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هدفت الدراسة ا�� بيان اثر استخدام شب�ات التواصل الاجتما�� ع�� القيم الاسر�ة لدى الشباب  

 تنت�ي الدراسة ا�� الدراسات الوصفية ، وتبنت من�ج امل�ح) . -با�� مختار عنابة  -طلبة جامعة ( ا�جام�� 

و توصلت  ٢٠١٧- ٢٠١٦مفرردة خالل العام الدرا��ي  ١٠٠الوصفي و طبقت ع�� عينة عشواىية قوامها 

 :الدراسة ا�� عدة نتاىج اهمها 

�ستخدم الشباب عينة الدراسة الفا�سبوك منذ مدة طو�لة لف��ات تتعدى ثالث ساعات خالل املرة - 

اهمها اقامة العالقات و املشاركة �� مجموعات  الواحدة و ذلك لتحقيق عدة دوافع و اشباع رغبات كث��ة

النقاش ، اضافة ا�� ان استخدام الفا�سبوك لم يلغ القيم الاسر�ة ولكن سي�ون لھ تاث�� ع�� املدى البعيد 

 . بالنظر ا�� نتاىج القيم السلبية 

 .شب�ات التواصل الاجتما�� ، القيم ، الاسرة ، الفا�سبوك : ال�لمات املفتاحية 

Résumé  
L'étude visait à expliquer l'effet de l'utilisation des réseaux sociaux sur les valeurs 

familiales chez les jeunes universitaires (étudiants universitaires - Baji Mokhtar 
Annaba). L'étude a été adoptée et appliquée à un échantillon aléatoire de 100 
réfractaires au cours de l'année scolaire 2016-2017. L'étude a atteint plusieurs résultats, 
dont le plus important est que les jeunes ont utilisé l'échantillon de Facebook pendant 
une période prolongée pour des périodes supérieures à trois heures pendant la même 
période. L'utilisation de Facebook n'a pas supprimé les valeurs familiales mais aurait un 
effet à long terme compte tenu des valeurs négatives. Mots-clés: réseaux sociaux, 
valeurs, famille, Facebook. 
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ÏŸÅŒŸ;

ألان��نت ، و ظهر ما �س�ى بمواقع التواصل الاجتما�� ، ال�ي �ش�� إ�� أن  تطورت شب�ات الاتصال العال�ي ع�� 

و من    facebook  .عرفة و املعلومات و ألاخبار ألان��نيت أصبح وسيلة إجتماعية للتواصل و التعارف و تبادل امل

سرعة ( ع ��ا  ملا يحققھ من مم��ات يتمت(   أبرز  مواقع التواصل إلاجتما�� ال�ي ظهرت موقع التواصل 

�ل هذه ا�خصائص و العوامل  ...)الاتصال ، سهولة الاستخدام ،  تحقيق التفاعل ، و ا�ساع مساحة ا�حر�ة 

 ...أحدثت تطورا كب��ا �� حياة الشباب خاصة ا�جام�� ع�� املستوى ال�خ��ي و الاجتما�� 

ع�� النسق القي�ي السائد لدى جيل  دراسة القيم من الدراسات ذات ألاهمية الكب��ة �و��ا ��دف إ�� التعرف

من ألاجيال ، أو فئة من الفئات أي التعرف ع�� موجهات العقل إلاجتما�� أو املبادئ ال�ي تتمسك ��ا تلك 

 .)1(الفئة ، و �عد هذا النسق بمثابة إلاطار املرج�� الذي يوصل العقل الاجتما�� لغاياتھ و أهدافھ

ÏË’]“åˆ\;

املعلومات موردا مهما �� بناء منظومة الا�سان الاجتماعية و الثقافية و السياسية أصبحت تقنيات الاتصال و 

و الاقتصادية ، حيث أن التحوالت و التطورات العلمية و املعرفية ال�ي عرفها هذا العصر ساهمت �� �سهيل 

يد ع�� ألان��نت ، التواصل الا�سا�ي ا�حضاري الذي �غ��ت أ�عاده و أش�الھ و مضامينھ �سبب إلاعتماد امل��ا

الشراي�ن . هذه ألاداة ال�ي أ�حت واسعة إلانتشار و وسيلة لالتصال و إلاعالم و قوة مؤثرة تر�ط العالم ببعضھ

( معلوماتية جعلت جمهوره عرضة لتأث�� وسائلھ و أدواتھ املتنوعة �املواقع و ا�خدمات الاجتماعية  مثل 

facebook , Twitter… (الاجتماعية أو ما �عرف بالشب�ات. 

هذه ألاخ��ة ال�ي تزاديت و تزايد معها مستخدم��ا  �ش�ل كب�� �� ألالفية ا�جديدة ، نظرا  لرغبة الفرد ��  -

البقاء ع�� اتصال دائم و مباشر مع آلاخر�ن ما جعل ألان��نت جزء أساسيا من حياة الا�سان إن لم يكن هو 

ملا   facebook�ا مواقع الشب�ات الاجتماعية ، و خاصة حياتھ، خاصة فئة الشباب هذه الفئة ال�ي اجتذب�

و الاتصال فيما . تلبيھ هذه املنظومة من ميول و رغبات من خالل ا�جمع ب�ن مجموعة ال متناهية من ألافراد 

بي��م و بالتا�� توسيع شبكة العالقات سواء ع�� املستوى املح�� أو الدو�� ، و بالتا�� اتاحة  الفرصة لتقديم 

 .سهم  ب�ل حر�ة و دون قيود أنف

وال صيما مع . و �عد الاعالم من أك�� أدوات  التغي�� قوة ملا لھ من سلطة ع�� أفراد املجتمع �شرائحهم املختلفة

توجيھ مشاعرهم و أحاسيسهم نحو قضايا نفسية و اجتماعية ال تتصل مباشرة بالتحديات ال�ي تجابھ بلدا��م 

لتواصل بالعالم بأسره تأخذ أش�اال متشا��ة �سبيا بحكم عمليات التقارب ومجتمعا��م حيث أخذت عمليات ا

ب�ن م�وناتھ، غ�� أن تأث��ا��ا تأ�ي مختلفة بدرجة كب��ة تبعا ل�خصوصيات الثقافية والقيمية و ا�حضار�ة ال�ي 

 .) 2(تم�� املجتمعات عن �عضها البعض 

ألاو�� �� ال��بية والت�و�ن، الن ألافراد ينشؤون ��ا  و ألاسرة من أهم الفئات امل�ونة للمجتمع ومن مؤسساتھ

( و�كتسبون م��ا القيم والاتجاهات املناسبة أل��ا منظومة مت�املة من ألاسس و املبادئ ع�� اختالفها 

 ...).اجتماعية، سياسية، اقتصادية، اخالقية
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و أثره ع�� ) موقع الفا�سبوك (من هنا انصب الاهتمام ع�� دراسة استخدام الشباب للشب�ات الاجتماعية   

ما هو تأث�� استخدام الشباب للفا�سبوك ع�� : القيم ألاسر�ة ، ذلك باإلجابة ع�� التساؤل الرئي��ي التا�� 

 القيم ألاسر�ة ؟ 

 : و يتفرع عن هذا السؤال ألاسئلة الفرعية التالية   

 ما �� عادات و أنماط الاستخدام ؟ -1

 ما �� مجاالت استخدام الفا�سبوك؟  -2

 ما �� أسباب و دوافع الشباب من استخدام الفا�سبوك  -3

 ما �� آثار استخدام الشباب للفا�سبوك ع�� القيم ألاسر�ة؟  -4

 هل للفا�سبوك أثر �� إلغاء القيم ألاسر�ة ألاصيلة و ت�و�ن قيم جديدة و مستحدثة أم  ال  -5

;;;Ïà\ÑÅ’\;Ã\Å·^;

للتعرف ع�� السمات الديمغرافية للشباب املستخدم للشب�ات الاجتماعية من �س�� هذه الدراسة  -

 ...)السن  -النوع ( حيث 

معدل الاستخدام ، ( �س�� كذلك إ�� معرفة عادات و أنماط استخدام الشباب للمواقع الاجتماعية  -

 ...)م�ان الاستخدام 

 �س�� أيضا إ�� أسباب و دوافع استخدام الشب�ات الاجتماعية  -

   أث�� استخدام هذه الشب�ات ع�� القيم ألاسر�ة ت -

;Ïà\ÑÅ’\;ÏË⁄·^;

موضوع الشب�ات الاجتماعية و القيم ألاسر�ة من املواضيع املهمة نظرا للتغي�� الذي أصبح �عصف     

باملجتمعات خاصة العر�ية و إلاسالمية م��ا ، �� ظل إنتشار العوملة الثقافية ال�ي أصبحت تؤثر ح�ى �� 

 .الشعوب بمرور الزمن  ا�جوانب الاجتماعية ال�ي تمتد لتشمل ألا�عاد القيمية لألسر و من خاللها

 .كما تنبع أهمية املوضوع من أهمية الشباب بإعتبارهم العنصر ألاهم �� تطو�ر املجتمع و دوره الفاعل فيھ     

و �ستمد املوضوع أهميتھ كذلك �ونھ أك�� املواضيع الذي حظيت �عناية الدارس�ن و الباحث�ن �� مختلف  

م��ا ملا يكتنفھ موضوع الشباب و الشب�ات الاجتماعية من أهمية التخصصات خاصة إلاعالمية و الاجتماعية 

 . من جهة و من القيم ألاسر�ة من جهة أخرى 

;;Ïà\ÑÅ’\;k]u÷�ëŸ;U;

 : شب�ات التواصل الاجتما�� 

�� مصط�ح يطلق ع�� مجموعة من املواقع ع�� شبكة إلان��نيت ، ظهرت مع ا�جيل الثا�ي للو�ب ، أو ما     

. ، تتيح التواصل ب�ن ألافراد �� بيئة مجتمع اف��ا��ي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام  0.2 �عرف بإسم و�ب

�ل هذا يتم عن طر�ق خدمات التواصل املباشر ) . إ�خ ...بلد ، جامعة ، مدرسة ، شركة ( أو شب�ات انتماء 

لوما��م ال�ي يتيحو��ا مثل إرسال الرسائل أو إلاطالع ع�� امللفات ال�خصية لآلخر�ن و معرفة أخبارهم و مع

  )3(.للعرض 
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بظهور شبكة زمالء الدراسة املعروفة بإسم  1995�عود تار�خ شب�ات التواصل الاجتما�� إ�� عام   

classmates.com  ثم جاءت �عدها شبكة ،sixdegress.com  عد ذلك ظهرت مجموعة من  1997عام� ،

ظهر موقع  2005و مع بداية عام  2001-1999الشب�ات ال�ي لم �ستطع أن تحقق النجاح الكب�� ب�ن ألاعوام 

My Space  كما ظهر �� نفس العام . ، الذي �عت�� من أوائل و أك�� الشب�ات الاجتماعية ع�� مستوى العالم

 )4(موقع الفا�سبوك 

 : هذه الشب�ات إلاجتماعية �عدة خصائص أهمها و تتم��   

 التفاعلية و املشاركة  -

 الشمولية و املدى  -

 سهولة الاستخدام  -

 املرونة و �عدد الاستعماالت  -

 ا�حضور الدائم الغ�� املادي  -

 إقتصادية �� ا�جهد و الوقت و املال  -

 )5(. عالم اف��ا��ي للتواصل و دعم التجمعات -

 : ات ال�ي تقدمها الشب�ات الاجتماعية ف�ي ما ي�� و �� ما يخص ا�خدم       

إلاسم ، ( امللفات ال�خصية أو الصفحات ال�خصية ال�ي �عد بوابة الدخول لعالم ال�خص       •

 ...)ا�جنس تار�خ امليالد 

إذ تمكن الشب�ات ال�خص من ت�و�ن العالقات و الصداقات من خالل : ألاصدقاء و العالقات  •

 .قائمة ألاصدقاء إضافة ألا�خاص إ�� 

و تتيح كذلك الشب�ات الاجتماعية خاصية إرسال الرسائل مباشرة ألي �خص ضمن القائمة أو غ��  •

 .موجود ف��ا 

تتيح الشب�ات الاجتماعية ملستخدم��ا إ�شاء عدد ال متنا�� من ألالبومات و الصور مع ألاصدقاء  •

 .لإلطالع و التعليق عل��ا 

 )6(موعة بأي مس�ى شاء و ألي هدف كما يمكن ألي �خص أن ين��ئ مج •

 : الفا�سبوك 

محدودة املسؤولية " فيسبوك " موقع و�ب للتواصل إلاجتما�� ، يمكن الدخول إليھ مجانا و تديره شركة  

 .كملكية خاصة لها 

و �ش�� إسم املوقع إ�� دليل الصور الذي تقدمھ ال�ليات و املدارس التمهيدية �� الواليات املتحدة  

ألامر�كية إ�� أعضاء هيئة التدريس و الطلبة ا�جدد ، و الذي يتضمن وصفا ألعضاء ا�حرم ا�جام�� 

�ل من داست�ن �وسيلة للتعرف عل��م و قد قام مارك زوكر ب��ج بتأسيس الفا�سبوك باالش��اك مع 

 .موس�و في�� و كريس هيون 
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يقدم املوقع خدماتھ للمستخدم�ن مجانا ، إذ يمكن لهم الانضمام إ�� واحدة أو اك�� من الشب�ات ، و   

كذلك التواصل مع أعضاء آخر�ن �� الشبكة نفسها ، كما يمكن للمستخدم�ن الاتصال بأصدقا��م مع 

 .ة السماح لهم بالوصول إ�� ملفا��م ال�خصي

يتضمن الفيسبوك عددا من ا�خصائص و السمات ال�ي تتيح للمستخدم�ن إم�انية التواصل �عضهم   

 : البعض و من ب�ن هذه ا�خصائص 

 ) تتيح إرسال الرسائل و الكتابة عل��ا ( أو لوحة ا�حائط  wallخاصية  -

 النكزة أو الغمزة  Pokesخاصية  -

 أو ا�حالة  Statuoخاصية  -

 تعليقات أو ال Notesخاصية  -

 أو الصور  Photosخاصية  -

 )7(كما أن الفيسبوك يوفر مساحة للبيع و الشراء        

 : ألاسرة 

جماعة إجتماعية يقيم أفرادها جميعا �� مسكن مش��ك، و يتعاونون " عرفها جورج م��دوك ع�� أ��ا   

 . "قات اجتماعية يقرها املجتمع إقتصاديا و يتناسلون ، هذه ا�جماعة تت�ون من ذكر و أن�ى و أبناء بي��م عال

و �عت�� ألاسرة من أهم املؤسسات الاجتماعية و ال��بو�ة املسؤولة عن تزو�د ا�جيل ا�جديد بال��بية و التعليم   

و اكتساب ا�خ��ات و املهارات و املؤهالت العلمية و التقنية ال�ي �عد السبيل الوحيد ل��وض املجتمعات 

ها ، لذا نجد أن ألاسرة �س�� من أجل زرع ا�خصال القيمة و السلوكية الايجابية عند املعاصرة و رق��ا و تقدم

ألاحداث و املراهق�ن و الشباب ، و رعاي��م من �ل ا�جوانب ، و من أجل إكتساب أسس و مبادئ و مقومات 

و تطو�ره �� �افة  الثقافة و ال��بية و التعليم ، ل�ي ي�ونوا قادر�ن ع�� املشاركة الفاعلة �� بناء املجتمع

 ) 8(. املجاالت 

 : القيم 

�ش�ل القيم عنصرا بارزا �� بنية ثقافة أي مجتمع إ�سا�ي ، ف�ي إلاطار املرج�� لسلوك الفرد  و ا�جماعة ،    

 .لذا فإن العملية ال��بو�ة ال�ي �سود أي مجتمع إنما �عمل ع�� توافق السلوك و القيم 

ف�ي تتغلغل �� حياة ألافراد " و القيم تؤدي دورا حيو�ا مهما �� حياة الفرد ، أل��ا تمثل أك�� ألاشياء أهمية ،    

 . "�� ش�ل اتجاهات و أهداف و تطلعات و دوافع و تظهر �� السلوك الظاهري الشعوري و الالشعوري 

 Je: الذي معناه أنا قوي ) vyleo(لفعل املصرف ف�ي مأخوذة من ا" و �ش�� أصل ال�لمة إ�� أ��ا التينية ألاصل 

suis fort  أنا �� �حة جيدة ،Je suis en bonne santé  و هو مع�ى يتضمن فكرة الفعالية و التأث�� و املالئمة ، .
)9( 

أي قّدر ال��يء و ثمنھ ، و كتاب قيم أي ذو قيمة ، و تقييم ال��يء إعطاءه قيمة و : و القيم مشتقة من قّوم   

  )10(. لتقو�م إزالة العوج ا
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;Ïà\ÑÅ’\;ÏËq‚fiŸ;

�� إطار موضوع الدراسة و ما �س�� لإلجابة عليھ من أسئلة و تحقيق ألاهداف املرجوة استخدمت الباحثة    

من�ج امل�ح الوصفي الذي �س��دف وصف و بناء و تركيب جمهور وسائل الاعالم و أنماط سلوكھ بصفة 

ل و تفس�� الظاهرة �� وضعها الراهن ، �عد جمع البيانات الالزمة و ال�افية خاصة ، من خالل ��جيل و تحلي

ع��ا و عن مصدرها من خالل مجموعة الاجراءات املنظمة ال�ي تحدد نوع البيانات و مصدرها و طرف 

  ) 11(.ا�حصول عل��ا

 عينة الدراسة 

تت�ون العينة ألاساسية للدراسة ا�حالية من طلبة جامعة با�� مختار ع�� إختالف تخصصا��م العلمية   و   

مفردة  20مفردا و إلغاء  80استمارة ، لكن تم اعتماد  100قد تم اختيارهم بطر�قة عشوائية ، و تم توزيع 

  )لم تتم إلاجابة ع�� �ل ألاسئلة ( لعدم استفا��ا الشروط الالزمة 

اخت��ت بطر�قة عشوائية، وتم توزيع  –عنابة  -طبقت هده الدراسة ع�� عينة من طلبة جامعة با�� مختار 

لم تتم الاجابة ( مفردة استفا��ا  الشروط الالزمة  20مفردة فقط والغاء  80استمارة، لكن تم اعتماد  100

 و�� ماي�� جدول يو�ح خصائص العينة ) ع�� �ل الاسئلة 

;r]i›Ïà\ÑÅ’\;

 :ا�جزء الاول 

 :01ا�جدول 

 املتغ��ات

 

 إجما�� الفئات

  ك

 50 40 ذكر ا�جنس

 50 40 أن�ى

 

 السن

 27.50 22 21ح�ى  18

 66.25 53 25ح�ى  22

 06.25 05 29ح�ى  26

 00.00 00 فأك�� 29

 100 80 املجموع

;Ïà\ÑÅ’\;Î\Ä^;

اعتمدت الباحثة �� ا�حصول ع�� املعلومات الالزمة عن طر�ق استمارة الاستبيان ال�ي قامت بتصميمها 

أكدوا " محكم�ن"باالعتماد ع�� الدراسات السابقة والقراءات املتعددة حول املوضوع فضال عن عرضها ع�� 

 : عبارة مقسمة كما ي��جملة أو  68صالحي��ا للدراسة والتوزيع، و تت�ون من ثالث محاور مجسدة �� 

 . سؤال 14��تم بقياس عادات وأنماط الاستخدام ويشتمل ع�� : املحور ألاول 

 . عبارة 24و�قيس أسباب أو دوافع استخدام الفيس بوك و�ت�ون من : املحور الثا�ي

 .عبارة 30و�قيس استخدام الفيس بوك و القيم وعالقتھ باالسرة ويشتمل ع�� : املحور الثالث

 

 : عادات و أنماط استخدام الفيس بوك: ر ألاول املحو 
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 بداية استخدام الفيس بوك  -1

  02ا�جدول 

 

 

 النسبة املئو�ة            التكرار                

 17.50 06 أقل من سنة

 8.75 07 سنة إ�� أقل من سنت�ن 

 25.00 20 سنت�ن إ�� ثالث سنوات

 58.75 47 أك�� من ثالث سنوات

 100 80 املجموع 

أن طلبة ا�جامعة عينة الدراسة �ستخدمون املوقع منذ أك�� من ثالث سنوات اذ  02يت�ح من ا�جدول رقم   

بينما بينما  سنة إ�� أقل  %25، ثم تل��ا فئة  سنت�ن إ�� ثالث سنوات بنسبة  %58.75بلغت �سبة هذه الفئة  

 .و هما �سبتان متقار�تان إ�� حد ما  %7.50و  %8.75من سنت�ن و أقل من سنة �انت �سب��ما ع�� التوا�� 

و�� تقر�با نفس النتائج ال�ي توصل ال��ا ود�ع محمد العز�زي �� دراسة عن استخدامات الشباب ا�جام�� 

 ) 12() فيس بوك (لشبكة التواصل الاجتما�� 

 عدد مرات الاستخدام  -2

  03ا�جدول 

 

 

 النسبة املئو�ة التكرار

 11.25 09 مرة واحدة �� اليوم

 77.50 62 عدة مرات �� اليوم

حسب ما �سمح بھ الوقت خالل 

 ألاسبوع

09 11.25 

 %100 80 املجموع

بينما  %79.50�ستخدم الطلبة الفا�سبوك عدة مرات �� اليوم بنسبة كب��ة حيث �انت �� ألاع�� إذ بلغت     

الاجابت�ن مّرة واحدة �� اليوم أو حسب ما �سمح بھ الوقت خال ألاسبوع جاءت �سب��ما متساو�ة و قدرت ب 

و يرجع سبب هذا إلاقبال ع�� الفا�سبوك  .و�� �سبة ضعيفة باملقارنة مع املفردة الاو��. ل�ل واحدة  11.25%

و النتيجة تتفق مع أغلب  .إ�خ ...املختلفة الاخرى إ�� ألا�شطة ال�ي يحتو��ا املوقع �الدردشة و التطبيقات 

و عمرو و أسعد  Ficherو فيشر  Walzو والز  Birnbaumالدراسات ال�ي �عرضت لهذا  مثل دراسة ب��نباوم 

 ) 12(.من الطالب املوقع أك�� من مرة واحدة �� اليوم  %54حيث �ستخدم �سبة 
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 الوقت الذي يقضيھ الطالب �� الاستخدام خالل املرة الواحدة  -3

 :  04ا�جدول    

 النسبة املئو�ة التكرار  

 31.25 25 ثالث ساعات فأك��

 36.25 29 ساعت�ن إ�� ثالث ساعات

 07.50 06 ساعة إ�� ساعت�ن 

 25.00 20 أقل من ساعة 

 %100 80 املجموع 

 

نالحظ أن طلبة ا�جامعة عينة الدراسة  �ستخدمون املوقع ملدة طو�لة حيث  04من خالل ا�جدول رقم     

و �� �سبة مرتفعة باملقارنة مع احتمال أقل  %31.25بينما ثالث ساعات فأك��  %36.25جاءت �سبة ساعت�ن 

و هذه النسب �عطي انطباع أن الطلبة ال �شعرون  . %7.50وساعة إ�� ساعت�ن  %25من ساعة و �سبتھ 

 .الوقت عند تصفح املوقع و هذا يطرح اش�الية التأث��ات السلبية للموقع ع�� الطلبة  بمرور 

 :  الاوقات ال�ي يتصفح ف��ا الطالب الفا�سبوك -4

 :  05ا�جدول   

 النسبة املئو�ة التكرار 

 10.98 19 الصباح 

 14.45 25 الظه��ة 

 30.06 52 املساء 

 31.21 54 أول الليل

 13.29 23 �عد منتصف الليل 

 %100 173 املجموع

�� أك�� ألاوقات ال�ي �ستخدم ) املساء و أول الليل ( يت�ح من خالل ا�جدول أن الف��ات املتأخرة من اليوم      

ع�� التوا�� و يرجع ذلك إ�� أن الطلبة  %31.21و  %30.06ف��ا الطلبة موقع الفا�سبوك و ذلك بنسب 

ع�� التوا�� باإلضافة  %14.41و  % 10.98يزاولون دراس��م �� ف���ي الصباح و الظه��ة ، حيث �انت �سب��ما 

 .أن الف��ات املسائية ي�ون ف��ا الشاب �عيدا عن الرقابة ألاسر�ة 
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 أماكن استخدام الطلبة للفا�سبوك  -5

 : 06ا�جدول    

 

 

 النسبة املئو�ة تكرارال

 33.92 77 البيت 

 13.22 30 ا�جامعة 

 4.41 10 املكتبات العامة

 12.3 28 مقا�� ألان��نت 

 7.49 17 املقا�� العامة 

 7.49 17 ال�� ا�جام�� 

 11.01 25 عند أحد الاقارب 

 10.13 23 �� الشارع و الساحات 

 %100 227 املجموع      

ثم  %33.92أن املن�ل أك�� ألاماكن ال�ي يتصفح ف��ا الطلبة الفا�سبوك بنسبة  06يو�ح ا�جدول          

ثم الشارع و الساحات  %11.01�عدها عند أحد ألاقارب  %12.33فمقا�� ألان��نت  %13.22ا�جامعة بنسبة 

و أخ��ا املكتبات ب  %7.49لتأ�ي �سبة �ل من املقا�� العامة و ال�� ا�جام�� متساو�ة ب  %10.13بنسبة 

4.41% . 

و يرجع استخدام الطلبة للبيت كأك�� ألاماكن ال�ي يتصفح ف��ا الفا�سبوك نظرا ملالئمة ذلك ملبدأ   

ا�خصوصية ، باالضافة مل��ة التواصل املباشر و توفر ألان��نيت ، و النتيجة تتفق مع دراس�ي �ل من نرم�ن زكر�ا 

 ) 13(.ع�� التوا��  %94و  %80.1باملن�ل بنسبة و عمرو أسعد الستخدام الفا�سبوك 

 : وسائل دخول الطلبة ا�� الفا�سبوك -6

 :  07ا�جدول  

 النسبة املئو�ة التكرار 

 32.21 48 الكوميوتر

Tablette 24 16.11 

 6.04 09 ألايباد

 45.64 68 الهاتف النقال 

 %100 149 املجموع 

نالحظ أن الطلبة �ستخدمون الهاتف النقال لتصفح الفا�سبوك ، إذ جاءت  07من خالل ا�جدول رقم    

و أخ��ا ألايباد  %16.11بنسبة  Tabletteثم  %32.21تل��ا ال�ومبيوتر بنسبة  %45.64بنسبتھ ألاع�� و لغت 

 . %6.04بنسبة 

( 4Gو  3Gو يرجع ذلك إ�� أن أغلب الطلبة أصبحوا يمتل�ون هواتف ذكية و ال�ي تحتوي م��ات كث��ة أبرزها   

 .مما سهل ع�� الطلبة الدخول إ�� املوقع �� أي م�ان ) ا�جيل الثالث و الرا�ع 
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 : تحديث الطلبة لصفح��م ع�� الفا�سبوك -7

 :  08ا�جدول 

 النسبة املئو�ة التكرار  

 91.25 73 �عم 

 08.75 07 ال 

 %100 80 املجموع 

من طلبة ا�جامعة يحدثون صفحا��م ال�خصية �� الفا�سبوك عن طر�ق  %91.25أن  08يظهر ا�جدول   

و هذه النسبة تتفق مع دراسة  .ال يقومون بذلك  %08.75بينما �سبة ... إضافة الصور أو مقاطع الفيديو 

 ) 14(.ممن يحدثون صفح��م %77عمرو أسعد و ال�ي قدرت ب 

 : عدد مرات تحديث الصفحة بالنسبة ملن أجابوا بنعم -8

 :  09ا�جدول 

 النسبة املئو�ة التكرار 

 21.92 16 �ش�ل يومي 

 35.62 26 عدة مرات �� ألاسبوع

 42.46 31 نادرا ما أحدث صفح�ي ال�خصية 

 %100 73 املجموع

 %42.46أن الطلبة يحدثون و ذلك ي�ون نادرا بنسبة مرتفعة و قيم��ا  09بينما نالحظ من خالل ا�جدول    

و يرجع ذلك إ�� ان هذه املعلومات و  %21.92و أخ��ا �ش�ل يومي  %35.62يليھ عدة مرات �� ألاسبوع بنسبة 

  .البيانات مرتبطة بالطلبة و ال تتغ��

 : من هم ألاصدقاء ع�� الفا�سبوك -9

 :  10ا�جدول   

 النسبة املئو�ة التكرار  

 23.66 62 أصدقائي القدامي 

 27.48 72 زمالئي �� ا�جامعة 

 7.36 19 أساتذ�ي �� ا�جامعة 

 20.23 53 ألاهل و ألاقارب 

 13.36 35 أصدقاء جدد �عرفت عل��م �� املوقع 

 8.02 21 أصدقاء حول العالم 

 100% 262 املجموع

يل��ا ألاصدقاء  %27.48أن الزمالء �� ا�جامعة �� مقدمة صداقات عينة الدراسة بنسبة  10يظهر ا�جدول   

�عد ذلك ألاصدقاء ا�جدد الذين �عرفوا عل��م ��  %20.33ثم ألاهل و ألاقارب بنسبة  %23.66القدامى بنسبة 

 . %7.36و أخ��ا ألاساتذة �� ا�جامعة بنسبة  %8.02سبة ثم أصدقاء حول العالم بن %13.36املواقع بنسبة 

و يرجع ذلك إ�� أن السبب ألاسا��ي من إ�شاء املوقع هو ر�ط الزمالء و ألاصدقاء القدامى ببعضهم البعض   

 ).طبيعة املوقع(باإلضافة إ�� ت�و�ن عالقات مع أصدقاء جدد و هو ما تجسده هذه النتيجة 
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 : عرض البيانات ال�خصية ع�� الفا�سبوك -10

 :  11ا�جدول 

 النسبة املئو�ة التكرار 

 21.25 17 �عم

 78.75 63 ال 

 %100 80 املجموع

. من الطلبة ال �عرضون بيانا��م ال�خصية و ال يقومون بحج��ا %78.75نالحظ أن  11من خالل ا�جدول    

 . وهذه النتيجة تو�� بو�� الطالب ألهمية البيانات ال�خصية و�شرها ع�� املوقع

  :ما نوعية البيانات ال�ي تحج��ا ؟ :  12ا�جدول 

 النسبة املئو�ة التكرار 

 16.87 28 الاسم ا�حقيقي 

 6.63 11 العمر

 0.60 01 ا�جنس

 0.60 08 )أعزب ، م��وج(ا�حالة العائلية 

 3.61 06 املهنة أو عدمها 

 11.45 19 م�ان إلاقامة 

 18.07 30 الصور 

 13.25 22 مقاطع الفيديو ا�خاصة 

 24.10 40 قائمة ألاصدقاء

 0.60 01 )رقم الهاتف(أخرى تذكر 

 %100 166 املجموع 

أن البيانات ال�ي يحج��ا عينة الدراسة عن املستخدم�ن ا�جدد       و ألا�خاص  12يب�ن ا�جدول رقم     

ثم الصور بنسبة  %24.10الذين �عرفوا عل��م �� املوقع �ان نصيب ألاسد ف��ا لقائمة ألاصدقاء بنسبة 

كذلك م�ان .  %13.25و من ثم مقاطع الفيديو ا�خاصة بنسبة  %16.87يل��ا الاسم ا�حقيقي ب 18.07%

أعزب ، ( أما �� ما يخص كال من السن و ا�حالة العائلية  %11.45الاقامة و قد ح��ي بنسبة معت��ة قدرت ب 

 %0.60،  %3.61،  %4.82،  %6.63( و املهنة    أو عدمها و ا�جنس و رقم الهاتف ف�انت �س��ا ) م��وج 

 .� ال��تيب ع�)  0.60%

 .و تتوافق هذه النتائج مع دراسة عمرو أسعد و آخرون  
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 )مجاالت استخدام الفا�سبوك ( ما �� ألا�شطة ال�ي تقوم ��ا �� املوقع ؟  :  13ا�جدول 

 

 

 النسبة املئو�ة  التكرار 

 14.11 45 إلاطالع ع�� صفحات آلاخر�ن و �عليقا��م 

 13.79 44 املشاركة �� مجموعات النقاش

 11.60 37 املشاركة �� صفحات امل�جب�ن

 10.03 32 التعليق ع�� �ل ما هو مكتوب �� املوقع 

 9.71 31 املشاركة �� ألاحداث الاجتماعية و ا�حاالت الا�سانية 

 8.78 28 كتابة املذكرات �� صفح�ي ال�خصية 

 7.52 24 استخدام التطبيقات املختلفة 

 5.96 19 إضافة الروابط إلاجتماعية 

 3.45 11 استخدام ال��يد إلالك��و�ي �� املوقع 

قصص م�حكة + �شر أقوال مأثورة+ إقامة عالقات اجتماعية: أخرى تذكر

 +comerce   

04 1.25 

 %100 319 املجموع

 %14.11أن ألا�شطة ال�ي يقوم ��ا الطلبة عينة الدراسة �� الفا�سبوك �� أن  13يت�ح من نتائج ا�جدول   

�ستخدمونھ من أجل إلاطالع ع�� صفحات املستخدم�ن آلاخر�ن و �عليقا��م �� املرتبة ألاو�� ، ثم جاء �� 

ل�ل  %13.75ألاخبار و الاعالنات بنسبة املرتبة الثانية �ل من املشاركة �� مجموعات النقاش و الاطالع ع�� 

أما التعليق ع�� ما هو  %11.60مفردة ، بينما جاءت املشاركة �� صفحات امل�جب�ن �� املركز الثالث بنسبة 

، و هو ما يتفق مع دراسة عمرو  %10.03املبحوث�ن بنسبة ) 15(مكتوب �� املوقع ففي املرتبة الرا�عة من عينة 

 .أسعد و آخرون 

سة نرم�ن زكر�ا حضر ال�ي أشارت إ�� أن ألا�شطة ال�ي يقوم ��ا الطالب �� موقع الفا�سبوك �� املشاركة و درا

 )16(.  %36.8�� مجموعات النقاش بنسبة 

كما �ستخدم الطلبة عينة الدراسة الفا�سبوك للمشاركة �� ألاحداث الاجتماعية و ا�حاالت الا�سانية    

�� ح�ن أن استخدام التطبيقات  %8.78�� صفحا��م ال�خصية بنسبة  و كتابة املذكرات %9.71بنسبة 

يل��ا استخدام ال��يد  %5.96أما إضافة الروابط الالك��ونية فنسب��ا  %2.52املختلفة �� املوقع �انت �سب��ا 

 . %1.25، و أ�شطة أخرى متعددة �انت �سب��ا  %3.45الالك��و�ي �� املوقع بنسبة 

الشباب عينة الدراسة �ستخدمون الفا�سبوك من أجل التفاعل من خالل الاطالع ع�� يت�ح من النتائج أن 

صفحات آلاخر�ن و �عليقا��م واملشاركة �� مجموعات النقاش باالضافة ا�� املشاركة �� صفحات امل�جب�ن 

ختلفة واقامة والاحداث الاجتماعية وا�حاالت الا�سانية باالضافة ا�� كتابة املذكرات واستخدام التطبيقات امل

 .عالقات اجتماعية وقراءة القصص وألاقوال املأثورة
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 : دوافع استخدام الفا�سبوك: املحور الثا�ي

 :  14ا�جدول 

 

 

 غ�� موافق

 موافق

 محايد

استخدام الفا�سبوك �ساعد ع�� مقابلة أ�خاص جدد و -1

 تكو�ن صداقات معهم

 % ك % ك % ك

67 83.75 05 6.25 08 10 

استخدام الفا�سبوك �عمل ع�� إبقاء التواصل مع ألا�خاص -2

 الذين قابل��م فيھ

67 83.75 07         8.75 06 7.5 

 12.5 10 10 08   77.5 62 استخدم الفا�سبوك ملساعدة آلاخر�ن -3

استخدام الفا�سبوك يحافظ ع�� التواصل مع ألاصدقاء  -4

 القدامى

74 92.5 03 3.75 03 3.75 

أستخدم الفا�سبوك ل�حفاظ ع�� التواصل مع ألاصدقاء و  -5

 ألاقارب البعيدين ع�ي 

75 93.75 02 2.5 03 3.75 

أستخدم الفا�سبوك ألنھ �ساعد �� الوصول إ�� أي �خص ��  -6

 أي م�ان 

63 78.75 10 12.5 07 8.75 

 8.75 07 11.25 09 80 64 أستخدم الفا�سبوك ألنھ وسيلة سهلة  -7

 7.5 06 8.75 07 83.75 67 استخدم الفا�سبوك ألنھ وسيلة سريع -8

 12.5 10 10 08 77.5 62 استخدم الفا�سبوك ألنھ وسيلة تناسب�ي  -9

 12.5 10 16.25 13 71.25 57 استخدم الفا�سبوك ألنھ وسيلة مسلية  -10

 15 12 45 36 40 32 استخدم الفا�سبوك ألنھ �ساعد ع�� الاس��خاء  -11

 15 12 16.25 13 68.75 55 استخدم الفا�سبوك لتمضية الوقت -12

 10 08 22.5 18 67.5 54 استخدم الفا�سبوك ألنھ موقع ممتع  -13

 8.75 07 17.5 14 73.75 59 استخدم الفا�سبوك ألنھ يخلص�ي من امللل  -14

أبحث �� الفا�سبوك عن أ�خاص �شاركون�ي نفس  -15

 اهتماما�ي

43 53.75 21 26.25 16 20 

استخدم الفا�سبوك ألنھ وسيلة �عليمية �ساعد ��  -16

 القيام بالبحوث والواجبات الدراسية 

50  62.5 18 22.5 12 15 

استخدم الفا�سبوك ألنھ يمد�ي بؤ�ة جديدة ��  -17

 التعلم 

47  58.75 20 25 13 16.25 

استخدم الفا�سبوك ملعرفة �ل ما هو جديد من  -18

 أحداث سياسية و اجتماعية و ثقافية 

68 85 10 12.5 02 2.5 

 استخدم الفيسبوك �ل ما هو جديد من أخبار و  -19

  حقائق 

66 82.5 08 10 06 9.50 

 10 08 28.75 23 61.25 49 أستخدم الفيسبوك لنشر أحداث و أعمال أقوم ��ا  -20

أستخدم الفيسبوك أل�ي أتحكم �� ما أ�شره من  -21

 مقاطع فيديو

48 60 25 31.25 07 8.75 

أستخدم الفيسبوك أل�ي أتحكم �� وقت ما أشاهده  -22

 من مقاطع فيديو

48 60 20 25 12 15 
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جاءت عبارة أستخدم الفا�سبوك ل�حفاظ ع�� التواصل مع ألاصدقاء و ألاقارب البعيدين ع�ي �� مقدمة 

استخدام الفا�سبوك " تل��ا عبارة  %93.75 العبارات ال�ي وافق عل��ا الطلبة عينة الدراسة وذلك بنسبة

و�ذلك تت�ح أن دوافع ا�حفاظ ع�� العالقات  %29.5بنسبة " ل�حفاظ ع�� التواصل مع ألاصدقاء القدامى 

 .الاجتماعية �� مقدمة دوافع الطلبة من استخدام الفا�سبوك

 .استخدام الفا�سبوك و القيم ألاسر�ة: املحور الثالث

 ما عدد الساعات ال�ي تقض��ا مع أسرتك يوميا تتجاذبون أطراف ا�حديث سو�ا ؟ :  15ا�جدول   

 النسبة املئو�ة التكرار 

 22.50 18 أقل من ساعة 

 22.50 18 ساعة إ�� أقل من ساعت�ن

 38.75 31 ساعت�ن فأك��

 16.25 13 ال أخوض معهم �� ألاحاديث

 %100 80 املجموع 

املبحــوث�ن أفــراد العينــة رغــم ا�شــغالهم باســتخدام الفا�ســبوك الا ا��ــم يخوضــون نالحــظ مــن خــالل ا�جــدول 

�ــ� حــ�ن �انــت �ســبة الــذين يخوضــون ألاحاديــث  %38.75ألاحاديــث مــع أســرهم لســاعت�ن فــأك�� اذ بلغــت �ســب��ا 

أمــا مــن يتحــدثون مــع أفــراد أســرهم وال يخوضــون ألاحاديــث معهــم  %22.50مــع أســرهم لف�ــ�ة ســاعة أو ســاعت�ن 

ورغــم ضــآل��ا ولك��ــا �ســبة تنـذر بــا�خطر ألن لهــا أ�عــاد وتبعــات سـلبية ع�ــ� أخالقهــم وقــيمهم فيمــا  %16.25ف�ـي 

و�ــ� نفــس النتــائج ال�ــي توصــلت ال��ــا لي�ــ� أحمــد جــرار اذ بلغــت . لتؤكــد ذلــك 15وقــد جــاءت نتــائج ا�جــدول . �عــد

 .ا�خاصة باملتغ��ات ألاخرى  أو أك�� و�� أع�� �سبة لد��ا، وهناك توافق بالنسبة للنسبة 40.1%

  قيمة إلانتماء ألاسري : حدد موقفك من العبارة التالية :  16ا�جدول 

 محايد غ�� موافق موافق                 

استخدم الفا�سبوك الرسال ال��ا�ي ألسر�ي بدل -1

 ز�ار��م باملناسبات 

 % ك % ك        %   ك

39 48.75 35 43.75 06 7.50 

الفا�سبوك �شعر�ي بالوحدة و العزلة ��  استخدام-2

 محيطي ألاسري 

27 33.75 46 57.50 07 8.75 

أحس باإلنتماء مع جماعة أصدقائي �� الفا�سبوك -3

 أك�� من أسر�ي 

32 40.00 41 51.25 07 8.75 

الشعور بالفراغ الاجتما�� و العاطفي ألاسري -4

 جعل�ي أستخدم الفا�سبوك بك��ة 

25 31.25 44 55 11 13.75 

ال أفضل ز�ارة ألاقارب إذا �انت ستؤثر ع�� -5

 استخدامي للفا�سبوك 

16 20 58 72.50 06 7.50 

 2.50 02 1.25 01 96.25 77 أنا فخور باإلنتماء إ�� أسر�ي-6

   80        املجموع 

أستخدم الفيسبوك أل�ي أستمتع بمقاطع الفيديو  -23

 ال�ي يضعها ألاصدقاء

61 76.25 11 13.75 08 10 

أستخدم الفيسبوك لوجود حوار ثنائي بي�ي و��ن  -24 

 أصدقائي �� املوقع حول مقاطع الفيديو 

59 73.75 13 16.25 08 10 
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من شباب عينة الدراسة ال زال لد��م  %96.25أن  16نالحظ من خالل ا�جدول رقم :  16تحليل ا�جدول   

إلاحساس باإلنتماء ألاسري بل يفتخرون بذلك و لم تؤثر عل��م التطورات ا�حاصلة �� امليادين املختلفة و ما 

و هذا ما تؤكده �سب املتغ��ات .  أفرزتھ من أثار �� قيمة إلانتماء ألاسري بل ان الافتخار  بذلك مصرح بھ

ال يوافقون  %72.50ماء ألاسري بالنسبة للشباب الذي �ستخدمون الفا�سبوك إذ أن ألاخرى ال�ي تفسر إلانت

 "ال أفضل ز�ارة ألاقارب إذا �انت ستؤثر ع�� استخدامي للفا�سبوك " ع�� عبارة 

استخدام الفا�سبوك �شعر " فكرة أن  %57.50بل هو نفس التوجھ بالنسبة للعبارات ألاخرى إذ يرفض 

و يرفضون كذلك فكرة أن إستخدام الفا�سبوك هو سبب الشعور " املحيط ألاسري  بالوحدة و العزلة من

أحس باالنتماء مع جماعة " ، و جاءت �سبة عبارة  %55بالفراغ الاجتما�� و العاطفي إذ بلغت �سبتھ 

واردة و �عزز هذه النتائج ، النتائج السابقة ال. غ�� موافقة  %51.25أصدقائي �� الفا�سبوك أك�� من أسر�ي 

إذ أن أفراد العينة شباب جام��  يقضون يومهم �� ا�جامعة ، و بالتا�� الوقت الذي  15�� ا�جدول رقم 

يقضونھ مع أسر��م �� حدود املعقول مع وجود شب�ات التواصل الاجتما�� و خاصة الفا�سبوك و ال�ي 

نسبة للطلبة املقيم�ن بال�� ا�جام�� يوضفها الطلبة �� إرسال ال��ا�ي باإلضافة إ�� الاتصال باألهل خاصة بال

من هم : من ب�ن املتغ��ات ال�ي �انت �سب��ا معت��ة فيما يخص التساؤل " ألاهل و ألاقارب " �ان متغ�� 

 .    10أصدقاؤك �� الفا�سبوك ؟ و هذا ما يو�حھ ا�جدول 

ة الزال لد��م ا�حس باالنتماء الاجمالية نالحظ أن الشباب أفراد العني) 15،16( بالنظر ا�� نتائج ا�جدول�ن 

الاسري الا أن هذه القيمة، ورسوخها لد��م مهددة مع مرور الزمن ألن املتغ��ات السلبية الدالة عل��ا لها قيمة 

بالنسبة  %48.75بالنسبة لالحساس باالنتماء مع جماعة ألاصدقاء أك�� من ألاسرة أو �سبة  %40كنسبة 

و�� �سب . ال��ا�ي ألاسري بدل ز�ار��م باملناسبات و�ا�� املتغ��ات ألاخرى  لعبارة استخدام الفا�سبوك الرسال

 . تدعوا ا�� اعادة النظر �� تأث�� الفا�سبوك ع�� ا�حس باالنتماء ألاسري 

 قيمة التعاون و املشاركة :  17ا�جدول   

 محايد غ�� موافق موافق                 

أفراد أفضل تصفح الفا�سبوك ع�� مساعدة أحد -1

 أسر�ي �� إ�شغالھ

 % ك % ك         %  ك

27 33.75 49 61.25 04 5 

 2.5 02 15 12 70 86 �سعد�ي مساعدة أحد أفراد أسر�ي �� ا�شغالھ-2

أفضل تصفح الفا�سبوك وحده ع�� مشاركة ذلك مع -3

  أفراد أسر�ي

56 70 20 25 04 05 

 80   80   80   املجموع 

من عينة الدراسة يفضلون تصفح  %70نالحظ أن  17من خالل ا�جدول رقم :  17التعليق ع�� ا�جدول    

للشباب الذين )   %70أي ( الفا�سبوك وحدهم دون مشاركة ذلك مع أحد أفراد أسرهم ، و �� نفس النسبة 

و �� �سبة تؤكد نتيجة لد��م القابلية ع�� مساعدة أحد أفراد أسرهم �� ا�شغالھ ع�� تصفح الفا�سبوك ، 

إذ " أفضل تصفح الفا�سبوك ع�� مساعدة أحد أفراد أسر�ي �� ا�شغالھ " املتغ�� ألاول و �� العبارة ال�ي تقول 

وعليھ �ستخلص أن الشباب أفراد العينة لديھ ايمان . من عينة الدراسة ال توافق ع�� ذلك %61.25أن 
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ألاسرة �� مختلف املجاالت، وعنده قابلية ع�� ترك تصفح وقناعة بأهمية التعاون واملشاركة ب�ن أفراد 

الفا�سبوك مقابل مساعدة أحد أفراد ألاسرة وهذا راجع أوال ا�� أن تر�يتنا وقيمنا ألاسر�ة تدعوا ا�� ذلك من 

جهة و�ون ما يوفره الفا�سبوك من تطبيقات متدارك و�مكن العودة اليھ �� أي وقت، ولكن هذا الينفي �سبة 

 . ملن هم يفضلون تصفح الفا�سبوك ع�� مساعدة أحد أفراد ألاسرة �� ا�شغاالتھ 33.75%

  قيمة السلوك الاس��ال�ي:  18ا�جدول 

 محايد غ�� موافق موافق 

استخدام الفا�سبوك جعل�ي أميل إ�� تقليد ا�حياة -1

 الغر�ية �� املأ�ل و املشرب و املجلس

 % ك % ك % ك

22 27.50 51 63.75 07 8.75 

استخدام الفا�سبوك ساهم �� عدم تقيدي بمواعيدي -2

 اليومية

30 37.50 46 57.50 04 5.00 

استخدام الفا�سبوك ساعد �� إدما�ي ع�� ألاغا�ي و -3

 املوسيقى خاصة الغر�ية

24 30.00 50 62.50 06 7.50 

 1.00 08 56.25 45 33.75 27 استخدام الفا�سبوك جعل�ي أتم�ى عيش ا�حياة الغر�ية-4

ال يرون أن استخدام الفا�سبوك جعلهم يميلون إ�� تقليد  %63.75يظهر ا�جدول  أن :  18تحليل ا�جدول 

من الطلبة عينة الدراسة ال يوافقون  %62.5و نالحظ كذلك أن . ا�حياة الغر�ية �� املأ�ل و املشرب و املجلس 

" أما �� ما يخص عبارة . خاصة الغر�ية م��ا  ع�� أن الفا�سبوك �ساعد �� إلادمان ع�� ألاغا�ي و املوسيقى

من أفراد العينة ال يوافقون ع��  %57.5استخدام الفا�سبوك ساهم �� عدم تقيدي بمواعيدي اليومية فإن 

أما تم�ي عيش ا�حياة الغر�ية جّراء . يوافقون ع�� ذلك و �� �سبة معت��ة نوعا ما   %37.5ذلك �� ح�ن أن 

�� ح�ن أن  %56.25موقف الطلبة عينة الدراسة م��ا قد جاء بالرفض بنسبة  استخدام الفا�سبوك فإن

 .يوافقون ع�� ذلك 33.75%

أظهر أفراد العينة رفضهم للمتغ��ات ال�ي تمثل قيمة السلوك الاس��ال�ي �� مجملها، مما يدل ع�� أن 

�شؤا عل��ا الا أن هذا ليس  الشباب الزال لد��م احساس بقيمة الثوابت وآلاداب الدينية و الاسالمية ال�ي

مطلقا فهناك �عض النسب والنتائج ال�ي تنذر وتحذر مما هو آت خاصة عدم اعطاء قيمة للوقت أو تم�ي 

و�� �سب دالة ا��  %33.75و  %37.50وتفضيل ا�حياة الاغر�بة بما لها وعل��ا اذ �انت �سب��ما ع�� التوا�� 

 .  حد ما

  الطاعةقيمة إلاح��ام و :  19ا�جدول   

 محايد غ�� موافق موافق 

أفضل الاستماع ا�� نصائح الوالدين أل��ا �ساعد�ي -1

 كث��ا

 % ك % ك % ك

65 81.25 10 12.5 05 6.25 

 8.75 07 30 24 62.25 49 ال أحب تدخل والدي �� اختيار مال���ي وأصدقائي-2

استخدام الفا�سبوك ساعد�ي �� القيام �عالقات -3

 أسر�يحميمة دون علم 

36 45 38 47.5 06 7.5 

أتقبل انتقادات والدي حول نوعية أصدقائي �� -4

 الفا�سبوك

64 80 26 32.5 10 12.5 
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من عينة الدراسة الزالوا يفضلون الاستماع إ�� نصائح الوالدين أل��ا  %81.25أن  19يو�ح لنا ا�جدول   

م��م كذلك يتقبلون إنتقادات الوالدين حول نوعية ألاصدقاء �� الفا�سبوك �� ح�ن أن  %80�ساعدهم و 

 .ال يحبون تدخل الوالدين �� اختيار املال�س و ألاصدقاء  62.25%

فإننا نجد أن " استخدام الفا�سبوك ساعد �� القيام �عالقات حميمية دون علم ألاسرة" أما فيما يخص أن   

 .موافق�ن ع�� ذلك %45ال يوافقون ع�� ذلك �� ح�ن أن  %47.5، إذ نجد أن النسب �انت متقار�ة 

Ïà\ÑÅ’\;r]i›Â;Ïê˜£\;U;

اس��دفت الدراسة التعرف ع�� استخدام الشباب ملواقع التواصل الاجتما�� وتأث��ها ع�� قيمهم ألاسر�ة،    

 : مفردة و�انت النتائج �اآل�ي 80وقوامها  –عنابة  –وأجر�ت ع�� عينة من طلبة جامعة با�� مختار 

منذ أك�� من ثالث من قبل الشباب عينة الدراسة ) الفا�سبوك(بدأ استخدام الشب�ات الاجتماعية  .1

 . و�داوم أفراد العينة ع�� ذلك عدة مرات �� اليوم. سنوات

لف��ات طو�لة تتعدى ثالث ) الفا�سبوك(�ستخدم الشباب عينة الدراسة مواقع الشب�ات الاجتماعية  -11

 . ساعات خالل اليوم ع�� الرغم من أ��م طلبة جامعي�ن ولهم ال��امات علمية ودراسية

�� أك�� ألاوقات ال�ي يتصفح ف��ا أفراد العينة مواقع ) أول الليل و�عد منتصفھ(الف��ات املسائية  -12

، وذلك لعدة اعتبارات أهمها الدراسة باالضافة ا�� أن هذه )الفا�سبوك(الشب�ات الاجتماعية 

الف��ات ي�ون ف��ا الشباب �عيدا عن الرقابة ألابو�ة خاصة وأ��م يفضلون تصفح املوقع �� البيت 

ألاو�� ثم تأ�ي ا�جامعة �� املرتبة الثانية نظرا ألن أغلب الطلبة يمتل�ون هواتف نقالة تتوفر بالدرجة 

 . ع�� تطبيقات تتيح لل�خص استخدام الان��نت �� أي م�ان

تظهر نتائج الدراسة أن عين��ا لد��م احساس وو�� بأهمية املعلومات ال�خصية ذلك أل��م  -13

ث صفح��م ال�خصية الا نادرا أل��ا مرتبطة بمعلومات �خصية اليظهرون بيانا��م واليقومون بتحدي

 .ثابتة ال تتغ��

يتواصل الشباب مع أهلهم وأقار��م وزمالء ا�جامعة وألاصدقاء القدامى من خالل الشب�ات  -14

 .الاجتماعية

لتحقيق عدة دوافع واشباع ) فا�سبوك(�ستخدم الشباب عينة الدراسة مواقع التواصل الاجتما��  -15

ث��ة أهمها اقامة عالقات اجتماعية وكتابة التعليقات واملشاركة �� مجموعات النقاش رغبات ك

 ..وصفحات امل�جب�ن واملشاركة �� ألاحداث الا�سانية والاجتماعية

والتسلية وال��فيھ وا�حصول ع�� املعلومات وألاخبار �� كذلك من أهم أسباب ودوافع استخدام 

 . تما��عينة الدراسة ملواقع التواصل الاج

وفيما يخص تأث�� استخدام الشباب عينة الدراسة ع�� القيم ألاسر�ة نالحظ أ��ا لم تلغها �ليا ولكن  -16

سي�ون لها تأث�� ع�� املدى البعيد بالنظر ا�� النتائج املتحصل عل��ا فيما يخص ا�جمل السلبية 

ذه القيمة الزالت متجذرة ودرجة املوافقة عل��ا ولكن اجماال لدى الطلبة حس باالنتماء ألاسري، فه



=ÔÎ‡_å‡ˇ^=qÈwgÿ^=Ë=m_ã^áÑŸÿ=Ôÿ_ãàÿ^=ÔŸß                                                                 Ï‡_oÿ^=ÑŸ.^W ∆f_åÿ^=ÉÑ≈ÿ^=W=„^Èr2018 
ISSN : 2543-3938    

                     

264 
=Ë=ÔÎ‡_å‡ˇ^=flÈŸ≈ÿ^=ÔÎŸ‘ÔÎƒ_›kr˘^=============================================================================================================================================Ïågkÿ^=Ïfà≈ÿ^=Ô≈‹_||r–=Ô||||ågj= ;1¶ÏËdÄ¯\;Â;ÏË›]â›¸\;k]à\ÑÅ’\ 

ومتأصلة باالضافة ا�� �ل من قيم�ي الاح��ام والطاعة أل��ا من الثوابت الثابتة لدى ألاسر ا�جزائر�ة 

 .ولو أ��ا تتعرض ملوجات كث��ة جارفة

ونالحظ كذلك أن القيم ألاخرى مثل التعاون واملشاركة وقيمة السلوك الاس��ال�ي التزال موجودة  -17

 . نة ولم تتأثر باستخدام مواقع التواصل الاجتما��عند أفراد العي

√p\Ö∏\;Ï⁄]ÕU;
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