جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علوم اإلعالم واالتصال
ملصق علمي حول موضوع المذكرة تخرج نيل شهادة الماستر تخصص تكنولوجيا االتصال الجديدة
عنوان المذكرة :استخدام الشباب الجزائري لمواقع الدردشة االلكترونية
دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي تطبيق (ماسنجر).

من إعداد الطالبين:
* بن جدية صالح الدين
*غاته عبد المجيد

أهمية الدراسة

أهداف الدراسة

تتمثل اهمية الدراسة في طبيعة الظاهرة التي تناولتها حول تطبيق
الدردشة االلكتروني )الماسنجر (كأحد الوسائل التكنولوجية الحديثة
التي تنامت بشكل كبير وازدياد عدد مستخدميها في اآلونة
األخيرة.
سنحاول من خالل هذه الدراسة التوصل الى اكتشاف االسباب التي
تدفع االفراد الى االقبال على مواقع الدردشة )الماسنجر (ومعرفة
استخدامات االفراد لهذا التطبيق والتوصل الى االشباعات
والحاجات المحققة من استخدامه.

 )1معرفة دوافع استخدام الشباب الجامعي لتطبيق الماسنجر.
 )2التعرف على حاجات استخدام الشباب الجامعي لتطبيق الماسنجر.
إ )3معرفة االشباعات المحققة من استخدام الشباب الجامعي
للماسنجر.
 )4اكتشاف الفروق الفردية بين الجنسين في استخدام الماسنجر.

إشكالية الدراسة
ان التطورات التكنولوجية الحديثة في عالم االتصال واالنتشار الواسع لشبكة
االنترنت جعل العالم قرية صغيرة وكسر حواجز الزمان والمكان ،حيث كان لها
اثر واضح على حياة االفراد خاصة الشباب ،كخدمالت االنتر نت المتعددة خاصة
مواقع الدردشة جعلها تلقى اقباال واسعا ومن بين اهم خدمات االنترنت تطبيق
الدردشة (ماسنجر) الذي القى رواجا كبيرا بين الشباب لتوفره على مجموعة من
الخصائص والمميزات التي تسهل عملية التواصل ،وهذا ماجعلنا نطرح
االشكالية التالية:
لماذا يستخدم الشباب الجامعي مواقع الدردشة االلكترونية؟

تحديد مفاهيم ومصطلحات الدراسة:
االستخدام  :هو استعمال شئ ما
الدوافع :هي عبارة عن رغبات
اومشوقات والحوافز نحو موقف اونشاط اداة او وسيلة اوعدة اشياء
معين وتظهرأهميتها في عملية االتصال .واستغاللها لتلبية حاجات معينة
لدى االفراد في حياتهم.
الدردشة االلكترونية:هي حوار او
محادثة افتراضية بين شخصين او أكثر الماسنجر:هو تطبيق دردشة من فيسبوك
لتبادل افكار او معلومات على شبكة
 ،يتيح للمستخدم الدردشة مع االخرين
االنترنت.
وانشاء مجموعات وارسال رموز

تساؤالت الدراسة

ماهي دوافع استخدام الشباب الجامعي لمواقع الدردشة االلكترونية)الماسنجر(؟
ماهي حاجات استخدام الشباب الجامعي لتطبيق الماسنجر؟

ماهي االشباعات المحققة من استخدام الشباب الجامعي للماسنجر؟

منهج الدراسة
أسباب اختيار الموضوع

هل توجد فروق فردية بين الجنسين في استخدام الماسنجر؟

أدوات جمع البيانات
اعتمدنا في هذه الدراسة على االستبيان كأدات لجمع البيانات ،النه
يمكننا من الحصول على المعلومات من المبحوثين بشكل مباشر.

تحت إشراف:
* د .تومي فضيلة

االسباب الذاتية:
 االهتمام الشخصي بكل مايخص مواقع الدردشة وتأثرنا بها
 الرغبة في اكتشاف اسباب استخدام الشباب الجامعي لمواقع
الدردشة
االسباب الموضوعية:
 قلة الدراسات في الوطن العربي التي تدرس تطبيق الدردشة
االلكتروني (الماسنجر).
 انتشار استخدام مواقع الدردشة بشكل كبير وازدياد عدد
مستخدميها
 ارتباط موضوع الدراسة بمجال تخصصنا.

تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث
الوصفية وعليه فقد اعتمدنا على
المنهج المسحي بشقيه الوصفي
والتحليلي .

مجتمع البحث وعينة الدراسة
ـ مجتمع البحث :يتمثل مجتمع البحث في الشباب الجزائري.
ـ عينة البحث  :لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على العينة القصدية وتكونت عينة
الدراسة من  60طالب من قسم علوم االعالم واالتصال الذين يستخدمون تطبيق
الدردشة (ماسنجر)

