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: ملخص-

،تعاجل الورقة العلمية التالية ظاهرة التفاعلية لدى الشباب اجلزائري يف الشبكات االجتماعية وعالقتها بالقيم الدينية لدى الشباب

 ألن القيم، تعديل) القيم الدينية؟، تغيري،وتنطلق الدراسة من سؤال مهم هم هل توجد عالقة بني الشبكات االجتماعية وتعزيز(تعزيز
 حيث تؤدى للقلق واإلحباط والعنف،وعدم الوعي هبا يف الكثري من األحيان قد يؤدي إىل االضطرابات النفسية لدى الشاب
.واملفهوم السليب للذات
. القيم الدينية، الشبكات االجتماعية الشباب، اإلسرتاتيجية: الكلمات المفتاحيةThe strategy of social media in the system of religious values By the Algerian
youth An Empirical Study
Abstract:
The following paper discusses the phenomena of algerian youth addiction to
Network and its relation with their religious values ,the study is based on an
important question is: there a relashionship between social Networks and
promoting (promoting,changing,modifying)religious values ,because values and
lack of awareness in many cases may lead to mental disorders in the youth, which
leads to anxiety,frustration,and violence and the negative concept of self.
- Keywords: Strategy, Social Networks, Youth, Religious Values.
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 مقدمة:تعاظم اعتماد الشباب يف أيامنا على الشبكة العنكبوتية وتطور املواقع املختلفة (العامة واملتخصصة) ،فتعددت االستخدامات من
التصفح للربيد اإللكرتوين ،مث املنتـديات وغـرف الدردشة والرسائل النصية والفـورية واملدونات حىت ظهرت الشبكات االجتماعية أو
املواقع االجتماعية كمصطلح أطلق علي جمموعة املواقع االلكرتونية اليت ظهرت مع اجليل الثاين للويب ،وأتاحت التواصل مع جمتمع
افرتاضي ،ولعل أشهرها ( ... )Twitter( ، )MySpace( ،)Face Bookاخل ،وأدى ذلك الن وصل نسبة مستخدمي
االنرتنت من الشباب ألكثر من  ،%28حيث وفرت للمستخدمني بنية تفاعلية افرتاضية Virtual Interactive
 Environmentاحتلت مساحة واضحة من وقت وفكر واهتمام ووجدان وعقول الشباب وخاصة بعد جناحها يف جذب
واستقطاب العديد من الفئات العمرية دومنا اعتبار للفوارق اجلغرافية والدينية والعرقية واجلنسية والسياسية واالقتصادية  ،ليمتزج االتصال
الذايت والشخصي واجلمعي واجلماهريي يف بيئة واحدة أعادت تشكيل احلياة االجتماعية واالتصالية للفرد ،وسامهت يف التأثري علي
1
منظومة القيم واألخالق اليت تكون سلوك الفرد.
وحيتل مفهوم القيم الدينية أمهية كبرية يف العلوم اإلنسـانية واالجتماعيـة باعتبارهـا احـد العوامـل األساسـية الـيت تكـون سـلوك الفـرد يف
السياق االجتماعي يف صورته الدينية ،حيث تقوم القيم مبجموعة من الوظائف األخالقية واالجتماعية فهي حتقق التضامن االجتماعي
2
الذي يعد ظاهرة أخالقية.
 -1اإلشكالية:

تعد شرحية الشباب تلك الفئة املميزة يف أي بيئة اجتماعية ،بل هم أكثر الفئات االجتماعية حركة ونشاطا ،ومنبعا من منابع التعبري
والتغيري االجتماعي ،كما تشتهر هذه الشرحية باإلنتاج والعطاء واإلبداع يف كل مناحي احلياة وجماالهتا املختلفة ،فهم املؤهلون للنهوض
3
مبسئوليات بناء اجملتمع وتنميته.
ونظرا ملا تشهده اجملتمعات احلديثة من ظاهرة تنامي استخدام تقنيات االتصال االلكرتوين فقد ظهر جيل جديد مل يعد يتفاعل مع
اإلعالم التقليدي بقدر ما يتفاعل مع اإلعالم االلكرتوين ،يسمى باجليل الشبكي أو جيل االنرتنت ،وأصبحت هناك شبكات تواصل
اجتماعي مثل تويرت ،الفيسبوك تتسم بعناصر الفورية ،Immediacyوالتفاعلية  ،Interactivityوتعدد الوسائط
 ،Multimediaوالتحديث  ، Updatingومن هنا تتحدد املشكلة البحثية وتسعي الدراسة الراهنة للتعرف علي حدود وطبيعة
تأثري الشبكات االجتماعية علي القيم الدينية للشباب اجلزائري سعيا منا لتقييم ذلك التأثري اإلسرتاتيجية الذي حتدثه هذه الشبكات،
وحتديد الطرح املستقبلي لدور أدوات االتصال اجلديد خالل الفرتة القادمة .
إلى أي مدى ساهمت الشبكات االجتماعية في تعزيز القيم الدينية لدى الشباب الجزائري؟

من خالل التساؤل اجلوهري املطروح تندرج على خلفيته جمموعة م التساؤالت الفرعية و اليت نوردها فيما يلي:
1

أشرف جالل حسن :أثر شبكات العالقات االجتماعية التفاعلية باالنترنت ورسائل الفضائيات على العالقات االجتماعية واالتصالية لألسرة

المصرية والقطرية ،املؤمتر العلمي السنوي الثالث املؤمتر العلمي السنوي اخلامس عشر "اإلعالم واألسرة وحتديات العصر" ،كلية اإلعالم  ،جامعة القاهرة،

 ، 8552ص ص .007 -270

 2امحد زايد :المدخل النظري في دراسة القيم ،مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية ،الدوحة ،0222 ،ص.08
3حممد عبد الرازق إبراهيم ،هاين حممد يونس موسى :القيــم لـدى شبــاب اجلامعـة يف مصــر ومتغريات القرن احلادي
والعشرين  ،http://www.ensanyat.com/vb1/showthread.php?t=2189تاريخ الولوج ،1122/12/21:على الساعة 12.11
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 ما مدى كثافة تعرض الشباب اجلزائري لشبكة االنرتنت كوسيلة اتصالية تفاعلية جديدة ؟ ما أهم الشبكات االجتماعية اليت يستخدمها الشباب اجلزائري عرب الشبكة العنكبوتية ؟ ما هي منظومة القيم الدينية لدى الشباب اجلزائري ؟ -ما تأثريات الشبكات االجتماعية على منظومة القيم الدينية للشاب اجلزائري ؟

ونهدف من خالل هذه الورقة العلمية إىل:

 معرفة أمهية وخطرة الشبكات االجتماعية التواصلية ودورها يف الوقت احلاضر. معرفة سببية ارتفاع معدالت استخدام أدوات هذا االتصال خاصة بني فئة الشباب يف البيئة اجلزائرية. -الكشف عن عالقة الشباب اجلزائريني بالشبكات االجتماعية وحدود تأثريها على قيمهم الدينية.

 -2تحديد المفاهيم والمصطلحات:
أ -استراتيجية:

الكثري من املؤلفني قد تناولوا كلمة إسرتاتيجية ،إال أهنم مل يتفقوا على تعريف حمدد هلا يف التخصصات ،الختالف اجملال والنطاق
الذي تستخدم فيه ،فاإلسرتاتيجية مأخوذة أساسا من التنظيم العسكري ،وتعرف بأهنا فن استخدام القوة مبا جيعلها أكثر فاعلية يف
1
حتقيق األهداف السياسية.
كما أهنا استخداما يف إدارة املؤسسات ،حيث يعرفها املؤلفون على أهنا خطة شاملة على مستوى املؤسسة طويلة املدى يتم من
خالهلا حتديد األ ساليب والوسائل الالزمة لتحقيق اهلداف املرجوة ،كما تتألف من خطط فرعية مرحلية تسهم يف حتقيق التكامل بني
2
أجزاء املنظمة.
يعرفها (ألفرد تنشد لير) " :تتمثل يف إعداد األهداف والغايات األساسية طويلة اآلجل ملؤسسة ،أو اختيار خطط العمل ،وختصيص
3

املوارد الضرورية لبلوغ هذه األهداف".
وما نود الرتكيز عليه يف هذا الشأن هو كيفية تناول املؤلفني واملمارسني ملفهوم اإلسرتاتيجية يف سياق اإلعالم واالتصال ،واليت اتفق
املؤلفون يف أهنا متثل تبيان أساليب العمل يف اإلعالم واالتصال ،وسار على هذا النهج فيرن بانكسو عرفها على أهنا طريقة أو أسلوب
ومدخل لكيفية التعامل مع مشكلة ما ،يف حني هناك من اختذ تلك األسس اليت متثل األساليب واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف
اإلعالم واالتصال إىل تطبيقها من إطار التوجه البحثي لديه حيث عرفها باركر طبقا هلذا بأهنا عملية بناء االتصاالت الفعالة مع
4
اجلمهور ،واليت حتتاج لفرتة زمنية ممتدة حىت تتحقق األهداف املرجوة منها.
ويقصد باإلسرتاتيجية يف هذا املقال تلك اإلجراءات اليت يقوم هبا الشبكات االجتماعية لتلبية االحتياجات التفاعلية يف اجملال الديين
للشباب يف اجملتمع ،واملتطلبات األساسية الالزم تواجدها يف خمتلف األوقات ،واليت تعد الدعامة األساسية لنجاح املتفاعلني شبكيا يف
تلبية حاجات املتلقني دينيا ،ويكون معد وخمطط هلا بصورة مسبقة ،حبيث متثل العناصر ختطيط ،ويتم توضيحها يف جمموعة اخلطط
الفرعية لكل ختصص على حدة ،واليت تنفذ خطوة خبطوة.
 1حممد حافظ الرهوان :إدارة األزمات االقتصادية الدولية وفقاً ألسلوب التدخل االستراتيجي المخطط في أسواق رأس المال ،جملة النيل ،اهليئة

لعامة،العدد،8552 ،28ص22
 2عبد السالم أبو قحف :أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية ،ط ،8اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية 0227ص.02
 3ناصر داوي عدون :اقتصاد المؤسسة ،ندار احملمدية العامة ،اجلزائر  ،0222،ص.802
 4علي عجوة :األسس العلمية للعالقات العامة ،ط ،8عامل الكتب ،القاهرة ،0222 ،ص.087
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ب -الشبكات االجتماعية:
الشبكات االجتماعية ومنها الفيسبوك ،عبارة عن مواقع على شبكة االنرتنت ،يتواصل من خالهلا املاليـني مـن البشـر ،والـذين ممعهـم
اهتمامات مشرتكة ،حيث تتيح هذه الشبكات ملستخدميها مشاركة امللفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو ،وإنشاء املدونات ،وإرسال
1
الرسائل وإجراء احملادثات الفورية فيما بينهم.
ج -القيم الدينية:
لغة :القيمة  :مفرد " قيم " لغة " من " قوم " و" قام املتاع بكذا أي تعدلت قيمته به " .والقيمة :الثمن الذي يقوم به املتاع ،أي يقوم
مقامه  ،واجلمع  :القيم ،مثل سدرة وسدر  ،وقومت املتاع :جعلت له قيمة.

2

كما عِّرفت القيم بأهنا " جمموعة من القوانني واملقاييس تنشأ يف ٍ
مجاعة ما  ،ويتخذون منها معايري للحكم على األعمال واألفعال
ُ
املادية واملعنوية  ،وتكون هلا من القوة والتأثري على اجلماعة حبيث يصـبح هلـا صـفة اإللـزام والضـرورة والعموميـة  ،وأي خـروج عليهـا
3
أو احنراف على اماهاهتا يصبح خروجا عن مبادئ اجلماعة وأهدافها ومثلها العليا ".
أما القيم الدينية فتشتمل مجيع نشاطات احلياة  ،ومجيع مناحي التفكري واالعتقاد  ،ومجيع العالقات اليت تربط املسلم خبالقه وبغريه من
البشر  ،بل وبالكون مجيعا.
نقصد هبا يف دراستنا هذه تلك املفاهيم واملبادئ اليت تسود لدى املتفاعلني عرب شبكات التواصل االجتماعي و اليت تسمو عليها
صبغة املتدينني واملتأثرين باألحكام الدينية والسعي وراء رضا اهلل عز وجل وتنفيذا ألوامره واالهتمام بآخرهتم أكثر من دنياهم إذ أن
تأثرهم الشديد يكون يبدو عليهم الصالح و اإلجياب.
د -الجيل الشبكي:
هو جيل الشبكة العنكبوتية (جيل األنرتنات) أو جيل شبكات التواصل االجتماعي ،اليت كان لنشأهتم الرقمية تأثري بالغ على طريقة
تفكريهم ،حىت إهنا غريت فسيولوجية أخماخهم .ومع أن هذا الطوفان الرقمي يفرض حتديات خطرية على جيل الشباب ،مثل التعامل
مع نضوج جيل اإلنرتنت كميات هائلة من املعلومات الواردة أو ضمان حتقيق التوازن بني العاملني املادي والرقمي ،فإن استغراقهم يف
هذا الطوفان مل يضرهم يف شيء على وجه العموم .لقد ثبت أنه أمر إجيايب ،فهذا اجليل أكثر تقبال للتنوع املعلومايت عرب الشبكات،
وأذكى وأسرع من األجيال السابقة ،إن هؤالء الشباب يعيدون صياغة كافة مؤسسات احلياة املعاصرة ،من جمال العمل إىل األسواق،
4
ومن السياسة إىل التعليم ،ووصوال إىل األسرة اليت تعد البنية األساسية يف اجملتمع ،وهذه بعض اجلوانب اليت حيدث هبا ذلك.
 -3حدود البحث:
تتحدد الدراسة احلالية كما يلي:

1

علي عقله جنادات :اسـتخدام المتزوجات العامالت في الجامعات األردنية للـفيسبوك واإلشباعات المتحققة منه"دراسة مسحية على عينة من

جامعة اليرموك" ،جملة العلوم االجتماعية ،جامعة الريموك ،عدد ،7جملد  ،8502 ،50ص.52

 2طهطاوي سيد أمحد :القيم التربوية في القصص القرآني ،دار الفكر العربية ،مصر ،0220 ،ص.22
 3أمحد لطفي بركات :في فلسفة التربية ،دار املريخ للنشر والتوزيع ،الرياض ،0220 ،ص.805

 4دون تابسكوت :جيل األنترنات :،كيف يغير جيل األنترنات عالمنا؟ ،ترمجة :حسام بيومي حممود ،ط ،0كلمات عربية للرتمجة والنشر،8508 ،
ص.28
833

 .1.3الحدود البشرية :تتمثل يف عينة يقدر حجمها بـ  055مفردة مأخوذة مما يسمى باجملتمع الفيسبوكي أي اجملتمع املتفاعل عرب
شبكة التواصل االجتماعي املعروفة face book

 .2.3الحدود المكانية :مت اختيار عينة الدراسة احلالية من مكان االفرتاضي و هو الشبكة العاملية الواسعة (األنرتنات)

 .3.3الحدود الزمنية  :مت التطبيق امليداين للدراسة احلالية سنة( .8507من تشهر مارس  8507إىل غاية هناية شهر نوفمرب
)8507

 -4التوجه النظري للدراسة:
نرى بصورة شخصية أن الورقة العلمية اليت بني أيدينا تعتمد يف بنائها النظري على منوذجني نظريني مها على النحو التايل:
 النموذج األول :مدخل االعتماد على وسائل اإلعالم :Media Dependencyوهو أحد املداخل اليت تشكل عالقات اجلمهور مع تأثري الرسائل اإلعالمية على املعتقدات واملشاعر والسلوك

.

ويؤكد املدخل علي أن االعتماد املتبادل بني األفراد ونظم وسائل االتصال يتم لتحقيق األهداف التالية.
 -0الفهم :مثل معرفة الذات من خالل التعلم واحلصول على اخلربات.
 -8التوجيه :ويشمل على توجيه السلوك للتعامل مع املواقف جديدة أو الصعبة.
.

 -2التسلية :وتشمل على التسلية املنعزلة مثل الراحة  ،االسرتخاء والتسلية اجلماعية
النموذج الثاني :نموذج التلقي Reception Model

يقوم الفرض الرئيس لنموذج التلقي على أن الفرد املتلقي للمعلومات يف أي موقـف يعتمد بشكل أساسي على وسائل االتصال يف
استقبال املعلومات ،ويتأثر يف ذلك بالعديد من العوامل مثل منط استخدام الوسيلة ،نوع املضمون ،واهتمامات املتلقي واتفاق املضمون
مع اماهاته الراهنة ،وترتبط عملية التلقي مباشرة بفكرة تكوين املعىن عند اجلمهور املتلقي ،من خالل التعامل مع النصوص املقروءة
واملرئية.
 -5اإلجراءات المنهجية

 -نوع الدراسة والمنهج المستخدم :تنتمي هذه الورقة العلمية إىل جمال الدراسات الوصفية اليت تستهدف وصف املواقف

والظواهر واألحداث ومجع احلقائق الدقيقة عنها تطبيقا علي عالقة الشاب اجلزائري بوسائط اإلعالم اجلديد وتأثري ذلك علي القيم

الدينية لديه ،يف ظل التأثر بوسائل اإلعالم اجلديدة  ،New Mediaوتستخدم الدراسة منهج المسح الذي يعرف بأنه أحد
األساليب املتعلقة جبمع املعلومات عن سلوكيات األفراد وعالقتهم بوسائل اإلعالم.

 مجتمع وعينة الدراسة:يتمثل جمتمع الدراسة يف فئة الشباب االفرتاضيني ،وذلك يف املرحلة العمرية من (  ) 25 – 00سنة ،وتتمثل عينة البحث يف عينة
عشوائية  ،قوامها  055مفردة وزعت عرب شبكة التواصل املعروفة الفيس بوك.
 متغيرات الدراسة  :تعتمد الدراسة على متغريين أساسني ما هو موضح يف العنوان ومها:أ -املتغري املستقل  :الشبكات االجتماعية.
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ب -املتغري التابع  :القيم الدينية.
جـ -املتغريات الوسيطة :كثرية ومنها :التعرض ،أسباب التعرض ،واالشباعات احملققة...
 -1الشبكات التواصلية :التعريف واألنواع
 .1.1مفهوم مواقع التواصل االجتماعي:
تعددت تعريفات مواقع التواصل االجتماعي حنتار منها:
تعــرف علــى أســاس أهنــا :أهنــا شــبكة تضــم جمموعــة مــن األفـراد هلــم نفــس االهتمامــات وامليــول والرغبــة يف تكــوين بعــض الصــداقات مــن
خالل استخدام الشبكة العنكبوتية .وميكن تعريفهـا بأهنـا " منظومـة مـن الشـبكات اإللكرتونياـة الـيت تسـمح للمشـرتك فيهـا بإنشـاء موقـع
خاص به ،و من مث ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات واهلوايات نفسها".
كما ميكن تعريفها بأهنا مقهى اجتماعي جيتمع يف بعض األفراد للقيام بتبادل املعلومات فيما بينهم مع وجود فارق بني املقهى احلقيقي
1
واملقهى التكنولوجي وهو أنك تستطيع محل هذا املقهى التكنولوجي أينما كنت.
أما اجملتمعات افرتاضية عرب شـبكات اإلنرتنـت هـي :ممـع جمموعـة مـن األفـراد حيملـون ذات االهتمامـات يتبـادلون اخلـربات واملعلومـات
2
فيما بينهم من خالل إطار برنامج أو تطبيق حمدد يشرتكون مجيعا يف استعماله.
 .2.1أنواع مواقع التواصل االجتماعي:

نتيجــة النتشــار العديــد مــن املواقــع اخلاصــة بالتواصــل االجتمــاعي فإنــه هنــاك صــعوبة يف حصــر مجيــع املواقــع اخلاصــة بــذلك
النشاط -التواصل االجتماعي -إال أنه بالرغم من تعدد تلك املواقع يظل هناك بعض املواقع تعد هي األبرز يف هذا اجملال أال وهي:
أوالً .الفيس بوك:

3

هو موقع من مواقع التواصل االجتماعي ،يسمح للمشرتكني به بالتواصل مع بعضهم البعض عن طريق استخدام أدوات املوقع وتكوين
روابط وصداقات جيدة من خالله ،كما يسمح لألشخاص الطبيعيني بصفتهم احلقيقيـة أو األشـخاص االعتبـاريني كالشـركات واهليئـات
واملنظمات باملرور من خالله وفتح آفاق جديدة للتعريف اجملتمع هبويتهم.
ثانياً.تويتر:

4

هــو أحــد مواقــع التواصــل االجتمــاعي الــيت ســامهت بشــكل كبــري يف بعــض األحــداث السياســية اهلامــة الــيت جــرت يف الفــرتة األخــرية يف
العديــد مــن البلــدان س ـواء كانــت البلــدان العربيــة أم األجنبيــة ،فهــو موقــع خمصــص إلرســال تغريــدات صــغرية كــان هل ـا شــديد األثــر يف
األحـداث الــيت جـرت علــى السـاحة يف اآلونــة األخــرية .يصـل حجــم الرسـائل النصــية الصــغرية الـيت يرســلها برنـامج تــويرت إىل  025حرفــا
للرسالة الواحدة
 -3اليوتيوب:

 1علي حممد رحومة :،االنترنت والمنظومة التكنو-اجتماعية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت8557 ،م ،ص.70
 2جيهان حداد :المقاهي االلكترونية ودورها في التحول الثقافي في مدينة إربد  :دراسة انثروبولوجية .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة الريموك،
إربد ،األردن8558 ،م .ص.002
 3إيهاب خليفة :مواقع التواصل االجتماعي "أدوات التغيير العصرية عبر اإلنترنت" ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر8500 ،م ،ص.002
 4نفس المرجع :ص000
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على الرغم من اختالف بعض اآلراء حول كون اليوتيوب موقـع للتواصـل االجتمـاعي أم موقـع لرفـع ملفـات الفيـديو ،إال أن هنـاك رأي
يقول بأنه موقع جيمع بني النشاطني وهو ما مييزه عن غريه وذلك نتيجة للضغط اهلائل على مشاهدة الفيديوهات اليت تنشر من خاللـه
وهو ما يدفع بعض املشرتكني للمشاركة بإدالء آراءهم ووضع تعليقات على الفيديو املنشور وهو ما يفتح جمال للتواصل االجتماعي مع
غريهم من متابعي نفس الفيديو.
 -2مدخل إلى القيم :الماهية و األهمية
 .1.2أهمية دراسة القيم:
لقد حظيت القيمة باهتمام العلماء منذ أن بدأ االهتمام بدراستها فلقد اهتم هبا كل من علماء الدراسات اإلنسانية واالجتماع ،
وعلماء النفس واالقتصاد والسياسة ورواد الفكر الفلسفي  .حيث تعترب القيم من املفاهيم الفلسفية اليت يدور حوهلا اخلالفات يف إطار
املذاهب واألفكار الفلسفية املختلفة .
والقيم تتغلغل يف حياة الناس أفرادا ومجاعات وترتبط عندهم مبعىن احلياة ذاهتا؛ألهنا ترتبط ارتباطا وثيقا بدوافع السلوك واآلمال
10
واألهداف.
ولقد احتلت نظريات القيمة املكانة األوىل يف أملانيا حوايل عام  0255م ويف إجنلرتا وأمريكا حوايل عام  ،0205أما يف فرنسا فقد
ظل األمر على عكس ذلك بالرغم من بعض البحوث اهلامة اليت نشرت متفرقة كانت متضمنة هذا األسلوب ،والفعل الالتيين
)  )Valeaيعىن أصال ( إنين قوى ) ( وأنين أرفل بصحة جيدة )
أصبح يشري إيل فكرة عامة وهي أن يكون اإلنسان بالفعل مفيدا أو متكيفا وإن آملة قيمة باللغة الفرنسية (  )Valueوالكلمات اليت
تقابلها باإلجنليزية واألملانية ما زالت حتتفظ بشيء من رواسب معناها الالتيين والسيما كلمة (  )worthاإلجنليزية.
ورمبا كان اللفظ الفرنسي فريدا يف تشبعه مبعىن القيمة من وجهة النظر االقتصادية والسياسية فيكون الشيء ذا قيمة عندما يكون املرء
2
على استعداد ليبذل يف سبيل احلصول عليه آل ما ميكن أن يبذله من مال وغريه.
 .2.2مفهوم القيم:
تورد املعاجم اللغوية جمموعة من الدالالت لكلمة "قيمة" و مجعها "قيم" وتظهر األصول اللغوية أن الكلمة مشتقة من الفعل "قوم"
الذي تتعدد موارده ومعانيه  ،فقد استخدمت العرب هذا الفعل ومشتقاته للداللة على معاين عدة منها :

32

-1الديمومة والتباين  :وهو ما يشري إليه أصل الفعل "قوم" ألنه يدل على القيام مقام الشيء يقال ":ماله قيمة إذا مل يدل على
الشيء ومل يثبت عليه  ،ومنه قوله عز وجل )إن املتيقن يف مقام ( أي يف مكان تدوم إقامتهم فيه .
-8السياسة والرعاية  :ومنه ما قالته العرب عن الذي يرعى القوم ويسوسهم " فالقيم السيد وسائس األمر"  ،والرجل  :قيم أهل بيته
وقيامه يقوم بأمرهم .
-0حممد شفيق :اإلنسان والمجتمع ،مقدمة في علم النفس االجتماعي ،اإلسكندرية ،املكتب اجلامعي احلديث ،8552،ص .020
 2نفس المرجع ،ص .020

-8ماجد زكي اجلالد :تعلم القيم و تعليمها ،دار امليسر للطباعة و النشر و التوزيع ،عمان ، 8550 ،ص ص. 85-02
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 -3الصالح واالستقامة  :فالشيء القيم ما له قيمة بصالحه واستقامته  ،ومنه قوله عز وجل ( :دينا قيما) أي مستقيما وأورد
الراغب أن الدين القيم هو الثابت املقوم ألمور الناس ومعاشهم وأمر قيم مستقيم وخلق قيم حسن ودين قيم مستقيم ال زيغ فيه ،
وكتب قيمة مستقيمة تبني احلق من الباطل .
وتتفق هذه املعاين اللغوية الثالثة مع املدلول العام الذي حتمله مفردة "قيمة" فالقيم تتسم بالثبات  ،وفيه معاين الرعاية والصالح
واالستقامة .
أما القيمة يف االصطالح فيصعب الوقوف على الدالالت االصطالحية للقيمة وما تتضمنه من معاين عند من يستعملوهنا كافة ،
فالقضية القيمية شائكة ملسائل كثرية التفرعات  ،تضرب أصوهلا التارخيية إىل ما يزيد عن ألف ومخسمائة سنة ،ذكرت يف مداوالت
الفالسفة وكانت إحدى قضا ياهم املهمة اليت درسوها وخاضوا فيها تنظريا وتأطريا وبغض النظر عن مذاهب الفالسفة ورأياهم ،تبقى
القيمة قضية اإلنسان األوىل ،ومنطلق تفكريه  ،وحمط تأمالته ،فجوهر الوجود اإلنساين يقوم عليها ،ويؤسس حوهلا ،إذ ال معىن حلياة
اإلنسان بال قيم حتكم تفاعله مع عوامل األفكار واألشياء من حوله ،وعندما يتجرد اإلنسان من قيمه الفاضلة فإنه يتجرد يف واقع األمر
من حقيقة إنسانية ونظرا ألمهية القضية القيمية سواء يف بعدها التنظريي الفلسفي أم يف حقيقة واقعها ووجودها العلمي  ،فقد تناوهلا
العلماء الدارسون بالتحليل والتفسري والبيان ،األمر الذي متخض عنه وجهات نظر متعددة ،شارك فيها الفالسفة والرتبويون وعلماء
االجتماع والسياسة ،وكانت خالصة ذلك هائال من املعرفة والفلسفة والنظريات واختالف حول القيم وطبيعتها  ،ما يبني مضيق
لداللتها أو موسع هلا  ،ففي الوقت الذي رأى بعضهم أن القيم ال تعدو جمرد اهتمامات أو رغبات غري ملزمة ،رآها آخرون أهنا تتسع
1 0
لتكون معايري مرادفة للثقافة ككل  ،وأهنا تلك األشياء (نشاطات  ،خربات  ...اخل) اليت بتوازهنا يتحقق الوجود اإلنساين .
والقيم بذلك تتحدد على النحو التايل:
 -0حمكم حنكم مبقتضاه ،وحندد على أساسه ما هو مرغوب فيه أو مفضل يف موقف توجد فيه عدة بدائل.
 -8تتحدد من خالهلا أهداف معينة أو غايات ووسائل لتحقيق هذه األهداف أو الغايات.
 -2احلكم سلبا أو إجيابا على مظاهر معينة من اخلربة يف ضوء عملية التقييم اليت يقوم هبا الفرد.
 -2التعبري عن هذه املظاهر يف ظل بدائل متعددة أمام الفرد ،وذلك حىت ميكن الكشف عن خاصية االنتقائية اليت تتميز هبا القيم.
 -0تأخذ هذه البدائل أحد أشكال التعبري الوجودي مثل  " :جيب أن  "..أو " ينبغي أن  "..حيث يكشف ذلك عن خاصية
الوجوب أو اإللزام اليت تتسم هبا القيم .
 -0خيتلف وزن القيمة من فرد آلخر بقدر احتكام هؤالء األفراد إىل هذه القيمة يف املواقف املختلفة .
 -7ويف ضوء ذلك متثل القيم ذات األمهية بالنسبة للفرد وزنا نسبيا أكرب يف نسق القيم  ،ومتثل القيمة األقل أمهية وزنا نسبيا.

-2عبد الرمحان عزي :دراسات في نظرية االتصال :نحو فكر إعالمي مميز ،مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة املستقبل العريب ،بريوت ،لبنان
،8552،ص.050
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 -3الشبكات االجتماعية والقيم
 .1.3عالقة الشبكات االجتماعية بالقيم عامة.
من خالل بينانات الدراسة امليدانية أنه وعند مجع نسبيت "أوافق" و "أوافق بشدة" أن اغلب املبحوثني يعتقدون أن هناك عالقة بني
الشبكات االجتماعية واكتساهبم للقيم وترتاوح معظم اإلجابات املوجبة بني  25و 75باملائة.
إال أن أداء العبادات سجلت اعلي نسبة يف إجابات املبحوثني بـ %02 :و  %25مث يليه القناعة بنسبيت  %28و  ،%08وإتقان
العمل بـ %80 :و  ،%07مث احرتام الوقت بـ %28 :و  %05و حسن اجلوار بـ %20 :و %05وحفظ اللسان  %82و%05
وحسن التواصل مع اآلخرين بـ %22 :و .%28
من خالل هذه النسب يتضح لنا جليا أن الشبكات االجتماعية تعمل جاهدة على نقل القيم الدينية للمبحوثني خاصة فيما يتعلق
بأداء العبادات الن الربامج الدينية تعمل على إيضاح طرق العبادة مثل الصالة وأداء مناسك احلج وما جيب إتباعه وما ينهى عن القيام
به من اجل أداء هذه العبادات على صفة الكمال ،كما تقوم هذه الربامج بنقل قيم القناعة كثاين قيمة بعد أداء العبادات الن
املبحوثني لطاملا يعتمدون على القناعة من اجل الوصول إىل حياة سهلة وسعيدة فهم إذا يركزون يف املواضيع اليت هتتم بالقناعة أكثر،
كما نذكر أيضا إن الربامج الدينية عرب الشبكات االجتماعية تساعد املبحوثني وحتثهم على إتقان العمل عمال بقول رسول اهلل "صلى

اهلل عليه و سلم" ( من عمل منكم عمال فليتقنه) ،كما تنقل إليهم قيم احرتام الوقت وحسن اجلوار و حفظ اللسان وكذلك حسن
التواصل مع اآلخرين.
يرى املبحوثني أن الشبكات االجتماعية ال تقوم بنقل مجيع القيم خاصة فيما يتعلق بالوعي بأمهية البيئة واحلرية وهذا ما بينته نسبيت
 % 22و  ،% 27فاملالحظ من خالل هذه النسب أن الربامج الدينية ال هتتم بالبيئة وطرق احلفاظ عليها بالرغم من أن هذا
املوضوع أصبح يشغل العامل بعد ثقب األوزون واالحتباس احلراري ،فهذه الربامج إذا ال تعطي أمهية قصوى ملوضوع البيئة  ،كما أهنا
أمهلت نوعا ما قيمة احلرية فحىت وان كانت هذه القيمة تعترب ثابتة يف الدين اإلسالمي الذي يرفض كل أشكال العبودية كما قال عمر
بن اخلطاب " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار " ،إال أن هذه القنوات ال تعطي أولوية للموضوع.

 .2.3تأثير الشبكات االجتماعية على أبعاد القيم الدينية.
يتضح لنا من خالل النسب املبينة يف الدراسة امليدانية بان الشبكات االجتماعية أثرت بشكل كبري وعميق على تعزيز القيم لدى

املبحوثني ،وجاءت إجاباهتم كاملة لـ " عززت " أي بنسبة  %055يف كل اإلبعاد (البعد اإلمياين :قيم اإلخالص في العمل ،البعد

التواصلي :قيم توظيف فن التفاوض و الحلول الوسطى  ،البعد الزمين :قيم أداء العبادات في أوقاتها  ،البعد الرتبوي :قيم حب
العلم  ،البعد اإلنساين :قيم احترام األديان  ،البعد السياسي :قيم العدل ،البعد اللساين :قيم استخدام الكلمات اإليجابية

(القيمية) في الحديث ،البعد لنفسي :قيم التواضع  ،البعد االجتماعي :قيم التسامح الديني والبعد االقتصادي :قيم احترام
ملكية اآلخر)
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هتتم الشبكات االجتماعية بالبعد اإلمياين والذي تتمثل قيمته يف اإلخالص يف العمل إذ أن الربامج الدينية تعمل على غرس مبادئ
حب العمل والتفاين يف أدائه وااللتزام بإتقانه واحرتام مواقيته ،كما هتتم بالبعد التواصلي والذي يعتمد على توظيف فن التفاوض و
احللول الوسطى ملختلف املشاكل فتجعل من اإلنسان قادرا على التوصل إىل حلول مناسبة ومرضية كما معله يتقن فن التفاوض
للخروج باحللول املناسبة واليت تكون وفق ما شرع له الدين اإلسالمي ،كما أن الربامج اليت تبث عرب الشبكات االجتماعية هتتم كثريا
بالبعد الزمين والذي يعىن هو اآلخر بتأدية العبادات يف وقتها فهي حتث املشاهدين على عدم التفريط يف أوقات الصالة الن الصالة
كانت على املؤمنني كتابا موقوتا وجيب تأدية كل صالة يف وقتها ،وليست الصالة فقط من تؤدى يف وقتها بل احلج أيضا لديه شهر
من كل سنة والزكا ة أيضا خترج عند اكتمال نصاهبا ،وتركز الشبكات االجتماعية على البعد الرتبوي والذي نذكر منه حب العلم فهذا
البعد ألمين إنكاره ألنه هو أساس تنمية اجملتمعات فإذا صلحت الرتبية صلح ما بعدها فهي اليت ممع بني األخالق وحسن املعاملة
ونذكر أيضا حب العلم وهذه القيمة هي أساس كل تطور فبالعلم نستطيع بناء جمتمع قوي وبالعلم نستطيع فهم ديننا ومحايته من كل
شائبة ميكن أن تضر به.
إن الشبكات االجتماعية هتتم بالبعد السياسي خاصة فيما يتعلق مبسالة العدل واملساواة بني احلقوق والواجبات وجاء االهتمام هبذا
البعد ملعرفة مدى أمهية الدين اإلسالمي يف عملية احلراك السياسي وما ميثله من نظرة استشرافية ومصلحة ملا ميكن أن تفسده السياسة،
كما حتاول القنوات اإلسالمية إعطاء بعد إنساين ملشاهديها يتمثل يف احرتام األديان وإعطاء األولوية ملبدأ احلوار املتبادل بني األديان
فهذا األسلوب من شانه أن يعرف الد ين اإلسالمي إىل العامل كما ميكننا حنن من فهم األديان األخرى ،وأيضا اهتمت القنوات
اإلسالمية بالبعد اللساين والبعد النفسي واالجتماعي و االقتصادي.

 .3.3دور الشبكات االجتماعية في تجاوز بعض السلوكيات غير القيمية.
يتضح لنا من خالل بيانات املبحوثني يف هذا احملور أنه وعند مجع نسبيت "أوافق" و "أوافق بشدة" ممثلة يف  %055أن اغلب
املبحوثني يعتقدون أن الشبكات االجتماعية اإلسالمية ساعدهتم على ماوز بعض السلوكيات السيئة واليت جاء يف مقدمتها إمهال
الفرائض الدينية الن الفرائض الدينية هي الدين كله ولو أمهلناها فإننا سوف هنمل الدين كله لذلك وجب االلتزام هبذه الفرائض والعمل
هبا ،كما كان هلا الفضل يف ماوز اإلمهال يف العمل حيث حتث الربامج الدينية عرب الفضائيات اإلسالمية على اإلخالص يف العمل
وإتقانه وتأديته على صفته املطلوبة من اجل أداء الواجب ،و ساعدت الشبكات االجتماعية املبحوثني على ماوز عدم احرتام األهل
ونصحت بوجوب بر الوالدين واحرتام األقرباء عمال مبا جاء يف كتاب اهلل عز وجل وأيضا هنت عن اإلسراف والتبذير ووجوب
االقتصاد يف اإلنفاق وحماولة التوفيق بني املدخول الشهري واملصاريف مبا يضمن الصريورة املادية للفرد واألسرة ،كما هنت عن حب
املال ومجعه وتكنيزه الن يف املال حق للفقري واملسكني وعابر السبيل  ...اخل ،وأيضا تنهى الشبكات االجتماعية عن احملسوبية والرشوة
واليت أصبحت اليوم منتشرة بشكل كبري حىت أن الناس أصبحوا يعتربوهنا امرأ طبيعيا ونسو أن اهلل لعن الراشي واملرتشي والساعي بينهما
وتنتشر الرشوة واحملسوبية كثريا يف خيص احلصول على وظيفة عمل لذلك فان هذه الربامج حتاول إقناع الشاب املقبل بعد خترجه على
البحث عن وظيفة على االبتعاد عن مثل هذه األشياء اليت تؤدي إىل معصية اهلل ،ولقد جنبت املبحوث عدم اهتمامه بدراسته
وحاولت أن تعطيه رسائل قيمة حتثه فيه على االجتهاد يف الدراسة وعدم التفريط فيها وإقناعه بأنه يستطيع أن يدرس وان يصل إىل ما
يصبوا إليه.
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يتضح من خالل قراءتنا لنسب اجلدول أن  %00من املبحوثني مل يوافقوا على أن الشبكات االجتماعية ماوزت سلوك اللجوء إىل
احملسوبية والرشوة الن هذه العادة مل تتغري يف جمتمعنا بالشكل املطلوب والذي بأمله اجلميع.
 .4أهم النتائج و تفسيراتها:
 يهتم املبحوث الذي يتعرض للشبكات االجتماعية تقريبا جبميع الربامج اليت تبث عرب هذه القنوات وهذا ما بينته النسب املتقاربةواملنحصرة بني  02و  20باملائة ،إذ تعترب املضامني الدينية من ابرز احملتويات اليت تستهدف الشباب (الفيسبوكي ) وتقوم بنشر
ومسيد أبطال تارخييني للحضارة اإلسالمية تعكس هبا الصورة اليت كانت عليها امة اإلسالم األوىل ،كما تربز قيمة هذه املضامني
الدينية يف عملية التأثري والذي ينعكس باإلجياب على الشباب املتفاعل فهي تقوم بقل جمموعة من القيم املتمثلة يف احلماسة والصرب
والغرية على اإلسالم ،وباإلضافة إىل هذا فهي حتاول احلفاظ على الرتاث اإلسالمي.
 كما أن صور و منشورات الفتوى أمهية قصوى لدى املبحوثني ألهنا تقوم بتجنيب الفرد من الوقوع يف احلرام وتبني له احلالل مناحلرام و ما عليه القيام به و ما جيب تفاديه ،ويلجأ املبحوث إىل برامج الفتوى اليت تبث عرب الشبكات االجتماعية لالستفسار يف أمور
دينه ودنياه مثل أخطاء ارتكبها يف الصالة أو مشاكل الطالق وما إىل غري ذلك ،ويعرض املبحوث أيضا لربامج التالوة واحلديث واليت
تعىن بالقراءات ا ملختلفة للقران الكرمي ملشايخ هته املواقع االفرتاضية و رواية احلديث الشريف والذين يعتربان قانونا وتشريعا البد منهما،
كما نذكر أيضا القصص الدينية واليت هتتم بسر السرية النبوية ومواقف النيب "ص" وصحابته وتابعيه.
 يفضل املبحوثني أوقات السهرة واملساء من اجل متابعة منشورات و مواقع النشر الديين اليت تنشر عرب الشبكات االجتماعية ،وهذاما تبينه نسبة  %20و  %82على التوايل ،ففي هذه األوقات بالذات يكون املبحوث غري مرتبط متاما من أي انشغال ،إذ خيصص
وقت اكرب للتفاعل االفرتاضي ما تنشره هذه الشبكات ،وهو ما يسمح له بتوسيع دائرة التلقي وبذلك فهو يستفيد أكثر من املضامني
اإلعالمية القيمة هلذه الشبكات.
 كما جيب التذكري بان جمموعة من املبحوثني ال يعتربون أنفسهم ملزمني بوقت معني ملتابعات منشورات الشبكات االجتماعية ،فهيالشرحية قد ال تستهلك كل ما ينشر عرب هذه الشبكات ،بل يعتمدون على مقياس التفاعل الدورية مثل التفاعل مع املضامني الدينية
أو فيديوهات الفتوى ،واليت تنشر يف أوقات معينة (املناسبات الدينية) ،أو أهنم يعتمدون على التفاعل املناسبايت ،واليت ترتبط باملواسم
الدينية مثل موسم احلج وشهر رمضان واملولد النبوي الشريف وغريها من املناسبات الدينية.
 بينت الدراسة أن  %28من املبحوثني يستهلكون أكثر من ساعة للتفاعل مع الشبكات االجتماعية ،وان  %22يستهلكون أكثرمن ساعتني للتفاعل ،وتعكس هذه النسب املتقاربة يف مدة املشاهدة مدى أمهية املضامني اليت تنشر عرب الشبكات االجتماعية
وبالتايل التأثري ا لكبري على القيم الدينية ،اليت يكتسبها املبحوث من وراء التفاعل إىل منشوراهتا ،فكلما كان الوقت اكرب كان التلقي
أكثر إذ أن عملية التأثري هنا مرتبطة ارتباطا وثيقا باحلجم الساعي املخصص للتفاعل عرب احلساب.
 إن من يعتمد مقياس نسب التفاعل الدوري أو املومسي وان كان الفارق الزمين بني التفاعل والتفاعالت األخرى كبري نوعا ما ،إالأننا جيب أن نركز على املدة الظرفية املستهلكة للتفاعل مع هذه الشبكات االجتماعية واليت تكون بني النصف ساعة والساعتني .
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 يكون اإلقبال على املنشورات واملضامني ذات الطابع الديين اكرب خالل املواسم الدينية ،وهذا ما أكدته دراستنا بنسبة  %70منجمموع  055فرد لعينة الدراسة ،وتتمثل هذه املواسم الدينية يف شهر رمضان وموسم احلج واملولد النبوي .....اخل ويف هذه املناسبات
بالذات تكثف القنوات اإلسالمية من نشاطها فهي حتاول اإلملام جبميع ما حيتاجه املشاهد مثل اإلكثار من منشورات الفتوى
الفيديوهات الدينية.
 يتبني من خالل الدراسة اليت أجريناها على عينة من الشباب الفيسبوكيني أن  %20من جممع الشباب ينشغلون بالقيم الدينية،كأبرز الدوافع اليت معلهم يتعرضون إىل املضامني الدينية اليت تنشرها الشبكات االجتماعية ،فهذه املنشورات و املشاركات تنقل هلم
جمموعة من القيم تتمثل أكثرها يف أداء العبادات مثل الصالة والزكاة واحلج وأيضا حب العمل والتزام اآلخرين ،والن املبحوث حياول
دائما من خالل التعرض هلذه املضامني أن يطور أداءه وثقافته وان يالءم عاداته مع العرف والشرع الن الشبكات االجتماعية ،ال تعترب
شبكات شغالة على نقل جمموع من املضامني واملنشورات ،أو وسيلة اتصال متاحة وفقط بل هي وسيلة من وسائل التنشئة
االجتماعية ،فهي تساعد األسرة يف عملية الرتبية وتلقني العادات السليمة للطفل وتوضح املنهجية الفعالة للوالدين يف عملية الرتبية.
 كما أن م ن دوافع التعرض الشبكات االجتماعية تلك األفكار املتناقضة اليت تتجاذب املبحوثني ،إذ ما نراه حاليا من تعدد الفكرالديين بني التيار السين والشيعي إضافة إىل محالت التنصري اليت تستهدفنا ،يستوجب علينا فهم الدين فهذا األمر أصبح أكثر من
ضروري حلماية ديننا يف املقام األول ومعرفة طبيعة اخلطر الدائر من حولنا ،كما جند أيضا جمموعة من الدوافع األخرى تتمثل يف التفاعل
مع اآلخرين واالرتباط باألقرباء ....اخل
 ترتبط الشبكات االجتماعية ارتباطا وثيقا بعملية نقل القيم للمبحوثني ،خاصة فيما يتعلق بأداء العبادات بنسبة  %02من جمموعالعينة ،إذ أن املنشورات واملشاركات الدينية اليت تنشرها الشبكات االجتماعية تعمل على تبيني طرق العبادة مثل أداء الصالة وأداء
مناسك احلج إضافة إىل كيفية إخراج الزكاة ونصاهبا ،فهذه القنوات تسمح للمشاهدين بإتباع الطرق الصحيحة يف أداء العبادات.
 تسمح الشبكات االجتماعية بنقل قيم التواصل مع اآلخرين سواء صلة الرحم بني األقارب أو عيادة املرضى أو زيارة األصدقاء وماشابه وهذا ما يقوى رابط احملبة بني أفراد اجملتمع ،كما تشدد على احرتام الوقت والذي يكون يف صاحلنا إذا ما استغليناه أحسن
استغالل الن الوقت عامل مهم يف معادلة احلضارة كما جاء على لسان املفكر مالك بن نيب ،وأيضا نذكر من بني القيم املنقولة عرب
هذه منشورات القناعة وحسن اجلوار وإتقان العمل والتفاين فيه وحفظ اللسان.
 لقد أثرت الشبكات االجتماعية بشكل كبري وعميق على تعزيز القيم لدى املبحوثني بأبعادها املختلفة خاصة فيما يتعلق بالبعداإلمياين من منظور اإلخالص يف العمل ،فالشبكات االجتماعية هتتم بنقل وتعزيز قيم اإلخالص يف العمل الن هذا الفعل الغري مكلف
هو من البىن التحتية لبناء اقتصاديات البلدان ،كما تركز على أداء العبادات يف أوقاهتا كبعد زمين هلذه القيمة فمهما اختلفت العبادات
إال أن هذه القنوات تعترب االرتباط بعامل الزمن شيء مهم جدا الن فائدة هذه العبادات مرتبط بالوقت باإلضافة إىل الصالة جيب
صيام رمضان يف شهره وأداء مناسك احلج وإخراج الزكاة يف األوقات احملددة لذلك.
 وتعزز البعد اإلنساين مثل احرتام األديان وعدم املساس خبصوصيتها وأيضا البعد النفسي املتمثل يف التواضع والبعد االجتماعي يفالتسامح والبعد اللساين واملتمثل يف استخدام الكلمات االجيابية يف احلديث واملستوحاة من املنشطني واملشايخ والذين يستعملون لغة
مجيلة يف احلديث .
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 لقد لعبت الشبكات االجتماعية دورا بارزا وفعاال يف ماوز املبحوثني جملموعة من السلوكيات ،وجاءت معظم اإلجابات متقاربة بني"موافق بشدة" و "موافق" ،إذ أن املبحوثني غريوا سلوكهم يف إمهال الفرائض الدينية وأصبحوا ملتزمني يف أداء العبادات واحلرص على
أوقاهتا واحرتام خصوصياهتا ،كما أصبحوا أكثر إخالصا يف العمل بعد أن كانوا مهملني ،وإهنم آلن حيرتمون األهل ويوضبون على صلة
الرحم عكس ما كانوا عليه سابقا ،كما أصبحوا اقل إسرافا وتبذيرا وتقلصت مبالغتهم يف حب املال وأصبحوا أكثر اهتماما بالدراسة.
 لقد سامهت الشبكات االجتماعية يف تعزيز القيم لدى املبحوثني سواء كانت هذه القيم منقولة عرب هذه الشبكات أو كان ميلكهاالشاب قبل التفاعل ،فهي تعمل بالدرجة األوىل على ترسيخ األفكار القيمية لدى املبحوثني وتعزيزها بإبعادها املختلفة مثل البعد
اإلمياين أو البعد الزمين مثل احرتام أوقات العبادات ،وأيضا تعزز البعد اإلنساين والبعد النفسي وكذلك البعد اللساين ومجالية الكالم،
وهذا ما مسح للمبحوثني بتجاوز السلوكيات السلبية جراء التفاعل مع الشبكات االجتماعية  ،فيما يتعلق بإمهال الفرائض الدينية
واإلمهال يف العمل وعدم احرتام األهل وكذلك اإلسراف والتبذير وحب املال.
 لقد أكدت لنا دراستنا أن الشبكات االجتماعية كان هلا األثر العميق والكبري يف عملية نقل وتعزيز القيم الدينية لدى املبحوثني،ولكن هذه القنوات تغافلت نوعا ما عن نقل بعض القيم وتغيري السلوك السليب اماهها ،وجاء يف نتائجنا أن الشبكات االجتماعية
قصرت بشكل ملحوظ يف التعامل مع مسالة احلرية.

 خاتمة:مع التقدم العلمي والتكنولوجي يف اجملتمع اجلزائري انتشرت ظواهر عديدة يف اجملتمع مل تكن معروفة سابقا ومن بني هذه الظواهر
ظاهرة إدمان الشباب على الشبكات االجتماعية ،اليت تناولتها بالبحث للتحقق من وجود عالقة بني الشبكات االجتماعية و القيم
الدينية ،من خالل املتابعة الدورية للمشاركات الدينية عرب حساب الفيس بوك و غريه ،فمن خالل ما سبق استنتجنا أنه موضوع
يستحق البحث والدراسة .يف مناسبات أخرى مع اإلفاضة العلمية يف املوضوع.
 قائمة المراجع: أمحد لطفي بركات :في فلسفة التربية ،دار املريخ للنشر والتوزيع ،الرياض1986. ، -امحد زايد :المدخل النظري في دراسة القيم ،مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية ،الدوحة.0222 ،

 -أشرف جالل حسن :أثر شبكات العالقات االجتماعية التفاعلية باالنترنت ورسائل الفضائيات على العالقات االجتماعية

واالتصالية لألسرة المصرية والقطرية ،املؤمتر العلمي السنوي الثالث املؤمتر العلمي السنوي اخلامس عشر "اإلعالم واألسرة وحتديات
العصر" ،كلية اإلعالم  ،جامعة القاهرة.8552 ،

 -املنصف العياري ،حممد عبد الكايف ،القنوات التلفزيونية المتخصصة ،سلسلة حبوث ودراسات ،إحتاد إذاعات الدول العربية،

تونس.8552 ،
 املنصف الوناس ،التلفزة والشباب والتنشئة تواصل أم تنافس ،جملة اإلذاعات العربية،ع .8558 ،8 إيهاب خليفة :مواقع التواصل االجتماعي "أدوات التغيير العصرية عبر اإلنترنت" ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر8500 ،م.833

 جيهان حداد :المقاهي االلكترونية ودورها في التحول الثقافي في مدينة إربد  :دراسة انثروبولوجية .رسالة ماجستري غريمنشورة ،جامعة الريموك ،إربد ،األردن8558 ،م.

 -دون تابسكوت :جيل األنترنات :،كيف يغير جيل األنترنات عالمنا؟ ،ترمجة :حسام بيومي حممود ،ط ،0كلمات عربية للرتمجة

والنشر.8508 ،

 رحيمة الطيب عيساين :الفضائيات العربية اإليجابيات والسلبيات ،جملة اخلليج ،ع .8552 ،72 زكي اجلالد :تعلم القيم و تعليمها ،دار امليسر للطباعة و النشر و التوزيع ،عمان8550 ،م. سامي الشريف :القنوات التليفزيونية المتخصصة رؤية نقدية ،اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم ،ع ،0يناير إبريل .0222 -حممد السيد :اإلعالم التلفزيوني العربي ،اإلنجازات والتحديات ،بالتعاون مع إحتاد اإلذاعة والتلفزيون والشركة املصرية لألقمار

الصناعية"نايل سات" ،املركز العريب للبحوث والدراسات االستشارية.8552 ،
 -حممد حافظ الرهوان :إدارة األزمات االقتصادية الدولية وفقاً ألسلوب التدخل االستراتيجي المخطط في أسواق رأس

المال ،جملة النيل ،اهليئة لعامة،العدد.8552 ،28

 حممد شفيق :اإلنسان والمجتمع ،مقدمة في علم النفس االجتماعي ،اإلسكندرية ،املكتب اجلامعي احلديث.8552، حممد عبد الرازق إبراهيم ،هاين حممد يونس موسى :القيــم لـدى شبــاب اجلامعـة يف مصــر ومتغريات القرن احلاديوالعشرين ،http://www.ensanyat.com9تاريخ الولوج ،8502/50/08:على الساعة 80.55
 -حممد عبد الكايف ،المشهد التلفزيوني العربي وتكاثر القنوات ،جملة اإلذاعات العربية ،ع.3

 مثىن حارث الضاري ،اإلعالم اإلسالمي الواقع والطموح ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،بغداد ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،عمان،األردن.8557، ،
 طهطاوي سيد أمحد :القيم التربوية في القصص القرآني ،دار الفكر العربية ،مصر.0220 ، عائض لردادي ،ضياع الهوية في الفضائيات العربية ،اجمللة العربية ،جامعة اململكة العربية السعودية. عبد الرمحان عزي :دراسات في نظرية االتصال :نحو فكر إعالمي مميز ،مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة املستقبل العريب،بريوت ،لبنان .8552،
 -عبد السالم أبو قحف :أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية ،ط ،8اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية .0227

 عبد اهلل بوجالل وآخرون ،القنوات الفضائية وتأثيراتها على القيم االجتماعية والثقافية والسلوكية لدى الشباب الجزائري،دراسة نظرية وميدانية ،جامعة األمري عبد القادر ،قسنطينة ،د.ط ،د.ت.
 -علي حممد رحومة :،االنترنت والمنظومة التكنو-اجتماعية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت8557 ،م.

 -علي عقله جنادات :اسـتخدام المتزوجات العامالت في الجامعات األردنية للـفيسبوك واإلشباعات المتحققة منه"دراسة

مسحية على عينة من جامعة اليرموك" ،جملة العلوم االجتماعية ،جامعة الريموك ،عدد ،7جملد .8502 ،50
833

 عواطف عبد الرمحن ،قضايا التبعية اإلعالمية والثقافية في العالم الثالث ،سلسلة عامل املعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة والفنونواآلداب ،مطابع الوطن ،الكويت.0222 ،
 عواطف عبد الرمحن ،اإلعالم العربي وقضايا العولمة ،العربي للنشر ،القاهرة ،د.ط.0222 ، -ناصر داوي عدون :اقتصاد المؤسسة ،ندار احملمدية العامة ،اجلزائر .0222،

 نصر الدين العياضي ،يوسف متار ،فن البرمجة وإعداد الخارطة البرامجية في القنوات التلفزيونية الفضائية ،سلسلة حبوثودراسات إذاعية، ،احتاد إذاعات الدول العربية ،تونس2007 ،م.
 هبة اهلل هبجت السمري ،الشباب وبرامج تلفزيون الواقع ،جملة إذاعات العربية،ع8550 ،2م. هناء السيد  ،الفضائيات وقادة الرأي ،دراسة أثرها على السلوك ،دار الفكر العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط8550 ، 0 -ياس خضري البيايت :االتصال الدولي والعربي مجتمع المعلومات ومجتمع الورق ،دار الشروق ،عمان ،ط.8550 ،0
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