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Abstract  

This study discusses the role of social media in promoting the value of 

"culture" among youth according to the epistemological heritage of the theory of 

value determinism for Abdulrahman Azzi.  

The study aimed to identify the effect of social media on the knowledge and 

behavior of youth and to identify attitudes towards social media and their ability 

to form a cultural awareness. The study is a descriptive exploratory which use 

survey method and questionnaire tool. The main question is what are the attitudes 

of youth and their ability to shape their cultural awareness? 

The results of the study confirmed the increase social communication 

increased the youth awareness about local and international policies, as the study 

confirmed that social media provided the satisfaction of cognitive, social and 

entertainment to youth. Social media also worked to expand the scope of thinking 

and flexibility, increase understanding of others, respect their beliefs and enhance 

their ability to coexist peacefully with them, Most of the sample of the study 

confirmed that they had convictions and opinions on certain issues and changed 

after exposure to social media. 

From the above, we can say that social media have the most impact on the 

cultural value, and contributed to the promotion of the value of culture among 

youth and thus ratified the imperative theory of the mass communication. 

Keywords: social media-culture-epistemology- imperative theory-value. 
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 ملخص:

ناقشت هذه الدراسة دور وسائل التواصل االجتماعي يف تعزيز قيمة "الثقافة" لدى الشباب وفقا للرتاث 
وملعرفة هذا الدور هدفت الدراسة إىل التعرف على تأثري ،(1)لعبد الرمحن عزياإلبستمولوجي لنظرية احلتمية القيمية 

درهتا على تشكيل قعلى اجتاهاته حنو تلك الوسائل و وسائل التواصل االجتماعي على معارف الشباب وسلوكه والتعرف 
ساؤل الدراسة ن والتاستمارة االستبيا باستخدامدراسة استكشافية وصفية باستخدام املنهج املسحي وهي ، وعيه الثقايف
لى تشكيل وعيه حنوها يف قدرهتا ع ملشباب وسلوكه؟ وما اجتاهاهتما تأثري وسائل اإلعالم اجلديد على معارف االرئيس :
 الثقايف؟

على  هفيتعر ن وعي الشباب بالعامل اخلارجي و وسائل التواصل االجتماعي م يادةز اسة على وقد أكدت نتائج الدر 
جتماعي والرتفيهي اال ،اإلشباع املعريفقدمت وسائل التواصل االجتماعي  وأكدت الدراسة على أن، السياسات احمللية والعاملية

قدرته على التعايش  زفهم اآلخر واحرتام معتقداته وتعز تزيد من تو  تعمل على توسيع نطاق التفكري ومرونتههنا كما أ  .للشباب
هم قناعات وآراء يف قضايا معينة وتغريت بعد التعرض لوسائل ديعينة الدراسة بأن كانت ل معظم وأكدتالسلمي معه. 

ومة القيمية الثقافية يف املنظ القول بأن وسائل التواصل االجتماعي هلا أشد التأثري ومن كل ما سبق ميكنناالجتماعي التواصل ا
  .لك صدقت النظرية احلتمية لإلعالموبذ وترقية قيمة الثقافة لدى الشباب يف تعزيز وقد سامهت،

 قيمةال -لنظرية احلتميةا - ةاإلبستمولوجي -الثقافة –وسائل التواصل االجتماعي الكلمات المفتاحية 
 

 

 

                                                           
دارسا و أستاذا بإحدى جامعاهتا مبثابة احلافز الذي سجل حضور نظريته احلتمية  4599إىل  4511بقرية بين ورثيالن ، انتقل إىل أمريكا فيما بني  4591أكادميي و باحث إعالمي جزائري ، من مواليد  )1(

يات القيمية بنإصدار مركز دراسات الوحدة العربية اإلعالم و تفكك ال القيمية لإلعالم  و يعرف د. عبد الرمحن عزي أنه صاحب نظرية "احلتمية القيمية يف اإلعالم" ومن مؤلفاته: قراءات يف نظرية االتصال من

، الوثيالن ، النورسي، صن تسو، من إصدار الدار مالك بن نيب :يف املنطقة العربية و اإلسالمية، من إصدار الدار املتوسطية للنشر و مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم حفريات يف الفكر اإلعالمي القيمي

ن لإلعالم و القيم من إصدار الدار املتوسطية للنشر و صدرت ثالث كتب عن نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم من إسهام عدة أساتذة و  ،س، املتوسطية للنشر منهجية احلتمية القيمية يف اإلعالم و مقياس ع

. كما عقد العديد من املؤمترات الوطنية والدولية بن حول تلك النظرية جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة و جامعة مستغامن  -عليا طلبة دراسات
ikipedia.org/wiki/https://ar.w  

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B2%D9%8A
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 مقدمة

يف الوقت الذي تؤكد و إن الثقافة هي سلم ميثل مستواه األعلى القيم ، والقيمة ما يرتفع بالفرد إىل املنزلة املعنوية ، 
ضبط  الوسيلة ، يؤكد دكتور عبد الرمحن عزي على أن الرسالة هي املرجع يف فيه األدبيات األجنبية على أننا نعيش عصر

 (2)العالقة بني الثقافة ووسائل االتصال ، فالثقافة مرجعية ثابتة يف التاريخ ، أما الوسيلة فقد تولدت يف فضاء الثقافة.

تلقي والتأثري الة والوسيلة واملتعبري مركب من املرسل والرسهي وسائل اإلعالم مبفهوم نظرية احلتمية القيمية و 
تتمثل و (3).و ما يؤثر على باقي عناصر املركبوالسياق االجتماعي والبعد احلضاري الذي ما يكون غائبا يف األغلب وه

إسهامات نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم يف اعتبارها أن اإلعالم ليس جمرد رسالة فحسب ولكنه رسالة أخالقية قيمية 
زة حلديث عن القيم االتصالية دون نظرية أخالقية حضارية متمي، فا يختصص اإلعالم واالتصال يف أصله أخالق، وأن 

م النظريات تستند معظ، حيث املضمون املعريف الذي يولدها  حيمل خلال معرفيا ومنهجيا يفقد تلك املفردات من
 (4)ولية.األخالقية الكربى إىل فكرة اإللزام واليت بدوهنا تنتفي املسئ

إن احلتمية تعين اعتبار القيمة احملرك األساسي يف فهم الظاهرة اإلعالمية مبكوناهتا ) املرسل ، الرسالة ، الوسيلة ، 
 املتلقي ( وتأثرياهتا على البنيات االجتماعية والثقافية يف سياق حضاري معني ، فاملرسل حيتاج إىل خلفية وتكوين قيمي

اإلعالمية قيمية أخالقية ، فكل قرار يتخذه املرسل أو املؤسسة اإلعالمية يف مقاربة الواقع أخالقي حىت تكون ممارسته 
يف أصله ذو طبيعة قيمية أخالقية . أما الرسالة فأصلها كلمة قيمة ، واملتلقي يتفاعل نظريا "وعندما يكون واقعه سويا" 

ل على الجتماعي الثقايف بناءا على أثر تلك الوسائعلى مرجعية قيمية أخالقية . ويكون تأثري اإلعالم على املكون ا
 (5)النظام األخالقي واحلضاري ككل.

" هو ما ميكن أن حتدثه الرسالة اإلعالمية أيا كانت من تبديل أو حتويل أو تعديل أو تغيري أو إن املقصود بالتأثري
د يكون تأثري وسائل وق ملتوسط أو البعيدحىت تثبيت يف آراء اجلمهور أو مواقفه أو سلوكياته على املدى القصري أو ا

   (6)االتصال يف الثقافة إجيابيا أو سلبيا وذلك تبعا لصلتها بالقيم.

                                                           
 .    409، صم9005وت : مركز دراسات الوحدة العربية، ، بري حنو فكر إعالمي متميزعبد الرمحن عزي ، دراسات يف نظرية االتصال ، ( 2(

 . 95ص، م9042: الدار املتوسطية للنشر، عبد الرمحن عزي ، اجلواب الكايف حول نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم ، تونس  (3(

 . 94، صم9042: الدار املتوسطية للنشر ، ، نظرية الواجب األخالقي يف املمارسة اإلعالمية ، تونس عبد الرمحن عزي( 4(
  . 94عبد الرمحن عزي ، اجلواب الكايف حول نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم ، مرجع سابق ، ص( 5(
 . 29، ص م 9040، تونس، الدار املتوسطية للنشر، دعوة إىل فهم، عزي ، علم االجتماع اإلعالمي عبد الرمحن )6(
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تخذ وسائل التواصل اإلعالمي عدة أساليب لعرض املغالطات حملاولة ترسيخها يف أذهان اجلمهور ، ومنها وقد ت
ا ني على مستوى احلدث الواحد وترك باقي اجلوانب وإمهاهلانتقاء أحداث بعينها وترك أحداث أخرى ، وانتقاء جانب مع

 (7)يف القصة اإلخبارية ، كما أهنا تلجأ لتلوين احلقائق وحتريفها باستخدام مصطلحات وعبارات خاصة.

وألن الفرد ال ميتلك احلصانة القيمية اليت متكنه من إدراك العنف اإلعالمي ، من مث يظهر عنفه جتاه اآلخرين ، 
 (8)هلا من االستقاللية ما جيعلها أداة بناء أو تدمري وفق اقرتاهبا أو ابتعادها عن القيمة. فاللغة

تقنيا يف  كلما حدث تطورا  يظهر جليااالرتباط البنيوي بني الثقافة ووسائل االتصال ومن ناحية أخرى فإن 
تابة صة ، بدءا من اكتشاف الكومع كل اكتشاف لوسيلة إعالم جديدة حيدث هزة ثقافية خاتكنولوجيا االتصال ، 

وهو ما يؤكد على  ، مرورا باإلذاعة مث التلفزيون ، وأخريا احلاسوب والشبكات املعلوماتية .. ومن مث بروز الثقافة التفاعلية
 التفاعل اجلديل بني الثقافة ووسائل االتصال.

 المبحث األول اإلطار النظري للدراسة

 اإلجراءات المنهجيةالمطلب األول 

 أسباب اختيار الموضوع أوال:

   أهمية الدراسةو أسباب موضوعية -2

 إسهاما من اسهامات التكوين املعريف امليداين لنظرية احلتمية القيمية اإلعالمية.الدراسة متثل 

) أي  ا هو كائنممرحلة   أال وهيتطبيق مرحلة التطور األخرية لنظرية احلتمية القيمية اإلعالمية  الدراسة حتاول
الدراسات امليدانية ( وذلك بدراسة تأثري أحدث وسائل االتصال "وسائل التواصل االجتماعي" على قيمة الثقافة لدى 

 الشباب.

 

 

                                                           
شر والرتمجة، جلامعية للطباعة والن، الدار ايلة والوظيفة، بغدادانتصار إبراهيم ، صفد الساموك ، اإلعالم اجلديد .. تطور األداء والوس (7(

 . 99، 94، ص 9044
 ، لقييف املنطقة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، اللسان العريب وإشكالية الت سان واإلعالم، فقه اللغة وعنف اللعبد الرمحن عزي (8(

 . 95م، ص  9001، (99سلسلة كتب املستقبل العريب )
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 أسباب ذاتية-1

رغبة الباحثة يف التعرف على نظرية العامل اجلليل األستاذ الدكتور عبد الرمحن عزي والذي حازت نظريته على براءة 
لتكون النظرية اإلعالمية العربية الوحيدة املسجلة عامليا واليت متثل إسهاما معرفيا يف احلقل اإلعالمي التسجيل الدويل ، 

 واليت يستطيع اإلعالم العريب اسرتداد األخالقيات اإلعالمية بتطبيق نظرية القيمة احلتمية.

ية رية اجلزائر للسفر إىل اجلمهو شغف الباحثة بالتعرف على املدرسة اإلعالمية اجلزائرية عن قرب وهو ما دفعها 
 .ةاإلعالمي ةالفكري لتلمس املالمح

  المشكلة البحثيةثانيا:

إن الرسالة هي املرجع يف ضبط العالقة بني الثقافة ووسائل االتصال ، فاإلعالم ليس جمرد رسالة فحسب ولكنه 
ة القيمية يف ظرية احلتميإسهامات ن تؤكدكما ،   رسالة أخالقية قيمية ، وأن ختصص اإلعالم واالتصال يف أصله أخالقي

لذا تتحدد المشكلة البحثية في محاولة معرفة تأثير وسائل التواصل االجتماعي في المنظومة القيمية ، اإلعالم
لثقافة لدى صوب محو قيمة االثقافية ، وهل يسهم هذا الدور في تعزيز قيمة الثقافة وترقيتها ، أم أنه ينحو 

 .الشباب

 أهداف الدراسةثالثا:

والتعرف  معلى معارف الشباب وسلوكه التواصل االجتماعيتأثري وسائل هدف الدراسة الرئيس هو التعرف على 
 ئيسي وينبثق عدة أهداف فرعية من اهلدف الر ، تشكيل وعيه الثقايف وقدرهتا على حنو تلك الوسائل ماجتاهاهت على

السياسات احمللية هم بفيتعر شباب بالعامل اخلارجي و لوعي ا على التواصل االجتماعيوسائل  على تأثري وقوفال -4
 والعاملية.
 .االجتماعي والرتفيهي للشباباإلشباع املعريف ،بوسائل التواصل االجتماعي  مدى تغذية معرفة -9
 .لدى الشبابتوسيع نطاق التفكري ومرونته  يفتأثري وسائل التواصل االجتماعي  رصد -9
رة ، األصدقاء مع األس همتواصلوسهولة يف تدعيم عالقات الشباب وسائل التواصل االجتماعي  دورالتعرف على  -1

 .يف اجملتمع وأساتذهتم وقادة الرأي
تعايش السلمي وتعزيز قدرته على التفهم اآلخر واحرتام معتقداته  يفوسائل التواصل االجتماعي  دور الكشف عن -9
 .مع اآلخر
 .الشباب وآرائهم حول قضايا معينة من قناعاتيف التغيري وسائل التواصل االجتماعي  دور التعرف على -2
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 الدراسة  تتساؤالرابعا:

ما تأثري وسائل اإلعالم اجلديد على معارف الشباب وسلوكه؟ وما اجتاهات الشباب حنوها تساؤل الدراسة الرئيس : 
 يتفرع عنه األسئلة اآلتية:  يف قدرهتا على تشكيل وعيه الثقايف؟

 العاملية؟السياسات احمللية و ب وتعريفهشباب بالعامل اخلارجي لمن وعي ا التواصل االجتماعيهل زادت وسائل  -1
 ؟يف ، االجتماعي والرتفيهي للشباباإلشباع املعر  التواصل االجتماعيهل تقدم وسائل  -2
 ؟على توسيع نطاق التفكري ومرونته التواصل االجتماعيهل تعمل وسائل  -3
يف تدعيم عالقات الشباب وسهولة التواصل مع األسرة ، األصدقاء  التواصل االجتماعيهل تساهم وسائل  -4

 وأساتذهتم وقادة الرأي؟
 ؟لمي معهوتعزيز قدرته على التعايش الس من تفهم اآلخر واحرتام معتقداته التواصل االجتماعيهل تزيد وسائل  -5
 ؟الشباب وآرائهم حول قضايا معينة وسائل التواصل االجتماعي من قناعاتهل تغري  -6

 وأداتها ومنهجها الدراسةنوع خامسا 

 اليت تركز على رصد الظاهرة وتوصيفها والوصول إىل وصفيةالستطالعية تعد هذه الدراسة من الدراسات اال  
ملناهج اليت والذي يعد من أنسب ا املسح منهج، وتستخدم تفسري الظاهرة وحتليلها من خالل نتائج الدراسة امليدانية

من عينة  لى هي األداة املناسبة وقد طبقت عستمارة ، وتعترب االا احلصول على املعلومات والبياناتنستطيع من خالهل
 .بات جامعة طيبة باملدينة املنورةمفردة من طالب وطال 900قوامها الشباب السعودي 

 رية الحتمية القيمية في اإلعالم نظ   الدراسةنظرية سادسا:

س اإلنسان يكمن يف املرجعية االجتماعية غري املباشرة . فالقيمة تؤس ومتيزها إن ثقل نظرية احلتمية القيمية لإلعالم
الية ليست ثابتة ، مرحلة انتق وفقا لنظرية احلتمية القيمية هيالثقافة . و ا وال يكون هذا األخري مصدر القيمة بل أداة هل

 (9).و ترتاجع إىل ما دون ذلكتجمد أي ميكن أن تكون ترابطية فتسعى إىل االرتقاء أو غري ترابطية فت

لى كشف احلقائق الكامنة عيرجع إىل قدرة النظرية يف الدراسة إمنا لتطبيق نظرية احلتمية القيمية  إمنا انتقاء الباحثةو 
يف هذا الطرح افية لى البنيات والرواسب الثقاإلعالمية من زاوية قرهبا أو ابتعادها عن القيمة وأثر ذلك عيف طبيعة الرسالة 
 (10).القيمي واألخالقي

                                                           
 . 49،49، صية االتصال حنو فكر إعالمي متميز، مرجع سابق، دراسات يف نظر عبد الرمحن عزي (9(
 .  41، صظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم، مرجع سابق، اجلواب الكايف حول نعبد الرمحن عزي )10(



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 1, 2018 

 

 
 761 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

مة السلم قووفقا لنظرية الدكتور عزي فإن سلم الثقافة يعلوه القيم ويتوسطه العقل ويليه السلوك ، وكلما ارتبط 
"القيم" بالدين كلما ارتقت الثقافة ، وما يساهم يف الوصول إىل أعلى سلم الثقافة "القيم"  هو إعمال العقل الذي 

ليت تولد اآلداب ابنشاطه املنطقي يتعامل مع املسائل النظرية كاإلدراك والفهم والتأويل وكافة األنشطة العقلية املنطقية 
احلضارة ويرتجم هذه احلضارة سلوك اإلنسان ، ونلحظ أن الدكتور عزي أكد على ضرورة  والفنون والفكر واملعرفة أي

 بحا ترابطيان إن اتصالوالسلوك يصالنشاط العقلي  نالرتابط بني أبعاد سلم الثقافة الثالث " القيم ، املنطق ، الفعل " فإ
 (11).بالقيم

لوعي باملشكلة أي ا ) مما ينبغيتدرجت نظرية احلتمية القيمية لإلعالم وذلك باالنتقال من مرحلة و  تطورت وقد
ات ) أي الدراس ما هو كائنوصوال ملرحلة   (أي االفرتاضات واألدوات واملفاهيم  ) وضع األسسمرورا مبرحلة   (

 (12).(امليدانية

 مفاهيم الدراسةسابعا:

القا وذلك يف تفاعله مع الزمان واملكان ، انطهي كل ما حيمله اجملتمع من قيم ورموز معنوية أو مادية  :الثقافة
 (13).س اليت تشكل ثوابت األمة وأصوهلامن بعض األس

 (14)تعين عملية اعتماد متغري واحد من دون املتغريات األخرى يف تفسري الظواهر. الحتمية

ما يسمو يف املعىن ، والقيمة معنوية ، وقد يسعى اإلنسان إىل جتسيدها عمليا   املقصود هبا االرتقاء ، أي القيمة
   (15)منزلة أعلى. كلما ارتفع بفعله وعقله إىل

 

 

 

                                                           
 .402، صز، مرجع سابق، دراسات يف نظرية االتصال حنو فكر إعالمي متميعبد الرمحن عزي )11(
 .  21، صظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم، مرجع سابق، اجلواب الكايف حول نعبد الرمحن عزي )12(
 .402، صية االتصال حنو فكر إعالمي متميز، مرجع سابقر ، دراسات يف نظعبد الرمحن عزي )13(
 .401، صرجع سابقامل)14(
 .409، صنفسهاملرجع )15(
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 الدراسات السابقة :المطلب الثاني

، العالقة بين استخدام الشباب المصري لمواقع الشبكات االجتماعية وقيمهم عمرو محمد أسعد -2
 (16) .موقعي اليوتيوب والفيسبوكالمجتمعية ، دراسة على 

حتددت مشكلة الدراسة يف حماولة التعرف على طبيعة استخدامات الشباب املصري ملواقع الشبكات االجتماعية 
وعالقتها بقيمهم اجملتمعية ، وقد ركز الباحث على موقعي يوتيوب والفيسبوك باعتبارمها من أهم مواقع الشبكات 

ستخدام الشباب املصري هلا وعالقتها بقيمهم االجتماعية إجيابا وسلبا ، تعد الراسة من االجتماعية ، من حيث طبيعة ا
الدراسات الوصفية ، اعتمد الباحث على منهج املسح واشتمل جمتمع الدراسة على طلبة اجلامعات املصرية ، وحتليل 

فا  على ع الفيسبوك من أجل احلموقعي اليوتيوب والفيسبوك ، وكان من أهم نتائج الدراسة : يستخدم الطلبة موق
شبكاهتم االجتماعية املتمثلة يف األصدقاء والزمالء واألهل واملعارف ، توجد عالقة ارتباطية بني معدل استخدام الطلبة 

 ملوقعي الفيسبوك واليوتيوب وقيمهم اجلامعية.

ة استطالعية ، دراسواالفتراضيالعالقة بين الواقعي ،شبكات التواصل االجتماعي والقيم مواقعهالة دغمان،-1 
 (17) على عينة من الطلبة الجزائريين المستخدمين لموقع الفيسبوك.

سعت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر استخدام موقع الفيسبوك على املنظومة القيمية للطلبة ، من خالل 
نهج املسحي ، مدت الدراسة على املدراسة على عينة من الشباب اجلامعي املستخدمني ملوقع الفيسبوك يف اجلزائر واعت

باستخدام استمارة االستبيان ودليل املقابلة واملالحظة كأدوات جلمع البيانات من املبحوثني ، وتوصلت الدراسة إىل 
وجود أثر ذو داللة احصائية الستخدامات الشباب اجلامعي ملواقع الفيسبوك على ابتعادهم عن قيمهم ، كما توصلت 

ىل أن استخدامات الفيسبوك تتمحور بالدرجة األوىل بفتح جماال لألفراد للتواصل وتكوين عالقات نتائج الدراسة إ
 اجتماعية مع العديد من املستخدمني.      

                                                           
ى موقعي اليوتيوب ، دراسة علكات االجتماعية وقيمهم اجملتمعية، العالقة بني استخدام الشباب املصري ملواقع الشبحممد أسعدعمرو  )16(

 م.9044، والتلفزيون، كلية اإلعالم، جامعة القاهرةكتوراه ، قسم اإلذاعة والفيسبوك ، د 
ة من الطلبة ، دراسة استطالعية على عينالعالقة بني الواقعي واالفرتاضي ، مواقع شبكات التواصل االجتماعي والقيم ،هالة دغمان )17(

 م.9041اجلزائر ، ، جامعة راه، قسم علوم اإلعالم واالتصال، دكتو ئريني املستخدمني ملوقع الفيسبوكاجلزا
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ة بمنطقة دراسة استطالعي، ى القيم و السلوكيات لدى الشباب، أثر وسائل اإلعالم علالسعيد بومعيزة -1
 )18).ةالبليد

التعرف على العالقة بني وسائل اإلعالم والشباب ، من خالل الرتكيز على اكتشاف هدفت الدراسة إىل حماولة 
طريقة تفكري الشباب وكيفية تفاعلهم معها ، ومنه التعرف على أثر وسائل اإلعالم يف نشر القيم أو تعزيزها وتغيري 

عات العربية صدر القيم يف اجملتمالسلوكيات لدى الشباب اجلزائري عامة  ، توصل الباحث إىل عدة نتائج أمهها : أن م
واإلسالمية هو الدين وليس اجملتمع وال األفراد ، وأن الشباب يعتقدون بأن وسائل اإلعالم تساعدهم على االرتباط 
بالقيم ، مما يعين أهنم مستوعبون للتوجهات القيمية املوجودة يف البيئة االجتماعية وخيتارون ما يتالءم مع قيمهم ، 

با ما يتعارض معها ، ومتثل املستوى الثاين يف أن الشباب يف أغلبيتهم يوظفون وسائل اإلعالم لتعميق ويطرحون جان
 معارفهم الدينية.

بن رَوان ، المنظومة اإلعالمية وعالقتها بالقيم ، دراسة ميدانية في القيم على عينة من  بلقاسم -3
  (19) .الجامعيين واإلعالميين الجزائريين

انطلقت هذه الدراسة من اإلشكالية التالية )إىل أي مدى تساهم املنظومة اإلعالمية مع بقية املؤسسات اجملتمعية 
الدراسة  يف ترسيخ وبناء وحتديد قيم األفراد على الدى الطويل؟( وقامت –اجتماعية وثقافية ودينية وسياسية ومهنية  –

صر الثقافية اليت العنامن ضخمة يف بناء خطاهبا اإلعالمي على ترسانة  تعتمد املنظومة اإلعالمية : أوهلماعلى فرضني 
يدها قيم األفراد واجتاهاهتم ومواقفهم وسلوكياهتم تساهم يف ترسيخها وبنائها وحتد ، ثانيهماتوفرها املنظومة القيمية 

جتماعية ، الدينية االقتصادية ، اال وسائل اإلعالم من خالل سريورة تارخيية .. القيم اليت استعان هبا الباحث يف دراسته:
مفردة ، ومن  91، اجلمالية ، السياسية وهذا من خالل عينة من خمتلف املؤسسات اإلعالمية ومن اجلامعيني وعددها 

: أن والء الباحثني هو لألنا والذات قبل الوطن ، والوالء للعائلة كان متكافئا ، والوالء لإلنسانية عند أهم نتائج الدراسة
 املبحوثني كان قبل الوالء للوطن ، كما عربوا عن والئهم للعقيدة قبل والئهم للوطن.

                                                           
، أثر وسائل اإلعالم على القيم و السلوكيات لدى الشباب: دراسة استطالعية مبنطقة البليدة، رسالة دكتوراه، قسم السعيد بومعيزة )18(

   م.9002علوم اإلعالم و االتصال، جامعة اجلزائر، 
، املنظومة اإلعالمية وعالقتها بالقيم ، دراسة ميدانية يف القيم على عينة من اجلامعيني واإلعالميني اجلزائريني ، بلقاسم بن رَوان )19(

 م. 9001رسالة دكتوراه ، قسم علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة اجلزائر ، 
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 (20).اآلثار النفسية واالتصالية لتعرض الشباب الجزائري لمضامين االنترنت يامين بودهان، -4

أثناء تعرضه  يانطلقت الدراسة من اإلشكالية التالية : ما اآلثار النفسية االتصالية اليت تظهر على الشباب اجلزائر 
ملضامني شبكة االنرتنت االتصالية ، ، أهم الفرضيات : كلما زاد استخدام الشباب ملواقع التواصل االجتماعي والدردشة 
 اإللكرتونية عرب االنرتنت نقص اتصاهلم الشخصي بعائلتهم ، الشباب الذين يقنطون باحلضر أكثر تأثرا مبضامني االنرتنت

إجيايب بني ولوج الشباب ملواقع احملادثة اإللكرتونية وظهور اإلدمان املعلومايت لديهم  ، وكانت  املعرفية ، يوجد أثر دال
 من الشباب يستخدمون االنرتنت بغرض التثقيف واحلصول على املعلومات ، يليهم %90: أن من أهم نتائج الدراسة 

 عدم تعرضهم لالنرتنت.يعرتيهم إحساس بالفراغ عند  19.9، و %99االتصال باآلخرين بنسبة 

 ومناقشتها نتائج الدراسةالمبحث الثاني 

 المطلب األول نتائج الدراسة

 متابعة وسائل التواصل االجتماعيأوال:

 مدى متابعة وسائل اإلعالم:(2جدول رقم )

 % ك املتابعةمدى 
 99 410 نعم

 49 90 أحيانا
 400 900 اإلمجايل

 

من عينة الدراسة تتابع دائما وسائل  %99أكدت نتائج الدراسة اليت أجريت على الشباب السعودي على أن 
من الشباب ال يتابع هذه الوسائل هذه الوسائل بينما ال يوجد أي مبحوث  %49التواصل االجتماعي ، ويتابع أحيانا 

 .متابعة وسائل التواصل االجتماعي وهو ما يعكس مدى حرص الشباب على، 

 

                                                           
م واالتصال، جامعة راه، قسم علوم اإلعال، دكتو نتلشباب اجلزائري ملضامني االنرت ، اآلثار النفسية واالتصالية لتعرض ايامني بودهان )20(

 م.9040، اجلزائر
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 أكثر وسائل اإلعالم الجديد متابعة:(1جدول رقم ) 

 % ك أكثر وسائل اإلعالم اجلديد متابعة
 99 440 تويرت
 19 91 نستجراما

 9 1 السناب شات
 4 9 الفيس بوك

 400 900 اإلمجايل      
 

وتالها "انستجرام"  %99وسيلة "تويرت" بنسبة  وبسؤال املبحوثني عن أكثر وسيلة من حيث املتابعة فكانت
 مث وبفارق كبري "سناب شات" وأخريا "فيسبوك". %19بنسبة 

 أسباب متابعة الشباب لوائل التواصل االجتماعي:(3جدول رقم )

 % ك أسباب متابعة الشباب لوائل التواصل االجتماعي
 19 52 تطلعين على العامل من حويل"

 95 99 تناسب اهتمامايت
 5 49 أهنا تساعد على متضية وقيت
 2 49 التعرف على أخبار وطين
 0 0 االطالع على أخبار بلديت

 0 0 التواصل مع العائلة
 400 900 اإلمجايل
 

منهم "ألهنا تطلعين على العامل  %19أما عن أسباب متابعة الشباب لوسائل التواصل االجتماعي ، فقد أجاب 
ب "أهنا تناسب اهتمامايت" ، وبفارق هوة يف نسبة اختيار أسباب اإلجابات جند أن  %95من حويل" ، كما أجاب 

ومن نتائج الدراسة  %2على أخبار وطين" بنسبة منهم أجابوا ب "أهنا تساعد على متضية وقيت" وتالها "التعرف  5%
يث حاملفاجئة أن مل يشري الشباب إىل أن من بني أسباهبم "االطالع على أخبار بلديت" أو "التواصل مع العائلة" 

 .% 0حصلت كل فئة منهما على 
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 تأثير وسائل التواصل االجتماعي على معارف الشباب ثانيا:

 التواصل االجتماعي على معارف الشبابتأثير وسائل :(4جدول رقم )

 اإلمجايل ال نعم العبارة االستجابة  
 % ك % ك % ك

 400 900 90 10 90 420 زيادة الوعي والتعرف على السياسات احمللية
 400 900 1 41 59 492 تقدمي اإلشباع املعريف واالجتماعي والرتفيهي

 400 900 1 41 59 492 توسيع نطاق التفكري ومرونته
 400 900 11 491 99 12 االنسجام والرتابط االجتماعي

 400 900 44 99 95 419 تأثري إدمان وسائل اجلديد على الرتابط األسري
 

، احمللية طه والتعرف على السياساتوبسؤال عينة الدراسة إذا ما زادت وسائل التواصل االجتماعي من وعيه مبحي
، حيث أن " هيمنة أمناط الثقافة الغربية أكدته دراسة عبد الكرمي الدبيسي وهو ما،%90وأحيانا  %90أجاب بنعم 

وهو ما تفسره الباحثة بتأثري العوملة (21).بكات التواصل االجتماعي" عند سؤال الطالب بأكثر املوضوعات تناوال يف ش
ىت أخبار بلدهتم وطنهم أو ح على الشباب الذين باتت اهتماماهتم باألحداث العاملية تفوق بكثري اهتماماهتم بأخبار

 وعائالهتم.

 %4أحيانا يف حني  % 90بنعم ، و %15لية فقد أجاب م بزيادة وعيهم عن السياسات الدو أما عند سؤاهل
من الشباب على أن وسائل التواصل  %59هذا وقد أكد ، من وسائل التواصل االجتماعيفقط أجاب بأنه مل يستفد 

 من الشباب . %1املعريف واالجتماعي ، بينما مل يرفض ذلك إال االجتماعي تقدم هلم االشباع 

ق ل على توسيع نطاأيضا من شباب الدراسة ، يرون أن وسائل التواصل االجتماعي تعم %59وبنفس النسبة 
، إجابات الشباب عن إذا ما كانت وسائل التواصل االجتماعي وما يتطابق مع نتائج الدراسة األولية ، الفكر ومرونته

فقط باإلجياب ، أما عند سؤاهلم هل يؤثر إدمان وسائل التواصل  %99تزيد من االنسجام والرتابط االجتماعي ؟ أكد 
  فقط مل يروا ذلك. %44باإلجياب مقابل  %95االجتماعي بالسلب على الرتابط األسري فأكد 

                                                           
األردنية،  طلبة اجلامعات، زهري ياسني ، دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل الرأي العام لدى عبد الكرمي الدبيسي )21(

 .15، ص9049، 10دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجمللد 
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 مساهمة وسائل التواصل االجتماعي في تدعيم العالقاتثالثا:

 مساهمة وسائل التواصل االجتماعي في تدعيم العالقات:(5جدول رقم )

مسامهة وسائل التواصل االجتماعي يف تدعيم 
 العالقات

 % ك

 15 95 تدعيم عالقاتك وسهولة التواصل مع أصدقائك                                
 99 12                                 قادة الرأيتدعيم عالقاتك وسهولة التواصل مع 
 2 49                                 أسرتكتدعيم عالقاتك وسهولة التواصل مع 

 9 40 تدعيم عالقاتك وسهولة التواصل مع أساتذتك                                    
 9 1 تدعيم عالقاتك وسهولة التواصل مع املشاهري                                    

 400 900 اإلمجايل
 

من عينة الدراسة أهنا تدعم عالقاهتم  %15وعن مسامهة وسائل التواصل االجتماعي يف تدعيم العالقات ، أشار 
، يف حني جاء تدعيم هذه الوسائل لألقارب واألسرة  %99مع األصدقاء ، وتالها عالقاهتم مع قادة الرأي بنسبة 

 واألساتذة وغريه .فقط لكل منهما وتالمها املشاهري  %2بنسبة 

 تأثير وسائل التواصل االجتماعي على سلوك الشباب  :(6جدول رقم )

 اإلمجايل ال نعم العبارة االستجابة       
 % ك % ك % ك

 400 900 90 10 90 420 تفهم اآلخر واحرتام معتقداته
والتعايش السلمي مع اآلخر 

 والقدرة على التكيف معه
412 99 91 49 900 400 

 400 900 94 19 15 499 قناعات وآراء حول قضية معينة
 400 900     اإلمجايل

 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 1, 2018 

 

 
 717 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 %90 دوبسؤال عينة الدراسة ، هل تزيد وسائل التواصل االجتماعي من تفهم اآلخر واحرتام معتقداته ؟ أك
زيادة التعايش أن وسائل التواصل االجتماعي لديها القدرة على  %99كذلك أكد ،  بال  %90نعم ، بينما أجاب 

 السلمي مع اآلخر والقدرة على التكيف معه .

  في آراء الشبابعدلت  ايا التيلقضا:(7جدول )

لقضية عدلت عن رأيك فيها بعد اقتناعك ا
 برأي آخر

 % ك

 95.9 29 القضايا الفقهية
 92.1 99 لجنسيات األخرىتغيري الصورة لديهم ل

 91 99 حلياةاتغيري نظرهتم عن طريقة اختيار شريك 
 400 499 اإلمجايل

من عينة الدراسة بأن كانت هلم قناعات وآراء يف  %15وما يؤكد على خطورة وسائل التواصل االجتماعي إقرار 
ذكر مثال لقضية اقضايا معينة وتغريت هذه املواقف بعد التعرض لوسائل التواصل االجتماعي واقتناعهم مبا جاء فيها .

ة ومن هذه القضايا ، القضايا الفقهي، بعد اقتناعك برأي آخر من وسائل اإلعالم الجديدعدلت عن رأيك فيها 
أهنم غريوا قناعاهتم يف قضايا فقهية بعد تصفحهم لوسائل التواصل االجتماعي واالطالع على  %95.9حيث أكد 

على تغيري  %91كما أكد منهم على تغيري الصورة لديهم حول اجلنسيات األخرى و  %92.1آراء هبا خمتلفة ، وأكد 
 نظرهتم عن طريقة اختيار شريك احلياة .

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات :المطلب الثاني

دور وسائل التواصل االجتماعي يف تعزيز قيمة "الثقافة" لدى الشباب وفقا للرتاث الدراسة هذه ناقشت 
أثري وسائل وملعرفة هذا الدور هدفت الدراسة إىل التعرف على ت، لعبد الرمحن عزياإلبستمولوجي لنظرية احلتمية القيمية 

 التواصل االجتماعي على معارف الشباب وسلوكه والتعرف على اجتاهاته حنو تلك الوسائل وقدرهتا على تشكيل وعيه
ما اجتاهات و تساؤل الدراسة الرئيس : ما تأثري وسائل اإلعالم اجلديد على معارف الشباب وسلوكه؟ كان   لكلذ، الثقايف

 :وقد أكدت نتائج الدراسة علىالشباب حنوها يف قدرهتا على تشكيل وعيه الثقايف؟

 زادت وسائل التواصل االجتماعي من وعي الشباب بالعامل اخلارجي والتعرف على السياسات احمللية والعاملية -4
وعيهم عن السياسات  ادحني ز يف ،  %21فقد زادت من وعيه مبحيطه والتعرف على السياسات احمللية  بنسبة  .

لكن من نتائج الدراسة املفاجئة أن مل يشر الشباب إىل أن من بني أسباب تفضيل وسائل ،  %15الدولية بنسبة 
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التواصل االجتماعي "االطالع على أخبار بلديت" أو "التواصل مع العائلة" حيث حصلت كل فئة منهما على صفر % 
اماهتم لعوملة على الشباب الذين باتت اهتماماهتم باألحداث العاملية تفوق بكثري اهتم، وهو ما تفسره الباحثة بتأثري ا

 أخبار بلدهتم وعائالهتم.بأخبار وطنهم أو حىت 
من  %59أكد  فقد تقدم وسائل التواصل االجتماعي اإلشباع املعريف ، االجتماعي والرتفيهي للشباب . -9

 م هلم االشباع املعريف واالجتماعي.الشباب على أن وسائل التواصل االجتماعي تقد
 على توسيع نطاق التفكري ومرونته .تعمل وسائل التواصل االجتماعي  كما أكدت نتائج الدراسة أن    -9

 من شباب الدراسة. %59وذلك بنسبة 
ال تعمل و رة باألس ميف تدعيم عالقاهتال تساهم وسائل التواصل االجتماعي الدراسة أن عينة  بابشالرأى  -1
من عينة الدراسة أهنا تدعم عالقاهتم مع األصدقاء ، وتالها عالقاهتم مع  %19أشار ف، معها سهولة التواصل على 

فقط لكل منهما وتالمها  %2، يف حني جاء تدعيم هذه الوسائل لألقارب واألسرة بنسبة  %99قادة الرأي بنسبة 
ا كانت وسائل التواصل االجتماعي تزيد من االنسجام كما جاءت إجابات الشباب عن إذا م  املشاهري واألساتذة وغريه .
فقط باإلجياب ، أما عند سؤاهلم هل يؤثر إدمان وسائل التواصل االجتماعي بالسلب  %99والرتابط االجتماعي ؟ أكد 
 باإلجياب. %95على الرتابط األسري فأكد 

 ش السلمي معه.قدرته على التعاي تزيد وسائل التواصل االجتماعي من تفهم اآلخر واحرتام معتقداته وتعزيز -9
أن  %99وكذلك أكد . على أن وسائل التواصل االجتماعي تزيد من تفهم اآلخر واحرتام معتقداته  %90فأكد 

 وسائل التواصل االجتماعي لديها القدرة على زيادة التعايش السلمي مع اآلخر والقدرة على التكيف معه .
من عينة الدراسة بأن كانت هلم قناعات  %15الجتماعي إقرار وما يؤكد على خطورة وسائل التواصل ا -2

 وآراء يف قضايا معينة وتغريت هذه املواقف بعد التعرض لوسائل التواصل االجتماعي واقتناعهم مبا جاء فيها.

قد و  ومن كل ما سبق ميكننا القول بأن وسائل التواصل االجتماعي هلا أشد التأثري يف املنظومة القيمية الثقافية ،
 .يف تعزيز وترقية قيمة الثقافة لدى الشباب  سامهت

وبذلك صدقت النظرية احلتمية لإلعالم اليت أكدت على أبعاد سلم الثقافة الثالث " القيم ، املنطق ، الفعل " 
 فإن النشاط العقلي والسلوك يصبحا ترابطيان إن اتصال بالقيم .

وسيلة كان املنطقي   "النشاط و"معايشة الواقع انطالقا من القيم ،  هيوهلذا فإن الكيفية اليت بنيت عليها الثقافة 
 .سلوك" كما أكد منظر هذه النظرية يف حتقيق الرتابط بني القيمة وال
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 توصيات الدراسة
 توصي الباحثة

 اإلعالمية . للرسائا تفعيل القيم أثناء بثزيادة بالقائم باالتصال  -4
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عمل املزيد من البحوث لدراسة مضمون وسائل التواصل االجتماعي للتعرف على مكامن اخللل يف الرسائل  -9
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