
ـــث العلــــــــــــــــــمي  ــــــالي والبحــــــــــ  وزارة التعليـــــــــــم العــــــــ

ـــــــــــيدي    -أم البـــواقي-جامعـــــــــــــــــة العربي بن مهــــ

 كلية العلوم إلاجتماعية وإلانسانية 

 العلوم الانسانية.قسم: 

 الشعبة : إعالم واتصال

   ووسائط جديدة.  إتصال جماهيري التخصص : 

 عنوان املذكرة: 

 

 

 

 

 

 .   جديدة ووسائط جماهيري  إتصال :تخصصعلوم إلاعالم وإلاتصال مذكرة لنيل شهادة املاستر في 

 تحت إشراف:       : بتين إعداد الطال

 خوالدي ةسومي 

 د/ بالل بولعام          نصيرة عشيش ي   

 

 : لجنة املناقشةأعضاء 

 الصفة  الرتبة  ألاستاذ سم ولقبإ

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

 نوقشت بتاريخ: ..........................

  2021/2022السنة الجامعية: 

لمراهقات لأثر إستخدام إلانستغرام على الهوية الثقافية 

 الجزائريات

    -أم البواقي  – سملقازغداني بدراسة ميدانية على عينة من املراهقات بمتقن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َِّسيَنا إِن تَُؤاِخْذنَا َل  َربََّنا ...: "تنزليه محكم في بحانهس قال وْ  ن
َ
نَا أ

ْ
ْخَطأ

َ
 ََتِْمْل  َوَل  َربََّنا ۚ   أ

ِينَ  ََعَ  ََحَْلَتهُ  َكَما إِْْصًا َعلَْيَنا لَْنا َوَل  َربََّنا ۚ   َقْبلَِنا ِمن اَّلَّ  َعنَّا َواْعُف  ۚ   بِهِ  ََلَا َطاقَةَ  َل  َما َُتَمِّ
نَت  ۚ   َوارََْحَْنا ََلَا َواْغِفرْ 

َ
نَا َمْوَلنَا أ  ﴾286﴿ الََْكفِِرينَ  الَْقْومِ  ََعَ  فَانُُصْ

 ﴾286﴿سورة ابلقرة اآلية 

 



ان  كر وعرف   ش 
 

حمد
ن 

ل عر   الله  ي   وج  ا الد  ن  ق  ي   وف 
مام ف 

ت  ا ا  حث   هد  ي   العلمي   الب  ا والد  حن 
 مب 

مه   و الصحه   ت  حمدلله العر 
ل
ا را حمدا ف  ي   ...كن 

دم ق  ت  ل ن  ن  ر  ج  كر ن  ر و الش  دي  ق  ورة   الي الت  له   الدكن  اض  ه   الق  رف   كوكث  " المش 
مان ردوح الر  اي  ه ما كل علي" ن  دمن  ح من ق 

صان  هات   و ن  ي  وج 
ادات   و ت  رش   و ا 

ث   ا كان  ا عون  ي   لن 
مام ف 

ت  ا ا  حث   هد   .....الب 

دم كما ق  ت  الص ن  ح  كر ن  ان و الش  ن  من  لي الإ  ة   كل ا  د  س علم اشات 
ق  ان الت   اللد 

دموا ا ق  د لن  ا و العون  ت  ادون  ف 
 
هم ن كل ا

لوا لم و معلومات 
ح  ب  ا ن  هم عن 

هات  ي  وج  ن   و ن 
حهم

ن 
صا  ....ن 

لي ا من كل ا  ث   من شاعدن  رن 
و ق 

 
د ا عي   ب 

عا لكم مي  ر كل ح  دي  ق   ... الت 

 

 

 

 



هداء   الإ 

 

هدي  
 
مرة   ا

هدي   ت  ا ج  لي هد  ر   ا 
ع   
شان ا ت  ي   ا 

ي   ف 
ات  ي   جن  ار الد  ي    ان   درت 

حه
صان  ن  ي   ن 

ن  اة   ووهن  مل الحن  ي   والإ 
مرت 

ه وغ  حن  ه ن  ات  لي وجن  جث   ا 
 
اس ا  الن 

لي ي   ا  لن 
ه ف  ص  اة الله حف  ق  ب 

 
ا وا اج  وق  ن 

سي   ف 
 
را  

( ي   ت  ر   ا  ي  ي   الله اطال  العر 
غمرة  ف  ) 

لي ي   رسم من وا 
ي   ف 

ق  مان طرب  جشن الإ 
 
ي   وا

ن  ي  رن  ث   ي  ودي   وشن  ي   وج 
 ف 

اة   ور الحن  ي   الن  ر الد  ي 
ي  اح درت   ن  ح 

الب   

مي   )
 
ه   ا ن  ي  ها الحن  ض  الله حف  ) 

لي راحي   مصدر وا 
ق   
اح ا ن  احي   ومق  ح 

ي   ن 
وت 

ج  ن،"  ا  رالدن  ي   لمي ن، محمد ج 
جلإم،

 
سماء، ا

 
ه   ا ي  ن  ث  ن   " 

لي  ق من وا  ق معي   ش  حو الطرت 
اح ن  ح 

ي   الب 
ي   ف 

رت  ه   مشي  ي   الدراشن 
ق   صدب 

ي   وح  م" ور  جكي  " 

 

 



 

هداء   الإ 

 

ي   حمد لله الد 
ل
ا علي ا ن  عان 

 
ات  و ا ن  ا الن  حن 

ن ق و السداد ومب 
وف  ا الن  ن  وهن 

ف   ش  كي  اط علي الجروف  ون  ق  ع الت 
ض  ا لن  رن 

ن شاق 
 
عد ا ا العمل ب  مام هد 

ت  ا 
ها

 
طاف عث  وجان ق  ي  ن  د ا  ا ق  مار علمن 

اهي  ت  ه  ف  ار العلم والمعرف   ما وراء شن 

ر -
دخ  لي  ولم ت  ج 

 
حث  من ا

د ض  لق  ، ولم لإ: ف  سي 
ق  لها علي ب  ص  ق 

 
لي من ا ا 

سعادي  عل  ل ا  ن  ي  شن 
هدا ف  (ج  ه  ن  ي  م الحن 

 
 ي الدوام )ا

ال  ر من  ي  وات  وكان ج  ع شن  د شي  ه  مي  ن  ه المن  ن 
ي  واف  كر، الد  الد الد  لي ج  ا 

 ..  لي 
ر والسعادة  ي 

ل الح  ر شن  ي 
وف 

ي  ت 
وم ف  هاون ت  ي  ي  لم ن  سرة  والد 

 
لرت  ا

ر(
ي  الموق  ت   )ا 

اة   وة  جن 
ج  واة   وا 

ج   
ال  من ا ر  ي  لإي 

ي  والن 
دت  ي  شات 

مه  الن  له  الكرت  لكل العان 

هرة   – ا  -ر  شن 
 
كرام  –ا لإل  –ا  اء –ن  عر  هم الإ 

ات  ن  ن 
 
ظ  وا ن 

د الحق   عي 

ي   وح  لي ر  ا وا   رض 

 



 

دمة    مق 



   مقدمـــــــــة:
 

 أ 

 : مقدمة

  ن      خ اللت         ال  نول      وتخ هد الع       لل ن      خ ال       نواي اخاص                     نو ص        ا         ش      
ن          ال             ي ح       د  ن       خ   نولوتص         ا             الحدص          اله ئ         ال          ط       و  أن ال   حص         

ن        خ حص  ن           لنه          ه           ا         و   حص  ص                    د      أو اخدوا   العدص        د ل        نأل له          ل ع          
ن        خ و اللا             و          ئ ه            ي اخن         اد ل        ن ا          ، و    الل          ن ي نألغ        ي ،اللع            

  د ا لهل      حص       أ       حي ش         ا ن  ن     ي ل       ، وا        ا ت ل       خ  ل ه  ش        ي ال   لق     د  
و         ع اللع ول      ي       الل       ادلصن ل ح نح      ا الع      لل ص ت     أ الصه       العدص     د ل     نأالص     ول ن     خ 

 ه         ش           الا       دل ي ال        خ  ون   ، و ع           اللوا        ن ا ل   ونص         ل       ن         صنخ ص ص       دونه ال         
وط صع       ح        اله     د    ي اإلل   ونص      اللوا      ن واللن        واا        ي ينع     ددو      د  ،ن  ن     ياخ

 وا         لوا       ن ال    أه       ل أح      دحص        صع            اإلن         غ اله        ق اللوا       ن  أه      ل  ول       ن   ق      دصله ،
        ئ  ل      ن و  وال ص      دصوه ي وال   ، حص        صعل                ع لش           ال         نص       اللت  ا ت ل        خ 
 الش        نص  ئ       ال  ل      ن   ص       ا ا                  إ       د          ه       ا اللو      ن و  ، والهوا        ال ل ص     و  

اللو         ن، و ع             ع          له         الش             ول    نئ           أه        لصن صع           ون ال            ،ونئ          الل         اهقصن
والتن        خ  ا       ي ال        دنخن  ال وال        د صتخ نح        ن ق         ا ل اهق         ال            ال        خ صح       د  نصه         ال

 .شدال   لع إالط ول   لن، وهخ ال     ا ن ق لص  والعق خ والن  خ

ن      خ اللت لع       ي ن      خ الحص         ا ت ل  ص         لن         اإلن        غ ال ا        ادالولق      د            
، ول      ن و       وله  إل      ع اللت لع       ي اللت ل      ن و         ن      خ القا       ص  ال       خ  ل           ص        ا الغ

  ش      هدي ان ش        ا  هص         ل        ه   نش          واللت ل      ن الت ائ       ي            ا         الع  ص          ل       
        ي صع ، اخل       ال        الش       نص  ئ         ل     ن ط        اله      ق اللن                ال      و  وال ص     دصوه ي 

، ول      ن  ل       دي صع           للح ن        ي ال          والت ائ       ي           ه   ع ص                ن اللت ل      ن الع        خ  
  صل اللت لعص      ، أ       ن     خ نش       ال ص     دصوه ي وال      و  دون أي ا           ل ق       نص  ال ئ       الش      

ال       ص   ، و         ي         اي    و  نونص                  اللع       صص ص        ودصنص       اخل        صن                      أا 



   مقدمـــــــــة:
 

 ب 

وللع ن        ال      دو  ال       ي ص ع           ش         ت صل        أا  ص        ل    ل        ن      خ ح        الهوص        ال ق نص       
ن       خ  ش        ص  الهوص         ال ق نص         ل ل اهق        ي الت ائ ص        ي   لن          لع لت          اإلن         غ اللو        ن 

 :  لخال واللواوع   ع النح

         ع إش         لص  الد ا          وال            ي ال   ص                 ل  نص        الت ن         اللنهت       خ إ         ندن  
ل       ط ح  ه  والل      نهي الل        ن ولت ل      ن ال ح        و        ا  أه      لص        الد ا         و أهلإن ق ن        إل      ع 

 .إ  لدن    ع د ا  ي    ق   عاه  لش  ه  وأا ى لا    

: ال         ن      و           أل       نصل       صا       الت ن       الن       ي نق     د  لن         ق      صل  إل     ع 
و  ل        ل ح        ن  الل ح        اخصح ل  وا         ا ت ل        خ وا  ئ        لوا       ن ااخو   عن      وان 

 ،لو            ول  ل ه           ول لوا            ن ال وا              ا ت ل             خ ونش           أ ه  وا  ئ            ه  وأنوا             وال
  الاإلن          غ  ل        ع  إأل          الل ح          ال          نخ ن ط  ن           ،         نااللو  قه         ي و           ص  واصت  ص         ي

صت  ص   ل هول  ونش    وللص ا   و   .و   ص    ا 

: الهوص        ص       خ  ن الهوص        ال ق نص         و ا      لن ل      أل        ال          ال        نخ نق      د ت       ا  عن      وا
 ه         ول ال ق ن           ا  ئ          ه  ل ،صا           لوا         وع ال ق ن          أو  ،أنوا ه           و  ئ ه            ن            ه 

 ق ن          و ل         نصل         صا         الل ح         ال  ل         نه       و صش       ل  الهوص         أ  ن          ه والو         ئ  و 
الع           ،لقول  ه       ،           ع ل ه      ول الهوص        ال ق نص      صح       وي  لهوص  ال ق نص        و  واللو       ول        
 لت ائ ص  .ص  ال ق نص  او لحدداي الهال ق ن  و  صن الهوص  و 

الل اهق       ول     د ه  :  ع ص       ص      خ عن     وان الل اهق       و  ا     لن ل       ال         ال  ل       ت      ا 
لع ن       خ  ن       د ال ولش          ه  ول         ه  النل       و ن       خ الل اهق         و توان         النل       و ا          له  و 
ل اه       اللد         ال  نوص       وأنل      ط الل اهق       و  حدص     د ال لن     خ لل ح        الل اه       الو الل اه        

   .ال ا د ال ن ئخال  اع القصلخ لدى الل اهقصن و و 
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 ج 

  الت ن         ال ط صق       خ نق       د  ا       لن            ال ص ن        ي و ح ص ه         و          ص ه   ع       دل  أل        
دصل  ا          و ق       اص        ا            ن         ئي الد  أص         و ص ص         ل ت       داو  و لن           اااي  ح ص ص          ل          د  
 .ن ش ل   للواو   لن   ح ن  ه ا  ا  ل و ص ي واال   

 



ان  ب  ال م  ي  ــــال ج  هج   ن 
ة    .1 ش كالي   .الإ 
وع .2

ار الموض  ي  ي 
اب  اخ  شي 

 
 .ا

3. . هداف  الدراشة 
 
 ا

ة  الدراشة   .4 همي 
 
 .ا

5. . اب  ان  ي  مع الي  دواب  ج 
 
 ا

6. . جث  مع الب 
ت   مج 

7. . ة  الدراشة  ي   عي 
8. . ة  ق   الدراشاب  الساب 
9. . م والمصطلجاب  اهت  د المق  حدي 

 ت 
ة   .01 ري 

ظ  داماب  ن  ح 
. الإشب  اعاب  ي  ش   والإ 
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 : االشكالية

 فػػػػػػ  كأغراضػػػػػػ ف  ،اإلنسػػػػػػ  راـ سػػػػػػ   اـا ع ػػػػػػ    يػػػػػػر  شػػػػػػ ؿ يقػػػػػػ  ف المراهقػػػػػػ   أف الالفػػػػػػ  مػػػػػػف
 يػػػػػر  ط مػػػػ  كمن ػػػػ   مع ػػػػػ ، كال ف عػػػػؿ سػػػػ ق  ل  ا  ك  الرسػػػػ  ؿ رسػػػػػ ؿإ  ي ع ػػػػؽ مػػػػ  من ػػػػػ   كع يػػػػ  ،  ثيػػػػر  ذلػػػػؾ
  مػػػػػػ   ، ه م مػػػػػ كاال راءكاآل ف ػػػػػ راأل ك  ػػػػػػ  ؿ ال ر شػػػػػ  فػػػػػ    مثػػػػػؿ كأ ػػػػػػرل  الصػػػػػفح  ، فػػػػػ   حػػػػػ ر  إل
 المكقػػػػػ  ع ػػػػػ  أ ريػػػػػ    ق ػػػػػؿ فيمػػػػػ   ال صػػػػػف ، غػػػػػراضأ مػػػػػف س سػػػػػي أ غرضػػػػػ    قػػػػػ  العالقػػػػػ   ق مػػػػػ إ أف

 كالمشػػػػػ ه  المقػػػػػ ط  كمشػػػػػ ه   غػػػػ ن األ  حميػػػػػؿ ك ػػػػػذا الجم ليػػػػػ  السػػػػم    ػػػػػرازا  ك  كال ق ليػػػػػ  العػػػػػ  ا  لنشػػػػر
 الع ميػػػػػػ  سػػػػػػ زا  اإل إلػػػػػػ  مػػػػػػن ف ق ي ػػػػػػ  نسػػػػػػ     كجػػػػػػ  فيمػػػػػػ   كغيػػػػػػر ، كالػػػػػػرقص كالمكضػػػػػػ   ػػػػػػ لفف ال  صػػػػػػ 
 ال صػػػػػػػف  غػػػػػػػراضأ ك  عػػػػػػػ    عػػػػػػػ  ، مجػػػػػػػ ال  فػػػػػػػ  مع كمػػػػػػػ   عػػػػػػػف كال حػػػػػػػ  الع مػػػػػػػ  الرصػػػػػػػي  ك نميػػػػػػػ 
 ك ثيػػػػػر سػػػػػن ف كحسػػػػػ  ن مػػػػػ   فاك  ج م عيػػػػػ اإل ك نشػػػػػ   ف ل مسػػػػػ   م   الف ريػػػػػ  ال نيػػػػػ  حسػػػػػ  ل مكقػػػػػ 

 .كال ص  ص السم   مف

 الثق فيػػػػػ  يػػػػػ ال ك  ع ػػػػػ  ثيرأال ػػػػػ فػػػػػ   رلأ ػػػػػ أك  طريقػػػػػ  يسػػػػػ هـ اليػػػػػكـ اإلنسػػػػػ  راـ فإفػػػػػ شػػػػػؾ ك ػػػػػال
 ال ػػػػػ  كالمشػػػػػ ه  كالصػػػػػكر كالمضػػػػػ ميف المح كيػػػػػ   مػػػػػف ه  ػػػػػؿ   ػػػػػـ يعػػػػػ  نػػػػػ ا  ك   صكصػػػػػ   لمسػػػػػ   مي ،

 اإلنسػػػػػػ  راـ ي ر  ػػػػػػ  ال ػػػػػػ  ال ػػػػػػ ثيرا  ك ػػػػػػر  ط كغيرهػػػػػػ ، ه م مػػػػػػ  كاإل راءكاآل ف ػػػػػػ ركاأل السػػػػػػ ك ي    نقػػػػػػؿ
    اـسػػػػػاإل كعكنػػػػػ العالقػػػػػ   كط يعػػػػػ  كال جػػػػػ ر  كال  ػػػػػرا  السػػػػػف  شػػػػػمؿ  ثيػػػػػر   عكامػػػػػؿ كشػػػػػ     ع ػػػػػي ف
 كالسػػػػػػػي ق   سػػػػػػػ   اـاإل معيػػػػػػػ  إلػػػػػػػ  ضػػػػػػػ ف   إل  فيػػػػػػػ ، يػػػػػػػ ـ ال ػػػػػػػ  كالف ػػػػػػػرا  السػػػػػػػ ع  كحجمػػػػػػػ  كم  ػػػػػػػ 
  م   ؼ. منح  ع   ثرأ   الن  ي  ف  ل ي ف الثق في  ال كي  يجعؿ م  كهذا  كالزمني ، الم  ني 

 من ػػػػػ  ،  يػػػػػر  ضػػػػػ كط       ػػػػػ   جػػػػػ ا، حس سػػػػػ  ف ػػػػػر  يعشػػػػػف العمػػػػػكـ ع ػػػػػ  الجزا ريػػػػػ    لمراهقػػػػ  ف
  ثيراأ  ل ػػػػػػػػ رلأ ػػػػػػػػ   ع ػػػػػػػػؽ فيمػػػػػػػػ   النفسػػػػػػػػ ،   لج نػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ ير  ط كمن ػػػػػػػػ     لط يعػػػػػػػػ ، مػػػػػػػػر  ط هػػػػػػػػك مػػػػػػػػ 

  جػػػػػ  إ فػػػػ  ضػػػػ غط    رجيػػػػ  عػػػػ مال اإلنسػػػػ  راـ كمن ػػػػػ  ج مػػػػ ع اإل ال كاصػػػػؿ مكاقػػػػ  ك  قػػػػ   ال  رجيػػػػ ،
 .ل ي ف الثق في  ال كي  ع   ثيرأال 

  :ال  ل  الر يس  ال س ؤؿ مف منط قيف  مكضكع نع ل  اف ار  ين  الف ر  هذ  مف نطالق ا  ك 

 ؟الجزائريات لممراىقات الثقافية اليوية عمى اإلنستغرام استخدام اثر ىو ما 

 : ال  لي  الفرعي  ال س ؤال ع ر  االش  لي  هذ  عف   فرع
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  ؟لإلنس  راـ الجزا ري   المراهق    صف  كأنم ط ع  ا  م ه. 
  ؟اإلنس  راـ مكق  ل صف  المراهق   ش  ع  ا  ك  كح ج     كاف  م ه. 
 ل مراهق  ؟ الثق في  ال كي  ع   اإلنس  راـ يؤثر هؿ . 

 : الدراسة اختيارسباب أ .1

 : ذاتيةأسباب أ. 

فػػػػ  حيػػػػ   الف يػػػػ   كمعرفػػػػ   ػػػػأثير  اإلنسػػػػ  راـالرغ ػػػػ  الش صػػػػي  فػػػػ  ال عػػػػرؼ ع ػػػػ  اهميػػػػ  مكقػػػػ  
 . ع   كاق  كهكي  المراهق   اإلنس  راـ

 ني  المكضكع كج   آ. 
 لرغ   ف   كسي  المع رؼ الش صي  المر  ط   مج ؿ   صص ا . 

 : سباب موضوعيةأ ب.

  عالق  مكضكع ال راس  م  مج ؿ   صصن  ال راس . 
 س ف    مف ن     هذ  ال راس  ف  ال راس   الع مي  المس ق  ي اإل . 
 ح   ؾ الثق ف  القكم الح صؿ  يف ثق ف ن  كالثق ف   اال رلاإل . 
 : أىداف الدراسة .2
    لإلنس  راـال عرؼ ع   ع  ا  كأنم ط  صف  المراهق   الجزا ري. 
  يػػػػػػ ف  ػػػػػػأثير  ،اإلنسػػػػػػ  راـشػػػػػػ  ع   المراهقػػػػػػ   لمكقػػػػػػ  ا  الكقػػػػػػكؼ ع ػػػػػػ   كافػػػػػػ  كح جػػػػػػ   ك  

 .ع   ال كي  الثق في  ل مراهق   اإلنس  راـ
 : ية موضوع الدراسةأىم .3
  ر  ظػػػػػ هر  من شػػػػػر  فػػػػػ  هميػػػػػ  المكضػػػػػكع فػػػػػ  حػػػػػ  ذا ػػػػػ    ع  ػػػػػ أهميػػػػػ  ال راسػػػػػ  فػػػػػ  أ  مثػػػػػؿ

 .الجزا ري  س ط المراهق   أك 
   ألغػػػػػػػػراض م   فػػػػػػػػ  كذلػػػػػػػػؾ  اإلنسػػػػػػػػ  راـالمراهقػػػػػػػػ   الجزا ريػػػػػػػػ   لمكقػػػػػػػػ   سػػػػػػػػ   ام  ا عػػػػػػػػ

 : نضرا ألهمي   الم مث   ف 
 الػػػػػػػػذم شػػػػػػػػ    المكقػػػػػػػػ  ع ػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػ كل  ن شػػػػػػػػ راالمكضػػػػػػػػكع ج يػػػػػػػػ  ل راسػػػػػػػػ   عػػػػػػػػ   اإلنسػػػػػػػػ  راـ

 . الع لم  كف  الجزا ر   ص 
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هميػػػ  ي ع ػػػؽ  ف ػػػ  المػػػراهقيف، هػػػذ  الف ػػػ  ال ػػػ   عػػػ  ط قػػػ   شػػػري  غ يػػػ  فػػػ  األ عػػػ ل  مكضػػػكع   .4
 .م م  كمؤثر  ف   ي ف المج م ، ك ح  ج ل عن ي  كالمالحظ  ع ي  

 :نوع الدراسة ومنيجيا .5

ل   حػػػػػػػ   أكاف مكضػػػػػػػكع ال راسػػػػػػػ  كأهػػػػػػػ اف   همػػػػػػػ  ال ػػػػػػػذاف يحػػػػػػػ  اف المػػػػػػػن   المن سػػػػػػػ  ل  راسػػػػػػػ  -
 . ن     الم حصؿ ع ي  كهك الذم يعط  مص اقي  أ ثر ل

ع ػػػػػػػ  ال كيػػػػػػػ  الثق فيػػػػػػػ  ل مراهقػػػػػػػ    اإلنسػػػػػػػ  راـ مػػػػػػػ  أف  راسػػػػػػػ ن    محػػػػػػػكر حػػػػػػػكؿ أثػػػػػػػر اسػػػػػػػ   اـ 
الجزا ريػػػػػ  ، فإن ػػػػػ   نػػػػػ رج  حػػػػػ  ال راسػػػػػ   الكصػػػػػفي  الشػػػػػ  ع  فػػػػػ   حػػػػػك  اإل صػػػػػ ؿ ال ػػػػػ   قػػػػػـك ع ػػػػػ  

 ػػػػػيف م  يرا  ػػػػػ   فسػػػػػير الكضػػػػػ  القػػػػػ  ـ ل ظػػػػػ هر  مػػػػػف  ػػػػػالؿ  ح يػػػػػ  ظػػػػػركؼ المشػػػػػ    كأ ع  هػػػػػ  كالعالقػػػػػ  
كذلػػػػػػؾ مػػػػػػف أجػػػػػػؿ الحصػػػػػػكؿ ع ػػػػػػ  ن ػػػػػػ    ع ميػػػػػػ  ثػػػػػػـ  فسػػػػػػيره   طريقػػػػػػ  مكضػػػػػػكعي ،  مػػػػػػ  ينسػػػػػػجـ مػػػػػػ  

 .المعطي   الفع ي  ل ظ هر 

 .اس   اـ المن   الكصف  المن س  ل ذا النكع مف ال راس   إل كمن    صن  ف  الن  ي  

 :مجتمع الدراسة وعينتو  .6

ال ػػػػػ  يجػػػػػ  ع ػػػػػ  ال  حػػػػػ   ح يػػػػػ ه  ألف القيػػػػػ ـ يع  ػػػػػر مج مػػػػػ  ال حػػػػػ  مػػػػػف ال طػػػػػكا  األس سػػػػػي  
 ػػػػأم  راسػػػػ   نط ػػػػؽ أس سػػػػ  مػػػػف المج مػػػػ  الػػػػذم  كجػػػػ   ػػػػ  . كلمعرفػػػػ  مج مػػػػ  ال حػػػػ  ال  ػػػػ  مػػػػف  ح يػػػػ  

، كمعرفػػػػػػ  مػػػػػػ  اذا  ػػػػػػ ف مػػػػػػكزع فػػػػػػ  ج مػػػػػػ  األصػػػػػػ   كذلػػػػػػؾ  معرفػػػػػػ  مميزا ػػػػػػ ، كصػػػػػػف   ، ك ص  صػػػػػػ الم
ال حػػػػػ   أنػػػػػ : د مجمػػػػػكع كحػػػػػ ا  م جػػػػػ نس كيعػػػػػرؼ مج مػػػػػ   أكف ػػػػػ  ، كمػػػػػ  إذا  ػػػػػ ف مشػػػػػ     أكط قػػػػػ   

ال حػػػػ ، ال ػػػػؿ الػػػػذم ن  ػػػػ ر منػػػػ  عينػػػػ  ال حػػػػ ، كعػػػػ    مػػػػ  يعػػػػرؼ المج مػػػػ   أنػػػػ   جمػػػػ  ألفػػػػرا  كأشػػػػي ء 
 .د ش رؾ ف   ص  ص معين    ـ ال  ح 

ك ػػػػػذلؾ فمج مػػػػػ  ال راسػػػػػ  هػػػػػـ األفػػػػػػرا  الػػػػػذيف سػػػػػي ـ إجػػػػػراء ال راسػػػػػػ  المي انيػػػػػ  ع ػػػػػي ـ مػػػػػف  ػػػػػػالؿ 
ع ػػػػػػػ  ال كيػػػػػػػ  الثق فيػػػػػػػ  ل مراهقػػػػػػػ    اإلنسػػػػػػػ  راـأثػػػػػػػر اسػػػػػػػ   اـ  ، كالم مثػػػػػػػؿ فػػػػػػػ  دحالمكضػػػػػػػكع المطػػػػػػػرك 

الجزا ريػػػػػػ  د كي ضػػػػػػػ   ػػػػػػػأف مج مػػػػػػػ   حثنػػػػػػػ  ي  ػػػػػػػكف مػػػػػػػف  مراهقػػػػػػػ   ث نكيػػػػػػػ  زغػػػػػػػ ان    ق سػػػػػػػـ  كاليػػػػػػػ  أـ 
 .ال كاق 



   الجانب المنهجي:
 

 
8 

كلمػػػػػ   ػػػػػ ف مج مػػػػػ   حثنػػػػػ    يػػػػػر يصػػػػػع  اجػػػػػراء مسػػػػػ  شػػػػػ مؿ ل ػػػػػؿ مفر ا ػػػػػ ، لمػػػػػ  ي ط ػػػػػ  مػػػػػف 
م  ني   م  ي    ير ، لجأن    .اس   اـ أس ك  الم  ني  إل كق  طكيؿ كا 

 :عينة البحث. 1.6

 ". العين  ه  د مجمكع  فرعي  مف عن صر مج م   ح  معيف

نظػػػػػػرا لصػػػػػػعك   القيػػػػػػ ـ   راسػػػػػػ  شػػػػػػ م   جميػػػػػػ  مفػػػػػػر ا  مج مػػػػػػ  ال حػػػػػػ  قمنػػػػػػ      يػػػػػػ ر أسػػػػػػ ك  
 أكصػػػػ ي  العينػػػػ ، كنظػػػػرا الق صػػػػ ر عين نػػػػ  ع ػػػػ  المراهقػػػػ   فػػػػ  د أـ ال ػػػػكاق د فقػػػػ   ػػػػـ ا  يػػػػ ر العينػػػػ  الق

العم يػػػػػػ  كهػػػػػػ  ال ػػػػػػ  يقػػػػػػـك في ػػػػػػ  ال  حػػػػػػ      يػػػػػػ ر مفر ا  ػػػػػػ   طريقػػػػػػ   ح ميػػػػػػ  ال مجػػػػػػ ؿ ل صػػػػػػ ف ،  ػػػػػػؿ 
يقػػػػػػػـك هػػػػػػػك ش صػػػػػػػي    ق نػػػػػػػ ء المفػػػػػػػر ا  الممث ػػػػػػػ  أ ثػػػػػػػر مػػػػػػػف غيرهػػػػػػػ  لمػػػػػػػ  ي حػػػػػػػ  عنػػػػػػػ  مػػػػػػػف مع كمػػػػػػػ   
 ك ي نػػػػ  ، هػػػػذا إل را ػػػػ  المسػػػػ ؽ كمعرف ػػػػ  الجيػػػػ    مج مػػػػ  ال حػػػػ  كعن صػػػػر  ال  مػػػػ  ال ػػػػ   مث ػػػػ   مثػػػػيال

 .   ف  سح  مفر ا     طريق  م  شرصحيح  ك  ل  ل  ال يج  صعك 

 قف زغػػػػ ان    لق سػػػػـ فػػػػ  حػػػػيف  ػػػػـ فػػػػ  مػػػػ   أسػػػػ كع  مػػػػ اسػػػػ  ي ف اسػػػػ م ر   (71) حيػػػػ   ػػػػـ   كزيػػػػ 
إسػػػػػػػ م ر  سػػػػػػػن  ( 11)لػػػػػػػ  ثػػػػػػػ نكم كك فػػػػػػػ  مسػػػػػػػ كل األ (23)إسػػػػػػػ م ر  من ػػػػػػػ  ( 53) كمع لجػػػػػػػ   إسػػػػػػػ رج ع

 ث  ث نكم  .إس م ر  لسن  الث ل (19)ث ني  ث نكم ك

 :أداة البحث. 2.6

أم ػػػػػ  ط يعػػػػػ  ال راسػػػػػػ  كالمػػػػػن   المسػػػػػ   ـ أف يػػػػػػ ـ االع مػػػػػ   فػػػػػ  جميػػػػػػ  ال ي نػػػػػ   ع ػػػػػ  األ لػػػػػػ  
 : ال  لي 

 :االستبيانأ. 

  يع  ػػػػػػػػر االسػػػػػػػػ  ي ف مػػػػػػػػف أ كا  ال حػػػػػػػػ  األس سػػػػػػػػي  الشػػػػػػػػ  ع  االسػػػػػػػػ عم ؿ فػػػػػػػػ  الع ػػػػػػػػـك االنسػػػػػػػػ ني 
  الحصػػػػػػكؿ ع ػػػػػػ  المع كمػػػػػػ   ال قيقػػػػػػ  ال ، حيػػػػػػ  يسػػػػػػ   ـ فػػػػػػ  صػػػػػػ  فػػػػػػ  ع ػػػػػػـك االعػػػػػػالـ ك اال صػػػػػػ ؿ

صػػػػػ ح     إاليسػػػػػ طي  ال  حػػػػػ  مالحظ  ػػػػػ   نفسػػػػػ  فػػػػػ  المجػػػػػ ؿ الم حػػػػػك ، ل كن ػػػػػ  مع كمػػػػػ   ال يم   ػػػػػ  
 .1المؤهؿ ق ؿ غير  ع   ال كح    

                                                           
، 2005،  يكاف المط كع   الج معي ، الجزا ر، 2أحم  مرس  ، من ه  ال ح  الع م  ف  ع ـك االعالـ كاال ص ؿ، ط 1

 .220ص
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  يعرف ػػػػػػ  مػػػػػػكريس أنجػػػػػػرس  أن ػػػػػػ   قنيػػػػػػ  م  شػػػػػػر  لطػػػػػػرح األسػػػػػػ    ع ػػػػػػ  األفػػػػػػرا  ك طريقػػػػػػ  مكج ػػػػػػ  
سػػػػػػ ق ، هػػػػػػذا مػػػػػػ  يسػػػػػػم    لقيػػػػػػ ـ  مع لجػػػػػػ   ميػػػػػػ    ػػػػػػ ؼ ا  شػػػػػػ ؼ ذلػػػػػػؾ ألف صػػػػػػيد اإلج  ػػػػػػ    حػػػػػػ   م
ق م  مق رن    مي   .1عالق   ري ضي  كا 

 ع يرهػػػػػػ  عػػػػػػف  االسػػػػػػ  ي ف هػػػػػػك   ػػػػػػؾ الق  مػػػػػػ  مػػػػػػف األسػػػػػػ    ال ػػػػػػ  يحضػػػػػػره  ال  حػػػػػػ   عن يػػػػػػ  فػػػػػػ 
، مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ الحصػػػػػػػكؿ ع ػػػػػػػ  إج  ػػػػػػػ     ضػػػػػػػمف المع كمػػػػػػػ   كال ي نػػػػػػػ   المط ك ػػػػػػػ  مكضػػػػػػػكع الم حػػػػػػػك 
 .2 ركس  ك عريف   مف جكان    الم   ف ل كضي  الظ هر  الم

 الدراسات السابقة:   .7

  :لىو الدراسة ال . 1.7

 راسػػػػ  الط ل ػػػػ ف    ػػػػ  فػػػػ رس كعقػػػػكف  نيػػػػ   عنػػػػكاف داثػػػػر اسػػػػ   اـ مكاقػػػػ  ال كاصػػػػؿ االج مػػػػ ع  ع ػػػػ  
 -أـ ال ػػػػػػػػػػكاق –سػػػػػػػػػػ كؾ الشػػػػػػػػػػ    الجزا ػػػػػػػػػػرمد  راسػػػػػػػػػػ  كصػػػػػػػػػػفي  مسػػػػػػػػػػحي  ع ػػػػػػػػػػ  عينػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػ    

  :ال راس  ف  االيج    ع   ال س ؤؿ الر يس  ال  ل  محكر  مش     2016/2015

 ."؟ماىو اثر استخدام الشبكات االجتماعية عمى سموك الشباب الجزائري" -

 : التساؤالت الفرعية

  ؟م ه  انم ط كع  ا  اس   اـ الش    الجزا رم لمض ميف الش     االج م عي. 
      ؟االج م عي م ه   كاف  اس   اـ الش    الجزا رم لمض ميف الش. 
   هػػػػػػػػؿ الج نػػػػػػػػ  القيمػػػػػػػػ  لمضػػػػػػػػ ميف الشػػػػػػػػ     االج م عيػػػػػػػػ  يع ػػػػػػػػس السػػػػػػػػ ك    الحضػػػػػػػػ ري

 .؟كالثق في  الجزا ري  كال   ين م  الي   الش    الجزا رم

 : مف اهـ الن     ال    كص   الي   هذاف ال  حث ف مف  الؿ هذ  ال راس  نذ ر 

 إلػػػػػػػػ  20) ح  العمريػػػػػػػػ  مػػػػػػػػفغ  يػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػ   ميف ل شػػػػػػػػ     االج م عيػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػريأف إ 
 .غ  ي  ـ مف المس كل الج مع أك   سن  كه  ا ثر ف   مق رن    يره ( 24

                                                           
أنجرس مكريس ، من جي  ال ح  الع م  ف  الع ـك االنس ني ،  رجم   كزي  صحراكم،  م ؿ  كشرؼ، سعي  س عكف،  ار  1

 .204، ص 2004القص  ، الجزا ر 
 .220أحم  مرس  ، مرج  س  ؽ، ص 2 
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 ثر مػػػػػف سػػػػػن يف أغ  يػػػػػ  مسػػػػػ   م  الشػػػػػ     االج م عيػػػػػ  حػػػػػ    ف ػػػػػر  اسػػػػػ   ام ـ  ػػػػػأف إ 
 .س ع   حس  الكق  المفضؿ ل ي ـ 3 ثر مف أك ش ؿ يكم  ك 

 مج مػػػػػ  الجزا ػػػػػرم مج مػػػػػ  كاعػػػػػ  فػػػػػ  مكاضػػػػػي  الشػػػػػ     االج م عيػػػػػ  جعػػػػػؿ ال  ػػػػػ الؼاال
 .كم رؾ لم  حكل  مف مكاضي 

     سػػػػػػػ هـ الجكانػػػػػػػ  القيمػػػػػػػ  لمضػػػػػػػ ميف الشػػػػػػػ     االج م عيػػػػػػػ  فػػػػػػػ   عػػػػػػػ يؿ سػػػػػػػ كؾ الشػػػػػػػ 
 . كال ف   ع   الع لـ ال  س   س ك    م نكع 

 يرل ال  ل ي    ف  قييـ مض ميف الش     االج م عي   قييـ مق كؿ   لنس   ل ـ. 

 :يةالدراسة الثان. 2.7

 راسػػػػػػػ  الط ل  ػػػػػػػ ف ا  سػػػػػػػ ـ  ػػػػػػػالط كسػػػػػػػمي  لعري ػػػػػػػ   عنػػػػػػػكاف د اثػػػػػػػر اسػػػػػػػ   اـ مكاقػػػػػػػ  ال كاصػػػػػػػؿ 
ال  أك  راسػػػػػػ  مي انيػػػػػػ   ث نكيػػػػػػ  غػػػػػػرار احمػػػػػػ  –االج مػػػػػػ ع  ع ػػػػػػ  هكيػػػػػػ  المػػػػػػراهقيف دالف يسػػػػػػ كؾ نمكذجػػػػػػ  

 : محكر  مش    ال راس  ف  االج    ع   ال س ؤؿ الر يس  ال  ل  –يح   ذركش المي ي  

 "؟ستخدام مواقع التواصل االجتماعي عمى ىوية المراىقينإدى يؤثر ي مأ إلى"  -

 : التساؤالت الفرعية

 ؟م ه  ع  ا  كانم ط  صف  المراهقيف لمكق  الف يس كؾ. 
 ؟م ه   كاف  كاس     صف  المراهقيف لمكق  الف يس كؾ. 
   م ط يعػػػػػػػػػػػ  االشػػػػػػػػػػػ  ع   ال ػػػػػػػػػػػ  يرغػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػراهقيف  حقيق ػػػػػػػػػػػ  اثنػػػػػػػػػػػ ء  صػػػػػػػػػػػفح ـ لمكقػػػػػػػػػػػ
 .؟ؾالف يس ك 
 ؟ يؼ يؤثر الف يس كؾ ع   هكي  المراهقيف. 

 : لفرضيات الجزئية لدراستيما*

 ي صف  المراهقكف مكق  الف يس كؾ  ش ؿ   ير ف  ف را  ال يؿ. 
  ي صف  المراهقكف مكق  الف يس كؾ ل كاف  نفسي  كاج م عي . 
 يحقؽ المراهقيف اش  ع   نفسي  اثن ء  صفح ـ لمكق  الف يس كؾ. 
 كؾ ع   هكي  المراهقيف س  ي يؤثر الف يس . 
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 :لييما الباحثتان من خالل ىذه الدراسة نذكرإىم النتائج التي توصمت أمن 

 ك   سػػػػػػػػػ  ثر  ق ػػػػػػػػػكؿ ك جػػػػػػػػػ -الف يسػػػػػػػػػ كؾ–ف مكاقػػػػػػػػػ  ال كاصػػػػػػػػػؿ االج مػػػػػػػػػ ع   صكصػػػػػػػػػ  إ  
 .ال ثير مف االفرا  ف  جمي  انح ء الع لـ

 يػػػػػر  حريػػػػػ   كف قيػػػػػك  ضػػػػػمف ف هػػػػػذ  المكاقػػػػػ    ػػػػػي  ل مسػػػػػ   ـ فضػػػػػ ء ا ػػػػػر ل  ف عػػػػػؿ كال ع إ
 .يش ر كن  نفس االه م ـ أش  ص م  مجم  اف راض  يقـك مف  الل   ن ء عالق   اف راضي 

  قالمكاقػػػػػ  شػػػػػػ ر  ك  أ ثػػػػػريع  ػػػػػر الف يسػػػػػ كؾ مػػػػػػف  ػػػػػ ال  حيػػػػػ  يم ػػػػػػف االصػػػػػ ق ء مػػػػػف   ػػػػػػ  ؿ ا 
 .المع كم   كا ر اال   ر كال طكرا 

  ال عقي  ع   ال راس: 

 : الدراسة الثالثة. 3.7

سػػػػػػػ  الط ل  ػػػػػػػ ف نزي ػػػػػػػ   راهيمػػػػػػػ  كهي ػػػػػػػ   ػػػػػػػك الؿ  عنػػػػػػػكاف داثػػػػػػػر الفػػػػػػػ  سػػػػػػػ كؾ ع ػػػػػػػ  ال كيػػػػػػػ   را
  2017/2018-المي ي –محم  الص يؽ  ف يح   –الثق في  ل مراهقيف د  راس  مي اني   ث نكي  

 : محكر  مش    ال راس  ف  االج    ع   ال س ؤؿ الر يس  الث ن 

 ن".ثقافية لممراىقيعمى اليوية ال ثر موقع الفايسبوكأىو  ما" -

 :الفرعيةالتساؤالت 

 م ه  ع  ا  كانم ط  صف  المراهقيف لمكق  الف يس كؾ؟. 
 م ه   كاف  اس   اـ المراهقيف لمكق  الفيس كؾ؟. 
 ؟ .هؿ يؤثر الف يس كؾ ع   ال كي  الثق في  ل مراهقيف. 

 :ذكرلييا ىاتين الباحثتين من خالل ىذه الدراسة نإىم النتائج التي توصمت أمن 

 سن  18سف  إل مف الم حكثيف ين مكف  33.75ف إ . 
 ال راس  اف جمي  الم حكثيف يم   كف حس     ص ع   الف يس كؾأ    . 
   إلػػػػػػ مػػػػػػف الم حػػػػػػكثيف ي صػػػػػفحكف الفيسػػػػػػ كؾ مػػػػػػف سػػػػػػ ع   37.5اف  إلػػػػػػ  كصػػػػػ   ال راسػػػػػػ 

 .ثال  س ع  
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 ركؼ مػػػػػػف الم حػػػػػػكثيف ي صػػػػػػفحف الفيسػػػػػػ كؾ حسػػػػػػ  سػػػػػػم ح الظػػػػػػ (60)ث  ػػػػػػ  ال راسػػػػػػ  اف أ
 .ل ـ

 مػػػػػػػػف الم حػػػػػػػػكثيف يفضػػػػػػػػ كف ال ػػػػػػػػ  ؼ الػػػػػػػػذ   فػػػػػػػػ   صػػػػػػػػف  ( 78.75) فأ  ػػػػػػػػ  ال راسػػػػػػػػ  أث
 .الفيس كؾ
  مف الم حكثيف ي صفحكف الف يس كؾ  مفر هـ. (80) أف   ال راس  أ 
 : تحديد المصطمحات و المفاىيم .8

 : ثرال تعريف . 1.8

 1.ثرأر ع   الش ء  أثيرا ام  رؾ في  أثيق ؿ  لغة : .أ 
قػػػػػػ    فػػػػػػ  ال ػػػػػػأثير هػػػػػػك ال  يػػػػػػر الػػػػػػذم يطػػػػػػرا ع ػػػػػػ  مسػػػػػػ ق ؿ الرسػػػػػػ ل    فػػػػػػر  ف صطططططططالحا :إ .ب 

مع كم  ػػػػ  مع كمػػػػ   ج يػػػػ  ، كقػػػػ   جع ػػػػ  ي ػػػػكف ا ج هػػػػ    إلػػػػ ، كقػػػػ   ضػػػػيؼ الرسػػػػ ل  ان   هػػػػ  كيػػػػ ر   
يعػػػػػػػ ؿ سػػػػػػػ ك   السػػػػػػػ  ؽ  أك، مػػػػػػػ  كقػػػػػػػ   جع ػػػػػػػ  ي عػػػػػػػرؼ  طريقػػػػػػػ  ج يػػػػػػػ  يعػػػػػػػ ؿ ا ج ه  ػػػػػػػ  الق ي أكج يػػػػػػػ   

حػػػػػ ك   إلػػػػ  ج هػػػػ   لإل حػػػػ ك   ػػػػ عيـ  ا  ػػػػ   مػػػػف اإله مػػػػ ـ  ػػػػ اءا إف نػػػػ ؾ مسػػػػ كي   ع يػػػػ   ل ػػػػأثير 
 2. ج ه   ثـ ف  الن  ي  اق اـ الفر  ع   س كؾ ع ن اإل  ير ع     ؾ 

،  مكقػػػػػػػػػ  ال كاصػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػ  مضػػػػػػػػػ ميف كسػػػػػػػػػ  ؿ االعػػػػػػػػػالـ الح يثػػػػػػػػػ االثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػ    ر  :جرائيطططططططططاإ .ج 
 أكمال  المعرفيػػػػػ  المجػػػػػ  ، كذلػػػػػؾ فػػػػػ  م   ػػػػػؼاإلنسػػػػػ  راـ ع ػػػػػ  المػػػػػراهقيفاالج مػػػػػ ع  ك  صػػػػػ  مكقػػػػػ  

 .الثق في أك  ج م عي االأك النفسي  

 : االستخدام. 2.8

 . 3إس   اـ مف إس   ـ أم إ  ذ    م  لغة:  .أ 
قيػػػرمد إف إسػػػ   اـ النشػػػ ط   la rebert de sociologieيعرفػػػ  معجػػػـ  إصططططالحا: .ب 

 4.الع  م ل ل ثق ف  معين   فضؿ ال  رار كال ق د

                                                           

 .3،ص1990،  ط، سن  سيط ال    دالعر ي د م     ل ن فالشيخ ع   اهلل ال س  ن ، الكاف ، معجـ ك 1 
 .533ص  ،2003، ،  ار الفجر2المج  محم  منير حج  ، المكسكع  االعالمي ،  2
 . 171، ص2003،  ار المشرؽ،  يرك ، 40المج  ف  ال    كاإلعالـ، ط 3
، 1991،  ار ال  ف ر العر  ، الق هر ،1كظ  ؼ اال ص ؿ لجم هيرم، الكظيف  اال   ري  لكس  ؿ االعالـ، ط ،حسف حم م 4

 . 30ص
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عػػػػ  م فػػػػ  المج م فضػػػػؿ ال  ػػػػرار كال قػػػػ ـ فحينمػػػػ  يصػػػػ    نشػػػػ ط إلػػػػ ي حػػػػكؿ إنػػػػ  نشػػػػ ط إج مػػػػ ع  
اإلسػػػػػػ عم ؿ م  ػػػػػػرر كينػػػػػػ م  فػػػػػػ  مم رسػػػػػػ  عػػػػػػ    الفػػػػػػر  يم ػػػػػػف حين ػػػػػػذ الحػػػػػػ ي  عػػػػػػف االسػػػػػػ   اـ، 

 1الكسي  . أكال قني   إل ال أك فع ي  االس   اـ كسي   إعالمي  مضمكن   قض  الكصكؿ 
المراهقػػػػػػ   الم م رسػػػػػػ   نقصػػػػػػ    السػػػػػػ   اـ مػػػػػػف  ػػػػػػالؿ  راسػػػػػػ ن  هػػػػػػذ  إسػػػػػػ عم ؿ  اجرائيططططططا: .ج 

 ك أثير  ع   هكي  ف الثق في . اإلنس  راـلمكق   

 : اإلنستغرام. 2.8.

د شػػػػػػػ ؿ شػػػػػػػ    INSTAGRAM:   النج يزيػػػػػػػ داألنسػػػػػػػ جراـ   أكاألنسػػػػػػػ قراـ أك : االنسػػػػػػػقراـ لغطططططططة .أ 
الفيػػػػػ يكه   المم ك ػػػػػ  مػػػػػف ق ػػػػػؿ  م عيػػػػػ  أمري يػػػػػ   لمشػػػػػ ر   الصػػػػػكر ك هػػػػػك   مػػػػػ  شػػػػػ    اج، 2  ألنسػػػػػ  
  3 .ش    ني 
يع  ػػػػػػر  ط يػػػػػػؽ انسػػػػػػ جراـ كاحػػػػػػ ا مػػػػػػف أ  ػػػػػػر مكاقػػػػػػ  ال كاصػػػػػػؿ االج مػػػػػػ ع  لنشػػػػػػر  :اصطططططططالحا .ب 

، كاألج ػػػػػػػز  ي ػػػػػػػ  كاسػػػػػػػ   ام  ع ػػػػػػػ  اج ػػػػػػػز  الح سػػػػػػػك الصػػػػػػػكر ، كمقػػػػػػػ ط  الفيػػػػػػػ يك القصػػػػػػػير  كيم ػػػػػػػف  نز 
ع ػػػػػ  يػػػػػ  م يػػػػػؾ  ري ػػػػػر  (2010)، ك ػػػػػـ انشػػػػػ ء المكقػػػػػ  عػػػػػ ـ ، ك ال كا ػػػػػؼ الم   فػػػػػ   ػػػػػػأنكاع   ال كحيػػػػػ 

شػػػػػر   فػػػػػيس  ػػػػػكؾ  قيمػػػػػ  م يػػػػػ ر  إلػػػػػ  ػػػػػ ع  يفػػػػػيف سػػػػػي رـك المكقػػػػػ   2012، ثػػػػػـ عػػػػػ ـ ركـك يفػػػػػيف سػػػػػ ي
 .4 كالر أمري  

عمػػػػؿ ع ػػػػ    ػػػػؽ نػػػػكع هػػػػك مكقػػػػ  لنشػػػػر ك  ػػػػ  ؿ الصػػػػكر كمقػػػػ ط  الفيػػػػ يك القصػػػػير  ي :جرائيططططاإ .ج 
 . المش ر    يف االفرا مف االش را    ك 

 

 

                                                           

 . 50،  ار مح الكم ل نشر كال كزي ، األر ف، ص1ص ل    يؿ أ   أص  ، اس را يجي   اال ص ؿ ك أثيره ، ط1 
2  Intersectional  analysis (2019 november 27) esposito K jennitoK erica b as a metnod to 
analyze popular cutture ciarity in the matrix (  ل   االنج يزي  )routiedge. مؤرشؼ مف االصؿ  978.   

، 2021ا  ك ر  28، مؤرشؼ مف االصؿ ف  2021ا  ك ر  cnn arabic 28ش    ف يس كؾ   ير اسم   ال د مي   د   3
 .2021ا  ك ر  28   ريخ اط   ع ي  

ال كزي  ق،  ار الح م  ل نشر ك  1436ـ،2005 ،1سس كمف هيـ كقيـ ، طأع  ، م  را  ال كاصؿ االج م ع ، ص ل  ال 4
 .126ص 
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 : تعريف اليوية. 3.8

 .دم  ال    العر ي  دال كي يعرؼ المعجـ الكسيط الص  ر عف مج لغة: .أ 

هػػػػػ   ط قػػػػػ  يث ػػػػػ   أك، الشػػػػػ ص ال ػػػػػ   ميػػػػػز  عػػػػػف غيػػػػػر  أك ء ال كيػػػػػ  ف سػػػػػفي    ن ػػػػػ  حقيقػػػػػ  الشػػػػػ
 .يض أفي   اسـ الش ص كجنسي   كمكل   كعم   ك سم  ال ط ق  الش صي  

 يفيػػػػػ   إلػػػػ : مف ػػػػـك اج مػػػػ ع  نفسػػػػ  يشػػػػير عرف ػػػػ  محمػػػػ  ا ػػػػراهيـ عيػػػػ  ال كيػػػػػ  :اصطططططالحا .ب 
مر  طػػػػػػػ   مسػػػػػػػ م   ع مػػػػػػػ  إلػػػػػػػ   ذا ػػػػػػػ  ، ك يفيػػػػػػػ   مػػػػػػػ يز  عػػػػػػػف اال ػػػػػػػريف، كهػػػػػػػ   سػػػػػػػ نا راؾ  شػػػػػػػع  م 

 .1  ري ي   قيم  اج م عي  كسي سي  كاق ص  ي  ل مج م 
 : اجرائيا .ج 

 ميػػػػػزهـ  كالمج معػػػػػ   حيػػػػػ مجمكعػػػػػ  مػػػػػف السػػػػػم   كال صػػػػػ  ص  مػػػػػن  ل فػػػػػرا   ع ػػػػػ ر  عػػػػػفهػػػػػ  
ؽ المج مػػػػػ     ا ػػػػػؿ نطػػػػػ عػػػػػف  ػػػػػ ق  األفػػػػػرا  ك المج معػػػػػ   مػػػػػف  ػػػػػالؿ مػػػػػنح ـ  صكصػػػػػي   كمقكمػػػػػ 

 .ل حف ظ ع    ي ن    ؿ

 : تعريف الثقافة. 4.8

 حذق ػػػػػػ ، ك ثقفػػػػػػ  الشػػػػػػي  حذف ػػػػػػ   ، كثقفػػػػػػ  الشػػػػػػ ء ثقػػػػػػؼ الرجػػػػػػؿ ثق فػػػػػػ  صػػػػػػ ر ح ذقػػػػػػ  :لغططططططة .أ 
را  انػػػػػ  ث  ػػػػػ  المعرفػػػػػ   مػػػػػ  المػػػػػذك فطنػػػػػ  كذ ػػػػػ ء ك  أمكال ػػػػػالـ ثقػػػػػؼ ، : الحػػػػػ ذؽ الفػػػػػ هـالرجػػػػػؿ المثقػػػػػؼ

 .2لي إيح  ج 
 رؾ في ػػػػػػ  النػػػػػػ س قػػػػػػيـ ك المعػػػػػػ يير كالعػػػػػػ  ا  ك االف ػػػػػػ ر ال ػػػػػػ  يشػػػػػػالثق فػػػػػػ  هػػػػػػ  ال:اصطططططططالحا .ب 

 .3الج ن  الم  م ف  مف الج ن  المعنكم  الف رم ك    كف الثقك ح   س ك  ـ، ك 

الػػػػنظـ االج م عيػػػػ  ال ػػػػ  يسػػػػير  فػػػػ   أن ػػػػ  مػػػػ  يشػػػػمؿ ع ػػػػ  األشػػػػي ء ك ج ػػػػركفد الثقأك يعرف ػػػػ د كليػػػػ ـ 
 .4ع ي   الن س ف  حي   ـ

                                                           
 .110، ص 3، ع1محم  ا راهيـ عي ، ال كي  الثق في  العر ي  ف  ع لـ م  ير، مج   الطفكل  كال نمي ، ـ 1
 .313، ص 2003م     ل ن ف الن شر ،  ، يرك  ،1لمصط ح   ال ر ي ، ط فري  نج ر، معجـ المكسكع  2
 .124، ص2006محم  جم ؿ الف ر، المعجـ االعالم ، عم ف،  ار أس م  ل نشر كال كزي   3
، ص 1998، عم ف،  ار المسير  لنشر كال كزي  كالط  ع  1 ك ج  ك، سي كلكجي  ال نش   االج م عي  طأص ل  محم   4

124. 
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 لثق فػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ   راسػػػػػػػػ ن  هػػػػػػػػ  ثق فػػػػػػػػ  المراهقػػػػػػػػ   ك ال ػػػػػػػػ     ػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف المقصػػػػػػػػك    جرائيططططططططا :إ .ج 
كاالعػػػػػػػراؼ  ك ػػػػػػػؿ الم مث ػػػػػػ  فػػػػػػػ  العػػػػػػػ  ا  كال ق ليػػػػػػ  ك  العن صػػػػػػػر الم   م ػػػػػػ ، فيمػػػػػػػ   ين ػػػػػػػ  مجمكعػػػػػػ  مػػػػػػػف

 المقكم   االج م عي  كال يني  ف  المج م .

 : المراىقة. 5.8

راهػػػػػؽ( ال ػػػػػالـ : )ن ػػػػػ    مػػػػػ  مشػػػػػ ق  مػػػػػف الفعػػػػػؿ رهػػػػػؽ أعرفػػػػػ  فػػػػػ  المعػػػػػ جـ العر يػػػػػ    :لغطططططة .أ 
، اثمػػػػ  حم ػػػػ  ايػػػػ  ، عسػػػػر   فػػػػ   مػػػػ : ألحقػػػػ   ػػػػ ، ارهقػػػػ  ظقػػػػ ر  الح ػػػػـ، ام   ػػػػد حػػػػ  الرجػػػػ ؿ ف ػػػػك مراهػػػػؽ

 .1ي  إ
األنكثػػػػػػ   أك  مػػػػػػ ؿ الرجكلػػػػػػ  ا  ح ػػػػػػ  العمػػػػػػر ال ػػػػػػ    كسػػػػػػط الطفكلػػػػػػ  ك دع ػػػػػػ  أن ػػػػػػ  مر  :اصطططططططالحا .ب 

 ق  ػػػػػػػؿ اهقػػػػػػػ  ف ف ػػػػػػػر  المر إ، ك كجػػػػػػػ  عػػػػػػػ ـ فػػػػػػػجسػػػػػػػم  ك حسػػػػػػػ     ايػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػكغ الجنسػػػػػػػ  معنػػػػػػػ  النمػػػػػػػك ال
 إلػػػػػػ ن قػػػػػػ ؿ مػػػػػػف الطفكلػػػػػػ  اإلهػػػػػػ  مرح ػػػػػػ  مكحػػػػػػ    مثػػػػػػؿ  ف ػػػػػػر  مرح  ػػػػػػ  ال ع ػػػػػػيـ االعػػػػػػ ا م كالثػػػػػػ نكم ك 

 .2 األنكث أكالرجكل  
ن قػػػػػػ ؿ اإلمرح ػػػػػػ  الرشػػػػػػ  أم  إلػػػػػ المراهقػػػػػ  هػػػػػػ  ف ػػػػػػر  ان ق ليػػػػػػ  مػػػػػف مرح ػػػػػػ  الطفكلػػػػػػ  : ااجرائيطططططط .ج 
 س سػػػػػػي الح جػػػػػػ   األ  ك  عػػػػػػض الجكانػػػػػػ ع مػػػػػػ   ع ػػػػػػ  الػػػػػػذا   فػػػػػػ اإل إلػػػػػػ    ليػػػػػػ  ع ػػػػػػ  األهػػػػػػؿ اإلمػػػػػػف 

 . االج م ع النفس  ك السري  كالنض  الجسم  كالعق   ك  حي  يص ح    النمك
 : تعريف نظرية االستخدامات واالشباعات .9

ال صػػػػػػػ ؿ ع ػػػػػػػػ  سػػػػػػػػ ك ي   كا ج هػػػػػػػػ    ثير كسػػػػػػػػ  ؿ ا ػػػػػػػػأ لػػػػػػػػ  ك  نلقػػػػػػػ  ا   فػػػػػػػػ  النظريػػػػػػػػ   ال ػػػػػػػ  
 صػػػػػ ؿ الجمػػػػػ هيرم كال ػػػػػ   ػػػػػ ف اإلؿ  عػػػػػ    النمػػػػػ ذج  ال ػػػػػ   رسػػػػػ  ال ػػػػػأثير ال ق يػػػػػ م  لكسػػػػػ  فػػػػػرا  ك األ
الػػػػػػذم يقػػػػػػـك ؟ ك  صػػػػػػ ؿمػػػػػػ ذا يفعػػػػػػؿ النػػػػػػ س   كسػػػػػػ  ؿ اإل ح يػػػػػػ   ؿ ك حػػػػػػهم ػػػػػػ  المػػػػػػ  ؿ الػػػػػػكظيف  الػػػػػػذم أ

شػػػػ  ع إ، مػػػػف أجػػػػؿ   مػػػػ  أه افػػػػ  عالميػػػػ إ  مػػػػ  يح ػػػػ ج اليػػػػ  مػػػػف مػػػػكا   ػػػػذلؾ ع ػػػػ  أف الجم ػػػػكر يط ػػػػ

                                                           
 ج مع  ،ال شري  المكار  ك سيير  نمي . م جس ير رس ل ،   ك س  ـ: كاق  القيـ ل ل المراهقيف ف  المؤسس  ال ر كي صك  1

-67A. . webmaster@univ ،21ص، الجزا ر ،قسنطين  ،2009 ،كاإلج م عي  اإلنس ني  الع ـك   ي  ،قسنطين 
constantine2.dz. http://www.univ-constantine2.dz/ 

2 https://www.msdmanuals.com/ar/home2022/05/23 04  

https://www.msdmanuals.com/ar/home%2023/05/2022
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سػػػػػ ج    إ ػػػػػ   يفيػػػػػ  شػػػػػ  ع   الػػػػػذم ر ػػػػػز عكاإلسػػػػػ عم ال  اإلرغ   ػػػػػ  كفػػػػػ  الكقػػػػػ  الػػػػػذم ظ ػػػػػر مػػػػػ  ؿ 
 .1 ص ؿ ل كاف  كاح ي ج   الجم كر مف منظكر  راس  كظيفي  من ظم اإلكس  ؿ 

   صػػػػػ ؿ لػػػػػ كافاإلسػػػػػ ج    كسػػػػػ  ؿ إشػػػػػ  ع   ع ػػػػػ   يفيػػػػػ  كاإلسػػػػػ   ام   اإل ينمػػػػػ  ير ػػػػػز مػػػػػ  ؿ 
شػػػػػػ  ع   كاإلسػػػػػػ   ام   اإلطػػػػػػ ر مػػػػػػ  ؿ فػػػػػػ  إ، كي ميػػػػػػز الجم ػػػػػػكر ا   ا يػػػػػػ اإلح ي جػػػػػػ   الجم ػػػػػػكر إك 

ر ، ك ػػػػػذلؾ ي  يػػػػػر المف ػػػػػـك ال ق يػػػػػ م ل  ػػػػػأثيع  كال ف يػػػػػر  يػػػػػ ر الػػػػػك اإلكاإليج  يػػػػػ  كالقػػػػػ ر  ع ػػػػػ    لنشػػػػػ ط 
 .2 راس  م ذا يفعؿ الجم كر   لكسي   إل عالـ   لجم كر اإلكالذم يعن   م   فع   كس  ؿ 

 : نتقادات الموجية لنظرية االستخدامات واالشباعاتاإل  .1.9
 هنػػػػػػ ؾ  إذ، عػػػػػػالـ   ػػػػػػؿ حريػػػػػػ  م ػػػػػػ لد فيػػػػػػ اإلف الجم ػػػػػػكر ي ع مػػػػػػؿ مػػػػػػ  كسػػػػػػ  ؿ أ عػػػػػػ ء  ػػػػػػاإل
سػػػػػػ ف     ػػػػػػؿ افػػػػػرا  الجم ػػػػػػكر مػػػػػػف مضػػػػػػ ميف إق صػػػػػػ  ي  م   فػػػػػ    عػػػػػػ  مػػػػػػف فػػػػػرض كا  ج م عيػػػػػػ  إعكامػػػػػؿ 

 . كس  ؿ اال ص ؿ
  يػػػػػػػ  ي  ػػػػػػ  مف ػػػػػػػـك الجم ػػػػػػكر االيجػػػػػػػ    عالماإلعػػػػػػ ـ  ػػػػػػكفير  ػػػػػػػ ا ؿ ع يػػػػػػ   مػػػػػػػف الكسػػػػػػ  ؿ
 . النشط

  صػػػػػػػ لي  اإلعالميػػػػػػػ  اإل كسػػػػػػػي   سػػػػػػػ   اـ الم  قػػػػػػػ  لكا  الجػػػػػػػ ؿ ال  يػػػػػػػر حػػػػػػػكؿ  يفيػػػػػػػ  قيػػػػػػػ س 
 . كح   زمف ذلؾ القي س

  شػػػػػػػ  ع   ال ػػػػػػػ  اإلشػػػػػػػ  ع   ال ػػػػػػػ  ي حػػػػػػػ  عن ػػػػػػ  الجم ػػػػػػػكر اإلّ عػػػػػػ ـ  فرقػػػػػػػ  المػػػػػػػ  ؿ  ػػػػػػيف
اف رضػػػػػن  أف هػػػػػذا الفػػػػػرؽ يعػػػػػ  عنصػػػػػرا مكضػػػػػح  لم ػػػػػ ا  إذ، عالميػػػػػ اإل حقػػػػػؽ عنػػػػػ  ال عػػػػػرض ل مضػػػػػ ميف 

 . عالمي اإلان ق  ي  الجم كر ل مض ميف 
شػػػػػ  ع   يم ػػػػػف أف    ػػػػػذ ن   ج ػػػػػ   ذريعػػػػػ  اإلك  سػػػػػ   ام  االأف  حػػػػػك  د يػػػػػرل د ينػػػػػيس م  كيػػػػػؿ

. ك  صػػػػػػػ   ط يػػػػػػػ ف المػػػػػػػكا  ال رفي يػػػػػػػ  كمضػػػػػػػ ميف ال سػػػػػػػ ي  عالمػػػػػػػ  ال ػػػػػػػ  طاإلإلن ػػػػػػػ ج المح ػػػػػػػكل 
 .3دس س  دنظري  نق ي كاالع   حس   المح كل الج   

 

 
                                                           

 .274،ص 204، ع لـ ال     الق هر ، 3محم  ع   الحمي ، نظري   االعالـ كا ج ه   ال  ثير، ط  1
 . 584ص ، 2004محم  منير حج  ، المعجـ االعالم ،  ار الفجر، مصر   2
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 :  سقاط النظري لنظرية االستخدامات و االشباعاتاإل .2.9

 نظريػػػػػ  جز يػػػػػ   سػػػػػ ؿ عم يػػػػػ  الضػػػػػ ط كالػػػػػ ح ـ   ع   شػػػػػاإلك سػػػػػ   ام   إلا ػػػػػـ  كظيػػػػػؼ نظريػػػػػ  
قػػػػ   الجزا ريػػػػ   هع ػػػػ  ال كيػػػػ  الثق فيػػػػ  ل مرا اإلنسػػػػ  راـثر أم   ػػػػؼ  طػػػػكا  ال راسػػػػ  المكسػػػػكم   ػػػػ فػػػػ 

 : حي  أف

العالقػػػػػػ   ػػػػػػيف المراهقػػػػػػ   المسػػػػػػ   م     عػػػػػػ  مػػػػػػف أفضػػػػػػؿ النظريػػػػػػ   ال ػػػػػػ   رسػػػػػػ هػػػػػػذ  النظريػػػػػػ  
المراهقػػػػػ    عػػػػػرض  ألفسػػػػػ   اـ اإل، كهػػػػػك مػػػػػ  يسػػػػػم   عالقػػػػػ    ػػػػػؾ الكسػػػػػي  ك ػػػػػيف مضػػػػػمكف  لإلنسػػػػػ  راـ

، ف ػػػػػػػذ   ػػػػػػػ  ثق ف  ػػػػػػػ  كعػػػػػػػ  ا  ك ق ليػػػػػػػ ه ع رلمح كيػػػػػػػ   م عػػػػػػػ    كم نكعػػػػػػػ  يطرح ػػػػػػػ  المكقػػػػػػػ  ممػػػػػػػ  يػػػػػػػؤث
كنفسػػػػ     صػػػػ    صػػػػؿ ك ػػػػذلؾ يم ػػػػف أف  ػػػػأثر ع ػػػػ  عق  ػػػػ  كجسػػػػم األالمح كيػػػػ   لػػػػـ  صػػػػمـ ل ػػػػ  فػػػػ  
 لإلنسػػػػػػػ  راـ، كحققنػػػػػػػ  محػػػػػػػكرا ه مػػػػػػػ  شػػػػػػػ  عاإل لنػػػػػػػ  ك  نكقػػػػػػػ    ج م عيػػػػػػػ اإلمػػػػػػػ   طػػػػػػػكر اسػػػػػػػ   اـ المكاقػػػػػػػ  

كالم ػػػػػ ـ    ل فسػػػػػير الحػػػػػ ي   كأنم طػػػػػ  ككظفنػػػػػ  األسػػػػػ    فػػػػػ  ضػػػػػكء النظريػػػػػ  كسػػػػػطكره  الحػػػػػ ي  الم فػػػػػ   
 .  ص ؿ    ك  ص  فيم   ع ؽ   لق  ـ   إلس ف ن  من    ف   فسير  ؿ الن إ ذلؾ 

 لإلنسػػػػػ  راـسػػػػػي    كافػػػػػ    عػػػػػرض المراهقػػػػػ  فػػػػػ   ج  كاإلشػػػػػ  ع   سػػػػػ   ام  اإلسػػػػػ ع  ن  نظريػػػػػ  
سػػػػػػ   ام  إ، ألف هػػػػػػذا  المكقػػػػػػ   أصػػػػػػ   أ ثػػػػػػر لح جػػػػػػ   المراهقػػػػػػ  الم نكعػػػػػػ  اإلنسػػػػػػ  راـشػػػػػػ  ع إكمػػػػػػ ل  

ع ميػػػػػػػ    ػػػػػػػرس ميػػػػػػػكل ـ  جػػػػػػػ   سػػػػػػػ ح إيسػػػػػػػ ط المراهقػػػػػػػ     لث نكيػػػػػػػ   حجػػػػػػػ  أنػػػػػػػ  سػػػػػػػ ع هـ ع ػػػػػػػ  أك فػػػػػػػ  
هك  ع ػػػػ  أحػػػػ   المع كمػػػػ   ال ػػػػ  يقػػػػ م    عطالفػػػػ إليج  يػػػػ  إ أك م مػػػػ   ـ كسػػػػ ك ي   ـ  ػػػػؤثر فػػػػي ـ سػػػػ    ا 

ظريػػػػػػ  ،  ػػػػػذلؾ فسػػػػػػرن  منط قػػػػػػيف مػػػػػف رؤيػػػػػػ  النلمراهقػػػػػػ  المسػػػػػ   م    ػػػػػػر    ن كجيػػػػػػ ي سػػػػػػ  ا اإلنسػػػػػ  راـ
سػػػػػ ف ن  من ػػػػػ  إ صػػػػػ لي     ػػػػػ   مػػػػػ  اإل،  صػػػػػ  ص ال نظػػػػػيـ كأر  نػػػػػ  ل عم يػػػػػ  ك راسػػػػػ    ل  ف عػػػػػؿ كالزم نيػػػػػ 

 صػػػػػ ؿ اإل أن ػػػػػ   راسػػػػػ  جم ػػػػػكر كسػػػػػ  ؿ   ؛  عنػػػػػ مػػػػػ  أن ػػػػػ     ال عػػػػػ ريؼ االجرا يػػػػػ  ك أطيرهػػػػػ ،فػػػػػ  كضػػػػػ
 ػػػػػ   ػػػػػ  ز كهػػػػػك أحػػػػػ  ركا  هػػػػػذ  أ، كقػػػػػ  شػػػػػ  ع ح جػػػػػ   فر يػػػػػ  معينػػػػػ إلالػػػػػذيف ي عرضػػػػػكف  ػػػػػ كاف  معينػػػػػ  

ه م م  نػػػػػػػػ   مػػػػػػػػ  يفع ػػػػػػػػ  إ صػػػػػػػػ ؿ ي ػػػػػػػػي   صػػػػػػػػكر  كاضػػػػػػػػح  حينمػػػػػػػػ  يكجػػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػػ   اـ كسػػػػػػػػ  ؿ إالنظريػػػػػػػػ  
 ؿ   لجم كر. ص اإلالجم كر    ؾ الكس  ؿ ال حينم     ـ  م   فع   كس  ؿ 

 



ب  ال  ان  ري  الج  ظ   ن 
ول  طل ايأ   :الف 
ماعى  

ت  ج  واضل ايأ  ع الت 
صه مواق  طائ   اوخ 

. ماعى 
ت  واضل ايأج  ع الت 

ول: مواق  جب  ايأ   المب 

                . ماعى 
ت  واضل ايأج  ع الت 

ة  مواق 
 
ا ش  هوم وة 

ول: مف   المطلب  ايأ 

               . ماعى 
ت  واضل ايأج  ع الت 

ص مواق  طائ  : خ  ي 
ان   المطلب  الت 

               . ماعى 
ت  واضل ايأج  ع الت 

واع مواق 
ة  : ا  الب   المطلب  الت 

               . ماعى 
ت  واضل ايأج  ع الت 

ات  مواق  ت  ات  وسلت  ت  ان  ج  ي  ع: ا   المطلب  الراب 

رام. غ  شت  ة  : ايأ  ي 
ان  جب  الت   المب 

رام.               غ  شت  ة  هوم ايأ 
ول: مف   المطلب  ايأ 

               : ي 
ان  ع.المطلب  الت 

ة  الموق 
 
ا ش   ة 

رام.               غ  شت  ة  ات  ايأ  ر  : ممي  الب   المطلب  الت 

رام.               غ  شت  ات  ايأة  ت  ات  وسلت  ت  ان  ج  ي  ع: ا   المطلب  الراب 
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 المبحث األول: مواقع التواصل االجتماعي. 

 مواقع التواصل االجتماعي:ونشأة  مفهومالمطلب األول: 

 مواقع التواصل االجتماعي: مفهوم  .1

خيهههههههرن  ههههههه ي  هههههههي فيا ف ههههههه   هههههههيي في شهههههههر  ههههههه    ههههههه   فألشهههههههلد في ههههههه ي   ههههههه  في ههههههه  ف   
شهههههه ك    إيهههههه ،  يرجهههههها تههههههذف فيا ف هههههه  في  هههههه       ههههههيي فأل ههههههرفد  فيشهههههه   فيكار  هههههه   ههههههر  

 .  ي أشلرت   فيف يس   ك ا يار  فيي اي   فإلجا  ع فيا ف   

،   أ لهههههه   ج  عههههههي  ههههههي فألشههههههخ   يافهههههه  ر ي  ياخهههههه    ي   ي ر لهههههه   ف ههههههيي شههههههفي 
   .1يي فيجديدن ألغرفض  ل يي أ  ثق  يي  أ  فجا  عييعال فإل  اخدف  في   ئ  

علهههههههه  malony krichma (2005)  هههههههه ي     كريشهههههههه  ر   preeceي ر لهههههههه   ههههههههريس 
أ لههههههه   كههههههه ي يلاقههههههه   يهههههههه في ههههههه س ألتهههههههدف   فهههههههددن  تههههههه    ففلهههههههي  هههههههي  هههههههر   ي  ههههههه   

 .في   يير فيا  يقارفل   في ر   جاا  ي عددف  ي  فيق فعد    

 :ا ري  فالجرفئ  فيا ي في    اقدي  في   قي ي ك  ي خال  في ق   

 هههههههرفد يأل ج  عهههههههي  هههههههي في  ف ههههههها فياههههههه  ااهههههههي   تههههههه  فإلجا  عيهههههههي   ف ههههههها فيشههههههه ك    .1
  أ ف هههههههل    يا ههههههه دي ي  يهههههههه فالتا ههههههه  فيا ف ههههههه   ههههههه  في جا ههههههها  فال ارف ههههههه  ي ر ههههههه ي   يهههههههه 

 فيفيهههههدي ت   يقههههه   فأل هههههرفد  هههههي خهههههال  تهههههذو في  ف ههههها   شهههههر عهههههدد  هههههي في  ف هههههيا  في ههههه ر 
 غيرتههههه   هههههي في شههههه      فياههههه  ي هههههاق ل ي عليلههههه   هههههي  هههههر  في  هههههاخد يي  فيهههههذيي  ي ا ههههه ي 

     يلهههههههذو فيشههههههه ك     ي لكههههههه ي ر ف ههههههه   شهههههههاركي  ااهههههههي  تهههههههذو في  ف ههههههها في ديهههههههد  هههههههي فيخهههههههد
 .خرأ إي فيا  اخال   ي    ا 

 
                                                           

،  ف ههههها ف هههههاخدف  شههههه ك   فيا ف ههههه  فالجا ههههه ع    ههههه  في  ليهههههي فيا لي يهههههي يج   ههههه   علههههه  ف هههههرفتي ، خديجهههههي ع هههههد في زيهههههز 1
 .244    ،4112 ،ج   ي   ت ج ،كليي فيار يي ، -درف ي  يدف يي  –  يد   ر 
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 نشأة مواقع التواصل االجتماعي و تطورها: .2
 المرحلة األولى: . أ

 ههههه  فيفلههههه ر  ههههه  أ فخهههههر فيا ههههه ي     ثههههه   فإلجا  عيهههههي  هههههدأ   ج  عهههههي  هههههي في  ف ههههها 
دجريههههههزس     ههههههيكس)    هههههها   يلههههههر    ههههههيي ز ههههههال  فيدرف ههههههي، 1991)كههههههالس  يههههههاس  عهههههه   

ك  ههههه  اقهههههه   فيهههههر ف   في   شهههههرن  ههههههيي فألشهههههخ  ،   فيههههه  ركهههههز في   هههههها علههههه   1991عههههه   
،  فلهههههر   - ف ههههه  يإلفي ههههه  فيهههههدرج   – كراهههههه أ   ههههه  علههههه   كهههههرن   هههههي ي ي لههههه  عليلههههه  

 هههههه  الههههههك في  ف هههههها في لفهههههه   فيشخ ههههههيي يل  ههههههاخد يي   خد ههههههي إر هههههه   فير هههههه ئ  فيخ  ههههههي 
ي ج  عهههههههي  هههههههي فأل هههههههد   ،   فلهههههههر أي ههههههه  عهههههههدن   ف ههههههها أخهههههههر   ثههههههه   اليههههههه  ج ر ههههههه    

 ههههههرز  هههههه  ركههههههز  عليههههههه أكهههههه ي ،   1999أ شههههههو  هههههه  ك ريهههههه   هههههه ي      هههههها  ك ي  ريههههههد  فيههههههذ 
فيخ  ههههههههههههي فيال  خد ههههههههههههي فير هههههههههههه ئ  فيق ههههههههههههيرن    ههههههههههههد   ف هههههههههههها فيا ف هههههههههههه  فالجا هههههههههههه ع   هههههههههههه 

 . تذف    عر    ي رفلي فأل ي  .1  أل د   

 :المرحلة الثانية . ب

  ج  عهههههههي  هههههههي فيا  يقههههههه   علههههههه  في يههههههه  ) هههههههد    ،   ف ههههههها في شههههههه ركي إيههههههه يشهههههههير 
كههههههههزن علهههههههه   ارف ههههههههيي  ر فإلتا هههههههه   ا هههههههه ير فياج  هههههههه   إفي  هههههههه ئ  في ا ههههههههددن  غيرتهههههههه ...  

را  ههههههه  تهههههههذو في رفلهههههههي  شهههههههك  إيا ههههههه  ي،  يقهههههههد ف هههههههد  ج   فإلدرجهههههههي ك يهههههههرن  هههههههي فياف عههههههه    
فإلجا  عيهههههي ا ا هههههر  رفلهههههي فكا ههههه   فيشههههه ك      ا ههههه ر خهههههد    شههههه كي فال ار يههههه ،   أ   ههههه
تهههههههه  في   هههههههها    - هههههههه    هههههههه  يس –ي كههههههههي أي  هههههههه رخ يلههههههههذو في رفلههههههههي     ال ههههههههي    هههههههها ،   

 فأل ريك  في شل ر، ث     ا فيفي   ك.

                                                           
 ا  يهههههي، ، ج   هههههي فياقهههههدي  خهههههد     كا هههههي  ا  رن،درف هههههي في  ل  ههههه   شههههه ك   فالجا  عيهههههي  ههههه  ، ههههه    ج ههههه    ج تهههههدأ 1

 .14-8،     4111في دد فيث  ي،   ي  
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علهههههه  فإل  هههههه   في ازفيههههههد  فإلجا  عيههههههي اشههههههلد في رفلههههههي فيث  يههههههي  ههههههي ا هههههه ر فيشهههههه ك    
 ههههههي   هههههه  في  ههههههاخد يي ي  ف هههههها فيشهههههه ك   في  ي يههههههي،  يا   هههههه  ذيههههههك  هههههها ازفيههههههد   ههههههاخد   

 فال ار ي  عل    ا   في  ي .
 فإلجا  عيههههههي فيههههه  فلههههههر    ههههههد في فهههههه  ال  فألخههههههر  إال أي في ههههههيالد فيف لهههههه  يلشهههههه ك   

، فيهههههههههه  فلهههههههههههر    ههههههههههها   ر هههههههههههدر 4114يههههههههههه   كهههههههههه ي  ههههههههههها  دفيهههههههههههي عههههههههههه   ك هههههههههه    ر لههههههههههه  في
friendester   يكهههههي 4112 ف  يهههههي شهههههرفئه  ههههه ي  إيههههه   فيهههههذ  فقههههه   ج فههههه  د ههههها  غ غههههه ،

يهههه  يهههها  فيا ف هههه  علهههه  شههههر   فال ههههاف فذ،    هههه  في  هههه  فيثهههه     ههههي  فههههس في هههه   فلههههر  هههه  
ك   هههههههي يلاهههههههد يي ثههههههه  افههههههه    شهههههههك  «  skyrock»  ر  ههههههه     ههههههها   هههههههك  يهههههههر ك  افقيههههههه  

  ر ك   افقيهههههه    هههههها   ههههههك  ههههههد ف هههههها  ي  ،   4111  إيهههههه  شهههههه كي فجا  عيههههههي  هههههه ي ك  هههههه
في ركهههههههز في ههههههه  ا  ههههههه  ارايههههههه  في  ف ههههههها  إيههههههه  4118ف اشههههههه ر  ف ههههههها يي ههههههه   ههههههه  جههههههه  ف   

   ق  ي دد في شاركيي. فإلجا  عيي 
   علههههه    فأل ريكههههه  فيشهههههلير فيهههههذ  افهههههفلهههههر    ههههها   ههههه    ههههه  يس 4111 ههههها  دفيهههههي   

 ههههههههي أ فئهههههههه    ي ا ههههههههر    هههههههها   هههههههه    هههههههه  يس  غ غهههههههه    هههههههه  عههههههههدد  شهههههههه تدف   ههههههههفف اه،   
  هههههههه      هههههههه فيشهههههههلير   ي ههههههه  ك  فيشههههههه ك   فإلجا  عيهههههههي   أك رتههههههه  علههههههه    ههههههها   في ههههههه ي    

facebook فاهههههه  ال اشهههههه ر في اهههههه فز   هههههها   هههههه    هههههه  يس     فيههههههذ  كهههههه ي  ههههههد  ههههههدأ  هههههه  ف ،
زيههههههه دن  إيههههههه يل  ههههههه ريي،  تهههههههذف أد   إا فهههههههي اكههههههه يي ا  يقههههههه    4111 ههههههه     ي ههههههه  ك   ههههههه  

إعهههههدفد   هههههاخد     ي ههههه  ك   شهههههك  ك يهههههر،  علههههه    ههههها   في ههههه ي ،    جههههه   ههههه ياف   علههههه  
، أي هههههههههه  فلههههههههههر  عههههههههههدن   ف هههههههههها أخههههههههههر  4118  عهههههههههه     هههههههههه    هههههههههه  يس فيلههههههههههد د     ههههههههههه 

 twitter""youtube ،"فإلجا  عيههههههههههي   هههههههههه  فيا هههههههههه ي يا هههههههههها ر فهههههههههه ترن   ف هههههههههها فيشهههههههههه ك   
 .1فيا  ر  

 
                                                           

في  ل  ههههههه  ،   ههههههه  فالجا ههههههه ع   ههههههه  از يهههههههد، فعا ههههههه د فيشههههههه     فيجههههههه     علههههههه    ف ههههههها فيا ف ههههههه  ر ع هههههههد ف  ف هههههههد  1
 .19 ،   4118ج   ي فيشر  فأل   ،  ذكرن    ج اير    فالعال ،     في ف  ي  فالعال ،
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 :اعيخصائص مواقع التواصل االجتمالمطلب الثاني: 

جا ههههه ع    جههههه دن  ههههه  كههههه   كههههه ي   يههههه  ي هههههد فيا ف ههههه  فإل ههههه ف    ف ههههها فيا ف ههههه  أ
 هههههل   أ ههههه ف  أ  ار يهههههه عهههههي فيههههه فس   ههههه  أي   جهههههرد ا هههههلي فإلجا  عيهههههي ع هههههر فيشههههه ك   

فيههههه ن  ذيهههههك ي ههههه  اف لهههههه  هههههي   يهههههزف    خ ههههه ئ  عديهههههدن     هههههه  لخههههه  أتههههه  خ ههههه ئل  
  ي   يل :

  أفيا   هههههه   هههههها    هههههها شهههههه كي فال ار هههههه   يفاهههههه ج فيهههههه  ال :اإلسههههههتخدامسهههههههولة  .1
يفاههههه ج  خ هههههرن   ل   ايهههههي فاههههه  يههههها  فياف عههههه   ههههها  فا فتههههه  ك ههههه  ال فيشههههه ك   فإلجا  عيهههههي 

 إيههههه خ هههههرف    اهههههدري     عل يهههههي  ع ليهههههي   قهههههدن  ف  ههههه   إيههههه  فإلجا  عيهههههي ر فد فيشههههه ك   
 لههههه  ع ليهههههي  قههههه  فيههههه  اا   هههههاخدف فإل جرد قد هههههي    ههههه دو ف ييهههههي   ههههه جزن عهههههي   ي هههههي 

     ههههههي ا ريهههههه  في  هههههه    في رف قههههههي علهههههه  شههههههر   في  هههههه يي  فيا ههههههجي  ف هههههه   ر هههههه   ههههههر  
،    جهههههرد ف هههههاك     فجهههههرف ف   ج هههههه فيفقههههه    في فج ههههه   فير  يهههههي   ههههه د في قهههههد في فهههههدد   
في  ههههاخد   ر هههه   ههههر    جيههههز خهههه    علهههه  ت يههههي ر  يههههي    هههه  فيا ههههجي   يف هههه  في  هههه 

فيشهههههر   ي كهههههي أي  زفير  يهههههي   فريهههههي ا  هههههي   فذف اجههههه    أع  يهههههه، ي ههههه   يهههههه     شهههههرن   هههههه
 .1يا رض يل ق   كفذ  ف   ه فاليكار    أ  اج يد ع  ياه

،  لهههه  اللهههه  في ههههل يي يلهههه    ههههاق     هههه رو  لهههه   ر هههه   شهههه رك هههه يفرد   :التفاعليههههة .2
ل شهههههههه ركي  في ههههههههف  في ر يههههههههي  ا  هههههههه  فيههههههههز ياههههههههي  هههههههه  فالعههههههههال  فيقههههههههدي  ك يالفهههههههه ز   في قي

 .2في ش تدن  فيق رو فيف علي  ي

                                                           
، فعا هههه د  ل ههههي فيج   هههه   فيفل هههه ي يي علهههه  شهههه ك   فيا ف هههه  فالجا هههه ع  أث هههه   في ههههد في اههههز ي  زتههههد  ي  هههه  خهههه  ر 1

 .11   ، 4111-ه1224غزن  ،فال ال يي، فيج   ي درف ي   ج اير  ،4112فال رفئيل  عل  غزن ع   
   فالجا ههههههه ع   يهههههههد  فيشههههههه    ، د ر شههههههه ك   فيا ف ههههههه  فالجا ههههههه ع   ههههههه  ا  يهههههههي فيههههههه ع  في ي  ههههههه  ديهههههههي  هههههههي  ر لهههههههي 2

اههههههه  فال هههههههالي  HTTPS:/www.qsj.cerist-dzj.علههههههه  فيهههههههرف   فياههههههه ي : 12  ،  4111، ج   هههههههي فيجلفهههههههي  في ر ههههههه 
 11.11.4119-11-11-11 :عليل   ا ريخ
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فيهههههر    هههههيي  خالههههه   في  ل  ههههه     إيههههه  ههههه  ي إ :القهههههدرة علهههههى تخهههههزين  التسهههههجيل .3
 .ر ي   ا عدد  ي فألجلزن في ا  عي  ريقي  
كثيههههههرف  ههههههي  جا هههههه ع : ااههههههي    ف هههههها شهههههه ك   فيا ف هههههه  فإل االسههههههتق لية و التنههههههو  .4

 فيشخ يي     د يزيد   ي ففا     ف اش ر  فالش ع     في  ل     فيك ذ ي.
جا هههههههه ع   ا هههههههه د  في  ل  هههههههه    فإل هههههههه ف    ف هههههههها فيا ف هههههههه   :speedالسههههههههرعة  .5

ا ههههه    أ  فياهههههرف    غيهههههر فإل إيههههه   ريقهههههي   هههههري ي ك ههههه  يشههههه ر   ههههه   ههههه  تهههههذف في هههههي   
 ههههههي في  ههههههدر  فياأكههههههدفيههههههذ  ي  هههههه   هههههه   جهههههه ف  عههههههد    - ovev.connected -في هههههه د  

 .1 د ا ثر    في ا ئج في ارا ي      يجي في  ل       ريقي غير ك  يي    
  هههه    قههههد   ههههر  الههههك فيشهههه ك   ك هههه  تهههه ئال  ههههي في  ل :التههههدلح الحههههر للم لومههههات .6

في ههههه ر، فيفيهههههدي   – هههههي    هههههاخدف   في  ههههه ئ  في ا هههههددنإفيفديثهههههي  يهههههيس  ههههه ي     ف ههههه   
  ههههههه ئا   ههههههه  يفقههههههه    ريهههههههي اشههههههه رك في  ل  ههههههه   في فدثهههههههي   ههههههه  في -   ههههههه، فيفي   هههههههيق 

   .2فدف  يففي   يففي فأل

 :نوا  مواقع التواصل االجتماعيأالمطلب الثالث: 

 :  في رئي يي ت أثال   إي تا    فإل اخدف    فإلي كي اق ي  ش ك   ف    

ش ك   شخ يي يشخ ي    فددن  أ رفد   ج  عي أ د    ا ك ل   ي فيا  ر   .1
 . ف ش    دف      ل   ث    ي   ك

 ا لي يي  ادري يي  يي  في اش  لي يف  ي ليفأ ف    ا    اج اش ك    ل يي  .4
 .  علي

                                                           
، 4في    ههههههرن ث  ئيههههههي ثق  يههههههي  فيخ هههههه  ، ج رف ههههههي  ههههههي  ههههههلي  ي  فخههههههر ي، في  هههههه   في ي  ههههههي  هههههه  في جا  هههههه   في ر يههههههي 1

 .111 ، 4111،  درف ي في ي    ،  ير   ي   ي  يأل ف  في ركز في ر   
د يههههههي فال هههههه رف    ههههههف  ي في هههههه ف ي  فهههههه    هههههه  فا هههههه ي  جديههههههد، دفر فيكاهههههه   فيجهههههه      ، لهههههه  في ههههههيد ع ههههههد في   هههههه  2

 .82 ، 4111 ،في ر يي في افدن فيج ل ريي فيل    يي
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  يي ك   ي كي  عل أ   اج ا في لا يي      ي يفي   ييش ك   ثق  يي اخا   .2
 ثالثي أ  في أي   ت : إي اق ي ل  ف   فيخد      ريقي فيا ف   

 ش ك   ااي  فيا ف   فيكا    . .أ 
 ش ك   ااي  فيا ف   في  ا  . .  
 ش ك   ااي  فيا ف   في رئ  . .ج 

لا ف   فا  ال   أكثر  ي  ريقي ي رفيي      ا  يفإلجا  عيي  اا   س فيش ك   
 فال ارف  . ي جا اج يا ف ج   ج يا شرفئ  ف

    يي : إي  فإلجا  عيي  ت  ك اق ي  ث ي  يق   ش ك   

 ااكهههههه ي تههههههذو فيشهههههه ك    ههههههي  ج  عههههههي  ههههههي في هههههه س   :شههههههبخات داخليههههههة خاصههههههة .أ 
 هههههههرفد  دفخههههههه  شهههههههركي أ  اج ههههههها  ههههههه  أ  دفخههههههه  فأل  خههههههه   ي ثههههههه  أا ثههههههه   جا ههههههها   للههههههه  

 غيههههههرت   ههههههي في هههههه س  شههههههخ  فأل    ف ههههههي  يههههههافك   هههههه  دعهههههه ن تهههههه ال      ههههههي ا لي يههههههي أ
رف    لفهههههههه    ف هههههههه ر أركي  هههههههه  أ شهههههههه ي   ههههههههي اههههههههد يي  ا هههههههه د    يههههههههدخ   يل   هههههههها   شهههههههه 

 شهههههههههه ي  ثهههههههههه  شهههههههههه كي  هههههههههه      شهههههههههه      شههههههههههرن   غيرتهههههههههه   ههههههههههي فألجا  عهههههههههه    دخهههههههههه   إ
LINKEDIN

1 
تهههههههه  شهههههههه ك    ا فههههههههي  يج يهههههههها   ههههههههاخد    شههههههههبخات خارجيههههههههة عامههههههههة : .  

 ار هههه   ههههه   هههه    خ ي ههههه   يجهههههذ  في  ههههاخد يي يشههههه كي   ي ههههه    يلهههه   في ديهههههد  هههههي فأل
في  هههههاخد يي يل شههههه ركي  ههههه  فال شههههه ي    جهههههرد في يقههههه   في  هههههاخد    يا هههههجي   ههههه  في   ههههها 

   .2 ادعي    فس في   ا  ث     ا   ي   ك

                                                           
 .11.14،   ه1224،في  لكي في ر يي في   ديي، في دي ي في   رن،  ل  ي   فر    رك في  يد  فيفر   1
ف هههههي  ق ر هههههي يل  ف ههههها فالجا  عيهههههي اهههههأثير شههههه ك   فيا ف ههههه  فالجا ههههه ع  علههههه  ج لههههه ر في القهههههيي، در  ، ف هههههد في   ههههه ر 2 
 .4114في  ف ا فاليكار  يي  في ر يي    ذج   ر  يي في  ج اير فألك دي يي في ر يي في فا في    فيد   رك،   
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جا هههههه ع   ا  هههههه  يل  هههههه ئ  فياهههههه  ا ههههههاخد ل   تهههههه  فإلك هههههه  ا هههههه   شهههههه ك   فيا ف هههههه  
 : ذكر فر  ي  أ  في  ت  ك الا    كثيرن  اكاف

 هههههه ياهههههي  ع هههههرو جا ههههه ع ، أ  أفإل تههههه     ههههها فيكار  ههههه  يلا ف ههههه  :الفهههههايس بهههههو .ج 
ز  ك  اههههههه ع ههههههر فإليألشههههههخ   في هههههه دييي    عا هههههه رييي )ك يشههههههرك    أي ي ههههههرز  ف ههههههه  أي ي ههههههز 

أد ف  في   هههههههها يلا ف هههههههه   هههههههها أشههههههههخ    خههههههههريي  هههههههه ي   هههههههه   ذيههههههههك في   هههههههها أ  ع ههههههههر 
 .1ف  ش   ر ف   ا ف    ا فآلخريي،     أخر فيا ف    ا   ف ا ا ف 

فياهههههههههه   هههههههههه  ففههههههههههد  خههههههههههد     شهههههههههه ك   فأل ار هههههههههه    FORUMSالمنتههههههههههديات : .د 
 اشههههه رف   ف ههههه    غيهههههر   ههههه   ،  ا ههههه   في  اهههههدي     ا ههههه د  إف اشهههههر   ههههه  فيفاهههههرن  فألخيهههههرن 

  في  هههههه ئ  يلكثيههههههر  ههههههي في شههههههكال   في لفهههههه     ههههههيي فألشههههههخ  ، ك هههههه  اقههههههد كهههههه ر   فألرف    فأل
يافهههههههرل   هههههههي في  اهههههههدي    فيفرعيهههههههي  ههههههه  كههههههه   أ ع ههههههه   فأل اف ههههههه رف  فياههههههه   ي رفلههههههه  فإل  
،  اا ههههههههههه ي في  اهههههههههههدي     قههههههههههه  خ ههههههههههه   دفخههههههههههه   اخ ههههههههههه  ا هههههههههههرض    ههههههههههه ي   هههههههههههييا

 .ل  يي يالتا       فألشخ   في شاركي
جا ههههه ع  فياههههه  فإل: يهههههر  أفهههههد في ههههه فثيي أ هههههه  إفهههههد  شههههه ك   فيا ف ههههه  تهههههويتر .ه 

في ي  ههههههيي  هههههه  في ديههههههد د رف ك يههههههرف  هههههه  فألفههههههدف   اشههههههر   هههههه  في هههههه  ف  فألخيههههههرن،  ي  هههههه  إ
 ههههه ه  هههههي   ههههه ل   ا يههههه   فيهههههذ  إخهههههذ اههههه يار أخ  هههههي فيشهههههر  فأل  ههههه ،    هههههي في لهههههدفي   

اخهههههذ  هههههي في  هههههف رن ر هههههزف يهههههه،   تههههه  خد هههههي   هههههلرن ا ههههه   يل لهههههرديي إي  ههههه   فيالريهههههد    
يجههههه ز يل ههههههر  أي فر هههههه  يلر ههههه يي في ففههههههدن،    121 هههههد  إر ههههه   ر هههههه ئ    هههههيي   ههههههيرن ال اا

ي هههههه يل    هههههه   كثفهههههه  ياف  ههههههي  كثيههههههرن،  ي كههههههي ي ههههههي يديههههههه ف هههههه    هههههه     هههههها اهههههه يار أي 
يا ههههه د   ههههها أ هههههد  ئه الهههههك فيالريهههههدف  أ  فياههههه يارف   هههههي خهههههال  فل رتههههه  علههههه   هههههفف ال  
فيشخ ههههيي أ   هههه  ف يههههي دخهههه يل  علهههه   ههههففي في  ههههاخد   هههه ف  فير هههه يي،  ااههههي  شهههه كي 

                                                           
فئهههههر  هههههيي   هههههه ئ  فالا ههههه   فيجديههههههدن  هههههلي ي رف فههههه ، فيف ههههههال  فال اخ  يهههههي   شههههه ك   فيا ف هههههه  فالجا ههههه ع   هههههه  فيجز  1
 .4114  ا  ر  11-9ش ك   فيا ف   فالجا  ع ،   كرن،  أ     فيا ليغ فياقليديي،  لاق  د ي  ف    
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  يهههههههههههي   فيهههههههههههرد د   فيافهههههههههههديث   ع هههههههههههر في ريهههههههههههد ف  كاههههههههههه يار خد هههههههههههي فياهههههههههههد يي في  هههههههههههلرن،   
ع هههههر فير ههههه ئ  في  هههههيي «  RSS» فاليكار  ههههه  ، كهههههذيك أتههههه  فألفهههههدف   هههههي خهههههال  خد هههههي 

  SMS  1. 
 -اهههههههد ي   –تههههههه  ع ههههههه رن  عهههههههي  هههههههذكرف  ارايههههههه    فيههههههه  ا  ههههههها  المهههههههدونات : .  

 ااههههههي   -فأل ههههههدف – فألفههههههدف   هههههه  أعلهههههه   في ههههههففي  فيرئي ههههههيي  يل د  ههههههي  اليلهههههه  فياههههههد ي   
يكاهههههه    يلهههههه  ك هههههه  ي كههههههي يأل ههههههف   في د  ههههههي فيههههههافك   هههههه   في ههههههد      ا ليهههههه  علهههههه   هههههه 

   .2 فا ي ال    ل يي ك يرن   ق ر ي     ا  في ي  فياقليديي

 :الجتماعيا السلبية لمواقع التواصلااليجابية و  التأثيراتالمطلب الرابع:

 التأثيرات االيجابية:  .1

  ف هههههههها فيا ف هههههههه   هههههههه ع    جافإل ههههههههال أد هههههههه  شههههههههك أي اك  ي جيهههههههه  شهههههههه ك   فيا ف هههههههه  
ل  يالييههههرف  ثق  يههههي يج  يهههه  جديههههدف علهههه  فيهههه ن في اليههههيي  ههههي في شههههر  ههههي إفههههدفثإأ ههههف    ههههدف 

    أك للههههههه   هههههههي أتههههههه  تهههههههذو فآلثههههههه ر  ا ههههههه ديي  ههههههه  فيههههههه ن  جا  هههههههف  جا  عيهههههههي   ي  هههههههيي   ف    
 :يييج  فإل

 اليهههههيي  هههههي أ  ههههه   فيشههههه    فألج  يهههههي فيههههه   جهههههد في نالهههههذة مطلهههههة علهههههى ال هههههالم: .أ 
 هههههذن فهههههرن يلههههه  يال هههههالي علههههه  أ كههههه ر    فإلجا  عيهههههي  في ر يههههي  شهههههك  خههههه    ههههه  فيشههههه ك   

 ثق     في  ي   أ رو.  
 

                                                           
 . لي ي رف ف : في رجا في      1
درف ههههههي  يدف يهههههي  ههههه  في جا هههههها ، اههههههأثير فالا ههههه   ع هههههر فال ار يهههههه   ههههه  في ال ههههه   فالجا  عيهههههي ،فل ههههه  خ هههههر  ههههه ر  2 

 .214،  4118، في دد فأل  + فيث   ،42 جلي فيج   ي، د ش ، في جلد  ،فيق ر 
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  ي ال ي لك  ر ي يخل  كي ي   اق     في جا ا ي  ر  ه  لرصة لت زيز الذات: .ب 
  فيشخ يي، ي    في ي    ا  ئيجا  ع    فإلعي ذفاه،  إ ه ع د فيا جي     ف ا فيا ف   

 عل  في  يد في  ي  .يك كي ي   اق    
يك فيلير  خال  ذ إي فيا ف    ا فيلير،   ف  أك ي :رأخثر انفتاحا على اآلخ .ج 

ا    في ي  ،  إ ك  د فكفي فلر     فيل ي في  دف   فياق ييد،     ع ك    فيديي  في قيدن  فيثق  ي 
أ  عل    د  ال  فأل ي         يلر ي فيا   ج   ك د يك ي  ديق  ذف ت يي  خالفي ع ك   

   رن أخر .
ع   ل يي إي  ي أت  خ  ئ    ف ا فيا ف   فالجا   منبر للرأي و الرأي اآلخر: .د 

كذيك فريي إ   ي في فا   فيذ  ي  ر عي  كرك     اقدفاك، فيا دي  عل   فف ال ،   
فيا  ير     ج     ف ا فيا ف    فيا   د اا  رض  ا فيلير،   ي ج    فا ح أ    فريي 

فيا جل   فيشخ يي اج و    ي  فأل ي يلا  ير عي في ي    فالاج ت      فالجا  ع  أدفن   يي
 .1في  يريي

ع   ي ف ترن جا  فإل قد ا زز   ف ا فيا ف    التقليل من صرا  الحضارات: .ه 
يي  فيف  ريي،  ذيك  ي يك ل     فآلي ذفاه ا    عل  ج ر فيل ن فيثق  في  ي ي فيثق  يي،   

فيل     ا  ي     ا  ل  الك في  ف ا  كذيك ا ي يخال  ثق  ي فيا ف   في شاركي  يي  
 ف   في ي  ي     يق      في ل يي عل  اق ر   كر  ي ر يي يللر   د ي زي  فإلعال    ف

 عل    يد فألشخ     يج  ع    فيد  .
 ا ا  ر اك  ي جي  فيا ف    إ ه أ          يي   تقارب ال ائلة الواحدة:تزيد من   .و 

، خ  ي فإلجا  ع أي ر عل  في  ئال   ا   ي أخ  ر    ل  في  ض ع ر   ف ا فيا ف   
   أ ل  أرخ   ي  فيرفال  فألخر   ي    ئ  فالا    في خالفي.

                                                           
   ر هههههه   فأل ههههههرفد  هههههه   هههههه   ههههههق   ههههههل كي      د ر شهههههه ك   فيا ف هههههه  فالجا هههههه ع ،  اهههههه    شههههههريل ي كههههههري ج هههههه     1

 .4114دي   ر  11-9فيالير فالجا  ع ،   كرن ،  ف   ش ك   فيا ف   فالجا  ع    في جا ا،  لاق  د ي
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فيههه   إ ك  هههك  هههي خهههال   تقهههدم لرصهههة رائ هههة إلعهههادة روابهههط الصهههداقة القديمهههة: .ز 
خافهههههه  أخ هههههه رت    هههههه   إعههههههي أ ههههههد    فيدرف ههههههي أ  في  هههههه    ههههههي تههههههذو في  ف هههههها أي ا فهههههه  

 ههههههد  هههههه عد  تههههههذو في  ف هههههها  هههههه    ههههههض فيفهههههه ال   عههههههد في  هههههه     أ   شهههههه غ  فيفيهههههه ن،   ا 
عهههه ئال   قههههد  أ    تهههه  إ هههه    هههه   فيا  هههه  أ  فالخا هههه   أ  فيلجههههرن في ههههريي،  يهههها  في ثهههه ر 

 .1عل  فأل    
 أثيرات السلبية:الت  .2

جا ههههههه ع   إ هههههههه يلههههههه  أثههههههه ر  هههههههل يي فإليج  يهههههههي ي  ف ههههههها فيا ف ههههههه  إ ثل ههههههه  ي جهههههههد  ثههههههه ر 
 أي    ل   الح ذ  فديي،   ي الك فآلث ر في ل يي:

تههههههذو    هههههها  ههههههل يي فيا ف هههههه  ع ههههههر ل الشخصههههههي:يقلههههههل مههههههن مهههههههارات التفاعهههههه  . أ
  عهههه    فيجفي  ف هههها  ههههإي ذيههههك  ههههيقل   ههههي ز ههههي فياف عهههه  علهههه  في هههه يد فيشخ هههه  يأل ههههرفد 

ك ههههه  تههههه    هههههر    هههههإي  لههههه رف  فيا ف ههههه  فيشخ ههههه  اخالههههه  في  هههههاخد ي يلهههههذو في  ف ههههها،   
يا أي اخلههههه   ف دثهههههي عهههههي  لههههه رف  فيا ف ههههه  فاليكار  ههههه ،  فههههه  فيفيههههه ن في  ي يهههههي ال ا ههههها 

 .2شخ       رف  أي الليه  ي دفئرن ا ف لك  ك  ي زر
 تههههه  يل شهههههاركيييار يليهههههي فياههههه  ا  ر فيههههه  أ لههههه   ههههها خهههههد  ال  ف إضهههههاعة الوقهههههت: . ب

  د اك ي جذف ي جدف يدرجي ا      ل  في   .
دف ل  خ  هههههههي  هههههههي   ههههههه  ر ههههههه   إي ف هههههههاخ اإلدمهههههههان علهههههههى مواقهههههههع التواصهههههههل: . ت

أفهههههد في شههههه     فيرئي هههههيي  ههههه  فيههههه ن فيفهههههرد  -  ههههه   فيفهههههرفل-في اق عهههههديي، يج لههههههفي يههههه     
أ لههههه     هههه    يلل يهههههي خ  ههههي   هههها دفيه أ هههههرفإتههههذف في شههههه   أ   فيي  يههههي،  تهههه   ههههه  يج هههه  اهههههرك

 ا د  ث ييي  ي   فيي فيار يه ي        فيفرفل في  ي .
                                                           

فإلعهههههههال   في جا ههههههها، ا هههههههي في فيفهههههههي،  كفإلعهههههههال  فيجديهههههههد ا ههههههه ر فألدف   في  هههههههيلي   ، ي خهههههههر     ههههههه  جههههههه فد في   ههههههه     1 
 .21  ،4111، 1 لدفد،  

، 4111، 1فيفي هههههه  ك علههههه  في جا هههههها، في كا ههههههي في   يههههههي يل شههههههر، فيخر هههههه  ،   ، أثههههههر فئههههه    هههههه رك خ ههههههر   هههههه  ف  2
  41. 
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 جتماعي لغير الترليه من قبل مجتم اتنا ال ربية.اإلقلة استخدام مواقع التواصل  . ث
في   ،بالهوية ال المية لمواقع التواصلستبدالها ا  ضيا  الهوية الثقالية ال ربية و  . ج

 أي في  ي ي فيثق  يي ت   ي فآلث ر في ل يي ي  ف ا فيا ف   فالجا  ع    فر فيكثيريي.
  دف  فيخ   يي إ شكلي  فإلجا  عيي ا فجه أغل يي في  ف ا  ان دام الخصوصية: . ح

 د ا        ض فألفي ي في ف يي عل  فيش      في    يي       اا      يكثير  ي فأل رفر 
  ديي،   ل  في  اخد  عل  تذو فيش كي يفا   عل  ج يا   ل   اه فيشخ يي  أل رفر
خ    د ي الل  ل  يد أش إي    ي ثه  ي ت   ،   ش ك   د ا     ل يي  إي إ   ي 

 فياشلير. لرض فإل   ن   
 ج يا فألشخ    ،ل   يل  أ    غيي      ض فألفي ي د اك ي    ي :الصداقات . خ

 ، ألي ت  يق  غير د يجا  ع    يفل  كأ د      فيا ف   فال فيذيي ا ر ل  ع ر   ف ا
 ييس   رف،  فيه   ي  ي في ف  .في دف ي ااشك   ا فيز ي   

فيفقيق  خل    اخد   ش ك    ا ق   جل يي في  در :نتحال الشخصياتإ . د
 شر  اف   فيشخ يي   ف    اخد يل     فال ازفز    إي جا  ع  دف    أفي    فإلفيا ف   

 .1   فيجري ي ك يدع رن أ  في ر ي أ  فالخا    للي  اش يه في   ي، أ  في  ل     في 
 هههههاخدف  إأ هههههف   :غهههههة ال ربيهههههة الفصهههههحى لصهههههال  ال اميهههههةسهههههتخدام اللإتراجههههع  . ذ

فألر هههههه   فيالاي يههههههي  ههههههد  فيفههههههر   في ر يههههههي فيف ههههههف  خ  ههههههي علهههههه   ههههههزيج  ههههههي فيفههههههر     
أر ههههههه     اههههههه   هههههه ز   ر  إيههههههه في ف دثههههههي  اف يههههههه  فههههههر   فيللهههههههي في ر يههههههي شهههههه ك   فيا ههههههه ر    

 هههههه د    هههههه في  ثق  ههههههي     تههههههذف  هههههه  أكداههههههه درف ههههههي علهههههه   ههههههالح  ف2    في ههههههيي  1فيفهههههه    
 . 2فيش    في ر  

                                                           
ي ف هههههه  عهههههه ي  ف ارف هههههه  يا هههههه   هههههه ي ف ا   ، يهههههه  فيفديثههههههي اكشههههههف ي ف  ههههههزف  فيشهههههه   فياك  ي ج ف ههههههد عجهههههه : فال ار يهههههه     1

 .14  ته، 1224 فر   8في  ف   يه 4111دي   ر  11، 11112فأل   ، في دد ع ه، جريدن فيشر  
 .فيفريي  فيا ف   فالجا  ع   يي فأل ي   ف اخدف  ش ك ، ع د  ع د في  د  2

http://digitalahram.org.ef/articles.aspx?serial=85883§eid1.2013/1/15.h 22 :08 
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  اإلنستغرامماهية  المبحث الثاني :

 : اإلنستغراممفهوم المطلب األول: 

فيا  ا ك    فإلجا  عيي  ي ا ر ش كي ت فن فيافرير  جدفرن،  ت     ا  ي في  ف ا 
فيل فا  فيذكيي ي ل  عليه فيجي  فيجديد ي  ف ا فيا ف    ت  ع  رن عي ا  ي    فديث    

 1 ق     جا  ع  فيخ ييي  ي في     فيكا  يي   د ف اف ذ  عليه شركي فيف ي   كفإل
 د أا ح تذف خر      ازفيد  ف اش ر ي      د فآل فإل  الرف  لي ر د الر،  أ  ف  ش  يي 

ف    فيا  ي  ي  اخد يه إ ك  يي  ش ركي في  ر   ق  ا فيفيدي  فيق يرن،  لذف في   ا   ا د
ي ع  رن عي ،  ك 4111كا  رأفأل  س عل  تذيي في   ريي   د أ ل  تذف في   ا    

اج  ز ا  ا  ير تذف فيا  ي     4112ع   ياق   في  ر  ق ،     إاي  ي  اخد يه    ا ي
 .1لي ي   اخد   211:  4112عدد في  اخد يي     فس في    أ  

 ت   ي  عج   ر  فيا ليق   عليل  أ  ا جي  فإلي زز فالا  ال  في ري ي ع ر في 
ا  ي   ا ح  فإل  الرف في  ف ا فيا  فكا    ش  يي عل  في  ا   فيفرد   في     ،   

 .جا  عييإال أ ل  ش كي إ  د  في  ر إ   ي كا

يف   عل   ا  ي  إي   ع د   ا    فيا  ي  4111ع   فإل  الرف  ك     دفيي 
 .2فإلجا  عيي ك   ر  يل  ع ر خد    فيشف  ييل    إ   ي  لار ر    ف  ياق   في  ر   إ

 

 

                                                           
 4119، 1   ي في جا    يلد   فيخليجيي،عل  فألاأثير   ف ا فيا ف   فالجا  ع  ، ، لي  جدفر  أف د       1

 42.  
  ك فإل  ههههه   ، دفر في هههههف   يل شهههههر  فيا زيهههههافي هههههلشههههه عر،   ف ههههها فيا ف ههههه  فالجا ههههه ع    ع هههههد فيرف ههههه ي ف هههههي إ هههههرفتي  في2

 . 44،  4111، 1224ع  ي
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 : : نشأة الموقعالثاني المطلب

،  لهههههههد   شهههههههك  خههههههه   ألجلهههههههزن أ ههههههه  4111 ههههههه  عههههههه    هههههههدف ا ههههههه ير تهههههههذف فيا  يههههههه  
اقههههههدي    ريقههههههي    شههههههرن ي شهههههه ركي في هههههه ر في  جهههههه دن علهههههه  فألجلههههههزن  هههههها   ئ ههههههي فأل ههههههد    

يقهههههه  ر فجهههههه   ههههههدأ     ههههههه  جا هههههه ع  في خالفههههههي،  فيهههههه فإلعلهههههه    ف هههههها فيا ف هههههه   فيخ  ههههههي
 ههههههاخدف  إه يل  هههههه  علهههههه  فألجلههههههزن فياهههههه  اههههههدفر  كههههههيفي  ي ههههههار   ا هههههه ير   ههههههخي أخههههههر    هههههه

 فههههههه   فياشهههههههلي  أ در يهههههههد،  لقههههههه  شهههههههي ي ك يهههههههرن فاههههههه  أي أكثهههههههر  هههههههي  ليههههههه ي  شهههههههارك  ههههههه   
 .  عي  ق   ي  رفه 14  ياف ي  تذف فيا  ي  عل  أجلزال  خال  

  ئههههههي  ليهههههه ي  شههههههارك  4114في هههههه    لههههههغ عههههههدد في شههههههاركيي فهههههه   في هههههه ي   هههههه   ليههههههي 
  يههههذكر أي شههههركي    هههها فيا ف هههه   فيجههههديرفي هههه ر   ههههي خههههال  ف هههه   ال  عليههههه    يا هههه دي ي

ت  ثالثهههههههي جا ههههههه ع    ي ههههههه  ك  هههههههرر   ههههههه خرف شهههههههرف  فيشهههههههركي   إ قههههههه     ففيلههههههه   عهههههههددفإل
ا ا هههههه    ههههههذيك فيشههههههركي ج جههههه  فياهههههه  افهههههه    دفئ هههههه  ي ، ريكههههه أعشهههههر  ق  هههههه   ليهههههه ر د الر 

  .1 ج  عال  إي يشرك   في  جفي     ث  تذو ف

 :اإلنستغرام: مميزات ثالثال المطلب

 :  ي ديد  ي في  يزف   ذكر   ل  فإل  الرف يا يز    ا 

 هههههرعي  ههههها  هههههي اريهههههد  هههههي شخ هههههي    ههههه ف  عل ههههه   أ  شهههههي خ  هههههل يي فيا ف ههههه     -
 .أ   ال  عل  أ   ي  يي أ  كا   أ   فلليي أ   ففييي

ك يهههههي  هههههي في ههههه ر علههههه  ف ههههه   شهههههخ  فالياقههههه   أل ي ههههه    فإل  هههههالرف ا  يههههه   -
 .فيقي    اف ي  تذو في  رن    يفف   ع ر في   افيرغ ي   

                                                           
 زفرن فيثق  ههههههههي  ، فههههههههيفيد،1  اههههههههه اأثيرفاههههههههه، أخال ي اههههههههه، ههههههههر   هههههههه ئله،  ل رف يهههههههه  في  عههههههههال  فآلإ ههههههههرفتي  إ هههههههه  عي ، فإل1

           .191 ،191 ، 4112 فيف  ي  فيارف ،
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أ ههههه   في   ههههها أ  هههههالرف   يهههههزن أخهههههر   تههههه  اف يههههه  فيفيهههههدي ت    4112 ههههه  عههههه    -
ر هههههه يه علهههههه  إ  شههههههخ  أي يقهههههه    اف يهههههه  أ   يههههههدي   فيقيهههههه     فيهههههه  أ هههههه    إ ك  يههههههي أ

 .فيف ر
ع ههههه  فإلشههههه رن علههههه    هههههض ي كهههههي  هههههي خاليهههههه أ ههههه    ، يفآل فإل  هههههالرف ا  يههههه   -

 ثهههه   هههه  يفههههد   هههه  فيف ي هههه  ك، ك هههه   ،علهههه    ههههض في هههه ر فياهههه  يهههها  اف يللهههه   فأل ههههد    
ا ههههههجي    شهههههر فيا ليقهههههه   علهههههه  في ههههه ر أ   قهههههه  ا فيفيههههههدي  أ شههههههخ  فيقيهههههه     أل ي كهههههي 

 .عج    ل فإل
 هههههي أ  ههههه  فيا  يقههههه   في ث ييهههههي فياههههه  ا ههههه     شههههه ركي  فإل  هههههالرف ي ا هههههر ا  يههههه   -

 .1 ق  ا فيفيدي   كف  ن ع ييي  ي    عل  أ   ف   فياشلي  خ     يل فا  فيذكيي

 :اإلنستغرام: إيجابيات وسلبيات الرابع المطلب

 فياههههه  في ج  يهههههي  فيا  يقههههه   في  ف ههههها  أ  ههههه  أك هههههر  هههههي فإل  هههههالرف     ههههها ي ا هههههر -
 :ي وف ز  كله.   ي في  ي  ف   ف اخدف ل  شخ  أل  ااي 

 ههههههههريا جههههههههدف ي كههههههههي في  ههههههههاخد   ههههههههي فياقهههههههه   في هههههههه رن  اف يليلهههههههه  الق ئيهههههههه  علهههههههه   -
 .ا يارالجا  ع  فألخر   ث  فيف ي   ك     ف ا فيا ف   ف   فإل  الرف 
 .يفا   عل  في ديد  ي  ي في  ثرف   ي كي فخاي ر ف  ر يل  رن -
 أخ هههههههههه ر أ ههههههههههد  ئه ي كههههههههههي فيشههههههههههخ   ههههههههههي فال ههههههههههالي فيههههههههههدفئ  فخههههههههههر افههههههههههديث    -

 . فالعال    في ل ي
 .  يلي جيدن ياك يي  دف    جديدن  فالياق    أ د    جدد -
في فال  فذف ك ي يد  فيشخ    ض فألع      فإلعالي عل  في  اج   فيخ  ي  -

 فإل  الرف  شرت  عل  في  رن  ي في  اج   فيخ  ي  ه    فياج ريي في  ي ك ه  ي فياق  
 .يد  ي فيز  ئيك   ي  عد    ك   في ز 

                                                           
1 https//www.almrsal.com/post/790514(consulté le 12/04/2019 a 12h:15h( 



   مواقع التواصل االجتماعي وخصائصهاالفصل األول:                                    
 

 
33 

ا جهههههههد ا  يقههههههه   في ههههههه ر ا كهههههههي في  هههههههاخد   هههههههي اف يههههههه  في ههههههه رن    شهههههههرن علههههههه   -
كافههههه     شههههههرت  فإل ا ههههههديليل ،  ي كهههههي فالفافهههههه ف  لههههه  علهههههه  فيلههههه ا  فيخهههههه   أ   فإل  هههههالرف 

 .1فإل  الرف ع ر 

 ل ههههههه ك فيكثيهههههههر  هههههههي فألشهههههههخ   ي كههههههه ل    فيخ   هههههههيي  فإل  هههههههالرف هههههههل ي     هههههههي 
ر يههههههي كهههههه  فياف  ههههههي  يكهههههه  في هههههه ر فياهههههه  يهههههها  اف يللهههههه   تهههههه   ههههههد يكهههههه ي   ههههههدر ي دفيههههههي 

فيههههه ن فألشههههههخ    هههههد اكههههه ي  هههههه   أي فيشههههه ئ     ع هههههر ر يههههههي في ههههه ر فيليهههههر جيههههههدن ، ك ههههه 
 .2فإل  الرف ع ر خ ر خ     ي ي ي شر ك  اف  ي  في اه أ  أ  كي ا فجدو 

                                                           
1
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 ل: الهوية. والمبحث ال 

 :مفهوم الهويةل: والمطلب ال 

يعتبر موضوع اليوية من المواضيع التي القت اىتمام العمماء والباحثين  لغة: . أ
والتي تم تعريفيا في مختمف العموم والمجاالت والتي تدل في معناىا العام عمى ماىية الشيئ 

االشياء األخرى اذن واليوية "  أوالشح الذي يحمل سمات خاصة تختمف عن االشخاص  أو
من الناحية الداللية المغوية ىي كممة مركبة من ضمير الغائب ىو مطمق اليو ياء النسبة 

 .1"اقع بخصائص ومميزاتو التي تعرف بيكما ىو في الوا التي تتعمق بوجود الشيء المكاني،
نيا " كيان يجمع بين انتماءات متكاممة أصطالحا بإتعرف اليوية  االصطالح : . ب

بناء أح ، فاليوية القومية تمنستقرار والطمأنينةمن واإلاعر األه مشأفرادوىوية المجتمع تمنح 
الذي يكون فيو المجتمع متعدد واالستقرار، وفي الوقت  مناالمة الشعور بالثقة واأل

السياسيين  سياسية يتوجب عمى وأعات عرقية أو دينية أو اجتماعية نتماءات وفئات وجماباإل
ىوية مشتركة تمثل مصالح  إلىالوصول  أجلنتماءات المتنوعة من العمل عمى دمج ىذه اإل

نتماءات زالة اإلإيوية المشتركة ال تعني بالضرورة فال الطبيعية المختمفة، بانتماءاتيا الجماعة 
 2.واليوية الفرديةالفرعية بقدر ماتعني ضمان عدم التضارب بين اليوية المشتركة 

 :أنواع الهويةالمطلب الثاني: 

فكرة  أو مصطمح، إلىنواع كل نوع منيا لإلشارة مجموعة من األ إلىتقسم اليوية 
 : نواع اليويةأىم أعينة حول شيء ما، فيما يمي م

                                                           
 .21، ص1995 ،1، طاليوية ااوطنية، دار االمة الجزائر ،أحمد نعمان 1
 .23ص ، 2005 ،1، عالم الكتاب طاليوية والتعميم ،عمي سعيد اسماعيل 2
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وطن الفرد والتي يتم التعريف عنيا من  إلى لإلشارةىي التي تستخدم  الهوية الوطنية:
خالل البطاقة الشخصية التي تحتوي عمى مجموعة من المعمومات والبيانات التي يتميز فييا 

 .دولة ما إلىالفرد الذي ينتمي 

 ىي اليوية التي ترتبط بمفيوم الثقافة التي يتميز مجتمع ما الهوية الثقافية: .1
وتعتمد بشكل مباشر عمى المغة اذا تتميز اليوية الثقافية بنقميا لطبيعة المغة بصفتيا من 

 .في المجتمع فراداألالعوامل الرئسية في بناء ثقافة 
وفقا لمرحمتيم العمرية  فراداألىي اليوية التي تساىم في تصنيف  الهوية العمرية: .2
االشخاص  إلىشارة وتستخدم عادة في اإل  ،طفولة والشباب والرجولة والكيولةال إلىوتقسم 

 1.في مواقف معينة: مثل تمقي العالجات الطبية
تشكل اليوية الي مجتمع االطار الفني والفكري العام الذي  التربية على الهوية: .3

ي يكبر عن وجود االجتماعي، فكل امة من االمم ثوابت تتمثل القاعدة االساسية لبنائيا وف
، باعتبارىا المحور الذي تتمركز حولو بقية الثوابت، وىي تاتي اليويةطميعة ىذه الثوابت 

عضائو وتوجو أعة من العوامل الفكرية والمعرفية، التي تحكم سموك نتيجة لمتفاعل بين مجمو 
، وتحدد ليم مساراتيم المتعددة في الحياة ووعييم وطباعيم امزجتيم وتصورتيم عن كتيمحر 

 .تباعوك ونظام القيم واجب اإلايير السمومع  الكون والوجود

أجل تعزيز اليوية الثقافية التربية من  أوىمية التربية عمى اليوية أتي أومن ىنا ت
 .2مةألتفرضو خاصة في شقيا الثقافي من تحديات ل واجية ما أجلجتماعية، من واإل

 

                                                           
 بتصرف.د ،  35سا و23عمى الساعة  20/05/2022موقع المعاني اطمع عميو بتاريخ  1
 فااااااي والمحمااااااي الااااااوطني االنتماااااااء عمااااااى العولمااااااة تااااااأثير فااااااي بحااااااث واليويَّااااااة، والمواطنااااااة لعولمااااااةا ،ثااااااائر رحاااااايم كاااااااظم 2

 العاااااااااراق القادساااااااااية، جامعاااااااااة ،1 العااااااااادد ،8 المجماااااااااد التربوياااااااااة، والعماااااااااوم اآلداب فاااااااااي القادساااااااااية مجماااااااااة ،"المجتمعاااااااااات
 .259، ص258ص.2009
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 :وظائف الهويةالمطلب الثالث:  

 :ان لميوية وظفتين اساسيتين ىما

سبق وان تم التذكير بان اليويات عمى اختالفيا تشترك في نواه  تعيين االخر: .1
لية المرجعية التي يمكن من خالليا تعيين و مركزية اساسية متمثمة في فئة من العناصر األ

فردية ىذا التحديد الذي غالبا  أو، تعرف عميو عمى اسس مختمفة ثقافية، جماعيةالموضوع وال
ينطمق من الذات وينتيي بترتيب االمور وادراكيا من خالل مايكون اليا والشعوريا باعتباره 

 .تصنيفيا ضمن فئات متمايزة تحتوي عناصرا متجانسة

لذا يصبح من البدييي ان يمتمك كل محدد ميما كانت صيغتو )مجتمع ،جماعة ، فرد( 
 .شياء وتعيينيارات ىوياتو محددة تسمح بتعريف األعمى سجالت خاصة بنماذج وشف

تقميص االخر معنى اندماج شخصية  أويردف عموما معنى التوحيد  خر:توحد اآل .2
بطريقة ال شعورية مما يؤدي بالشخص  الفرد في شخصية جماعية بشكل يتخذىا مثال يتحد

 أوغمبيا أ،شخصية جماعية( صفاتو جميعيا ،  االخذ من ىذا النموذج )شخصية فردية إلى
ثره أالجزئي ليترك  أود شكل التقمص الكمي بعضيا السيئ منيا والحسن منيا لياحذ التوح

 1.الواضح عمى بنية الشخصية ونموىا

 

 

 

 

                                                           
دار االياااااااااااام لمنشااااااااااار ،عماااااااااااان ،1ط ،فاااااااااااي المجتمعاااااااااااات المغاربياااااااااااة ناااااااااااوال حماااااااااااادوش الساااااااااااموك العفاااااااااااوي واليويااااااااااااتي 1

 . 2015،والتوزيع
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 :عناصر الهويةالمطلب الرابع: 

جممة من العناصر التي  إلىفرد يقتضي العودة  أوجماعة  أون تحديد ىوية مجتمع إ
 :المجوعات التالية إلىيمكن تصنيفيا 

 :وتتمثل عناصر مادية وفزيائية:. 1

 .الحيازات : االسم، االالت والموضوعات االموال والسكن والمالبسأ. 

 .القوة االقتصادية والمالية والعقمية القدرات:ب. 

والسمات  فزيائية: االنتماء االجتماعي، التوزعات االجتماعيةاالنتماءات الج. 
 .خرى المميزةالمرفولوجية األ

 :وتتضمنعناصر تاريخية: . 2

سم، المبدعون، االتحاد، القرابة، الخرافات االسالف، الوالدة، االصول التاريخية: الأ. 
 .ائلو بطال األالخاصة بالتكوين، األ

  مة في التطور، التحوالت االساسيةالمراحل اليا حداث التاريخية الهامة :الب. 
 .ثار الفارقة، التربية والتنشئة االجتماعيةاآل

 أوالعقائد والعادات والتقاليد، العقد الناشئ عن عممية التطبيع  :االثار التاريخيةج. 
 .القوانين والمعايير التي وجدت في المرحمة الماضية

 :وتتضمنعناصر ثقافية نفسية: . 3

المنطمقات الثقافية، العقائد، االديان، والرموز الثقافية، االيديولوجيا  :النظام الثقافيأ. 
 " ونظام القيم الثقافية، ثم اشكال التعبير المختمفة "فن ،ادب
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تجاىات المغمقة، العالم، نقاط التقاطع الثقافية، اإل إلىالنظرة  العناصر العقلية:ب. 
 .، العادات االجتماعيةالمعايير الجمعية

 .السمات النفسية الخاصة، اتجاىات نظام القيم :م المعرفيالنظاج. 

 :جتماعيه وتتضمنإعناصر نفسية . 4

دوار أمينة، سمطة، واجبات،  سم، مركز، عمر، جنس،إ جتماعية:إسس أأ. 
 .جتماعيةإنتماءات إجتماعية، نشاطات ، إ

 .الكفاءة، النوعية، التقديرات المختمفة القيم االجتماعية:ب. 

ثارة االستراتجية التكييف ، القدرة واإلمكانيات، اإل القدرات الخاصة بالمستقبل :ج. 
 1.نمط السموك

 .: الثقافةالمبحث الثاني

 :مفهوم الثقافةل: والمطلب ال 

"ثقف" بمعنى حذق  أويشتق المفيوم المغوي لمثقافة من الثالثي "ثقف"  المعنى العام: .1
قام المعوج منو سواد، وثقف أثقف وقد ثقف وثقافة، وثقف الشيء ، فيو فطن أومير  أو
 2.دبو، وىذبو وعمموأنسان اإل

نيا " مضمون جماعي ألماني: : تعرف كممة الثقافة بالمفيوم األصطالحيالمعنى اإل .2
ا تساقإنسانية بصفة عامة المجموعات اإل أويدل عمى التقدم الفكري الذي يحصل عميو الفرد 

ساسيا لمتمييز بين ألفكري معيارا ا ملماني لتاريخ البشرية الذي يعتبر التقدمع التصور األ

                                                           
 ي، مركاااااز دراساااااات الوحااااادة العربياااااةالتحاااااديات ، مجماااااة المساااااتقبل العربااااادوري، اليوياااااة الثقافياااااة العربياااااة و عباااااد العزياااااز الااااا 1

 .15-6ص  ،م1999، أكتوبر 248بيروت، العدد 
، بياااااروت  09ج دار صاااااادر لمطباعاااااة والنشااااار والتوزياااااع، لعااااارب،لساااااان ا، 1997 ،بوفضااااال جماااااال الااااادينأ ابااااان منظاااااور 2

 .19لبنان ص 
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 أوصطالحيا عندىم الخصوصية التي تميز شعب إل ما ظيرت أو مرحمة " وكانت تنتمي 
رستقراطية قافة الفرنسية الغائرة في روح األوقف مد الث لةاو محمة قومية ذات سيادة، أ

 1.لمانيةاأل

 :خصائص الثقافةالمطلب الثاني: 

ن ىذه الثقافات تشترك في كثير من أال إ ونو لكل مجتمع ثقافة الخاصة بأرغم 
 : الخصائص والصفات منيا

 نيا نتاج عقمينسان وحده، ألنسانية أي تخص اإلإ. 
 نسان عن طريق التكمممكتسبة أي يكتسبيا اإل. 
 ذات طبيعة مرنة. 
 خرآ إلىتصال وتنتقل من جيل ئل اإلنتشار عن طريق المغة وساقابمة لإل. 
 نسان ووسيمة في البقاءمشبعة لحاجات اإل. 
 تجاه الظروف إنسان يي تشمل التوافق الذي يقوم بو اإل، فمتغيرة ونامية ومتطورة
 .المتغيرة
 2.، فيي نتاج تراكم معرفة اجيال متتالية عبر الزمانتراكمية 

 :وظائف الثقافةالمطلب الثالث: 

ي داتو فأن الثقافة ىي أمع الطبيعة وغيرىا ويتغير بفعميا، وىذا يعني نسان يتكيف اإل
ساسية أ" خمس وظائف ، ويذكر "عبد الرحمان الرشدانعممية التواصل والتكيف والحياة

 : لمثقافة ىي

                                                           
 .21أثر العولمة في الثقافة العربية، بيروت، دار النيضة العربية ص، حسن عبد اهلل العايد 1
دار  1ط ،ابراىيم ياسين الخطيب، زىري محمد عبد، نعمان خالد، التنشئة الجتماعية لطفل، الثقاففة لنشر و التوزيع 2

 .94،ص 2003االردن ،
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تحقيق حاجاتيم البيولوجية وضمان نماط السموكية لفراد بمجموعة من األاألتمد  .1
 .ستقرارىمإ

 .ن من خالل مجموعة من القوانين والنظمو االتع فرادلألتتيح  .2
ىتمامات حتياجات واإلىذه اإل لتشبعظيور حاجات جديدة وتبدع وسائل  إلىتؤدي  .3

 .الثقافية والجمالية والدينية
ية المشتممة ومن جتماعحداث المتوقعة والمواقف اإلنسان من التنبؤ باألتمكن اإل .4

 بنين الثقافة تإ"ماينوفسكي" دد يقول صىذا الخرين في مواقف محددة، وفي التنبؤ بسموك اآل
 إلىنسانية البيولوجية وتضمن لو غطاءا وظيفيا يسعى حتياجات اإلنظاما متكامال من اإل

 . نسان من المخاطر والكوارث الطبيعية والبيئيةحماية اإل
ن لكل عنصر من عناصرىا إطار البيئة، وبالتالي فإنسان في داة اإلأالثقافة ىي  .5
 1.ووظيفة محددةغاية 

 عناصر الثقافة:المطلب الرابع: 

 : ىي ثالث عناصر إلىتنقسم الثقافة  

المجتمع جميعا وىي اساس  أفرادوىي تمك العناصر التي يشترك فييا  :العموميات. 1
الثقافة وتمثل المالمح العامة التي تتميز بيا الشخصية الثقافية لكل مجتمع مثل: المغة 

نماط أستجابات العاطفية المختمفة و فكار واإلوالدين والقيم، وىي األ والممبس والعادات والتقاليد
المجتمع الواحد وتمييزه عن غيره من  أفرادالسموك وطرق التفكير التي يشترك فييا جميع 

 .المجتمعات

أفراد وىي العناصر الثقافية التي يشترك فييا مجموعة معينة من  الخصوصيات:. 2
، فيي أفراد معين دون غيرىم في المجتمعنيا العناصر التي تحكم سموك أمجتمع، بمعنى 

                                                           
 سوريا  ،، تشرين وكانون االول ، دمشق 260و 259الثقافة والتربية ، مجمة الموقف  االدبي ، العدد ،  ،اسعد عمي وطفة 1

1992. 
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حددىا المجتمع في تقسيمو  العادات والتقاليد واالدوار المختمفة المختصة بأنشطة اجتماعية
تخصصة مثال: الخصوصيات مرتبطة وقد تكون ىذه المجموعة مينية م أفرادلمعمل بين 

رستقراطية ليا سموكاتيا وعادتيا التي تميزىا عن الطبقة جتماعية فالطبقة األطبقة اإلمل
 .المتوسطة

موميات فال تكون الع إلىوىي العناصر الثقافية التي ال تنتمي البدائل والمتغيرات: . 3
مينة  أفرادالخصوصيات، فال تكون مشتركة بين  إلىوال تنتمي  فراداألمشتركة بين جميع 

 ل مرة في ثقافة المجتمعو طبقة اجتماعية، ولكنيا عناصر تظير حديثا وتجرب أل أوواحدة 
ظيور : نسبة لمواقف متشابية مثاللوفة بالأر والعادات وطرق التفكير غير المفكاوتشمل األ

 1.موضة جديدة في الممبس لم تكن معروفة من قبل

 المبحث الثالث : ماهية الهوية الثقافية

 :مفهوم الهوية الثقافيةل: والمطلب ال 

 أو فراداألالمقصود باليوية الثقافية تمك المبادئ االصمية السامية والذاتية النابعة من 
لمادي بتفاعل صورتي الشخصي والروحي وانسان التي تمثل كيانو اإلركائز الشعوب وتمك 
الشعوب، بحيث يحس بشر كل  أوالمجتمع  أوشخصية الفرد  أوثبات ىوية ىذا الكيان إل

 .خرىصصو ويميزه عن باقي المجتمعات األصمي لمجتمع مايخنتمائو األإب

لسياسية جتماعية واقتصادية واإلية تمثل كل الجوانب الحياتية واإلاليوية الثقاف
فراد بالحس والشعور األلييا إضاء الجماعة الموحدة التي تنتمي عوالحضارية والمستقبمية أل

 .نتمائي ليااإل

                                                           
ة الثقافية عند الطمبة الجامعيين، مذكرة ماجستير، قسم العموم شبكات التواصل االجتماعي اليوي ، بن بمعباسبدر الدين  1

 .2015،2016،الجزائر ،النسانية جامعة بسكرةاماعية و ، كمية العموم االجتاالجتماعية
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 ألينسان ونقائو وجمالياتو وقيمو، بحيث تعتبر الثقافة ىي المحرك يضا ىي ذاتية اإلأو 
 1.نتاج المعرفيع واإلبداوضبطيا أي ىي التي تحكم حركة اإل مة في توجييياأ أوحضارة 

يمكن تحديد بعض مالمح اليوية الثقافية وىي مجموعة من المالمح الثقافية الخاصة 
بجماعة سياسة واحدة بما يميزىا عن غيرىا من الجماعات، وكذا وجود عالقة بين اليوية 
والثقافة، فالثقافة ىي التي تشكل اليوية وىي التي تعطي االسم المعني والصورة، أي ىي 

 2.خرىمختمفة عن الجماعات األ أويزة التي تجعل جماعة متم

 :مقومات واسس الهوية الثقافيةالثاني: المطلب  

 : تتمثل أىم مقومات واسس اليوية الثقافية في

ساس أالمعني بيذه الحياة، وىو محور و  نو المعني باليوية الثقافية وىونسان ألاإل .1
سالم نسان في حضارة اإلاإلن أحيث  ،خرىحية األاليوية الثقافية ال غيره من الكائنات ال

سراء دم" )اإلآية الكريمة" ولقد كرمنا بني نطالقو في اآلإىداف سعادتو يجد أوفي تحقيق 
 .(70ية اآل

والشعوب بحيث  فرادالتوازن في الشخصية أي ذلك التوازنان المادي والروحي لأل .2
غميب حياة المادة عمى ت ، دونالطبيعية لمفرد عتداال وتوازنا كفيال بالحفاظ عمى الحياةإيكون 

حتياطا لعدم تغميب كفة إفي الذات  أو، لكيال يكون ىناك خمل في الشخصية حياة الروح
 .3كل وروحيا بالعبادةنسان ماديا باألخرى، بتغذية اإلأعمى كفة 

م المجتمعات بما يتماشى وحضاراتيم ومعتقداتي أفراديمان الحق وذلك بإيمان اإل .3
يمانيم إل يمان كل جوانب خصوصياتو  كما ىو في اإلنتماء لمجتمع ما في وأنماط حياتيم وا 

                                                           
 .82، ص2002ردن دار النفائس، اال 1، طولمة عمى الدين والمغة و الثقافة، ويالت العاسعد السحمراني 1
، الماااااؤتمر العمماااااي الراباااااع وصاااااية، بحاااااث كتااااااب العولماااااة و اليوياااااةالخص، الثقافاااااة العربياااااة باااااين العولماااااة و حسااااان حنفاااااي 2

 .33ص ، 1999، 1فنون، منشورات جامعة فالديفيا طلكمية االداب وال
مدراسااااااااة االجتماعيااااااااة لثاااااااار العولمااااااااة عمااااااااى اليويااااااااة الثقافيااااااااة لالفااااااااراد والشااااااااعوب، مجمااااااااة االكاديميااااااااة أزغااااااااو محمااااااااد ،  3

 .94، ص2010،  4نسانية العدد واإل
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سالم مستمدة من وحي اهلل ، فقيم اإليةاو السمباهلل وبالرساالت  فاإليمان، سالميةمة اإلفي األ
 .الىتع

بالطبع جة لغيره وانو نسان بحااإل أن، نسانيةاإلخوة و اإلو  جتماعيةاإلالنفس والروح  .4
ناجتماعي و  ن يكون أوالتعامل و  ناو التع إلى، ىوا بحاجة نانياأساني، وليس فرديا وذاتيا و ا 

 . عالميا بالحفاظ عمى شخصيتو وتفاعمو مع غيره
 اةاو والمس، وحب العدل والحق ذا بتمجيد القيم الحسنة والفاضمة، وىالقيم الثقافية .5
، بالقضاء خالقاأللتزام بالفضائل ومحاسن اإلالمفاىيم فوق الحسية لتشجيع  إلىوالتطمع 

 1.االخالق ئاو ومسعمى الرذائل 

 : العالقة بين الهوية والثقافةالمطلب الثالث: 

 أونسان اإل ، فيويةي جوىر الشيء وحقيقتو، فاليوية ىلميوية عالقة متينة بالثقافة
ىي  نسانيرات، فيوية اإل، وىي مرتبطة بالثوابت والمتغالحضارة ىي لبيا وحقيقتيا أوالثقافة 

نيا تتجمى وتفصح عن نفسيا وال تخمى مكانيا لنقيضيا طالما ألثوابتو التي تتجدد وال تتغير، 
 .2بقيت الذات عمى قيد الحياة

ثير أساس التأوية وىي عالقة تكاممية تبنى عمى كيدة وقأالعالقة بين الثقافة واليوية  نإ
عتبار اليوية إافة ىي منتوج محظى لميوية كما اليمكن ن الثقأثر، بحيث ال يمكن الجزم بأوالت
 .3تةاو متفخر بمقادير ثيري في اآلأنيا منتوج مطمق لثقافة، ولكن لكل واحد منيما دور تأب

 

                                                           
 .94، صالمرجع السابق، زغو محمد  1
ساااااااالمية زماااااااة اليوياااااااة، ليبياااااااا جمعياااااااة الااااااادعوة اإلأتمر تااااااااريخ االساااااااالمي و اليوياااااااة ضااااااامن كتااااااااب ماااااااؤ  ،محماااااااد عماااااااارة  2

 . 249ص ، 2000 4، طالعالمية
، جامعااااة محمااااد خيضاااار أطروحااااة لنياااال شاااايادة الاااادكتوراه،سااااميمة فيالنااااي ، بنيااااة اليويااااة الجزائريااااة فااااي ضاااال العولمااااة   3

 .126ص،2013،2014بسكرة 
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 محددات الهوية الثقافية الجزائرية : 

سالمي وبالتالي فان اليوية اإلمن العالم العربي  أالمجتمع الجزائري جزء ال يتجز إن 
مكوناتيا ىذه سالمية بكل اإلمة العربية األ إلىنتماء الجزائرية بالمفيوم الحضاري تعني اإل

خرى مادية اساسا مرتبطة بمستوى التقدم االقتصادي أعوامل  إلىضافة اإلاليوية الواضعة ب
، غير ان ىناك عدة ة من مراحمو التاريخيةوالحضاري الذي يبمغو المجتمع في مرحمة معين

عوامل تاريخية محمية وكونية ساىمت في بمورت ثوابت معينة لميوية الجزائرية تتمثل في 
 : ثوابت معينة لميوية الجزائرية تتمثل في ثالث محددات

 الدين االسالمي . 
 المغة العربية. 
 .1االصل االمازيغي 
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صل الث   الف   :الث 
ه    المداهك 

حث   ول المب  ه  : ايأ  سامها المداهك  ق   
دز   وا ب 

 
ها وا ًأت    .مس ك

ول المطلث     ف  : ايأ  عدي  ه   ت  ها المداهك    .ومخت 
ي   المطلث    

ان  سام: الث  ق   
ه   ا  .المداهك 

الث   المطلث     ًأت  : الث  ه   مس ك  .المداهك 
حث   ي   المب 

ان  اهد: الث  ث   مط  وان  مو وج 
ي   الن 

خ المعدف   .المداول عن 
ول المطلث     اهد: ايأ  مو مط 

ي   الن 
ه   ف   .المداهك 

ي   المطلث    
ان  ث  : الث  وان  مو ج 

ي   الن 
خ المعدف   .المداول عن 

الث   المطلث     خ: الث  حخي 
ى   الب 

من  ه   لمدجله   الد    .المداهك 
حث   الث   المب  ه   المخزسه  : الث  ون 

ان  ي   الث 
اة   ف   .وسلوكه المداول جث 

ول المطلث     ه  : ايأ  ه   والمخزسه   المداهك  ون 
ان   .الث 

ي   المطلث    
ان  ه   سلوك: الث   .المداهك 

الث   المطلث     ي ن لخى مــــــــــــــي  ي  ال ق   الصداع: الث 
  .المداهك 

ع المطلث     اد: الدات  ص  ي   الت 
ان  ث   .الث 



  المراهقة :لثالفصل الثا
 

 
49 

 المبحث األول: المراىقة وأقساميا وأبرز مشاكميا.

 المطمب األول: تعريف المراىقة ومدتيا. 

 :المراىقة تعريف .1
 مف اقترب بمعنى راىؽ الفعؿ الى يرجع" المراىقة لكممة المغوي االصؿ : لغة .أ 

 شتؽ مستطردا نموا نميا الفتاة، وراىقف الفتى، راىؽ وقولنا ، والنضج النمو الحمـ،بمعنى
 ADOLECERS فعؿ مف ADOLESCENCE االنجميزية، المغة في المراىقة طمحمص
 والعقمي والجنسي الجسمي النضج مف التدريجي االقتراب وتنفي ، االتينية المغة في

 .1واالجتماعي واالنفعالي
 الجنسي النضج بداية اي البموغ بداية مف تبدا التي المرحمة تمؾ ىي : اصطالحا  .ب 
 ايضا تعرؼ كما سنة 29و سنة 23 مابيف عادة المرحمة ىذه وتقع اـ،العظ نمو اكتماؿ حتى
 وتقمص النفس عمى االعتماد الى المحيط عمى واالتكاؿ الطفؿ دور مف انتقاؿ فترة"  بانيا

 ية،العمر  مف الفترة ىذه مطالب مف اساسي كمطمب واالستقاللية الرشد مف تقربو التي االدوار
 صفيو  ظلف ىيو وتفردىا المراحؿ مف سبقيا ما عف مختمفة نياأ عمى الذات لىإ لتفاتواإل
 حمةرم فم عقمياو جسمياو نفعالياا لناضجا رغي ؿفطلا فييا رفيقت لتيا حمةرلما عمى دؿي
 . وغلبما

 .2وغبالبم دأتب لتيا حمةرلما ىي لعمميا بمعناىا ىقةرالما

 ػرلكثيا ػدوثبح ػزتتمي ػثيح بباػلشوا ةػلوفطلا فيػب ما ؿنتقاا رةفت حمةرلما هذى رتعتبو
 "Ston  leymal" "وحسب يةالجتماعوا لنفسيةوا جيةولولفسيوا لجسميةا ػراتلتغيا ػفم

                                                           
 .2:97 ،المنجد في المغة العربية  1
 .352، ص 1::2ية المراىقة، دار البحوث العممية، تركي أحمد، سيكولوج  2
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 بالعواطؼ السموكية التصرفات فييا تتميز التي العمر مف مرحمة بأنيا تعريفيا يمكف فالمراىقة
 .1العنيفة والتوترات الحادة االنفعاالتو 

 بو دأتب حمةرم وغفالبم د،شربال تنتييو وغبالبم دأتب لتيا حمةرلما ىي :التربوي التعريف
 يػلجنسوا جيولويػلفسا ػولنما ػوى وغالبمػف وغ،بالبم تنتيي فلكو ىادعن تنتيي الو ىقةرالما

 اػمو ىػلألنث بةػبالنس ثمطلا وأوؿ ر،كذلم بةػبالنس ػذؼلقا أوؿ ػوىو ميةػلتناسا ػدةلغوا ءاػلألعض
 رلشعوا فلخصيتيا ونم ركػذلمو رعػلشوا فيػدلمني ػروزب ػفم ىػلألنث تاػعالم ػفم احبياػيص
 .2ايضأ

 فيػب عػتق ولنما فم وعن ىي ىقةرالما :العمماء عميو اتفق الذي التعريف  .ج 
 عةػرلسا ىػعم ػدتعتم ألنيا ةػقدب ةػىقرالما ػرةفت ػديدتح ػفيمك الو ةػثوألنوا ةػلوجرلوا ةػلوفطلا
 غامضة جيولويكػلسا ػولنما ةػعممي أف اػبمو ،ةػتومتفا يػفي ،ميػلجسا ػولنما يػف يةػرورلضا
 اػنامي ػدديلغا ـاظػلنا بحػيص ىػحت فإلنساا ةحيا فم حمةرلما هذى ررتق أف ؿلسيا رغي فم

 تيناػػرلعشا ةػػيداب يػػف يػػينتي أف ػػبيج ؿاػػالكتما ػػذاى أف وػػفي ػػبير ال اػػمم ،ةػػكمي ػورةبص
 عمى ءتجا سةدرا أوؿ دتعو ةلحياا فم لثانيا دبالعق ـى فيذلا ؿمػػتش ةػػىقرافالم ػػرلعما ػػفم
 .3 2:92 ظلحافا دي

 وؿخػػػدب يػػػتنتيو وغالبمػػػب ػػػدأتب يػػػلتا ةػػػحمرلما اػػػبأني: النفس عمماء يعرفيا .د 
 ػػػفلك جػػلنضا ؿاػػػكتما يػػػتعن ال ةػػػىقرافالم ،عػػلمجتما ىاػػػدديح يػػػلتا ػػػدشرلا ةػػػحمرم فىقيػػػرالما

 .يجيةدرت يقةطرب جتماعيواإل يػػػلنفسوا يػػػلعقموا ميػػػلجسا جػػػلنضا ػػفم ػػػرابالقتا يػػػتعن

 ؼائوظػػلوا ءاػػألعضوا ـاظػػلعا جػػنض عةػػربس ػػزتتمي ةػػيطورت ػػرةفت ػػوفي ػػوغلبما اػػمأ
 ثاػػدح سيػػل ؿاػػلحا ةػػبيعطبو ػػرةلمبكا ةػػىقرالما ةػػحمرم يػػف يػػئيسر ؿكػػبش ػػدثتح يػػلتا

                                                           

  .352، ص 1::2تركي أحمد، سيكولوجية المراىقة، دار البحوث العممية، 1 
.36ص  ،2:91ىقة، دار البحوث العممية، سعدية محمد بيار، سيكولوجية المرا . 2  

3 Marcelle Abrocoamler, <psychologie de l’odolisent edmesson, p3.  
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 ةػػيجيدرت ػورةبص ػػدثتح ةػعممي ػػفم ػزءج ػوفي ػػرىألخا ػػؿموالعا ػػفع ػػزؿبمع ػػدثيح اػػمفاجئ
 1 .وغلبما ةػػحمرم ىػلإ ػػؿنتقا ػدق ػػرداف أف ػدرؾن أف اػػيمكنن ؿاػح أي ىػعمو

 :المراىقة مدة  .2

 ذلؾ قبؿ أو عشر الثالثة مف وبالتحديد الفرد حياة مف الثاني العقد في الفترة ىذه تمتد
 العشارية باسـ أحيانا بالفتوة المراىقة تعرؼ وليذا" سنة 23 -سنة 22" أي عاميف أو بعاـ

 .سنة وعشريف سنيف عشرة بيف األرقاـ إلى نسبة بالعاشريف الفتياف ويعرؼ

 .المراىقة أقسام  المطمب الثاني:

 :كاآلتي عيةىيرف أطوار ثثال لىإ ىقةرالما حمةرم ـتنقس 

 :المبكرة المراىقة .1

 ػػػثلثالا طػػػورلا ػػػريئزالجا ػػػويبرلتا ـاظػػػلنا يػػػف ػػػؿتقاب وىي سنة 26 إلى 23 مف تمتد
 ػػػولنما ػػػفم ؾلػػػذك ػػػدتمت اػػػنيأ اػػػكم ػػػط،سولمتا طورالػػػب ػػػرؼيع اػػػم أو يػػػألساسا  ـيػػػلتعما ػػػفم
 هذى فيو رد،لفا دعن دةيدلجا جيةولولبيا راتلتغيا رارستقوا ػػػوغلبما باحػػػيص ػػػذيلا يعػػػرلسا
 بو طتحي لتيا تاطلسموا ودلقيا فم صتخمػلوا ؿتقالػالسا ىػلإ ؽىرالما يسعى حمةرلما
 راءج دثتح يػلتا يةػلجنسا ػراتلتغيا حبياػيصو وػكيانو وػتذاب ساػحسإ هدعن ظيستيقو
 .ؽىرالما دعن لتناسميا زلجياا ونمو جيةولويلبا تالولتحا

 :الوسطى المراىقة .2

ة ػػيولثانا ةػػحمرلما اػػيضأ اػػعميي ػػؽمطيو سنة (29 إلى 26 ) مف المرحمة ىذه تمتد
 ػؽىرالما أف ظنالحػػف ابقةػلسا ةػحمرلما عػم ةػػنرمقا ػولنما عةػرس طءبػب ةلػػحرلما هػػذى ػػزتتميو
 .لجسميةا تووقو صحتوو جيرلخاا هريظبم ابقةػػلسا ةػحمرلما عػم ةػػنرمقا بياػنس ـتػيي

                                                           
 ائر محمػػػػػد غبػػػػػاري وخالػػػػػد محمػػػػػد أبػػػػػو شػػػػػعيرة، سػػػػػيكولوجية النمػػػػػو بػػػػػيف الطفولػػػػػة والمراىقػػػػػة، مكتبػػػػػة المجتمػػػػػع العربػػػػػيثػػػػػ 1

 .335،ص334، ص3119، 2لمنشر والتوزيع، عماف، ط
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 : المتأخرة المراىقة .3

 ةػػيداب ىػػلإ ةػيولثانا ةػػحمرلما ةػػنياي ػػفم أي سنة 32 إلى 29 مف المرحمة ىذه تمتد
 ذاػػػتخا ةػػػحمرم ػػػرتعتب اػػػنيأ ػػػثحي بباػػػلشا ةػػػحمرم ػػػـسا اػػػعميي ػػػؽمطيو امعيػػلجا ـيػػلتعما
 جػػػلنضا ةػػػحمرم ىػػػلإ ػػػولنما ػػػؿيص اػػػفييو ؿ،تقبػػػلمسا ةػػػمين راػػػختا ػػػؿمث مةػػػلحاسا ػػػراراتلقا
 تاػػكاالىتمام يةػػلشخصا واطػػؼلعا ػػػضبع ػػػروزبو اليػػػالنفعا تاػػػلثبا ػػػونح وػػػيتجو ميػػػلجسا
 ونح ؽىرالمم ػػوفتك ةػػجتماعيإ ةػػمكان ػػفع ػػثلبحوا ـالػػلكا ةػػيقوطر جيراػػلخا ريظالمػػب
 .1رآلخا سلجنوا بيعةطلا ـث تلجمالياا

 : المراىقة مشكالت .4

 :يمي ما المراىؽ إلييا يتعرض التي المشكالت بيف مف نذكر

 .جتماعيةإ نفسية مشاكل .أ 

 يةػلنفسا ػبػنوالجا تىػش يػف ؿاكػلمشا ػػفم اػىرغي ػفم ػػركثأ ةػىقرالما ةػحمرم ػزتتمي
 :يمي ما تلمشكالا هذى فبي ػػفمو ةػجتماعيواإ

 مترددا نجده حيث المراىق عند كثيرا معروف مشكل ىو :التردد. 
 تاػػػالمتحانا يػػػف ػػػشلغا ىػػػلإ أػػػيمج وػػػنفس يػػػف ةػػػلثقا ػػػؽىرالما ػػػديفق ماػػػدعن :الغش 

 رلتعبيا في وضبالغم ـحساسيوا   ـتيرادق في وفيثق ال ـألني فسيدرلمتما صخاػػػألشا ػػػدىل
 .ـتيذا فع

 ػؼتختم لتيا نيةدوالعا عةزلنا فىقيرالما فبي لشائعةا ؿلمشاكا فم :العدوانية النزعة 
 هػػػداءعتإ ػػوفيك ػػفم ؾاػػىنو ـتػػلشوا ػػػرببالض ػػدييعت ػػفم ـنيػػفم ػػر،خآ ىػلإ ػؽىرام ػفم

                                                           
 .335ص334سيكولوجية النمو بيف الطفولة والمراىقة، مرجع سابؽ، ص   ثائر محمد غباري وخالد محمد أبو شعيرة، 1
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 عةزفالن ؾلذ فم ـغربالو رةكثي ىيو ءمالزبال  ـتيءااػػػبمق ػػوفيك ػػفم ـنيػػمو قةػػربالس
 .1نيدوالعا وؾلسما ىي دةحوا مشكمة ؿتشك نيةدوالعا

 : الجسمية المشاكل .ب 

 لقامةا رقص أو طوؿكال فىقيرالما ضبع دعن ريظت لتيا لجسميةا لبنيةا ؼختالا إف
 يػف ػوروفمقي ـأنيػب ـنيػم ػرلكثيا ػديعتق ػثبحي ،عائقا ـلي بتسب دق لنحافةا أو لسمنةا أو
 ػػديزوت ػػبجوالا ػػفم ػػذال ـاقيػػفر ػػؿمث ػػوانويك أف ىػػعم ػوفصريح ـىػدنج ػذال ،عػلمجتما
 عمى بلتغما فم وايتمكن كي ورألما هػػذبي ةػػلمتعمقا ةػػمزلالوا ةػػلكافيا تاػػموبالمعم فىقيػػرالما
   .2بلمتاعا فم رلكثيا

 ػػؽىرالما ػػدرةق ػػدـع ىػػلإ ىػػلوألا ةػػجدربال ؿاػػالنفعوا ػػطرابالضا كمةػػمش ػػوفتك ػػدق
 ةػسدرلما ػرة،ألسا يػف لمتمثمةا جيةرلخاا لبيئةوا فييا شيعي لتيا لبيئةا عػػم ـؤ تالػػلا ىػػعم
 ؽلضيا لو بيسب ذاى ؿفك  غباتور ؽتحقي دوف وؿيح ػذيلا اليػلما هػزءج ؾلػذكو ،عػلمجتموا
 ػدجو اػم إذا ةػلثقا ػدـع ػفم وػب رعػيش ما ببػبس تمضايقا دييب اكم ،مأنينةطلا دـبع ورلشعوا
 ؾاػػػتبرباال سيحػػػف ػػػرآلخا سنػلجا عػم راؾتػالشا اػفيي ػريظي يػلتا ةػالجتماعيا ػؼقوالما ػضبع
 راػػػلكبا أف يػػػىو ػػػؽىرالمم تايقاػػػمض ببػػػتس ػػػرىخأ ؿاكػػػمش ؾاػػػىنو ـجاػػػالنسا ػػػدؿب
 وػػل ػػوفجيوفي ػػؿحرالما ػػؼبمختم ػػرم ػػدق وػػنأ ػػـغر راغيػػص زاؿاػػم وػػنأ فةػػبص وػػليإ ظػػروفين

 .3فألماا دـبع ػػرألخيا ػػذاى رعػػفيش

 يةػياضرلوا ةػنيدلبا ةػبيرلتا ذتاػسأ ـنيػم ةػخاص يحةػرلشا هذبي فلميتميا عمى فكا منوو
 ؿجأ فم متفتحة وفيك أف ينبغي لتيوا رى،خأ جية فم ذألستاا شخصيةو جية ػفم ػؾلذ يػف
 .ءاطلعوا ؿلتكفا
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 :بالشخصية خاصة مشكالت .ج 

 ػػػضنق ػػػذاكو ليةػػػؤولمسا ػػػؿتحم ىػػػعم ػػػدرةلقا ػػػدـعو صنقػػػلا ػػػبكربم ورعػػػلشا اػػػىرزبوأ
 .لةولمحاا رةكثو ةظليقا ـحالوأ ،لو فيرلآلخ ىيةرابالك ورلشعوا سالنفػػػب ةػػػلثقا

 :والنمو بالصحة تتصل مشكالت .د 

 ـلجسا ءعضاأ ؽتناس دـعو لنفسيا رارالستقا دـع ب،بالتع ورلشعا رؽ،ألا ىارزبأ
 .ريظلما قبحو

 :الجنسية المشكالت .ه 

 تاػقطرلا يػف كعػلتسا ػؽىرالما تفاػرتص ػـىأ ػفمو رطلمفا تيذالا لجنسيا طلنشاا
 .راءاتلإلغ لةوبسي ـالستسالوا ةطلساقا راتاػبالعب ظتمفػلوا

 :أسرتو داخل المراىق كالتمش .و 
 زؿلمنا في بو صخا فمكا رفوت دـع. 
 توذال لنفسيةوا لشخصيةا بمشكالتو ظيحتف تجعمو يودلوا فبيو بينو زجواح ودجو. 
 ددةمح تلساعا تبالبي دجوابالت موزالإ. 
 ءقادألصا رختياا في خميمادت ذاكو بينيما فيما فيدلوالا تخالفا.  
 1 .بو خاصة ءشياأ عمى لووحص دـعو رةكثي ءشياأ فم فماربالح ورلشعا 
 .لممدرسة وترجع تعود مشكالت .ز 
 تقولا ـيظتنو طيطلتخا عمى درةلقا دـعو رلتفكيا دعن زكيرلتا ؼضع. 
 ؿلخجا نتيجة ياضيةرلوا نيةدلبا بيةرلتا نامجرب في غبةرلا صنق. 
 بألسباا فألحس تجيياولتوا لنصائحا رفوت دـع لىإ جعرا ذاىو تودرابق ؽىرالما ؾش 

 .سيةدرالا
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 .األخالقية المعايير تمس مشكالت .ح 
 عمييا ظلحفاا ينبغي دتقالي فم فاعمية فبشأ جيوولتوا دشارلإل لحاجةا.  
 رلشوا رلخيا فبي زلتمييا دـعو لناشئا طرابضا. 
 ةلحياا زىمغ إدراؾ دـعو طؿلباوا ؽلحا فبي طلخما. 
 1حإلصالوا لتسامحا ؿبمسائ ؽلقما.   

 نب النمو المعرفي عند المراىق.ثاني: مظاىر وجواالمبحث ال

 المراىقة.المطمب األول: مظاىر النمو في 

 .المراىقة في النمو .1
 :أساسييف مظيريف في وىو :الجسمي النمو  .2.2

 اػلي ػرضيتع يػلتا رةاىظػ ػرلغيا ةػخميدالا ػزةألجيا يػف وػب ػدنقصو :الفيسيولوجي النمو. أ
 .لجنسيةا ددلغا صخا جووب ؿيشمو دبع ماو وغلبما في" ػؽىرالما" فاػإلنسا

 (رضع وزف طوؿ،) ؽىرالمم جيةرلخاا دألبعاا ونم ؿيشمو :العضوي النمو. ب

 اػم حمةرم الإ ولنما في قياويف ال رةفوط جسمي ونم حمةرم ىي ىقةرالما حمةرم 
 .ـاظالنتا دـبع لجسميا ولنما فييا  ػزيتميو دةالػولا ػؿقب

 ػػػونم رأخػػػيتو فاقيػػػلسوا فعيػػػذرالوا ػػػذعلجا طػػػوؿو  فيػػػلمنكبا عػػػيتسو طػػػوؿلا ػػػزدادي 
 دعن ـلشحا دةياوز ـاظلعوا تلعضالا ونم دةيازب وزفلا زداديو يةولعموا  فميةػػػلسا طػػػراؼألا
 .تلفتياا

 يػػػف ػػػؽمتناس ػػػرغي ػػػدوفيب جيراػػػخ أو يػػػخمدا ػػػزءج ػػػؿك يػػػف وػػػجولا ؿكػػػش ػػػريتغي 
 .ضحةوا ورةبصو ددةمح زاءجأ في رلشعا وينمو ىطسولوا ػػػػرةلمبكا ةػػػىقرالما
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 .لممراىق الجسمي النمو في الجنسين بين الفروق .2

 يػػف زايػػتمو طػػوؿلا يػػف داػػيوازد عةػػربس ػػوتنم ـالتيػػعضو مياػػجس ػػوىقأ :الذكور . أ
 .فخش وتصو لجسميا ريظبالم ـاػػىتموا فيػػلكتفا عاػػتسا

 وزفلوا طوؿلا في دياوازد ففيردلوا دركالص معينة طؽمنا في ـلشحا ـكرات :اإلناث . ب
 طوؿلوا وزفبال ـباىتمامي زوفيتمي وضلحا ـاظع ونم ور،كذلا دعن وى اػمم ػؿقوأ قتاو رعسأ
 .رةلبشا ءصفاو جوولا في ؽتناسو

 الحركي النمو : 

 وػيتبع يعػرس ػونم ىػلإ ػؤديت ػثحي ةػقىرالما ػرةفت ةػيداب في لنفسيا بلمجان تابع ونم وى
 طقػتس ت،اػكرلحا ػؽفوات ػدـع دييبو ساكناو الوكس ؽىرالما ؿيجع مما كيرح ػوازفت ػدـع
 .ثثاأ فم جيوواي اػبم طـتػريو ءياػألشا وػيدي ػفم

  المعرفي النمو. 

 ةػػػىقرالما ةػػػحمرمو ةػػػلوفطلا ةػػػحمربم ػػػردلمف يػػػلعقما ػػػولنما فيػػػب ػػػؿفاص ػػػدح ػػػدجوي ال
 ػػديدلتحوا ػػؿلفصا ةػػعمميو ابقةػػلسا ةػػحمرلمم ػػدادمتا ػػوى ةػػىقرالما ةػػحمرلم يػػػلعقما ػػػولنما ػػػؿب
 رسائ فع لعقميا ولنما ؿنفص أف يعطتست ال فإننا ؿلحاا ةػػبيعطبو ػػط،فق ةػػسدرالا ػػرضلغ ػػوى
 .رآلخا ببالجان ريتأثو رثؤي ال منيا الك أف رعتباا عمى رىألخا ولنما بنواج

 ػػرلتفكيا ةػػحمرم ىػػلإ لوػػوصو ػػوى ةػػحمرلما هػػذى يػػف ػػؽىرالما ػػزيمي اػػم ػػرزبأ ػػؿفمع
 رغي ـلمفاىيوا وزمرلا مع ؿلتعاما عمى ردلفا درةق أي( ردةلمجا تاػػلعمميا) كميػػلشا
 .يةرلحوا كةرلحوا ةنرولما ؾلػذل ةػنتيج ػؽىرالما بيكتس ذال سةولمحسا

  العقمي النمو. 

 ػػؽىرالما ػػدراتق ػػدأتبو ػػؿ،قب ذي ػػفم ةػػقود ػػراتعبي ػػركثأ ةػػلعقميا ػػدراتلقا بحػػتص
 ـلتعميا زيمي ماو ت،ماولمعموا راتلمياا بكتساوا ؿلتحصيا عمى درةلقا ػػزدادت ػػثحي زايػػبالتم
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 ـلتعميا فكا لتيا لسابقةا حمةرلما سعك مىع قةطمن ساػسأ ىػعم هءاػبن وى حمةرلما هذبي
 اهػالنتبا ىػعم تودرق زدادتو رأيق ما دنق ىػعم ػؽىرالما ػدرةق حػتتض ؾلػذكو يػلآ ؿكػبش ـتػي فييا
 مع ؿلتعاما عمى درااػق بحػفيص ػرةكبي تكالػمش بتيعاػسا ػفم وػيمكن اػمم ةػيمطو ػراتلفت

 .يةرلحوا يةراطيمقدلوا لةادلعوا لفضيمةوا رلخيا ؿمث جتماعيةإ ـمفاىي

 ػػرةلفتا هػػذى ةػػنياي يػػف ػػؽىرالما ءاػػكذ ػػؿيص و ةػػلخاصا ػػدراتبالق مىػػيس اػػم ػػريظتو
 الحةػلصا ةػنواطلما ـاىيػمف طوري أف ؽىرالما يعطيست ؾلذكو ،لنضجا ػػػـقم ىػػعمأ ىػػلإ
 1.لمستقبميةا لمينةا عمى ورتص ضعوب دأب دق ػوفيكو ةػلمختمفا ةػألخالقيا ـاىيػلمفوا

 .المراىق عند المعرفي النمو جوانبالمطمب الثاني: 

 : اإلدراك  .1

 بنواجو وسلممما ءلشيا ذاى رثاآ لىإ سةولممما ءألشياا فم ديمت إدراؾ ؽىرالمم
 .لو لتابعا رلألث فاػلنقصوا دةاػيزلا

 : التذكر .2

 ػػظلحفوا ءعادتػػالسا ىػػعم وػػتدراق ػػومتن ؽىراالمػػف ةػػلوفطلا ػػفع ةػػمختمف وػػجأو اػػيضأ وػػل
 ذالي ؽىرالما ؿمي جةدرب ؽىرالما ريتأثو رعش لخامسةا لسنةا في قمتو ؽىرالما ركػػذت غػػيبمو
 .وعضولما

 : التفكير .3

 ػػػفم) ئيةراتقػػالسا يغةػػػبالص ؿاكػػػلمشا ػػؿبح ىػػػلوألا وػػػحمترم يػػف ػػػؽىرالما ػػػرتفكي ػػزيتمي
 ػػدةلقاعا ػػفم) يةطتنباػػالسا يغةػػلصا ىػػلإ ةػػىقرالما ػػطسو يػػف ػػؿينتق ػػـث( ػػدةلقاعا ىػػػلإ ػػػزاءألجا
 ؿاكػػلمشا وػػل ػػؿتح ةػػيقطر يأػػف ،اػػمع فيغتيػػبالص ةػػىقرالما ةػػحمرم يػػتنتيو( ػػزاءألجا ىػػلإ
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 دأفيب بو ةطلمحيا لبيئةا لىإ هواتمس عاػػتفوار وػػعمق يػػفػػؽىرالما ػػزيتمي اػػكم ،اػػبي ػػذتأخ
 .لةدالعا ،لفضيمةا ؿمث تياولمست زيمرلا ـبالتعمي

 : التخيل .4

 ػػدشرلا ػػفم ػػؽىرالما ػػربقتا اػػكمم ػػؿلتخيوا رالتفكيػػب اػػيمطتباار ػػزداديو ػػرلتفكيا ػػفبػػواى
 تاالػػالنفعوا راعػػلممش ػؼصو وػػفي وػػتخيم أف ػػؽىرالما ػػؿتخيو ؿاػػفطألا ػؿتخي فيػػب روؽالفػػف

 وؽيف ىقةرالما ةلفتاا ؿخياو د،شارلإل جمالي فني ؿتخيو فيطاػػلعا والجػػب ػػرلتفكيا دةاػػيوز
 .ؽىرالما بلشاا ؿخيا

 : الميل .5

 ةػػلخاصا ةاػػلحيا ةػػيقوطر ءقاػػدألصوا اػػميني يالػػم وػػخيال ػػوازيت يعػػضوالم ػػؽىرالما ػػؿيمي
 .1فمزلا مع وؿلميا ؼتختم دقو وعضولم كيإدرا ؿمي لو ـلكالا وبسموأ يةرفك ػػوؿمي اػػنيأ

 المطمب الثالث: التحديد الزمني لمرحمة المراىقة.

 .والمراىقة البموغ .1
 : البموغ . أ

 .لنضجا لىإ ودتق جيةولوفسي راتتغي فع فعالإ

 : المراىقة . ب

 .دشرلا حمةرم تياداب لىإ وغلبما دوثح فم لنفسيةا ردلفا راتخب لىإ رتشي

 ."كوليدج" يراىا كما المراىقة  .2

 اػػفقو ػػرؼيتص أف وػػل محػػتس ةػػعالي ةػػفيرمع ػػدراتلق ػػؽىرالما ؾتالػػما أف ػػديعتق
 أف ـغرالػػب وفانػػبالق ػػزاـاللتا ةػػحمرم ،وػػيدل يػػألخالقا ػػـلحكا طػػورت ػػفم ةػػعالي تياوتػػلمس
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 ـلحكا وىمست فبي يجابيةإ عالقة ؾىناو حمةرلما هػػذى ىػػلإ وفمػػيص ال فىقيػػرالما ػػفم ػػرلكثيا
 .الجتماعيا وؾلسموا ألخالقيا

 .الرشد إلى الطفل من الجسمي التحول .3

 ػرلتغيا وؿألا ،ميػلجسا ػولنما في ليامةا راتلتغيا فم فعيوبن زيتمي ىقةرالما الةإط إف
 انيػلثا اػمأ ػؽ،ىرالما ػدىل ػولنما ػرةفطل ةػيولثانا تاػلعالما ؿ،كػلشا ـ،لحجا في ماتيكيػدرالا
 فيذى وؿسنتناو ب،إلنجاا عمى دراقاو جنسيا ناضجا ؿفطلا وػمع ريػيص ػثحي ػوغلبما ػوفي
 .ؿلتفصيا فم ءبشي فعيولنا

 .المراىق لدى النمو طفرة  .4

 ةػىقرالما تياػداب باحػيص ػذيلا ػوزفلوا طػوؿلا يػف رعاػلتسا ؼتص ولنما في رةفطلا
 ػرعش ةػلثانيا ػفس في قمتيا لىإ فيصمو ؼلنصوا رةلعاشا فس في رةلفتا هذى ثاػإلنا ؿخػدتو

 عف الذكور يختمؼ  والنصؼ عشر والثالثة عير الثالثة فيػب اػفيم ػولنما عةػرس أطػلتتبا
 ثـ( 25 إلى 24) سف في النمو طفرة يدخموف أنيـ سنوات ثالث إلى عاميف بحوالي اإلناث

 1.عشر السادسة سف في التدريجي التسارع يعاودوف

 .اإلناث لدى الجنسي النمو  .5

 ػػفمو ت،اػػلفتيا ظػػـمع ػػدىل يػػلجنسا جػػلنضا ػػدأيب ػػرةلعاشوا عةػػلتاسا فيػػب اػػم ػػفلسا يػػف
 يػػف رعػػلشا ػػوريوظ ػػديلثا تاػػحمم ػػوؿح ةػػىنيدلا جةػػألنسا عػػتجم جػػلنضا ػػذاى تاػػعالم

 ػزةألجيا جػتنضو فياػدلثا ػوينم رعاػلتسوا ػولنما في رةفطلا ةػػقم ىػػلإ ةاػػلفتا ػػوؿصوبو ،ةػػلعانا
 يفتووظ داءأل توداداستعا وىتتقو ـحرلا تالػعض طػورتتو ػؿلميبا عػيتسو اػخميدا ميةػلتناسا
 .سلمما ػدعن يةػحساس ػركثأ ريػيصو ظػرلبا ػـحج يتنامى جيارخا ،لمستقبميةا

 فيو يةرلشيا دةلعاا ؿتحص أف قعويت ةلفتاا ونم فم ؼلنصوا رعش لثانيةا ليواح فيو
 فيػب اػم ػرمظتت ػدق فنيػم ضلبعا أف الإ ضيولتبا عمى درةقا ةلفتاا أف عف إعالف ػدثلحا ذاى
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 اػتميي يػلتا نةػلسا يػفض،ويولتبا عمى درةقا وفتك حتى يةرش دةعا أوؿ بعد( شيرا 23-29)
 .فيطإلبا تتح رلشعا ريظيو فييػدلثا ػونم ػؿيكتم يةريػش دةاػع أوؿ

 .الذكر لدى الجنسي النمو  .6

 ػذاى الخصيتيف، بتضخـ( سنة 23-22) بيف ما العمر في الذكور لدى التطور يبدأ
 ػفس يػف بيػلقضا ػونم ػؿيتكامو ةػلعانا رعػش ػوريظ هويتم أو غالبا باومصح  ػوفيك ـخػلتضا
 فيدراػػق روفيػػيص أي ػػوغلبما ةػػحمرم وفخمػػدي وركػػذلا ظػػـمع السف ىذا وفي( سنة 25-26)
 لمحيةا عمى راخيوأ فلشفتيا عمىأ رلشعا ػػوريظ امىػػفيتن  ػػؿقمي ػػؾلذ ػػدبع باػػإلنجا ىػػعم
 واتنػػس يػػف ػػدرلصا ىػعم اػحيانوأ فاقيػلسوا فعيػذرالا ىػعم رعػلشا ػوينم كما فغيدلصوا
 ػػثحي ػػوتلصا يػػف ػػرلتغييا ػػظيالح راىظػػلما هػػذى ػػؿك ىػػلإ افةػػضإ ةػػىقرالما ػػفم رةأخػػمت

 .تيةولصا لقصبةا تناميو تيةولصا رتاوألا الةطستا لىإ نتيجة وتلصا فيخش

 .المراىقة لمرحمة الزمني التحديدالمطمب الثالث: 

 منيا زءج ؿفص فيمك ال متكامال كالو دةحوا دةحو ؿتشك فإلنساا ةحيا أف لحقيقةا
 تسبقيا بما طتبرت ردلفا رعم فم حمةرم ؿك إف ؿب رات،ثغ بيا دجوي الو ػرآلخا ػفع
 تليس ىقةرالما فبأ لعمميةا تسادرالا صالأ تودكأ اػم عػم ىػيتماش ذاىو تمييا بما ؿتتصو
 ػػفم ػػسلعكا ىػعم يػػى اػػنموا   هػونم ؿحرام باقي فع منفصمة الو ردلفا ةحيا فع مستقمة رةبفت
 سبقتيا بما رتتأث ػػثحي ػػردلمف ػػؿلمتكاما ؿامػلشا ػػولنما ةػػعممي فػم ػػزأيتج ال ػػزءاج ػػرتعتب ػؾلذ
 عػم ػردلفا ػونم ػؿحرام عػجمي ؾلػذب ؿخػداتت راتفت فم يمييا ما عمى ىارثاوآ بصمتيا رؾتتو

 عمينا بلصعا فم ؿيجع مما ؿلمتكاما إلنسانيا ـلجسا ؼغال ؿخدا في ضلبعا بعضيا
 اػميمو اػموعمو  ـنيػبي فيما ءلعمماا ؼختما دلقو رى،خأ نيايةو حمةرم ةػيداب فبي زلتمييا
 ثلبحوا سةدرالا في ـساليبيأ ؼباختال ؾلوذ ؿحرام لىإ ػولنما ـيػتقس يػف عػلمتبسااػألسا فاػك
 .ؽىرالما فييا ينشأ لتيا تلمجتمعاا ىي ؿحرالمم تقسيمنا دعن ئمادا عيوران أف بيج ما ففإ

 



  المراهقة :لثالفصل الثا
 

 
61 

 المبحث الثالث: المدرسة الثانوية في حياة المراىق وسموكو. 

 .الثانوية والمدرسة المراىقالمطمب األول: 

 ةػػلمعامموا يجياػػدرت ػػوفيك أف ػػبيج ةػػيولثانا ىػػلإ ةػػئيداالبتا ةػػسدرلما ػػفم ؿاػػالنتقا إف
 ئػلناشا طدـيص ال حتى ئيةداالبتا حمةرلما نياية في متبعا فكا مما ربتقت أف ػػبيج ؾلػػذك
 .ؼلضعا فم خالية نياأ لو ػريظي ػدق ةػمختمف ةػبمعامم ةأػفج

 ال ػثبحي ةػػيولثانا ةػسدرلما يػػف ـتعمػلا ػػفم ػػدؼليا بالطػلا فاػػىأذ يػف عػػنض أف ػبيج
 تقولا في لووميو بيعتوطل ىماالإ ؾلذ في فأل شلعيا بكس في رامنحص ػػدؼليا ىػػيبق
 سيةدرالا وادلما رةكث أف ـنعم أف بيجو د،لبعيا ؿلمستقبا ؿسبي في بيا لتضحيةوا رلحاضا
 ىػلإ وػفي ػوفيك اػم ػوجحأ وى تقو في وػعقمو ػؽىرالما ػـجس ػؽىري ػدق اليػلعا ػؿلعما رةكثو
 بيةربالت لعنايةا فم ػدالبو ػرة،لفتا هػذى يػف يعػرلسا هػولنم ظػران ػؿلعما يػف ػداؿالعتوا ةػحرالا
 ػـى دثتح سةدرالا رؼغ رجخا ؽمطلا واءليا في بالطلا بيا ـويق لتيا بفاأللعا نيةدلبا
 ىػلإ ةػحاج يػف ػؽىرالموا ،ةػسدرالا ػرؼغ في ؿباألعما ـتمتعي فم ركثأ بيا وفيتمتعو روراس
 .لعقميةا ؿألعماا ءثناأ لساكنةا ءألعضاا طتنش يػلتا ةػياضرلا

 بيتناس أف بيج ذاىو ـغمبيتيأ أو ـميك فىقيرالمم تصمح سيةدرا وادم ؾىنا أف ـلنعمو
 دفالب بالطلا بيعةط مع متماشية وادلما هذى تمدا ماو ـ،عا ؿبشك ىقةرالما دور ػزاتممي عػم
 .ستيادرا فم لو

 وػلومي ػبحس ياػبعض راػختيا ةػيرح ػردف ػؿلك ػوفيك ػرىخأ ػوادم ؼتضا درلقا ذاى لىوا  
 1.ئمويال ال ذيلا رآلخا بعضيا رؾتو  توداداتعػسوا

 

 
                                                           

، 2محمػػػػػػػػد عػػػػػػػػدوة الػػػػػػػػديماوي، عمػػػػػػػػـ الػػػػػػػػنفس، النمػػػػػػػػو، الطفولػػػػػػػػة والمراىقػػػػػػػػة، دار الميسػػػػػػػػة لمنشػػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػػع، القػػػػػػػػاىرة، ط 1
 .375، ص 3119، 3، ط3114
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 سموك المراىق.  المطمب الثاني:

 .لممراىقة عامة أنماط أربعة ىناؾ أف" مغاريوس صامويؿ" يرى

 .المكيفة المراىقة .1

 ػفم ػوتخم دتكاو فيطلعاا رارالستقا لىإ ؿتمي لتيوا نسبيا ئةدلياا ىقةرالما ىيو
 اػكم ،ةػيبط ةػعالق وػب فيطبالمحي ؽىرالما عالقة وفتك ما غالباو دةلجاا ةػالنفعاليا راتتػولتا

 يػػف ؿكػػلشا ػػذاى يػػف ػػؽىرالما ػػرؼيش الو ،وػػمع وػػفقواتو وػل عػلمجتما ريػدبتق ػؽىرالما رعػيش
 .داؿالعتا لىإ ؿيمي ىنا ؽىرالما أف أي مبيةػػلسا تاػػالتجاىوا ؿاػػلخيا أو ةظػػليقا ـالػػحأ

 (. المتمردة) العدوانية المراىقة .2

 ةػػػسدرلما أو فيػػػدلوالا ةطمػػػس ػػػواءس ةطمػػػلسا ىػػػعم ػػػردامتم راائػػػث ػػػؽىرالما اػػػفيي ػػػوفيكو
 ـتيرااػػمجو ؿاػػجربال بوػػلتشوا وػػتذا ػػدتأكي ىػػلإ ػػؽىرالما ػػؿيمي اػػكم ،جيراػػلخا عػػػلمجتما أو
طػػ فخيػػدكالت ـكيومػػس يػػف  وفيك دق لفئةا هذى دعن نيدوالعا وؾلسموا ،لمحيةوا ربلشاا ؽالوا 

 د،اػلعنا ػورةص ذيتخ فكأ رةمباش رغي ورةبص وفيك دق أو ذاءإليا ؿيمث رامبشو يحارص
 فلكو ةظليقا ـحالوأ ؿاػلخيوا ـاػىوباأل ػوفيتعمق ػدق ػثلثالا ػوعلنا ػذاى ػفم فىقيػرالما ػضبعو

 .سابقاتيا فم ؿقأ ورةبص

 .اإلنسحابية المراىقة .3

 ورعػػلشوا ػػؿلخجوا ػػرددلتوا مبيةػػلسوا ةػػلزلعوا طػػواءالنا ىػػلإ ػػؿيتم بةػػمكتس ػػورةص يػػىو
 يقةػػض ةػػالجتماعيا ةػػجيرلخاا ػػؽىرالما تاالػػمجو ،اعيػػالجتما ػػؽفوالتا ػػدـعو صالنقػػب
 ىػػلإ أو وػحيات تكالػػمش ػػؿحو وػنفس ىػػلإ ػرلتفكيا يػػف ػػركبي ػػبلجانا ػػرؼبصو ػػدودةمحو
 في راؽباالستغ رؼيص اػػكم ةػػألخالقيوا ةػحيرولا ـيػػلقا يػف  ػػؿلتأموا ينيػػدلا ػرلتفكيا
 .سجواليا
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 .المنحرفة المراىقة .4

 ذاإػػػف ،نيػػػدوالعوا بحػػػلمنسا فكميػػػلمش ةػػػفطرلمتا ػػػورةلصا ؿكػػػتش ػػػوعلنا ػػػذاى تاالػػػح
 يػػػلخمقا ؿالػػػالنحا ػػػدنج ػػػثحي ةػػػمتكيف ػػػرغي وأ ةػػػقعومت ػػػرغي فابقتاػػػلسا فتاػػػورلصا ػػػتكان
 دادع في ضلبعا خمياديو لمجتمعا روعش تفاربتص ػػػؽىرالما ػػػـويق إذ يػػػلنفسا راػػػالنييوا
 .يمةرلجا

 المطمب الثالث: الصراع القيمي لدى المراىقين.

 : المراىقين لدى القيمي الصراع .1
 كممة اف العربية المعاجـ خالؿ مف الجابري عابد محمد الحظ لقد;  القيم تعريف . أ
 مف وانتقاليا ، اجتماعية داللة ليا فالقيمة ، الثمف قبؿ مف اجتماعي بعد الى تعود القيـ

 المغمت مف الترجمة خالؿ مف ثـ االخالقي المعنى الى واالجتكماعي التجاري المعنى
 المعنى لى اؿ االقتصادي ىا نامع مف القيـ بمعنى االرتقاء فييا تـ التي الحديثة االحنبية
 اف قبؿ التراثية الكتب في  استخداما االكثر الكممة الفضائؿ ترادؼ واصبحت ، االخالقي

 الفرنسية الغة في صؿاأل ففي. 1المعاصر العربي التداولي المجاؿ في محميا تحؿ
 مف في الى سيةالفرن المغة في الخالقي المعنى تمخذ ولـ القتاؿ في الشجاعة تعني واالنجميزية

 الموجودة القيمة االحكاـ معاييالر تستعمؿ التي المثؿ معنى وىو عشر التاسع القرف تصؼ
 .2االخالقي لنشاط

 واستخدامات المعرفي الميداف حسب القيـ لمفاىيـ  كثيرة تعاريؼ ذلؾ بعد جاءت ثـ
 والمعتقادات والمواقؼ والتوجيات الفضائؿ مستوى في دائما تدور تبقى تبقى لكف المفيـو
 عقمية حالة" الى يشير القينـ مفيوـ أف الحميـ عبد ميدي  احمد يرى والمثؿ والمبدئ

                                                           
ت الجمػػػػػة العربيػػػػػة لعمػػػػػـ االجتمػػػػػاع شػػػػػيد جرمػػػػػوني خريػػػػػؼ ، التحػػػػػوالت  القيميػػػػػة بػػػػػالمغرب ، الشػػػػػباب نموذجػػػػػا ،اضػػػػػافاتر  1

ربيػػػػػة مجمػػػػة االكاديميػػػػػة محكمػػػػػة تصػػػػدر عػػػػػف  الجمعيػػػػػة العربيػػػػة لعمػػػػػـ االجتمػػػػػاع بالتعػػػػاوف مػػػػػع مركػػػػػز دراسػػػػات الوحػػػػػدة الع
 .:27،ص 279، ص :311 ،9العدد 

ص 3121، دار الفكػػػػػر، دمشػػػػػؽ، 2ط  صػػػػػراع القػػػػػيـ بػػػػػيف االسػػػػػالـ و المغػػػػػرب، ، تػػػػػوؿرضػػػػػواف زيػػػػػادة ،كػػػػػيفف جيػػػػػو او  2
 .33، ص34
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 خالؿ مف والمجتمعات والمجموعات والجماعات االفراد في معرفتيا ويمكف، ووجدانية
 وتدفع العممي والسموؾ والطموحات والميوؿ االتجاىاتو  غراضواأل المعتقدات ىي ، مؤشرات
 نشاطا متكررة وبصورة واعية حرة بارادة يصطفي أف لىإ صاحبيا الوجدانيةو  قالنيةالع الحالة
 ويسعد فيو فيستغرؽ متاحة عداه ما عمى يرجحو – والفعؿ والقوؿ الفكر فيو يتسبؽ – انسانيا
 عرساف ماجد ماا"1ذاتية لمنفعة انتظار دوف غيره في يحتمؿ مما اكثر اجؿ ومف فيو ويحتمؿ
 شياءاألو  شخاصواأل فكاراأل عمى بيا تحكـ ومقاييس محطات القيـ"  فيري الكيالني

 .2عماؿألوا

يتجمى الصراع عندما يحدث التعارض بيف ثالثة  :صراع القيم عند المراىقين . ب
حاجات والوسائؿ، وبمعنى أوضح بيف; القيـ والمثؿ ال; القيـ و في حياة المراىقيف ىي جوانب

الحاجات التي تفي طموحاتو مف ولى، و أالمجتمع مف ناحية لمفضمة في اولة و المعايير المقبو 
 ائؿ المؤيدة مف ناحية أخرى ثالثةأجؿ تحقيؽ النجاح االجتماعي مف ناحية ثانية، والوس

 ;تعارضات الى ثالثة فئات بارزة ىيوينقسـ الشباب في سبيؿ التوفيؽ بيف ال
 يعمؿ بالقيـ ة و ، يركب الموجؽ  المنغمس الخائض بيف الخائضيففئة المراى

 .قيود الشائعة دوف أف يجيد ذىنو كثيرا التحكمو سوى المنفعة  يعيش قيميا بال حدود وال
 ائـ يبدي ما يخفي ويخفي ماال يبدي د فئة  المراىؽ االستراتيجي المناور، ال
 التي يجد فييا مخارج شرعية لفعمو مقبولة في الثقافة  المبرراتعف البدائؿ المقنعة و البحث 
 .3، أو يضحي ببعض القيـ الى حيفالمرجعية
 تيميـ النجاحات  ة والصامدة، المتمسكيف بالمبادئ التفئة المراىقيف الثاب

 .ميـ مبادئيـ  التي يحافظوف عميياالشخصية بقدرما  تي
 

                                                           
 .33ص  سابؽ، مرجع  اوتوؿ، جيو ،كيفف زيادة رضواف1
 . 34المرجع نفسو، ص اوتوؿ، جيو ،كيفف زيادة رضواف2
 . 37، صسابؽمرجع ، فيمي ىويدي3
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  رضائيا  قبؿ ارضاء إحساب  منافعيـ  المادية ونزواتيـ النفسية، فيسعى الى
 .1أنفسيـ
 لييا فيما سبؽ ، فعف سؤاؿ مفادهإسة الشباب و التربية المشار أكدت نتائج درا 

 ;؟ جاءت النتائج كما يميذا تعرضت مبادئ )قيمؾ( مع قضاء حاجاتؾ كيؼ تتصرؼإ
  وىذه تمثؿ أغمبية   (بالمئة  74) التماسؾ بالقيـ والنتائج ميما كاف الحاؿ بالنسبة

بالمئة( ىذه الفئة  79ناث  )ة ( أو بالنسبة  لإلبالمئ 69.9المراىقيف  سواء بالنسبة  لمذكور )
 .مبادئياو تضحي بمصالحيا في سبيؿ ارضاء قيميا 

 ( وىذه الفئة  9.6قضاء المصمحة وعدـ المبالت بنسبة )لتي تعيش ىي ابالمئة
 .حالة تانيب ضمير مستمرة

 ( وىذه الفئة ىي التي تعيش حالة 36.8قضاء المصالح  مع عدـ الرضا بنسبة )
 أنيب ضمير مستمرة .ت

بالمئة( وىذه الفئة ىي التي تعمؿ بالقيـ  91.6قضاء المصمحة وعدـ المباالة بنسبة )
دثنا عنو فيما الشائعة وتخوض مع الخائضيف ومع ضعؼ نسبة ىذه فالفئة فانيا تعكس ماتح

 .يخص القيـ الشائعة

تحقيؽ  ـ اليدايا مقابؿ; ىؿ تقبؿ  بتقديكمؿ لمسؤاؿ السابؽ، فحواه، مخرآأما عف سؤاؿ 
 ;فكانت النتائج كما يمي ؟مصالحؾ في الجيات الرسمية

( ىذه %72يمثموف االغمبية بنسبة )المصالح الشخصية و  عدـ القبوؿ ميما تعطمت
 .لفئة تعيش صراع التضحية بالمصالحا

 .ه الفئة  تعيش صراع تأنيب الضمير(  وىذ%36ة )سبالقبوؿ مع عدـ الرضا بن

                                                           
الفسػػػػاد فػػػػي  ادارة المػػػػاؿ الواسػػػػطة  و  ،ر، عبػػػػد ام االمػػػػيف جميمػػػػة يسػػػػا، مجػػػػدود بوسػػػػنة، بيتػػػػر سػػػػميثعشػػػػوي مصػػػػطفى 1
 .45ص  ،44ص  ، 3،3122، جامعة الجزائر 2، العددفاؽآمجمة أفكار و  ،دراسة اقميمية مقارنة ،االعماؿو 
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صراع التضحية  ( ىذه الفئة تعيش % 22.4) ػ، بالنسبة لوالرضا "أمر عادي القبوؿ 
 .القيـبالمبادئ و 

 الذي يعيشو المراىؽ بفئاتو الثالث ج تعكس بوضوح واقع الصراع القيميفيذه النتائ
لحو أو ضحى فيو في جميع الحاالت  يعيش حالة صراع وتناقض  سواء ضحى  بمصا

 .بقيمو أو ناور بينيما

 . الثنائي التضادالمطمب الرابع: 

 الالمباالة إلى واالندفاعية التيّور ومف الشديد االكتئاب إلى والجنوف الشغؼ نشوة مف
 وىو القطب، ثنائي اإلضطراب أو اإلكتئابي الَيَوس إلى المنسوبة المتطّرفة الحاالت ىي ىذه
 (Manic Depressive Psychosis) اإلكتئابي الَيَوسي الذىاف سابًقا يسمى كاف الذي
 في جدًيا عائًقا ويشّكؿ خطيًرا المرض يكوف وقد المزاج اّتزاف بعدـ يتمّيز نفسي مرض وىو

 .اليومّية الحياة

 يشكؿ عندما اإلكتئابي الَيَوس مرض باسـ أيًضا القطب ثنائي اإلضطراب ُيعرؼ
 الّشديد كتئاباال يشكؿ بينما اإلضطراب طرفيّ  أحد الَيَوس المتطّرؼ الجنوني التصّرؼ

 .اآلخر طرفو

 بؿ األسابيع طيمة اإلكتئابي اليوس مرض في المتطّرفة المزاجّية التغيرات تستمر قد
 لدى الطبيعّية الحياتّية باألمور التحكـ في خمًال  تسّبب بحيث كاممة أشير بضعة حّتى

 .ريبيفالق األصدقاء ودائرة العائمة عمى أيًضا يؤثر وقد منيا يعانوف الذيف األشخاص

 أفّ  إلى األخيرة اآلونة في الموضوع لبحث إجراؤىا يتـ التي األبحاث مف الكثير تشير
 الكثير أف في سبًبا يشكؿ مما األعراض، مف الكثير معو يحمؿ اإلكتئابي اليوس اضطراب

 اليوس اضطراب حالة وتزداد بو، إصابتيـ تشخيص يتـ ال اإلضطراب بيذا المصابيف مف
 عمى يقدموف الذيف نسبة أف المعروؼ. معالجتو تتـ لـ إذا عاـ بشكؿ سوًءا اإلكتئابي
 العالج تمقي مع ولكف مرتفعة، نسبة ىي القطب ثنائيّ  اإلضطراب جراء مف االنتحار
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 عمى ومثمر وممتع طبيعي بشكؿ الحياتية باألمور التحكـ باإلمكاف يصبح والفعاؿ المناسب
 .القطب ثنائيّ  اإلضطراب وجود مف الرغـ

 :أساسّيين نوعين إلى اإلكتئابي اليوس مرض تقسيم يمكن اإلكتئابي اليوس نواعأ

 واحدة فترة امتداد عمى الماضي في المصاب عانى إذا :نوع من اإلكتئابي اليوس .2
 .االكتئاب مف سابقة فترة تشمؿ ال أو تشمؿ كانت سواء اليوس ظاىرة مف األقؿ عمى

 واحدة فترة امتداد عمى الماضي في صابالم عانى إذا :نوع من اإلكتئابي اليوس .3
 ونوبة الخفيؼ اليوس مف األقؿ عمى واحدة فترة امتداد وعمى االكتئاب ظاىرة مف األقؿ عمى

 عتداًال إ رأكث تكوف أعراضيا ولكفّ  العادّية اليوس نوبة أعراضيا في تشبو الخفيؼ اليوس
 اليوس بنوبة اإلصابة عند الخطورة مف عالية درجة عمى وليست فحسب أّياـ لبضعة وتستمر
 قادًرا يبقى لكنو اليومي، أدائو في وبتغيرات معّيف وبقمؽ بابتياج المريض يشعر قد اإلكتئابي
 وفي المستشفى، في الرقود إلى الحاجة دوف طبيعي بشكؿ حياتو في االستمرار عمى ،إجماًال 
 بشكؿ الخفيؼ اليوس في منيا أطوؿ االكتئاب فترات تكوف الثاني النوع مف اإلكتئابي اليوس
 ترّنح ويشمؿ القطب ثنائي اإلضطراب مف معتدؿ نوع ىو الدوري المزاج اضطراب ممحوظ
 كما خطيرة ليست الحضيض ولحظات القّمة لحظات أفّ  إّال  كبيرة وسرعة بوتيرة وتبدلو المزاج

 .ذروتيا في القطب ثنائي اإلضطراب في
 : اإلكتئابي اليوس أعراض .4

 ببموغ الشعور عند السموكية األنماط بتغّير عاـ بوجو اإلكتئابي اليوس أعراض زتتمي
 األولية العالمات حدة تتراوح وقد االكتئاب، أي الحضيض ببموغ الشعور عند أو القّمة

 أيًضا ىنالؾ تكوف وقد الخطورة، وشديدة جًدا الحادة وحتى جدًّا المعتدلة بيف واألعراض
 تبًعا األعراض أبرز اآلتي في ،اإلضطراب ليذا تأثير أي خالليا يريظ ال الحياة مف فترات
 :المرض لنوع

 



  المراهقة :لثالفصل الثا
 

 
68 

 : القطب ثنائي اإلضطراب في القّمة مرحمة . أ

 القطب ثنائي اإلضطراب في القّمة مرحمة في تظير قد التي واألعراض العالمات
 :تشمؿ أف يمكف

 النشوة أي العارمة بالفرحة اإلحساس. 
 التفاؤؿ زيادة. 
 بالنفس لثقةا ارتفاع. 
 العقؿ تحكيـ في خمؿ. 
 السريع الكالـ. 
 األفكار تواتر. 
 العدواني التصّرؼ. 
 العاصفة االنفعاالت. 
 الجسدي النشاط زيادة. 
 الطابع خطيرة تصّرفات. 
 األمواؿ صرؼ في اإلسراؼ. 
 األىداؼ وتحقيؽ العمؿ في شديدة رغبة. 
 شديدة جنسية رغبة. 
 النـو إلى الحاجة قّمة. 
 بسيولة لتياءاال إلى ميؿ. 
 التركيز عمى القدرة عدـ. 
 اإلدماف تسبب مواد استيالؾ. 

 : القطب ثنائي اإلضطراب في االكتئاب مرحمة . ب

 القطب ثنائي اإلضطراب في االكتئاب مرحمة في تظير قد التي واألعراض العالمات
 :يشمؿ أف يمكف
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 الحزف. 
 األمؿ وانعداـ اليأس. 
 انتحاري تصّرؼ عمى اإلقداـ أو االنتحارّية األفكار. 
 بالذنب الشعور. 
 النـو اضطرابات. 
 الشيّية اضطراب. 
 اإلرىاؽ. 
 اليومّية بالفعالّيات االىتماـ عدـ. 
 التركيز في مشاكؿ. 
 وعصبّية قمؽ. 
 ظاىر مسّبب دوف مزمنة آالـ. 

 لإلصابة عرضة يبقوف اإلكتئابي اليوس بمرض المصابيف األشخاص بعض إفّ 
 األقؿ عمى أربعة عمى التعريؼ ىذا وينطبؽ القطب، ثنائي اإلضطرابب والمتواترة المتكررة

 .شيًرا عشر اثني غضوف في المزاجّية الترّنحات مف

 يدور وعندما معدودة، ساعات بفارؽ وأحياًنا سريع بشكؿ تحدث المزاجّية الترّنحات ىذه
 اليوس مف كؿ أعراض فإفّ  القطب ثنائي اإلضطراب مف مختمط وضع عف الحديث
 .والتوازي بالتزامف نفسو الوقت في تظير ابواالكتئ

 شامؿ نفسي اضطراب إلى خاص بشكؿ جًدا الحادة اإلكتئابي اليوس نوبات تؤّدي قد
 سماع المطمؽ اإلكتئابي اليوس أعراض تشمؿ وقد الواقع، عف مطمؽ انفصاؿ إلى حتى أو

 .صحيحة ليست بأمور والحقيقي القوي واإليماف موجودة غير أشياء رؤية أو أصوات
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 : اإلكتئابي اليوس خطر وعوامل أسباب .5

 اليوس لظيور الحقيقي المسّبب حوؿ اآلف حتى متوفرة حقيقّية معمومات مف ما
 البيئّية والعوامؿ الوراثّية البيوكيميائّية العممّيات مف مجموعة ىناؾ أف يبدو ولكف ،اإلكتئابي

 :تشمؿ اإلكتئابي اليوس ظيور في تؤثر التي

 متطّورة تكنولوجّية بوسائؿ أجريت التي األبحاث تبّيف: حيوّية ائيةكيمي عمميات .أ 
 تغييرات أدمغتيـ في يحصؿ القطب ثنائيّ  اإلضطراب مصابي بعض أفّ  التصوير بواسطة

 .ممحوظة فيزيولوجّية
 أكثر يكوف القطب ثنائي اإلضطراب أفّ  إلى األبحاث بعض تشير :وراثية عوامل .ب 
 .القطب ثنائي اإلضطرابب أيًضا ىـ مصابوف أقارب لدييـ الذيف األشخاص لدى انتشاًرا
 لظيور كمسّبب معّيًنا مركزًيا دوًرا لمبيئة بأفّ  االعتقاد السائد مف :بيئية عوامل .ج 

 مف أنو تبيف المتماثميف التوائـ عمى إجراؤىا تـ التي األبحاث لكف القطب، ثنائي اإلضطراب
 اآلخر التوأـ بو يصاب ال بينما القطب ئيثنا اإلضطرابب التوأميف أحد يصاب أف الممكف
 .المتماثؿ

 وتشير المرض، ظيور لتحفيز كافية غير وحدىا الوراثية العوامؿ أف ىذا معنى
 القطب ثنائي اإلضطراب مف يعانوف عادةً  السكاني المجموع مف% 2 نحو أف إلى التقديرات

 عددا ىنالؾ وبأفّ  تباًعا يحدث اإلكتئابي اليوس بأف الباحثيف مف عدد يعتقد حاؿ أّية وعمى
 ىؤالء عدد يرفع بحيث اإلضطراب مف أخرى بأشكاؿ يصابوف األشخاص مف إضافًيا آخر

 .السكاف مجمؿ مف% 7 إلى اإلضطرابب المصابيف نسبة مجتمعيف جميًعا

 اإلضطرابب المصابيف األشخاص بعض يكوف أف الممكف مف فإّنو ذلؾ عمى عالوةً 
 المغموط التشخيص نتيجة وذلؾ الدوائي العالج لتمّقي يتوّجيوف ال ألنيـ مشّخصيف، غير
 .المعتمدة التشخيصّية المعايير تناسب ال لدييـ األعراض أفّ  إذ باالكتئاب، مصابوف بأنيـ
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 عمى الرجاؿ ومف النساء مف متطابًقا عدًدا األوؿ النوع مف اإلكتئابي اليوس يصيب
 انتشاًرا أكثر ىو اإلضطراب مف المتسارع النوع أي لثانيا النوع أف ُيالَحظ بينما إالّ  السواء،

 في عاًما 41 - 26 بيف األعمار في النوعيف كال مف اإلضطراب ىذا ويظير النساء، بيف
 .الحاالت أغمب

 : أخرى عوامل .د 

 :يأتي ما األخرى العوامؿ تشمؿ

 القطب ثنائي اإلضطراب مف يعاني بشخص دـ قرابة. 
 ديدالش التوّتر يسودىا فترات. 
 لإلدماف مسّببة مواد استيالؾ. 
 عزيز شخص موت مثؿ الحياة نمط في حادة تغيرات. 
 اإلكتئابي اليوس مضاعفات. 
 إلى وفعاؿ مناسب بشكؿ معالجتو تتـ لـ إذا كتئابياإل اليوس اضطراب يؤدي قد 
 أف شأنيا مف قضائّية وحّتى بؿ اقتصادّية مشاكؿ تصاحبيا قد خطيرة ونفسّية عاطفّية مشاكؿ
 .لممريض اليومّية الحياة مجاالت مختمؼ عمى تؤّثر

 تشمؿ أف يمكف اإلكتئابي اليوس اضطراب عف تنجـ قد التي المضاعفات أما: 
 االنتحار. 
 اإلدماف تسبب التي والمواد الكحوؿ استيالؾ فرط. 
 قضائّية مشاكؿ . 
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 حسب السن. ات: يوضح توزيع المبحوث(10)الجدول رقم ² 

 المتغيرات التكرار النسبة %

 سنة 53إلى  51 من 39 73,60 %

 سنة 55إلى  54 من 8 15,10 %

 فوق فما سنة 55 6 11,30 %

 المجموع 53 100 %

 أن إذ  السظظظظظظن حسظظظظظظ   العينظظظظظظة أفظظظظظظرا  توزيظظظظظظ (  15) رقظظظظظظم الجظظظظظظ ول خظظظظظظالل مظظظظظظن نالحظظظظظظظ
 )65(بتكظظظظظظرار) 36,21%(بنسظظظظظظبة سظظظظظظنة 53 الظظظظظظى 51 بظظظظظظين مظظظظظظا أعمظظظظظظار م تظظظظظظراوحت فئظظظظظظة أكبظظظظظظر
 فئظظظظظظة األخيظظظظظظر  المرتبظظظظظظة فظظظظظظ  وجظظظظظظا   ) 51,51%( بنسظظظظظظبة سظظظظظظنة 55-54 مظظظظظظن فئظظظظظظة وتميهظظظظظظا

 (.2بتكرار) (55,6%( بنسبة ق ر  فوق فما سنة 55

 مظظظظظظظن تبظظظظظظظ أ الثانويظظظظظظظة فظظظظظظظ   راسظظظظظظظةمل العمريظظظظظظظة المرحمظظظظظظظة أن كظظظظظظظون النتيجظظظظظظظة  ظظظظظظظذ  وتفسظظظظظظظر
 فظظظظظ  المتمثمظظظظظة العينظظظظظة أفظظظظظرا  بعظظظظظض فظظظظظ  اإلسظظظظظتثنا ا  بعظظظظظض  نظظظظظاك أن إال سظظظظظنة 54 الظظظظظى51

 .ال راسة سنوا  من سنة إعا  
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  حسب السكن. ات: يوضح توزيع المبحوث(10)الجدول رقم 

 المتغيرات التكرار النسبة %

 قرية 13 24,51 %

 م ينة 40 75,51 %

 المجموع 53 %100

 قيمظظظظظظظة أعمظظظظظظظى أن السظظظظظظظكن حسظظظظظظظ  العينظظظظظظظة را أفظظظظظظظ توزيظظظظظظظ  ( 10) رقظظظظظظظم الجظظظظظظظ ول لنظظظظظظظا نييبظظظظظظظ

 أقظظظظظظل وتميهظظظظظا (01)بتكظظظظظرار  (31,11%) بنسظظظظظظبة قظظظظظ ر  والتظظظظظ  الم ينظظظظظظة السظظظظظكان لفئظظظظظة كانظظظظظ 

 .مبحوثة( 56)  ذلك عن وعبر ( 00,11%) بنسبة فئة

 بقظظظظظظظظيم إرتباطظظظظظظظظا أكثظظظظظظظظر بالم ينظظظظظظظظة القاطنظظظظظظظظا  المبحوثظظظظظظظظا  أن بكظظظظظظظظون النتيجظظظظظظظظة وتفسظظظظظظظظر ذ 

 راجظظظظظ   ظظظظظذا البسظظظظظاطة تجظظظظظاوز  ثقظظظظظافتهن ألن المتاحظظظظظة   لتقنيظظظظظا إسظظظظظت الل واألكثظظظظظر اإلنفتظظظظظاح

 .فيه يعيشن الذين المحيط طبيعة إلى
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 حسب المستوى الدراسي. ات: يوضح توزيع المبحوث(10)الجدول رقم 

 المتغيرات التكرار النسبة %

 اولى ثانوي 17 32,11 %

 ثانية ثانوي 24 45,31 %

 ثالثة ثانوي 12 22,61 %

 موعالمج 53 %100

 نسبة اكبر تمثل ثانوي اإلناث لسنة الثانية  نسبة أن( 16) ج ول خالل من لنا يتضح

 (60,51%) بنسبة ثانوي األولى  اإلناث لسنة فئة وتميها  (00 )بتكرار (01,61%) أي

.(50)بتكرار( 00,21%) بنسبة ثانوي الثالثة اناث فئة أقل وتميها  (53)بتكرار   

ألننظظظظظظظا  ثظظظظظظظانوي السظظظظظظظنة الثانيظظظظظظظة تمميظظظظظظظذا  نسظظظظظظظبة إرتفظظظظظظظاعب نكظظظظظظظو ي النتيجظظظظظظظة  ظظظظظظظذ  ريوتفسظظظظظظظ 

األسلللموب الائلللوااي وىلللنا رلللارج ولللن ارادتنلللا كلللون البحلللث  يلللر موجلللو وىلللنا  إسظظظتخ منا 

فللللي  جيللللد ألنيللللن األكبللللر سللللنا مللللن السللللنة األولللللر )المللللواتي ( ياتبللللرن األكثللللر ربللللرة

ستردام لإلنستغرام.   إستغالل وا 
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 حسب الترصص. اتحوث: يوضح توزيع المب(10)الجدول رقم 

 المتغيرات التكرار النسبة %

%  ل ا  اجنبية 05 9,41 1

 عموم تجريبية 29 54,71 %

%  ا ا  وفمسفة 05 9,41 1

 تسيير و اقتصا  03 05,70 %

 رياضيا  08 %15,10

 تقن  رياض  03 %05,70

 المجموع 53 %100

 نسبة أكبر تمثل تجريبيةال العموم االناث نسبة أن (10)الج ول خالل من لنا يتضح

 (14)بتكرار(51,51%) بنسبة الرياضيا  شعبة وتميها  (05)بتكرار( 10,31%)  ق ر 

( 15,01% )بنسبة ق ر  وفمسفة آ ا  شعبة وفئة األجنبية ل ا  شعبة فئة وتميها

قتصا  تسير شعبة نسبة  األخير  المرتبة ف  وجا    (11)وبتكرار   رياض  تقن  وشعبة وا 

 (.16)بتكرار( 11,31%) بنسبة  ق ر  حيث

ا  الموات  يممن إلى إختيار الشع  ذالتمميو الثانوي     ذا راج  إلى طبيعة نظام التعميم

 العممية أكثر من ميمهن لمشع  األ بية. 
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 االجتماوي. حسب المستوى ات: يوضح توزيع المبحوث(10)الجدول رقم 

 المتغيرات التكرار النسبة %

 ضعيف 11 01,90 %

 متوسط 15 09,40 %  

 حسن 20 37,70 %

 جي  21 39,60 %

 أكثر من جي  16 11,30 %

 المجموع 53 %100

 نست راماإل لموق  المستخ ما  العينة مفر ا  أغم  أن أعال  (11رقم ) الج ول يوضح

 (63,31%) بنسبة"حسن"فئة تميها  (05)بتكرار( 65,21%) بنسبة "جي " فئة من  ن

 بنسبة جي  من أكثر ناثاإل ت أت حين ف  ولى األعن  بسيط ارقبف  (01)بتكرار

 بأضعف "ضعيف" فئة أخر تميها  ( 11)تكرارب (15,01%)تميه  (21)بتكرار (%55,61)

 .   (51)بتكرار ( 15,51% )نسبة

 فئة ن من  انست راماإل لموق  المستخ مين العينة مفر ا  أغم  كون ذلك تفسير ويمكن

 مستحقا   ف  وكذلك الما ية اإلمكانيا  لهما  اتان الفئتان أن يوضح ما و ذا وحسن  جي 

 المتوسط فئة عكس أكبر بشكل االستخ ام من مكنهم ما  ذاو  االنترني  بنسبة متوسط فئةلا

     .والضعيف
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حسللللللللب كيديللللللللة مئللللللللاىدة  ات: يوضللللللللح توزيللللللللع المبحوثلللللللل(10)الجللللللللدول رقللللللللم 

 األنستغرام.

 المتغيرات التكرار النسبة %

 بإرا تك 14 %26,40

 باالنتقا  03 %05,70

 عن وع  2%0 %37,70

 عن استع ا  بإنتضام 05 %09,40

 عن غير وع  04 %07,50

 بشكل فوضوي 07 %13,20

 المجموع 53 %100

 (%63.3)(أن أغمظظظظظظ  المبوحاثظظظظظظا  بنسظظظظظظبة 12يتضظظظظظظح لنظظظظظظا مظظظظظظن خظظظظظظالل الجظظظظظظ ول رقظظظظظظم) 

بتكظظظظظظظظظرار  (% 02.0)تظظظظظظظظظك بنسظظظظظظظظظبة را إ  تميهظظظظظظظظظا فئظظظظظظظظظة بيشظظظظظظظظظا  ن عظظظظظظظظظن وعظظظظظظظظظ (  01)بتكظظظظظظظظظرار 

تميهظظظظظظظا فئظظظظظظظة عظظظظظظظن (  13 )بتكظظظظظظظرار (%56.01)فئظظظظظظظة بشظظظظظظظكل فوضظظظظظظظوي بنسظظظظظظظبة تميهظظظظظظظا  ( 50)

تميهظظظظظظا فئظظظظظظة عظظظظظظن غيظظظظظظر وعظظظظظظ  بنسظظظظظظبة (  11)بتكظظظظظظرار (  %5.01)اسظظظظظظتع ا  بانتضظظظظظظام بنسظظظظظظبة 

 .(16 )بتكرار(  %1.3 ) قل فئة بنسبةأتميها (  10 )بتكرار (% 3.1)
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نسظظظظت رام عظظظظن وعظظظظ  وذلظظظظك راجظظظظ  موقظظظظ  اإل تشظظظظا   ر ذلظظظظك كظظظظون أكبظظظظر فئظظظظةويمكظظظظن تفسظظظظي 

 ظظظظظذ   الوقظظظظظ  عبظظظظظرالرغبظظظظظة الكبيظظظظظر  بقضظظظظظا  و مكانيظظظظظا  الما يظظظظظة والوقظظظظظ  الكظظظظظاف  تظظظظظوفر اإل إلظظظظظى

 .المنصة الجاذبة لهذ  الفئة

حسلللللب المغلللللة المسلللللتردمة فلللللي : يوضلللللح توزيلللللع المبحوثلللللات (10)الجلللللدول رقلللللم 

 تصدحين لألنستغرام .

 المتغيرات التكرار النسبة %

 العربية 12 %22,60

 الفرنسية 10 %18,90

 العامية 13 %24,50

 مزيج بين الم ا  18 %34,00

 المجموع 53 100%

 

 (54)بتكرار (%60 )بنسبة المبوحثا  أغم  أن (13) رقم الج ول خالل من لنا يتضح

 تميها العامية  تستخ من (56 )بتكرار (% 00.11 )نسبة تميها الم ا   بين مزيج يستخ من

  بتكرار (% 54.51 )نسبة  أقل تميها العربية  تستخ من (50 )بتكرار (% 00.21 )نسبة 

.الفرنسية تستخ من(  51 )   
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كبير  حيث أصبح   ب رجة اليوم  تواصمهم ل ة تاثر  المبحوثا أغم   أن نالحظ

 خرىبأ وت يير ا المفر ا  بعض فق ان عمى اسمب ثرؤ ي الذي مرألا الم ا   من مزيج

.اإلنست رام موق  من ا مستوح  

 حسب إستردام األنستغرام. ات: يوضح توزيع المبحوث(10)الجدول رقم 

 المتغيرات التكرار النسبة %

  ائما 22 %41,51

 احيانا 13 %24,51

 حس  الظروف 18 %34,01

 المجموع 53 100%

 نسظظظظظت رام  ائمظظظظظااإلن فئظظظظظة االنظظظظظاث تسظظظظظتخ من أيتضظظظظظح لنظظظظظا  (81)رقظظظظظم مظظظظظن خظظظظظالل جظظظظظ ول 

طبيعظظظظظظظظظظظة إلظظظظظظظظظظظى  تمثظظظظظظظظظظظل أكبظظظظظظظظظظظر نسظظظظظظظظظظظبة وذلمظظظظظظظظظظظك يعظظظظظظظظظظظو  (00 )بتكظظظظظظظظظظظرار (41,50% )بنسظظظظظظظظظظظبة

  تميهظظظظظظظا (54 )بتكظظظظظظظرار (34%)الممارسظظظظظظظا  اليوميظظظظظظظة وتميهظظظظظظظا فئظظظظظظظة حسظظظظظظظ  الظظظظظظظظروف بنسظظظظظظظبة 

 .(56 )بتكرار(  24,50%) فئة أحيانا بنسبة 

المواقظظظظظظظ  المسظظظظظظظتقطبة لممرا قظظظظظظظا  نسظظظظظظظت رام يعتبظظظظظظظر مظظظظظظظن اإلويمكظظظظظظظن تفسظظظظظظظير ذلظظظظظظظك كظظظظظظظون 

سظظظظظظظتفرا  ن بظظظظظظظالرأي  لمرحمظظظظظظظةبسظظظظظظظب  طبيعظظظظظظظة ا وحظظظظظظظبهن لمم ظظظظظظظامر    و إستكشظظظظظظظاف العظظظظظظظوالم  وا 

بظظظظظظراز الظظظظظظرأي و النقظظظظظظاش حظظظظظظول  والبحظظظظظظث عظظظظظظن إقامظظظظظظة العالقظظظظظظا  مظظظظظظ  األصظظظظظظ قا  والظظظظظظزمال   وا 
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الفضظظظظظا  يمبظظظظظ  اشظظظظظباعاتهن و إحتياجظظظظظاتهن اإلتصظظظظظالية  القضظظظظظايا وأيضظظظظظا التبضظظظظظ   كظظظظظون  ظظظظظذا

 المختمفة.

حسلللللللب سلللللللنوات إسلللللللتردام  ات: يوضلللللللح توزيلللللللع المبحوثللللللل(10)الجلللللللدول رقلللللللم 

 األنستغرام.

 المتغيرات التكرار النسبة %

 سنة 10سنة إلى  15من  28 %52,81

 سنة 16سنة إلى  10من  19 %35,81

 سنوا  16أكثر من 15 %19,41

 أكثر 11 %01,90

 المجموع 53 %100

 سظظظظظت رام وتشظظظظظير النتظظظظظائجاإلنيوضظظظظظح الجظظظظظ ول أعظظظظظال  مظظظظظ   اسظظظظظتخ ام أفظظظظظرا  العينظظظظظة لموقظظظظظ  

 (04)بتكظظظظظرار  (52,80%)الظظظظظى أن أكثظظظظظر نسظظظظظبة بظظظظظ وا منظظظظظذ سظظظظظنة الظظظظظى سظظظظظنتين وذلظظظظظك بنسظظظظظبة 

يسظظظظظظظظظظتخ مونه منظظظظظظظظظظذ سظظظظظظظظظظنتين الظظظظظظظظظظى ثالثظظظظظظظظظظة فظظظظظظظظظظ  حظظظظظظظظظظين  (55)بتكظظظظظظظظظظرار  (35,80%)تميهظظظظظظظظظظا 

  تميهظظظظظظظا أقظظظظظظظل نسظظظظظظظبة ذ أكثظظظظظظظر مظظظظظظظن ثالثظظظظظظظة سظظظظظظظنوا نظظظظظظظم (11)بتكظظظظظظظرار  (09,40%)يسظظظظظظظتخ من 

   .منذ س  سنوا  (15)بتكرار (%01,90 ) 
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 اث فظظظظظ  تسظظظظظجيل الظظظظظ خول الظظظظظى موقظظظظظ  نظظظظظالع يظظظظظ  مظظظظظن اإلقبظظظظظال إالسظظظظظب  رجظظظظظاع إو يمكظظظظظن 

لجاذبظظظظظظة مظظظظظظن المواقظظظظظظ  ا  ظظظظظظذا األخيظظظظظظر   حيظظظظظظث يعتبظظظظظظرتنظظظظظظوع خ ماتظظظظظظه  وتطبيقاتظظظظظظهلنسظظظظظظت رام األ

 .الذي يتيح لهن كل رغباتهن

حسللللب طبياللللة الئرصللللية التللللي  ثللللات: يوضللللح توزيللللع المبحو (01)الجللللدول رقللللم 

 يتصدح بيا األنستغرام.

 المتغيرات التكرار النسبة %

 بشخصية حقيقية 34 %64,21

 غير حقيقية 19 %35,81

 المجموع 53 %100

اغمظظظظظظ  افظظظظظرا  العينظظظظظظة تسظظظظظتخ م  شخصظظظظظظية حقيقيظظظظظظة  أن (51)يتبظظظظظين مظظظظظظن خظظظظظالل الجظظظظظظ ول 

 بتهن ثظظظظظم تميهظظظظظا نسظظظظظبةاب يظظظظظة تسظظظظظهيل عمميظظظظظة إيجظظظظظا  حسظظظظظ  (60)بتكظظظظظرار  (64,20%)بنسظظظظظبة 

شخصظظظظظظية  إسظظظظظظتخ امربمظظظظظظا يظظظظظظرغبن فظظظظظظ  بشخصظظظظظظية غيظظظظظظر حقيقيظظظظظظة ف (55)بتكظظظظظظرار  (%35,80

جظظظظظل التصظظظظظرف بكظظظظظل حريظظظظظة فظظظظظ  الموقظظظظظ  والخفظظظظظا   ظظظظظويتهم الحقيقيظظظظظة مظظظظظن أغيظظظظظر حقيقيظظظظظة مظظظظظن 

التسظظظظظظظظمية والترفيظظظظظظظظه  أجظظظظظظظظلالتعظظظظظظظظرض لمضظظظظظظظظايقا  وربمظظظظظظظظا مظظظظظظظظن  مظظظظظظظظن أجظظظظظظظظلخظظظظظظظظالل تعميقظظظظظظظظاتهم 

 تفضم  شخصية عن الحقيقية .
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حسلللللب ولللللدد السلللللاوات التلللللي  ات: يوضلللللح توزيلللللع المبحوثللللل(00)الجلللللدول رقلللللم 

 ييا في تصدح األنستغرام.تقض

 المتغيرات التكرار النسبة %

 اقل من ساعة 12 %22,61

 ساعة 20 %37,71

 ساعا  16ساعة إلى  0من 17 %32,11

 استخ ام غير مح و  14 %17,51

 المجموع 53 %100

موق   م   ق ر ا ساعة ف  تصفح  قضتعينة النالحظ من خالل الج ول أعال  ان افرا  

 (53)بتكرار  (% 32,10)ثم تميها نسبة   (01) بتكرار (37,70%) وذلك بنسبة االنست رام

 ( 22,60%)ثم تميها نسبة  بفارق بسيط من الفئة األولى من ساعتين الى ثالث ساعا 

ستخ ام غير إ (10)بتكرار  (07,50%)قل فئة بنسبة أميها ساعة  تقل من أ (50)بتكرار 

 مح و .

ع م توفير  لىإف  تصفح الموق   المبحوثا  تقضيهاالت   وربما يعو  سب  قصر الم   

العمل الى جان  ذلك قمة المعموما  المرا  التحصل و نش االتهم بال راسة ا  ية و لاإلمكانيا  الما

الفايسبوك عميها  وكذلك كون اإلنست رام فضا  تجاري اليق م ما   إعالمية كبير  مثل 

 اإلر اق.  إضافة الى التع  و 
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حسللللب الدتللللرات المدضللللمة لتصللللدح  ات: يوضللللح توزيللللع المبحوثلللل(00)م الجللللدول رقلللل

 .موقع االنستغرام

 المتغيرات التكرار النسبة %

 صباحا 13 %15,71

 زواال 17 %13,21

 مسا ا 13 %24,51

 ليال 18 %34,01

 ف  وق  متأخر من الميل 12 %22,61

 المجموع 53 %100

سظظظظظت رام حيظظظظظث نالحظظظظظظ ان أن ام موقظظظظظ  األوقظظظظظا  المفضظظظظظمة السظظظظظتخيبظظظظظين الجظظظظظ ول أعظظظظظال  

تميهظظظظظظظا الفئظظظظظظظة   (54)بتكظظظظظظظرار (  34%)افظظظظظظظرا  العينظظظظظظظة تفضظظظظظظظل الفتظظظظظظظر  الميميظظظظظظظة قظظظظظظظ ر  بنسظظظظظظظبة 

تميهظظظظظظظظظا الفئظظظظظظظظظة فظظظظظظظظظ  وقظظظظظظظظظ  متظظظظظظظظظأخر بنسظظظظظظظظظبة   (56)بتكظظظظظظظظظرار (  24,50%) المسظظظظظظظظظائية بنسظظظظظظظظظبة

 )بتكظظظظظظظظظظظرار (13,20%)تميهظظظظظظظظظظظا الفئظظظظظظظظظظظة زواال قظظظظظظظظظظظ ر  بنسظظظظظظظظظظظبة    (50 )بتكظظظظظظظظظظظرار (%22,60)

بتكظظظظظظظرار ( 05,70%)ت  الفتظظظظظظظر  الصظظظظظظظباحية فظظظظظظظ  المرتبظظظظظظظة األخيظظظظظظظر  بنسظظظظظظظبة أتظظظظظظظ بينمظظظظظظظا   (13

(16). 

ال توجظظظظظ  فظظظظظروق إحصظظظظظائية كبيظظظظظر  بالنسظظظظظبة  أنظظظظظه وممظظظظظا نسظظظظظتنتجه مظظظظظن القظظظظظرا ا  السظظظظظابقة 

م بإعتبظظظظظظار أن الموقظظظظظظ  يعتبظظظظظظر مظظظظظظن المواقظظظظظظ  نسظظظظظظت راسظظظظظظتخ ام اإللتظظظظظظ  يفضظظظظظظمونها إلا لألوقظظظظظظا 
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يظظظظظظظرتبط بوقظظظظظظظ  معظظظظظظظين مظظظظظظظ  اإلسظظظظظظظتعمال وقظظظظظظظ  سظظظظظظظهل اإلسظظظظظظظتعمال  ال  المتاحظظظظظظظة و المجانيظظظظظظظة

   الحاجة الى ذلك فقط.

 .حسب مكان استردام االنستغرام ثات: يوضح توزيع المبحو (00)الجدول رقم 

 المتغيرات التكرار النسبة %

 المنزل 30 %56,61

 ف  المواصال  11 11,91%

 الثانوية 16 %11,31

 األماكن العامة 17 %13,21

 اخرى 19 %17,01

 المجموع 53 %100

سظظظظظظظبة ن نا (56)نالحظظظظظظظظ مظظظظظظظن خظظظظظظظالل الجظظظظظظظ ول اإلسظظظظظظظتخ ام توزيظظظظظظظ  المبحوثظظظظظظظا  حسظظظظظظظ  

 (17%)تميهظا فئظة أخظرى بنسظبة    نست رام ف  المنظزلاإليتصفحون  (61) بتكرار (%56,60)

تميهظظظا فئظظظة    (13 )بتكظظظرار (13,20% )ثظظظم تميهظظظا فئظظظة األمظظظاكن األخظظظرى بنسظظظبة   (15)بتكظظظرار 

 تميهظا اقظل فئظة فظ  الموصظال  بنسظبة   رق بسظيطفظا ( 12)بتكظرار  (11,30%)الثانوية بنسبة 

 .(15 ) بتكرار (%01,90 )
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ذي عرفتظظظه االنترنظظظ  التطظظظور التكنولظظظوج  خظظظالل ارونظظظة األخيظظظر  الظظظإلظظظى وذلظظظك راجظظظ  ربمظظظا 

رتبظاط األنسظت رام وتوس  الشبكا  ف  المنازل  الى جان  ذلك وجظو  الوقظ  المتظاح لمتصظفح  وا 

 ما  المنزلية.باإلستخ ا

حسللللب االيلللللام التللللي تسلللللتردمين  ات: يوضلللللح توزيللللع المبحوثللللل(00 )الجللللدول رقللللم

 .فييا االنستغرام

 المتغيرات التكرار النسبة %

 يام العا يةاأل 24 %45,31

 أيام العطل 16 %11,31

 نهاية االسبوع 17 %13,21

 حس  الظروف 16 %30,21

 المجموع 53 %100

األيام  را  العينة ف  استخ ام االنست رامأفضيها قام الت  ييوضح الج ول أعال  األي

حس  الظروف  ستخ امهاإلخريا  تفضمن واأل(  00 )بتكرار(45,30%)كثر نسبةأالعا ية 

   (13)بتكرار( 13,20%)تميها فئة نهاية األسبوع بنسبة   (52 )بتكرار (30,20% )بنسبة

 .(12)بتكرار  (11,30%)تميها الفئة األخير  أيام العطل بنسبة 

تتعظظظظظظظ    وافعهظظظظظظن إلسظظظظظظظتخ ام اإلنسظظظظظظظت رام فمظظظظظظظنهن مظظظظظظظن المسظظظظظظظتخ ما  نفسظظظظظظر ذلظظظظظظظك كظظظظظظظون 

يمجظظظظأ لهظظظظذ  الشظظظظيكة لكسظظظظر الظظظظروتين اليظظظظوم  ومظظظظنهن مظظظظن يمجظظظظأن إليهظظظظا بسظظظظب  العظظظظا    كظظظظذلك 
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كونظظظظظه وسظظظظظيمة لمتحظظظظظ ث والتواصظظظظظل مظظظظظ  األخظظظظظرين  وأيضظظظظظا وسظظظظظيمة لمتبضظظظظظ  و التسظظظظظوق  ومظظظظظن 

ين و المشظظظظظظظا ير مظظظظظظن أجظظظظظظل التظظظظظظظرويج بأعمظظظظظظالهم الفنيظظظظظظة )رسظظظظظظظم  أكثظظظظظظر روا   يسظظظظظظتعممه الفنظظظظظظان

 في يو  عزف عمى البيانو(  وأيضا كونه وسيمة لم عاية واإلشهار.  

حسللللب االجيللللزة التللللي تسللللتردميا  ات: يوضللللح توزيللللع المبحوثلللل(00)الجللللدول رقللللم 

 .في تدح االنستغرام

 المتغيرات التكرار النسبة %

 كمبيوتر مكتب  12 %13,81

 كمبيوتر محمول 11 %20,81

  اتف ذك  36 %67,91

 لوحة الكترونية 14 %17,51

 المجموع 53 %100

تبظظظظظين النتظظظظظائج الجظظظظظ ول أعظظظظظال  ان اكثظظظظظر مظظظظظن نصظظظظظف االفظظظظظرا  العينظظظظظة يظظظظظ خمن االنسظظظظظت رام 

تميهظظظظظظظظظظظظظظظظا نسظظظظظظظظظظظظظظظظبة   (62)بتكظظظظظظظظظظظظظظظظرار  (67,90%)باسظظظظظظظظظظظظظظظظتخ ام الهظظظظظظظظظظظظظظظظاتف الظظظظظظظظظظظظظظظظذك  بنسظظظظظظظظظظظظظظظظبة 

ثظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظم   كمبيوتر محمظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظوليظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ خمون االنسظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظت رام بظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظال (55 )بتكظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظرار(%20,80)

 03,80% )ونسظظظظظظظظظظظبة  عظظظظظظظظظظظن طريظظظظظظظظظظظق لوحظظظظظظظظظظظة الكترونيظظظظظظظظظظظة (10 )بتكظظظظظظظظظظظرار( 07,50%)نسظظظظظظظظظظظبة

 باستخ ام كمبيوتر مكتب .  (14 )بتكرار(
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 الذكيظظظظظظة  الهواتظظظظظظف أنتشظظظظظظار حيظظظظظظث الجزائظظظظظظرمن عرفتظظظظظظه بالتطورالظظظظظظذي ذلظظظظظظك تقسظظظظظظيم ويمكظظظظظظن

ة تقنيظظظظظظظ وكظظظظظظظذا الجهظظظظظظظ  وتظظظظظظظوفير الوقظظظظظظظ  ربظظظظظظظح ذلظظظظظظظك الظظظظظظظى إستعمالها ضظظظظظظظف وسظظظظظظظهولة وسظظظظظظظرعة

6G4,G .الت  سهم  لممستخ ما  الولوج لالنستفرام من  واتفهم الذكية 

ايلللللة ااسلللللتردام للللللدى حسلللللب م ات: يوضلللللح توزيلللللع المبحوثللللل(00)الجلللللدول رقلللللم 

 .أفراد الاينة

 المتغيرات التكرار النسبة %

 بمفر ك 25 %47,21

 ص قائكأم   14 %26,41

 فرا  العائمةأم   16 %11,31

 م  زمال  18 %15,11

 المجموع 53 %100

يبظظظظ و مظظظظن خظظظظالل الجظظظظ ول ان اغمبيظظظظة افظظظظرا  العينظظظظة تسظظظظتخ م االنسظظظظت رام بمفظظظظر  ن وذلظظظظك 

تميهظظظظظظظظظظا فئظظظظظظظظظظة مظظظظظظظظظظ  األصظظظظظظظظظظ قا  والتظظظظظظظظظظ  قظظظظظظظظظظ ر  بنسظظظظظظظظظظبة  (01)بتكظظظظظظظظظظرار  (47,20%)بنسظظظظظظظظظظبة 

مظظظظظظظ  زمظظظظظظظال  ثظظظظظظظم تميهظظظظظظظا  (14)بتكظظظظظظظرار  (15,10%)تميهظظظظظظظا نسظظظظظظظبة  (50)بتكظظظظظظظرار  (%26,40

 .(12 )بتكرار (11,30%)مة بنسبة الفئة األخير  م  افرا  العائ
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ويمكظظظظظظظظن تفسظظظظظظظظير ذلظظظظظظظظك الظظظظظظظظى االسظظظظظظظظتخ ام الكبيظظظظظظظظر لمهظظظظظظظظاتف حيظظظظظظظظث يتطمظظظظظظظظ  مسظظظظظظظظتخ ما  

المفهم واالسظظظظظتيعا  الجيظظظظظ   ربظظظظظح الوقظظظظظ   القظظظظظ ر  عمظظظظظى التركيظظظظظز لمحصظظظظظول عمظظظظظى كافظظظظظة واحظظظظظ 

 .ضف الى ذلك االنتشار الهائلالمعموما  المرا  الوصول و التحصل عميها 

 .حسب االستردامات لألنستغرام ثاتح توزيع المبحو : يوض(00)الجدول رقم 

 المتغيرات التكرار النسبة %

 ف  ال راسة 12 %13,81

تصال بالعائمةاإلف   14 %17,51  

 ف  ال ر شة 34 %64,21

خرىأ 13 %24,51  

 المجموع 53 %100

اانستغرامفراد الاينة تستردمن أيوضح الجدول أواله ان  – 00  

بنسبة   %64,20 جاوز نست رام الفرصة لتاإلف  ال ر شة حيث يوفر لهم  60كرار بت 

24,50% تمام المشترك وتميها نسبة اإلح اث ذا  األوالبث ف  مختمف القضايا و  بتكرار  

أخرى ثم تميها نسبة  56 %07,50 تميها النسبة األخير   10بتكرار   %03,80  10بتكرار  

لهن الفرصة الكتسا  خبرا  ج ي   ف  ال راسة ب اف  التبا ل المعموما  حيث توفر  
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حسللللب اىتمامللللاتيم ونللللد اسللللتردام  ات: يوضللللح توزيللللع المبحوثلللل(00)الجللللدول رقللللم 

 االنستغرام

 المتغيرات التكرار النسبة %

 المنتجا  11 %11,91

 الخ ما  12 %13,81

 التبض  12 %13,81

 التسوق 14 %17,51

 مشا    الفي يو ا  25 %47,21

 خرىأ 19 %35,81

 المجموع 53 %100

تسظظظظظظظظتخ من  (01 )بتكظظظظظظظظرار( 47,20%)يتضظظظظظظظظح مظظظظظظظظن خظظظظظظظظالل جظظظظظظظظ ول أعظظظظظظظظال  ان نسظظظظظظظظبة 

ثظظظظظظظم  (55)بتكظظظظظظظرار  (35,80% )جظظظظظظظل مشظظظظظظظا    الفيظظظظظظظ يو ا  تميهظظظظظظظا نسظظظظظظظبةأنسظظظظظظظت رام مظظظظظظظن اإل

 (03,80%)مظظظظظظظظن اجظظظظظظظظل التسظظظظظظظظوق تميهظظظظظظظظا بنسظظظظظظظظبة (10)بتكظظظظظظظظرار  ( 07,50%)تميهظظظظظظظظا نسظظظظظظظظبة 

       بتكظظظظظظظظظرار(  01,90%)ا اقظظظظظظظظل نسظظظظظظظظبة جظظظظظظظظل الخظظظظظظظظ ما  والتبضظظظظظظظظ  تميهظظظظظظظظأمظظظظظظظظن ( 10)بتكظظظظظظظظرار 

جظظظظظظل المنتجظظظظظا  وبالتظظظظظظال  التزويظظظظظ  بمعمومظظظظظظا  حظظظظظول التنظظظظظظوع التظظظظظ  تزخظظظظظظر بهظظظظظظا أمظظظظظن  ( 15 )

 .البال 
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حسلللب نلللوع المحتلللوي اللللني تر بنلللا  ات: يوضلللح توزيلللع المبحوثللل(00)الجلللدول رقلللم 

 في مئاىدتو.

 المتغيرات التكرار النسبة %

 زيا  والمالبساأل 16 %11,31

 الصحة و المياقة 11 %11,91

 الرياضة النسائية 12 %13,81

 ال راما 13 %15,71

 الرقص و ال نا  14 %17,51

 حصص التنمية البشرية 13 %15,71

 محتوى نمط الحيا  16 %30,21

 خرىأ 18 %34,01

 المجموع 53 %100

 لتمثظظظظظ ( 54)بتكظظظظظرار  (% 34)يبظظظظظ و لنظظظظظا مظظظظظن خظظظظظالل الجظظظظظ ول ان افظظظظظرا  العينظظظظظة بنسظظظظظبة 

مظظظظظظن محتظظظظظظوى نمظظظظظظط الحيظظظظظظا   (52)بتكظظظظظظرار  (30,20%)فئظظظظظظة أخظظظظظظرى تميهظظظظظظا نسظظظظظظبة   ظظظظظظ  اكبظظظظظظر

مظظظظظظن األزيظظظظظظا   ( 12) بتكظظظظظظرار (  11,30%)بفظظظظظظارق بسظظظظظظيط مظظظظظظن الفئظظظظظظة األولظظظظظظى تميهظظظظظظا نسظظظظظظبة 

مظظظظظظظظن الظظظظظظظظرقص وال نظظظظظظظظا  تميهظظظظظظظظا نسظظظظظظظظبة  (10)بتكظظظظظظظظرار  (07,50%)والمالبظظظظظظظظس تميهظظظظظظظظا نسظظظظظظظظبة 
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قظظظظظل فئظظظظظة ألتنميظظظظظة البشظظظظظرية كميهظظظظظا رما وحصظظظظظص امظظظظظرتين مظظظظظن الظظظظظ (16)بتكظظظظظرار  ( %05,70)

 اصغر نسبة.  (10)بتكرار  (01,90%)مثم  

مللللن رلللالل ىللللنه النتللللاات أن المراىقلللات تدضللللمن مئلللاىدة الديللللديوىات بغيللللة نالحلللظ 

الترفيللللللو و التسللللللميةج ائللللللباع الحاجللللللات والتطمللللللع ومللللللر كللللللل مللللللاىو جديللللللد وسلللللليل 

بين ميللللارات مللللن اابج ولللللتامم أئلللليا  تديللللدىن فللللي الحيللللاةج إضللللافة الللللر أكتسللللااالسللللتي

 رالل مئاىدتين لمديديوىات تمكنين من توظيديا في الامل.

حسللللب المحتويللللات التللللي تدضللللمنيا  ات: يوضللللح توزيللللع المبحوثلللل(01)الجللللدول رقللللم 

 ومر موقع األنستغرام.

 المتغيرات التكرار النسبة %

 في يو ا  16 %30,21

 صور 14 %26,41

 مقاال  11 %20,81

 قى اخرمقاط  الموسي 12 %22,61

 المجموع 53 %100

مظظظظظظظظن  (52)بتكظظظظظظظظرار (30,20%)ن نسظظظظظظظظبة أ( 01نالحظظظظظظظظظ مظظظظظظظظن خظظظظظظظظالل الجظظظظظظظظ ول ) – 01

تفضظظظظظظظظمن  (50)بتكظظظظظظظظرار ( 26,40%)المرا قظظظظظظظظا  تفضظظظظظظظظمن مشظظظظظظظظا    الفيظظظظظظظظ يو ا   و نسظظظظظظظظبة 
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  ثظظظظظظظم جظظظظظظا   فظظظظظظظ  تفضظظظظظظمن مقظظظظظظظاط  الموسظظظظظظيقى (50)بتكظظظظظظظرار  (22,60%)الصظظظظظظور ونسظظظظظظبة 

 .(55)بتكرار  (20,80%)المرتبة األخير  مقاال  بنسبة 

شظظظظظظا    الفيظظظظظظ يو ا  ب يظظظظظظة نالحظظظظظظظ مظظظظظظن خظظظظظظالل  ظظظظظظذ  النتظظظظظظائج أن المرا قظظظظظظا  تفضظظظظظظمن م 

سظظظظظظظظظهل والتطمظظظظظظظظظ  عمظظظظظظظظظى كظظظظظظظظظل مظظظظظظظظظا  ظظظظظظظظظو ج يظظظظظظظظظ  و    التسظظظظظظظظظمية إلشظظظظظظظظظباع الحاجظظظظظظظظظا الترفيظظظظظظظظظه و 

 .ستيعا اإل

حسللللب انللللدفاوتيم إلللللر اسللللتردام  ات: يوضللللح توزيللللع المبحوثلللل(00)الجللللدول رقللللم 

 األنستغرام.

 لمتغيراتا التكرار النسبة %

 التسمية و الترفيه 16 %11,31

 التواصل م  االص قا  10 %18,91

 التثقيف 14 %17,01

 الهرو  من ض ط الحيا  اليومية 12 %11,31

 تجاوز الروتين 11 %20,81

 التعرف عمى اشخاص ج   11 %20,81

 المجموع 53 %100
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مظظظظظظن  (55)بتكللللللرار(20,80%)نسللللللبة  أن (00)نالحللللللظ مللللللن رللللللالل الجللللللدول رقللللللم

التعظظظظظرف عمظظظظظى أشظظظظظخاص جظظظظظ    نسظظظظظت رام بظظظظظ اف  تجظظظظظاوز الظظظظظروتين و اإلالمبحوثظظظظظا  يسظظظظظتخ من 

خظظظظظظظظرين  ثظظظظظظظظم التثقيظظظظظظظظف بظظظظظظظظ اف  التواصظظظظظظظظل مظظظظظظظظ  األ (54)بتكظظظظظظظظرار  (18,90%)وتميهظظظظظظظظا نسظظظظظظظظبة 

 ط ضظظظظظالهظظظظظرو  مظظظظظن تسظظظظظمية والترفيظظظظظه و وفظظظظظ  المرتبظظظظظة األخيظظظظظر  ال (14)بتكظظظظظرار (17%)بنسظظظظظبة

 .(12)ربتكرا (11,30%)الحيا  اليومية بنسبة

ا  تسظظظظظظظمح بتكظظظظظظظوين نسظظظظظظظت رام يتميظظظظظظظز بتقنيظظظظظظظمكظظظظظظظن تفسظظظظظظظير  ظظظظظظظذ  النتظظظظظظظائج كظظظظظظظون أن اإلوي 

 ى كسر الروتين.إلل وتجا ل وجها  النظر مما يؤ ي التواصالعالقا  ص اقة و 

: يوضلللح توزيلللع المبحوثلللات حسلللب الحاجلللات التلللي يمبييلللا ليلللم (02)الجلللدول رقلللم 

 موقع االنستغرام.

 المتغيرات التكرار النسبة %

 التنفيس و التعبير بحرية 10 %13,81

 الحصول عمى المعموما  15 %11,91

 الهرو  من الواق  10 %17,51

 من ثقافا  اخرى بأشخاصاالتصال  13 %13,21

 االنفتاح عمى عا ا  و تقالي  ج ي   14 %15,11

 تجاوز الروتين 12 %22,61

 التعرف عمى انماط حيا  مختمفة 15 %17,01
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 خرىأ 15 %18,91

 المجموع 53 %100

بتكظظظظظظظظرار (22,60%)يتبظظظظظظظظين لنظظظظظظظظا ان نسظظظظظظظظبة  (00)مظظظظظظظظن خظظظظظظظظالل معطيظظظظظظظظا  الجظظظظظظظظ ول رقظظظظظظظظم

مظظظظظظن المبحوثظظظظظظا  فظظظظظظ  فئظظظظظظة تجظظظظظظاوز الظظظظظظروتين تميهظظظظظظا فئظظظظظظة التعظظظظظظرف عمظظظظظظى أنمظظظظظظاط الحيظظظظظظا  (50)

فئظظظظظظظظظة ( 14)رار بتكظظظظظظظظظ (15,10%)و تميهظظظظظظظظظا نسظظظظظظظظظبة (15)بتكظظظظظظظظظرار (17%)المختمفظظظظظظظظظة بنسظظظظظظظظظبة 

فئظظظظظظظة االتصظظظظظظظال  (13)بتكظظظظظظظرار (13,20%)ونسظظظظظظظبةتقاليظظظظظظظ  ج يظظظظظظظ   اإلنفتظظظظظظظاح عمظظظظظظظى عظظظظظظظا ا  و 

 بتكظظظظظرار (07,50%)تميهظظظظظا فئظظظظظة الهظظظظظرو  مظظظظظن الواقظظظظظ  بنسظظظظظبةو  مظظظظظن ثقافظظظظظا  أخظظظظظرى بأشظظظظظخاص

بتكظظظظظظرار  (01,90%)وفظظظظظ  المرتبظظظظظظة األخيظظظظظظر  فئظظظظظظة الحصظظظظظول عمظظظظظظى المعمومظظظظظظا  بنسظظظظظظبة  (10)

(15). 

  لوق .  سنهم يسعون الى تقضية اببس و ذا راج  الى أن المبحوثا  و 

: يوضلللللح توزيلللللع المبحوثلللللات حسلللللب االئلللللباوات التلللللي يوفرىلللللا (02)الجللللدول رقلللللم

 ليم موقع االنستغرام.

 المتغيرات التكرار النسبة %

 ربط عالقة ص اقة 13 %13,21

 التعرف عمى اشخاص من الجنس االخر 15 %01,91

 ايجا  حمول لمشاكل اجتماعية 15 %01,91
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 تعمم الم ا  16 %30,21

 حتكاك بأنماط تفكير ج ي اإل 12 %11,31

 تنمية الرصي  المعرف  12 %11,31

 تس  الحاجة المعرفية 12 %11,31

 خرىأ 10 %18,91

 المجموع 53 %100

مظظظظظظظن المبحوثظظظظظظظا   (52)بتكظظظظظظظرار (30,20%)أن نسظظظظظظظبة  (06)يبظظظظظظظين لنظظظظظظظا الجظظظظظظظ ول رقظظظظظظظم 

فئظظظظظظة  فظظظظظظ  مظظظظظظن المبحوثظظظظظظا  (51)بتكظظظظظظرار (18,90%)  تميهظظظظظظا نسظظظظظظبة ظظظظظظ  فئظظظظظظة تعمظظظظظظم الم ظظظظظظا 

تميهظظظظظظظا فئظظظظظظظا  و  (13)بتكظظظظظظظرار  (13,20%)أخظظظظظظظرى  ثظظظظظظظم فئظظظظظظظة ربظظظظظظظط عالقظظظظظظظة صظظظظظظظ اقة بنسظظظظظظظبة 

كيظظظظظظظظظر ج يظظظظظظظظظ  تنميظظظظظظظظظة كظظظظظظظظظل مظظظظظظظظظن اإلحتكظظظظظظظظظاك بأنمظظظظظظظظظاط تف (12)بتكظظظظظظظظظرار  (11,30%)بنسظظظظظظظظظبة 

وأقظظظظظظل نسظظظظظظبة فظظظظظظ  فئتظظظظظظ  التصظظظظظظرف عمظظظظظظى تسظظظظظظ  الحاجظظظظظظة المعرفيظظظظظظة فئظظظظظظة الرصظظظظظظي  المعرفظظظظظظ  و 

اجتماعيظظظظظظظظظظظة بنسظظظظظظظظظظظبة  أشظظظظظظظظظظخاص مظظظظظظظظظظظن الجظظظظظظظظظظظنس األخظظظظظظظظظظظر وفئظظظظظظظظظظظة إيجظظظظظظظظظظا  الحمظظظظظظظظظظظول لمشظظظظظظظظظظظاكل

 .(15)بتكرار (%01,90)

كونهظظظظظظا جظظظظظظز  مظظظظظظن و ظظظظظظذا يظظظظظظ ل عمظظظظظظى أن المبحوثظظظظظظا  يسظظظظظظعين الظظظظظظى تطظظظظظظوير مظظظظظظن ل ظظظظظظتهم  

  ونفسظظظظظظظر ذلظظظظظظظك كظظظظظظظون أن موقظظظظظظظ  اإلنسظظظظظظظت رام يظظظظظظظوفر الع يظظظظظظظ  مظظظظظظظن اإلشظظظظظظظباعا  والتظظظظظظظ  الثقافظظظظظظظة

تتظظظظظوزع فظظظظظ  أ ظظظظظم المبحوثظظظظظا  منهظظظظظاا إكتسظظظظظا  الم ظظظظظا   التواصظظظظظل الظظظظظذي يمكننظظظظظا مظظظظظن التعظظظظظرف 
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اص وبالتظظظظال  التظظظظزو  بأنمظظظظاط تفكيظظظظر ج يظظظظ    تسظظظظا م فظظظظ  رفظظظظ  الرصظظظظي  المعرفظظظظ  عمظظظظى أشظظظظخ

 وتنميته.

: يوضلللللللح توزيلللللللع المبحوثلللللللات حسلللللللب درجلللللللة روصصلللللللت (02)الجلللللللدول رقلللللللم 

 المامومات التي يئاركنيا ومر موقع االنستغرام.

 المتغيرات التكرار النسبة %

 تمنعين معموماتك الشخصية عمى االخرين 16 %30,21

 تشاركين كل ما يخصك م  روا  الموق  16 %15,71

 تتسرين عمى بعض المعموما  الت  ترينها حساسة 28 %52,81

 ررىأ 12 %11,31

 المجموع 53 %100

نالحظظظظظظ أن المبحظظظظظوثين يفضظظظظظمون التسظظظظظتر عمظظظظظى بعظظظظظض  (00)مظظظظظن خظظظظظالل الجظظظظظ ول رقظظظظظم 

 تميهظظظظظظظظظا (04)بتكظظظظظظظظظرار  (52,80%)المعمومظظظظظظظظظا  التظظظظظظظظظ  يرونهظظظظظظظظظا حساسسظظظظظظظظظة وذلظظظظظظظظظك بنسظظظظظظظظظبة 

معمومظظظظظظظظاتهن الشخصظظظظظظظية عمظظظظظظظظى تمنعنظظظظظظظا  مظظظظظظظظن الفئظظظظظظظة التظظظظظظظظ  (52)بتكظظظظظظظرار  (30,20%)نسظظظظظظظبة

أقظظظظظظظل فئظظظظظظة  ظظظظظظظ  فئظظظظظظة أخظظظظظظظرى و تميهظظظظظظا  (12)بتكظظظظظظظرار  (11,30%)تميهظظظظظظظا نسظظظظظظبة و    األخظظظظظظرين

 (05,70%)يخصظظظظظظظهن مظظظظظظظ  روا  الموقظظظظظظظ  بنسظظظظظظظبة  فئظظظظظظظة المرا قظظظظظظظا  التظظظظظظظ  تشظظظظظظظاركن كظظظظظظظل مظظظظظظظا

 .(16)بتكرار 
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و  القظظظظظظيم و العظظظظظظا ا  لظظظظظظ ى المبحوثظظظظظظا  ويمكظظظظظظن تفسظظظظظظير ذلظظظظظظك مظظظظظظن خظظظظظظالل اختالفظظظظظظا  و 

ربمظظظظظظظا السظظظظظظظب  راجظظظظظظظ  غمظظظظظظظى إخفظظظظظظظا   ظظظظظظظويتهم الحقيقيظظظظظظظة ألجظظظظظظظل الحريظظظظظظظة  ون التطمظظظظظظظ  عمظظظظظظظى 

 .معموماتهن

: يوضلللح توزيلللع المبحوثلللات حسلللب االئللليا  التلللي ياتقلللدن انيلللا (02)الجلللدول رقلللم 

 تسبب لين االحراج اثنا  استردام االنستغرام.

 المتغيرات التكرار النسبة %

 الصور الت  تحممينها 10 %13,81

 ال ر شا  الشخصية الخاصة بك 11 %20,81

 أرائك السياسية أو ال ينية او الفكرية 10 %13,81

 عالقاتك عبر الموق  14 %15,11

 بعض الفي يو ا  الجريئة 15 %18,91

 بعض ال عوا  لص اقة 13 %13,21

 أخرى 56 %24,51

 المجموع 53 %100

أعظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظال  أن اعمظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظى نسظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظبة قظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ر  يوضظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظح الجظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ول  – 01

لفئظظظظظظظظة أخظظظظظظظظرى  تميهظظظظظظظظا فئظظظظظظظظة ال ر شظظظظظظظظا  الشخصظظظظظظظظية إضظظظظظظظظافة بظظظظظظظظك (56)بتكظظظظظظظظرار(1%24,5) 

   ةالفي يو ا  الجريئة بنسب ضة بعفئتميها  (55)بتكرار( 20,80%)بنسبة 
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   وتميهظظظظظظظا نسظظظظظظظبةفئظظظظظظظة عالقظظظظظظظا  عبظظظظظظظر الموقظظظظظظظ   (4)بتكظظظظظظظرار%1051,تميهظظظظظظظا نسظظظظظظظبة (%18,90)

أقظظظظظظظل نسظظظظظظظبة فظظظظظظظ  فئتظظظظظظظ   تميهظظظظظظظاو  لظظظظظظظ عوا  لصظظظظظظظ اقةفئظظظظظظظة بعظظظظظظظض ا( 3)بتكظظظظظظظرار (%13,20) 

 (03,80%)الصظظظظظظور التظظظظظظ  تحممينهظظظظظظا وفئظظظظظظة أرائظظظظظظك السياسظظظظظظية أو ال ينيظظظظظظة أو الفكريظظظظظظة بنسظظظظظظبة 

 (.0)بتكرار

نالحظظظظظظظظظ مفظظظظظظظظرا   العينظظظظظظظظة أغمظظظظظظظظبهم تعتقظظظظظظظظ ن أن ال ر شظظظظظظظظا  الخاصظظظظظظظظة بهظظظظظظظظن تسظظظظظظظظب  لهظظظظظظظظن و 

 اإلحراج ربما يعو  السب  إلى الرغبة ف  التصرف بكل حرية.

: يوضللللح توزيللللع المبحوثللللات حسللللب المواضلللليع التللللي تناقئللللنيا (02)قللللم الجللللدول ر 

 مع االصدقا  في االنستغرام.

 المتغيرات التكرار النسبة %

 العا ا  و التقالي  15 %11,91

 ال ين و االعراف 10 %13,81

 الم ة 15 %19,4

 ار ا  و الفنون 17 %13,20

 التاريخ 16 %11,31

 اخرى 32 %60,40

 لمجموعا 53 %100
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مظظظظظظن المبحوثظظظظظظا  يناقشظظظظظظظن  (2)بتكظظظظظظرار(60,40%)أن نسظظظظظظبة  (02)يبظظظظظظين الجظظظظظظ ول رقظظظظظظم 

و بعظظظظظظظظ  ا  (3)بتكظظظظظظظظرار (13,20%)فئظظظظظظظظة أخظظظظظظظظرى تميهظظظظظظظظا مواضظظظظظظظظي  اال ا  و الفنظظظظظظظظون بنسظظظظظظظظبة 

فيمظظظظظظظظظظظظظظظظظظظا يخظظظظظظظظظظظظظظظظظظظص الم ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظة و ( 2)بتكظظظظظظظظظظظظظظظظظظظرار (11,30%)مواضظظظظظظظظظظظظظظظظظظظي  التظظظظظظظظظظظظظظظظظظظاريخ بنسظظظظظظظظظظظظظظظظظظظبة 

مظظظظظظظظ  مواضظظظظظظظظي  عظظظظظظظظا ا   فيمظظظظظظظظا احت( 0)بتكظظظظظظظظرار ( 6.4) بةوتميهانسظظظظظظظظ( 1)بتكظظظظظظظظرار(%09,40)

    .(5)بتكرار (01,90%)و التقالي  أقل نسبة ق ر    

نالحظظظظظظظظ أن أغمظظظظظظظ  المبحوثظظظظظظظا  تنظظظظظظظاقش مواضظظظظظظظي  األ   و الفنظظظظظظظون إلكتسظظظظظظظا  ثقافظظظظظظظا  

 أخرى بإعتبار األ   و الفنون جز  من عناصر الهوية.

: يوضللللح توزيللللع المبحوثللللات حسللللب تدللللاوالتين مللللع المواضلللليع (02)الجللللدول رقللللم 

 االنستغرام.ومر موقع 

 المتغيرات التكرار النسبة %

 المشاركة 14 %17,51

 التعميق 17 %13,21

 االعجا  18 %34,01

 االكتفا  بالقرا   24 %45,31

 المجموع 53 %100

مظظظظظظظظظظظن  (00)بتكظظظظظظظظظظظرار(%01.61)نالحظظظظظظظظظظظظ مظظظظظظظظظظظن خظظظظظظظظظظظالل الجظظظظظظظظظظظ ول أعظظظظظظظظظظظال  أن نسظظظظظظظظظظظبة 

 بتكظظظظظظرار (34%)  بنسظظظظظظبة عجظظظظظظااإلتميهظظظظظظا فئظظظظظظة   كتفظظظظظظا  بظظظظظظالقرا   اإلالمبحوثظظظظظظا   ظظظظظظ  الفئظظظظظظة 
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فئظظظظظظظة   لفئظظظظظظظة التعميظظظظظظظق جظظظظظظظا   فظظظظظظظ  المرتبظظظظظظظة األخيظظظظظظظر  (3بتكظظظظظظظرار (13,20%)ونسظظظظظظظبة  (00)

 (.  0) بتكرار (07,50%)المشاركة بنسبة 

 تجا اتهم وفرق السن بينهم.إلى وا   تماما  اإلو ذا راج  الى تكوين  

: يوضللللح توزيللللع المبحوثللللات حسللللب مسللللاىمة األنسللللتغرام فللللي (02)الجللللدول رقللللم 

 .تازير الاادات و التقاليد الجزاارية لديين

 المتغيرات التكرار النسبة %

 نعم 35 %66,01

 ال 18 %34,01

 المجموع 53 %100

من المبحوثا  يعتق ون أن ( 61)بتكرار( 66%)نسبة  أن (04)يبين لنا الج ول رقم 

 ال بنسبة فئة ميهاتيسا م ف  تعزيز العا ا  والتقالي  الجزائرية ل يهن  اإلنست رام  موق

 (.54) بتكرار (60%(

الشع   عبقريةلتقالي  كونها تمج  خصوصية و اذا ما أ ى إلى التمسك بالعا ا  و و  

 ف  كل جوان  الحيا .الجزائري عمى مر العصور و 
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 : يوضح توزيع المبحوثات حسب ااجابة انا كانت بنام أو ال.(02)الجدول رقم 

 المتغيرات التكرار النسبة %

 التعريف بها 10 %28,61

 الترويج لها 11 %31,41

 تبمي ها بم ا  اخرى 14 %40,01

 المجموع 35 %100

مظظظظظظظظن المبحوثظظظظظظظظا  فظظظظظظظظ  فئظظظظظظظظة  (50) بتكظظظظظظظظرار( 40%)يبظظظظظظظظين الجظظظظظظظظ ول أعظظظظظظظظال  أن نسظظظظظظظظبة 

لفئظظظظظة التظظظظظرويج لهظظظظظا  ثظظظظظم فئظظظظظة ( 55)بتكظظظظظرار (31,40%)تبم هظظظظظا بم ظظظظظا  أخظظظظظرى  تميهظظظظظا نسظظظظظبة 

 (.  51)بتكرار (28,60%)التعريف بها بنسبة 

و ظظظظظظذا راجظظظظظظ  الظظظظظظى أن الم ظظظظظظا  األخظظظظظظرى قظظظظظظ  سظظظظظظا م  فظظظظظظ  تعزيظظظظظظز العظظظظظظا ا  و التقاليظظظظظظ   

 الجزائرية وتبم ها بم ا  متنوعة من كل الجوان .
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: يوضلللللح توزيلللللع المبحوثلللللات حسلللللب إسللللليام االنسلللللتغرام فلللللي (30)الجلللللدول رقلللللم 

ر الثقافللللللات تغيللللللر األفكللللللار تجللللللاه االوللللللرا  والاللللللادات والتقاليللللللد ونللللللد االطللللللالع وملللللل

 ومواكبتيا.

 المتغيرات التكرار النسبة %

 نعم 25 %47,21

 ال 13 %24,51

 ال اشعر بذلك 15 %28,31

 المجموع 16 %100

مظظظظظظظظظن ( 01)بتكظظظظظظظظظرار (47,20%)أن نسظظظظظظظظظبة  (61)يتضظظظظظظظظظح مظظظظظظظظظن خظظظظظظظظظالل الجظظظظظظظظظ ول رقظظظظظظظظظم 

المبحوثظظظظظظظظظظا  أن االنسظظظظظظظظظظت رام غيظظظظظظظظظظر مظظظظظظظظظظن أفكظظظظظظظظظظار ن تجظظظظظظظظظظا  األعظظظظظظظظظظراف والعظظظظظظظظظظا ا  والتقاليظظظظظظظظظظ  

 (28,30%)الع عمظظظظظظظظظظظظظى الثقافظظظظظظظظظظظظظا  مواكبتهظظظظظظظظظظظظظا بشظظظظظظظظظظظظظرح وتفسظظظظظظظظظظظظظير  تميهظظظظظظظظظظظظظا نسظظظظظظظظظظظظظبة واالطظظظظظظظظظظظظ

تجظظظظظظظظظا  األعظظظظظظظظظراف إي ت يظظظظظظظظر فظظظظظظظظظ  أفكظظظظظظظظظار ن أشظظظظظظظظظعرن بظظظظظظظظظت مظظظظظظظظظن المبحوثظظظظظظظظظا  ال( 51)بتكظظظظظظظظرار

مظظظظظظظظن المبحوثظظظظظظظظا  لظظظظظظظظم  (51ر )بتكظظظظظظظظرا (24,50%)قظظظظظظظظل نسظظظظظظظظبة  ظظظظظظظظ  أوالعظظظظظظظظا ا  والتقاليظظظظظظظظ   و 

 .يح ث لهن أي ت يير ف  أفكار ن تجا  األعراف
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: يوضلللح توزيلللع المبحوثلللات حسلللب مسلللاىمة موقلللع االنسلللتغرام (00)الجلللدول رقلللم 

 في تامم لمغات أررى.

 المتغيرات التكرار النسبة %

 نعم 44 %83,01

 ال 9 17,01%

 المجموع 16 %100

يبظظظظظظظظظين لنظظظظظظظظظا أن معظظظظظظظظظظم المبحوثظظظظظظظظظا  سظظظظظظظظظا م  65مظظظظظظظظظن خظظظظظظظظظالل قرا تنظظظظظظظظظا لمجظظظظظظظظظ ول رقظظظظظظظظظم 

ويمكظظظظظظظظن ( 00)بتكظظظظظظظظرار (83%)لم ظظظظظظظظا  األخظظظظظظظظرى وذلظظظظظظظظك بنسظظظظظظظظبة  مهظظظظظظظظنتعم االنسظظظظظظظظت رام فظظظظظظظظ 

لكتابظظظظة بشظظظظكل القظظظظول اكتسظظظظبهم لممهظظظظارا  الم ويظظظظة و ذلظظظظك راجظظظظ  إلظظظظى تواصظظظظمهن عظظظظن طريظظظظق ا

 (%53)وتميهظظظظظظظظا فئظظظظظظظظة ال بنسظظظظظظظظبة ( 01) ظظظظظظظظذا مظظظظظظظظا فسظظظظظظظظر  الجظظظظظظظظ ول رقظظظظظظظظمالفيظظظظظظظظ يو ا  و كبيظظظظظظظظر و 

 (.5)بتكرار
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: يوضللللللح توزيللللللع المبحوثللللللات حسللللللب مناقئللللللتين لمواضلللللليع (00)الجللللللدول رقللللللم 

 مر موقع االنستغرام.التاريخ الجزااري و

 المتغيرات التكرار النسبة %

 نعم 53 %30,20

 ال 63 %69,80

 المجموع 16 %100

مظظظظظظظظن ( 53ر )بتكظظظظظظظظرا (69,80%)أن نسظظظظظظظظبة  نالحظظظظظظظظظ (60)مظظظظظظظظن خظظظظظظظظالل الجظظظظظظظظ ول رقظظظظظظظظم 

 .يناقشن مواضي  التاريخ الجزائري عمى مواق  االنست رام المبحوثا  ال

 يعتبظظظظظر التظظظظظاريخ مظظظظظن ا تمامظظظظظاتهم لعمظظظظظر الفظظظظظ   ظظظظظذا ا هظظظظظنويمكظظظظظن تفسظظظظظير ذلظظظظظك عمظظظظظى أن 

 .(53)تكرار (2061, %)تميها فئة نعم بنسبة رغباتهم.و 
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: يوضلللللللح توزيلللللللع المبحوثلللللللات حسلللللللب مسلللللللاىمة موقلللللللع (03)الجلللللللدول رقلللللللم   

 األنستغرام في تغير نظرتين لتاريخ الجزاار باد مناقئتو ومر صدحة االنستغرام.

 المتغيرات التكرار النسبة %

 نعم 15 %00,01

 ال 36 %70,01

 المجموع 16 %100

مظظظظظظظظظظن  (62)بتكظظظظظظظظظظرار  (71,70%) يتضظظظظظظظظظظح مظظظظظظظظظظن خظظظظظظظظظظالل الجظظظظظظظظظظ ول أعظظظظظظظظظظال  أن نسظظظظظظظظظظبة 

   نسظظظظظظت رام الظظظظظظى مواضظظظظظظي  الظظظظظظ ين واألعظظظظظظرافاإلالمبحوثظظظظظظا  لظظظظظظم يتطظظظظظظرقن فظظظظظظ  حظظظظظظوار ن عمظظظظظظى 

أن أغمظظظظظظ  المبحوثظظظظظظا  تظظظظظظرغبن فظظظظظظ  ( 55) يمكظظظظظظن تفسظظظظظظير ذلظظظظظظك مظظظظظظن خظظظظظظالل الجظظظظظظ ول رقظظظظظظمو 

 تميهظظظظظظظظظا نسظظظظظظظظظبة لحيظظظظظظظظظا  و ال يتطرقنظظظظظظظظظا لمواضظظظظظظظظظي  تظظظظظظظظظاريخ الجزائظظظظظظظظظرمشظظظظظظظظظا    محتظظظظظظظظظوى نمظظظظظظظظظط ا

 (.51)بتكرار (61,04%)
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: يوضللللح توزيللللع المبحوثللللات حسللللب المواضلللليع الدينيللللة التللللي (03)الجللللدول رقللللم 

 يتطرقن إلييا ومر موقع األنستغرام. 

 المتغيرات التكرار النسبة %

 نعم 21 %39,6

 ال 32 %60,4

 المجموع 16 %100

كانظظظظظظظ  فئظظظظظظظة  (60)بتكظظظظظظظرار (60,40%)أن نسظظظظظظظبة ( 60)الل الجظظظظظظظ ول أعظظظظظظظال  يتبظظظظظظظين خظظظظظظظ

أن أغمظظظظظظ  المبحوثظظظظظظا   (55)ال و ظظظظظظذا يفسظظظظظظر مظظظظظظن خظظظظظظالل الجظظظظظظ ول السظظظظظظابق و الجظظظظظظ ول رقظظظظظظم 

تطرقنظظظظظا إلظظظظظى مواضظظظظظي  محتظظظظظوى نمظظظظظط الحيظظظظظا  و الفخظظظظظر و اإلعتظظظظظزاز بكظظظظظل مظظظظظا  ظظظظظو ج يظظظظظ  فظظظظظ  

 (.05)بتكرار (%21,65)  تميها فئة نعم بنسبة  الحيا  اليومية
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 : يوضح توزيع المبحوثات حسب ااجابة إنا كانت بنام أو ال.(03)الجدول رقم 

 المتغيرات التكرار النسبة %

 االحكام الشرعية 0 %19,11

 السنة النبوية 5 %4,81

 الفتاوى 6 %14,31

 تفسير القران 6 %14,31

 العقي   0 %9,51

 القصص )األنبيا ( 4 %38,11

 وعالمجم 21 %100

تمثظظظظظظظظل  ( 4)بتكظظظظظظظظرار (38,10%)أن نسظظظظظظظظبة   (61)يتضظظظظظظظظح لنظظظظظظظظا مظظظظظظظظن خظظظظظظظظالل الجظظظظظظظظ ول 

فئظظظظظظظة األحكظظظظظظظام الشظظظظظظظرعية  (0 )بتكظظظظظظظرار(19,10%)) األنبيظظظظظظظا ( تميهظظظظظظظا نسظظظظظظظبة  فئظظظظظظظة القصظظظظظظظص

بالتسظظظظظظظاوي بظظظظظظظين فئتظظظظظظظين الفتظظظظظظظاوى و تفسظظظظظظظير القظظظظظظظرآن  (6)بتكظظظظظظظرار  (14,30%)  تميهظظظظظظظا نسظظظظظظظبة

( 04,80%)ئظظظظظظظة األخيظظظظظظظر  أقظظظظظظظل نسظظظظظظظبة  تميهظظظظظظظا الف (10)بتكظظظظظظظرار(09,50%)  العقيظظظظظظظ   نسظظظظظظظبة 

   .فئة السنة النبوية (5)بتكرار

  يمكظظظظظظظن تفسظظظظظظظير ذلظظظظظظظك كظظظظظظظون مواقظظظظظظظ  التواصظظظظظظظل تتظظظظظظظيح نشظظظظظظظر المواضظظظظظظظي  المتعمقظظظظظظظة بالظظظظظظظ ين

بأسظظظظظمو  مظظظظظؤثر أ ى إلظظظظظى تحصظظظظظيل  ظظظظظذ  مظظظظظل جممظظظظظة مظظظظظن المظظظظظواعظ و كظظظظظون  ظظظظظذ  األخيظظظظظر  تحو 

 النتائج.
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ني يتمقللللين بللللو : يوضللللح توزيللللع المبحوثللللات حسللللب الئللللكل اللللل(03)الجللللدول رقللللم 

 ىنه المواضيع.

 المتغيرات التكرار النسبة %

 نصوص 14 %19,0

 في يو ا  18 38,11%

 صور وفي يو ا  صامتة 14 %19,0

 اخرى 15 %23,8

 المجموع 21 %100

أن معظظظظظظظم المبحوثظظظظظظا  يتمقظظظظظظين  ظظظظظظذ  المواضظظظظظظي  عمظظظظظظى شظظظظظظكل  (62 )يبظظظظظظين لنظظظظظظا الجظظظظظظ ول

 ( 11ر)بتكظظظظظظظظرا( 23,80%)وتميهظظظظظظظظا نسظظظظظظظظبة  ( 14)بتكظظظظظظظظرار ( 38,10%)فيظظظظظظظظ يو ا  بنسظظظظظظظظبة 

صظظظظظظظظامتة بنسظظظظظظظظبة  الالفيظظظظظظظظ يو ا  رى  فيمظظظظظظظظا تسظظظظظظظظاو  النصظظظظظظظظوص و الصظظظظظظظظور و مظظظظظظظظن فئظظظظظظظظة أخظظظظظظظظ

 .(01)رقم  ما توصمنا اليه ف  الج ول السابق (10)بتكرار ( %19)

 

 

 

 



   :الجانب التطبيقي
 

 
110 

: يوضللللللح توزيللللللع المبحوثللللللات حسللللللب نظللللللرتين إلللللللر احكللللللام (03)الجللللللدول رقللللللم 

 صدحة االنستغرام. الئرياة االسالمية باد مناقئتيا ومر

 المتغيرات التكرار النسبة %

 نعم 17 %32,1

 ال 36 %67,9

 المجموع 53 %100

مظظظظظظظظظظظن  62بتكظظظظظظظظظظظرار (67,90%)أن نسظظظظظظظظظظظبة  63مظظظظظظظظظظظن خظظظظظظظظظظظالل الجظظظظظظظظظظظ ول رقظظظظظظظظظظظم  حيتضظظظظظظظظظظظ

لظظظظظظظى أحكظظظظظظظام الشظظظظظظظريعة اإلسظظظظظظظالمية بعظظظظظظظ  مناقشظظظظظظظتها عمظظظظظظظى إالمبحوثظظظظظظظا  لظظظظظظظم تت يظظظظظظظر نظظظظظظظظرتهم 

األنسظظظظظظت رام لظظظظظظم يظظظظظظؤثر فظظظظظظ  المبحوثظظظظظظا   أن موقظظظظظظ ة االنسظظظظظظت رام ويمكظظظظظظن تفسظظظظظظير ذلظظظظظظك حصظظظظظظف

لنظظظظظرتهن إلظظظظى أحكظظظظام الشظظظظريعة اإلسظظظظالمية بعظظظظ  مناقشظظظظتها عمظظظظى الصظظظظفحة كظظظظون مواضظظظظي  لظظظظم 

( %60.5)ن و لظظظظظم تجظظظظظ   مظظظظظ  راغبظظظظظا  المبحوثظظظظظا   تميهظظظظظا فئظظظظظة نعظظظظظم بنسظظظظظبة تحقظظظظظق أ ظظظظظ افه

 (.53 )بتكرار

: يوضلللللح توزيلللللع المبحوثلللللات حسلللللب تللللل ثير االنسلللللتغرام وملللللر (03)الجلللللدول رقلللللم 

 .رصيتينئ

 المتغيرات التكرار النسبة %

 جعمك حريصة عمى اكتشاف ذاتك 01 %01,90
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 جعمك تبصرين حقائق ج ي   04 %07,50

بفضظظظظظظظظمها صظظظظظظظظار  لظظظظظظظظ يك القظظظظظظظظ ر  عمظظظظظظظظى فهظظظظظظظظم  04 %07,50

 االشيا 

 عممتك معنى الفعل الثقاف  04 %07,50

ارشظظظظ   الظظظظظى ضظظظظظرور  تعزيظظظظز والتطظظظظظور الظظظظظ ائم  02 %03,80

 لممهارا 

 ساع ك عمى  عم وتعزيز الهوية الثقافية 03 %05,70

 عرفك عمى ثقافا  الشعو  االخرى 13 %24,50

زا  لظظظظظ يك الثقظظظظظة فظظظظظ  الظظظظظنفس والشظظظظظعور بوجظظظظظو   22 %41,50

 الذا 

 المجموع 53 %011

مظظظظظظظظظن ( 00 )بتكظظظظظظظظظرار(41,50%)مظظظظظظظظظن خظظظظظظظظظالل الجظظظظظظظظظ ول أعظظظظظظظظظال  يتبظظظظظظظظظين لنظظظظظظظظظا أن نسظظظظظظظظظبة 

هن الثقظظظظظظة فظظظظظظ  الظظظظظظنفس و الشظظظظظظعور بوجظظظظظظو  الظظظظظظذا   المبحوثظظظظظظا  يظظظظظظرون أن االنسظظظظظظت رام زا  لظظظظظظ ي

الشظظظظظظعو   فظظظظظظا امظظظظظظن المبحوثظظظظظظا  عظظظظظظرفهن عمظظظظظظى ثق (56 )بتكظظظظظظرار (24,50%)تميهظظظظظظا نسظظظظظظبة 

  لظظظظظظ يك بعضظظظظظظها صظظظظظظار األخظظظظظظرى  فيمظظظظظظا تسظظظظظظاو  فئظظظظظظة  تجعمظظظظظظك تبصظظظظظظرين حقظظظظظظائق ج يظظظظظظ   و 

بتكظظظظظرار (07,50%)أيضظظظظظا عممتظظظظظك معنظظظظظى الفعظظظظظل الثقظظظظظاف  بنسظظظظظبةالقظظظظظ ر  عمظظظظظى فهظظظظظم األشظظظظظيا  و 
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 فظظظظظظظظظ  المرتبظظظظظظظظظة األخيظظظظظظظظظر  فئظظظظظظظظظة تجعمظظظظظظظظظك حريصظظظظظظظظظة عمظظظظظظظظظى اكتشظظظظظظظظظاف ذاتظظظظظظظظظك بنسظظظظظظظظظبةو  (10)

 (.15)بتكرار  (%01,90)

خصظظظظائص جعمظظظظ  منظظظظه فضظظظظا  أن موقظظظظ  االنسظظظظت رام لظظظظه مميظظظظزا  و ويمكظظظظن تفسظظظظير ذلظظظظك 

 ظظظظذا مظظظظا سظظظظاع  الكثيظظظظر مظظظظن المسظظظظتخ ما  بظظظظين الشظظظظعو  و  حظظظظر لتبظظظظ ل المعمومظظظظا  والثقافظظظظا 

عظظظظ م االعتظظظظراف التضظظظظميل و   تعظظظظان  التهمظظظظيش و محميظظظظة التظظظظ  كانظظظظبظظظظالتعرف عمظظظظى الثقافظظظظا  ال

عظظظظالم بكظظظظل أشظظظظكاله و ظظظظذا فظظظظ  زمظظظظن سظظظظابق حيظظظظث احتكظظظظرا اإل .حضظظظظاريبهظظظظا كظظظظإرث إنسظظظظان  و 

زا  الثقظظظظة فظظظظ   ظظظظذا مظظظظا ف كانظظظظ  تسظظظظعى لخ مظظظظة أجنظظظظ   معينظظظظة و أطظظظظرامظظظظن طظظظظرف حكومظظظظا  و 

 الشعور بوجو  الذا  ل ى المبحوثا .النفس و 
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 لدراسات السابقة:نتاات الدراسة في ضو  نتاات ا 

نتللللللاات المحللللللور األول: مللللللاىي وللللللادات وانمللللللاط تصللللللدح المراىقللللللات لموقللللللع -0
 ؟.اانستغرام

أشظظظظظار  نتظظظظظائج ال راسظظظظظة إلظظظظظى أن أغمظظظظظ  المبحوثظظظظظا  يتصظظظظظفحن موقظظظظظ  األنسظظظظظتعرام لمظظظظظ   
قظظظظظ ر ا سظظظظظاعة فظظظظظ  اليظظظظظوم فظظظظظ  حظظظظظين وجظظظظظ   الطالبتظظظظظان نز ظظظظظة برا يمظظظظظ  و يبظظظظظة بظظظظظو الل فظظظظظ  

 ن يقضون فتر  من ساعة الى ثالث ساعا  ف  اليوم. راستهم أن أغم  المبحوثي

أكظظظظ    راسظظظظتنا أن المبحوثظظظظظا  تفضظظظظمن الفتظظظظظر  الميميظظظظة و ظظظظظ  تتفظظظظق مظظظظظ  نتيجظظظظة  راسظظظظظة -
الطالبتظظظظظظظان أبتسظظظظظظظام بظظظظظظظالط وسظظظظظظظمية لعربظظظظظظظ  أن المظظظظظظظرا قين يتصظظظظظظظفحون موقظظظظظظظ  الفظظظظظظظايس بظظظظظظظوك 

 بشكل كبير ف  فترا  الميل.

 رام بصظظظظظظظظفة  ائمظظظظظظظظة فظظظظظظظظ  حظظظظظظظظين أكظظظظظظظظ    راسظظظظظظظظتنا أن المبحوثظظظظظظظظا  يسظظظظظظظظتخ من اإلنسظظظظظظظظت-
توصظظظظظظظم  الطالبتظظظظظظظان نز ظظظظظظظة برا يمظظظظظظظ   و يبظظظظظظظة بظظظظظظظو الل أن المبحظظظظظظظوثين يسظظظظظظظتخ مون الفظظظظظظظايس 

 بوك حس  سماح الظروف لهم  و   تتفق م   راستهم.

ئللللللباوات المراىقللللللات  -0 نتللللللاات المحللللللور الثللللللاني :مللللللاىي دوافللللللع وحاجللللللات وا 
 ؟.لتصدح موقع األنستغرام

ن يسظظظظظظظظظظظتخ مون موقظظظظظظظظظظ  اإلنسظظظظظظظظظظظت رام بظظظظظظظظظظظ اف  أكظظظظظظظظظظ    راسظظظظظظظظظظظتنا أن أغمظظظظظظظظظظ  المبحظظظظظظظظظظظوثي-
ال ر شظظظظظظة والتواصظظظظظظل مظظظظظظ  األصظظظظظظ قا    أمظظظظظظا بالنسظظظظظظبة إلظظظظظظى  راسظظظظظظة الطظظظظظظالبتين إبتسظظظظظظام بظظظظظظالط 
وسظظظظظظمية لعريبظظظظظظ   فقظظظظظظ  أشظظظظظظار   راسظظظظظظتهم أن أغمظظظظظظ  المظظظظظظرا قين أيضظظظظظظا يسظظظظظظتخ مون الفظظظظظظايس 

 .يل عمى أن كمتا ال راستين تتفقانبوك لم ر شة والتواصل و ذا  ل
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: ىللللللل يلللللل ثر اانسللللللتغرام ومللللللر اليويللللللة الثقافيللللللة ثالللللللثل النتللللللاات التسللللللا -0
 ؟.لممراىقات

توصظظظظظظظظم  نتظظظظظظظظائج  راسظظظظظظظظتنا أن المبحوثظظظظظظظظا  يسظظظظظظظظتخ من اإلنسظظظظظظظظت رام إذن التظظظظظظظظظأثير عمظظظظظظظظى 
  أمظظظظظا بالنسظظظظظبة ل راسظظظظظة الطظظظظظالبتين إبتسظظظظظام وسظظظظظمية فقظظظظظ  هويظظظظظة الثقافيظظظظظة الخاصظظظظظة بالمرا قظظظظظا ال

وثظظظظا   تظظظظأثيرا بال ظظظظا  ومظظظظن  نظظظظا نسظظظظتنتج أثظظظظر موقظظظظ  الفظظظظايس بظظظظوك عمظظظظى الهويظظظظة الثقافيظظظظة لممبح
 أن كمتا ال راستين ال تتفقان من ناحية م ى التأثير.

   ورض النتاات الاامة:

 تمثل أ م النتائج الت  توصم  إليها ال راسة ف  ما يم 6

 مدى إستردام  المراىقات الجزااريات لإلنستغرام: -أ

ة يسظظظظظظتخ مون اإلنسظظظظظظت رام أظهظظظظظظر  نتظظظظظظائج ال راسظظظظظظة الحاليظظظظظظة أن أغمظظظظظظ  مفظظظظظظر ا  العينظظظظظظ
  أمظظظظظظظا الظظظظظظظذين (%60)وبصظظظظظظظفة حسظظظظظظظ  الظظظظظظظظروف بنسظظظظظظظبة  (05.1%)بصظظظظظظظفة  ائمظظظظظظظة بنسظظظظظظظبة 

 فهن أقل نسبة من مفر ا  العينة.  (%00.1)يستخ مونها بصفة أحيانا بنسبة 

كمظظظظظظا أظهظظظظظظر  ال راسظظظظظظة الحاليظظظظظظة أن أغمظظظظظظ  مفظظظظظظر ا  العينظظظظظظة يسظظظظظظتخ مون شخصظظظظظظظيتهن 
ب يظظظظظظظظة الظهظظظظظظظظور بهظظظظظظظظويتهم الحقيقيظظظظظظظظة  (21.0%)الحقيقيظظظظظظظظة عمظظظظظظظظى موقظظظظظظظظ  اإلنسظظظظظظظظت رام بنسظظظظظظظظبة 

مظظظظظظظن ( 60)ب رجظظظظظظظة األولظظظظظظظى  امظظظظظظظا الظظظظظظظذين ال يسظظظظظظظتخ مان شخصظظظظظظظيتهن الحقيقيظظظظظظظة فهظظظظظظظم يمظظظظظظظثمن
مفظظظظظر ا  العينظظظظظة ب يظظظظظة التصظظظظظرف بحريظظظظظة وربمظظظظظا مظظظظظن أجظظظظظل التسظظظظظمية والترفيظظظظظه والتعميظظظظظق بظظظظظ ون 

 التعرض لممضايقا .

نسظظظظظظظظظظظظظظبة كمظظظظظظظظظظظظظظا اظهظظظظظظظظظظظظظظر  ال راسظظظظظظظظظظظظظظة ان افظظظظظظظظظظظظظظرا  العينظظظظظظظظظظظظظظة تفضظظظظظظظظظظظظظظل الفتظظظظظظظظظظظظظظر  الميميظظظظظظظظظظظظظظة ب
فظظظظظظظ   (%00.2)وتميهظظظظظظظا فئظظظظظظظة فظظظظظظظ  وقظظظظظظظ  متظظظظظظظأخر بنسظظظظظظظبة ( 00.1%)المسظظظظظظظائية  (%61.0)

  بينمظظظظظظظا تظظظظظظأت  الفتظظظظظظظر  الصظظظظظظباحية فظظظظظظظ  المرتبظظظظظظظة (56.0%)فئظظظظظظة زواال بنسظظظظظظظبة  %حظظظظظظين تميهظظظظظظظا
  وممظظظظظظظا نسظظظظظظظتنتجه مظظظظظظظن القظظظظظظظرا ا  السظظظظظظظابقة انظظظظظظظه ال توجظظظظظظظ  فظظظظظظظروق (%1.3)االخيظظظظظظظر  بنسظظظظظظظبة 

 ونها الستخ ام اإلنست رام.احصائية كبير  بالنسبة لألوقا  الت  يفضم
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ئباوات المراىقات لتصدح موقع الإلنستغرام -ب  .دوافع وحاجات وا 

سظظظظظظتخ ام باعا  إلشظظظظظظ ظظظظظظم  وافظظظظظظ  والحاجظظظظظظا  واإلأن أ لظظظظظظىإتوصظظظظظظم  نتظظظظظظائج ال راسظظظظظظة -
 اإلنست رام ل ى المبحوثا  تمثم  6

وتميهظظظظظظظا نسظظظظظظظبة  (%21.0)سظظظظظظظتخ ام اإلنسظظظظظظظت رام لم ر شظظظظظظظة والتواصظظظظظظظل بالنسظظظظظظظبة  إفظظظظظظظ  
تسظظظظظظظظتخ مها فظظظظظظظظ   )6.4%)خظظظظظظظظر نسظظظظظظظظبة بم ظظظظظظظظ  أمظظظظظظظظا فظظظظظظظظ  أخظظظظظظظظرى أفظظظظظظظظ  فئظظظظظظظظا  ( 00.1%)

نسظظظظظت رام لممبحوثظظظظظا   ظظظظظ  فئظظظظظة تعمظظظظظم مظظظظظا عظظظظظن اإلشظظظظظباعا  التظظظظظ  يوفر ظظظظظا موقظظظظظ  اإلأال راسظظظظظة  
خظظظظظظر نسظظظظظظبة أمظظظظظظا فظظظظظظ  أ( %54.5)خظظظظظظرى بنسظظظظظظبة  أتميهظظظظظظا فئظظظظظظا  ( %61.0)الم ظظظظظظا  بنسظظظظظظبة 

يجظظظظا  حمظظظظول إخظظظظر وفئظظظظة مظظظظن الجظظظظنس األشظظظظخاص أفقظظظظ  تحصظظظظم  عميهظظظظا فئتظظظظ  التعظظظظرف عمظظظظى 
سظظظظظظظتخ ام تمثمظظظظظظظ  فظظظظظظظ  فئظظظظظظظة مظظظظظظظا نسظظظظظظظبة لظظظظظظظ واف  اإلأ (%5.5)جتماعيظظظظظظظة بنسظظظظظظظبة لممشظظظظظظظاكل اإل

خظظظظظظظرين تميهظظظظظظظا فئظظظظظظظة التواصظظظظظظظل مظظظظظظظ  األ %)01.4(تجظظظظظظظاوز الظظظظظظظروتين والتعظظظظظظظرف. و ظظظظظظظذا بنسظظظظظظظبة 
خيظظظظظظظرا فئظظظظظظظة التسظظظظظظظمية والترفيظظظظظظظه والهظظظظظظظرو  مظظظظظظظن ضظظظظظظظ ط الحيظظظظظظظا  اليوميظظظظظظظة أو  (%54.5)بنسظظظظظظظبة 
 .(55.6%) بنسبة 

 ت ثير اانستغرام ومر اليوية الثقافية لممراىقات :  -ج

ن المبحوثظظظظظظظظظظا  يسظظظظظظظظظظتخ من اإلنسظظظظظظظظظظت رام فظظظظظظظظظظ  تعزيظظظظظظظظظظز أتوصظظظظظظظظظظم  نتظظظظظظظظظظائج  راسظظظظظظظظظظتنا -
مظظظظظا فيمظظظظظا يخظظظظظص مواضظظظظظي  أ   (20.0%)العظظظظظا ا  والتقاليظظظظظ  الجزائريظظظظظة لظظظظظ يهن وذلظظظظظك بنسظظظظظبة 

جزائظظظظظري عمظظظظظى موقظظظظظ  التظظظظظاريخ الجزائظظظظظري فمعظظظظظظم المبحوثظظظظظا  ال يتناقشظظظظظن مواضظظظظظي  التظظظظظاريخ ال
عظظظظظظراف والظظظظظظ ين فمعظظظظظظظم مظظظظظظا فظظظظظظ  مواضظظظظظظي  األأ (%25.4)اإلنسظظظظظظت رام حيظظظظظظث بم ظظظظظظ  النسظظظظظظبة 

 (.%14.1)نبيا  بنسبةلى قصص األإالمبحوثا  يتطرقن 
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 :نتاات الدراسة في ضو  نظرية ااستردمات  واائباوات 

ظهظظظظظظظظظر  ال راسظظظظظظظظظة أن المبحوثظظظظظظظظظا  تسظظظظظظظظظتخ من موقظظظظظظظظظ  اإلنسظظظظظظظظظت رام بظظظظظظظظظ اف  ال ر شظظظظظظظظظة أ
 اصل وتعمم الم ا  والتسمية والترفيه.والتو 

 ستخ ام موق  اإلنست رام من طرف المبحوثين6إتتنوع حاجا  

 .(61.0%) الحاجا  المعرفية6 تعمم ل ا  ج ي   بنسبة  -

 .(55.6%)الحاجا  النفسية6 الهرو  من ض ط الحيا  اليومية بنسبة  -

 .(%21.0)بة 6 ال ر شة والتواصل م  االخرين بنسالحاجا  االجتماعية -

بعظظظظظظظا  ج يظظظظظظ   اإلشظظظظظظباعا  المحققظظظظظظظة أن  نظظظظظظاك أمظظظظظظن خظظظظظظالل  ظظظظظظذ  ال راسظظظظظظظة يتبظظظظظظين  *
جتماعيظظظظظظة والتظظظظظظ  تميظظظظظظز بظظظظظظربط عالقظظظظظظا  اإلسظظظظظظتخ ام موقظظظظظظ  اإلنسظظظظظظت رام و ظظظظظظ  اإلشظظظظظظباعا  اإل

 جتماعية والعاطفية.يجا  حمول لممشاكل اإلا  خرين و ص اقة م  األ

 



 

 

مة  
ات   خ 



 خاتمـــــــــــــــــة   
 

 118 

 خاتمة:

  وضيييييي  أ   جيييييي  الم اهقيييييي   عليييييي   وتيييييي        سييييييت  ا اإل عيييييي   ميييييي   ت   ختيييييي   وفيييييي 
 ح يييييي  الحد  ييييي  الوسييييي    مختليييييي  م ييييي  م لييييي  االجتميييييي ع  التواصييييي  ومواقييييي   سيييييت  ا اإل أ 

 موقيييييييييي  تسييييييييييتخدم  الم اهقيييييييييي   أ  ال هييييييييي  صيييييييييي االمتو  ال تيييييييييي    خييييييييي   ميييييييييي  ل يييييييييي   تضييييييييي 
 ال ق ف ييييييي  هيييييييو ته   علييييييي  التييييييي     الييييييي  أدى مييييييي  دا مييييييي   بصييييييي   و وعييييييي  عييييييي   سيييييييت  ا اإل

  تعييييييييد التييييييي  وسيييييييم ته   وخص  صيييييييه   م محهييييييي  تشييييييي    الهو ييييييي  فهييييييي     وسيييييييلب   ا ج ب ييييييي 
 و اال سيييييي   وعييييي  أبع دهييييي  فييييي  تع ييييي  التييييي و  بهيييييي   تعلييييي  مييييي  ل ييييي  اليييييداع  ال قييييي ي العميييييود

 اال سييييييي     اال تمييييييي   اطييييييي   فييييييي   جم عييييييي  او أمييييييي  او مجتمييييييي  لييييييي إ  ب  تم  ييييييي   احس سييييييي 
 . الع  

 االشييييييخ   عليييييي  التعيييييي   و الييييي وت   لتجيييييي و    فيييييي   للم اهقييييي    ييييييوف  الموقيييييي  فهييييي ا
 المهييييي  ا  تطيييييو    ج  ييييي  الييييي   االخ ييييي   السييييي وا  فييييي   ب ييييي ا  ميييييو ع فييييي  ح ييييي    الجيييييدد

 االصيييييييييدق   مييييييييي   التواصييييييييي  ف صييييييييي   للم اهقييييييييي     سيييييييييت  ا األ  يييييييييوف   و ييييييييي ل  التق  ييييييييي  
 تسيييييييتعمل  الليييييييوات  عيييييييدد فييييييي  داد االهتمييييييي     ييييييي   تق سيييييييمو  الييييييي    شيييييييخ  األو  الييييييي م  و 

  الد اسيييييييي  هييييييي   احصيييييييي      حسييييييي  األخ يييييييي   سييييييي ت   اليييييييي  سييييييي   م يييييييي  الموقييييييي  هيييييييي ا م ييييييي 
 عليييييي  سييييي ت  الج ييييي  لهييييي ا اال  عييييي ل و  االجتمييييي ع  التطييييييو  مييييي   ب ييييي ا ج  بييييي  فييييي   وب لتييييي ل 

  بييييييي لت ظ    تعلييييييي  ف مييييييي   المحيييييييدود  ام    ييييييي ته  بسيييييييب  وهييييييي ا الييييييي     الهييييييي ت  و  ت  ييييييي األ
 . األق ا  ط   م   التع ض وق بل    ال ات 

 ميييييي  الم  ييييييد  ع يييييي    ميييييي وأ  اليييييي ا  عيييييي  اال طييييييوا   ع يييييي  ال الهو يييييي   عليييييي ف لح يييييي ظ
 التيييييييدف  لعمل ييييييي  مختل ييييييي  أبعييييييي د بييييييي    للت  عييييييي   االخييييييي ى ال ق فييييييي   مييييييي  المقتييييييي   الت  عييييييي 
 ال ق ف ييييييي  للقييييييي   التييييييي و   مهمييييييي  بجيييييييدا   حمييييييي  األ سيييييييت  ا  فييييييي   شييييييي  دو  ومييييييي  ال قييييييي ف 
 .الع ل  م  ط  مختل  ف   و ش ه 
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 37 انواع الهوية  2المطلب  
 39 وظائف الهوية  3المطلب  
 40 عناصر الهوية  4المطلب  

  المبحث الثاني الثقافة 
 41 مفهوم الثقافة  1المطلب 

 42 خصائص الثقافة  2المطلب  
 42 وظائف الثقافة  3المطلب 

 43 عناصر الثقافة  4المطلب  
  المبحث الثالث ماهية الهوية الثقافية 

 44 مفهوم الهوية الثقافية  1المطلب 
 45 مقومات وأسس الهوية الثقافية  2المطلب 

 46 العالقة بين الهوية والثقافة3المطلب  
 47 محددات الهوية الثقافية الجزائرية 4المطلب  

  الفصل الثالث المراهقة
  األول المراهقة وأقسامها و أبرز مشكالتها  االمبحث
 49 تعريف المراهقة ومدتها  1المطلب 
 51 أقسام المراهقة  2المطلب 
 52 مشكالت المراهقة  3المطلب 

  المبحث الثاني مظاهر و جوانب النمو المعرفي عند المراهق 
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 55 مظاهر النمو في المراهقة  1المطلب 
 57 جوانب النمو المعرفي عند المراهق  2المطلب 
 60 التحديد الزمني لمرحلة المراهقة 3المطلب 

  المبحث الثالث المدرسة الثانوية في حياة المراهق و سلوكه  
 61 المراهقة و المدرسة الثانوية  1المطلب 
 62 سلوك المراهقة  2المطلب 
 63 الصراع القيمي لدى المراهقين  3المطلب 
 66 التضاد الثنائي   4المطلب 

  الجانب التطبيقي
  تحليل البيانات وتفسيرها 

  النتائج العامة للدراسة 
  ظل الدراسات السابقة نتائج الدراسة في 

  النتائج في ظل التسياؤالت الفرعية 
 118 خاتمة 

  قائمة المصادر والمراجع 
  مالحق

  فهرس المحتويات
  فهرس الجداول

  الملخص
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 فهرس الجداول
 
 
 

 73 : يوضح توزيع المبحوثات حسب السن.01الجدول رقم 
 74  : يوضح توزيع المبحوثات حسب السكن.02الجدول رقم 
 75 : يوضح توزيع المبحوثات حسب المستوى الدراسي.03الجدول رقم 
 76 : يوضح توزيع المبحوثات حسب التخصص.04الجدول رقم 
 77 : يوضح توزيع المبحوثات حسب المستوى_االجتماعي.05الجدول رقم 
 78 : يوضح توزيع المبحوثات حسب كيفية مشاهدة اإلنستغرام.06الجدول رقم 
 79 : يوضح توزيع المبحوثات حسب اللغة المستخدمة في تصفحهن لألنستغرام .07الجدول رقم 
 80 : يوضح توزيع المبحوثات حسب إستخدام اإلنستغرام.08الجدول رقم 
 81 : يوضح توزيع المبحوثات حسب سنوات إستخدام اإلنستغرام.09الجدول رقم 
 82 : يوضح توزيع المبحوثات حسب طبيعة الشخصية التي يتصفح بها اإلنستغرام.10الجدول رقم 
: يوضح توزيع المبحوثات حسب عدد الساعات التي تقضيها في تصفح 11الجدول رقم 

 اإلنستغرام.
83 

 84 .: يوضح توزيع المبحوثات حسب الفترات المفضلة لتصفح موقع اإلنستغرام12الجدول رقم 
 85 .: يوضح توزيع المبحوثات حسب مكان استخدام اإلنستغرام13الجدول رقم 
 86 .: يوضح توزيع المبحوثات حسب االيام التي تستخدمين فيها اإلنستغرام14الجدول رقم 
 87 .: يوضح توزيع المبحوثات حسب االجهزة التي تستخدمها في فتح اإلنستغرام15الجدول رقم 
 88 .: يوضح توزيع المبحوثات حسب مع من يتصفحنا اإلنستغرام16الجدول رقم 
 89 .: يوضح توزيع المبحوثات حسب االستخدامات لألنستغرام17الجدول رقم 
 90 : يوضح توزيع المبحوثات حسب اهتماماتهم عند استخدام األنستغارام18الجدول رقم 
 91 : يوضح توزيع المبحوثات حسب نوع المحتوي الذي ترغبنا في مشاهدته.19الجدول رقم 
: يوضح توزيع المبحوثات حسب المحتويات التي تفضلنها على موقع 20الجدول رقم 

 اإلنستغرام.
92 

 93 : يوضح توزيع المبحوثات حسب اندفاعتهم إلى استخدام اإلنستغرام.21الجدول رقم 
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 94 : يوضح توزيع المبحوثات حسب الحاجات التي يلبيها لهم موقع اإلنستغرام.22الجدول رقم 
 95 : يوضح توزيع المبحوثات حسب االشباعات التي يوفرها لهم موقع اإلنستغرام.32الجدول رقم 
: يوضح توزيع المبحوثات حسب درجة خوصصت المعلومات التي يشاركنها 42الجدول رقم 

 اإلنستغرام.على موقع 
97 

: يوضح توزيع المبحوثات حسب االشياء التي يعتقدن انها تسبب لهن االحراج 52الجدول رقم 
 اثناء استخدام اإلنستغرام.

98 

: يوضح توزيع المبحوثات حسب المواضيع التي تناقشنها مع االصدقاء في 62الجدول رقم 
 اإلنستغرام.

99 

: يوضح توزيع المبحوثات حسب تفاعالتهن مع المواضيع على موقع 72الجدول رقم 
 اإلنستغرام.

100 

: يوضح توزيع المبحوثات حسب مساهمة اإلنستغرام في تعزير 82الجدول رقم 
 .العادات و التقاليد الجزائرية لديهن

101 

 102 : يوضح توزيع المبحوثات حسب اإلجابة اذا كانت بنعم أو ال.92الجدول رقم 
: يوضح توزيع المبحوثات حسب إسهام اإلنستغرام في تغير 30الجدول رقم 

 األفكار تجاه االعراف والعادات والتقاليد عند االطالع على الثقافات ومواكبتها.
103 

: يوضح توزيع المبحوثات حسب مساهمة موقع اإلنستغرام في 31الجدول رقم 
 تعلم للغات أخرى.

104 

: يوضح توزيع المبحوثات حسب مناقشتهن لمواضيع التاريخ 32الجدول رقم 
 الجزائري على موقع اإلنستغرام.

105 

: يوضح توزيع المبحوثات حسب مساهمة موقع اإلنستغرام في 33الجدول رقم %  
 تغير نظرتهن لتاريخ الجزائر بعد مناقشته على صفحة اإلنستغرام.

106 

زيع المبحوثات حسب المواضيع الدينية التي يتطرقن : يوضح تو 43الجدول رقم 
 إليها على موقع اإلنستغرام. 

107 

 108 : يوضح توزيع المبحوثات حسب اإلجابة إذا كانت بنعم أو ال.53الجدول رقم 
حسب الشكل الذي يتلقين به هذه  : يوضح توزيع المبحوثات63الجدول رقم 

 المواضيع.
109 

: يوضح توزيع المبحوثات حسب نظرتهن إلى احكام الشريعة 73الجدول رقم 
 االسالمية بعد مناقشتها على صفحة اإلنستغرام.

110 
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 110 .: يوضح توزيع المبحوثات حسب تأثير اإلنستغرام على شخصيتهن83الجدول رقم 



   الملخص:
 

 ممخص: 

تهدددددددالدرددددددد ادتعافتعدددددددادتعدددددددسدتعتمدددددددفلدة دددددددسد  دددددددفدتعدددددددت ات دت  عدددددددت فت دة دددددددسدتعه  ددددددداد
تع قاف دددددددادعددددددداجدتعرفترقددددددداردتع عتنف ددددددداردرددددددد د ددددددد  دافتعدددددددادة  دددددددادرددددددد درفترقدددددددارد ردددددددتق د
عغددددد ت اد  قاعددددد إلدت دددددىدتددددد دتبةترددددداادة دددددسدتاتيدتبعدددددت  ا د اعرقا  ددددداددع رددددد دتع  ا ددددداردرددددد د

د:إعسد  ىدرتا فدتعر ت  اردقعرادتبعترافيدع ت ر  تر

د تعرت فدت   دت  دةااترد   راطدإعت ات دتعرفترقاردتع عتنف اردعإل عت فت 

ش اةاردتعرفترقاردعتصفحدر ق دتب عت فت  دتعرت فدتع ا ادت  دتعا تف د ت 

دتعرت فدتع اعىدت  دتأ  فدتب عت فت دة سدتعه  ادتع قاف ادع رفترقار

ف ادتعتدددددادإةتردددددا ادف هدددددادة دددددسدتعرددددد ه د ت ددددداف درددددد ادتعافتعدددددادودددددر دتعافتعددددداردتع صددددد
(درففطددددداد  ددددد دت صددددد رد35تع صدددددفاإلدفدددددت دتبةترددددداادة دددددسدتعم  دددددادتعقصدددددا اد تر  دددددردفددددداد 

د :ر ادتعافتعادإعسدر ر ةادر دتع تان د ررها

تعدددددددت ا د غ دددددددةدرفترقددددددداردرا  ددددددداد  دتع ددددددد تقاد ردددددددتق دعغدددددددات اد  قاعددددددد دتب عدددددددت فت د
د صفاداتنراد ة د ةادر  دع ادإعسدع ت  

ا د غ ددددددةدتعرفترقدددددداردتب عددددددت فت دع ت ددددددا عدتعددددددف ت  د تعتمددددددفلدة ددددددسد شدددددد ا دتعددددددت 
د  اا

 اجدإعدددددت ات دتب عدددددت فت دإعدددددسدتم ددددد  دتع  دددددارد ت اتةد تعف ددددد  د رددددداد اجدإعدددددسدتمع دددددعد
دتعمااترد تعتقاع ادتع عتنف ادعا ه 

د.ت  فإلدتبعت ات دتب عت فت إلدتعه  ادتع قاف اإلدتعرفترقارد:الكممات المفتاحية 

د

د
 



   الملخص:
 

Abstract : 

This study aims to identify the impact of Instagram use on the 

cultural identity of Algerian teenagers by studying a sample of 

teenagers with the master of Zakhani Belkacem, where the survey tool 

was relied upon in the interview to collect data from the researches 

dividing the form of the schoolgirls into three axes: 

The first focus is on the habits and patterns of Algerian teenagers 

using Instagram  

The second focus is on the motivations and rumors of teenagers to 

browse the Instagram site 

The third theme about the impact of Instagram on the cultural 

identity of adolescent girls 

This study is part of the descriptive studies in which we relied on 

the descriptive approach, so the sample was relied upon and was 

represented in (53) excessive where this study reached a set of results, 

the most important of which are:  

Most of um al-Bawaqi's teenagers use Instagram permanently 

and consciously for one to two years. 

Most teenage girls are begging Instagram to skip routines and get 

to know new people.  

The use of Instagram has led to the teaching of languages, 

literature and the arts and has also strengthened their Algerian 

customs and traditions. 

Keywords: Impact, Instagram, Cultural Identity, Adolescent girls. 


