياة اليومية تتطلب تفكيرا ومنهجا علميا لحلها 

تـي تسـعع ال فئة الطلبـةتكمن أهمية دراستنا في كون موضوعها مستمد من طبيعة     
ثر فـي موضـوع مهـم أالذي له  ،كلع كشباع احتياجاتها و رمباتها عن طريق الفيسبو  

ثـر أو حيث في هـذد الدراسـة سـنعرف عالقـة اسـتخدام الفيسـبو   ،وهو المواطنة وقيمها 
وكـــل مـــا يمكـــن أن يتجلـــع و يظهـــر كثـــر هـــذا  ،هـــذا علـــع قـــيم المواطنـــة كيجابـــا وســـلبا 

 .االستخدام 
                                                           

 .21ص  ،2008عمان دار دجلة  ،مقدمة في منهج البحث العلمي، العزاوي رحيم يونس كرو1
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 :  سة أهداف الدرا -4

الهـــدف مـــن البحـــث يفهـــم عـــادة علـــع أنـــه الســـبب الـــذي مـــن أجلـــه قـــام الباحـــث ببحثـــه  
ويمكــن أن تشـــتمل أهـــداف البحــث بيـــان باالســـتخدامات الممكنــة لنتائجـــه و شـــرح قيمـــة 

 1هذا البحث 

 :و تهدف دراستنا كلع جملة من األهداف هي     

 للفيسبو الكشف عن عادات و أسباب كستخدام الطالب الجامعي  ــــ

 التوصل كلع ما كذا كان الفيسبو  سببا في نقل قيم المواطنة كلع الطالب الجامعي ــــ

ـــ نظــم القــيم فــي المواطنــة وقيمهــا فــي ظــل التغيــرات الحاصــلة  كيصــال مفهــوممحاولــة  ـــ
 .والمفاهيم 

 .كيفية تيثير استخدام الفيسبو  علع قيم المواطنة لد  الطالب الجامعي  كظهار ــــ

الفرق بين مختلف الطلبة فيمـا يخـص التـيثير علـع قـيم المواطنـة لـديهم  كبراز محاولة ــــ
 .جراء استخدام الفيسبو  

محاولة التقرب كلع الواقع من خالل لمس اثر استخدام الفيسـبو  علـع قـيم المواطنـة  ــــ
 .لد  الطالب الجامعي 

ـــ لفيســبو  و مــا يترتــب علــع قــيم الكشــف عــن اآلثــار االيجابيــة و الســلبية الســتخدام ا ـــ
  . المواطنة لد  الطالب الجامعي

 

 

 

                                                           
 ،البحث العلمي خطواته ومراحله اساليبه و مناهجه أدواته و وسائله اصول كتابته،هللا الواصل عبد الرحمن بن عبد 1

 .26ص ،1999
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 :مفاهيم و مصطلحات الدراسة  -5

يعد تحديد المفاهيم و المصطلحات العلمية للدراسة أحد الطرق المنهجية الهامـة فـي   
فالدقة و الموضوعية مـن خصـائص العلـم التـي تميـزد عـن ميـرد مـن  ،تصميم البحوث 
من مستلزمات الدقة في العلم وضع تعريفات واضحة محـددة لكـل و  ،ضروب المعرفة 

 .1مفهوم أو مصطل  يستخدمه العلماء و الباحثون في كتاباتهم ودراساتهم

 :األثر  -5.1

 :لغة    

والجمـــع  ثـــار وأثـــور  ،هـــو بقيـــة الشـــيء  "دونيـــه جـــان فرانســـوا "معنـــع األثـــر حســـب   
 .تتبعت أثرد وخرجوا في كثرد وفي أثرد أي بعدد و تيثرته 

والتــــيثير فــــي اللغــــة الغربيــــة هــــو  ،مــــا بقــــي مــــن رســــم الشــــيء : و األثــــر بالتحريــــ    
influence  2يعني كبقاء األثر في الشيء و تر  فيه أثرا و أي اإلنجلزية والفرنسية. 

 :اصطالحا 

والثـاني   ،وهو الحاصل من الشيء  ،بمعنع النتيجة : األول : األثر له ثالث معان   
 3.و الثالث بمعنع الجزء  ،ع العالمة بمعن

يعرفـــه الـــدكتور محمـــد منيـــر حجـــاب بينـــه بعـــا التغييـــر الـــذي يطـــرأ علـــع مســـتقبل   
 الرسالة كفرد فقد تلفت الرسالة انتباهه ويدركها وقد تجعله يكون اتجاهات جديدة 

                                                           
 ،2000 اإلسكندرية ، ،مكتب العربي الحديثال ،2ط ،كيفية كتابة األبحاث واإلعداد للمحاضرات،محي الدين محمد مسعد 1

 .29ص 
  ،1ط ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  ،ترجمة جور  كثورة  ،معجم العلوم اإلنسانية ،جان فرانسوا دونيه  2

 .30ص ،  2009،أبوظبي
 ،  4550 ،لبنان  ،بيروت ، 4ط ،دار الكتب العلمية  ،  معجم التعريفات ،علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني  3

 . 00ص
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 أو يعــدل اتجاهاتــه القديمــة وقــد تجعلــه يغيــر ســلوكياته أو يعــدل ســلوكه الســابق فهنــا 
مستويات عديدة للتيثير ابتداًء من االهتمـام كلـع حـدوث تـدعيم داخلـي لالتجاهـات كلـع 

 .1ثم في النهاية كقدام الفرد علع سلو  علني  ،حدوث تغيير علع تل  االتجاهات 

 :التعريف اإلجرائي 

المقصـود بـاألثر فـي دراسـتنا كـل مـا يمكـن أن يحـدث مـن تغييـر علـع قـيم المواطنـة    
ــــب  ــــد  الطال ــــب ل ــــا أو ســــلبيا جــــراء اســــتخدام الطال ــــا كــــان التغييــــر ايجابي الجــــامعي أي

يحــدث مــن اثــر أو تغييــر علــع قــيم  أنالجــامعي للفيســبو  وبشــتع مميزاتــه ومــا يمكــن 
 .المواطنة لديه 

 :االستخدام  -5.2

 :لغة      

أي اسـتخدمه اسـتخداما فهـو ( استخدم الرجل ميرد )  ،استخدم يستخدم استخداما مثل 
 استخدم اإلنسان اآللة  ،دم و اآلخر اتخذد خادما طلب منه أن يخدمه مستخ

 .2و السيارة أي استعملها في خدمة نفسه 

 :اصطالحا  

ـــه االســـتخدام  ـــا مـــن المعلومـــات أي ان ـــه مـــا يســـتخدمه الفـــرد فعلي يعـــرف االســـتخدام بين
ـــي للمعلومـــات التـــي يحتاجهـــا بالفعـــل  ـــع أن االســـتخدام ربمـــا يرضـــ ،العقل ي كضـــافة كل

احتياجــات المســتفيد أو ال يرضــيها وذلــ  عنــدما ال توجــد المعلومــات التــي ال يحتاجهــا 
 .بالفعل 

 

                                                           
 .28ص، 2004 ،مصر  ،القاهرة  ،ب ط ،دار الفجر للنشر والتوزيع  ، المعجم اإلعالمي،محمد منير حجاب 1
مذكرة ماجستير في علوم  ،دراسة في االستخدامات و اإلشباعات  ، المدونات االلكترونية في الجزائر،سوهيلة بوضياف 2

 .17ص ،2010، 2009،جامعة باتنة  ،اإلعالم و االتصال كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 



 

 

 اإلطار المنهجي
 

11 
 

 :أما االستخدام في مجال االنترنت فيتخذ مفهومين هما     

 .وهو الدخول كلع الشبكة دون تحديد مسبق لعملية االستخدام : االستخدام العام  

صص الـذي يكـون فـي مالـب األحيـان فـي وهو االستخدام المتخ: االستخدام الخاص  
 . 1(الخ .... الشراء  ،البيع  ،التجارة االلكترونية )كطار العمل مثل 

 :التعريف اإلجرائي 

االســتخدام يعنـــي تـــوفر التكنولوجيـــا ماديـــا قصــد االتصـــال وهـــذا عبـــر مختلـــف وســـائلها 
 النترنت مع  وأجهزتها االتصالية كالحواسيب أو الهواتف النقالة و المتصلة بشبكة ا

 .  من الدخول كلع الشبكة واستخدامه   ب لحساب فيسبو  حتع يتمكنامتال  الطال
 :الفيسبوك   -5.3

( dixtionary of media and communications)  يعرفه قاموس اإلعـالم واالتصـال 
يتـي  نشـر  ، 2000الفيسبو  علـع أنـه موقـع خـاص للتواصـل االجتمـاعي أسـس عـام 

وقــد وضــع فــي البدايــة لخدمــة طــالب الجامعــة وهيئــة  ، Profils))ة الصــفحات الخاصــ
 2التدريس والموظفين  لكنه اتسع ليشمل كل األشخاص 

 :التعريف اإلجرائي  

حيـــــث يمكـــــن للطالـــــب  ،هـــــو الشـــــبكة االجتماعيـــــة التـــــي يمكـــــن الـــــدخول كليهـــــا مجانـــــا 
األخبــــار االنضـــمام كليهـــا وذلـــ  لالتصـــال بـــاآلخرين ومتابعـــة كـــل مـــا هـــو جديـــد مـــن 

بمختلف صيغها التي قد تمس قيم المواطنة لديه والتفاعل معهـا واألثـر الممكـن حدوثـه 
 .علع قيم المواطنة كثر هذا االستخدام والتفاعل  

 

 
                                                           

مذكرة ماجستير في علوم اإلعالم  ،على الطلبة الجامعيين و سلوكياتهم أثر استخدام االنترنت  ،سليمان بورحلة 1
 .24ص، 2008 ، 2007، 3جامعة الجزائر  ،واالتصال 

2
Marcel panesi (2009): dictionary of media and communications.ME.sharp.newYourk P117.                  
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 :القيم  -5.4

 :لغة      

قيم الشيء تقييما أي قـدرد و اسـتخدمت القيمـة أيضـا بمعنـع : ورد في المعجم الوسيط 
االعتـــدال قبـــل األمـــر بمعنـــع اعتـــدل واســـتقام وقـــام الحـــق أي  التعـــديل أو االســـتقامة و

 .1أعدله و أزال اعوجاجه: وقوم األعو  أي  ،ظهر و استقر 

 :اصطالحا 

 هي األحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات   

وبــين  ،وتــتم هــذد العمليــة مــن خــالل التفاعــل بــين الفــرد بمعارفــه وخبراتــه  ،أو األشــياء 
 .2ويكتسب من خالله الخبرات والمعارف ،ممثل اإلطار الحضاري الذي يعيش فيه 

 :التعريف اإلجرائي  

هي الرقي في المعنع والقيمة المعنوية لإلنسان أي التركيز علع العقل والفكـر والسـمو 
بهما و العمل بما يجب ان يكون  حيث يظهر هذا جليا في سـلوكيات و عـادات الفـرد 

 . عاملته وتفاعله تجاد  ما يحيط به   أثناء م

 

 

 

 
                                                           

لتحول في القيم الشخصية و األسرية على السلوك العنيف لدى مرتكبي أثر ا ،عبد الرحمان بن عبد هللا العفيصان  1
جامعة نايف العربية للعلوم  ،قسم العلوم االجتماعية  ،أطروحة دكتوراد ،جرائم العنف من الشباب في مدينة الرياض 

 .8ص،2006 ،األمنية 
ؤسسة صنع أجهزة القياس ة ميدانية بمدراس،أثر القيم االجتماعية على التنظيم الصناعي الجزائري ،عادل مزالي  2

 ،2006،2007 ،جامعة قسنطينة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،مذكرة ماجستير في تنمية الموارد البشرية  ،والمراقبة
 .18ص
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 :قيم المواطنة  -5.5

اإلنســانية   ،اإلسـالمية  ،القوميــة  ،نتمائيـة بيبعادهــا الوطنيـة هـي مجموعــة مـن القــيم اإل
 .1المشاركة المجتمعية  ،الواجباتية  ،الحقوقية 

أطــراف وهــي التــي تحــدد وتــنظم عالقــة الســلو  االجتمــاعي والتعــاون المتبــادل بــين   
 .2المواطن والمجتمع و  دولة ممثلة في أجهزتها المختلفة المواطنة من

 :التعريف اإلجرائي  

هي مجموعة من الضوابط للسلو  االجتماعي واإلنساني و التي تتي  للفـرد االنـدما   
فــي مجتمعــه والتفاعــل معــه كيجابــا والمشــاركة فــي كدارة شــؤونه وهــو مــا يجعــل المــواطن 

بهذد القـيم يـتم الحكـم علـع أن هـذا السـلو  مناسـب  حيث ، مع محيطه متفاعال "الفرد"
 . و واجب وذا  السلو  مير واجب 

 :الطالب الجامعي 

مـــن يـــزاول محاضـــراته بجامعـــة أو مؤسســـة تعلـــيم : بينـــه  La Rousseيعرفـــه قـــاموس 
 .3عالي

بجامعـة  الفـرد الـذي يـزاول دراسـته و يتـابع دروسـا: بينـه  La Petit robertكمـا عرفـه  
 .4طالب  داب أو طالب فلسفة  ،كقولنا طالب طب  ،أو مدرسة عليا 

فيمــــا يخــــص دراســــتنا نقصــــد بالطالــــب الجــــامعي طالــــب جامعــــة :التعريــــف اإلجرائــــي 
قاصــدي مربــاح  الــذي يــزاول دراســته بكليــة العلــوم اإلنســانية و االجتماعيــة قســم علــوم 

 .2017-2018الجامعي اإلعالم واالتصال بصفة رسمية والمسجل في الموسم

                                                           
مركز البحوث والتطوير  ،دور المدرسة األساسية في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ  ،فر  عمر عيوري و خرون 1

 .10ص ، 2005 ،الجمهورية اليمنية  ،التربوي 
سهامها في تعزيز األمن الوقائي،عبد هللا بن سعيد بن محمد  ل عبود القحطاني 2 أطروحة ، قيم المواطنة لدى الشباب وا 

 .28ص،2010،الرياا  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،كلية الدراسات العليا  ،دكتوراد الفلسفة في العلوم األمنية 
La Rousse de la langue française3،;1979;p690.lexis librairie  

;canada ;1992 ; p368. MontréalLa petit dictionnaire de la langue française ;
4
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 :الدراسات السابقة  -6

ـــة فـــي البحـــث العلمـــي     ـــرم القواعـــد المنهجي ـــ  الدراســـات التـــي تحت وتعتبـــر  ،هـــي تل
الدراسات السابقة فـي البحـث العلمـي خطـوة أساسـية ومهمـة تسـاعد الباحـث فـي التـزود 

نتائجهـا مـن  ومن يسـتفيد مـن ،بالمعايير و المقاييس والمفاهيم اإلجرائية التي يحتاجها 
 1.ناحية مقارنة تل  النتائج بالنتائج المحصلة عليها في الدراسة الحالية 

 (الفيسبوك ) الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقل   -6.1
 : 2الدراسة األولى -6.1.1
انعكاسـات اسـتخدام مواقـع التواصـل  " بعنـوان " نـوال بركـات " دراسـة أجرتهـا الباحثـة  

العالقات االجتماعية دراسة ميدانية علع عينة مـن المسـتخدمين  االجتماعي علع نمط
تخصـــص علـــم  االجتمـــاع أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراد فـــي علـــوم" الجزائـــريين

 . 2016االجتماع االتصال والعالقات العامة  جامعة محمد خيضر بسكرة 
يين علـــع أســـباب كقبــال الجزائــر  طبيعــة هــدفت هــذد الدراســـة كلــع البحــث فـــي تحديــد   

اســــتخدام مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي ومعرفــــة انعكاســــات اســــتخدام مواقــــع التواصــــل 
  . االجتماعي علع نمط العالقات االجتماعية السائدة في األسر الجزائرية 

حيـــــث كـــــان التســـــاؤل الرئيســـــي حـــــول طبيعـــــة اســـــتخدام الجزائـــــريين لمواقـــــع التواصـــــل 
عالقـــات االجتماعيـــة الســـائدة ال االجتمـــاعي ومـــا هـــي أهـــم انعكاســـات ذلـــ  علـــع نمـــط

 .؟بينهم
 :التساؤالت الفرعية  

 .ما هي طبيعة استخدام الجزائريين لمواقع التواصل االجتماعي ؟  1. 
 .ما هي عوامل كقبال الجزائريين علع استخدام مواقع التواصل االجتماعي ؟  2. 

                                                           
   . 79ص ، 2004 ،الجزائر  ،دار الكتاب الحديث  ، منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية ،رشيد زرواتي  1
دراسة ميدانية علع عينة  ، انعكاسات استخدام مواقع التواصل االجتماعي على نمط العالقات االجتماعية ،ل بركات نوا 2

تخصص علم االجتماع االتصال  ، االجتماع أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراد في علوم ،من المستخدمين الجزائريين 
  . 2016جامعة محمد خيضر بسكرة   ،والعالقات العامة 
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عالقـــات مـــا هـــي انعكاســـات اســـتخدام مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي علـــع نمـــط ال 3. 
 .و القرابية الجزائرية ؟  األسرية

هـي انعكاسـات اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي علـع نمـط عالقـات الجيـرة  ما4. 
 .الجزائري ؟  في المجتمع

القـــات مـــا هـــي انعكاســـات اســـتخدام مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي علـــع نمـــط الع 5. 
 .ري ؟ أو العمل في المجتمع الجزائ االجتماعية بزمالء الدارسة

ولتحقيــق هــذد األهــداف اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي أمـــا فــي مـــا يتعلـــق بعينـــة    
 قـدرها بهـذد الدراسـة كـان ة لحجـم العينـة الخاصـةالبحـث فكانت عينـة قصـدية و بالنسـب

  .  مفردة1000ب
 :  كذ أسفرت هذد الدراسة جملة من النتائج الهامة نذكر منها      

لعديد مـن العالقـات الواقعيـة لمسـتخدمين مواقـع التواصـل االجتماعيـة فـي اأنه يوجد   ــــ
 .القرابية وعالقات الجيرة  محيطهم االجتماعي والتي تشمل العالقات األسرية و

العـــالم  كلـــعالدراســـة قـــد ســـحبت مـــن العـــالم الـــواقعي  أوالعالقـــات مـــع زمـــالء العمـــل  ـــــــ
اســــــتخدام مواقــــــع التواصــــــل  االفتراضــــــي فيصــــــبحت تتوســــــع وتتعمــــــق أكتــــــر بواســــــطة

االجتمــاعي علــع حســاب الواقــع والعكــس مــن ذلــ  فقــد انســحبت العديــد مــن العالقــات 
االفتراضية للمستخدمين والتي شملت عالقات مع أصدقاء  خرين ال يعرفونهم كال عـن 

 طريق مواقع التواصل االجتماعي قد انسحبت كلع العالم الواقعي من خالل التالقي
 .ستمر و التفاعل الم 
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 : 1الدراسة الثانية -6.1.2
ــــي  ، "مــــريم نريمــــان نومــــار"دراســــة   ــــة وتيثيرهــــا ف اســــتخدام مواقــــع شــــبكات االجتماعي

مـذكرة  الجزائـرسـتخدمي موقـع الفيسـبو  فـي دراسة عينة مـن م ،العالقات االجتماعية 
 مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال تخصص اإلعالم 

 .2011/2012 ،باتنة  ،جامعة الحا  لخضر  ،نولوجيا االتصال الحديثة و تك
ــــة فــــي    ــــر اســــتخدام مواقــــع الشــــبكات االجتماعي ــــة اث ــــل هــــدف الدراســــة فــــي معرف تمث

 كــان عــددها مكــونحيــث كانــت العينــة قصــدية للدراســة والتــي  ،العالقــات االجتماعيــة 
طق بكـــل مـــن واليـــة واشـــتملت أربـــع منـــا ،مفـــردة مـــن مســـتخدمي الفســـيبو   280مـــن 
حيث اعتمدت المنهج الوصـفي بيسـلوب المسـ    ،ورقلة  ،الجزائر   ، مستغانم  ،باتنة

واعتمـدت فـي تفريـغ  ،أما األدوات فقد استخدمت أداة المالحظة و االسـتبيان  ،بالعينة 
وتحليل البيانات علع أسلوب التحليل الكمي مـن خـالل اسـتخدام المقـاييس اإلحصـائية 

 :سلوب التحليل الكيفي بوصف و تفسير البيانات وكانت نتائجها كالتالي و كذل  األ
ويفضـل أملـبهم  ،أملـب أفـراد العينـة يسـتخدمون الفيسـبو  مـن أكثـر مـن ثـالث سـنوات 

و يستخدمون الفيسـبو  بـدافع التواصـل  ،خدمة التعليقات والدردشة و مشاركة الصور 
نتـــائج أن هنـــا  فـــروق ذات داللــــة وقــــد بينـــت ال  ،مـــع اآلخـــرين كلـــع جانـــب التثقيـــف 

وتبــين ان المبحــوثين األكبــر ســنا يتعــاملون  ،كحصــائية بــين اســتخدام الــذكور واإلنــاث 
كمـــا أظهـــرت النتـــائج أن اســـتخدام هـــذا  ،بنـــوع مـــن الـــوعي عنـــد اســـتخدامهم للفيســـبو  

الموقــع يــؤثر فــي االتصــال الشخصــي وجهــا لوجــه فــي تفاعــل المســتخدمين مــع أســرهم  
 .  الع عزلة األفراد و ضعف تفاعلهم اجتماعيا كما يؤدي 

 
 

                                                           
دراسة عينة من مستخدمي  ، استخدام مواقع شبكات االجتماعية وتأثيرها في العالقات االجتماعية  ،مريم نريمان نومار  1

 تخصص اإلعالم  ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال  ،موقع الفيسبو  في الجزائر 
 .2011/2012 ،باتنة ،لخضر  جامعة الحا  ،و تكنولوجيا االتصال الحديثة 

  

 



 

 

 اإلطار المنهجي
 

16 
 

 ( :قيم المواطنة ) الدراسات المتعلقة بالمتغير التابع  -6.2
 : 1الدراسة األولى  6.2.1

 الجزائـري السياسـي النظـام " بعنـوان " تركـي بـن أسـماء " الباحثـة أجرتهـا دراسـة    
 مـن عينـة علـع ميدانيـة اسـةدر  الشـباب لـد  واالنتمـاء المواطنـة قـيم فـي تفعيـل ودورد
 علـم العلـوم في دكتوراد شهادة لنيل مقدمة أطروحة "بسكرة خيضر محمد جامعة طلبة

  2012 2013 .بسكرة خيضر محمد جامعة التربية اجتماع علم االجتماع تخصص
 السياسـي النظـام بـه يقـوم الـذي الـدور طبيعـة فـي البحـث كلـع الدراسـة هـذد هـدفت
 :خالل من وذل  الشباب لد  االنتماء المواطنة و قيم لتفعيل

 .الشباب بين االنتماء وقيمة المواطنة قيمة ممارسة درجة علع التعرف ــــ
 تفعيل في لوظائفها أدائها خالل من السياسي النظام مؤسسات دور علع التعرف ــــ

 .الشباب لد  وقيم االنتماء المواطنة قيم
 لـد  االنتمـاء وقـيم المواطنـة قيم تفعيل اقةكع في الشرعية أزمة دور علع التعرف ــــ

 .الشباب
 لد  االنتماء وقيم المواطنة قيم تفعيل كعاقة في المشاركة أزمة دور علع التعرفــــ 

 .الشباب
 ستبيانك كعداد بواسطة الوصفي المنهج الباحثة استخدمت األهداف هذد ولتحقيق  

 المعلومـات و البيانـات لجمـع كـيداة وذلـ  ليكـرت لمقيـاس عبارة وفقـا 60 من مكون
محمـد   جامعـة طلبـة مـن طالبـا 238 مـن مكونـة عشـوائية عينـة علـع وزعحيـث 
 . 2013 لعام بسكرة خيضر

 :منها البعا نذكر الهامة النتائج من جملة الدراسة هذد أسفرت لقد 
 .الطلبة بين متوسطة المواطنة لقيمة الممارسة درجة أن ــــ
 .الطلبة لد  ضعيفة االنتماء قيمةل الممارسة درجة أن  ــــ

                                                           
 علع ميدانية دراسة ، الشباب لدى واالنتماء المواطنة قيم في تفعيل ودوره الجزائري السياسي النظام ،تركي  بن أسماء 1

 علم االجتماع تخصص علم العلوم في دكتوراد شهادة لنيل مقدمة أطروحة "،بسكرة  خيضر حممد جامعة طلبة من عينة
  2012 2013 .التربية اجتماع

    



 

 

 اإلطار المنهجي
 

17 
 

 قيم تفعيل في نسبي دور لها لوظائفها أدائها خالل من السياسي النظام مؤسسات ــــ
 .لد  الشباب المواطنة

 جهـة مـن االنتمـاء قـيم تفعيـل فـي ضـعيف دور لهـا السياسـي النظـام مؤسسـات ـــــ
  الشباب بين القيم لتفعيل المؤسسات هذد دفع عامل المبحوثين ليكونوا دور ومياب

 لـد  واالنتمـاء المواطنـة قـيم تفعيـل كعاقـة فـي متوسـط دور لهـا الشـرعية أزمـة ـــــ
 .الشباب

 لـد  االنتمـاء و المواطنـة قـيم تفعيـل كعاقـة فـي متوسـط دور لهـا المشـاركة أزمـة ـــــ
 .الشباب

 : 1الدراسة الثانية 6.2.2 
 المدرسـة فـي المواطنـة وممفهـ  بعنـوان " مهـدي قصـير  "الباحـث أجراهـا دراسـة 

 االجتماع علم بمفاهيم تحليلية سوسيولوجية دراسة والممارسة التصور بين الجزائرية
 السياسـي االجتمـاع علـم العلـوم فـي دكتـوراد شـهادة لنيـل مقدمـة أطروحـة السياسـي
 ،2015 ،2وهـران  جامعـة احمـد بـن محمـد جامعـة سياسـي اجتمـاع علـم تخصـص
2016   . 

 النصـوص بـين واالنـدما  التفاعـل واقـع طبيعـة فـي البحـث كلـع اسـةالدر  هـذد هـدفت 
 سـلو  كلـع المفهـوم هـدا تحويـل علـع والقـدرة المواطنـة لمفهـوم النظريـة والتصـورات
 القانونيـة سـلطتها تسـتمد التـي المدرسـة بواسـطة وواقعـي حـي ملمـوس يـومي اجتماعي
 كعداد في فعال بشكل ساهمت التعليم و للتربية مؤسسة كونها من االجتماعية ووظيفتها
 : خالل جملة أسئلة تمثلت في  من وذل  المستقبل مواطني وتنشئة

   .؟ وممارسة تصورا المواطنة مفهوم مع الجزائرية المدرسة تتفاعل كيفــــ 
  .الجزائرية ؟ للمدرسة المناهج الدراسية في المواطنة ومضامين أشكال هي ما ــــ
 للمتمدرسين ؟ المواطنة تعليم في ــــ وممارسة نصا ــــ ناهجالم هذد فعالية مد  ما ــــ
 المدرسة ؟ في المناهج هذد تطبيقات مع المتعلمون يتفاعل كيفــــ 

                                                           
 بمفاهيم تحليلية سوسيولوجية دراسة ،  والممارسة التصور بين الجزائرية المدرسة في المواطنة مفهوم ،مهدي قصير  1

 اجتماع علم تخصص ،السياسي  االجتماع علم العلوم في دكتوراد شهادة لنيل مقدمة أطروحة ،السياسي االجتماع علم
  2016 .،2015 ،2وهران  معةجا احمد بن محمد جامعة ، سياسي
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  المواطنة ؟ لتعليم علميا هي نموذجا حاليا المطبقة التربوية اإلصالحات هل ــــ 
 : كانت كالتالي  الدراسة فرضيات أما
 بمسـتو  ولكـن المتعلمـين علـع المقترحـة التعليميـة الوحـدات فـي وثـراء تنـوع هنـا ـــــ 

 يسـم  ال ممـا المعرفيـة و العلميـة مـداركهم أحيانـا يتجـاوز وميـر مبسـط معقـد نظـري
 . لهذد الوحدات والعملية التربوية األهداف لتحقيق

 جــدران بـين نظـري فهـم مـن المواطنـة مضـمون تحويل في صعوبات المدرسة تواجهــــ 
 تتعـدد حيـث عمليـة، اجتماعيـة وممارسـة سـلو  كلـع الدراسـية( الحجـرة  ) القاعــة

 : هي المعوقات وهذد ذل  المدرسة لتحقيق تعيق التي والعراقيل المعوقات
 لـد  المواطنـة بمفهـوم المتعلقـة الدراسـية المنـاهج وأهـداف بيهميـة الـوعي نقـص ـــــ

 ضـعف ) التربيـة وعمـال ةوأسـاتذ معلمـين مـن التربـوي الميـدانيين للنظـام الممارسـين
 والقيمــة الوظيفــة عــن الســي  االنطبــاع الــذاتي والعلمــي، البيــداموجي التكــوين

 (...االجتماعية
 التعليمي للفعل للممارسين بالتالي و للمدرسة االجتماعية والمكانة الدور تثمين عدمــــ 
 . الثقافة الوطنية في 
 واإلعالم األسرة خاصة لمدرسةا لدور الرافدة األخر  المؤسسات قيام ضعف ــــ
 تعلـيم فـي المدرسـة لمساعدة وكذل  عملية التنشئة التربوي القيام بدورها في و الدولة 

 . المواطنة
 أداء فـي المدرسة فعالية من حدثت المجتمع يعيشها التي والثقافية األخالقية األزمة ــــ

 .وجه أكمل علع مهامها
 يعتمـد األخـر  التعليميـة للمـواد وخالفـا اإلسـالمية ةوالتربيـ المدنيـة التربيـة مـادتي كن 

 دروس مـن المتمـدرس يتلقـاد ما تحول بمد  كنما العادي بالتقويم نجاحهما ليس قياس
 .ذل  تحقيق في الجزائرية المدرسة نجحت فهل ،حياتية يومية  سلوكيات كلع نظرية

 مالءمتـه درجـةل النظمـي التحليـل منظـور المـنهج الباحـث اسـتخدم اهـذ ولتحقيـق   
 مــن بعــدد تتعلــق قصــدية عينــة كانـتف البحــث بعينــة يتعلـق فيمـا أمـا البحث لموضوع
 تلميــذ 40 مــوزعين فــرد 160 العينــة أفــراد المتوســط عــدد التعلــيم مرحلـة في التالميـذ
 .مسـتو   كـل علـع
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 :نهام البعا نذكر الهامة النتائج من جملة الدراسة هذد أسفرت لقد  
 وفعاليــة دور مــن حــد قــد األســرية، للتربيــة أصــيل جزائــري وطــني  نمـوذ  ميـابــــ   

 التنشـــئة بـــدور األســـرة قيـــام عـــدم أن كمـــا المواطنـــة علــع التربيـة ترسـيخ في المدرسـة
سـناد دعـــم دون بـــه القيـــام يصـــعب عبئـــا للمدرســـة تـــر  السياســـية  مؤسسـات مـن وا 

 وتجريــديا مامضــا الدراســية المنــاهج محتـو  يكـون الحـاالت مـن الكثيـر فـي أخـر 
 اجتماعي سلو  في تجسيدد عن فضال معناد كدرا  مـن المتمدرسـين يـتمكن ال بحيـث
 .ممارس

 تصــور تكــوين عـن قاصـرة الجزائريـة للمدرسـة الدراسـية المنـاهج مضـامين زالـت الــــ  
 وهــو المتقدمــة الــدول فـي المدرســة مــع بالمقارنــة وهــذا المواطنـة مفهـوم حـول متكامـل

 والتربيـة اإلسـالمية التربيــة مــادتي فـي العمليــة التربويــة األنشــطة ميــاب يفســرد مــا
 .ناجعة مير نظرية بطرق تدرس التعليمية المواد هذد فتئت ما حيث المدنية

  للجزائــريين االجتمــاعي الســلو  مظــاهر في يوميــا لةالمســج التناقضــات كنــــ 
 يــدع ال بمــا تفســر خجــل أو حيــاء دون النــاس بهــا يجـاهر الــتي الســيئة التصرفات و

 وعلـع صـالحة مواطنـة بنـاء فـي االجتماعيــة التنشــئة مؤسســات فشــل للشــ  مجــاال
 .والمدرسة األسرة رأسها

 علــع انعكسـت مجتمعنـا مثـل التحـول مرحلـة في المجتمع يعشـيها تيالـ األزمـات كن ــــ
 .مدنية سلوكيات كلع األخالق وتحويل مـواطن المستقبل بنـاء في المدرسـة رسـالة

 :جوانب االستفادة من الدراسات السابقة  -3. 6
قد سـلطت الدراسـات السـابقة الضـوء علـع بعـا الجوانـب المتعلقـة بموضـوع الدراسـة  
يسـبو  عمومـا فـي تـيثيرات الف: حيث أكدت بعضـها علـع جملـة أمـور أهمهـا  ،لحالية ا

ومعرفــة األبعــاد النفســية  ت التــي يوفرهــا، ودوافــع اســتخدامهالخــدما المجتمــع مــن خــالل
اســتخدام الفيســبو   مــن حيــث كبــراز  ليــل ظــواهروالعاطفيــة واالجتماعيــة والثقافيــة وتح

المواطنة في المجتمع ، كما تتفق الدراسة الحاليـة  راتتيثي و المواطنةتيثيراته علع قيم 
مع الدراسات السابقة في تناولها شبكات التواصل االجتماعي كمواضيع هامـة فرضـت 

 .نفسها أمام العديد من الباحثين في وقتنا الراهن 
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ســـاعدتنا الدراســـات الســـابقة فـــي ضـــبط وصـــيامة الجانـــب النظـــري خاصـــة ب حالتنـــا    
اجع المهمة، واستفدنا منها كثيرا فـي بنـاء أسـئلة االسـتبيان، وكـذا أفادتنـا للعديد من المر 

 انتهـــت كليـــه الدراســـة الحاليـــة ضـــمن فـــي المقارنـــات بـــين نتـــائج الدراســـات الســـابقة ومـــا
 . تحليل الجداول واستعراا النتائج العامة 

 :المداخل النظرية للدراسة  -7
ت و المعلومـات المترابطـة علـع مسـتو  تعرف النظريـة بينهـا مجموعـة مـن البيانـا     

و التـــي تولـــد االفتراضـــات التـــي يـــتم اختبارهـــا بالمقـــاييس العلميـــة  ،عـــالي مـــن التجريـــد 
   1يمكن أن توضع التنبؤات عن السلو   هاوعلع أساس

كي ال نبدأ من فراغ في دراستنا من األفضل أن نستند علع نظريـة معينـة الشـيء      
وهــذا مــن خــالل االســتفادة مــن التــراكم  ،الشــمولية للدراســة الــذي يضــفي ويقــدم صــبغة 

المعرفي وكذل  في توجيه المسار العملي بتحديد الفرضيات و الركائز تحديـدا واضـحا 
حيث أن طبيعة الموضوع تحـدد كلـع حـد كبيـر الخلفيـة النظريـة أو المقاربـة المعتمـدة  ،

م الفيســــبو  علــــع قــــيم أثــــر اســــتخدا "ونظــــرا كلــــع أن موضــــوعنا حــــول  ،فــــي الدراســــة 
فقـــد رأينـــا أنـــه مـــن األنســـب االســـتناد علـــع نظريـــة  "المواطنـــة لـــد  الطالـــب الجـــامعي 

 . االستخدامات و اإلشباعات 
حيث أن من الباحثين مـن يـر  أن محاولـة دراسـة االتجاهـات البحثيـة والنظريـة فـي    

ظريــــــة التــــــيثيرات االجتماعيــــــة لوســــــائل االتصــــــال الجمــــــاهيري يصــــــعب أن تتجاهــــــل ن
االســـتخدامات و اإلشـــباعات فقـــد أد  ظهـــور و انتشـــار وســـائل االتصـــال الجمـــاهيري 
الجديدة كلع بعث الحياة من جديد في هذد النظرية و تتسم هذد النظرية بطبيعـة نفسـية 

كمـا يحـدث فـي التـيثيرات االجتماعيـة ميـر  ،اجتماعية وتتخذ من الجمهـور محـورا لهـا 
االشــــباعات نفــــس  لالســــتخدامات و راســــات الحديثــــةوقــــد بينــــت معظــــم الد ،المباشــــرة 

                                                           
 .161ص ،2012،عمان ، 1ط ،دار المسيرة للنشر و الطباعة  ، نظريات االتصال ،منال هالل مزاهرة  1
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كال أنهــا اتســعت لتشــمل  ،عليــه البحــوث منــذ ثالثــين عامــا تقريبــا  التصــور الــذي قامــت
 .  1وسائل االتصال الجديدة 

كذ أن أملـــب البحـــوث والدراســـات اإلعالميـــة الحديثـــة والمرتبطـــة بـــالتطور التكنولـــوجي  
االســتخدامات واالشــباعات لتوافــق فرضــياتها لوســائل اإلعــالم واالتصــال تتبنــع نظريــة 

أمــال فــي الوصــول كلــع  ،مــع هــذد الدراســات وهــو مــا دفعنــا أيضــا لتبنــي هــذد النظريــة 
ــــائج أكثــــر شــــمولية وخدمــــة للموضــــوع  كــــذل  مــــع التطــــورات التــــي تعرفهــــا شــــبكة  ،نت

االنترنـــت لـــم تســـتطع العديـــد مـــن النظريـــات مســـايرة هـــذد التغييـــرات ممـــا جعـــل نظريـــة 
تخدامات و االشباعات تتصدر العديد من البحوث التـي تـدرس اسـتخدام االنترنـت االس

 تبـــــار الـــــدخول للشـــــبكة هـــــو أحـــــد بـــــدائلباع ،والتـــــي فـــــي مقـــــدمتها االتصـــــال الرقمـــــي 
وكـذل  إلمكانيـة تطبيـق فـروا  ،االستخدام التي يختار الفرد من بينها لتلبيـة حاجاتـه 

 .الدراسات  نظرية االستخدامات واالشباعات في مثل هذد
 :نظرية االستخدامات واالشباعات  -7.1
ـــة لكونهـــا    تعـــد هـــذد النظريـــة مـــن النظريـــات الهامـــة فـــي الدراســـات اإلعالميـــة الحديث

تحــاول فهــم عمليــة اإلعــالم وكــذل  الكشــف عــن كيفيــة ولمــاذا يســتخدم األفــراد وســائل 
 سماع اإلذاعة اإلعالم وما دوافع تعرضهم للتلفزيون أو شراء وقراءة  صحيفة وكذا

 .أو التفاعل مع االنترنت وما تحتويه من شبكات للتواصل  
لماذا يتصل النـاس بـاإلعالم و مـا / محتو  هذد النظرية يحاول اإلجابة علع السؤال  

االحتياجات التي تجعل األفراد يستخدمون وسائل االعالم وما الوظائف التي تقـوم بهـا 
قضـية أهـداف المسـتقبل مـن  2ل النـاس بـاإلعالم ؟وبعبارة أخر  ماذا يفعـ ،عند الناس 

 تعرضه لوسائل اإلعالم من القضايا التي شغلت المهنيين والعاملين في وسائل

                                                           
دراسة تطبيقية علع عينة من ،أثر استخدام االنترنت لدى الشباب الجامعي على وسائل اإلعالم التقليدية  ،قيدوم  فلة 1

تخصص اتصال  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال  ،طلبة العلوم السياسية واإلعالم 
  . 9،10ص ص ،2009 ،جامعة الجزائر  ،استراتيجي 

 ;2emeedution;boeck et la communication de la transmission a la relationLalisse jean ;
2

      

       laicier s-a ; Bruxelle;2006;p52  .                                                                                            

                                                 



 

 

 اإلطار المنهجي
 

22 
 

اإلعالم فترة طويلة لذا فان القائم باالتصال في وسائل اإلعالم كـان دائمـا يسـيل نفسـه 
   1.ئل اإلعالم التي تعود عليه من تعرضه لوسا ماذا يحتا  الجمهور ؟ وما الفائدة ؟

حيـــث كانـــت بدايـــة  ،هـــذد النظريـــة جـــاءت مـــن خـــالل عمـــل للعلمـــاء كـــاتز و بلـــومر   
 . "استخدامات وسائل االتصال الجماهيري "أفكار النظرية من خالل كتابهما 

حيـــث أنـــه لـــيس مـــن الســـهل اإلجابـــة عـــن تســـاؤالت النظريـــة علـــع أســـاس أن الفـــرد   
تمثــل فــي معرفــة األخبــار و تفســير األحــداث يتواصــل مــع وســائل اإلعــالم إلشــباعات ت

ـــتعلم والتفاعـــل االجتمـــاعي وميرهـــا مـــن الوظـــائف المعروفـــة  كال أن هـــذا  ،والتســـلية وال
 ما يميزوهذا   ،سية واالجتماعية معقد جدا كونه يتعلق بمكونات اإلنسان النف

رات تفســـيرات النظريـــة حيـــث تـــر  أن النـــاس مـــدفوعون نفســـيا واجتماعيـــا وثقافيـــا بتـــيثي
 .تجعلهم محتاجون لهذد الوسائل 

 :أهم القضايا التي تركز عليها النظرية  -7.1.1
 :الدوافع والحاجات   أوال 

تعنـــي شـــعور بـــنقص معـــين نفســـيا و اجتماعيـــا وبعـــد تحقيقـــه  "Need"/  الحاجـــة    
 .والحصول عليه يشعر بحالة من الرضا والسعادة واالشباع 

تـدفع الفــرد  لــداخلي أو الحالـة النفســية الداخليـة التــييعنــي المثيـر ا motive/  الـدافع
 .االستجابة كلع مثير ما ويلبي حاجاته  كلع سلو  معين يقوي

عــادة درجــة الــدافع تقــاس بمجموعــة صــفات كالطاقــة المبذولــة واالســتمرار والتنــوع     
حسب نظريـة كشـباع الحاجـات وتلبيـة الرمبـات والـدوافع ضـرورة نفسـية واجتماعيـة عنـد 

 .لفرد يلبي بها االتزان النفسي والتكيف االجتماعي مع البيئة ا
حيــث فــي هــذا المجــال تتعــدد حاجــات اإلنســان بشــكل كبيــر كــون أننــا نجــدها فـــي   

األمـن ـ السـعادة ـ االنتمـاء ـ االرتقـاء ـ االحتـرام ـ المعرفـة ـ الحـق ـ الخيـر ـ  "سـياق 
ـ الراحـة ـ الفهـم ـ المشـاركة ـ  المتعـة الجماعـة ـ الرضـا ـ األصـدقاء ـالجمـال ـ األسـرة ـ 

  "تيكيد الهوية ـ الشخصية االجتماعية 

                                                           
1
 Michèl Mattelart & èArmand ;Histoire de la communication ;3eme èdition; la dècouverte 

et syros ; paris ;2002 ;p:87  .                                                                                                                                                 
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يتمثـــل دور اإلعـــالم فـــي هـــذد النظريـــة فـــي تلبيـــة الحاجـــات النفســـية و االجتماعيـــة   
للفرد باعتبار أن الحاجـات تيسـر اسـتخدام اإلعـالم و تـؤدي بـالجمهور كلـع أن يفسـر 

  . بشكل مختلف مضمون الوسائل اإلعالمية
 دوافع التعرض لإلعالم    ثانيا 
األفـراد  ) حسب الدراسات اإلعالمية ف ن دوافع التعرا لوسائل اإلعالم تكون حسب  

لإلعــالم  را الفـردحيــث تكمـن دوافـع تعــ ،( ظــروف التعـرا  ،المضـمون  ،الوسـيلة 
 : 1في
 ـــــ معرفة األخبار والنصائ  والتواصل مع المحيط الداخلي و الخارجي1  

 ــــ كيجاد المتعة والراحة واالبتعاد عن المشاكل و االضطرابات   2
 ـــــ توفر قاعدة من التواصل واالنتماء االجتماعي و التعايش مع اآلخرين  3  

 ــــــ تلبية الدعم للقيم الفردية و الهوية لألفراد    4
 .كسر الروتين اليومي و ضغط الحياة و تجنب العزلة  ــــ5   

 : قسم العلماء الدوافع كلع قسمين ي     
 :  دوافع نفعية  (أ    
    ،هي التي تحقق منفعة ذاتية كالخبرات و المعارف و المعلومات عـن العـالم      

 (البرامج ذات الوظيفة اإلعالمية والتفسيرية )و يظهر في 
  :دوافع اعتبارية طقوسية (  ب
خاء ـ الهـروب مـن االضـطرابات النفسـية  هي التي تحقق االستمتاع والرضـا ـ االسـتر    

 2(األفالم ـ المسلسالت ـ برامج التسلية و الترفيه ) ويظهر هذا في 
 
 
 
 

                                                           
 ،لبنان  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ، 1ط ، (نحو فكر متميز)دراسات في نظرية االتصال  ،عبد الرحمن عزي  1

 115 . ص ، 2003
 ،الدار المصرية اللبنانية للنشر و التوزيع ،5ط ،االتصال و نظرياته المعاصرة  ،ليلع حسن السيد ،حسن عماد مكاوي  2

 .239 ص ، 2004 ،القاهرة 
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 احتياجات التعرض لإلعالم  ثالثا   
 :تتمثل هذد االحتياجات لد  جمهور وسائل اإلعالم في   
ـــ التســلية 1   لضــغوط مــن خــالل المتعــة المحصــلة ممــا يــؤدي كلــع الهــروب مــن ا :ــــ

 . النفسية
ــــ اإلدراك 2   أي التوصـــل كلـــع المعلومـــات واألخبـــار التـــي تـــؤدي كلـــع كدرا  الفـــرد : ــ

 .لذاته و محيطه 
حاجــة الجمهــور كلـــع الهــروب مــن واقعـــه و ضــغوط حياتــه كلـــع : ــــــ االنســـحاب  3

 .اإلعالم حيث يجد االسترخاء والراحة 
حيـث  ،( مقـاالت ـ اللقـاءات ـ التقـارير ـ البـرامج ـ ال)أي : ـــــــ االسـتخدام الجمـاعي 4

 .تؤدي كلع الترابط واالنصهار مع األسرة و األصدقاء و تيسر التعامل مع اآلخرين
 التوقع واإلشباع في وسائل اإلعالم  رابعا 
تتعــــدد اإلشــــباعات التــــي يمكــــن أن يحصــــل عليهــــا الجمهــــور جــــراء تعرضــــه لوســــائل  

فــالتوقع  ،بتوقعـات الجمهــور مــن وسـائل اإلعــالم لــذا يـرتبط تحقيــق اإلشــباع  ،اإلعـالم 
كمــــا يقــــول  ،هـــو الجــــزاء واالحتمــــال والخاصـــية التــــي يتوقعهــــا الجمهــــور مـــن الوســــيلة 

مندلســــون و كــــاتز  هــــي مطالــــب الجمهــــور و احتمــــاالت وقــــوع أحــــداث معينــــة جــــراء 
 . 1لذا اإلشباع يرتبط بالتوقع من وسائل اإلعالم  ،توقعات لها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  . 23ص ،1991 ،مصر  ،دار الفكر العربي  ، الوظيفة اإلخبارية لوسائل االعالم ،حمدي  حسن 1
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  أهم اإلشباعات  -7.1.2
 : 1تتمثل في     

المعرفة السـريعة أو الترفيـه : تحدث للجمهور بشكل سريع مثل : ـــــ كشباعات فورية 1 
 .والضح  

تكـون بشـكل متـيخر علـع مـد  بعيـد كتكـوين اآلراء واالتجاهـات : ــــ كشباعات بطيئة 2
 .بتكرار الرسائل 

راد للحصـول علـع الراحـة و الـتخلص مـن من أجل مساعدة األفـ: ــــ كشباعات تنفيس 3
  . القلق و االضطراب

تكـون فـي مسـاعدة األفـراد فـي الحصـول علـع المعلومـات : ــــ كشباعات مراقبـة البيئـة 4
 .والمعرفة 

األفـالم ـ األخبـار ـ )تحدث بسبب التعرا لمضـامين اإلعـالم : ـــ كشباعات المحتو  5
 . (الدراما 

ـــة 6 ــــ كشـــباعات عملي ـــاط بالوســـيلة تكـــو : ـــ ـــاس فـــي )ن نتيجـــة التعـــود واالرتب عـــادات الن
 . (التعامل مع الوسائل اإلعالمية 

 .التي تحدث بفعل التعرا بشكل عام : ـــ اإلشباعات المتحققة 7
كبحــث األفــراد عــن )هــي التــي يســعع األفــراد لهــا لتحقيقهــا : ــــــ اإلشــباعات المطلوبــة 8

 .( قضايا وبرامج تهمهم 
   . التي تحدث و تكسب الفرد مهارات تطويرية ذاتية: ذاتية  ــــ كشباعات9

هي التي تحدث مع الفرد من أجل التعامل و االنـدما  فـي : كشباعات اجتماعية  ـــ10
 .شبكة العالقات االجتماعية داخل المجتمع 

 
 
 
 

                                                           
 ،القاهرة ـ مصر ،الدار المصرية اللبنانية  ، 1ط ، االتصال ونظرياته المعاصرة ،سيد ليلع حسين ال ،حسن عماد مكاوي  1

 . 249ص ، 2003
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 :فروض النظرية  -7.1.3
 :1تعتمد هذد النظرية علع جملة فروا تتمثل في    
 علون في عملية االتصال الجماهيريأعضاء الجمهور مشاركون فاـــــ أن 1
 .يستخدمون وسائل االتصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم  و 
 ــــ يعبر استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي يدركها أعضاء الجمهور2
و يــــــتحكم فــــــي ذلــــــ  عوامــــــل الفــــــروق الفرديــــــة و تنــــــوع الحاجــــــات وعوامــــــل التفاعــــــل  
 .الجتماعي ا
ــــ الجمهور هو الذي يختار الرسائل و المضمون الذي يلبي حاجاتـه فـاألفراد هـم مـن 3

 . يستخدمون الوسائل وليس العكس
ـــــــــ يســــتطيع أفــــراد الجمهــــور دائمــــا تحديــــد احتياجــــاتهم و دوافعهــــم وبالتــــالي يختــــارون 4

 . الوسائل التي تشبع تل  الحاجات
ـــ يمكــن االســتدالل علــع ال5 معــايير الثقافيــة الســائدة مــن خــالل اســتخدامات الجمهــور ـــ

 . ليس من خالل محتو  الرسائل فقط لوسائل االتصال و
 :2األهداف المحققة  -7.1.4
 ــــ معرفة كيفية استخدام األفراد لوسائل االتصال علع اعتبار أن الجمهور نشط   1   

والتفاعـل الـذي يحـدث نتيجـة ـــــ الوصـول كلـع شـرح دوافـع التعـرا لوسـيلة معينـة    2
  . هذا التعرا

 االتصـــــال بهـــــدف فهـــــم عمليـــــة االتصـــــال ـــــــــ التيكيـــــد علـــــع نتـــــائج اســـــتخدام وســـــائل3 
 .الجماهيري 

ثـر اسـتخدام الفيسـبو  علـع قـيم أيتض  لنا من خـالل النظريـة أنهـا تسـاهم فـي فهـم    
إلشـباع حاجـاتهم المواطنة لد  الطالب الجامعي من خـالل اسـتخدام الطلبـة للفيسـبو  

كذ تفيـــد نظريـــة االســـتخدامات واالشـــباعات  ،و تلبيـــة رمبـــاتهم بمـــا فيهـــا قـــيم المواطنـــة 
دراستنا في معرفة اثر استخدام الطالب للفيسبو  من خـالل عـادات ودوافـع االسـتخدام 

                                                           
 .299ص ، 2010 ، 1ط ،مصر ،دار الفجر للنشر و التوزيع  ، نظريات االتصال ،محمد منير حجاب  1
،دار الفجر ، القاهرة ـ  1ط ، تدراسة في االستخدامات واالشباعا اإلعالنات الصحفية،مرزوق عبد الحكم العادلي  2

 .126ص ، 2004 مصر،
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فالطالــــب يتعامـــل بــــوعي مـــع مــــا تقدمـــه االنترنــــت  ،و االشـــباعات المحققـــة مــــن ذلـــ  
 .ات كذ ينتقي ما يلبي حاجتهوالفيسبو  من معلوم

حيـــث ســـيتم االعتمـــاد عليـــه للتعـــرف  ،مـــن هنـــا ســـيكون المـــدخل النظـــري لدراســـتنا     
 . علع الدوافع التي تكمن وراء استخدام الفيسبو  والحاجات التي يلبيها للطالب 

 الحتمية القيمية  -7.2 
 : تعريف النظرية  -7.2.1      

عــالم تلــ  لنظريــة التــي تــرتبط بجهــود الباحــث األســتاذ نظريــة الحتميــة القيميــة فــي اإل  
أهمية الرسالة التـي تتضـمن القـيم التـي حيث تركز علع  " عبد الرحمن عزي "الدكتور 

مصـــــدرها الـــــدين فـــــي كحـــــداث التـــــيثير و هـــــو التـــــيثير الـــــذي يكـــــون ايجابيـــــا كذا كانـــــت 
يــــد بــــيي قيمــــة أو المحتويـــات وثيقــــة بــــالقيم  ويكـــون ســــلبيا كذا كانــــت المحتويـــات ال تتق

 .1تتناقا معها
  افتراضات النظرية  -7.2.3    
تنطلــق نظريــة الحتميــة القيميــة فــي اإلعــالم مــن افتــراا أساســي يعتبــر اإلعــالم      

ولـذل   ،رسالة و أهم معيار في تقييم الرسالة هو القيمـة التـي تنبـع أساسـا مـن المعتقـد 
كلمـا  نت محتوياتها وثيقة الصلة بـالقيم وف ن تيثير وسائل اإلعالم يكون ايجابيا كذا كا
وبالمقابــــل يكــــون التــــيثير ســــلبيا كذا كانــــت  ،كانــــت الوثــــائق أشــــد كــــان التــــيثير كيجابيــــا 

وكلما كان االبتعاد عـن القيمـة أكبـر  ،المحتويات ال تتقيد بالقيم أو تتناقا مع القيمة 
ن بـــين المفـــاهيم ويعتبـــر مفهـــوم الســـالب و الموجـــب مـــ ، 2كـــان التـــيثير الســـلبي أكثـــر 

فـي مقابـل ) الجديدة التـي قـدمها عبـد الـرحمن عـزي باإلضـافة كلـع المخيـال اإلعالمـي 
 و الوضع والخيال  ،الرأسمال اإلعالمي الرمزي  ،و الزمن اإلعالمي ( الرأي العام 
 .3والبنية القيمية و ميرها  ،و فعل السمع والبصر ( من استخدام العقل ) و التمعقل 

                                                           
دار الورسم للنشر  ،نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم   "حوارات أكاديمية حول  ،نصير بوعلي  ،عبد الرحمن عزي  1

 .  46ص ،  2010،د ط الجزائر  ،والتوزيع 
سلسلة كتب  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،ميز كعالمي مت نحو فكر ،دراسات في نظرية االتصال  ،عبد الرحمن عزي  2

 . 122ص ، 2003 ، 1بيروت ط( 28)المستقبل العربي 
 ، 2009 ،الجزائر  ،ب ط  ،مكتبة كقرأ  ،قراءات في نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم  ،نصير بوعلي  خرون  3 

 .  129ص



 

 

 اإلطار المنهجي
 

28 
 

 
 الركائز التي تقوم عليها النظرية  -7.2.4  
 : 1حسب عبد الرحمان عزي فركائز النظرية تتمثل في     

ـــــــ أن يكـــون االتصـــال نابعـــا و منبثقـــا مـــن األبعـــاد الثقافيـــة الحضـــارية التـــي ينتمـــي     
 .كليها المجتمع 

 والمكتوب  ،يتضمن االتصال السمعي والبصري  ،ــــ أن يكون االتصال تكامليا     
 .  علع المكتوب ألنه من أسس قيام الحضارات  مع التركيز ،و الشفوي الشخصي 

ــــــ أن يكون االتصال قائما علـع مشـاركة واعيـة مـن طـرف الجمهـور المسـتقبل ال أن   
 .يكون أحاديا متسلطا 

 ـــــ أن يكون االتصال دائما حامال للقيم الثقافية و الروحية التي تدفع اإلنسان 
 . تمع كلع االرتقاء والسمو و المج 
حاولـــت نظريـــة الحتميـــة القيميـــة تخطـــي الخلـــل النظـــري فـــي النظريـــات الغربيـــة التـــي   

وهــذا مــا ال يعبــر عــن الواقــع كمــا هــو بــل جــزء منــه   ،تــدرس فقــط الجانــب المحســوس 
األسـس ظرية عزي عبد الـرحمن تحديـد لذا فقد حاولت ن ،وبالتالي تكون النتائج جزئية 

 الة اإلعالمية لدراسة أثر وسائل اإلعالم عبر محدد واحد وهو الرسالنظرية 
 .و ارتباطها بالقيم

ـــة     ـــة القيمي ـــة الحتمي ـــع نظري ـــم االعتمـــاد عل ـــب  ،حيـــث ت ـــة تعامـــل الطال لمعرفـــة كيفي
 هـذا  أثـر وموقع  وشـبكة للفيسـبو  ما فيها من  الجامعي وطرق استخدامه لالنترنت و

 .  ة لديه علع قيم المواطن االستخدام 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .144 ،143، صالمرجع نفسه  ،عبد الرحمن عزي  1
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 :منهج الدراسة  -8 
و تكـون النتـائج التـي يتوصـل  ،حتع تتصف دراسة مشكلة البحث بالشمول والكمال   

    1.ينبغي أن يستعين الباحث بيحد مناهج البحث العلمي  ،كليها الباحث دقيقة 
 اثــر اســتخدام الفيســبو  علــع قــيم المواطنــة "وبمــا أن موضــوع دراســتنا يتمحــور حــول  

فهـو يعـد ضـمن الدراسـات الوصـفية فـي البحـوث اإلعالميــة   ، "لـد  الطالـب الجـامعي 
لمعرفــــة البيانــــات ( العينــــي ) لــــذا اعتمــــدنا فــــي هــــذد الدراســــة علــــع المــــنهج المســــحي 

والمعلومــات التــي تخــص اســتخدام الطلبــة للفيســبو  و الكشــف عــن دوافــع و ثــار هــذا 
 .االستخدام علع قيم المواطنة لديهم 

بغـــرا  ،هـــو مجموعـــة األســـس والقواعـــد التـــي يتبناهـــا الباحـــث :  المـــنهج -8.1   
ويعتبـــر مـــن أهـــم الخطـــوات المتبعـــة فـــي كنجـــاز البحـــث  ،الوصـــول كلـــع نتـــائج معينـــة 

    2.العلمي 
 ( :العيني ) تعريف منهج المسح  -8.2

ها  يعــرف بينــه يــتم فيــه دراســة الظــاهرة بشــكل عــام ويحــيط بكافــة عواملهــا و أســباب     
فيختبــر عــدد كبيــر مــن الحــاالت و تؤخــذ  ،مهمــا كــان عــدد هــذد العوامــل و األســباب 

أن تكــون العينــات التــي ســتدرس  ،ويراعــع فــي طريقـة المســ   ،البيانـات مــن كــل حالــة 
   3.ممثلة للمجتمع لتكون النتائج أيضا ممثلة للمجتمع 

 
 
 
 
 

                                                           
دار الحامد للنشر و التوزيع  ، 2ط ، البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،الرحمن التل و  خرون  وائل عبد 1

 . 42،43ص ، 2007،عمان  ،األردن 
 ،الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ، 2ط ،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث  ،محمد الغريب عبد الكريم  2

 .  19ص ، 1999
 ، 1992 ،القاهرة  ،المكتبة األكاديمية  ، 1ط ، البحث العلمي أسسه و طريقة كتابته ،محمد مبار   ،محمد الصاوي  3

 . 30ص
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 :أدوات جمع البيانات  -9
يبــــدأ بجمــــع المعلومــــات الالزمــــة والتــــي تســــاعدد فــــي  بعــــد أن يقتــــرح الباحــــث الحلــــول 

وقـد يســتخدم الباحـث أسـلوب أو أكثــر فـي الحصــول علـع تلــ   ،اإلجابـة عـن تســاؤالته 
و قـد اعتمـدنا 1فقد يجمع المعلومـات عـن طريـق واحـد أو أكثـر مـن وسـيلة ،المعلومات 

 سبو  المالحظة العلمية دون مشاركة من خالل مشاهدتنا الستخدام الطلبة للفي
حيـث أن هـذد األدوات تتناسـب  ،وكذل  االستبيان  ،و ممارستهم لبعا قيم المواطنة 

 .وطبيعة دراستنا 
 :ــــ المالحظة 1 . 9
وفي كطارها المتميز ووفق ظروفهـا  ،هي مشاهدة الظاهرة محل الدراسة عن كثب     

و حسـب  2.حيث يتمكن الباحث من مراقبـة تصـرفات تفـاعالت المبحـوثين  ،الطبيعية 
Frey  لمــا تــوفرد مــن  ،تعتبــر مــن بــين أكثــر األدوات اســتخداما فــي دراســات االتصــال

  3.ميزة جمع عدد كبير من البيانات و المعلومات 
أيـــن  ،حيـــث يكـــون هـــذا مـــن خـــالل مالحظاتنـــا لتفـــاعالت وتصـــرفات طلبـــة الجامعـــة  

   .  يظهر هذا في سلوكياتهم وممارساتهم
 :ان ـــ استمارة االستبي2.9
تعــرف اســتمارة االســتبيان علــع أنهــا كحــد  طــرق جمــع المعلومــات مــن المبحــوثين    

حيــث تكــون األســئلة  ،بواســطة أســئلة مكتوبــة يقــدمها الباحــث بنفســه أو بواســطة البريــد 
منصـــبة حـــول معرفـــة الـــرأي العـــام و الخـــاص ومواقفـــه و أحكـــام تقييمـــه حـــول الحقـــائق 

و تعتبـــر مـــن أكثـــر األدوات اســـتعماال  4.لمحفـــزات والظـــواهر االجتماعيـــة أو الـــدوافع وا
فـــي جمـــع البيانـــات خاصـــة فـــي البحـــوث السوســـيولوجية كمـــا تعـــرف علـــع أنهـــا نمـــوذ  
يضــــم مجموعــــة أســــئلة توجــــه كلــــع األفــــراد مــــن أجــــل الحصــــول علــــع معلومــــات حــــول 

                                                           
 ..66ص ،مرجع سابق  ، العزاويرحيم كرو  1
 ،نالعي ،دار الفالح للنشر والتوزيع  ، 1ط ، البحث اإلعالمي مفهومه و إجراءاته ومناهجه ،السيد عمر مصطفع  أحمد 2

 .83ص  ، 2003
ب  ،دار القصبة للنشر ،ترجمة بوزيد صحراوي و  خرين ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية  ،موريس أنجرس  3
  .  107ص ، 2006الجزائر ،ط
 .35ص ، 1970 ،بيروت ،دار النهضة العربية  ،المنطق والمنهج العلمي  ،محمد فتحي الشنيطي  4
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موضوع أو مشكلة أو موقـف و يـتم تنفيـذ االسـتمارة كمـا عـن طريـق المقابلـة الشخصـية 
  1.ترسل كلع المبحوثين عن طريق البريد  أو أن 

حيث اعتمدنا علع االستبيان في موضوع دراستنا الذي هـو حـول اسـتخدام الفيسـبو    
واثــر هــذا االســتخدام علــع قــيم المواطنــة لــد  الطلبــة الجــامعيين قصــد جمــع البيانــات 
ة  والمعلومـــات والحقـــائق والتعـــرف علـــع المواقـــف واآلراء التـــي تخـــص موضـــوع الدراســـ

 :واحتوت استمارة االستبيان مجموعة محاور تمثلت في 
يضـم مجموعــة مـن األســئلة المتعلقـة بالســمات العامـة للمبحــوثين : البيانـات الشخصــية 

 .الخ ...... كالجنس والسن و المستو  التعليمي 
اسـتخدام الطالـب الجـامعي  داتعـاتسعع لمعرفـة  ضم مجموعة أسئلة :المحور األول 

 .أسئلة خمسة حتو  علع و ا بو للفيس
ضـــم مجموعـــة أســـباب الســـتخدام لطالـــب الجـــامعي للفيســـبو  قصـــد : المحـــور الثـــاني 

 .و بلغ عددها خمسة  السبب وراء كستخدام الطالب الجامعي للفيسبو  معرفة
مجموعهـــا خمســـة مـــرا  مـــن قـــيم المواطنـــة مجموعـــةيحتـــوي علـــع : المحـــور الثالـــث 

 .أثناء االستخدام  ي نقلهاة ما كذا كان الفيسبو  سببا ففمعر 
يتضــمن مجموعــة أســئلة تهــدف كلــع معرفــة  ثــار اســتخدام الفيســبو  : المحــور الرابــع 

 .علع قيم المواطنة لد  الطالب الجامعي و مجموعها ثمانية أسئلة  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،ديوان المطبوعات الجامعية  ، 2ط ، ت على منهجية البحث العلمي في العلوم اإلجتماعيةتدريبا ،رشيد زرواتي  1

 .182ص ،2008  ،قسنطينة 
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 :مجتمع البحث وعينة الدراسة   -10
يســــبو  علــــع قــــيم بنــــاًء علــــع موضــــوع دراســــتنا التــــي تبحــــث فــــي اثــــر اســــتخدام الف   

 .   تم تحديد مجتمع البحث والعينة التي سندرسها  ،المواطنة 
 :مجتمع البحث  -10.1

تعتبـــر مرحلـــة تحديـــد مجتمـــع البحـــث مـــن أهـــم الخطـــوات المنهجيـــة فـــي البحـــوث       
حيــث يتوقــف عليهــا كجــراء البحــث  ،االجتماعيــة وهــي تتطلــب مــن الباحــث دقــة بالغــة 

ويواجه الباحث عند شروعه في القيام ببحثـه مشـكلة تحديـد ،وتصميمه و كفاءة نتائجه 
 1.نظام العمل أي اختيار مجتمع البحث أو العينة التي سيجري عليها دراسته وتحديدها

حيث يتمثل مجتمع بحث دراستنا في مستخدمي الفيسـبو  لطلبـة قسـم علـوم اإلعـالم   
 .صدي مرباح ورقلة   واالتصال كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قا

 :عينة الدراسة  -10.2       
تعــرف عينــة الدراســة أنهــا عبــارة عــن عــدد مــن المفــردات التــي ســوف يتعامــل معهــا    

و يشـترط  ،الباحث منهجيا ويسـجل مـن خـالل هـذا التعامـل البيانـات األوليـة المطلوبـة 
 ستنا ومجتمعو نظرا لطبيعة درا 2.في هذا العدد أن يكون ممثال لمجتمع البحث 

يكـون فيهـا االختبـار  ، "عينة مير احتمالية "البحث اعتمدنا علع العينة القصدية التي 
  3.كيفي من قبل الباحث للمبحوثين استنادا كلع أهداف بحثه 

مفردة من مسـتخدمي  101كذ تم اختيار العينة القصدية الحصصية والتي تتكون من  
واالجتماعيــة  االتصــال كليــة العلــوم اإلنســانيةو  الفيســبو  مــن طلبــة قســم علــوم االعــالم

والمســجلين فــي الســنة الجامعيــة ( ليســانس ـ ماســتر ) بجامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة 
 .2018ـــــ  2017

 
 

                                                           
 ،اإلسكندرية  ،ب ط  ،المكتب الجامعي الحديث  ، الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية  ،محمد شفيق  1

    .112ص ،0020 ،مصر
 .75ص ،  1982،دار العلم للماليين  ،بيروت  ، 2ط ، في العلوم السلوكية  أسس البحث العلمي ،فاخر عاقل  2
 .208ص ، 2004 ،األردن  ، 1ط ،دار الشروق للنشر  ، مناهج البحث في علم االجتماع  ،معن خليل العمر  3
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 .ت المدروسة من المجموع الكلي لعدد الطلبة من المستويا% 10حيث أخذنا   

 . المدروسة ياتيوضح توزيع العينة حسب المستو  01جدول رقم 
 

 :اإلطار الزماني والمكاني للدراسة  -11
 :اإلطار الزماني للدراسة  11.1
دام المجال الزمني للدراسة في الفترة الممتدة مـن نهايـة شـهر جـانفي كلـع شـهر مـاي   

علــع بعــا الدراســات الســابقة حيــث تــم اإلطــالع  ، 2018-2017للموســم الجــامعي 
ثـم قمنـا بتصـميم االسـتمارة و تحكيمهـا  ،التي تناولت نفس الموضوع و االستفادة منها 

 .و  معالجتها وتحليلها  عليها و توزيعها علع المبحوثين ثم تفريغ البيانات المتحصل
 :اإلطار المكاني للدراسة  -11.2
بقسـم ) الجزائـر  (صـدي مربـاح ورقلـة تمت الدراسة و مجالها المكـاني جامعـة  قا     

.علـــــــــــــــــوم اإلعـــــــــــــــــالم واالتصـــــــــــــــــال كليـــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــوم اإلنســـــــــــــــــانية واالجتماعيـــــــــــــــــة 

 التخصص
 

 عدد مفردات العينة عدد الطلبة الكلي

 36 359 السنة ثانية ليسانس
 30 303 السنة ثالثة ليسانس

أولـــــــــــى ماســـــــــــتر اإلتصـــــــــــال 
 هيري والوسائط الجديدةالجما

157 16 

 2 23 أولى ماستر سمعي بصري
 2 20 ثانية ماستر إذاعة وتلفزيون

ثانية ماستر تكنولوجيا االتصال 
 الجديدة

146 15 

 101 1008 المجموع
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 لتطبيقياإلطار ا

بيانـــات المتحصـــل اســـتنادا لل بيانـــات الدراســـة الميدانيـــة يتنـــاول هـــذا اإلطـــار تحليـــل   
وزيعهــــا علــــع المبحــــوثين و التــــي قــــدر عــــدد اإلســــتبيان التــــي تــــم تعليهــــا مــــن كســــتمارة 

وتفريغهــا  050-50ثــم ترقيمهــا مــن  ،مفــردة كذ تــم كســترجاعها كلهــا  050ب  حاالتهــا
كذ تـــم تبويـــب اإلجابـــات فـــي شـــكل  ،البيانـــات  و تحليـــل spssبعـــد ذلـــ  ترميزهـــا بنظـــام 

عليــق عليهــا كمــا وكيفــا و كيجــاد تفســيرات جــداول تحمــل تكــرارات و نســب مئويــة مــع الت
 .ذات دالالت ألجوبة الطلبة المبحوثين 

 :البيانات الشخصية للمبحوثين   

الشخصية الباحث في التعرف علع سمات و خصائص المبحـوثين  تساعد البيانات   
كمــا يعتمــد عليهــا كمؤشــرات فــي تحليــل البيانــات الميدانيــة حســب مــا يــراد الباحــث ومــا 

 .متغيرات الدراسة و أهدافها  تقتضيه
لــذل  كشــتملت دراســتنا علــع معرفــة البيانــات الشخصــية للمبحــوثين وتضــمنت أربعــة   

 .أسئلة 
 .ــــ الجنس 

 .ــــ المستو  الجامعي 
 .ــــ السن 

 .ــــ الحالة اإلجتماعية 
 .بالبيانات الشخصية للمبحوثين  ةالخاص نتائج

 .للفيسبو  كستخدام الطالب الجامعي  اتالخاص بعاد : ألولنتائج المحور ا
 . الخاص بيسباب كستخدام الطالب الجامعي للفيسبو   : لثانينتائج المحور ا

الفيسـبو  سـببا فـي نقـل  ب عتبـار مـا كذا كـان كسـتخدام الخـاص :نتائج المحور الثالث 
  . قيم المواطنة كلع الطالب الجامعي

ـــع  ـــائج المحـــور الراب ام الفيســـبو  علـــع قـــيم المواطنـــة لـــد  الخـــاص بـــيثر كســـتخد: نت
 .الطالب الجامعي 
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 لتطبيقياإلطار ا

                                                                                                             : البيانات الشخصية للمبحوثين

 : توزيع مفردات الدراسة حسب الجنس ـــــ1 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس( 12)جدول رقم
أكثـــر مـــن نســـبة  %05.0يالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول أن نســـبة اإلنـــاث و المقـــدرة ب 

 %40.0الذكور والتي قدرت ب 
الــذكور وكــذل  حيــث يعــود هــذا لكــون التخصصــات يغلــب عليهــا اإلنــاث  أكثــر مــن  

طريقــة اختيــار مفـــردات العينــة باالعتمـــاد علــع العينـــة الحصصــية  ممـــا انعكــس علـــع 
 .نسبة عدد مفردات الدراسة 

  
 

 
يوضح توزيع مفردات الدراسة حسب الجنس( 11)شكل رقم   

 لمئويةا النسبة التكرار نوع الجنس
 %40.0 05 ذكر
 %05.0 00 أنثع

 %055 050 المجموع
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 لتطبيقياإلطار ا

توزيع مفردات العينة حسب المستوى الجامعيــــ 2  

يوضح توزيع مفردات العينة حسب المستوى الجامعي( 13)جدول رقم   
مفــردة أي  02يتبــين مــن الجــدول أن أملــب المبحــوثين مــن طــور ليســانس وهــذا بتكــرار 

مــــرة  00بينمــــا تكــــرر عــــدد الطلبــــة المبحــــوثين فــــي طــــور الماســــتر  ، %00.2بنســــبة 
 .%00.0وبنسبة 

 
 الجامعي المستوى حسب الدراسة مفردات توزيع يوضح( 12)شكل رقم 

 المئوية النسبة التكرار المستوى الجامعي
 % 63.4 02 ليسانس
 % 00.0 00 ماستر
 %055 050 المجموع
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 لتطبيقياإلطار ا

  توزيع أفراد العينة حسب السنــــ  3 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن( 14)جدول رقم 
سـنة  05و  45راوح مـابين يتبين من خالل الجدول أن مالبية أفراد الدراسة سنهم يتـ  

ثــم يــيتي عــدد األفــراد الــذين يقــل ســنهم  ،% 00.5مــرة بنســبة  00 حيــث تكــرر عــددهم
وفــي األخيــر يــيتي عــدد  ، %0.5مــرات أي بنســبة  0ســنة كذ تكــرر عــددهم  45عــن 

ســنة وكــان تكــرارهم بعــدد واحــد أي مــا يعــادل نســبة  05الــذين يزيــد ســنهم عــن  األفــراد 
0.5. % 
مالبـا مـا يكـون يرجع تفسير هـذا كلـع تـالءم الفئـة العمريـة و المرحلـة الدراسـية التـي    

أفرادها الذين بهذا العمر في الجامعة علع مير اآلخرين الذين يكونون لـم يلتحقـوا بعـد 
 .بالجامعة أو تخلوا عنها 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن( 13)شكل رقم 

 المئوية النسبة التكرار السن
 3.0% 0 20 من أقل
 96.0% 97 30و 20 ما بين
 1.0% 1 30من أكثر

 %055 050 المجموع
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 لتطبيقياإلطار ا

 اد العينة حسب الحالة االجتماعيةتوزيع أفر ــــ  4

 ةاد العينة حسب الحالة االجتماعييوضح توزيع أفر ( 15)جدول رقم 

مـرة  04يتض  من خالل الجدول أن معظم الطلبة المبحوثين مير متزوجين بتكـرار   
 . %2.0مرات أي بنسبة  0وبلغ تكرار المتزوجين  ، %00.0وبنسبة 

 تتالءم النتائج و الفئة العمرية كون املب الطلبة المبحوثين أعمارهم ما   
االقتصــادية التــي تــؤثر ويعــود أيضــا للظــروف االجتماعيــة و  ،ســنة  05و  45بــين   

 .علع سن الزوا  لد  المبحوثين 

 
 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية( 14)شكل رقم 

 المئوية النسبة التكرار الحالة االجتماعية
 % 00.0 04 (عزباء)أعزب 

 % 2.0 0 (ة)متزوج  
 %055 050 المجموع
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 لتطبيقياإلطار ا

 للفيسبوك الجامعي عادات إستخدام الطالب:  المحور األول  

 بداية استخدام المبحوثين للفيسبوك  توزيع  ــــ5   

 المئوية النسبة التكرار المدة
 10.9% 11 ةأقل من سن
 18.8% 19 منذ سنتين
 70.3% 71 أكثر من ذلك
 %100 050 المجموع

 يوضح  بداية استخدام المبحوثين للفيسبوك( 16)جدول رقم 

يالحظ من خالل الجدول أن أملب الطلبة يستخدمون الفيسبو  منـذ أكثـر مـن سـنتين  
بو  منـذ سـنتين يليهـا اسـتخدامهم للفيسـ ،% 05.0مـرة أي بنسـبة  00حيث تكرر هذا 

مـرة  00ثم االسـتخدام منـذ أقـل مـن سـنة كذ تكـرر  ،% 02.2مرة و بنسبة  00بتكرار 
 % .05.0بنسبة 

يرجـــع هـــذا المـــتالكهم لألجهـــزة الذكيـــة وتوفرهـــا علـــع خدمـــة الجيـــل الثالـــث والرابـــع    
ممـا أتـاح  ،كذل  االنتشـار الواسـع للفيسـبو  بـين أوسـاط الطلبـة  ،لالتصال باالنترنت 

 . تخدام الفيسبو  منذ هذد المدة اس

 
 يوضح  بداية استخدام المبحوثين للفيسبوك( 15)شكل رقم 
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 لتطبيقياإلطار ا

 أوقات استخدام الفيسبوك لدى المبحوثينتوزيع ــــ 6 

 المئوية النسبة التكرار األوقات
 1.0% 1 صباحا
 5.0% 5 مساء
 17.8% 18 ليال

 76.2% 77 محدد وقت هناك ليس
 %100 050 المجموع

 يوضح أوقات استخدام الفيسبوك لدى المبحوثين( 17)جدول رقم 

يتبين من خالل الجدول أن أملب المبحوثين ليس لهم وقت محدد الستخدام    
ثم يستخدمونه ليال كذ تكرر  ،% 00.4مرة بنسبة 00الفيسبو  حيث تكرر هذا 

ارهم ر كتويلي هذا وقت االستخدام في المساء  ،% 00.2مرة أي بنسبة  02 عددهم
الذي  صباحا و أخيرا استخدامهم للفيسبو % 0.5مرات أي ما يعادل نسبة  0 بعدد

% .0.5تكرر مرة واحدة بنسبة   
   يمكن كرجاع هذا المتال  المبحوثين لمختلف األجهـزة الذكيـة التـي تتـي  حملهـا    
ثــم  ،مــع كمكانيــة ربطهــا باالنترنــت واســتخدام الفيســبو  فــي أي وقــت  ،و التنقــل بهــا  

استخدامه ليال وهـو مـا يفسـر بتـوفر الوقـت بعـد الـتخلص مـن االرتباطـات فـي الصـباح 
  .والمساء 

 
يوضح أوقات إستخدام الفيسبوك لدى المبحوثين( 16)رقم  شكل  
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 لتطبيقياإلطار ا

 عدد الساعات التي تقضى على الفيسبوكتوزيع ــــ 7

 المئوية النسبة التكرار عدد الساعات
 %40.2 42 اقل من ساعة

 %20.0 05 ساعات3ة كلع من ساع
 %40.0 40 أكثر من ذل 
 %055 050 المجموع

 يوضح عدد الساعات التي تقضى على الفيسبوك( 18)جدول رقم 

نالحــظ مــن خــالل الجــدول  أن نســبة  الســاعات التــي تقضــع علــع الفيســبو  مــن    
ثـم تالهـا نسـبة  % 20.0بنسـبة  42ساعات هي األكثـر حيـث  تكـررت  0ساعة كلع 

ثـــم نســـبة  %40.0مـــرة بنســـبة  40ســـاعات التـــي تكـــررت  0ســـتخدام  األكثـــر مـــن اال
 . %40.2مرة وبنسبة  42االستخدام أقل من ساعة بتكرار 

كذ تعكــس هــذد النتــائج تــوفر األجهــزة الذكيــة التــي تمكــن مــن قضــاء هــذا الكــم مــن    
 .في ظل ارتباطاتهم األخر   ،حيث يستخدمونه بطريقة متقطعة  الساعات فقط

 
 يوضح عدد الساعات التي تقضى على الفيسبوك( 17)شكل رقم 
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 لتطبيقياإلطار ا

 وتيرة استخدام الفيسبوك لدى المبحوثين ـــ توزيع8

 نيوضح وتيرة استخدام الفيسبوك لدى المبحوثي( 19)جدول رقم 
 
 مرة 02كثر بتكرار هي األنالحظ من الجدول أن وتيرة االستخدام المتوسطة   

أي مــــرة  40تلتهــــا وتيــــرة االســــتخدام بطريقــــة مكثفــــة وهــــذا بتكــــرار  ، %00.2وبنســــبة 
 .%00.2مرة بنسبة  00ثم الوتيرة النادرة حيث تكررت   %45.2بنسبة 

كة االنترنـــت للجيلـــين الثالـــث يعـــود هـــذا المـــتال  الطلبـــة لألجهـــزة الذكيـــة وتـــوفر شـــب  
 .والرابع مما يسهل بعا الشيء عملية االتصال باالنترنت والدخول للفيسبو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المئوية النسبة التكرار الوتيرة
 15.8% 16 نادرة

 63.4% 64 متوسطة
 20.8% 21 كثيفة
 %055 050 المجموع
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 لتطبيقياإلطار ا

 
 
 سب متغير الجنسالمبحوثين ح لدى وتيرة استخدام الفيسبوك ــــ توزيع9

 يوضح وتيرة استخدام الفيسبوك لدى المبحوثين حسب متغير الجنس( 11)جدول رقم 

 

م المبحوثين الـذين يسـتخدمون الفيسـبو  أكثـر  بـوتيرة يتبين من خالل الجدول أن معظ
أمـا الـذكور  ،% 20.04مـرة وبنسـبة  22متوسطة وحسب الجـنس هـن اإلنـاث بتكـرار 

  مكثفةثم تلتها استخدامهم للفيسبو  بوتيرة  ،% 00.22مرة أي بنسبة  00فبتكرار 
 الــذكور اأمــ %04.20دل نســبة امــرة وهــو مــا عــ 00و الغالبيــة كانــت لإلنــاث بتكــرار 

و الــوتيرة األخيــرة كانــت بصــفة نــادرة وحســب % 0.04مــرات بنســبة  2 فتكــرر عــددهم
الـــذكور  و ،% 0.05مـــرات و بنســـبة  05الجـــنس كـــان معظمهـــن مـــن اإلنـــاث بتكـــرار 

 % .0.02مرات أي بنسبة  0عددهم  راتكر كان 

 

 

 الوتيرة
 
 

 الجنس

 كثيفة متوسطة نادرة

موع
مج
ال

 
 النسبة 

 النسبة التكرار ةالنسب التكرار النسبة التكرار

 %40.0 05 %0.04 52 %00.22 00 %0.02 50 ذكور

 %05.0 00 %04.20 00 %20.04 22 %0.05 05 إناث

 % 055 050 %45.00 40 %00.00 02 %00.22 00 المجموع
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 لتطبيقياإلطار ا

 

مـن التـي هـي و التي تستخدم الفيسبو  بوتيرة مكثفة  ن الغالبيةأ ما سبق يمكن تفسير  
اإلنــاث ألنهــن يمــتلكن وقــت فــراغ أكثــر مــن الــذكور كــون وقــتهم اقــل ولــديهم ارتباطــات 

 . أكثر علع حساب اإلناث اللواتي يقضين جل وقتهن بالمنزل 

   

 
 يوضح وتيرة استخدام الفيسبوك لدى المبحوثين حسب متغير الجنس( 18)شكل رقم 
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 لتطبيقياإلطار ا

 ة على الفيسبوكطبيعة المنشورات المتابع ــــ توزيع11

ـــــــــــــة  طبيع
 المنشورات

 المجموع متنوعة إجتماعية إقتصادية رياضية دينية سياسية ثقافية
 

 050 00 0 0 0 0 0 00 التكرار
 %055 %00.2 %0.0 %0.5 %2.0 %2.0 %0.5 %04.0 النسبة

 كالمنشورات المتابعة على الفيسبو  يوضح طبيعة( 11)جدول رقم 

كثر مـــن المتنوعـــة  احتلـــت  املـــب النســـب بـــي شـــوراتيوضـــ  الجـــدول أعـــالد أن المن  
 التـــــي الثقافيـــــةثـــــم تلتهـــــا المنشـــــورات  %00.2مـــــرة بنســـــبة  00 النصـــــف كذ تكـــــررت

وهــو مــا ثــم تكــررت الدينيــة و الرياضــية بــنفس العــدد  %04.0مــرة بنســبة  00تكــررت
ثم جاءت فـي األخيـر  %0.0بعد ذل  االجتماعية بتكرار و بنسبة  %2.0بنسبة كان 
 . %0.5مرات بنسبة 0شورات السياسية مكررة المن

كلــع االنفتــاح وحــب اإلطــالع علــع كــل مــاهو  أنهــا تعــود يمكــن تفســير هــذد النســب   
  . جديد في شتع المجاالت المتنوعة

 
 يوضح طبيعة المنشورات المتابعة على الفيسبوك( 19)شكل رقم 
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 لتطبيقياإلطار ا

 أسباب استخدام الطالب الجامعي للفيسبوك : المحور الثاني 

 أسباب استخدام الفيسبوك من قبل المبحوثين  ــــ11
 
 

 اإلجابة
 
 

 األسباب

 المجموع 5المرتبة  4المرتبة  3المرتبة  2المرتبة  1المرتبة 

النســــــــــــبة  التكرار
 المئوية

النســــــــــــبة  التكرار
 المئوية

النســــــــــــبة  التكرار
 المئوية

النســــــــــــبة  التكرار
 المئوية

النســــــــــــبة  التكرار
 المئوية

بة النســـــ التكرار
 المئوية

ـــــــــــه  الترفي
 21 17.8% 18 والتسلية 

 
%20.8 

28 %27.7 28 %27.7 6 %5.9 
       

 
 

111 
      
      

   
 

 
 
 

100% 
 
 

      

زيـــــــــــــــادة 
 5.0% 5 10.9% 11 22.8% 23 33.7% 34 27.7% 28 المعلومات

التواصـــــــل 
مـــــــــــــــــــــع 
 األصدقاء 

43 %42.6 30 %29.7 20 %19.8 6 %5.9 2 %2.0 

التعبيــــــــــر 
 5.0% 5 50.5% 51 25.7% 26 10.9% 11 7.9% 8 ن ارائيع

الهــــــــروب 
 81.2% 82 5.0% 5 4.0% 4 5.9% 6 4.0% 4 من الواقع

 يبين أسباب استخدام الفيسبوك من قبل المبحوثين( 12)جدول رقم 

األول الستخدام الطلبة للفيسبو  هو للتواصـل  بالسب أننالحظ من خالل الجدول    
تـالد سـبب زيـادة  ،% 24.0مـرة بنسـبة  20يث تكرر هذا السبب أوال مع األصدقاء ح

مـرة ومـا  02ثـم الترفيـه و التسـلية بتكـرار % 40.0بنسبة  42المعلومات كذ تكرر أوال 
مــرات  2بعــد هــذا جــاء خيــار ســبب التعبيــر عــن ارائــي وتكــرر ،% 00.2يعــادل نســبة 
مــرات  2واقــع بتكــرار و فــي األخيــر كــان الســبب هــو الهــروب مــن ال% 0.0أي بنســبة 
 %. 2.5وبنسبة 

يفســـر هـــذا أن أملـــب  الطلبـــة يســـتخدمون الفيســـبو  كوســـيلة رئيســـية لالتصـــال مـــع   
األصـدقاء كونـه أصـب  بـديل فـي كثيــر مـن األحيـان عـن اإلتصـال الشخصـي و أســهل 

ــــي هــــذا اســــتخدامهم ،كــــذل   ــــم يل ــــتهم  الفيســــبو  ث ــــي رمب ــــادة المعلومــــات وهــــو يعن لزي
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 لتطبيقياإلطار ا

بعـد هـذا جـاء  ،ستزادة بالمعلومات علع اختالفها كضافة للحاجة كليهـا المستمرة في اال
ســبب الترفيـــه والتســلية و هـــو مــا يفســـر اســتخدام الطلبـــة للفيســبو  الجـــل تغييــر الجـــو 

و رابعــا كــان ســبب اسـتخدام الطلبــة للفيســبو  ألجــل  ،والتنفـيس مــن ضــغوطات الحيـاة 
ة لإلبـــداء بـــرأيهم وتبـــادل األفكـــار  عبيـــر اآلراء الـــذي يبـــين أن الطلبـــة يعطـــون مســـاحتال

 وأخيرا جاء خيار سبب الهروب من الواقع الذي يفسر أنهم مدركون لواقعهم 
 .و يتعاملون مع الفيسبو  كواقع افتراضي

 في نقل قيم المواطنة للطالب الجامعيإعتبار الفيسبوك سببا : المحور الثالث 

 قيم المواطنة للطالب الجامعي  سببا في نقل و إعتباره الفيسبوكستخدام إــــ 12
 االجابة

 
 
 

 قيم
 المواطنة

 المجموع أوافق بشدة أوافق محايد  ال أوافق  ال أوافق بشدة

النســبة  التكرار
 المئوية

النســــــــبة  التكرار
 المئوية

النســــــــبة  التكرار
 المئوية

النســــــــبة  التكرار
 المئوية

النســبة  التكرار
 المئوية

النســـبة  التكرار
 المئوية

قيمــــــــــــة 
 6.9% 7 42.6% 43 21.8% 22 18.8% 19  9.9% 10 المساواة 

       
 
 

111 
      
      

   
 

 
 
 

100% 
 
 

      

قيمــــــــــــة 
 العدل

9 %8.9 18 %17.8 40 %39.6 27 %26.7 7 %6.9 

قيمــــــــــــة 
 5.9% 6 29.7% 30 31.7% 32 18.8% 19 13.9% 14 االلتزام 

قيمــــــــــــة 
 3.0% 3 39.6% 40 30.7% 31 21.8% 22 5.0% 5 التوازن

قيمــــــــــــة 
 الـــــــــوالء
  ءواإلنتما

10 %9.9 23 %22.8 26 %25.7 34 %33.7 8 %7.9 

 يوضح إمكانية اعتبار الفيسبوك سببا في نقل قيم المواطنة للطالب الجامعي( 13)جدول رقم 
 
يتبـــين مـــن خـــالل الجـــدول عنـــد جمـــع أن أملـــب المبحـــوثين اختـــاروا خيـــار أوافـــق ممـــا  

أن الفيسبو  يعـد سـببا فـي نقـل قـيم المواطنـة لـديهم حيـث تراوحـت  يعني موافقتهم علع
ة الــــذين ي هـــذا خيــــار محايـــد كذ تراوحــــت نســـبويلــــ ،% 24.0و% 40.0النســـب بـــين 

ممــا يعنـي تــرددهم وحيــادهم فـي كعطــاء حكــم مباشــر % 00.0و% 40.2بــين اختـارود 
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 لتطبيقياإلطار ا

نسـبة موافقـة  بالنظر لتنوع المنشورات علع الفيسبو  حيـث سـجلت قيمـة المسـاواة أكبـر
التــي  ثــم قيمــة االــوالء واالنتمــاء% 00.0تلتهــا قيمــة التــوازن بنســبة % 24.0قــدرت ب 

وفي األخيـر جـاءت قيمـة %  40.0و بعدها قيمة االلتزام بنسبة %00.0بنسبة  كانت
 .%40.0بنسبة  العدل

حيــث يمكــن تفســير نتــائج الجــدول بــين الفيســبو  يعتبــر ســببا فــي نقــل قــيم المواطنــة  
كــذل   ،ممــا يجعــل الطالـب يكتســب قــيم مواطنــة تسـاهم فــي حياتــه  ،لـب الجــامعي للطا

قـيم   مـع يعود كلع كـون الطالـب بمسـتو  ثقـافي يمكنـه مـن التعـاطي بالشـكل المطلـوب
 . المواطنة 
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 لتطبيقياإلطار ا

 أثر إستخدام الفيسبوك على قيم المواطنة: المحور الرابع 
 على فهم األمور المتعلقة بالمواطنة تهساعدمو الفيسبوك  ــــ إستخدام 13 

 المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 %0.0 0 دائما
 %22.4 20 أحيانا
 %0.0 05 أبدا

 %111 111 المجموع
  يوضح مساعدة الفيسبوك على فهم األمور المتعلقة بالمواطنة( 14)جدول رقم 

مور المتعلقة بالمواطنة نالحظ من خالل الجدول أن مساعدة الفيسبو  علع فهم األ
تالد  ،% 22.4مرة أي بنسبة  20تكرر هذا الخيار  لم يكن دائما و كنما أحيانا حيث

 تكرر حيثو في األخير جاء خيار دائما % 0.0مرات وبنسبة  05خيار أبدا بتكرار 
 %.0.0مرات أي ما يعادل 0 بعدد
ـــة واعـــون بقـــيم المواطنـــة وان مـــا فـــي ا هـــميمكـــن تفســـير هـــذا أن    لفيســـبو  مـــن محاول

كـذل  يرجـع كلـع  ،لمساعدتهم علع فهم األمور المتعلقة بالمواطنة مـدر  لـديهم مسـبقا 
 .تنوع ما ينشر في الفيسبو  علع قيم المواطنة فتارة يكون و تارة أخر  ال يكون

 
 يوضح مساعدة الفيسبوك على فهم األمور المتعلقة بالمواطنة( 11)شكل رقم 
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 لتطبيقياإلطار ا

 المشاركة في األنشطة والقضايا الوطنية و إتاحته لفيسبوكاــــ إستخدام  14

 المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 5.9% 6 دائما
 72.3% 73 أحيانا
 21.8% 22 أبدا

 %111 111 المجموع
 يوضح إتاحة الفيسبوك المشاركة في األنشطة والقضايا الوطنية( 15)جدول رقم 

   ال يتي  دائما المشاركة في األنشطةيتبين من خالل الجدول أن الفيسبو     
مـــا مـــرة أي  00فقــط أحيانـــا كذ تكـــررت لــد  المبحـــوثين أحيانــا  ،و القضــايا الوطنيـــة  

ثــم جــاء خيــار  ،% 40.2مــرة وبنســبة  44بعــدها تكــررت أبــدا %  04.0بنســبة جــاء 
 % .0.0ما يعادل نسبة  أيمرات  0 دائما حيث تكرر

لمبحــوثين علــع الفيســبو  المنشــورات التــي تتــي  يمكــن كرجــاع هــذا كلــع عــدم ظهــور ل  
كــذل  ضــعف كمكانيــة كتاحــة  ،لوطنيــة بصــفة دائمــة االمشــاركة فــي األنشــطة والقضــايا 

 .هذد المشاركة واقعيا بعد عرضها افتراضيا و بقاء هذا كلكترونيا دون صفة فعلية 

 
 لوطنيةيوضح إتاحة الفيسبوك المشاركة في األنشطة والقضايا ا( 11)شكل رقم 
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 لتطبيقياإلطار ا

 في فهم األمور المتعلقة بالمجتمع والوطن   مساهمتهو الفيسبوك  ــــ إستخدام 15

 المئوية النسبة التكرار االجابة
 24.8% 25 ال
 75.2% 76 نعم

 %111 050 المجموع
 يوضح مساهمة الفيسبوك في فهم األمور المتعلقة بالمجتمع والوطن( 16)جدول رقم 

لجـــــدول أن الفيســـــبو  يســـــاهم فـــــي فهـــــم األمـــــور المتعلقـــــة نالحـــــظ مـــــن خـــــالل ا      
مـــا  مـــرة 00حيـــث تكـــررت اإلجابـــة نعـــم  ،بـــالمجتمع والـــوطن لـــد  الطالـــب الجـــامعي 

 % .42.2مرة أي بنسبة  40ال فتكرر عددها  ما اإلجابةأ %00.4نسبة عادل 

عرفـة يمكن تفسير هذا انه يعود الهتمام المبحوثين بالمجتمع والـوطن و محـاولتهم م   
 .حبا لمعرفة  خر األخبار و مواكبة لكل ما هو جديد  ،كل جديد يخص هذا المجال 

 
 يوضح مساهمة الفيسبوك في فهم األمور المتعلقة بالمجتمع والوطن( 12)شكل رقم 
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 لتطبيقياإلطار ا

  استخدام الفيسبوك و تعزيز قيم المواطنة لدى الطالب الجامعيــــ  16 

 المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 44.6% 45 ال
 55.4% 56 نعم

 %111 111 المجموع
 يوضح استخدام الفيسبوك و تعزيز قيم المواطنة لدى الطالب الجامعي( 17)جدول رقم 

يتبــــين مــــن خــــالل الجــــدول أعــــالد أن اســــتخدام الفيســــبو  يعــــزز قــــيم المواطنــــة لــــد    
 و مـا كـان مـرة 00 عـددها ختيارهم لإلجابة نعـم التـي تكـررالوهذا  ،عي الطالب الجام

 % .22.0مرة أي بنسبة  20أما اإلجابة ال فتكررت %  00.2بنسبة 
يفســر هــذا أن اســتخدام المبحــوثين للفيســبو  يــؤثر كيجابيــا علــع قــيم المواطنــة لــديهم   

 مــا يجعــل الطالــب يعــزز قــيم المواطنــة لديــه ،مــن خــالل مــا يعــرا فيــه مــن منشــورات
م مـــدركون لقـــي الـــذي يجعلهـــم واعـــون وبـــه الطلبـــة  كضـــافة للمســـتو  لثقـــافي لتـــي يتمتـــع

 .  أكثر  بها تمسكواالمواطنة مما يؤدي كلع أن ي

 
 يوضح استخدام الفيسبوك و تعزيز قيم المواطنة لدى الطالب الجامعي( 13)شكل رقم 
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 لتطبيقياإلطار ا

 منشورات تتعارض مع قيم المواطنة و عرضهالفيسبوك ــــ  17

 المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 5.9% 6 دائما
 89.1% 90 أحيانا
 5.0% 5 أبدا

 %111 111 المجموع
 يوضح عرض الفيسبوك منشورات تتعارض مع قيم المواطنة( 18)جدول رقم  

أحيانــــا منشــــورات تتعــــارا مــــع قــــيم  يعــــرا يتبــــين مــــن خــــالل الجــــدول أن الفيســــبو 
بعــدد جــاء خيــار أنــه دائمــا مــع  ،% 20.0مــرة بنســبة  05المواطنــة حيــث تكــرر هــذا 

وفــــي  ،% 0.0مــــرات أي بنســــبة  0م تتعــــارا مــــع قــــيم المواطنــــة بتكــــرار يعــــرا قــــي
 األخيــر جــاء خيــار أبــدا و أنــه ال يعــرا قــيم تتعــارا مــع قــيم المواطنــة وتكــرر هــذا

 % .0.5مرات وهو ما يعادل نسبة  0 بعدد

يمكـــن تفســـير هـــذا أنـــه يعـــود كلـــع التبـــاين و التنـــوع فـــي منشـــورات الفيســـبو  و التـــي   
كـــون الفيســـبو  يوجـــد بـــه مختلـــف  ،منشـــورات تتعـــارا وقـــيم المواطنـــة تخللهـــا أحيانـــا 

رؤ  ميـر قـيم المواطنـة والتـي تتعـارا معهـا   لها العقليات و المستويات الثقافية والتي
أيضا قد يرجع كلع المستو  الثقافي العالي  للطالب الـذي يتحلـع بـالحس الراقـي الـذي 

عنهــا ممــا يــؤدي كلــع النظــر كلــع أي قــيم للمواطنــة ومــا هــو مختلــف  هــو يفــرق بــين مــا
 .  انه متعارا مع قيم المواطنة علع تجاوز ولو بسيط 

 

يوضح عرض الفيسبوك منشورات تتعارض مع قيم المواطنة( 14)شكل رقم   
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 لتطبيقياإلطار ا

 إلى سلوكيات مخالفة لقيم المواطنة وتأديته الفيسبوكــــ  18  

 المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 47.5% 48 ال
 52.5% 53 نعم

 %111 111 المجموع
 يوضح هل يؤدي الفيسبوك إلى سلوكيات مخالفة لقيم المواطنة( 19)جدول رقم 

يتضــ  مــن خــالل الجــدول أن الفيســبو  يــؤدي كلــع ســلوكيات مخالفــة للمواطنــة حيــث  
مـرة  22واإلجابـة ال كـان عـدد تكرارهـا  ،% 04.0مـرة بنسـبة  00تكررت اإلجابة نعم 

 % .20.0أي بنسبة 

يمكن تفسير هذا أن الفيسبو  باعتبار أنه يوجد به مختلف المستويات الثقافية   
حيث أصب  يشكل وسيلة و مساحة للتعبير عن األفكار واآلراء وان كانت ذات 

.والتي تؤدي كلع سلوكيات مخالفة لقيم المواطنة  ،مستو  متدني   

 
 ة لقيم المواطنةيوضح هل يؤدي الفيسبوك إلى سلوكيات مخالف( 15)شكل رقم 
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 لتطبيقياإلطار ا

 ستخدام الفيسبوك وتدني قيم المواطنة لدى الطالب الجامعيــــ إ 19 

 المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 74.3% 75 ال
 25.7% 26 نعم

 %111 050 المجموع
 يوضح استخدام الفيسبوك وتدني قيم المواطنة لدى الطالب الجامعي( 21)جدول رقم 

تخدام الفيســـبو  ال يـــدني قـــيم المواطنـــة لـــد  الطالـــب يوضـــ  الجـــدول أعـــالد أن اســـ  
و اإلجابــة % 02.0مــرة وبنســبة  00حيــث جــاءت اإلجابــة ال أوال بتكــرار  ،الجــامعي 

 %.40.0مرة و ما يعادل نسبة  40بنعم ثانيا كذ تكررت 

يمكن كرجاع هذا كلع أن الطلبة علع قدر من الفهم بقـيم المواطنـة و يتمتعـون بحـس   
جــاد هــذد القــيم ويتعــاملون مــع الفيســبو  بنــوع مــن الحكمــة بحيــث ال يــؤثر المســؤولية ت

  .   سلبا ويقلل أو يدني من قيم المواطنة لديهم 

 
 يوضح استخدام الفيسبوك وتدني قيم المواطنة لدى الطالب الجامعي( 16)رقم  شكل
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 لتطبيقياإلطار ا

 استخدام الفيسبوك و تأثيره على قيم المواطنة لدى الطالب الجامعي ــــ 21

 المئوية النسبة التكرار اإلجابة
 30.7% 31 تتبنى قيم مواطنة جديدة
 63.4% 64 تعدل قيم أخرى للمواطنة
تتخلى عن قيم مواطنة 

 لديك
6 %5.9 

 %111 111 المجموع
      يبــين اســتخدام الفيســبوك و تــأثيره علــى قــيم المواطنــة لــدى الطالــب الجــامعي( 21)جــدول رقــم 

ن اسـتخدام الفيسـبو  عـدل علـع قـيم المواطنـة لـد  الطالـب يظهر من خالل الجـدول أ
مــا كـــان مــرة أي  02خيــار التعــديل علــع قــيم المواطنــة عــدد حيــث تكــرر  ،الجــامعي 
بعـــدد كـــان خيـــار أن اســـتخدام الفيســـبو  جعلهـــم يتبنـــون قـــيم مواطنـــة % 00.2بنســـبة 

ار أن وفــي األخيــر جــاء خيــ ،% 05.0مــرة و بنســبة  00جديــدة كذ تكــرر هــذا الخيــار 
مــرات ومــا يعــادل  0اســتخدام الفيســبو  جعلهــم يتخلــون عــن قــيم مواطنــة لــديهم بتكــرار 

 % .0.0نسبة 

نتـــائج الجـــدول أن اســـتخدام الفيســـبو  مـــن قبـــل المبحـــوثين عـــدل علـــع قـــيم  تفســـر   
كذ يمكـــن القـــول أن  التعـــديل كـــان بمثابـــة التـــيثير اإليجـــابي بـــالنظر  ،المواطنـــة لـــديهم 

كـــــون الطلبـــــة يمتلكـــــون مـــــن المســـــتو  الثقـــــافي و الحـــــس  ،لســـــابقة لنتـــــائج الجـــــداول ا
بالمسؤولية مع قيم المواطنة ما يجعل استخدام الفيسبو  يؤثر كيجابا أي التعديل بنحـو 

 .  التحسين علع قيم المواطنة لديهم 

يبين استخدام الفيسبوك و تأثيره على قيم المواطنة لدى الطالب الجامعي( 17)رقم  شكل  



 

 

 

 نتائج الدراسة

58 
 

 :ئج العامة للدارسة النتا
 كليهـاتم استنتا  جملـة مـن النتـائج التـي تـم التوصـل  المعطيات والمعلومات تحليل بعد
 :الدراسة الميدانية وهي كالتالي  ن خاللم
 أمــا %05.0بنســبة  اإلنــاث جــنس املــب المبحــوثين مــن أن أســفرت نتــائج الدراســةــــــ  

 .%40.0نسبة الذكور كانت 
 .كانت ذات مالبية في هدا التخصص علع الذكوراإلناث ئة فأن  كلعيرجع السبب  

 مســــتو  ليســــانس مــــن فــــي الدراســــة المبحــــوثين املــــب الطلبــــة أنأوضــــحت النتــــائج ــــــــ 
 .%00.0مستو  الماستر بنسبة  ثم % 63.4بنسبة

األكثـر حضـورا بالنسبة لمتغير السن فقد  حددت بفئـات حيـث أن الفئـة العمريـة  ماــــ أ 
الفئـة  ثـم تلتهـا  96.0% هـيالتـي و  بنسـبة كبيـرة جـدا (30و (20 بـينمـا مـن كانـت 

 ( 30مـن أكثـر(فئـةو فـي األخيـر 3.0  %بنسـبة (  20مـن أقـل (مـن األقـل منهـا أي 
 مع المرحلة الدراسية التي مالبا مـا تكـون العمرية الفئة، و هذا لتناسب  1.0%بنسبة 
 .الدراسة  من المستو  في هذا

ـــ    (عزبــاء)أعــزب  مــن فئــةهــم  المبحــوثيناملــب  أناالجتماعيــة نجــد عــن الحالــة  أمــاـــ
، يمكــــن أن يعــــود هــــذا % 2.0بنســــبة ( ة)متــــزو     تــــيتي  فئــــةثــــم  % 00.0بنســــبة 

ظــروف الحيــاة التــي تــوثر أيضــا علــع ســن  للعمــر كضــافة لإلرتبــاط بالدراســة و كــذل 
  .الزوا 

ســتخدمون الفيســبو  منــذ أكثــر ي أفــراد العينــةان أن أملــب  كلــعكمــا خلصــت الدراســة ــــــ 
 أي مـــا يعـــادل  يليهـــا اســـتخدامهم للفيســـبو  منـــذ ســـنتين ،% 05.0مـــن ســـنتين بنســـبة 

، حيـــث يفســـر هـــذا  %05.0دام منـــذ أقـــل مـــن ســـنة بنســـبة ثـــم االســـتخ% 02.2نســـبة 
 .باإلنتشار الكبير للفيسبو  بين الشباب ، كضافة إلستخدامه كوسيلة لالتصال

ـــ  أن أملــب المبحــوثين لــيس لهــم وقــت محــدد الســتخدام الفيســبو   كمــا بينــت النتــائج ـــ
ويلـــي هـــذا  ،% 00.2ثـــم يســـتخدمونه لـــيال بنســـبة  ،% 00.4بنســـبة كـــان هـــذا  حيـــث

بنسـبة  صـباحا و أخيرا استخدامهم للفيسبو % 0.5وقت االستخدام في المساء بنسبة 
الفيســبو   ، حيــث يفســر هــذا أنهــم يمتلكــون أجهــزة ذكيــة تمكــنهم مــن كســتخدام% 0.5

 .   في أي وقت مع توفر الشبكات التي تتي  اإلتصال بالفيسبو  
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مـن سـاعة كلـع  للمدة أن نسبة  الساعات التي تقضع علع الفيسبو  أيضاكما تبين ــــ 
 ثم تالها نسبة االستخدام   % 20.0ساعات هي األكثر حيث  تكررت  بنسبة  ثالث

ثـــم نســـبة االســـتخدام أقـــل مـــن  %40.0ســـاعات التـــي تكـــررت  بنســـبة  0األكثـــر مـــن 
 .،كذ يفسر هذا االستخدام في ظل مختلف ارتباطاتهم  %40.2ساعة بتكرار  بنسبة 

حيـــث  كثـــراأل كانـــت هـــي المتوســـطة الفيســـبو  فـــالوتيرة ســـتخداما لـــوتيرة مـــا بالنســـبةـــــــ أ
ثـــم  ، %45.2وبنســـبة ســـتخدام بطريقـــة مكثفـــة وهـــذا تلتهـــا وتيـــرة اال ، %00.2بنســـبة 

 .%00.2يرة النادرة بنسبة الوت
معظـــم المبحـــوثين الــذين يســـتخدمون الفيســـبو  أكثــر  بـــوتيرة متوســـطة  أنكمـــا تبــين ــــــ 

أمـا الـذكور  ،% 20.04بنسـبة الوتيرة المتوسطة كانت األكثر لإلنـاث وحسب الجنس 
ــــة كانــــت  ،% 00.22بنســــبة  ــــوتيرة كثيفــــة و الغالبي ــــم تلتهــــا اســــتخدامهم للفيســــبو  ب ث

و الـــوتيرة األخيـــرة كانـــت بصـــفة % 0.04و الـــذكور بنســـبة % 04.20بة لإلنـــاث بنســـ
أمــا الــذكور بنســبة  ،% 0.05نــادرة وحســب الجــنس كــان معظمهــن مــن اإلنــاث بنســبة 

0.02. % 
التــــي تســــتخدم الفيســــبو  بــــوتيرة مكثفــــة مــــن اإلنــــاث  الغالبيــــة   أنذ  يوضــــتيمكـــن   

 .   ألنهن يمتلكن وقت فراغ أكثر من الذكور
بــي كثــر و  النســبكانــت األولــع بيملــب  ت المتنوعــةخلصــت الدراســة أن المنشــورا اكمــــــــ 

 ثم الدينية %04.0بنسبة  الثقافيةثم تلتها المنشورات  %00.2من النصف بنسبة 
ثــم  %0.0بعــد ذلــ  االجتماعيــة بنســبة  %2.0و الرياضــية بــنفس العــدد  أي بنســبة  

 . %0.5جاءت في األخير المنشورات السياسية بنسبة 
ـــ  لتواصــل اول الســتخدام الطلبــة للفيســبو  هــو الســبب األ أن  مــن الدراســة كمــا اتضـــــ

جـاء  ثـم% 40.0تـالد سـبب زيـادة المعلومـات بنسـبة  ،% 24.0مع األصـدقاء بنسـبة 
 أرائـيخيـار سـبب التعبيـر عـن  كـانبعد هـذا  ،% 00.2نسبة بالترفيه و التسلية  خيار
 %. 2.5هو الهروب من الواقع بنسبة  و في األخير كان السبب% 0.0بنسبة 

يبـــرر هـــذا أن أملـــب  الطلبـــة يســـتخدمون الفيســـبو  كوســـيلة رئيســـية لالتصـــال مــــع   
الشخصــي ثــم يلــي  االتصــالاألصــدقاء كونــه أصــب  بــديل فــي كثيــر مــن األحيــان عــن 



 

 

 

 نتائج الدراسة

61 
 

يعنــي رمبــتهم المســتمرة فــي االســتزادة مــا  لزيــادة المعلومــات الفيســبو  هــذا اســتخدامهم
 بعد هذا جاء سبب الترفيه والتسلية  ،مات علع اختالفها كضافة للحاجة كليها بالمعلو 

تغييـر الجـو والتنفـيس مـن ضـغوطات  ألجـلو هو مـا يفسـر اسـتخدام الطلبـة للفيسـبو  
و رابعــا كــان ســبب اســتخدام الطلبــة للفيســبو  ألجــل العبيــر اآلراء الــذي يبــين  ،الحيــاة 

وأخيـرا جـاء  ، علـع الفيسـبو  هم وتبـادل األفكـارأن الطلبة يعطون مساحة لإلبـداء بـرأي
خيـــار ســـبب الهـــروب مـــن الواقـــع الـــذي يفســـر أنهـــم مـــدركون لـــواقعهم و يتعـــاملون مـــع 

 . الفيسبو  كواقع افتراضي
أن أملب المبحوثين اختاروا أن الفيسبو  يعد سببا في نقـل قـيم ــــ خلصت الدراسة كلع 

ويلـــي هــــذا خيــــار  ، %24.0و% 40.0المواطنـــة لــــديهم حيـــث تراوحــــت النســـب بــــين 
ممــــا يعنــــي تــــرددهم وحيــــادهم فــــي % 00.0و% 40.2محايــــد كذ تراوحــــت نســــبه بــــين 

حيـــث ســــجلت قيمــــة  ،كعطـــاء حكــــم مباشـــر بــــالنظر لتنـــوع المنشــــورات علـــع الفيســــبو 
ثــم % 00.0 تلتهــا قيمــة التــوازن بنســبة% 24.0المســاواة أكبــر نســبة موافقــة قــدرت ب 

وفــــي %  40.0و بعــــدها قيمــــة االلتــــزام بنســــبة %00.0نســــبة واالنتمــــاء ب الــــوالءقيمــــة 
 .%40.0ير جاءت قيمة العدل بنسبة األخ
بــين الفيســبو  يعتبــر ســببا فــي نقــل قــيم المواطنــة للطالــب  نتــائجالحيــث يمكــن تفســير   

مــن خــالل االحتكــا  مــع مختلــف  ممــا يجعــل الطالــب يكتســب قــيم مواطنــة ،الجــامعي 
كــذل  يعــود كلــع كــون الطالــب بمســتو  ثقــافي  ،حياتــه فــي أفــراد المجتمــع ممــا يســهم 

  .يمكنه من التعاطي بالشكل المطلوب قيم المواطنة 
 هـذاحيـث كـان  الفيسـبو   يسـاعد علـع فهـم األمـور المتعلقـة بالمواطنـةأن  تبـين كماــــ 

 مـــاب و فـــي األخيـــر جـــاء خيـــار دائمـــا% 0.0نســـبة ب ار أبـــداتـــالد خيـــ %22.4بنســـبة 
 .  %0.0ادل يع
ن مـــــا فـــــي الفيســـــبو  مـــــن محاولـــــة أو واعـــــون بقـــــيم المواطنـــــة  الطلبـــــة هـــــذا أن يفســـــر 

كلـع  كـذل  يرجـع ،لمساعدتهم علع فهم األمور المتعلقة بالمواطنة مـدر  لـديهم مسـبقا 
 .نفتارة يكون و تارة أخر  ال يكو  تنوع ما ينشر في الفيسبو  علع قيم المواطنة
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و  ال يتـي  دائمـا المشـاركة فـي األنشـطة و القضـايا كما أن الدارسة تبين  أن الفيسبــــ ـ
ثـــم  ،% 40.2بعـــدها أبـــدا وبنســـبة  ،% 04.0بنســبة كانـــت فقـــط أحيانـــا كذ  ،الوطنيــة 

 % .0.0جاء خيار دائما نسبة 
ع هذا كلع عدم ظهور للمبحوثين علع الفيسبو  المنشورات التي تتـي  المشـاركة يرج  

ــــة كتاحــــة هــــذد ،مــــة ئفــــي األنشــــطة والقضــــايا لوطنيــــة بصــــفة دا  كــــذل  ضــــعف كمكاني
 . المشاركة واقعيا بعد عرضها افتراضيا و بقاء هذا كلكترونيا دون صفة فعلية 

كما خلصت الدراسة أن الفيسبو  يساهم في فهـم األمـور المتعلقـة بـالمجتمع والـوطن ــــ 
ال  كمـــا اإلجابـــة ، %00.4اإلجابـــة نعــم بنســـبة كانـــت حيــث  ،لــد  الطالـــب الجـــامعي 

 % .42.2فبنسبة 
الهتمام المبحوثين بـالمجتمع والـوطن و محـاولتهم معرفـة كـل جديـد يخـص  اهذ يعود  

 . حبا لمعرفة  خر األخبار و مواكبة لكل ما هو جديد  وهذا المجال 
أن اسـتخدام الفيسـبو  يعـزز قـيم المواطنـة لـد  الطالـب الجــامعي   كمـا بينـت الدراسـةـــــ 

أمـــا اإلجابـــة ال جـــاءت  ،% 00.2عـــم التـــي كانـــت  بنســـبة وهـــذا باختيـــارهم لإلجابـــة ن
 % .22.0بنسبة 

يفســر هــذا أن اســتخدام المبحــوثين للفيســبو  يــؤثر كيجابيــا علــع قــيم المواطنــة لــديهم    
مــا يجعــل الطالــب يعــزز قــيم المواطنــة لديــه   ،مــن خــالل مــا يعــرا فيــه مــن منشــورات

يجعلهــم واعــون و  مــدركون لقــيم  كضــافة للمســتو  لثقــافي لتــي يتمتــع بــه الطلبــة الــذي
 .  أكثر  تمسكوا بهااطنة مما يؤدي كلع أن يالمو 
تتعـارا مـع قـيم  منشـوراتنتـائج الدراسـة أن الفيسـبو  أحيانـا ينشـر  مـن أيضـاتبـين ــــ 

بعـــدد جـــاء خيـــار أنـــه دائمـــا يعـــرا قـــيم  ،% 20.0بنســـبة  كـــان هـــذا المواطنـــة حيـــث
ـــه ال  ،% 0.0تتعـــارا مـــع قـــيم المواطنـــة بنســـبة  وفـــي األخيـــر جـــاء خيـــار أبـــدا و أن

 % .0.5يعرا قيم تتعارا مع قيم المواطنة نسبة 
يمكـــن تفســـير هـــذا أنـــه يعـــود كلـــع التبـــاين و التنـــوع فـــي منشـــورات الفيســـبو  و التـــي   

كــون الفيســبو  يوجــد بــه مختلــف  ،أحيانــا منشــورات تتعــارا وقــيم المواطنــة  تتخللهــا
لها رؤ  ميـر قـيم المواطنـة والتـي تتعـارا معهـا  والتي يات و المستويات الثقافية العقل

أيضا قد يرجع كلع المستو  الثقافي العالي  للطالب الـذي يتحلـع بـالحس الراقـي الـذي 
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قــيم للمواطنــة ومــا هــو مختلــف عنهــا ممــا يــؤدي كلــع النظــر كلــع أي  هــو يفــرق بــين مــا
 .  ولو بسيط انه متعارا مع قيم المواطنة  اختالف

ـــ    مــن الدراســة أن الفيســبو  يــؤدي كلــع ســلوكيات مخالفــة للمواطنــة حيــث تضــكمــا اـــ
يمكــن تفســير هــذا % .20.0واإلجابــة ال بنســبة  ،% 04.0نعــم بنســبة  كانــت االجابــة

أصـب  يشـكل وسـيلة  كذأن الفيسبو  باعتبار أنـه يوجـد بـه مختلـف المسـتويات الثقافيـة 
والتــي تــؤدي  ،ات مســتو  متــدني و مســاحة للتعبيــر عــن األفكــار واآلراء وان كانــت ذ

 . كلع سلوكيات مخالفة لقيم المواطنة
كما بينت النتائج أن استخدام الفيسبو  ال يدني قيم المواطنـة لـد  الطالـب الجـامعي ــــ 

 %.40.0و اإلجابة بنعم ثانيا بنسبة % 02.0حيث جاءت اإلجابة ال أوال بنسبة 
الفهـم بقـيم المواطنـة و يتمتعـون بحـس  يمكن كرجاع هذا كلع أن الطلبـة علـع قـدر مـن 

المســؤولية تجــاد هــذد القــيم ويتعــاملون مــع الفيســبو  بنــوع مــن الحكمــة بحيــث ال يــؤثر 
 .   سلبا ويقلل أو يدني من قيم المواطنة لديهم 

اســتخدام الفيســبو  عــدل علــع قــيم المواطنــة لــد  الطالــب  أنالدراســة  نتــائج أظهــرت ــــــ
بعــدد كــان % 00.2التعــديل علــع قــيم المواطنــة بنســبة  حيــث تكــرر خيــار ،الجــامعي 

وفــي  ،% 05.0خيـار أن اســتخدام الفيسـبو  جعلهــم يتبنــون قـيم مواطنــة جديـدة بنســبة 
األخير جاء خيار أن اسـتخدام الفيسـبو  جعلهـم يتخلـون عـن قـيم مواطنـة لـديهم بنسـبة 

0.0. % 
مبحــوثين عــدل علــع قــيم أن اســتخدام الفيســبو  مــن قبــل ال هــذد النتــائج يمكــن تفســير  

كذ يمكـــن القـــول أن  التعـــديل كـــان بمثابـــة التـــيثير اإليجـــابي بـــالنظر  ،المواطنـــة لـــديهم 
كــون الطلبــة يمتلكــون مــن المســتو  الثقــافي و الحــس بالمســؤولية مــع  ،الســابقة  لنتــائجل

قيم المواطنة ما يجعل استخدام الفيسبو  يؤثر كيجابا أي التعـديل بنحـو التحسـين علـع 
 .  المواطنة لديهم  قيم
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 :خاتمة 
ــيم أ "والتــي بعنــوان مــن خــالل هــذد الدراســة  حاولنــا   ــى ق ــر اســتخدام الفيســبوك عل ث

 دراسة أحد المشكالت و المتمثلة في قيم المواطنة  "لدى الطالب الجامعي المواطنة
عـادات عـن الكشـف و ما يحدث عليها من تيثير جـراء كسـتخدام الفيسـبو  مـن خـالل  

سـببا  الفيسبو ل  معرفة ما كذا كان كذ و سبو للفياستخدام الطالب الجامعي  بوأسبا
محاولــة التوصــل  قــيم المواطنــة لــد  الطالــب الجــامعي ومــن ثــم مجموعــة مــن فــي نقــل
يــر لــد  بو  باهتمــام كبالفيســكذ يحظــع  ، بو  علــع قــيم المواطنــةالفيســ تــيثير لمعرفــة

 ر دور كبيمما له من  التواصل اجل كوسيط من تخدمكونه يسالطالب الجامعي 
 .ما يوفرد من مجال إلبداء األفكار و اآلراء  لب الجامعي من خاللفعال لد  الطا و
الطالب الجـامعي مـن  كلعفي نقل قيم المواطنة  يعد سبباسبو  لفيحيث توصلنا أن ا  
مـة قيو مـن بـين هـذد القـيم  ،بمختلـف األفـراد و الثقافـات  االحتكـا و  استخدامه اللخ
 . ، التوازن و الوالء الوالء،  االنتماء، العدل ، ساواة مال

الطالـب الجـامعي مـن  لـد سـبو  علـع قـيم المواطنـة للفي كضافة كلـع أنـه يوجـد تـيثير  
و كــــذل  تعزيــــز قــــيم  لــــديهم المواطنــــة نظــــرة فــــي تعــــديل و توضــــي المســــاهمة  خــــالل

 التـي الصحيحةمير و خاطئة ال التفسيراتهنا  بعا  أن بالرممهذا  ،المواطنة لديهم 
 قـــيم ق المغلوطــة عــننقــل بعـــا الحقــائيتســبب فــي  قــد هألنـــ الفيســبو قــد تنقــل عبــر 

 .المواطنة 

امعي عامـل مسـاعد للطالـب الجـيعتبـر وسـيلة و  بو الفيسـأن  استخالصـهيمكن ما    
زالـةمـا حولـه و  بـينبينـه و التعـاطي  تـوازن في يساهملديه مما  في تطوير قيم المواطنة  ا 

 .المواطنة  قيم مختلف حولالغموا 

 قـــــيم المواطنـــــة خاصـــــة فـــــي ظـــــل التطـــــور للكشـــــف عـــــن واقـــــع هـــــذد الدراســـــة جـــــاءت 
حـول المواطنـة  اختالفـاو انتشار وسائل االتصال التكنولوجيـة التـي تعـرف  التكنولوجي

ـــيثير هـــذد الوســـائل و الوســـائط ـــة ت كـــان هـــذا التـــيثير  كذا عليهـــا ومـــا و قيمهـــا و كمكاني
فـــي ظـــل تعــــدد  هـــور مصـــطل  المواطنـــة الرقميـــةظ ممـــا أد  كلـــع ، أو ســـلبياايجابيـــا 

   . وسائط االتصال و سهولة كستخدامها 
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 تمــــس كونهــــا الهامــــة موضــــوع قــــيم المواطنــــة مــــن المواضــــيع أن يمكــــن القــــولوعليــــه  
   .العالقة المتبادلة التي تربط أفرادد بما كل ما له صلة بالوطن  و هويتهو  المجتمع
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 :قائمة المراجع 
 :أوال المصادر المراجع باللغة العربية 

 :ــ المعاجم والقواميس 1
ـــات ،علـــي بـــن محمـــد الســـيد الشـــريف  الجرجـــاني   -0 دار الكتـــب  ، معجـــم التعريف

 . 4550 ،لبنان  ،بيروت ، 4ط ،العلمية 
 ،ب ط ،الفجــر للنشــر والتوزيــع  دار ، المعجــم اإلعالمــي ،محمــد منيــر حجــاب   -4

 .2004  ،مصر  ،قاهرة ال
المؤسسـة  ،ترجمـة جـور  كثـورة  ،معجـم العلـوم اإلنسـانية ،جان فرانسوا  دونيه   -0

 . 2009، أبوظبي ،1 ط ،الجامعية للدراسات والنشر 
 :ــ الكتب 2

ســهامها  ،عبــد هللا بـن ســعيد بــن محمـد  ل عبـود   -2 قــيم المواطنــة لــدى الشــباب وا 
  2011. ،لعربية للعلوم األمنية الرياا جامعة نايف ا،االمن الوقائي تعزيزفي 

ترجمـة بوزيـد  ،منهجية البحث العلمـي فـي العلـوم اإلنسـانية  ،مـوريس أنجرس   -0
  .  2006 ،الجزائر ،ب ط ،دار القصبة للنشر ،صحراوي و  خرين

ـــي العصـــر الرقمـــي  ،نـــد  علـــي حســـن بـــن شـــمس   -0 ـــة ف نمـــوذ  مملكـــة المواطن
 . 2017 ،البحرين  ،للتنمية السياسية  معهد البحرين ، 2017البحرين سلسلة 

ـــوم اإلنســـانية  ،وائـــل عبـــد الـــرحمن و  خـــرون  التـــل   -0 ـــي العل البحـــث العلمـــي ف
 .2007،عمان  ،دار الحامد للنشر و التوزيع األردن  ، 2ط ، واالجتماعية

ــــع  ، نظريــــات االتصــــال ،محمــــد منيــــر  حجــــاب   -2  ،دار الفجــــر للنشــــر و التوزي
 . 2010 ، 1ط ،مصر

ـــة لوســـائل االعـــالم ،ي حســـن حمـــد   -0  ،دار الفكـــر العربـــي  ، الوظيفـــة اإلخباري
 . 1991 ،مصر 

 ى منهجيـــــة البحـــــث العلمـــــي فـــــي العلـــــومتـــــدريبات علـــــ ،رشـــــيد  زرواتـــــي  -05
 2008.  ،قسنطينة  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ، 2ط  ،اإلجتماعية
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الكتـاب  دار ، منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية ،رشيد  زرواتي   -00
   .2004 ،الجزائر  ،الحديث 

البحـــــث اإلعالمـــــي مفهومـــــه و إجراءاتـــــه  ،عمـــــر مصـــــطفع الســـــيد أحمـــــد   -04
 . 2003 ،العين  ،دار الفالح للنشر والتوزيع  ، 1ط ،ومناهجه

المكتــب  ، الخطــوات المنهجيــة إلعــداد البحــوث االجتماعيــة  ،محمــد  شــفيق   -00
    .0020،مصر  ،اإلسكندرية  ،ب ط  ،الجامعي الحديث 

 ،دار النهضــة العربيــة ،المنطــق والمــنهج العلمــي  ،محمــد فتحــي  الشــنيطي   -02
 .1970 ،بيروت 

 ، البحــث العلمــي أسســه و طريقــة كتابتــه ،محمــد مبــار   ،محمــد  الصــاوي   -00
 .1992 ،القاهرة  ،المكتبة األكاديمية  ، 1ط
امات اإلعالنـات الصـحفية دراسـة فـي االسـتخد،مـرزوق عبـد الحكـم  العادلي   -00

 . 2004 ،القاهرة ـ مصر  ،دار الفجر ، 1ط ، واالشباعات
 ،بيـروت  ، 2ط ، أسس البحث العلمي في العلوم السـلوكية  ،فـاخر  عاقل   -00

 .  1982،دار العلم للماليين 
 ،منــاهج البحــث العلمــي وطــرق إعــداد البحــوث  ،محمـد الغريــب عبـد الكــريم   -02

 .  1999 ،الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ، 2ط
عمـان دار دجلـة  ،مقدمة في منهج البحث العلمـي،رحيم يـونس  كرو العزاوي  -00

2008. 
 ،1ط ، (نحو فكـر متميـز)دراسات في نظرية االتصال  ، عبد الـرحمن عزي   -45

 . 2003 ،لبنان  ،مركز دراسات الوحدة العربية 
 ،نحـو فكرا عالمـي متميـز ،دراسات في نظريـة االتصـال  ،عبد الرحمن  عزي   -40

 ،1بيـروت ط( 28)سلسلة كتب المستقبل العربي  ،مركز دراسات الوحدة العربية 
 2003. 

نظريــــة  " حــــوارات أكاديميــــة حــــول ،نصــــير بــــوعلي  ،عبــــد الــــرحمن  عــــزي   -44
 ،د ط الجزائـــر ،دار الورســـم للنشـــر والتوزيـــع  ، " الحتميـــة القيميـــة فـــي اإلعـــالم

2010    . 
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ـــل العمـــر   -40 ـــ ، معـــن خلي ـــاهج البحـــث فـــي عل ـــاع من دار الشـــروق  ، م االجتم
 .2004 ،األردن  ، 1ط ،للنشر

دور المدرســــة األساســــية فــــي تنميــــة قــــيم  ،فــــر  عمــــر و خــــرون  عيــــوري   -42
 ،الجمهوريـة اليمنيـة  ،مركز البحـوث والتطـوير التربـوي  ،المواطنة لدى التالميذ 

2005 . 
 ،2ط ،كيفية كتابة األبحـاث واإلعـداد للمحاضـرات، مسعد محي الدين محمد   -40

 .2000 ،اإلسكندرية  ،المكتب العربي الحديث 
 ،دار المســـيرة للنشـــر و الطباعـــة  ، نظريـــات االتصـــال، مزاهـــرة منـــال هـــالل   -40

 .2012،عمان  ،1ط
 ،االتصــال و نظرياتــه المعاصــرة  ،ليلــع حســن  الســيد ،حســن عمــاد  مكــاوي   -40

 . 2004 ،القاهرة  ،الدار المصرية اللبنانية للنشر و التوزيع ،5ط
 ، االتصــال ونظرياتــه المعاصــرة ،ليلــع حســين  الســيد ،حســن عمــاد  مكــاوي   -42

 2003. ،القاهرة ـ مصر  ،الدار المصرية اللبنانية  ، 1ط

البحـث العلمـي خطواتـه ومراحلـه اسـاليبه ،عبد الرحمن بن عبـد هللا  الواصل   -40
 .1999،و مناهجه أدواته و وسائله اصول كتابته 

 :جامعية ــ األطروحات والرسائل ال3
 المواطنة قيم في تفعيل ودوره الجزائري السياسي النظام ، أسماء تركي بن   -05

 محمـد جامعـة طلبـة مـن عينـة علـع ميدانيـة دراسـة ، الشـباب لـدى واالنتمـاء
االجتمـاع  علـم العلـوم فـي دكتـوراد شـهادة لنيـل مقدمـة أطروحـة ،بسـكرة  خيضـر

  2012 2013 .التربية اجتماع علم تخصص
ــــة   -00 ــــة الجــــامعيين و  ،ســــليمان  بورحل ــــت علــــى الطلب ــــر اســــتخدام االنترن أث

 ،3جامعـة الجزائـر  ،مـذكرة ماجسـتير فـي علـوم اإلعـالم واالتصـال  ،سلوكياتهم 
2007 ، 2008. 
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ـــــي الجزائـــــر،ســـــوهيلة  بوضـــــياف   -04 ـــــدونات االلكترونيـــــة ف ـــــي ، الم  دراســـــة ف
ـــوم اإلعـــالم و ا ،االســـتخدامات و اإلشـــباعات  التصـــال مـــذكرة ماجســـتير فـــي عل

 . 2009،جامعة باتنة  ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 ،أثـــر القـــيم االجتماعيـــة علـــى التنظـــيم الصـــناعي الجزائـــري ،عـــادل مزالـــي   -00
مذكرة ماجستير فـي تنميـة  ،دراسة ميدانية بمؤسسة صنع أجهزة القياس والمراقبة 

 ،امعــــــة قســــــنطينةج ،كليــــــة العلــــــوم اإلنســــــانية واالجتماعيــــــة  ،المــــــوارد البشــــــرية 
2006،2007. 

أثــر التحــول فــي القــيم الشخصــية و  ،عبــد الرحمــان بــن عبــد هللا  العفيصــان   -02
األسرية على السلوك العنيف لدى مرتكبي جرائم العنف من الشباب فـي مدينـة 

جامعــــة نــــايف العربيــــة  ،قســــم العلــــوم االجتماعيــــة  ،أطروحــــة دكتــــوراد ،الريــــاض 
 .2006 ،للعلوم األمنية 

قـيم المواطنـة لـدى الشـباب ،عبد هللا بـن سـعيد بـن محمـد عبود القحطاني ل    -00
سهامها في تعزيز األمن الوقائي  ،أطروحة دكتوراد الفلسفة فـي العلـوم األمنيـة، وا 

 .2010،الرياا  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،كلية الدراسات العليا 
الجــامعي علــى وســائل  أثــر اســتخدام االنترنــت لــدى الشــباب ،قيــدوم فلــة    -00

ــــة علــــع ،اإلعــــالم التقليديــــة  ــــة العلــــوم السياســــية  دراســــة تطبيقي ــــة مــــن طلب عين
 ،مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي علــوم اإلعــالم واالتصــال   ،واإلعــالم

 .2009 ،جامعة الجزائر  ،تخصص اتصال استراتيجي 
تأثيرهـــا فـــي اســـتخدام مواقـــع شـــبكات االجتماعيـــة و  ،مـــريم نريمـــان  نومـــار   -00

دراسـة عينـة مـن مسـتخدمي موقـع الفيسـبو  فـي الجزائـر   ، العالقات االجتماعية 
تخصـــص  ،مــذكرة مكملـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي علـــوم اإلعـــالم واالتصـــال 

ــــــة  ــــــا االتصــــــال الحديث ــــــة ،جامعــــــة الحــــــا  لخضــــــر  ،اإلعــــــالم و تكنولوجي  ،باتن
2011/2012. 

 التصـور بـين الجزائريـة مدرسـةال فـي المواطنـة مفهـوم ،مهـدي  قصـير   -02
 ،السياسـي االجتمـاع علـم بمفـاهيم تحليليـة سوسـيولوجية دراسـة ،  والممارسـة
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 ،السياسـي  االجتمـاع علـم العلـوم فـي دكتـوراد شـهادة لنيـل مقدمـة أطروحـة
 ،2وهـران  جامعـة احمـد بـن محمـد جامعـة ، سياسـي اجتمـاع علـم تخصـص
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 فهرس الجداول
 الصفحة الجدول عنوان الجدول رقم

 00 المستويات المدروسةتوزيع العينة حسب  يمثل 50
 00 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس  يمثل 54
 00 مفردات العينة حسب المستو  الجامعي  توزيع يمثل 50
 02 أفراد العينة حسب السن  توزيع يمثل 52
 00 أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية  توزيع يمثل 50
 25 بداية استخدام المبحوثين للفيسبو   زيعتو  يمثل 50
 20 أوقات استخدام الفيسبو  لد  المبحوثين  توزيع يمثل 50
 24 عدد الساعات التي تقضع علع الفيسبو   توزيع يمثل 52
 20 وتيرة استخدام الفيسبو  لد  المبحوثين  توزيع يمثل 50
ثين حسب متغير وتيرة استخدام الفيسبو  لد  المبحو   توزيع يمثل 05

 الجنس
22 

 20 طبيعة المنشورات المتابعة علع الفيسبو   توزيع يمثل 00
 20 أسباب استخدام الفيسبو  من قبل المبحوثين يمثل 04

 
يمثل كمكانية اعتبار الفيسبو  سببا في نقل قيم المواطنة للطالب  00

 الجامعي
 

22 

 05 قة بالمواطنةيمثل مساعدة الفيسبو  علع فهم األمور المتعل 02
  الفيسبو  المشاركة في األنشطة والقضايا الوطنية كتاحة يمثل 00

00 
 يمثل مساهمة الفيسبو  في فهم األمور المتعلقة بالمجتمع والوطن 00

 
04 

 00 استخدام الفيسبو  و تعزيز قيم المواطنة لد  الطالب الجامعي يمثل 00

 02 ع قيم المواطنةعرا الفيسبو  منشورات تتعارا م يمثل 02
 00 هل يؤدي الفيسبو  كلع سلوكيات مخالفة لقيم المواطنة  يمثل 00
 استخدام الفيسبو  وتدني قيم المواطنة لد  الطالب الجامعي  يمثل 45

 
00 

استخدام الفيسبو  و تيثيرد علع قيم المواطنة لد  الطالب   يمثل 40
 الجامعي

00 
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 :فهرس األشكال 
 الصفحة الشكلعنوان  رقم الشكل

 00 توزيع مفردات الدراسة حسب الجنس يمثل 50

 00 الجامعي المستو  حسب الدراسة مفردات توزيع يمثل 54

 02 توزيع أفراد العينة حسب السن يمثل 50

 00 توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية يمثل 52

 25 بداية استخدام المبحوثين للفيسبو  يمثل 50

 20 أوقات كستخدام الفيسبو  لد  المبحوثين يمثل 50

 24 عدد الساعات التي تقضع علع الفيسبو  يمثل 50

يمثل وتيرة استخدام الفيسبو  لد  المبحوثين حسب متغير  52
 الجنس

20 

 20 طبيعة المنشورات المتابعة علع الفيسبو  يمثل 50

 05 اطنةمساعدة الفيسبو  علع فهم األمور المتعلقة بالمو  يمثل 05

  كتاحة الفيسبو  المشاركة في األنشطة والقضايا الوطنية يمثل 00
00 

مساهمة الفيسبو  في فهم األمور المتعلقة بالمجتمع  يمثل 04
 والوطن

04 

استخدام الفيسبو  و تعزيز قيم المواطنة لد  الطالب  يمثل 00
 الجامعي

00 

 02 واطنةعرا الفيسبو  منشورات تتعارا مع قيم الم يمثل 02

 00 هل يؤدي الفيسبو  كلع سلوكيات مخالفة لقيم المواطنة يمثل 00

استخدام الفيسبو  وتدني قيم المواطنة لد  الطالب  يمثل 00
 الجامعي

00 

استخدام الفيسبو  و تيثيرد علع قيم المواطنة لد  الطالب  يمثل 00
 الجامعي

00 
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 محتوياتال فهرس

 الصفحة محتوياتقائمة ال رقم
 / شكر وعرفان ــــ
 / اإلهداء ــــ
 / ملخص الدراسة ــــ
 بـــ  أ مقدمة 50
 23ــــــــ0 اإلطار المنهجي 54
 0ــــــــ2 اإلشكالية و التساؤالت 50
 0 أسباب اختيار الدراسة 52
 0 أهمية الدراسة 50
 0 أهداف الدراسة 50
 12ــــ2 مفاهيم و مصطلحات الدراسة 50
 45ــــ00 الدراسات السابقة 52
 42ــــ45 المداخل النظرية للدراسة 50
 40 منهج الدراسة 05
 00ــــ05 أدوات جمع البيانات 00
  مجتمع البحث و عينة الدراسة 04

 00ــــ04
 00 اإلطار الزماني و المكاني للدراسة 00
 00ــــ02 اإلطار التطبيقي 02
 00 تمهيد 00
  يل الكمي و الكيفي للجداول البسيطة والمركبةالتحل 00

 00ــــ00
 04ــــ02 النتائج العامة للدراسة 00
 00ــــ02 خاتمة 02
 71ــــ60 قائمة المراجع 00
 72 فهرس الجداول 45
 73 فهرس األشكال 40
 74 فهرس المحتويات 40
 / المالحق 44



 

 



 

 

 المالحق
 

  

 _ورقلة_جامعة قاصـدي مرباح 
 اإلنسانية و االجتماعية كلية العلوم

 قسم علوم اإلعالم و االتصال
 تكنولوجيا االتصال الجديدة: تخصص 

 حول موضوعستبيان إستمارة إ
 
 
 
 
 
 

نضــع بــين أيــديكم هــذد االســتمارة فــي كطــار كنجــاز بحــث لنيــل شــهادة الماســتر فــي علــوم    
القــراءة المتينيــة  مــنكم و نرجــو ،اإلعـالم و االتصــال تخصــص تكنولوجيــا االتصــال الجديـدة 

علمــــا ومــــع التيكيــــد أن مــــا ســــتدلون بــــه لــــن  ،لألســــئلة واإلجابــــة عليهــــا بدقــــة و موضــــوعية 
 .يستخدم كال لغرا البحث العلمي 

 لكم منا فائق الشكر والتقدير علع تعاونكم معنا 
 أمام اإلجابة المناسبة ( x) ضع العالمة : مالحظة    

 حمايمي محرز  : إشراف األستاذ 
                                                                                                                             : د إعدا

 ـ الوازن عبد القادر                                                               
                             باالعور لحسن                               -
 
 
 
 

 ستخدام الفيسبوك على قيم املواطنة لدى الطالب اجلامعيإ ثرأ

 (ستخدمي الفيسبوك قسم علوم اإلعالم واالتصال جبامعة قاصدي مرباح ورقلة مدراسة ميدانية لعينة من )

 
 

 2018-2017السنة الجامعية 



 

 

 المالحق
  :البيانات الشخصية

 ذكر            أنثع     :الجنس 01

 ليسانس                      ماستر              : المستوى الجامعي 02

       30أكثر من            30 -20مابين          20اقل من     :السن 03

 (          ة)متزو (                    عزباء)أعزب   : الحالة االجتماعية 04

 :بوك  استخدام الفيس عادات:   ولالمحور األ 

 بوك ؟ى بدأت تستخدم الفيسمت01 

 اقل من سنة           منذ سنتين              أكثر من ذل     

  :بوك  أوقات استخدامك للفيس02 

 ليال                    ليس هنا  وقت محدد               صباحا            مساء

 :بوك د الساعات التي تقضيها على الفيسكم عد03 

 ساعات            أكثر من ذل  3اقل من ساعة                من ساعة كلع 

 :بوك وتيرة استخدامك للفيس04 

 نادرة             متوسطة               كثيفة 

  :بوك رات التي تتابعها على الفيسمنشو طبيعة ال05 

قتصـــــادية           رياضـــــية              ك          ثقافيـــــة             سياســـــية          دينيـــــة   
 اجتماعية          متنوعة   

 ………………………………………………………………  :أخر  اذكرها  

 



 

 

 المالحق
   أسباب إستخدام الفيسبوك : ثانيالمحور ال

 :بوك خدامك للفيسأسباب است 06 

 5كلع  1الترتيب حسب األولوية  من  األسباب 
  الترفيه والتسلية

  زيادة المعلومات والمعارف
  التواصل مع األصدقاء واألقارب

  اعبر عن  رائي
  الهروب من الواقع

 
 :بوك سبب في نقل قيم المواطنة التالية لديك يعتبر استخدامك للفيس :المحور الثالث 

 

                   االجابة                     
 
 
 

 قيم المواطنة 

ال 
أوافــــــق 

 بشدة

ال 
 أوافق

أوافـــــق  أوافق  محايد
 بشدة

ــــة اســــتخدامك للفيســــ01 ــــديك قيم بوك يرســــي ل
 المساواة بين األفراد دون تفرقة

     

ـــديك فـــي توظيـــف قيمـــة الفيســـ02 بوك يســـاهم ل
 العدل واإلنصاف بين الجميع 

     

بوك ينمــي قيمــة التزامــك نحــو الــوطن الفيســ03
 والعكس

     

بوك يبرز عندك قيمـة التـوازن استخدام الفيس04
 في تحقيق المصلحة العامة والخاصة

     

بوك يغــرس فيــك قيمــة الــوالء دام الفيســاســتخ05
 للمجتمع والوطن 

     



 

 

 المالحق
 

 بوك  على قيم المواطنة أثر استخدام الفيس :المحور الرابع 

 عد  الفيسبو  علع فهم العديد من األمور المتعلقة بالمواطنة  هل يسا01   

     أبدا                              أحيانادائما                           

 يتي  ل  استخدام الفيسبو  الفرصة للمشاركة في األنشطة و القضايا الوطنية  02 

     أبدا                  أحيانادائما                

 يساهم استخدام الفيسبو  في فهم المعتقدات المتعلقة بالمجتمع و الوطن لدي   03 

     نعم  ال         

 .................................................................................لماذا

 هل استخدام  للفيسبو  يعزز قيم المواطنة لدي  ؟04 

    نعم          ال 

 ..............................................................................لماذا   

 الفيسبو  يعرا منشورات تتعارا مع قيم المواطنة  05 

     أبدا      حيانا    أدائما               

 قيم المواطنة ؟بو  يؤدي كلع سلوكيات مخالفة لهل تر  أن استخدام الفيس06 

    نعم ال                         

 

 

 



 

 

 المالحق
 بو  يؤدي كلع تدني قيم المواطنة لدي   استخدام الفيس 07 

    ال                    نعم 

  ..............................................................................لماذا  

 عل  بو  جهل استخدام  للفيس 08  

 تعدل قيم أخر  للمواطنة                                      تتبنع قيم مواطنة جديدة     

 تتخلع عن قيم مواطنة لدي   

  

 


