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  :مقدمػػػة

شيد ىذا العصر انفتاحا تكنكلكجيا كاسعا مس مجاالت عديدة كقطاعات متنكعة خصكصا 

ف بدت  الحيكية منيا، كقد أمضى ىذا التطكر عمى كثيقة الدخكؿ لعصر العكلمة بامتياز، حتى كا 

المالمح االقتصادية العنكاف العريض الذم تندرج تحتو غالبية المؤشرات المتعمقة بيذا الكافد، إال 

أنو يشتغؿ بكتيرة أسرع ك كفؽ معايير مختمفة، ككما كاف لالنفتاح االتصالي دكر في تقريب 

دماج  المسافات كتسريع مف فعالية تبادؿ المعمكمات كنقؿ الفضاء الرقمي إلى المجاؿ التفاعمي كا 

المتمقي في ىذه العممية كمية، فإف الفرد بات عرضة لالنسالخ ك االغتراب الفكرم كالعممي، عمى 

المستكييف الحقيقي كاالفتراضي مما أثر عمى سيركرة حياتو اليكمية، بؿ تعداه الى النسؽ العاـ 

لممجتمع ككؿ فتشكمت ضمف القرية الككنية عكالـ خاصة بشبكات منفصمة، ذات إتصاؿ في اآلف 

نفسو بكؿ شيء، فكرة كاف مف الصعب تقبميا غير أنيا تعدت أسكار التفسيرات النمطية لتشخيص 

ىي مجتمعات " مصطفى محسف"كما يسمييا " الثالثية"الراىف الذم نراه كنعيشو، إف المجتمعات 

إستيالكية، تطغى عمييا حركية التمقي كيسيؿ عمييا االندماج مع أم صكرة ىالمية كانت أك 

ف كانت مستنسخة أك مشكىة كميما كانت صيغتيا أك المبرر  محددة بدقة يقدميا اآلخر، حتى كا 

 في عديد كتاباتو بؿ كأسس ليا مالؾ بف نبيالداعي ليا، ىي القابمية لالستعمار التي أكمأ ليا 

نظرية قائمة في التراث الفكرم المعاصر، ىذه اإلشارات التي استعجمت طرحيا ليست دانكيشكتية 

عند مف يقدركف بحؽ عمؽ المسألة النظرية كيستشعركف ذلؾ الحرج الذم تسببت فيو باستقالليا 

كاستقالتيا مف الكاقع، أك عدـ قدرتيا مكاكبة التحديات المتنكعة، إف لـ نسمـ بإنفصاليا عف العالـ 

تماما إال في نقاط تقاطع تكاد تككف معدكدة، إذ أف الراىف المتراكب مف مجمكعة ال متناىية مف 



إنشطارات معرفية يحيؿ الباحثيف إلى التخصص أثناء الخكض في الممفات المجتمعية المعقدة، 

كىذا ما يتطمب كبغية فيـ الظاىرة تمازج التاريخ بالثقافة كالعمـك بالتخصص لمحاكلة تقريب 

حتراـ حدكد اآلماف، إف ىذا ما عمى الباحثيف الجدد في عمـ اإلجتماع التمسؾ بو  المسافات كا 

كالحذر مف االنسياؽ كراء الرؤل الضيقة القائمة عمى التأسيس كالتقنيف لردكد األفعاؿ كفقط، أك 

التكىـ بإمكانية فصؿ الظاىرة عف سياقيا التطكرم كنسقيا العاـ كاالكتفاء بمعالجتيا بطريقة مستقمة 

ستقراء األحداث بغية رسـ تفاصيؿ  تماما عف بقية التأثيرات، عمى الجميع تجاكز أسكار الراىف كا 

الكقائع بكضكح كسالسة، إعتمادا عمى القراءات المتأنية كالدقيقة المسترشدة في معطيات الكاقع، 

حالتيا إلى التاريخ كالدراسات المنيجية بأساليب معاصرة بإنفتاح كاعي كذكاء حريص بالغ  كا 

 .الحذر

   كبالحديث عف الباحثيف الجدد الذيف ىـ نتاج الجامعة الجزائرية، فإف المجتمع الطالبي 

في الجزائر كاف لو دكر كبير في اإلدالء برأيو كصياغة تجاربو الخاصة، مف خالؿ نضالو في 

محطات مختمفة ساىمت في صناعة مكانة الجزائر المعاصرة عمى المستكل الدكلي بنسيجيا 

المتنكع اإلثني كالعرقي، كلعؿ أحد أبرز ما دفع ىذا المجتمع لإلستمساؾ بمبادئو ىك تيقنو الشديد 

بدكره كرسالتو إنطالقا مف تنشئتو كتمسكو بمقكماتو المختمفة، التي تتبدل فييا ىكيتو الثقافية 

كاضحة مف خالؿ ترتيبو ألكلكياتو في جميع المراحؿ رغـ تعدد التحديات التي كانت تمؼ كاقعو، 

كاستمساكو بمبررات كجكده كاف يستمدىا دكما مف شرعية ىكيتو الثقافية التي إلتـز بيا في أكثر 

المكاقؼ صعكبة، كقد مضت الكثير مف الفترات التي تمايزت فييا حركية الطمبة كفاعميتيـ كدكرىـ 

كشريؾ في صناعة القرار، لكنيـ في المجمؿ شريحة حساسة كفاعمة في المجتمع يرجع ذلؾ لسنيا 



، تغيرت جكانب "المتقدة"كخصكصيتيا كاندفاعيا كما قد يرجع إلستجاباتيا لتطمعاتيا كطمكحاتيا 

متعدد فعال في شخصية الطمبة الجامعييف اليـك غير أف البيئة الطالبية جعمتيا تحافظ عمى السمة 

العامة ليا منذ عقكد كألنيا خاضعة إبتداء لشركط كمناخ إشتغاؿ التغيرات التي تصيب المجتمع، 

فقد تأثر الطمبة ىـ اآلخركف بالمتغيرات الحاصمة بؿ قد يمكننا القكؿ أنيـ كانكا مناخا خصبا 

 .لتجربتيا

  شبكات التكاصؿ االجتماعي التي إنتشرت في العشرية األخيرة فرضت نمطا جديدا 

كمعطيات مستحدثة في حياة الطمبة، فساىمت في فتح المجاؿ بشكؿ أكبر لمتعبير كالنقد كالرفض 

أك الدعـ، لمتنكيت أك االستيزاء لرفع التعازم أك التحايا لربط العالقات كالتعارؼ أك التكاصؿ 

لمغرض العممي أك الترفييي لتشكيؿ خاليا كمجمكعات أك لالنعزاؿ كالتقكقع، أتاحت ما عجز عنو 

الكاقع المترىؿ المثقؿ بالتناقضات كبالخكؼ كالالآماف بالنسبة ليـ، ليتحكؿ الطمبة فييا تدريجيا إلى 

شخصيات أرادكا أف يككنكىا في الكاقع، ىذه ىي سمة العالـ اإلفتراضي الذم شكؿ بيا بديال عف 

الكاقع، كقد رافؽ ىذا االنفتاح عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي كالفايس بكؾ خصكصا ظيكر 

سمككات كمظاىر غريبة عند الطمبة، ذات دالالت ال تنتمي إلى الحدكد التاريخية الجغرافية 

لمجزائر، ما أثار حفيظة المتابعيف لمشأف الطالبي كالتكنكلكجي االتصالي عمى حد سكاء، كطرح 

العديد مف االستفيامات عف ماىية ىذه الظكاىر؟ ككيؼ نشأت؟ كماىي آثارىا؟ كغيرىا مف األسئمة 

التي استمدت مف عمؽ الكاقع، ذلؾ أف ىذه التشكالت الغريبة لـ تقتصر عمى المظاىر الخارجية 

نما باتت تيدد نمط التفكير كتمس العقيدة الدينية كالمبادئ ...فقط كالزم كقصات الشعر الخ، كا 

القكمية كالكطنية، كمثاال عمى ذلؾ بركز صفحات في الفايس بكؾ لألشخاص الالدينييف 



، طمبة يدعكف لفصؿ الصحراء عف الشماؿ كيركجكف لحجج كاىية كالالعدالة كظمـ "الممحديف"

السمطة كفؽ منطقيـ، مجمكعات ذات كالءات لدكؿ خارجية بعينيا سكاء في أكركبا، أمريكا، آسيا، 

كتنشط ىذه المجمكعات بؿ كتنتشر ال فقط عمى صفحات الفضاء الرقمي، كلكنيا تتطكر تدريجيا 

لتؤسس خاليا كتنظيمات قد تستمد تمكيميا مف أطراؼ أخرل سكاء بالداخؿ أك بالخارج، كألف 

الظرؼ الراىف ال يسمح بأم تجاكز لككف المنطقة تشتعؿ كالكثير مف األطراؼ تتربص بالكطف 

كاف لزاما عمينا البدء عمى األقؿ في البحث عف تأصيالت معرفية تشكؿ ركائز كقكاعد أكلية لتفتح 

المجاؿ كاسعا أماـ البحث بصكرة منيجية دقيقة كمعمقة حكؿ ىذه الظكاىر، خصكصا داخؿ 

 .المناخ الطالبي لما يحممو مف مميزات كما ينتظر منو في المستقبؿ

إنطالقا مما سبؽ فقد إستمدينا مشركعية البحث في مكضكع ىك اآلف محكر لمعديد مف 

الممتقيات العممية الكطنية كالدكلية جراء تصاعد كتيرة الصراع، كطغياف حضكر ىذا المكضكع 

، كعميو كتأسيسا عمى كؿ ما قمناه "ككنو أرضية لمصراع"خصكصا ىك نتيجة حتمية ألبعاد الكاقع 

جاء بحثنا ىذا في مكضكع شبكات التكاصؿ اإلجتماعي كاليكية الثقافية عند الطمبة الجامعييف 

 .الفايس بكؾ كطمبة جامعة بسكرة نمكذجا

، استجابة لمتطمبات البحث كعممنا في الفصؿ كقد قمنا بتقسيـ ىذه الدراسة إلى ستة فصكؿ

محاكليف األكؿ عمى عرض كتعريؼ مشكمة الدراسة كمبررات اختيارىا كاليدؼ منيا في المجمؿ، 

قدر اإلمكاف التثبت مف الطرح المنيجي األكاديمي في ضبط اإلشكالية بدقة كصرامة لنؤسس 

 .أرضية صمبة لمبحث



بينما تناكلنا في الفصؿ الثاني شبكات التكاصؿ اإلجتماعي، كقد حاكلنا في ىذا الفصؿ 

كلكج عالـ ىذه الشبكات، تعريفيا أنكاعيا أكثرىا إستعماال كخصصنا شبكة الفايس بكؾ كمحكر 

لمبحث في ىذه الدراسة، محاكليف إبراز المدل الزمني الذم انتشر فيو استخداـ ىذه الشبكات، 

كدكرىا ككيؼ تستخدـ لتقديـ رؤية عنيا كالتأكيد عمى الفايس بكؾ خصكصا إنطمؽ مف اعتمادنا 

عمى العديد مف الدراسات العممية كاإلحصائية التي تؤكد عمى االنتشار الكاسع لشبكة الفايس بكؾ 

كتصدرىا قائمة شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى اختالفيا في المغرب العربي عمكما كالجزائر 

 .خصكصا

 كفي الفصؿ الثالث درجنا عمى البحث في اليكية الثقافية، ىذا المفيـك المركب الذم يعتبر 

كاحدا مف بيف أعقد المفاىيـ العممية المطركحة في الفضاء األكاديمي المعاصر، كقد قمنا 

باالنطالؽ مف الحديث عف اليكية ماىيتيا تعريفيا خصائصيا مستكياتيا أقساميا كغيره مف الفركع 

الممكف البحث فييا، بغية ترشيد البحث في مسألة التعاطي مع ىذا المفيـك الخاضع لمعديد مف 

التجاذبات الفكرية كاإليديكلكجية كالسياسية كانتقمنا الى الحديث عف مسألة الثقافة التي شكمت في 

ذاتيا ممتقى لمكثير مف التخصصات العممية كفتحت الباب أماـ البحث كاإلحاطة بيا، كفي المرحمة 

الثالثة عرجنا عمى مفيـك اليكية الثقافية عمى شساعتو، محاكليف االقتراب مف المضمكف المعرفي 

لممفيـك بركية دكف السماح لمتيارات الفكرية األخرل مف الطغياف بشكؿ كاضح عمى سيركرة الدراسة 

خصكصا الجانب السياسي كاالقتصادم كمفيـك العكلمة كالجدليات التي رافقتو لمخركج في النياية 

 .بفصؿ متكازف يخدـ السياؽ العاـ لمبحث



شكؿ الفصؿ الرابع بالنسبة لنا نقطة االنعطاؼ في البحث، إذ يعد الرابط بيف كؿ الكتؿ 

شبكات التكاصؿ االجتماعي كاليكية : المفاىيمية الكاردة االستخداـ في الدراسة، كقد عنكناه بػػ

الثقافية عند الطالب الجامعي، تناكلنا فيو شبكات التكاصؿ االجتماعي كاليكية الثقافية، ثـ بعد ذلؾ 

مررنا عمى الطمبة الجامعييف كالفايس بكؾ، كقد خصصنا مباشرة الفايس بكؾ لربطو بالبحث 

معرجيف بعدىا عمى الطمبة الجامعييف كاليكية الثقافية كنككف بذلؾ قد رتبنا أكراؽ البحث بشكؿ 

 .يتيح لنا التأكد مف المسارات النظرية أثناء محاكلة العمؿ الميداني

كفي الفصؿ الخامس قمنا بتحديد اإلجراءات المنيجية لمبحث، حددنا فيو فركض الدراسة 

مجاالت الدراسة المنيج المستخدـ كاألدكات المستخدمة في ذلؾ، كؿ ىذه اإلجراءات لضماف 

السالمة في االنتقاؿ مف المجاؿ النظرم الى المجاؿ التطبيقي، كي الينحرؼ البحث عف مساره 

ال فإننا سندخؿ في متاىات تستنزؼ منا الجيد كالكقت دكف فائدة تذكر، كيعتبر الفصؿ  الحقيقي، كا 

الخامس الفصؿ الرابط بيف ما طرح نظريا كما نسعى لمبحث فيو ميدانيا لذلؾ عممنا عمى التثبت 

كالتبيف منو بكؿ حذر ىدكء كدقة مؤكديف في اآلف ذاتو صعكبة التحكـ فيو، غير أننا أخذنا بما 

 .نراه أحكط في النزكؿ الميداني كأكثر دقة منيجية خدمة أيضا لممسار العاـ لمبحث

كقد ختمنا دراستنا ىذه بالفصؿ السادس مف خالؿ عرض كمناقشة النتائج المتحصؿ عمييا، 

فبعد تحديد المنيج كأدكات الدراسة قمنا بالنزكؿ الميداني مف خالؿ التعاطي مع عينة الدراسة، كتـ 

جمع المعطيات كالبيانات المتعمقة بالمبحكثيف ثـ عمدنا الى تفريغ المعطيات في جداكؿ، كقدمنا 

قراءات كمحاكالت لتحميؿ كتفسير النتائج كتبعا لذلؾ قمنا باختبار الفرضيات كتقديـ النتائج 

 . كاالستخالصات، كقمنا بإدراج تكصيات في نياية البحث ثـ قدمنا خاتمة لمبحث



كقد حرصنا عمى محاكلة تحرم الدقة المنيجية ما أمكننا اعتمادا عمى متابعاتنا المتكررة 

لمسياقات الفكرية لمعديد مف الباحثيف، مف خالؿ دراساتيـ أك بحكثيـ كشيدنا كيؼ يمكف 

الختالالت بسيطة في بداية الدراسة مف أف تؤدم في نياية األمر الى انزالقات حادة في البحث، 

كقد شكمت مالحظاتنا حكؿ الصرامة التي يبدييا األساتذة أثناء مناقشاتيـ لرسائؿ كبحكث الطمبة، 

أك تمؾ التي تممسناىا عند األستاذ المشرؼ في أكثر مف مكضع كرؤية أثناء ممارستو النقد العممي 

القكم كالحذر في آف شكمت لنا دافعا لمتثبت أكثر مف مسألة الدقة المنيجية أثناء المسار البحثي، 

كمف ناحية أخرل فيك إقرار ضمني منا بصعكبة البحث العممي في مجاؿ عمـ االجتماع دكنا عف 

غيره مف البحكث األكاديمية كالعممية عمى أمؿ تحقيؽ أدؽ كأقرب كصؿ ممكف بيف المتراكبات 

 .النظرية كالمعطيات العممية لبحثنا ضمانا لسالمتو
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  :تمييد 

إف إلتزاـ عمـ اإلجتماع كتميزه عف بقية العمـك األخرل لـ يكف مرده العفكية   أك التمقائية     

في معالجة القضايا العالقة، بؿ لككنو مف أكثر العمـك صرامة تجاه تحديد المصطمحات، كأكثرىا 

قبؿ أف تتحدث معي حدد "  : مقكلة شييرة يقكؿ فييافكلتيردقة منيجية، كفي ىذا الصدد لػ 

، إف الداللة المعرفية لممصطمح يمكف ليا أف ترسـ معاني عديدة متقاربة أك متباعدة، "مصطمحاتؾ

متشابية أك متناقضة، بؿ يمكف أف يحيمنا المصطمح إلى مسارات فكرية مغايرة تماما لممنطمقات 

 . حدد مفاىيمؾ لنمتقي أو نتقاطع في نقطة ماالعممية كالظكاىر المراد دراستيا كالتعبير عنيا 

يتسـ تحديد المصطمحات في عمـ اإلجتماع بنزعة خاصة، ذلؾ أنو غالبا ما يستعصي تحييد 

المصطمح تجاه الخمفية الفكرية أك اإلتجاه المعرفي الذم إنبثؽ منو أك حتى السياؽ العاـ التاريخي 

كالجغرافي الذم ينتمي إليو، فالبحث في المصطمحات باستحضار ىذه الرؤية يسيؿ إلى حد ما 

إيجاد المسافات المشتركة أك عمى األقؿ يكسب الباحث القدرة عمى فيـ نكازع الصداـ بيف الدالالت 

 .المعرفية لممصطمح

ألنو غالبا ما يستشكؿ التعاطي مع " عمينا أف نبحث في المصطمحات قبؿ أف نبحث بيا"  

المصطمح أثناء محاكلة النزكؿ بو مف ككنو مفيـك مجرد يحكم كؿ ماىك نظرم، إلى مفيـك 

متداداتو في الكاقع، كالعكس صحيح فإستشعار ما ىك  إجرائي بإنعكاساتو كممارساتو العممية كا 

مكجكد بشكؿ إجرائي عممي كاقعي يفرض لغتو كقكاعده يقـز مف محاكالت االرتقاء بو إلى مفيـك 



نظرم بحت، إف إلتماسنا ليذه الصعكبة المنيجية ىك الذم دفعنا ألف نككف أكثر حذرا كانفتاحا في 

 .تحديد المصطمحات

إنؾ لتعجب كـ قضيت مف الوقت ألتبيف بوضوح نوعية المشاكؿ التي تحتاج إلى "    

ني إذ أعود بذاكرتي إلى الوراء، وبعد أف أتممت جميع أبحاثي بنجاح، أجد أف تحديد  حؿ، وا 

 كىي تعبر عف األىمية التي لداركف مقكلة ".المشكالت كاف أصعب بكثيػر مف إيجاد الحموؿ ليا

تحتميا ىذه الجزئية مف البحث، ذلؾ أف اإلنطالؽ في المشركع البحثي كبعد ضبط دقيؽ 

لمصطمحات الدراسة يرتكز أساسا عمى تحديد اإلشكالية بركية كدكف تسرع بشكؿ جمي كجدم 

ككاضح، كال يحتمؿ قراءات أك تأكيالت تفرغ الدراسة مف محتكاىا األصمي كىدفيا العاـ، تأسيسا 

عتمادا عمى المركزية التي يشغميا تحديد المفاىيـ كاإلشكالية فإننا حرصنا في  عمى ىذا األمر كا 

 . مذكرتنا عمى الضبط كالدقة قدر المستطاع

 

 

 

 

 

 



 : تعريؼ و تحديد وصياغة مشكمة البحث -1

  تعريؼ مشكمة البحث 1-1

إف كفكد الفايس بكؾ بشكؿ قكم كبما حممو مف عمؽ فكرم كفمسفي عمى المجتمع الطالبي 

في الجزائر خمؼ العديد مف اإلنعكاسات، كبدأ الحديث عمى أف جيال مف الشباب سيككف صكرة 

طيفية مشكىة عف غيره مف شباب الغرب، كأخذت حدة اإلنذارات تتصاعد كتجاكز األمر إلى حد 

تيامو بالتحكؿ تدريجيا إلى مسخ حضارم مضطرب اإلنتماء، في  التشكيؾ في بنيتو الفكرية كا 

مقابؿ ىذا المد تسارعت كتيرة االندماج مع الفايس بكؾ كأصبح العديد مف المفكريف يركف أنو 

يشكؿ تيديدا عمى المكتسبات الثقافية التي تكتنزىا الذىنية الطالبية، كاختمطت االيديكلكجيا 

بالبراغماتية في معالجة ىذه القضية، كقد أضافت خصكصية المجتمع الجزائرم التي تحمؿ معيا 

إرثا ثقيال مف المخمفات السمبية فكريا كعقديا عبئا آخر، في مكاجية رؤية تحررية تدفع بالطمبة نحك 

كتكسبيـ إستعدادا مسبقا " المتصمب"اإلنعتاؽ مف حدكد الراىف كترسـ ليـ آفاؽ صدامية مع األخر

 .لرفض أم محاكلة تكليفية تجاه رغباتيـ كالقكانيف التي تمزميـ الخضكع ليا

إف البعد الحضارم الذم اكتنزتو مقكمات اليكية الثقافية لممجتمع الطالبي يشيد إزدكاجية في 

التصكر أثناء التعاطي معو، بيف تصكرات نمطية عند بعض المحمميف الذيف يشكككف في حركية 

الطمبة كمقدراتيـ العممية أك ممكاتيـ الفكرية أك حتى إنتماءاتيـ الحضارية، كبيف مف يركف أف 

الحالة الراىنة لمطمبة ما ىي إال إستجابة طبيعية منطقية لتغيرات الكاقع مف حكليـ كليس ىناؾ ما 

 .يدعكا لمقمؽ أك اإلرتباؾ



نتشار ظاىرة  " اإلدماف"لكف في المقابؿ يبدكا أف التعاطي الكبير مع الفايس بكؾ، كبركز كا 

عميو كما رافقيا مف مد غير مسبكؽ في رغبة الطمبة اإلنفتاح عمى كؿ شيء كدكف محددات 

تعمقت بالمظاىر الخارجية ذات اإلنتماءات البعيدة تماما عف " غريبة"كتكسع ذلؾ كمو إلى تشكالت 

التقاليد كاألعراؼ المحمية، بؿ ك تمظير ىذه األعراض في صكرة تحدم لكؿ ما ىك مكركث دكف 

إلخ، كؿ ىذا يحيمنا إلى البحث عف مساحة تمتقي فييا جميع المككنات التي تحكم رؤل ...تمييز

حكؿ الذم يحدث، بغية تحميؿ أدؽ كفيـ أكسع لقناعات الطمبة التي تعكس في األصؿ أطر 

مركبات لغكية - كمحددات ىكيتيـ الثقافية، إضافة إلى  طبيعة مكاضيعيـ كتعميقاتيـ التي تستخدـ 

لغة مزيج، إما بمغتيـ األـ أك بمغات أجنبية أك باستعماؿ حركؼ أجنبية لكف بنطؽ كداللة عامية - 

تعبر بشكؿ أك بآخر عف قراءات الطمبة لمضمكف ىكيتيـ الثقافية، إف العالـ اإلفتراضي الذم 

لمطمبة يفسح ليـ المجاؿ كاسعا لإلنتقاد كالتعميؽ، لمثناء كالشكر كما يرغبكف كىك " الفايس"يصكره 

 . بالضبط ما حذا بيـ إلى النزكع نحك إخراج ما يخالجيـ دكف خكؼ أك تحرز

كالعادات كالتقاليد كاألعراؼ اإلجتماعية إحدل األبعاد التي تشكؿ اليكية الثقافية لمطمبة 

الجامعييف كىي رصيد تراكمي بالنسبة ليـ، كذىنيتيـ التي ترفض التقيد بالحدكد قد تتعارض مع ما 

تفرضو العادات كالتقاليد االجتماعية السائدة، ىذا ما يدفع بيـ إلى التمكقع في إتجاىات مختمفة 

نحكىا ىذا مف جية، كمف جية أخرل فقد شكمت الممارسات المغكية ىي األخرل نقطة إستفياـ 

ككنيا تعد كسيمة لمتعبير أك أداة إليصاؿ الرسائؿ االتصالية المرجكة، كالمغة تعتبر كعاء ثقافيا كىي 

كاحدة مف أىـ األبعاد المعبرة عف اليكية الثقافية نظير ما تحكيو مف دالالت سيميائية تطكرت عبر 

الزمف لتشكؿ بنية مترابطة تعبر عما يراد قكلو بشكؿ مصطمح كمتفؽ عميو، غير أف تعامالت 



الطمبة الجامعييف في الفايس بكؾ جعمتيـ يتبنكف نمطا جديدا مف المغة تمتزج فيو الحركؼ األجنبية 

التي تقرأ لتشكؿ تعبيرا عاميا يستخدـ الرمكز كاألرقاـ أحيانا لمتدليؿ عمى الحركؼ أك إختصار 

الكممات، إضافة إلى استعماليـ مختمؼ الميجات أك الرمكز المتاحة عمى صفحات الفايس بكؾ 

لمتعبير عف آرائيـ كانشغاالتيـ المختمفة، إف ىذه المسألة التي شغمت حيزا كبيرا مف إىتمامات 

الباحثيف العامميف في ىذا المجاؿ جعمتنا نستشعر بعمؽ الحرج الحاصؿ عمى المستكل 

 .اإلبستيمكلكجي في التعاطي معيا كدفعتنا لمبحث حكؿ ىذه المسألة

 :  تحديد وصياغة مشكمة البحث  1-2

   يعد العالـ اإلفتراضي اليـك فاعال أساسيا في حياة المجتمعات نظير مساىمتو في رسـ 

كتطكير األحداث كالكقائع اليكمية حتى في تفاصيميا، إضافة إلى ما حكاه مف مؤشرات دالة عمى 

رغبة المجتمعات في التحرر كاإلنعتاؽ مف القيكد المختمفة لمتعبير كالتعميؽ أك النقد كالمشاركة كقد 

شكؿ بديال متميزا عف الراىف بكؿ أبعاده، ىذه المكانة   لـ تتأت مف فراغ كلكنيا تشكمت عبر 

 .تراكمية معرفية كتجريبية إستفادت منيا النخب في تطكير اآلليات التي تعمؿ كفؽ ىذا العالـ

تطكرت حركية ىذا الفضاء اإلفتراضي فنسخت صكرا متعددة لمجاالت الكاقع المختمفة األمر 

الذم ساىـ في إزالة كؿ الحدكد الجغرافية كالسياسية، الدينية كالعرقية كغيرىا فجعؿ المجاؿ مفتكحا 

لمجميع في فعؿ أك قكؿ أك التعميؽ كالتسكيؽ ألم شيء في أم كقت كميما يكف المجاؿ، ىذا 

االمتياز الذم قدمو العالـ االفتراضي لممجتمعات مكف المبدعيف فيو مف تطكير الطرؽ المعتادة في 

التعاطي معو، ال ليككف فضاء اتصاؿ فقط بؿ ليتجاكزه إلى التفاعؿ المشترؾ بيف فرديف أك 

مجمكعة كبيرة مف األفراد، كحتى الييئات كالمؤسسات التي فسحت المجاؿ لمجميع لمتكاصؿ 



كالتفاعؿ ممغية بذلؾ كؿ حد مف حدكد الكاقع المكاني التي تكبت أك تعرقؿ حرية الرأم ك التعبير 

 . داخؿ المجتمعات

كيشيد المجتمع الجزائرم المعاصر ضمف سيركرتو التطكرية مخاضا جديدا، فقد حدثت في 

تككف بالجذرية، تميزت بالسرعة ك ترادؼ  نسيجو االجتماعي تحكالت سكسيكثقافية أشبو ما

المعطيات كالضبابية كقد أسيـ كؿ مف غياب القدرة عمى تقديـ قراءات مكضكعية أك تفسيرات 

منطقية مف جية كعدـ الجـز بمآالت األحداث مف جية أخرل في تعقيد ىذا الكاقع، إف ىذه 

الحركية إزادادت في العشرية األخيرة بكتيرة متسارعة، نظير إنفتاح المجتمع عمى تكنكلكجيا 

اإلتصاؿ الحديثة كتبنيو ذلؾ الزخـ الكبير مف كسائؿ التفاعؿ كالتكاصؿ، األمر الذم أتاح لو تقريب 

المسافات كاختصار الزمف كالتكاليؼ لكف مف جية أخرل تـ تسجيؿ إزدياد كبير في حدة التعقيدات 

 .التي تمؼ عالقاتو االجتماعية

كلقد اشتغمت الساحة األكاديمية المختصة في مجاؿ عمـ االجتماع بمحاكالت عديدة لفيـ 

كتفسير تعقيدات الظكاىر االجتماعية المعاصرة، التي رافقت تمؾ التحكالت أك كانت نتاجا ليا 

بشكؿ أك بأخر، مبرزة دكر التكنكلكجيا المتقدمة في رسـ الكقائع بصيغتيا الراىنة، كخصكصا منيا 

ما تعمؽ بمجاؿ التفاعؿ بيف األفراد كالتكاصؿ االجتماعي بكؿ فضاءاتو كامتداداتو، عمى مستكل 

الكاقع المحسكس المادم أك الكاقع االفتراضي، كما ىك حاؿ البرامج كالفضاءات التي تكفر خدمات 

التكاصؿ بيف الجميع مشكمة في نسقيا العاـ شبكة مف العالقات في المجاؿ الرقمي كالتي اصطمح 

تركيبة إجتماعية إلكتركنية : " بأنيامحمد عكاديعرفيا شبكات التكاصؿ االجتماعي، : عمى تسميتيا 

مثؿ الفرد )تتـ صناعتيا مف أفراد أك جماعات أك مؤسسات، كتتـ تسمية الجزء التككيني األساسي 



بحيث يتـ إيصاؿ ىذه العقد بأنكاع مختمفة مف العالقات كتشجيع فريؽ معيف ، باسـ العقدة (الكاحد

كقد تصؿ ىذه العالقات لدرجات أكثر ، االنتماء لشركة ما أك حمؿ جنسية لبمد ما في ىذا العالـ أك

 كىناؾ ".عمقا كطبيعة الكضع اإلجتماعي أك المعتقدات أك الطبقة التي ينتمي إلييا الشخص

فايس بوؾ، ماي سبيس، ىاي :  ىي 11العديد مف شبكات التكاصؿ اإلجتماعي لعؿ أبرزىا 

فايؼ، لينكد اف، توتير، برايت كايت، ىالوؿ، اكس بوكس، ديميشيوس، فريندستر، كاوتش 

 .سيفينج

تعمؿ ىذه الشبكات عمى ضـ اكبر قدر مف المتعامميف، ليشكمكا خاليا تكاصؿ تطرح فيما 

بينيـ قضايا أك مجاالت لمنقاش كاالستفسار أك التعارؼ كالحكار، كتتيح ليـ قدر كبيرا مف الحرية 

فالمجاؿ مفتكح لتعبر عف آرائؾ بجد أك بتيكـ بيكيتؾ الحقيقية أك بأسماء مستعارة لؾ كامؿ الحرية 

إلخ، مما ... ك بالمغة التي تريدىا أك تعرفيا، لؾ الحؽ في التعميؽ أك النقد أكءفي قكؿ أم شي

شكؿ عبر تسمسؿ زمني جماعات مغمقة أك مفتكحة تشترط قكاعد معينة لالنضماـ إلييا حفاظا 

تراه ىي خصكصية أك ميكالت ألفرادىا تمـز الجميع احتراميا، كمجتمعات بمداف المغرب  عمى ما

 نظرا لخصكصيتو التقنية كلالمتيازات الفايس بوؾالعربي كغيرىـ مف مجتمعات العالـ يستخدمكف 

ىك مكقع يساعد عمى تككيف عالقات بيف المستخدميف، يمكنيـ مف تبادؿ التي يقدميا، ىذا األخير 

المعمكمات كالممفات كالصكر الشخصية كمقاطع الفيديك كالتعميقات، كؿ ىذا يتـ في عالـ افتراضي 

يس بكؾ كاحد مف أشير المكاقع عمى الشبكة العالمية اكيعد مكقع الؼ. ف كالمكافايقطع حاجز الـز

يس بكؾ عمى ابدأ الؼ بحرية كقد  لمتعبيرا افتراضياأصبح اليـك منبركما كرائد التكاصؿ االجتماعي 

، حيث بدأ بتصميـ مكقع عمى الشبكة ككر بيرجزمارؾ  جامعة ىارفارد، يدعى ةيد أحد طمب



اإللكتركنية ييدؼ مف خاللو لمتكاصؿ مع زمالءه في الجامعة كيمكنيـ مف تبادؿ ممفاتيـ كصكرىـ 

.  عف المنابر الحقيقية لمتعبير، كاتخذه الشباب اليـك بديالن  كآراءىـ كأفكارىـ

إقباؿ الشباب عمى الفايس بكؾ بشكؿ متزايد أكسبو مزيدا مف الزخـ، كأعطاه سمطة كقكة 

معنكية جعمت الدارسيف كالميتميف بيذا الشأف في حيرة معرفية تدفعيـ بشكؿ دائـ لمبحث عف 

األسباب الكامنة خمفو كالتي تؤدم إلى إنتشاره بيذه الكيفية بيف األكساط المختمفة، كما كقد سعكا 

إلى فيـ آليات إستخدامو ككيؼ تتطكر المكاضيع فيو، كما ىك نمط النقاش عمى صفحاتو، كماىي 

كالطمبة الجامعيكف بما . آفاقو محاكليف تحديد حركيتو لتكقع نياياتو كمحاكلة الحد أك التحكـ فيو

تكفر لدييـ مف قدرات عقمية، كتفرغ نسبي لمدراسة كانعزاليـ في محيط محدد، جعؿ منيـ كشريحة 

مف شرائح المجتمع عرضة لمتعاطي مع ىذه الشبكات بؿ أضاؼ ليـ تحررىـ النسبي مف القيكد 

كرغبتيـ في مصادمة ما يركف فيو كبتا أك تقديسا غير مبرر، مع احتكاكيـ المباشر مع بعضيـ 

بشكؿ يتيح انتقاؿ المعارؼ حكؿ الفايس بكؾ فيما بينيـ، كؿ ىذا سمح ليـ باالندفاع كبقكة نحك 

 .إستخدامو

قكة الطمبة المعرفية كجرأتيـ عمى طرح أم فكرة دكف التحرز أك التحرج مف قدسيتيا أك 

مكانتيا كمسممة مف المسممات، جعمتيـ يخكضكف أثناء تداكليـ في صفحات الفايس بكؾ كؿ 

شيء، كأم مكضكع يشكؿ ليـ محطة لمنقاش مع أم كاف بأم لغة كأم جنسية أك ديانة كككف ىذا 

الفضاء يسمح ليـ بالحرية التي ينشدكنيا فإنيـ يتعرضكف مف خالؿ نقاشاتيـ إلى مكاضيع تصنؼ 



إلخ يحاكلكف مف خالليا لفت النظر إلى ...سياسية،اقتصادية،فكرية،ترفييية،اجتماعية:عمى أنيا 

 .كجيات نظرىـ حكؿ مكاضيع مغمكرة أك التعميؽ عمى أحداث ميمة معقدة كانت أك بسيطة

كالتدرج في التعامؿ بيف الطمبة في تمؾ المجاالت التي تكافقكا عمييا داخؿ الفايس بكؾ 

اكسبيـ نمطا خاصا مف السمكؾ الفكرم كاالجتماعي، كباتكا يستخدمكف مصطمحات كرمكز جديدة 

 ليـ، في تشكيؿ البنية المغوية والمعرفيةدالة بشكؿ محدكد ككأنيا عممية أشبو ماتككف بإعادة 

تفاعمية رمزية جديدة تعتبر منيجيا طارئا عمى المغة األـ التي تشكؿ بعدا أساسيا مف أبعاد ىكيتيـ 

 يكظفكف تمؾ المصطمحات في التعميؽ أك النقد االثقافية ككاحدة مف آليات التنشئة اإلجتماعية، كباتك

 .أك الثناء أك دعـ القضايا التي يركف أنيا تحتؿ حيزا ىاما في كاقعيـ مف منطمقات مختمفة

إف كفكد الفايس بكؾ أتاح لمطمبة االلتقاء بالجميع ك قكؿ ما يشاؤكف كتنكعت المكاضيع التي 

 تسمط اآلباء، العالقات االجتماعية مع األقارب، الجيراف التربية: يتـ تداكليا في مختمؼ المجاالت

كغيرىا مف المكاضيع ذات الصمة التي ال فرؽ فييا بيف الصغير كالكبير، المرأة .. الزكاج العمؿ،

أك الرجؿ الجميع لديو ما يقكؿ، كؿ ذلؾ تزامف مع بركز مظاىر جديدة لدل الشباب سكاء في 

نكعية المبس أك قصات الشعر أك نكع المكسيقى التي يستمعكف إلييا أك األفالـ التي يتابعكنيا أك 

حتى مف خالؿ طريقة تكمميـ كطريقة المشي أك الجمكس كميا ك غيرىا مف المظاىر التي تعتبر 

مؤشرات يتـ التعميؽ عمى أسباب نشأتيا ككيفية تطكرىا كمكقع الفايس بكؾ منيا، كألف العادات 

كاألعراؼ كالتقاليد اإلجتماعية تعتبر كاحدة مف أبعاد اليكية الثقافية، كالتي الزلت تحكم نكعا مف 

السمطة عمى الطمبة ككنيـ ممزمكف بإتباعيا، بغض النظر عف كجية نظرىـ تجاىيا حسب 

الميكالت كالتكجيات التي يتبنكنيا أك إنطالقا مف التنشئة كالخمفية اإلجتماعية التي ينتمكف إلييا فقد 



حاكلنا تسميط الضكء عمييا، في ظؿ كؿ ىذه المعطيات السكسيكثقافية كالتحكالت اإلجتماعية 

 .الراىنة كتأسيسا عمى ما سبؽ فقد سجمنا أىمية البحث في ىذا المشركع

تقـك المشكمة المدركسة أساسا عمى البحث في إستفياـ مرده التحقؽ مف كجكد عالقة بيف 

 فضاء إفتراضي رقمي عمى شبكة االنترنيت، تعمؿ عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي التي تعتبر

تككيف مجاؿ مشترؾ بيف الفرد كمحيطو، كتسمح لو بتشكيؿ شبكة كبيرة مف العالقات مع أشخاص 

بيكيات إفتراضية سكاء كاف يعرفيـ في الكاقع أك ال يعرفيـ، يتـ التفاعؿ بينيـ عف طريؽ تبادؿ 

الرسائؿ كالتعاليؽ كالصكر كالدردشات، كيمكف مناقشة أم مكضكع ميما كانت درجتو أك 

خصكصيتو، كبالطريقة التي تعجب األفراد المنتميف إليو، جديا أك بطريقة تيكمية، بالمغة التي يريد 

أصحابيا، كميما كاف األسمكب في إطار مجمكعات مفتكحة أك مغمقة حكارات ثنائية أك دكف حكار 

كاحدة مف أصعب المصطمحات ضبطا نظرا لعدة كبيف اليكية الثقافية التي اتفؽ عمى أنيا 

إعتبارات، تتعمؽ بالمتغيرات الطارئة عمى المجتمعات ك االفراد، كحتى الييئات، إضافة إلى مركزية 

المفيـك في أحداث الراىف، فيك بشكؿ أك بأخر سبب لمصراعات اإليديكلكجية، كمحؿ النقاش 

الدائر بيف مختمؼ التكجيات األكاديمية في مجاؿ عمـ االجتماع كاالنتربكلكجيا كعمـ النفس كغيرىا 

مف العمـك التي تكلي إىتماما بو، إف فرانسيس فكككياما لما تكمـ في كتابو الشيير نياية التاريخ 

عف الميبرالية كسيادتيا لمعالـ إنما أقر بشكؿ ضمني أف محكر النزاع اليـك ىك حكؿ اليكية الثقافية 

عند الطمبة الجامعييف كشريحة كبيرة كحساسة في محاكلة إلنفاذ ىكية بديمة ضمف إطار العكلمة، 

في المجتمع، فأثناء استخداميـ لمفايس بكؾ إنتشرت بعض القناعات التي ترجمت في سمككيات 

ينتيجكنيا في حياتيـ اليكمية كبالضبط في مدل إستجابتيـ لما تقتضيو متطمبات العادات كالتقاليد 



كاألعراؼ االجتماعية ككاحدة مف أبعاد اليكية الثقافية، التي ما فتئ المجتمع يقدسيا كيسكقيا عمى 

أنيا اإلطار األصيؿ الحافظ لمقكمات األفراد، كفي نفس الكقت استعماليـ لمغة غريبة ذات منطؽ 

مغاير لما تعارؼ عميو الناس جعمتيـ ينعزلكف عف غيرىـ ممف ال يعممكف دالالتيا كالمغة كما ىك 

إلخ ...الفرانكفكنية، االنجمكساكسكنية العربية: معركؼ تعتبر عنكانا عمى اليكية الثقافية فنقكؿ

تصريحا أك تمميحا ىك - المغة–كيعتبر العديد مف الباحثيف أف الشذكذ عنيا أك محاكلة طمسيا 

مقدمة الندثار خصكصية المجتمع، كفي نفس الكقت فإف رغبة الطمبة بعقميتيـ المتحررة 

كطمكحاتيـ العالية كاىتماماتيـ المتعددة بؿ كحتى باحتكاكيـ مع بعضيـ كحكاراتيـ اليكمية 

كأنشطتيـ المختمفة تكحي بتطمعيـ نحك التغيير، كفي ظؿ إنتشار المد العكلمي كطغياف ثقافة 

األخر عمى حياة الطمبة اليكمية إبتداء مف المباس مركرا بالكسائؿ التقنية دائمة اإلستعماؿ كالياتؼ 

ككسائؿ النقؿ كصكال إلى المظاىر اإلجتماعية الجديدة كاإلحتفاالت برأس السنة الميالدية كاألعياد 

كالتي تجد صدل كبيرا عندىـ، " الغريبة عف ىكية المجتمع"كعيد الحب كغيرىا مف المناسبات 

نطالقا مف ككف الفايس بكؾ فضاء يستخدـ بشكؿ كبير في تعامالت الطمبة كتعبيرىـ عف أرائيـ  كا 

حكؿ المكاضيع التي تشغميـ بالمغة التي يختاركنيا، فإنو كتأسيسا عمى ما سبؽ إستمدينا مشركعية 

البحث عف العالقة بيف شبكات التكاصؿ االجتماعي كاليكية الثقافية عند الطمبة الجامعييف، مف 

خالؿ رؤية الطمبة لمعادات كالتقاليد كاألعراؼ اإلجتماعية ككاحدة مف أبرز محددات كأبعاد ىكيتيـ 

الثقافية، كباستعماؿ محددات لغكية معينة تعتبر ىي األخرل عنكانا لدالالت ىذه اليكية الثقافية 

 .كىذا ما أثار العديد مف األسئمة حكؿ ىذه المسألة ستطرح لمبحث كالتحرم في دراستنا ىذه

 



 أىمية ومبررات اختيار البحث  -2

 : أىمية البحث2-1

 :   تكمف أىمية البحث في ىذا المكضكع إلى النقاط اآلتية 

 تعتبر مسألة اليكية الثقافية مف أكثر المسائؿ المطركحة حيكية، كىي مف المكاضيع  -1

الحديثة نسبيا كما تعد قضية مف أعقد قضايا الراىف، فمجتمع األلفية الثالثة الذم تبنى التطكر 

التكنكلكجي في مختمؼ المجاالت، بات يعاني تباينا حادا بيف نمك تقنياتو الحضارية كالرقمية 

كتياكم قيمو اإلنسانية ك اإلجتماعية، كشيد مدا غير مسبكؽ في تفشي اآلفات اإلجتماعية كبركدة 

العالقات عمى الرغـ مف المحاكالت المتكررة لتقنينيا داخؿ األسرة أك المجتمع مف قبؿ المؤسسات 

كما تعرض لو المجتمع الجزائرم طيمة عقكد شكؿ لو تراكما سمبيا في ذاكرتو . الرسمية لمدكلة

صراع المصالح، الصراع عمى السمطة، بركز الطبقية، الجيكية، اختالؿ مكازيف العدالة "الجماعية 

، ما أفقده التكازف كلـ يعد قادرا عمى أف يحدد بكضكح مساره كال ىكيتو الثقافية "إلخ...عشرية الدـ

أمر جد ضركرم " اليكية الثقافية"في ظؿ مقتضيات العكلمة، لذا فإف محاكلة مالمسة حدكدىا 

 .لبمكرة رؤية رصينة عف الكاقع

 يشيد المجتمع الطالبي تحكالت كبيرة عمى مستكل عدد معتبر مف الجكانب فالسيكلة  -2

التكنكلكجية التي يعيشيا اليـك كاف ليا انعكاس مباشر عمى سمككياتو، بات أكثر إنفتاحا عمى 

المجتمعات األخرل زادت رغبتو في تجربة أمكر جديدة تخمى عف الكثير مف خصكصياتو المتعمقة 

بالزم كقصات الشعر كغيرىا، كلعؿ ىامش الحرية التي كجدىا في محيط الحـر الجامعي أكسبتو 

القدرة عمى النقد كاالحتجاج كالرفض فزادت فاعميتو كنشاطو كتمايز بشكؿ كبير جدا، ماديا عمميا 



نخب تيتـ بالدراسة أك بالنشاط في مقابؿ كجكد مجمكعات سمبية، كبات يمتمؾ آليات التمييز بشكؿ 

صريح فالمعمكمة متكفرة كالتحاليؿ متكفرة كقدراتو الذىنية التي ترافقت مع إنفتاح كسائؿ اإلعالـ 

عمى العالـ كؿ ىذا كاف مدعاة لمدراسة، ذلؾ أف نخبة المجتمع ىـ الطمبة الذيف سيشغمكف مناصب 

سامية أك إدارية في الدكلة كالتعاطي مع المؤثرات التي تمؼ كاقعيـ مف أكثر األمكر المطمكبة 

 .لفيميـ

شغؿ الفايس بكؾ في الكقت الراىف حيزا ىاما مف األبحاث نظرا لخصكصيتو كسرعة  -3

إنتشاره، كاستقطب إىتماـ شريحة عريضة مف المجتمع بمثقفيو كميندسيو كامتمؾ آليات جد معقدة 

في حماية برامجو، كشكؿ فرع خاص باإلحصائيات كفرع خاص باالتصاالت المرئية إضافة إلى 

إلخ، ىذه الحركية التي عمؿ الفايس بكؾ عمى الحفاظ ...فركع أخرل كطكر العديد مف البرامج

عمييا كتطكيرىا جعمت منو مؤسسة قائمة بذاتيا يصؿ رأس ماليا إلى ماليير الدكالرات، إضافة 

إلى ىذا الجانب التقني الذم ميز الفايس بكؾ ىناؾ جانب فكرم كمضمكف فمسفي عميؽ، غير أف 

أكثر ما يشد االنتباه إليو ىك التغيرات التي رافقت إستخدامو كالتي مست المجتمع كبالتالي كاف 

 .لزاما عمينا االنتباه اليو بغية أخذ فكرة كاقعية عف عالقتو بالمتعامميف بو

فكرة شبكات التكاصؿ اإلجتماعي كاليكية الثقافية عند الطمبة ىي كاحدة مف األفكار الحديثة  -4

 شبكة عمى المجتمعات التي 11 الػ   فقد رافقت بركز تأثيرات شبكات التكاصؿ التي تجاكز عددىا

تتعاطى معيا، كألف العكلمة ألقت بظالليا عمى كؿ شيء فقد باتت اليكية الثقافية تتعرض لممزيد 

مف التضييؽ كىي محكر الصداـ بيف المجتمعات كمحاكلة إستنساخ تجارب كصكر طبؽ األصؿ 

نما عف طريؽ جممة مف التقنيات  عف حضارات لف يتـ عف طريؽ اإلمالء أك األكامر المكتكبة، كا 



التي تسيؿ إيصاؿ الرسائؿ كالمضاميف الفكرية المراد ليا إختراؽ المجتمع، كمع التدرج في 

إستعماليا كالمدل الزمني الكافي تتحكؿ تمؾ التجارب كالقناعات الشاذة عف المجتمع إلى حقائؽ 

تترسب يكميا كشبكات التكاصؿ االجتماعي بما حممتو مف مضاميف جديدة تعتبر كاحدة مف 

، كعطفا عمى كؿ ما "االفتراضي"التقنيات الحديثة في مجاؿ اإلتصاؿ كالتفاعؿ االجتماعي الرقمي 

سبؽ فإنو كاف لزاما عمينا العمؿ عمى ىذه الجزئية كتسميط الضكء قدر المستطاع عمى إطارىا 

 .منطقي لو العاـ، ىؿ أف ىذه العالقة مكجكدة فعال أـ أنيا مجرد حدس ككالـ ال أساس عممي أك

تشكؿ العادات كالتقاليد كاألعراؼ االجتماعية سمطة معنكية كفي نفس الكقت صماـ أماف  -5

لمقكمات المجتمع كىكيتو الثقافية، فالمجتمع الجزائرم لـ يفؽ فجأة ليجد نفسو ىذا المجتمع بكامؿ 

إلخ، بؿ شكمت تراكمية األحداث نسقا بنائيا متسمسال ضمف ...مقكماتو اإلثنية كالعرقية كالجغرافية

في مساره الحفاظ عمى الخصكصية التي بيا يتـ تميز ىكيتو عف باقي اليكيات األخرل، إضافة 

إلى ىذا فقد لعبت المغة طكاؿ قركف ماضية دكرا ىاما في الداللة عمى مستكل رقي كازدىار 

المجتمعات ككانت عنكاف ىكيتيـ الثقافية، كقد عمد الطمبة أثناء تداكليـ لممكاضيع كتعميقيـ عمييا 

إلى االستعانة بحركؼ أجنبية كرمكز معينة الختصار الكممات كاإلشارة الى معاني محددة تـ 

االصطالح عمييا فيما بينيـ، كقد اشتغمت العديد مف مراكز الدراسات االجتماعية كحتى 

االستراتيجية منيا عمى محاكلة بناء تصكر عف خط تطكر المجتمع تبعا لسماتو العامة، معتمدة 

كألف مفيـك اليكية الثقافية مف أعقد المفاىيـ كأكثرىا تشعبا كاف . أساسا عمى ىكيتو الثقافية

لممفكريف رسـ أبعاده كتتبعيا كلعؿ العادات كالتقاليد كاألعراؼ االجتماعية بما تحممو مف زخـ تراثي 



عريؽ كدالالت معنكية كالمغة بما ليا مف إبداع فكرم كقكة داللية كانتا محطتيف أساسيتيف لألبحاث 

 .كالدراسات كاستنادا عمى ىذا تأتي أىمية التعرض إلى ىذه الجزئية

إف ىامش الحرية الذم يكفره الفايس بكؾ كالخصكصية المرافقة لو مكنت الطمبة مف تداكؿ  -6

غيره، كسيكلة التعاطي مع الفايس بكؾ إضافة إلى سالسة تداكؿ ...ما يرغبكف تعميقا أك نقدا أك

المعارؼ كالمعمكمات مف خاللو كاف حافزا كبيرا بالنسبة لمطمبة الستغاللو كعرض أفكارىـ كتداكؿ 

تعميقاتيـ دكف حاجز أك مانع بأسمائيـ الفعمية أك شخصيات كىمية كدكف رقيب كىك بالضبط ما 

دفعنا إلى البحث في إمكانية تداكؿ الطمبة لمعادات كالتقاليد كاألعراؼ االجتماعية في نقاشاتيـ 

لى النمط المغكم المستعمؿ ىؿ ىك نمط كاحد أـ أنماط متعددة  .كا 

 :  مبررات اختيار الموضوع2-2

ترجع مبررات اختيار المكضكع إلى طبيعتو الحيكية، كمركزية مفاىيمو في الساحة األكاديمية 

كالفضاء الكاقعي بامتداداتو الفكرية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كغيرىا مف المجاالت، كىذا 

ما يسعى تخصص عمـ اجتماع التربية إلى دراستو مف خالؿ إثارتو مثؿ ىكذا مكاضيع تسيـ في 

تطكيره كصياغة تصكر فاعؿ في معالجة القضايا التي يشتغؿ عمييا الباحثكف كالميتمكف بالشأف 

االجتماعي، كفي خضـ ىذه الرؤية يمكف أف تندرج مبررات إختيار الباحث ليذا المكضكع كي 

 : يككف محؿ الدراسة كنجمميا في اآلتي

 

 



 : موضوعيػةمبررات - أ

حساسية المكضكع كأىميتو، فاليكية الثقافية عند الطمبة الجامعييف محكر بحث كتدقيؽ  -1

كاسع، نظير ما يشيده الطمبة مف ضغكطات نفسية كتمظيرات غريبة بعيدة عف انتماءاتيـ، كىذه 

النخبة التي سيككف ليا دكر بارز في تسيير مرافؽ البالد كقطاعاتو الكبرل إذا لـ يتـ ضبط ىكيتيا 

أك عمى األقؿ فيـ منطقيا فمف تككف ىناؾ فرص كبيرة في ضماف مقكمات المجتمع مستقبال بناء 

 .عمى ىذا جاء االىتماـ بالبحث

الرغبة في البحث عف العالقة بيف شبكات التكاصؿ االجتماعي كاليكية الثقافية عند الطمبة  -2

الجامعييف، كىي المبرر الركيزم في فتح ىذا المكضكع كالبحث فيو بغية تتبع مدل كجكد عالقة 

بيف ىذيف المتغيريف، ألف الكاقع الراىف في إطاره العاـ يحكم مؤشرات شديدة الحساسية لميكية 

الثقافية ال يمكف فيميا إال في سياقيا الطبيعي ببعد تشكميا التاريخي في بناء متكامؿ، ما ىك 

انتماؤىا كأصكليا كما الذم ساىـ في نشكئيا كتطكرىا كما ىك اإلطار المغكم المستخدـ لمتعبير 

عنيا، كىؿ تكجد عالقة بيف استخداـ الطمبة لمفايس بكؾ كبيف رؤيتيـ لمعادات االجتماعية التي 

 .ىي كاحدة مف المحددات التي يتـ تناكليا في ىذا البحث

حداثة المكضكع كمحكرية مشكمتو، فقد ترافؽ في السنكات األخيرة مع بركز اختالؿ ممحكظ  -3

في سمككيات الطمبة كمظاىر غريبة عف المجتمع في تمظيرات الزم كالحديث كالمصطمحات 

كالعادات كغيرىا مف األمكر التي تزامنت مع إستخداـ الطمبة لمفايس بكؾ بؿ أكثر مف ذلؾ كألف 

 فيك يعتبر حديثا نسبيا عمى ـ2014ىذا العاـ  منذ التأسيس 10يمضي عامو الػ الفايس بكؾ 

 . كاف مف الضركرم البحث فيوالساحة كمع انتقاؿ عصر المعرفة الى العصر الرقمي



محاكلة إستقصاء أرقاـ إحصائية ذات داللة، تعبر عف الكاقع مف خالؿ عرض كمناقشة  -4

تحاليؿ الدراسات السابقة كتقارير مؤسسات دكلية كمراكز دراسات معتمدة كتحاليؿ خاصة بالدراسة 

 .الميدانية كميا في إطار تكميـ المعطيات النظرية كاالستدالؿ بيا في تشكيؿ تصكر عف المكضكع

 : ذاتيػػػػػة مبررات - ب

كثرة الكالـ المثار عف الفايس في اليكية الثقافية عند الطمبة، كىك ما شدني نحك محاكلة  -1

االنطالؽ في رسـ صكرة منطقية عممية كبطريقة منيجية أكاديمية عف المكضكع كفتح فضاءات 

 .االشتغاؿ عميو

الفضكؿ العممي كالرغبة في الكشؼ عف الجديد، فبعد االطالع عمى العديد مف الدراسات  -2

 .كالبحكث كجدت رغبة كبيرة في البحث عف ىذه الجزئية كالتطرؽ إلييا

عمؽ مكضكع اليكية الثقافية، فحتى مراكز الدراسات التي تحكم دكاترة بأكزاف ثقيمة في عمـ  -3

االجتماع لـ تتمكف مف اإلحاطة إال ببعض جزئيات المكضكع، كتناكلت محاكر منو انطالقا مف 

 .ىذه الرؤية فإنني أردت محاكلة تككيف قاعدة لمشاريع بحكث عممية القادمة

إنتشار الكثير مف المظاىر لدل الطمبة في كقت تزامف مع شيكع الفايس بكؾ، كذلؾ نظرا  -4

الحتكاكي الشخصي بيـ في االقامات كالكميات مف خالؿ العديد مف الفعاليات كالتظاىرات 

 .كاألنشطة اليكمية كقد استشعرت سمككات غير مألكفة كمظاىر تفشت فييـ 

 

 



 : ىػػػػػدؼ البحػث- 3

  نيدؼ مف كراء ىذه الدراسة إلى البحث في مسألة شبكات التكاصؿ اإلجتماعي كاليكية

 .الثقافية عند الطمبة الجامعييف، كقد أخذنا طمبة جامعة بسكرة نمكذجا

 : خػػػػػػػالصة 

إف ىذا التقديـ المنيجي يعمؿ عمى ضبط اإلطار التصكرم الذم سنعمؿ مف خاللو عمى 

التحقؽ مف ماىية الفرضيات، كالبحث عف العالقة بيف الفايس بكؾ كاليكية الثقافية عند الطمبة 

 .الجامعييف في جامعة بسكرة

حاكلنا االلتزاـ قدر اإلمكاف بالحياد كالمكضكعية في رسـ فكرة عف اإلشكالية المطركحة 

كعرضيا قدر اإلمكاف بدقة كتكضيح الجكانب المراد معالجتيا نظريا مف خالؿ الفصكؿ النظرية 

كتطبيقيا مف خالؿ العمؿ الميداني المكجو نحك طمبة جامعة بسكرة، كقد تـ فييا االستئناس بالعديد 

مف الكتب كالدراسات السابقة، ككذا تكجييات المشرؼ المتكررة كالدقيقة حكؿ الضبط االصطالحي 

ذ أقر أف جدة المكضكع كحداثة  كالمنيجي لإلشكالية كالخطة كالمصطمحات المستخدمة، كا 

اإلشكالية كاف ليا مف التأثير عمى سيركرة النسؽ البحثي نصيب، غير أننا كجدنا في الدراسات 

المشابية ما ساعدنا عمى تجاكز الخطكط المبيمة كالنقاط العالقة، كدفعتنا القراءات المتكاترة لمكتب 

إضافة لمساعدات بعض األساتذة الذيف كنت في تكاصؿ دائـ معيـ عمى بمكرة رؤية جيدة نسبيا 

 .حكؿ الكاقع البحثي في ىذه المذكرة
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  :تمييد

 مف كاسعا حيزا المعاصرة المجتمعات حياة في عامة بصفة االفتراضي الفضاء يشغؿ

 االقتصادية المجاالت كؿ في األىمية بالغة كسيمة فبات ذلؾ كتعدل ،كاتصاالتيـ تعامالتيـ

 جديدة مالمح كرسـ الكاقع معالـ تغير في كبير دكر لو ككاف ،كالرياضية السياسية كالعممية

 الى اقرب نياأ عمى تداكليا تـ التي المقكالت ابرز إحدل فانتشرت ،الثالثة األلفية لمجتمعات

 انتقاؿ سرعة إف .صغيرة قرية أصبح العالـ أف كىي الميدانية تجسيداتيا خالؿ مف الحقيقة

 أمكنو المختمفة األماكف مف كغيرىا كالمؤسسات لمبيكت الفضاء ىذا كاختراؽ ،كتداكليا المعمكمات

 عاجزة باتت التي المنظكمات كؿ معو كتكيفت االجتماعية العالقات في نكعية لنقمة يؤسس أف مف

 إعترضت ىي إف الساحة مف إقصائيا حقيقة أدركت ألنيا معو بالتعاطي نفسيا فألزمت صده عف

 أنيا عمى اصطمح التي المظاىر مف العديد الزمو التقنية ىذه ظيكر أف غير .كصادمتو عميو

 التي القيـ كتمؾ الحداثة قيـ بيف كاضح انشطار مع تالزمت فقد عمقا، كثرأ ألسباب أعراض

 كتجمت ،اإلجتماعية العالقات ضمكر في عديدة صكر كبرزت ،طكيال المجتمعات بيا استمسكت

 أف عمى اإلجتماعي بالشأف كالميتميف لمباحثيف قكية رسائؿ رسمت كتصرفات أشكاؿ لمشباب

 بسيكلة اإلجتماعي التكاصؿ شبكات كلعؿ الحصكؿ، طكر في كأخرل حصمت كبيرة تغيرات

 أماـ كفتحت أصعدة عدة عمى الكاقع تغير في دكر ليا كاف كحداثتيا متعاممييا كسعة تداكليا

ف فيي "الفرض" مجاؿ تتجاكز لـ األخيرة المالحظة ىذه إف ،فييا لمبحث كاسعا الباب الجميع  تـ كا 

 عدة نتيجة عممية كحقيقة ذاتيا لتؤسس ترؽ لـ العممية كالشكاىد الكقائع مف بالعديد تدعيميا

 االتصاؿ شبكات بركز بيف التزامف في الحاصؿ بالترابط فالقكؿ منيجية، أك معرفية إعتبارات



 يستثير الراىنة االجتماعية كالتشكىات المظاىر مف العديد بركز كبيف كسريع كبير بشكؿ كانتشارىا

 بصدقية الجـز ألحد يتأت لف أنو غير فعال العممي كالفضكؿ التطمع في الرغبة الباحثيف في

 .مستحيال أمرا يعد التأكد بغية المتغيريف عزؿ أف إذ بينيما العالقة

   : االجتماعي التواصؿ شبكات تعريؼ -1

 شبكات مكضكع تناكلت التي كالكتابات الدراسات مف الكثير األكاديمي الحقؿ في تتكافر

 كمحاكلة التمحيص أك كالتحميؿ بالبحث مشتغمة تعقيداتو، كعمؽ حداثتو عمى اإلجتماعي التكاصؿ

 خدمة تكجييو عمى العاممة أك فيو النافذة االتجاىات كدعائـ أسس لفيـ أك لمسمماتو النقد تكجيو

 برز الذم الكبير كالخمؿ المفرط عالتضعض ىك الالفت أف غير محددة، مصمحة أك معيف لمشركع

 القريب المدل عمى إنعكاساتو في كمتشعبا المالحظة فارؽ كتصكريا منيجيا عقما معو كأبرز

 أك مداخؿ ترادفيا مع لتككف ترؽ لـ المحاكالت غالبية أف ذلؾ األكاديمي، الحقؿ في كالبعيد

 الكاقعية الميدانية الممارسات مع التعاطي في حديث أكاديمي لمنطؽ تؤسس نظرية، مقاربات

 الفكرية الفضاءات مع تتنازع فكرية تجريدية لغة إلى تحكيميا بغية االجتماعي، التكاصؿ لشبكات

 عمى انعكس ما كىذا الظاىرة، ىذه حكؿ متكامؿ فيـ تشكيؿ محاكلة سكسيكلكجي بمنطؽ األخرل

 :التعاريؼ ىذه خالؿ مف حدكده مالمسة إلى نسعى كنحف مسارنا

 بشكؿ كبير كىي مرتبطةاؿ أك البرامج  األشخاصَأك األجساـ مف معقد نظاـ ىي الشبكة

 جيازأف كص عبارة عف شبكة كما الخا العصبيا داخؿ أجسامنا فجيازف حتى، كمينا بنا تحيط

جد شبكات التكاصؿ كمف أمثمة ىذه الشبكات فة متكاممة، شبؾ تشكؿ الدمكية األكعية مع القمب

 :اآلتػػػػي في نعرضيا التعاريؼ مف مجمكعة الباب ىذا في تناكلنا كقداإلجتماعي 



 أك جماعات أك أفراد مف صناعتيا تتـ إلكتركنية إجتماعية تركيبة" :بأنيا عكاد محمد يعرفيا

 إيصاؿ يتـ بحيث ،العقدة باسـ (الكاحد الفرد مثؿ) األساسي التككيني الجزء تسمية كتتـ مؤسسات،

 جنسية حمؿ أك ما لشركة االنتماء أك معيف فريؽ كتشجيع العالقات مف مختمفة بأنكاع العقد ىذه

 أك اإلجتماعي الكضع كطبيعة عمقا أكثر لدرجات العالقات ىذه تصؿ كقد .العالـ ىذا في ما لبمد

  1".الشخص إلييا ينتمي التي الطبقة أك المعتقدات

 كالتفاعؿ المركزية ففكرة كالميمة، األساسية النقاط مف مجمكعة تعريفو في عكاد محمد يبرز

 ما إف االجتماعي، التكاصؿ شبكات بيا تنفرد التي السمات أىـ مف كاحدة اإللكتركني الحيز ضمف

 يككف أف يمكنو مستقبؿ الفرد يككف حيف ففي األدكار تبادؿ ىك التفاعمي االتصالي العالـ يميز

 .االجتماعي التكاصؿ شبكات نطاؽ داخؿ ككؿ العممية في المحكرية صفة يكتسب كبالتالي مرسؿ

 في جدا فعالة مكاقع شبكة ىي اإلجتماعية الشبكات" :بالقكؿ خميفة محمد ىبة كتعرفيا كما

 مف القدامى األصدقاء تمكف كما كاألصدقاء، المعارؼ مف مجمكعة بيف اإلجتماعية الحياة تسييؿ

 كتبادؿ كالصكتي المرئي التكاصؿ مف أيضا كتمكنيـ ،سنكات طكؿ كبعد البعض بعضيـ االتصاؿ

 2".بينيـ اإلجتماعية العالقة تكطد التي اإلمكانات مف كغيرىا الصكر

 الشبكات ىذه تؤديو الذم لمدكر إشارتيا في ىبة الدكتكرة تعريؼ في كاردة سمة أىـ كتظير

 عمى أيضا تؤكد كىي اجتماعيتيا، عمى مؤكدة األفراد بيف بإمتياز اتصالي فضاء خمؽ خالؿ مف

 باألصدقاء االتصاؿ يمكنؾ المكاقع ىذه خالؿ فمف االجتماعية، الحياة تسييؿ في المكاقع فاعمية
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 يمكف معيـ التكاصؿ خالؿ فمف ذلؾ عمى زيادة بؿ المسافات كانت ميما معيـ كالتحدث كاألقارب

 .ذاتو اآلف في جماعية حكار حمقة تشكمكا أف

 العالمية االنترنت شبكة عمى المكاقع مف مجمكعة عمى يطمؽ مصطمح أنيا زماف صفاء ترل

(World Wide Web)، يجمعيـ افتراضي، مجتمع بيئة في األفراد بيف التكاصؿ تتيح حيث 

 تعريؼ كجاء .المعمكمات لنقؿ عالمي نظاـ في معينة، فئة أك مدرسة أك لبمد االنتماء أك االىتماـ

 كما ليـ شخصية ممفات كتنظيـ بإنشاء لممستخدميف تسمح إلكتركنية كخدمة) االجتماعية الشبكات

 1.(اآلخريف مع بالتكاصؿ ليـ تسمح

 أف ترل كىي كظيفي، منظكر مف إنطالقا اإلجتماعية التكاصؿ شبكات زماف صفاء تعرؼ

 بيف لمتكاصؿ الكاقع في قميمة أك معدكمة تككف قد تكاصؿ فرص خمؽ عمى تعمؿ الشبكات ىذه

 بيف التكاصؿ في التفاعمية العممية تشغميا التي الكظيفية المحكرية عمى تؤكد بذلؾ كىي االفراد،

 .االفتراضي النطاؽ داخؿ االفراد

 تسمح اإلنترنت خالؿ مف تتشكؿ مكاقع" : بأنيا االجتماعية الشبكات كبكيد السكف عرؼ لقدك

تاحة العامة، حياتيـ عف لمحة بتقديـ لألفراد  عف كالتعبير المسجميف، بقائمة لالتصاؿ الفرصة كا 

 مكقع مف التكاصؿ طبيعة كتختمؼ االتصاؿ عممية خالؿ مف المجمكعات أك األفراد نظر كجية

 لمكيب الثاني الجيؿ مع ظيرت اإلنترنت، شبكة عمى المكاقع مف مجمكعة" بأنيا كأيضا ".آلخر

web 2 أك مشترؾ اىتماـ أفرادىا بيف يجمع ،افتراضي مجتمع بنية في األفراد بيف التكاصؿ تتيح 

 أك الرسائؿ، خالؿ مف بينيـ التكاصؿ يتـ (الخ ...شركة - جامعة - مدرسة - بمد) انتماء شبو
                                                           

، جمعية الميندسيف الككيتية، تأثيرىا.. أنكاعيا .. الشبكات االجتماعية تعريفيا صفاء زماف،  1
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 كسيمة كىى .لمعرض يتيحكنيا مالت كمعمكماتيـ أخبارىـ كمعرفة الشخصية، الممفات عمى االطالع

 عرفتيـ أصدقاء أك الكاقع، فى نعرفيـ أصدقاء كانكا سكاء األفراد، بيف االجتماعي لمتكاصؿ فعالة

 1".االفتراضية السياقات خالؿ مف

 

 تسمح االنترنيت شبكة ضمف إفتراضي فضاء ىي االجتماعي التكاصؿ شبكات أف كأرل

 تفسح كما ،التعميقات الصكر األنشطة األراء لتبادؿ ،كاحدة مساحة في االلتقاء االفراد مف لمعديد

 أك الرسائؿ طريؽ عف المكاضيع مختمؼ في الجماعية اك الثنائية لممحادثات أماميـ المجاؿ

 اف فيمكف كاحد كقت في المتصميف مف عدد اكبر ضـ عمى األقدر كىي ىات،الفيديك أك الصكر

 .متعددة مكاضيع أك كاحد مكضكع حكؿ كاحد كقت في مختمفة بمداف مف كثيركف يتناقش

 

 : االجتماعي التواصؿ شبكات أنواع -2

 عمؿ مبدأ أف لنا يتبدل األكلى كلمكىمة أنو إذ مستيجنا يبدكا الشبكات أنكاع عف الحديث

ف ىذا الشبكات، جميع يحكـ كاحد  االستعماالت أف ذلؾ قاصر مفيـك أنو غير صحيحا كاف كا 

 في سنعرضك تكضيحو، بصدد نحف الذم األمر كىذا المكاقع بيف كبير بشكؿ تتمايز كالتطبيقات

 فإنو صفاء كبحسب الشبكات، أنكاع عف معمؽ بشكؿ تتكمـ زماف صفاء مفصال مقاال المجاؿ ىذا

 2إستخداماتيا بحسب كؿ االجتماعي التكاصؿ شبكات أنكاع مف العديد يكجد
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يجاد باالتصاالت تختص مواقع : أوال  :المعمومات وتبادؿ وا 

 المدونات (Blogs):: معمكمات بتناقؿ يختص بعضيا ، المدكنات أنكاع مف العديد يكجد 

 :المدكنات برامج أىـ كمف .كيكمية شخصية بأمكر فيختص اآلخر أما أنكاعيا، بكؿ األخبار عف

Blogger, Expression Engine, Live Journal, Open Diary, Type Pad, Word 

Press 

 الجزئية المدونات (Micro Blogs):: لبث أسمكب إال ىي ما الجزئية المدكنات 

 المعمكمات ككمية حجـ صغر ىك العادية المدكنات عف يميزىا كما سريع، بشكؿ المعمكمات

 ككميات أحجاـ تداكؿ عمى الناس يساعد مما عمييا، المتداكلة (كمرئية صكتية، صكر، نصية،)

 : ,Jaiku, Plurk ةالجزئي المدكنات برامج أىـ كمف ،كسريع دائـ بشكؿ المعمكمات مف أصغر

Posterous, Tumblr, Twitter, Qaiku, Google Buzz, Identi.ca 

 الجغرافية المواقع تحديد خدمات (Location Based Services) : تعرؼ كما 

 مف شبكتو كتعريؼ الجغرافي مكقعو تحديد مف المستخدـ تمكف الخدمة ىذه  LBS بػ اختصارا

 تعرؼ أنيا ىي الخدمة ليذه العديدة الفكائد كمف ،بالتحديد المكقع ذلؾ في يفعؿ بما األصدقاء

 بتقديـ الخدمة ىذه تتميز كما ،تزكرىا قد أخرل مدينة أم أك مدينتؾ في الجديدة باألماكف شبكتؾ

 المستخدـ رأم اإللكتركني، المكقع عنكاف اإلتصاؿ، أرقاـ مثؿ مفيدة تككف قد مكقع عف معمكمات

 برامج مف العديد كىناؾ المكقع ذلؾ في مميز مءش لتجربة اقتراح حتى أك الخدمة، في الشخصي

  Foursquare, Geoloqi, Gowalla, The Hotlist :مثؿ المكاقع تحديد خدمة كمكاقع



 بكؾ فيس مكقع ىك المكاقع ىذه أشير مف لعؿ :اإلجتماعي الشبكي الترابط مواقع 

 االىتمامات كمشاركة ببعضيـ المباشر التكاصؿ مف المستخدميف تمكف مكاقع كىي ،كلينكدإف

 جديد عمؿ عف البحث أك الدراسة أصدقاء عف لمبحث المكاقع تمؾ إستخداـ يمكف كما كالفعاليات،

 فيذه المباشر، لمسؤاؿ الحاجة دكف مف تعرؼ مف حياة في جديد ىك ما كؿ عمى التعرؼ حتى أك

 A Small :اإلجتماعي الترابط مكاقع أىـ كمف ،لممستخدميف الفكائد مف العديد تكفر المكاقع

World, Bebo, Diaspora, Face book, Hi5, LinkedIn, MySpace, Ning, Orkut, 

Plaxo, Tagged, XING, IRC, . 

 الفعاليات مواقع (Events):: بعدد كالتحكـ الفعاليات لتنظيـ المكاقع مف نكعية ىذه 

 (LBS) الجغرافية المكاقع تحديد خدمات إستخداـ المكاقع ىذهؿ يمكف كما ،المدعكيف األشخاص

 الداعي فيمكف التمقائي، التحديث إمكانية اإللكتركنية المكاقع ىذه يميز مما ،التجمع مكقع لتحديد

 الحاجة دكف مباشرة التغيير بيذا المدعكيف كؿ سيعرؼ كبالتالي كالزماف المكقع تغيير لمفعالية

 Tweetvite , Eventful, Meetup  :الفعاليات مكاقع أشير كمف ،حدة عمى كؿ إلبالغيـ

 المعمومات تجميع مواقع (Information Aggregators ):: كالبرامج المكاقع ىذه تقـك 

 المعمكمات كمية ىك فيو نعيش الذم العصر ىذا يميز فما فقط، تيمؾ التي المعمكمات بتجميع

 مكاف في المعمكمات بتجميع المكاقع ىذه تقـك حيث اإلنترنت، طريؽ عف سريع بشكؿ المتداكلة

ضاعة عنيا البحث مف بدالن  كاحد  المعمكمات جمع مكاقع مف العديد كىناؾ ،الكقت كا 

   Netvibes, Evri :مثؿ



 االىتمامات مشاركة مواقع (Social Interests):: المكاقع مف مختمفة نكعية ىذه 

 تشاىد ما مثؿ اىتماماتؾ أك تستخدميا التي األجيزة نكعية شبكتؾ كمشاركة نشر عمى تساعدؾ

 Get Glue , Good Reads  :المكاقع تمؾ أىـ كمف ،الحالي الكقت في ؤهتقر ما أك اآلف

 الميمة والقضايا التبرعات جمع مواقع (Online Advocacy and Fundraising)  

 الالـز التمكيؿ تممؾ ال بمشركع القياـ تكد أنؾ لنتخيؿ كمفيدة، ذكية المكاقع مف النكعية ىذه فكرة:

 بدراسة المكقع عمى القائميف يقـك ثـ كمف المكاقع ليذه المشركع دراسة تقديـ ىك عميؾ ما كؿ لو،

 Causes, Kickstarte :المكاقع تمؾ اشير كمف ،المستخدميف عمى عرضو ثـ كفكرتو المشركع

 

 .العمؿ فرؽ وبناء التعاوف مواقع :ثانيا

 الويكي (Wiki):: معمكمات تككيف في االشتراؾ مف الناس مف العديد تمكف مكاقع كىي 

 المكسكعة كيكيبيديا مكقع األمثمة أفضؿ مف إلكتركنية، ركابط طريؽ عف منطقي بشكؿ مترابطة

 الكيكي إنشاء يمكنؾ .المعمكمات مشاركة طريؽ عف مستخدميف قبؿ مف بنيت كالتي العممية

 ,Pbworks, Wetpaint, Wikia : المكاقع ىذه إستخداـ طريؽ عف كبأصدقائؾ بؾ الخاصة

Wikimedia, Wikispaces 

 المرجعيات مواقع (Social Bookmarking):: لكضع المكاقع ىذه إستخداـ يمكف 

 برنامج في لمكقع حفظؾ عند الحاؿ ىك مثمما غيرؾ، تيـ قد أك تيمؾ لمكاقع مرجعية عالمة

 كما المرجعية، المكاقع ىذه اآلخريف مشاركة إمكانية إضافة مع لكف بؾ الخاص اإلنترنت تصفح

 اإلنترنت ركائع مف الخدمة ىذه تعد ،عميؾ جديدة مكاقع اكتشاؼ مف النكعية ىذه تمكنؾ



 أك أصدقائؾ جيكد عمى باالعتماد كتفرعاتيا الشبكة بحكر إستكشاؼ إمكانيتؾ تخيؿ ،ةالالنيائي

 المرجعيات مكاقع مف العديد في لالشتراؾ ك ،الشبكة عمى آخريف مستخدميف حتى

 .CiteULike, Delicious, Diigo, Google Reader, StumbleUpon, Folkd :مثؿ

 اإلجتماعية األخبار مواقع (Social News)::  األخبار استقاء عمى االعتماد مف بدالن 

 إليجاد المستخدميف مف كاسعة شبكة عمى االعتماد يمكنؾ عمييا، المتعارؼ األخبار قنكات مف

 القراء يقـك ثـ كمف ميمة يجدكنيا التي األخبار تقديـ مف فكالمستخدـ يقـك حيث الميمة، األخبار

 مجاؿ كفي حديث ىك ما عمى التركيز ىك المكاقع ىذه يميز مما ،ميمة فعالن  كانت إف بترقيتيا

 مجاؿ تحديد عمى تساعدؾ تصنيفات اإلجتماعية األخبار مكاقع مف الكثير تقدـ كما العالـ، إىتماـ

 ,Digg, Mixx, Now Public :اإلجتماعية األخبار مكاقع أىـ كمف ،كانت ميما اىتماماتؾ

Reddit, News vine  

 اإلجتماعية المالحة  (Social Navigation):: عف عبارة اإلجتماعية المالحة برامج 

 لرسـ GPS بالػ اإلستعانة ثـ كمف الخميكم الياتؼ جياز عمى بتثبيتيا المستخدـ يقـك برمجيات

 الساعة مدار عمى العممية بنفس يقكمكف المستخدميف آالؼ تخيؿ اآلف ،بالمدينة حركتو خريطة

 تكجيو تقديـ البرامج ىذه يمكف كما .المستخدميف قبؿ مف مرسكمة دقيقة خريطة ىي المحصمة

 حتى أك الطريؽ عمى مخاطر بكجكد التنبيو أك محدد، لمكاف الكصكؿ رغبتو عند لممستخدـ دقيؽ

 عف كلالشتراؾ .دائـ بشكؿ المعمكمات كتزامف كدقة سرعة تتخيؿ أف يمكنؾ كماك ،مسارات تغيير

 Trapster, .Waze  :التالية البرامج طريؽ



 النصوص وتحرير الممفات إدارة مواقع (Document Management & Editing) 

 فباستخداـ عرض تحضير عمى التعاكف حتى أك نص أك مذكرة إتماـ في التعاكف البعض يكد كـ :

 تفاعؿ إال ىك ما كالباقي معيـ التعاكف تكد الذيف األشخاص تحديد ىك عميؾ ما كؿ المكاقع ىذه

 كبالتالي كالتعديالت التحديثات رؤية يمكنو النص أك المذكرة عمى شخص دخؿ فكمما ،بينكـ سمس

 (Drop Box, Box) المكاقع ىذه بعض ،محيطات بينكـ فصؿ لك حتى العمؿ إتماـ عمى التعاكف

 محددة تخزيف سعة لمخدمة المقدمة الشركة تمنحؾ حيث اآلخريف مع الممفات تبادؿ عمى يساعدؾ

 البيانات لتبادؿ زمالء أك أصدقاء مع الممفات مشاركة ثـ كمف ممفات إلنشاء استخداميا يمكنؾ

 ,Google Docs, Syncplicity :النصكص كتحرير إدارة مكاقع رقأش كمف ،كسريع فكرم بشكؿ

. 

 

 :المتعددة الوسائط مواقع : ثالثا

 والفف التصوير مواقع (Photo Sharing):حيث الفكائد مف العديد المكاقع ىذه تقدـ 

 فنية ترسكما أك صكر كانت سكاء الفنية أعمالؾ كعرض تخزيف، حفظ، فيو يمكنؾ مكانان  تمنحؾ

بداء رؤيتيا مف الناس يتمكف حيث  لمغير أعمالؾ بيع إمكانية في تفيد كما ليا، النقد أك اإلعجاب كا 

يجاد  ,Deviant Art مثؿ المكاقع مف العديد ىناؾ الفف نكعية عمى كبناءا ،منيا مالي دخؿ كا 

Flicker, Photo bucket, Picasa, Smug Mug, . 

 المباشر والبث الفيديو مشاركة مواقع(Video Sharing & Streaming):: ىذه في 

 تقدـ كما كتقييميا، المرئية الفيديك مقاطع مف العديد عف كالبحث إيجاد يمكف المكاقع مف النكعية



 مف أصدقائؾ يتمكف حتى األخرل اإلجتماعية كاقعـاؿ عمى مشاركتيا خدمة المكاقع ىذه معظـ

عادة عمييا التعرؼ  بإمكانؾ ،مباشرة لمدكنتؾ إضافتيا كيمكنؾ الخاصة، شبكتيـ عمى نشرىا كا 

 كرفع الخميكم جيازؾ أك الخاصة كاميرتؾ إستخداـ طريؽ عف بؾ الخاص الفيديك إنشاء كذلؾ

 المباشر البث مكاقع باستخداـ رالكمبيكت جياز الستخداـ الحاجة دكف مباشرة المكاقع ليذه المقاطع

 كبعد ،قناتؾ أك الخاصة لمدكنتؾ البث إمكانية مع كقت، أم في الخميكم جيازؾ مف البث يمكنؾ

 خدمات يميز كمما ،نشرىا ثـ كمف الفيديك مشاركة لمكاقع المرئية المقاطع تحميؿ يمكنؾ االنتياء

 كما البث لحظة نفس كفي فكران  معؾ التكاصؿ المتفرجيف يمكف حيث التفاعؿ، إمكانية ىك البث

 ,Seven load  :مثؿ الفيديك كبث تخزيف مكاقع مف العديد في كلالشتراؾ ،عمييـ الرد يمكنؾ

Fiddler, Vimeo, YouTube, Open film، Justin.tv, Blip.tv. 

 والموسيقى الصوتية المقاطع مشاركة مواقع( ( Music & Audi Sharing باستخداـ 

 المكسيقييف يمكف كما كالمكسيقى الصكتية المقاطع اآلخريف مشاركة يمكنؾ المكاقع مف النكعية ىذه

 مف استكشافيا فرصة تمنحيـ كما فييا، الجميكر رأم عمى كالتعرؼ المكسيقية إبداعاتيـ نشر مف

 يمكنؾ حيث اإلنترنت عمى راديك خدمة يقدـ المكاقع ىذه بعض أف كما ،الفني اإلنتاج شركات قبؿ

 ذكقؾ يناسب ما عمى الحصكؿ ثـ كمف ليا االستماع تكد التي البرامج أك المكسيقى نكعية تحديد

 المستمعيف بيف شعبية لو كما حديث ىك ما عمى التعرؼ خالؿ مف الجديد اكتشاؼ أيضان  يمكنؾ

 الخدمة تقديـ يحصر بعضيا أف العمـ مع المكاقع ىذه زيارة خالؿ مف المزيد إكشاؼ يمكنؾ .مثمؾ

 Cc Mixter, Pandora Radio , Reverb nation , Share The :محددة دكؿ عمى



Music, The Hype Machine, Groove Shark, Sound Cloud, Band camp, 

Soundclick.. 

 ( Reviews & Opinions) واإلستعراض الرأي مواقع : عاػراب

 السمع إستعراضات (Product Reviews):: جياز أك جديدة سيارة شراء تكد أنؾ تخيؿ 

 كما ليا، كتقيميـ قبمؾ السمع ىذه اشتركا مف رأم لمعرفة اآلراء مكاقع زيارة يمكنؾ حديث كمبيكتر

 فيمكنؾ أردت إف أما اليكمي، كاالستخداـ الزمف لعكامؿ تحممو كمدل المنتج جكدة معرفة يمكنؾ

 كما المجاؿ، في خبراء رأم عمى ستحصؿ حيث السمع كمكاصفات مميزات استعراض مكاقع زيارة

 .مميزاتو كعف المنتج عف كاضحة صكرة إلعطائؾ التقييـ نياية في المستيمكيف رأم ستجد أنؾ

   : Opinions, Mouth Shut  التالية كاإلستعراض الرأم مكاقع مف العديد زيارة يمكنؾ

 اإلجتماعية واألجوبة األسئمة (Community Q&A):: إستخداـ مع الحاؿ ىك كما 

 عمى الحصكؿ يمكنؾ المستيمكيف، آراء عمى الحصكؿ أك السمع إلستعراض اإلجتماعية المكاقع

 مف العديد يقـك حيث الكيكي مكاقع عف تحدثت ،بذىنؾ تدكر قد ألسئمة محددة إجابات

 فمكاقع األساسية الفكرة نفس عمى بناء المطركحة، المعمكمات كتنقيح إضافة بعمميو المستخدميف

 بتقديـ المستخدميف كيقـك سؤاؿ بتقديـ تقـك حيث المنطمؽ بنفس تعمؿ اإلجتماعية كاألجكبة األسئمة

 يمكنؾ كما ،ممكنة إجابة أدؽ إلعطائؾ اإلجابة بتعديؿ دراية لو مف كؿ يقـك ثـ كمف إجابات،

 نكعية متابعة حتى أك لديؾ أىمية مف لممكضكع لما الغير مف طرح سؤاؿ متابعة في االشتراؾ

 أك أسئمتؾ كطرح االشتراؾ يمكنؾ ،نيائية ال اإلستفادة احتماالت فبالتالي المعمكمات مف معينة



 ,Ask ville, Ehow, Stack Exchange :المكاقع ىذه أحد بزيارة سؤاؿ أك مكضكع متابعة

Wiki Answers, Yahoo! Answers, Quora, ask.com 

  :اإلجتماعية الترفييية المواقع : خامسا

 اإلفتراضية العوالـ مواقع (Virtual Worlds):: ضركب مف ىذه بأف البعض يعتقد قد 

 اإلفتراضية العكالـ مكاقع أف الكاقع لكف ىكليككد، أفالـ بعض في نشاىد قد كما العممي الخياؿ

 إنشاء اإلفتراضي العالـ في يمكنؾ .دائـ تطكر في أنيا كما ، بعيد زمف منذ متكفرة كالزالت كانت

 مف العديد فيو تقابؿ عالـ في كتفاعميا بؾ الخاصة (Avatar) الرمزية بالشخصية يسمى ما

 مإفتراض عالـ في الحقيقييف منشئييا شخصيات تعكس ال أك تعكس قد التي المختمفة الشخصيات

 كما العكالـ تمؾ في المتكاجدة الشخصيات مف أم مع بالصكت كالتحدث التكاصؿ أيضان  يمكنؾ

 عمى تقـك اإلفتراضية العكالـ العاب بعض ،العكالـ ىذه عمى كممتمكات سمع كبيع شراء بإمكانؾ

 الحقيقي لعالمنا بديؿ عالـ أك حياة إيجاد فكرة عمى يقـك اآلخر البعض بينما كالقتاؿ الحركب فكرة

 Active Worlds, Second Life, World :التالية المكاقع زيارة يمكنؾ اإلفتراضية العكالـ لتجربة

of Warcraft, Rune Scape. 

 اإلجتماعية األلعاب مشاركة مواقع (Game Sharing):: عمى المكاقع ىذه فكرة تعتمد 

 كما ،الشبكة عمى الالعبيف مف العديد تتطمب العاب اإلجتماعية شبكتؾ عمى اآلخريف مشاركة

 يمكنؾ ،بيا لالستمتاع المستخدميف عمى ألعابيـ عرض مف المطكريف المكاقع ىذه بعض تمكف

 :المكاقع ىذه بزيارة المرح اآلخريف كمشاركة المعب

 Congregate, Mini Clip, New Grounds, Armor Games. 



 في زماف صفاء بو قامت الذم الترتيب احتراـ الشاكمة ىذه عمى عرضيا خالؿ مف حاكلنا كقد 

 مجاؿ في إستعماال المكاقع كأكثر أىـ تشكؿ اختالفيا كعمى المكاقع ىذه الشبكات، حكؿ بحكثيا

 قكيا مؤشرا يعتبر المكاقع مف العديد عمى كاحتكائو اإلفتراضي الفضاء تنكع إف التفاعمي، التكاصؿ

 اإلقتصادم الدافع يككف قد الحساس، الفضاء ليذا المتقدمة المجتمعات تكلييا التي األىمية عمى

 السياسي" أك اإليديكلكجي الجانب إغفاؿ اليمكف أنو أعتقد لكف بقكة انتشارىا في مباشرا سببا

 الفضاء ىذا مع التعاطي فضركرة بقكة، متداخمة الغالب في كىي ظكاىر ىكذا مثؿ في "خصكصا

 األفراد بيف التكاصؿ أشكاؿ عف مبتذلو نمطية لخمؽ المتكررة المحاكالت مع تزامف الذم الميـ

 كاالقتصادية السياسية المحاكر تجاىؿ عدـ الدارسيف عمى تفرض نشرىا عمى العكلمة تعمؿ كالتي

 .بو المتصمة

 

 :إستعماال اإلجتماعي التواصؿ شبكات أكثر -3

 تكفر باتت فقد تتبعيا، إمكانية مف كثيرا سيؿ االتصاالت منظكمة في الحادث التطكر إف

 كفي الثانية، في المستخدميف عدد بالضبط تحدد دقيقة إحصائية لغة الخدمات جمالية إلى إضافة

 أحيانا تصؿ كقد المتداكلة، كالرسائؿ كالمكاضيع المكاقع طبيعة كحتى بؿ كاف جغرافي مكقع أم

 الحصكؿ يمكف التي المعطيات ىك ىنا ييمنا ما لكف الشخصية الخصكصية عمى التعدم إلى

 أك الدكلية أك الكطنية االتصاالت مكاقع أك الشبكات ىذه بمكاقع الخاصة المراكز عديد مف عمييا

 .غيرىا



 التقنية لألخبار العربية البكابة Aitnews مكقع في نشره تـ ما نستعرض الصدد ىذا كفي

مع - 2005عاـ التي تأسست  - تتعاكف كمية دبي لإلدارة الحككمية 1: فيو 2013 جكاف 22 يـك

، كما تقدـ سمسمة مؤسسات إقميمية كعالمية رائدة لتقديـ أبحاث استراتيجية كبرامج تدريبية متنكعة

تقرير اإلعالـ االجتماعي أطمقت ىذه الكمية : ا ىذا التقريرمف التقارير كاألبحاث العممية مف بينو

كسر الحواجز في عصر التعّمـ : تحوالت التعميـ في العالـ العربي“العربي الخامس تحت عنواف 

 .”االجتماعي

 اإلعالـكيأتي إطالؽ النسخة الجديدة مف التقرير في كقت ساعد فيو النمك المستمر لكسائؿ 

االجتماعي في المنطقة العربية عمى تطكير ابتكارات عديدة، كما ساىـ في فتح آفاؽ جديدة 

كباإلضافة إلى تحميؿ  لممؤسسات الحككمية كخمؽ تكجيات اجتماعية جديدة في المجتمعات العربية

التكجيات كاالستخدامات ديمكغرافيا حكؿ استخداـ كسائؿ اإلعالـ االجتماعي في المنطقة العربية 

تركز ىذه النسخة مف التقرير عمى القطاع التعميمي كتأثير كسائؿ اإلعالـ االجتماعي عمى التعمـ 

. مدل الحياة في المنطقة

، مدير برنامج الحككمة كاالبتكار في كمية دبي لإلدارة الحككمية كالكاتب 2فادم سالـ صرحك

 مميكف 3.7 مميكف مستخدـ عربي نشط عبر فيسبكؾ ك55كجد أكثر مف أنو مالمشارؾ لمتقرير 

 .عبر تكيتر
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كيمثؿ ىذا التقرير النسخة األحدث مف سمسمة تقارير يصدرىا برنامج الحككمة كاالبتكار في 

 كتكشؼ نتائج ىذه النسخة عف أف المغة العربية ال تزاؿ األسرع نمكان ،كمية دبي لإلدارة الحككمية

 كعمى سبيؿ المثاؿ، بمغت نسبة ،عمى مختمؼ منصات كسائؿ اإلعالـ االجتماعي في العالـ

في % 62، مقارنة مع 2013مف مجمكع التغريدات بالمنطقة في مارس % 74التغريدات العربية 

 .العاـ السابؽ

 2012 جكاف مميكف مستخدـ في الفترة بيف 10مف ناحية أخرل سجؿ فيسبكؾ زيادة قدرىا 

 كما شيد عدد مستخدمي تكيتر النشطيف في العالـ العربي نمكان ممفتان مما يزيد قميالن ،2013مام /

 ككصؿ عدد التغريدات بالمغة العربية في ، مميكف مستخدـ العاـ الماضي3.7 مميكف إلى 2عمى 

 أم ما يعادؿ تقريبان ضعؼ عدد التغريدات في مارس ، مميكف تغريدة336 إلى 2013مارس 

 5ف في بعض الدكؿ العربية يقترب حاليان مف  اكما يفيد التقرير بأف عدد مستخدمي لينكد، 2012

 .مالييف مستخدـ

 مف أكبر بشكؿ بكؾ الفايس تستعمؿ العربية المنطقة أف إلى التقرير ىذا إحصائيات تشير

 الذم الكاسع االنتشار : الى تقديرم في االمر ىذا كيعكد االجتماعي التكاصؿ مكاقع مف غيره

 تمعب كقد المكقع، ىذا يكفرىا التي االمتيازات كثانيا عالمي، نطاؽ عمى بكؾ الفايس بو حضي

 عمى قائمة مختمفة بعالقات أساسا استعمرتو التي بالدكؿ المرتبط العربي المجتمع خصكصية

   (...االقتصادية الدبمكماسية القرارات في السياسية التبعية) التبعية
 



 : بوؾ  يساؼ- 4  

 :تػاريخ الفػايس بوؾ - 1/4

 في كبيرة زمنيا قصيرة المدة بكؾ، الفايس تأسيس عمى سنكات10 العاـ ىذا تمضي

 المكاقع كؿ بؿ فحسب التكاصمية ليس المكاقع أشير مف كاحدا بكؾ الفايس بات فقد اإلنجازات

 .إستخداما أكثرىا مف كىك االنترنيت شبكة عمى

 برع رؾكز مارؾ الطالب طرؼ مف ـ2004 عاـاؿ يفرمؼ شير في بكؾ يساؼاؿ مكقع إنشاء تـ

 فقط يضـ البداية في المكقع كاف ىارفارد، بجامعة غرفتو داخؿ سنة عشر تسعة آنذاؾ عمره ككاف

 كعدد اتالثانكم طمبة ليستكعب كسعو ثـ ،األخرل الجامعات لطمبة المجاؿ كسع ثـ توجامع طالب

 .بو حساب فتحك معو التعامؿ يرغب شخص ألم فتحو فكرة استميـ ثـ ،مؤسساتاؿ مف محدد

 كؿ بيف مف شخصان  فأ يعني ما كىك مستخدـ، مميار 1.6 مف أكثر المكقع كيممؾ

 .بكؾ يساؼاؿ مكقع في حساب لديو األرض عمى صاشخأ6

 ىايقضي شيريان  المكقع عمى دقيقة بميكف 700 مف أكثر تسجيؿ تـ فإنو 1 2010 إحصائيات كفي

 مدكنة نشرتيا كالتي بكؾ يساؼاؿ لمكقع األخرل اإلحصاءات كمف ،جميعان  فكالمستخدـ ىؤالء

digital buzz blog يمي ما ـ2011 يناير في:  

  .صديؽ 130 مستخدـ لكؿ األصدقاء عدد متكسط يبمغ -1

 باالطالع يقكمكف سنة 17-34 بيف أعمارىـ تتراكح ممف المكقع مستخدمي مف 48% -2

، مف استيقاظيـ بعد عميو  .رالسرم عمى مف قياميـ حتى قبؿ ذلؾ يفعمكف %28 منيـ النـك
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 أكثر حاليان  تمثؿ كىي بإطراد تزيد سنة 35 عف أعمارىـ تزيد الذيف مف المستخدميف نسبة -3

 .المستخدميف إجمالي مف %30 مف

 .سنكيان %48 بنسبة نمكان  األسرع ىي سنة 24-18 بيف أعمارىـ تتراكح الذيف فكالمستخدـ -4

 بكؾ فيس عمى مكجكدكف األمريكية المتحدة الكاليات في اإلنترنت مستخدمي مف 82% -5

 .المستخدميف إجمالي مف %80 األمريكية المتحدة الكاليات خارج مف المكقع مستخدمكا كيمثؿ

  .يكميا تركيبيا يتـ تطبيؽ مميكف20 -6

  .الجكالة ىكاتفيـ بكاسطة المكقع عمى يدخمكف شخص مميكف 200 مف أكثر -7

 .األخبار الستقاء مصدرىـ أصبح بكؾ يساالؼ بأف ذكركا الشباب مف 48% -8

 مميكف 2 صداقة قبكؿ كتتـ رابط، مميكف مشاركة تتـ فيسبكؾ عمى دقيقة 20 كؿ في -9

 .رسالة مالييف 3 حكالي إرساؿ يتـ كما شخص،

 

حصائيات أرقاـ -2/4  1( 2013 عاـ مف الثالث لمربع وفقا ) بوؾ الفايس حوؿ وا 

 العاـ مف الثالث الربع في بكؾ الفايس مكقع مف نشرىا تـ التي اإلحصائيات خالؿ مف

 :  اآلتية المعمكمات تسجيؿ تـ فإنو 2013

 مستخدـ مميكف 728 منيـ مستخدـ مميار 1.6 بمغ اآلف لحت بكؾ يساالؼ مستخدمي عدد 

 .يكميا نشيط
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 مميكف 87 الى كصؿ ( لدييا محجكب انو رغـ ) الصيف في بكؾ يساالؼ مستخدمي عدد 

 .ـمستخد

 مف %69 بكاقع ام يكميا مميكف 469 الي اليكاتؼ عبر المستخدميف عدد يبمغ 

 . المستخدميف

 (.بايت تيرا 1000) بيتابايت 300 حكالي بكؾ فيس لدم المخزنة البيانات إجماؿ يبمغ 

 بينما . مرة مميار 4.75 الى يكميا بكؾ سالفام عبر مشاركتيا يتـ التي األشياء عدد يبمغ 

 . مرة مميار 6.75 الى يكميا اإلعجاب مرات عدد

 المرات عدد بمغ مكقع مميكف 7.5 الى كصمت بكؾ فيس أزرار تستخدـ التي المكاقع عدد 

 . مرة مميار 22 الى شير اك إعجاب زر استخداـ يتـ التي

 217 بمتكسط) صكرة مميار 250 الى بكؾ فيس عمى رفعيا تـ التي الصكر عدد بمغ 

 . يكميا صكرة مميكف 350 بمتكسط ام (مستخدـ لكؿ صكرة

 لكؿ صديؽ 150 بمتكسط مرة مميار 150حكالي بكؾ يساالؼ في الصداقات عدد يبمغ 

 مستخدـ

 اميـك رسالة مميار 10 الى إرساليا يتـ التي الرسائؿ عدد بمغ.  

 بمتكسط ام دقيقة مميار 22 إلي يكميا بكؾ سالفام زيارة فيو تـ الذم الكقت مجمكع يبمغ 

 . مستخدـ لكؿ دقيقة 20

 15.8 العالـ في االنترنت الستخداـ بالنسبة بكؾ سالفام عمى المستغرؽ الكقت نسبة يبمغ 

% 



 19.4 بينما %29.29 العمؿ أثناء بكؾ سالفام يستخدمكف الذم األمريكييف نسبة تبمغ % 

 تجديدا يشكؿ بكؾ يساؼاؿ أف "غربي ككرز مارؾ" كيعتبر. عمميـ مف عميو الدخكؿ يستطيعكف ال

 كيحؿ االلكتركني البريد يزيح سكؼ كأنو لمتكاصؿ، كسيمة أك أداة مجرد كليس ةاجتماعي حركةؾ

 صؼم مف كىناؾ 1.االنترنيت شبكة عمى البشرم النشاط نكاحي كؿ عمى يسيطر كسكؼ محمو،

 أف المعركفيف غير شخاصلأل حسـم فضاء ىكك العالـ سكاف عمى المرشد :ػأنوب بكؾ الفايس

 حكؿ معمكمات مف بو فرغبكم ما كمشاركة تعميؽاؿ طريؽ عف ةعاـ شخصية نفسيـأل يصنعكا

 .الشخصية كصكرىـ كاىتماماتيـ أنفسيـ

ىذه االرقاـ الضخمة ما ىي إال انعكاس لحركية الفايس بكؾ كانتشاره في القارات الخمس لقد 

تجاكز الفايس بكؾ كؿ الخطكط المدرجة كانتشر استعمالو بشكؿ كبير جدا فكؽ أم تقدير كيحيمنا 

المجتمعات اإلنسانية ىي مجتمعات تفاعمية بالدرجة األكلى : ىذا األمر إلى اإلشارات التالية 

ترغب كتحرص عمى التكاصؿ فيما بينيا؟ كىذا ما تدلؿ عميو االرقاـ القياسية التي تجاكزت المميار 

مستخدـ لمفايس بكؾ ام اكثر مف سدس سكاف األرض يستخدمكف الفايس بكؾ، كاألمر الثاني كىك 

قدرة الفايس بكؾ كامتالكو لمقكمات سمحت باستقطاب ىذا العدد الضخـ كالمحافظة عميو، في 

خضـ عالـ تفاعمي سريع يتسـ بالتطكير كالجدة في كؿ ثانية ىناؾ الجديد، كاألمر الثالث ىك أف 

اإلدارة العاممة عمى رأس الفايس بكؾ تقدر جدا لغة الكاقع كتضيؼ في كؿ مرحمة ما يتناسب مع 

 .احتياجات البشر عمى اتساع عددىـ كتكزعيـ 
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      أما فيما يتعمؽ بالمنطقة العربية التي ننتمي إلييا، فإنو يمكننا إدراج ىذه الدائرة اإلحصائية 

 .لتقريب المعنى الداللي كقراءة االرقاـ بصكرة أكثر كعيا لفيـ كاقعنا الراىف

 20121نسب مستخدمي الفايس بكؾ في المنطقة العربية خالؿ عاـ 

إف القراءة األكلية لمنتائج تشير إلى أف مصر ىي الدكلة العربية األكثر إستعماال لمفايس بكؾ 

مميكف مستخدـ، كقد يككف ىذا منطقيا ناتج مف أمريف في تقديرم األكؿ عدد سكانيا الكبير 12: بػ

 مميكف نسمة كما تمثمو نسبة الشباب فييا كاألمر األىـ ىك ما شيدتو مف أحداث 80الذم تجاكز

ـ االنتفاضة المصرية عمى النظاـ كحركية الشباب كتكاصميـ الكبير عمى صفحات 2011في عاـ 

 مميكف مستخدـ بفارؽ 5.9: الفايس بكؾ، كتحتؿ بعدىا المممكة العربية السعكدية المركز الثاني بػ

مميكف نسمة، كأرل أف إنفتاحيا بيذا 29.2كبير عف مصر رغـ كثافتيا السكانية المحدكدة نسبيا

الشكؿ الكبير عمى الفايس بكؾ راجع لتبعيتيا السياسية كاالقتصادية الكبيرة ألمريكا فيي مرتبطة 

ما "بعالقات جد معقدة معيا كتتمتع أمريكا بسمطة رمزية كمادية كبيرة عمييا في فرض اختياراتيا 

 ".يجعؿ منيا سكقا لمفايس بكؾ بإمتياز
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 مميكف مستخدـ كيقدر عدد 05:كتبعا ليذه اإلحصائيات فإف المغرب تحتؿ المرتبة الثالثة بػ

 مميكف نسمة كقد يككف السبب كراء ىذا في تقديرم ىي الرغبة السياسية لدل 30:سكاف المغرب بػ

المخزف في أف يتزعـ المغرب العربي تقنيا كسياسيا خصكصا في ظؿ العجز الذم تسجمو 

إقتصادياتو كتزامنا مع السجاؿ الحاصؿ بينو كبيف الجزائر كأرل أف ذلؾ تجمى بشكؿ كاضح لما 

 أعمف المخزف بعدىا بفترة تبنيو تقنية الجيؿ الرابع G3أعمنت الجزائر تبنييا تقنية الجيؿ الثالث 

 مميكف كبعيدة 01:  مميكف مستخدـ أقؿ مف المغرب بػ4: كتأتي بعده الجزائر بػ. G4لمياتؼ النقاؿ 

 مميكف نسمة كأرل أف 40 مميكف مستخدـ كيتجاكز عدد سكاف الجزائر 08:عف مصر المتصدرة بػ

السبب كراء ذلؾ امتزج فيو الجانب االقتصادم بالسياسي، كاألمني بالتاريخي في نسؽ متداخؿ 

أفضى في نياية األمر إلى ىذا الكاقع، فالجزائر التي عاشت ازمة داخمية كبيرة تتعافى منيا 

تدريجيا كبصعكبة كبيرة تعجز عنيا الكثير مف الدكؿ المتقدمة فتحت المجاؿ أماـ التكنكلكجيات 

الحديثة محاكلة االنفتاح عمى العالـ الرقمي الجديد، كلكف بحذر بالغ كىذا يظير في اإلجراءات 

المتبعة مف قبؿ أجيزة الدكلة في متابعة المشاريع االستثمارية في ىذا المجاؿ بالذات رغـ 

التسييالت اإلدارية كالتحفيزات المطركحة غير أف السكؽ اإلقتصادية تشيد تعثرا نكعيا، كتأتي تبعا 

بعد الجزائر كؿ مف اإلمارات، تكنس، سكريا، العراؽ، األردف كلعؿ نقصيا النسبي في تبني الفايس 

 .بكؾ يعكد أساسا لمعطيات ىذه الدكؿ االقتصادية كأكضاعيا الداخمية

كالالفت في األمر مف كجية نظرم ىك أنو كرغـ ككف الفايس بكؾ فضاء تقني رقمي 

افتراضي بإمتياز غير أف المؤشرات االقتصادية تمعب دكرا ىاما في اإلرادة السياسية لمسمطات 



بفتح الفضاء أك التضييؽ عميو، ما يجعمو كاحدا مف اآلليات التي تخضع لمضغط، كىذا ما يطرح 

 .عالمات استفياـ عمى استقالليتو كما يحدث اآلف في الصيف التي تحضر مكقع الفايس بكؾ

 : منػاطؽ إنتشػار الفػايس بػوؾ - 4/3

لـ يترؾ الفايس مكقعا جغرافيا إال إستطاع أف يفرض فيو كجكده مف خالؿ إنتشاره بيف 

المتعامميف، لكف ىناؾ مناطؽ محددة كنظرا لخصكصيتيا تستعمؿ نكعا مف الشبكات أكثر مف 

األخر، كفي المنطقة العربية عمكما تكجد مؤشرات إحصائية دالة عمى أف المغرب العربي ينزع 

نحك إستخداـ الفايس بكؾ أكثر مف غيره مف الشبكات، كالجزائر ككاحدة مف بمداف المغرب العربي 

   BOOKحسب إحصائيات نشرت عمى صفحة: 1 أكثر مف غيرهالفايس بكؾفإنيا تستعمؿ 

DZاتزايد كشيد مستخدـ 5000.000 مف أزيد رالجزائ في بكؾ يساالؼ مستخدمي عدد بمغ قدؼ 

 فاف بكؾ يساالؼ إدارة تقدير كحسب ،200.594 :حكالي2010 سنة في عددىـ كاف فقد اكبير

 اإلدارة كحسب ،شير كؿ خدـتمس25.000  بحكالي 2011 : عاـ منذ بالتضاعؼ بدأ العدد ىذا

 المركز تحتؿ كىي ،صفحة ألؼ165.789بمغ قد الجزائر في بكؾ يساالؼ صفحات عدد فاف

 لـ أنيا بداعي صفحة 10.255 بكؾ يساالؼ إدارة أغمقت كلقد كالمغرب مصر خمؼ عربيا الثالث

 الجزائر في اإلناث المستخدميف عدد أف اإلدارة قالت ؽياساؿ ذات كفي ،بكؾ يساالؼ شركط تحتـر

 الجزائرييف المستخدميف سف كيتراكح 1.895.000 :ىك الذككر بينما3.105.000  ىك

 إضافة كيتـ بالعربية%10 ك بالفرنسية بكؾ يساالؼ يستخدمكف منيـ%90  سنة45 -13 مابيف
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 الرسمية الجزائرم المنتخب صفحة ىي صفحة كأكبر اليـك في صديؽ5000 حكالي

 .معجب693231 ب

 

 

 

 

 20121تكزيع يكضح عدد المستخدميف الجدد لمفايس بكؾ في المنطقة العربي خالؿ العاـ

في قراءة أكلية ليذه األرقاـ نجد أف عدد مستخدمي الفايس بكؾ في زيادة معتبرة داخؿ الكطف 

العربي، كتختمؼ ىذه الزيادة مف بمد ألخر كتتصدر مصر المشيد بزيادة في عاـ كاحد قاربت الػ 

 مالييف مستخدـ كىك أمر الفت لمنظر، ىؿ يرجع ذلؾ لككف الحركية الشبابية التي تشيدىا 03

مصر لـ تخمد أـ إلعتبارت أخرل؟ الذم يميز المشيد المصرم ىك االضطرابات الكبيرة التي 

تعاني منيا كالالاستقرار الذم تعيشو لكف ىؿ ىك كفيؿ بأف يرفع مستكل التعاطي مع الفايس بكؾ 

 الى ىذه الدرجة؟

 مميكف مستخدـ في سنة كاحدة تعتبر أمرا ىاما 1.2كعمى مستكل الجزائر فإف زيادة قدرىا 

كمؤشرا عمى انفتاح المجتمع بسرعة عمى ىذه التقنية بؿ كميكلو المتزايدة عمى اإلقباؿ عمى ما ىك 

 .جديد خصكصا في مجاؿ االتصاالت كيشكؿ الفايس بكؾ فضاء اتصالي جيد
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  :بوؾ الفػايس إستخدامات - 4/4

 إتصالية خدمات يكفر فيك االجتماعي، التكاصؿ مكاقع مف كاحدا اعتباره كعمى بكؾ الفايس إف 

 كالصكر كالتعاليؽ كاألفكار اآلراء تبادؿ خالليا مف لممتعامميف تتيح األكلى بالدرجة تفاعمية

 أخر جانبا يكفر الفضاء ىذا فإف ذلؾ إلى إضافة لكف كالمشاركات، الدردشة مف كغيرىا كالتعارؼ

 : 1منيا نذكر الخدمات مف

مجاؿ نقؿ المعارؼ  في يقـك بو الفايس بكؾإف الدكر الذم  : االستخدامات التعميمة 4/4-1

تاحة ق، ة في االجتماعيقيـ اؿالحفاظ عمىعمؿ عمى م حيث رقمي بالغ األىمية،التعميـ اؿكتنمية  كا 

الفرصة ليساىـ الجميع في نقؿ خبراتيـ كتطكير مداركيـ عف طريؽ تشاركيـ في تحميؿ كنقد 

نظكمة التربكية، كالمناىج، كاألدكات التعميمية، كيفتح المجاؿ إلثراء المكتبة اإللكتركنية بالمزيد الـ

مف المراجع كالتجارب، كالفايس بكؾ أتاح لمخبراء كالمحمميف كحتى الناقديف تشارؾ أفكارىـ حكؿ 

المكاضيع التعميمية، كما أنو بات مع التنامي المذىؿ الستخدامو بيف الناس بات ىناؾ صفحات 

 .خاصة بالمكاد التعميمية اك المقررات الدراسية

كيعتبر ىذا في حد ذاتو كاحدا مف اإلضافات التي قدميا الفايس بكؾ في مجاؿ المعرفة 

اإلنسانية، فيك لـ يكتؼ بصياغة صكر لمتكاصؿ فقط بؿ أضاؼ برامج تعمؿ عمى نقؿ الخبرات 

التعميمية كالفكرية كسمح لممختصيف التربكييف بتداكؿ ما يركف انو يخدـ مجاالت تخصصيـ 

كالفايس بكؾ في الحقيقة يمتمؾ العديد مف التطبيقات التي تشابو الى حد كبير تمؾ التي يكفرىا 

البريد االلكتركني أك غيره مف البرامج المتكاجدة في الشبكة العنكبكتية، كىك بذلؾ يتميز عنيا إذ أنو 
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يكفر عمى الباحث عناء استخداـ أكثر مف مكقع لالستفادة مف التطبيقات المختمفة، إضافة إلى 

تشكالتو المعرفية أك حتى ىندسة صفحتو التي تكحي بفكرة معينة كاأللكاف التي تقدـ في ذاتيا 

عمى اعتبار أف المكف األزرؽ يمثؿ لكف -قراءة سيميائية تعكس بشكؿ أك بأخر خمفية دينية

 .أك عقدية معينة- المسيحية

كالمؤسسات العمكمية اتجيت كثير مف الدكائر الحككمية  : يةداراالستخدامات اإل 4/4-2

  بيدؼ قياسكالخاصة إلى الفايس بكؾ، قصد الكصكؿ الى اكبر قدر ممكف مف الجميكر

قد تطكر األمر تدريجا لحد الكصكؿ الى اعتباره مؤشرا عمى مدل ، كىـ كتطكير خدماتتكجياتيـ

، كتتميز ىذه الخدمة بقمة التكمفة كالتغذية الراجعة التزاـ المسيريف كرغبتيـ في تطكير مؤسساتيـ

 .لمجميكرالمباشرة كالكصكؿ المباشر 

التجاذبات التي شيدىا العالـ العربي في السنكات األخيرة أكحت لمجميع بضركرة  كأرل أف

تسخير الفايس بكؾ كتطكيعو خدمة لمصالحيـ عمى األقؿ في الحفاظ كالتقرب مف المجتمع، كقد 

التجأت معظـ الدكائر اإلدارية إلى تطكير أداءاتيا إعتمادا عمى تكاصميا المباشر مع المكاطنيف 

كىناؾ مف تجاكزت ىذه األمكر الى خدمة االفراد مف خالؿ ىذه الشبكة، لكف في المجمؿ يبدك أف 

الفايس بكؾ استطاع أف يفرض لغة األمر الكاقع عمى الجميع كما عاد في كسع المؤسسات 

الرسمية كال الدكائر الحككمية المتعددة أف تتجاىؿ المساحة اليامة التي يشغميا في الكاقع اليكمي 

 .لممجتمع



 مصادر األخبار لكثير مف  الفايس بكؾ كحدا مفأصبح :االستخدامات اإلخبارية 4/4-3

المصدر الخبر كما  تتميز بأنيا مف  غالبا ما تككف سريعة جدا دكف تأثيرات، كىي أخبارالميتميف

ىك دكف تحميؿ، كىذا ما يبعد قميال التخكؼ مف الخمفية المذىبية أك العقدية أك السياسية التي قد 

" اإلعالمية"يحرر بيا الصحفيكف مقاالتيـ أك تعميقاتيـ، كيكفر غيرىا مف االستخدامات اإلخبارية 

في مجاؿ األلعاب كالترفيو كالسياحة أك الجكانب األخرل المتعمقة باالستخدامات الدينية أك 

 .السياسية أك اإليديكلكجية لإلشيار كالتسكيؽ كغيرىا

استنادا إلى ىذا المجاؿ يبدك أف الفايس بكؾ كغيره مف شبكات التكاصؿ االجتماعي أخذت 

منحى أخر جد ميـ كمؤثر كقد تجمى ذلؾ بشكؿ كاضح في أحدات االنتفاضات التي شيدتيا 

الدكؿ العربية كبالخصكص تكنس مصر كليبيا، بعد أف حرصت السمطات القائمة في البالد عمى 

تضييؽ الخناؽ عمى كسائؿ اإلعالـ كحجبت االنترنيت محاكلة فرض سيطرتيا عمى الحراؾ 

الشعبي، غير أف تدخؿ الفايس بكؾ كالتكتير كغيرىـ حاؿ دكف ذلؾ كتمكنت العديد مف القنكات 

اإلعالمية العالمية نقؿ الصكر كالكقائع التي عمؿ الشباب عمييا بكؿ تفاصيميا مف خالؿ الفضاء 

الذم كفرتو شبكات التكاصؿ، ىذه الجزئية عمى بساطتيا تعتبر مؤشرا قكيا عمى ما تمتمكو الشبكات 

مف تأثير كنفكذ عالميا فانطالقتيا التي أريد أف يسكؽ ليا عمى أنيا تقنية كحسب، تجؿ مع الكقت 

كمع تكثيؼ استعماليا أنيا تحكم أك يمكف أف تمتمؾ مقكمات مغايرة لما يبدكا في الكاقع، كلكف 

حتى في ظؿ ىذا األمر تبقى ىذه الشبكات تقنية في يد مستعممييا ال تممؾ شيئا دكف كجكد 

 .محركات كمحرضات حقيقية كفاعمة



  : مميزات وخصائص الفايس بوؾ- 4/5

 :20131-08-31سنستعرض في ىذا الباب ما تـ نشره عمى مكقع األلككة الثقافية بتاريخ 

 الحكاجز الجغرافية كالمكانية اء العديد مفلغاستطاع الفايس بكؾ بحركيتو إ : ةػالميػالع 4/5-1

 كبتنا نسمع د في الغرب، في بساطة كسيكلةافراالد في الشرؽ التكاصؿ مع األفرمكف ؿحيث م

بمصطمحات كالسيكلة االتصالية كغيرىا كىك حينما كفر مجمكعة إضافية مف التطبيقات سمح 

 .بالتكاصؿ المقركء كالمسمكع كالمرئي

الفايس بكؾ – كقد تجاكز في مداه لنجعؿ عالمنا أكثر إنفتاحا وتواصال: إف شعار الفايس بكؾ ىك 

 الى أف كصؿ الى العالمية في أفاؽ استعمالو، فال تكاد تخمكا دكلة إال كفييا نسبة مف المتعامميف –

بالفايس بكؾ، كىذا األمر يخضع لمنطؽ العكلمة التي جعمت مف التكاصؿ أمرا ال مندكحة عنو 

كجعمت مف العالـ قرية ككنية صغيرة لمجميع الحؽ في التكاصؿ كتداكؿ األخبار كمعرفة 

المستجدات، كباتت عممية كتـ األخبار مف المكاضيع التي تشدد عمييا المقررات الدكلية لحقكؽ 

اإلنساف كالمنظمات العالمية فيما عدا تمؾ المتعمقة بأسرار الدكؿ اك االفراد، لكف المؤشر المذىؿ 

 سنكات غطى القارات الخمس كزادت نسبة المتعامميف بو 4ىك سرعة انتشار الفايس بكؾ في مدل 

بشكؿ سريع جدا، كىي الى ىذه المحظة في زيادة مف مختمؼ دكؿ العالـ حتى الصيف كما قمنا 

 .سابقا التي تحضر استخداـ الفايس بكؾ تجاكز عدد المتعامميف بو عشرات المالييف مف البشر
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يتفاعؿ مع  كأقرمستقبؿ كمكتب مرسؿ ك مكقع الفايس بكؾ مالفرد فيإف : ةػليػالتفاع 4/5-2

ك في عممية أخذ كرد مستمرة، كيعتبر الفايس بكؾ مف التقنيات التي غيرت ، فواألحداث كالتعميقات

مجرل االتصاالت، فبعدما كانت اتصاالت خطية مباشرة مرسؿ متمقي أحدثت الكسائؿ التفاعمية 

كمنيا الفايس بكؾ ثكرة غيرت مسار االتصاالت، إف ىذه التفاعمية تعطي لمفرد الفرصة بشكؿ 

أكبر عمى أف يشارؾ كيسيـ بشخصو في المكضكع تحميال نقدا اك تعميقا، كفي إطار تدرجو ذلؾ 

تنعكس الكثير مف المقكمات عمى شخصيتو كتتحكؿ شخصيتو عمميا مف مجرد شخصية ىامشية 

الى شخصية عمى األقؿ تمتمؾ رؤية، كىذا األمر قد ال ينطبؽ مجمال عمى الجميع لكف المقدمات 

التي تفضي إلى ىذه النتيجة تعتبر ذات داللة مكضكعية قكية، كال ييـ ىنا مف يعمؽ اك ما ىي 

مكانتو االجتماعية اك درجتو العممية مع الفارؽ الجكىرم في األخذ بمضامينيا لكنيا في اإلطار 

 .بعيدة عف الجدؿ الحاصؿ في اعتبراىا مجدية أك غير مجدية" فكرة"العاـ تعتبر تعميقا 

إذا كاف الشاب في بيئة : كما قد يككف المحيط كاحدا مف المحددات اليامة لإلختيار بمعنى

التي تنحك نحك استخداـ الفايس بكؾ فإنو كلكي يتكاصؿ معيـ غالبا ما " جماعة الرفاؽ"كمع 

يستعيف بيذه الشبكة لمتكاصؿ مع رفاقو، ألف التفاعؿ بيف االفراد يككف حكؿ مكاضيع مشتركة 

 .بالدرجة األكلى ثـ تأتي المجمكعات الجديدة القائمة عمى التعارؼ كغيره

إف ىذه القراءات التي تعتمد عمى محاكلة ربط المتغيرات ببعضيا كتقديـ قراءة أمَيؿ ما تككف 

أف : لممكضكعية، تفتقر في مقدمتيا إلى سند تجريبي أك تاريخي ألمكر عدة قد يككف مف بينيا 

اإلستشكاالت التي يثيرىا الفايس بكؾ أكبر بكثير مف الجيد كالطاقة التنظيرية المكجية لو، ثانيا قد 



تككف جدة المكضكع النسبية مقارنة بحقكؿ معرفية أخرل سببا في تباطؤ مسيرة التجارب كالبحث 

 .فيو في مقابؿ زيادة التعقيدات التي تمؼ استخداماتيا كالتي تنعكس عمى المتعامميف بو

أتاحت التحديثات العديدة التي قاـ بيا مكقع الفايس بكؾ : داـػسيولة االستخووع ػالتف 4/5-3

الفايس بكؾ احد البرامج االفتراضية  كالفرصة أماـ المشتركيف فيو الكثير مف الفرص كاألنشطة،

 . لممستخدـ التفاعؿيسرالرمكز كالصكر التي ت كبساطة المغةبلحركؼ اتستخدـ السيمة التي 

ىذا ىك الفرؽ األساسي الذم فيمو الفريؽ اإلدارم المسير لمفايس بكؾ البساطة كالسيكلة 

كىي رأس الماؿ الحقيقي في مكاجية المد التقني الكبير، فكؿ لحظة تمر عمى ىذا العالـ إال كيتـ 

فييا خمؽ فكرة إبداعية جديدة، المنافسة عمى أكجيا كلـ تعد المعايير قائمة عمى ذلؾ الزخـ الكبير 

المتعمؽ بالحجـ أك األلكاف اك غيرىا، بؿ أصبحت الكظائؼ الجديدة الذكية السيمة كالمتنكعة ىي 

 .المعيار، ببساطة ىذه لغة التكنكلكجيا

  كقد يككف مرد ىذا األمر أساسا الى الكفاءة التي تتحمى بيا اإلدارة الشبابية كالذىنية المتحررة 

، كلكف في المحصمة النيائية كميما كاف "لغة التجديد"لمجيؿ الجديد التي تدرؾ معنى لغة الشباب 

الدافع فإف السالسة التي تميز الفايس بكؾ أضفت سمتا خاصا عمى التعامؿ معو ما أكسب الفايس 

قباؿ متزايد  .بكؾ جماىيرية كاسعة كا 

إمكانية لفرد البسيط  أتاحت ؿ مجانية االشتراؾ كالتسجيؿ إف:ةػتصاديػر واالؽػالتوفي 4/5-4

 ذلؾ حكرنا عمى أصحاب األمكاؿـ يعد  كؿفايس بكؾ، كبات يشعر بإنتمائو عمى اؿفضاءامتالؾ 

غير أف الفايس بكؾ كككنو مؤسسة . فأم فرد يرغب في فتح صفحة عمى الفايس بكؾ فمو ذلؾ



 فإنو يحصؿ سنكيا عشرات الماليير مف األرباح الناتجة ماستثمارية تخصصت في المجاؿ الرقـ

، فالحرص عمى بقاء الفايس بكؾ كما ىك ةعف تداكؿ األفراد ألنشطتيـ كصكرىـ كتفاعالتيـ اليكمي

 .مجاني ىك في األساس حرص عمى زيادة مؤشرات األرباح

 : خالصػة 

حاكلنا في ىذا الفصؿ تكضيح ماىية الشبكات االجتماعية في الفضاء الرقمي أك ما تعرؼ 

بشبكات التكاصؿ اإلجتماعي، مبرزيف نشأتيا ك تطكرىا ألف الحركية التي رافقتيا في المجتمع 

كبيرة كالتغيرات التي طرأت بالتزامف مع إنتشارىا كانت مدعاة لمتساؤؿ، كعند تعريجنا عمى الفايس 

بكؾ أرفقنا كركنكلكجيا تطكره بالنسب اإلحصائية التي قدمتيا أكبر المؤسسات العالمية المختصة 

في اإلحصاء، كقد سجمنا العديد مف النقاط كالتي تبدت لنا بعد البحث كالتمحيص ككانت أشبو 

بالمفاجأة نظير ككنيا غير متكقعة البتة، فعمى صعيد المجتمع الجزائرم الذم يعتبر مف بيف 

المجتمعات العربية المحافظة نجد أف استعماؿ الفايس بكؾ بيكية اإلناث أكبر بعدد معتبرة منو 

عف ىكية الذككر؟ مع تحفظنا الشديد عمى ككف ىذا الفضاء إفتراضي بإمتياز، أم أنني أفترض 

أف الصفحة التي تحمؿ صفة بنت ىي لبنت حقيقية، إذ أننا سجمنا أف اليكيات االفتراضية قد 

تككف حقيقية كقد تككف المعطيات كىمية، بمعنى ممكف تككف لذكر يدعي أنو بنت أك لبنت تدعي 

أنيا ذكر لسبب أك ألخر، كما خمصنا إلى أف ىذه الشبكات العالمية كالتي انفجرت في كقت 

متقارب أكاخر التسعينات كبداية األلفيف، إضافة إلى ككنيا مؤسسات اقتصادية فقد تجاكزت في 

إستعماالتيا الحيز اإلقتصادم إلى السياسي بؿ إلى األمني، كأصبحت كسيمة رقابة عمى أدؽ 



تفاصيؿ األفراد مف خالؿ متابعة يكمياتيـ تعميقاتيـ أىـ األحداث التي يشيدكنيا أك يشارككف فييا، 

كقد عممت كمراكز لمدراسات تبحث عف تكجيات المجتمع كغيره مف األمكر، كألف بعض الدكؿ 

تمتمؾ مف الرقابة الذاتية كالمركزية في التسيير الشيء الكثير تعارضت مصالحيا مع الفايس بكؾ 

الفايس "فقد حاكلت حجره لكنيا فشمت في نياية المطاؼ، كىذا مؤشر قكم عمى أف ىذه التقنية 

تستطيع أف تتحدل اإلرادة السياسية، كما سجمنا أف العالـ العربي شيد طفرة في إستخدامو " بكؾ

ـ، التي عايشت انتفاضات أسقطت رمكز سياسية كبيرة الحجـ، كىذا 2011لمفايس بكؾ بعد سنة 

ما يعزز القمؽ الحاصؿ في تقدير دكر الفايس بكؾ كغيره مف الشبكات كانعكاساتيا عمى الكاقع 

 .كعمى األفراد
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 : تمييػد 

ثارة لمنقاش نظير ما الثقافية يعتبر مفيـك اليكية  كاحدا مف أكثر المفاىيـ المطركحة جدال كا 

 كبير بؿ أكاديميحضي بو مف اىتماـ  كما، يحتكيو مف دالالت فكرية كعمؽ داخؿ المجتمع

كألنو ، كتعداه في ظؿ العكلمة الحديثة ليككف محكر الصراع بيف الشرؽ كالغرب الشماؿ كالجنكب

كالمعقدة كذلؾ فقد ارتأينا التعامؿ معو بحذر مف خالؿ تقسيمو بداية مف المفاىيـ الحيكية كالمرنة 

إلى اليكية، الثقافة، اليكية الثقافية فالداللة الكاقعية إلنعكاسات اليكية الثقافية عمى الراىف باتت 

تتسـ بالكثير مف االضطرابات، كشابيا الغمكض فاختمطت معالميا بغيرىا مف المفاىيـ كبات مف 

الصعب جدا التسميـ بمعنى دكف أخر، ىذا التعقيد نتج جراء تسارع المجتمعات كتسابقيا نحك 

تكفير كاقتناء التكنكلكجيا في مختمؼ المياديف التي اعتبرت آلية لتحقيؽ الرفاىية، غير أف ىذه 

التقنيات الحديثة انعكست في الكاقع الحقيقي عمى المجتمعات اإلنسانية كأصبحت أكثر بركدة 

كتبمدت العالقات االجتماعية كظيرت إلى السطح الكثير مف اآلفات االجتماعية كالتعقيدات التي لـ 

تكجد ليا تبريرات منطقية خارج ىذه الدائرة، فالتجأت المجتمعات األكثر تحررا نحك البحث عف 

ذاتيا، عف تشكالت األخر، عف عالقتيا الحقيقية مع محيطيا، عما يميزىا كعمدت إلى الغكص 

في أعماؽ ىكيتيا إلبراز ما تراه ىي خصكصية تميزىا دكنا عف غيرىا مستعرضة ماضي أجدادىا 

قد األكائؿ بعاداتيـ كتقاليدىـ كقيميـ كلغتيـ كتاريخيـ كعقيدتيـ كما كاف يميزىـ عف غيرىـ، ك

الثالثة اليكية كالثقافة ـ مقاحاكلنا في ىذا الفصؿ أف نحيط بما يسيـ في تكضيح المراد مف المؼ

 .خدمة ألىداؼ البحثكاليكية الثقافية 



 :اليويػػة  -1

إف مركنة ىذا المفيـك كتطكره عبر الزمف جعمو يكتنز عدة تعريفات : تعريؼ اليوية : أوال 

انطالقا مف التيارات التي ينتمي إلييا المفكركف، كالسياقات التاريخية كالمتغيرات التي تردؼ كؿ 

حقبة زمنية بمميزاتيا الجكىرية، كعميو فقد أردنا أف نعرض بعضا مف ىذه التعريفات لتقريب 

 :الصكرة أكثر كاإلفادة مف مضامينيا 

. 1عممية تمييز الفرد لنفسو عف غيره:  عمى أنيا معجـ مصطمحات العموـ االجتماعيةيعرفيا 

ذلؾ يعني أف اليكية ىي عممية ذاتية داخمية أساسا، قائمة عمى خيارات الفرد المتاحة كما يريد 

ال  منيا كسمات عامة تميزه عف دكنو، غير أف ىذه السمات لف تككف مستقمة إجماال عف البقية كا 

ستككف طفرة، كبالتالي ستضـ معيا عددا معتبرا مف اآلخريف الذيف يتشارككنيا كىذا ما يجعؿ 

 .التعريؼ محتاجا إلى تدقيؽ كضبط أكثر

ىكية الشيء ىي ثكابتو التي تتجدد ال تتغير تتجمى  : محمد عمارةفي حيف يعرفيا الكاتب 

في ىذا . 2كتفصح عف ذاتيا دكف أف تخمي مكانيا لنقيضتيا طالما بقيت الذات عمى قيد الحياة

حتى في حركيتيا كمع إقرار الدكتكر محمد عمارة " ثابتة"إشارة الى بنية اليكية التي تبدك جامدة 

إلى أف خصائص اليكية ترفض النقيض، غير أف عممية التجدد ليست مرىكنة بمدل زمني معيف 

بمعنى أنيا تتجدد في سنكات كانتيى، كانما ىي في حركية دائمة مستمرة ىذه الحركية ستفضي 
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إلى تغير كبير قد يككف جذريا مقارنة مع المفيـك األكؿ ما يفسح المجاؿ " معيف"كبعد مدل زمني 

 .لمتشكيؾ في مدل تكامؿ ىذا التعريؼ

ىي إشارة إلى أف اليكية تعمؿ كمحدد في . 1ميزة ما ىك متماثؿ : معجـ المفاىيـ الفمسفية

كاليكية تعني التميز . حالة كجكد ذلؾ التماثؿ بيف العناصر فتحيؿ الفركؽ إلى خصائص تمييز

ال لما كانت بيذا المعنى كيكية. 2التفرد  .كىك ما عمـ مف اليكية بالضركرة كا 

نتيى كتحقؽ في الماضي: الماىكم لميكية : التصور الستاتيكي في .   3ىي شيء إكتمؿ كا 

حالة إعتبارىا داخؿ نسؽ مستقر كثابت، غير أف العديد مف الدراسات كالبحكث كالدالالت المعرفية 

 .كالكاقعية تشير إلى ككف اليكية مف المفاىيـ المرنة تجاه المتغيرات

اليكية شيء تـ اكتسابو كتعديمو بإستمرار كليست أبدا ماىية ثابتة فاليكية  : التصور الديناميكي

إف ىذا المفيـك يقر بحركية اليكية لكف لـ يحدد ضكابط ىذه الحركية . 4قابمة لمتحكؿ كالتطكر

 .كنيايتيا أك أطرىا

ىي مختمؼ المعاني التي يرسميا الفرد عف ذاتو إنطالقا مف خبراتو البيكغرافية كالمحظية كالتي 

ينطمؽ منيا في إقامة عالقات تفاعمية مع األخر عمى أنو ذات مختمفة عنو لمقياـ بأفعالو كبناء 

قد يبدك المفيـك أكثر تكازنا مف غيره إذ أنو يجمؿ في طياتو العناصر .  5إستراتيجيتو الخاصة
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كغيرىا مف المؤشرات الدالة عمى بنية ك كظيفة ... االكتساب، التميز، التفاعؿ:األساسية لميكية 

تكجد نزعة في ىذه التعريفات تميؿ إلى إضفاء معنى المركنة لميكية، بالضبط في قدرتيا  .اليكية

ىذه الخاصية تحديدا . عمى احتكاء كاكتساب متغيرات جديدة بما يضمف ليا مكاكبة التغيرات

الكامنة في القدرة عمى تصنيؼ المككنات الى ثكابت كمتغيرات تعد رؤية ناضجة عقالنية بشكؿ 

 .كبير تنـ عف تكازف كرغبة في االستمرار الى ابعد نقطة ممكنة

مفيـك إيديكلكجي أكثر منو مفيـك عممي، خاصة أنو يمكف التعبير عف اليكية مف : اليكية 

خالؿ سمات تشترؾ فييا الجماعة الكاحدة فتحديد اليكية مسألة بالغة التعقيد، إف اإلقرار 

بإيديكلكجية المصطمح يطرح أكثر مف عقدة، ذلؾ أف التجاذبات الكاردة جراء التقابؿ الحاصؿ بيف 

المذاىب الفكرية يخؿ كثيرا بمصداقية اليكية، فالحقؿ األكاديمي يمتاز برؤية محايدة مكضكعية 

تستند إلييا جميع االتجاىات كتتكافؽ عند ماىيتيا دكف أف تجنح لخدمة فئة ما أك مجمكعة محددة 

 .في مكاجية مجمكعة أخرل، كىذا األمر الذم يغيب عند محاكلة أدلجة المصطمح

ُـم الوسيطُم "ُيعرِّؼ  أك حقيقة الشَّييء : بأنيا" الُيِكيَّيةَ "َمْجَمِع المُّغة العربية  الصادر عف "المُمعْعجَج

يعتبر ىذا التعريؼ فضفاضا ال يتناغـ كماىية اليكية التي تحتاج . 1الشَّيخص التي تميزه عف غيره

 .إلى ضبط منيجي كاصطالحي

أف ما بو الشيء ىك بإعتبار تحققو يسمى حقيقة كذات  : الكميات ألبي البقاء الكفويكتاب 

ذا أخذ أعـ مف ىذا االعتبار يسمى ماىية كمف حيث ثبكتو في  كبإعتبار تشخصو يسمى ىكية، كا 

 . 1الخارج يسمى حقيقة كمف حيث إمتيازه عف األغيار يسمى ىكية

                                                           
حياء التُّراثتاإلدارة العامة لممعجميا) مجمع المغة العربية 1   ".الُيِكيَّية" - "اليك"، المعجـ الكسيط، ( كا 



اإلمتياز عف الغير كالمطابقة لمنفس أم خصكصية الذات كما يتميز بو الفرد عف األغيار مف 

يبرز مفيـك التميز عف الغير بشكؿ جمي ك كاضح في .  2خصائص كمميزات كمف قيـ كمقكمات

ف حكل مجمكعة مف المؤشرات الدالة عف تميز خصائص الفرد عف  ىذا التعريؼ لميكية، كىك كا 

غيره، إال أنو ليس دقيقا فكما قمت سابقا لف يككف لمفرد التميز بصفة مستقمة إال في إطار مجمكعة 

 .متشابية

حقيقة الشيء المطمقة المشتممة عمى صفاتو الجكىرية كليست أم صفات : محمد محفوظيعرفيا 

قد خص محمد محفكظ اليكية بصيغة دقيقة كألحؽ التعريؼ بصفة الجكىرية . 3التي تميزه عف غيره

 .بمعنى األساسية، فاليكية تشتمؿ إذا عمى خصائص جكىرية كخصائص عامة

إف اليكية تقاؿ بالترادؼ لممعنى الذم يطمؽ عمى اسـ المكجكد كىي مشتقة مف اليك  : ابف رشد

 .4كما تشتؽ اإلنسانية مف اإلنساف

إنو : ىكية الشيء كعينيتو كتشخصو كخصكصيتو ك كجكده المنفرد لو كؿ كاحد كقكلنا : الفرابي

سجؿ الفرابي بدقة .   5ىك إشارة إلى خصكصيتو ك كجكده المنفرد لو الذم ال يقع فييا إشتراؾ

 .إنو ىك؟ بمعنى ماتميز بو الفرد عف غيره: كبيرة عنصر اليكية في اإلنساف عندما قاؿ 

                                                                                                                                                                                                 
، تحقيؽ عدناف دركيش، مؤسسة معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية: الكميات أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم،  1

 961، ص1998الرسالة، بيركت، لبناف، الطبعة الثانية، 
، رسالة الثقافية في كتب الدراسات اإلجتماعية بمرحمة التعميـ األساسي العميا في اليمف سعيد عبد الرحماف محمد باعباد، اليكية  2

 http://www.yemen-nic.info06-11-2013 10M15. 2007جامعية، اليمف،
 www.arabrenewal.org06-11-2013 09M15، مكقع التجديد العربي،اليكية كأسئمة الراىف :محفكظ محمد  3
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الحقيقة المطمقة المشتممة عمى الحقائؽ إشتماؿ النكاة عمى الشجرة في الغيب : الجرجاني

المطمؽ، كاليكية ىي األمر المتعقؿ مف حيث إمتيازه عف األغيار كاإلمتياز ىنا بمعنى 

إف فكرة الخصكصية التي يضيفيا الجرجاني في تعريفو يقصد بيا التميز كاليكية .  1الخصكصية

 .ىنا أساس لمتمييز بيف االفراد أك المجمكعات

اإلنتماء الرئيسي الكحيد الذم يستمر في مختمؼ الظركؼ أقكل مف اإلنتماءات  : أميف معموؼ

ال تعطى اليكية مرة : األخرل فقد يككف لدل البعض اإلنتماء لمكطف أك لمديف أك لمطبقة كيقكؿ

لى األبد فيي تتحكؿ كتتشكؿ عمى طكؿ الكجكد يتكمـ أميف معمكؼ عف اليكية ىنا بصفتيا . 2كا 

مرجعا لمفرد اك المجتمع، يستكيف ليا كينتمي إلييا فيتميز بذلؾ عف غيره، إف المالحظ أف الكثير 

مف المؤسسات العالمية قد اشتغمت عمى ىذا المفيـك المركزم في الحياة المعاصرة، كاجتيدت في 

بمكرة فكرة تتماشى كاحتياجات المنظكمة اإلنسانية في أرقى تجمياتيا كما في أبسط تعامالتيا كىك 

 .نفس األمر الذم كجد عند القدماء بالضبط

اليكية إحساس متماسؾ بالذات كىي تعتمد عمى قيـ مستقرة كعمى قناعة بأف : جاف فريموف

أعماؿ المرء كقيمو ذات عالقة متناغمة فاليكية شعكر بالكمية كاالندماج كبمعرفة ماىك خطأ 

 .3كماىك صكاب

يؤكد عمى أف اليكية مفيـك ال يقبؿ التعريؼ كذلؾ ألف كؿ تعريؼ ىك ىكية في : جوتموب فريج

فاليكية مفيـك كجكدم انطكلكجي يمتمؾ خاصية سحرية تؤىمو لمظيكر في مختمؼ . حد ذاتو
                                                           

  62 ، ص2001دمشؽ، منشكرات إتحاد كتاب العرب،مف ، دراسة ثقافتنا كالتحدم خطابنا كخطاب العصر :عمي عقمة عرساف  1
 25، ص1999، سكرية، ، كرد لمطباعة كالنشر كالتكزيع، اليكيات القاتمة، ترجمة نبيؿ محسف، معمكؼ أميف  2
 91،ص1984 مجمة العمـك اإلنسانية،، الفكر العربي المعاصر، تالقي الثقافات كالعالقات الدكليةجاف فريمكف، 3 

 



المقكالت المعرفية كىك يتمتع بدرجة عالية مف العمكمية كالتجريد تفكؽ مختمؼ المفاىيـ األخرل 

المتجانسة كالمقابمة لو كمع ذلؾ كمو كعمى الرغـ مف الغمكض الذم يمؼ مفيـك اليكية كيحيط بو 

 .1يمتمؾ ىذا المفيـك طاقة كشفية لفيـ العالـ بما يشتمؿ عميو مف كينكنات األنا كاألخر

 .2إف ىكيتؾ بكؿ بساطة ىي ماىيتؾ: جوف جوزيؼ

تتمخص في قدرة الشخص عمى التعرؼ عمى مكاف ما نتيجة تفرده عف غيره  : كيفف لينش

يمكف القكؿ ىنا أف السياؽ الذم نشأ فيو المصطمح كمسار تطكره . 3بصفات كخصائص مميزة

يثبت أف المدارس الفكرية كالمشارب المنيجية اختمفت في تقنيف مفيـك اليكية، كىذا ما يبرز بشكؿ 

صعكبة المصطمح : جمي في التعريفات المتعددة المعركضة نظرا لعدة أسباب قد تككف راجعة لػ

الذم يحتمؿ عدة قراءات، أك لمسياقات التاريخية المختمفة التي أفرزت أنماط معرفية لمفكريف 

يديكلكجيات تنعكس عمى محاكالت صياغاتيـ لمعنى المصطمح قد يككف . محدديف يتبنكف أفكار كا 

ىذا الثراء كالتنكع عامال ايجابيا في اإلطار األكاديمي لكنو في نياية األمر يشير إلى أف اليكية 

نجد في التعريؼ بركز معنى  .في عمـ اإلجتماع تخضع لمحددات أكبر مف المكضكعية العممية

قكم لفكرة الميزة أك التمييز أم أف المقصكد أساسا باليكية قدرتيا عمى صياغة محددات تجعؿ 

التفريؽ بيف الشيء لذاتو ممكنا كمتاحا بؿ ضركرة منيجية كعممية بما يميزه ىك عف غيره مما 

 .يتقارب منو بشكؿ كبير

                                                           
، مجمة المستقبؿ العربي، ثنائية الثقافة كالتاريخ في العمارة الخميجية المعاصرة :تحكالت اليكية العمرانية:  مشارم عبد اهلل النعيـ1

  68، ص2001
 1، ص2007، سمسمة عالـ المعرفة،المغة كاليكية:  جكف جكزيؼ، ترجمة الدكتكر عبد النكر خراقي2
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رغـ أف اليدؼ األساسي الذم يراد الكصكؿ إليو مف ىذه التعاريؼ ىك محاكلة إبراز معنى 

متكامؿ مف خالؿ طرح الكثير مما تـ التكصؿ إليو مف تصكرات حكؿ اليكية، غير أنيا تثير في 

الكاقع مف االستفيامات أكثر مما تطرحو مف مفاىيـ جادة، فيذه التعاريؼ تظير جانبا مف 

التعقيدات التي تمؼ البعد اإلدراكي لممنظكمة اإلنسانية، ذلؾ أف االختالفات المذىبية أك المعرفية 

التي تنسحب بدكرىا عمى المجاؿ البحثي أك العممي تعتبر تحد حقيقي كعقبة كبيرة في مسار 

االصطالح المنيجي، كعميو فإف ضركرة التكصؿ الى تحقيؽ تكافؽ عمى ماىية اليكية يضفي 

براز أبعادىا المختمفة كىك ما ليس متكفرا في الحقؿ األكاديمي ما  عمييا مصداقية كبيرة في ضبط كا 

فتح المجاؿ كاسعا لتكجيو انتقادات كالتشكيؾ في فعالية التأكيالت المتعمقة بيا، نقر عمميا أف 

المجاؿ ليس لطرح العقد اإلبستيمكلكجية غير أف إثراء اليكية بيذه التعريفات ىك محاكلة لممممة 

 .المتفرقات كاالقتراب اكثر مف تحقيؽ المصطمح الذم يحمؿ في طياتو خصائص متعددة

لقد تجاكزت اآلفاؽ المفاىيمية لميكية العديد مف األطركحات األيديكلكجية، كاف اعتمدت 

عمييا كمقدمات في مراحؿ محددة أك كانت آداة ليا في مراحؿ أخرل، كىذا الذم برز في سمسمة 

التعاريؼ التي عممت عمى تكظيفيا استكماال لمقتضيات المذكرة، فالجـز مثال بككف اليكية 

تستخمص لنفسيا جممة السمات كالمقكمات الجكىرية الخاصة فقط دكنا عف غيرىا مف المضاميف 

ف كانت الحاجة إلى تكظيفيا بيذا  المشتركة، ىك إيحاء بنزعة ليبرالية إلى الفردانية كالبراغماتية؟؟ كا 

البعد أساسا ىك مبدأ عقمي تصكرم لمحاكلة رفع الحالة عف تشكالت الكتؿ االصطالحية عبر 

التتابع الزمني، كانطالقا مف ىذا األمر فقد تعدل المضمكف المعرفي لممصطمح االستخداـ 

 .األيديكلكجي لمماىية



ة  ػػأقسػاـ اليوي: ثانيا

:   اآلتيتكجد عدة تقسيمات لميكية بحسب تمثالتيا أك مجاالت كركدىا كيمكف أف نردفيا في

 كىي التي يتـ تشخيصيا مف خالؿ النشاط الممارس فييا كاألسكاؽ :النشاطاتىوية  -1

، كتعتبر مف أكثر أنكاع اليكيات كضكحا ذلؾ أف التعرؼ عمييا في الغالب يستند إلى 1كغيرىا

المعرفة الفردية كالخبرة الحسية لمشخص، فمثال ال يمكف لفرد يسكف بمحاذاة البحر في السكاحؿ 

الجزائرية الجميمة  كتطمب منو أف يصؼ لؾ سكؽ التمكر في كالية بسكرة كىك لـ يسمع بو أصال 

 .فيي إذا مرتبطة بالنشاط الممارس في نطاؽ زمني كمكاني محدد

 2 ىي تمؾ التي يرسميا الفرد عف ذاتو إنطالقا مف خبراتو كتجاربو :اليوية الشخصية -2

فالسمت الذم يتميز بو الطبيب يختمؼ تماما عف ذلكـ السمت الذم يبرزه السمكرم، كاألمر ىنا 

ليس خاضعا لمنشاط الميني بقدر ما ىك انعكاس صريح لخمفية تربكية كبيئة محيطة استقبميا الفرد 

. كتبناىا ثـ أضفى عمييا سمتا يريد ىك أف يظير بو يعكس رؤيتو فيو مخالفا لغيره

 مف بالتزاميا جممة ىي تمؾ الصكرة التي ترسميا مجمكعة عف نفسيا :  اليوية الجماعية -3

، فيكية المجتمع التارقي الجزائرم تتميز بمكاصفات عف المجتمع المكاصفات أك المبادئ كالقيـ

المزابي مف حيث المباس الشكؿ الميجة العادات التاريخ كاف تقاطعت في أمكر محددة لكنيا تبقى 

. في سياؽ عاـ متصؿ بالقيـ الحضارية لذلؾ المجتمع

                                                           
اليكية الثقافية في كتب الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميـ االساسي العميا في اليمف مف خالؿ :  سعيد عبد الرحماف محمد باعباد1

  83، ص2007  رسالة ماجستير، جامعة حضرمكت، اليمف،تحميؿ محتكاىا ككجية نظر معممييا،
 .مرجع سابؽ، نفس الصفحة:  سعيد عبد الرحماف محمد باعباد 2



 كيمكف كىي التي ينضكم تحتيا كؿ مف الطفؿ أك الشيخ:  عمرمبنية عمى اؿاليوية اؿ -4

تصنيفيا بحسب الفئات األطفاؿ الرضع األطفاؿ المراىقيف الشباب معتمديف أساسا عمى السف 

كعامؿ أساسي في تحديد ىذه اليكية، كتجدر اإلشارة ىنا أف ىذه اليكية قد تسند إلييا مجمكعة 

االستعدادات الذىنية لكف ىناؾ حاالت غير متكازنة فقد نجد رجال كنظرا لمرض معيف أك خمؿ في 

 .كظائفو أك حتى لتصرفاتو يصنؼ كطفؿ كىي مف االستثناءات

الطبقة البرجكازية أك الطبقة المثقفة : االجتماعية اليوية تبعا لمطبقة االقتصادية أو -5

األمر األكؿ في تقديرم أنو ال : إلخ، كىي مف أكثر التصنيفات حساسية ألمريف أساسييف...أك

يكجد حد معيف يمكف أف ينتقؿ فيو الفرد مف طبقة إلى أخرل أك مف مجمكعة إلى مجمكعة أخرل 

نما ىي جممة مقكمات أك مؤشرات مكضكعية يمكف إستنادا إلييا تقدير تمايز مجمكعات خاصة  كا 

كاألمر الثاني أف ىذا التقسيـ كاف محكر صراع طكيؿ بيف البشر صراع اإلنساف . عف غيرىا

اإلقطاعية "كالثركة كتقسيـ الثركة، كتعددت أنماط الحياة االجتماعية تبعا ليذا التقسيـ فنجد 

لى غاية اآلف فإف أقكل المنظمات العالمية التي عممت "إلخ...الميبرالية، االشتراكية النيكليبيرالية، ، كا 

عمى مكاجية العنصرية بأشكاليا أظيرت عجزىا في القضاء عمييا، كنقصد ىنا ىذا التمايز 

الطبقي الفاضح إمبراطكريات اقتصادية تممكيا مجمكعة قميمة في حيف ترزح األغمبية تحت خط 

 .الفقر

أك معاؽ كتختمؼ درجة سميـ يقصد بيا : اإلعاقات اليوية إستنادا لمقدرات الفردية أو -6

اإلعاقة مف شخص إلى أخر، معاؽ جسديا أك ذىنيا، مقعد أك كفيؼ، لكف ما يمكف اإلشارة إليو 

ىنا ىك معنى مجازم أك تقدير معنكم ألكالئؾ الذيف يمتمككف مؤىالت عقمية ممتازة كيعطمكنيا 



متكقفيف عند حدكد التاريخ القديـ كىك نكع مف اإلعاقة بؿ قد تككف مف أسكء اإلعاقات ألنيا 

أعاقت مجتمعات بأكمميا عف النيكض، ككما أف ىناؾ في المقابؿ مف تنصمكا تماما عف كؿ ما 

يربطيـ بحضارتيـ ك أرادكا استكراد فمسفة األخر بمقكماتو كما ىي فصنعكا مسكخا فكرية ال تنتمي 

 .ال إلى التاريخ كال إلى الجغرافيا

 عربي، تركي، كىي عنكاف البحث المقدـ كقد إختمفت اآلراء حكؿ إيجاد  :اليوية الثقافية -7

كال . تعريؼ محدد كسنحاكؿ في المباحث القادمة تقديـ صكرة أكثر تكضيحا حكؿ اليكية الثقافية

 " ىي الثقافية اليكية أف والعموـ والثقافة لمتربية العربية المنظمةضير في أف نشير الى تعريؼ 

 كاألفعاؿ القرارات كنكع السمكؾ يحدد الذم كالعامؿ كالجماعية، الفردية لمشخصية الحية النكاة

 مع كاإلبداع، التطكر بمتابعة لألمة يسمح الذم المحرؾ كالعنصر ، كالجماعة لمفرد األصيمة

 كالمغة الطكيؿ التاريخ بفعؿ تحددت التي الجماعية كميزاتيا الخاصة الثقافية بمككناتيا االحتفاظ

 ". الغد كطمكح المشتركة كالسيككلكجية القكمية

إلخ كقد كانت ىذه اليكية سببا في ...، مزابيأمازيغي جزائرم مف أصؿ : اليوية اإلثنية -8

تناحر الكثير مف الجماعات التي تقيس بيا إنتماءاتيا بعيدا عف ثقافة التعايش التي تتحمى بيا 

أعرؽ الحضارات، كالكاضح أنو ال يمكف ألم فكرة أك مبدأ أف يدـك طكيال في حفظو لمتكازف أك 

اإلستقرار إال كتككف ىناؾ صراعات قائمة بخمفية إثنية، غير أف التاريخ العربي اإلسالمي ضـ في 

نتمائو اإلثني في  طياتو مشاىدة جميمة في محاكلة خمؽ تكليفة تحفظ لمجميع ىامشا مف حريتو كا 

مقابؿ الدفع بالحضارة اإلسالمية إلى التكسع األندلس، قرطبة، الفرس، العثمانييف، األمازيغ 

 .كغيرىـ



 أبيض أسكد كىي ىكية قائمة أساسا عمى العرؽ، كقد كانت عمى مر  :اليوية العرقية -9

التاريخ محؿ صداـ كمؼ اإلنسانية مالييف القتمى طيمة عقكد خصكصا في العصر الحديث في 

الكاليات األمريكية المتحدة أك أكركبا، كأعمف عف ميالد حركب بذاتيا في جنكب إفريقيا كأمريكا 

الشمالية كغيرىا طالبت فييا جماعات السكد بحقيـ في العيش كبشر كاحتراـ إنسانيتيـ، كقد 

تطكرت المنظكمة اإلنسانية فصاغت جممة مف القكانيف الدكلية تيدؼ إلى تحقيؽ المساكاة بيف 

الناس عمى أساس إنسانيتيـ ال غير، كعمى الرغـ مف ترسانة القكانيف إال أنو كلغاية الساعة الزالت 

 .الدكؿ تعاني مف ىذه العنصرية التي طالت الحياة اليكمية كصمت حتى لمالعب كرة القدـ

 كىي التي تتحدد عمى أساس النكع كالتركيبة امرأة،  رجؿ:قائمة عمى الجنساليوية اؿ -10

البيكلكجية عمى الرغـ مما يمؼ كاقع المرأة كحقكقيا مف تعقيدات إال أف اليكية ىنا تبقى في منأل 

عف أم تجاذبات قانكية أك إجتماعية حديثة أك كالسيكية، أردت أف أشير ىنا الى بعض األعراض 

المنحرفة الناجمة عف اختالؿ القيـ اإلنسانية المعاصرة أال كىي فكرة الشذكذ، فقد صرحت العديد 

عتبرت أف األمر  مف الدكؿ عمى غرار ألمانيا كركسيا بحرية تغيير الجنس بسبب أك بغير سبب، كا 

ينضكم في سياؽ الحرية الفردية كنتج عف ذلؾ قكانيف تبيح الزكاج المثمي كغيره مف الممارسات 

الشاذة عف الطبيعة البشرية كتشكؿ اليـك كاحدة مف أكثر التحديات التي تكاجو المنظكمة اإلنسانية 

 .كىكية كال الجنسيف

إف محاكلة تناكؿ أقساـ اليكية تثير عمى المستكل التصكرم بديية إنطباعا بمدل تشعب 

، كما تبيف مدل نفكذه في الكاقع الحقيقي كبالتالي يمكف  كعمؽ الدالالت المعرفية ليذا المفيـك



التأكيد عمى مركزيتو في الحياة اليكمية لمفرد كالمجتمع، غير أف ىذه المركزية لـ تتجاكز حدكد 

 .  الكاقع النظرم في مختمؼ أبعاده كفي الغالب ال ينزؿ ىذا االىتماـ ليترجـ عمميا

كالمحاكالت المتكررة لصكف المقكمات العامة لميكية ىي في الغالب تأتي مف باب الكاجب، 

كبالتالي فيي تتعرض لقصكر في إثرائيا كاالىتماـ بممحقاتيا ما يجعميا مع تتابع األحداث محؿ 

 ىك اقتباس لمصطمح الحت الريحي الذم تتعرض لو الجباؿ كالصخكر ما –" لمحت التاريخي"

فتتماىى تدريجيا مع المستجدات كبالتالي - يغير مف شكميا مع الزمف كيترؾ آثار كدالالت عمييا

 .تفقد ما يعتبر خصائص متفردة بيا

ة  ػات اليويػمستوي: ثالثػا 

 غير أف التعمؽ قميال في ،قد يصعب كثيرا إيجاد حدكد فاصمة بيف أقساـ اليكية كمستكياتيا

مآالت المعنى اإلبستيمكلكجي لكال المصطمحيف يحيمنا إلى أف األقساـ عمى األرجح محتكاة في 

 كقد أسيب المفكر العربي الكبير محمد عابد الجابرم كثيرا في التدليؿ عمى مستكيات ،المستكيات

 :1اليكية كسنحاكؿ أف نشير إلييا في األتي

الفرد داخؿ مجمكعتو ميما كانت ىك عبارة عف أنا مستقمة متميزة متفردة  : المستوى الفردي - 1

فاألنا تضع نفسيا في مركز الدائرة عندما تككف  ". ليا ما يقابميا مف األخر،في الشكؿ كالخصائص

 ".في مكاجية مع ىذا النكع مف األخر
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فالجماعة داخؿ األمة ىي كالفرد داخؿ الجماعة لكؿ منيا ما يميزىا : وى الجمعيتالمس - 2

 .داخؿ اليكية المشتركة

في مكاجية بقية القكميات يعمؿ بالضبط كفؽ نفس منطؽ الجماعة داخؿ  : المستوى القومي - 3

. األمة

 رديؼالمستوى اؿ

الجمعي ى المستو

المستوى القومي      

: إلى إمكانية أف نضيؼ المستكيات التالية  1كقد أشار عبداهلل النعيـ مشارم

ىي كؿ ما تعمؽ بالجانب المادم لمفرد مالبسو نكعية العطر طبيعة :  اليوية الحسية الفردية - 1

كغيرىا مف األمكر المادية التي تتيح ... الكتب التي يطالعيا سيارتو التي يستعمميا ىاتفو النقاؿ

 .لمشخص التميز عف أقرب الناس منو

ىي تمؾ المقدرات المادية التي تبرز في المدنية كالمظاىر :  اليوية الحسية الجماعية - 2

 .الحضارية لممجتمع بنايات، مرافؽ، نظافة 

ىي جممة القيـ األخالقية التي يتحمى بيا الفرد القسكة الميف :  اليوية المعنوية الفردية - 3

 .الصرامة الميكنة الطيبة كغيرىا
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في الغالب ال يمكف ضبطيا بدقة لكنيا تبرز أكثر في القكانيف :  اليوية المعنوية الجماعية - 4

كاألعراؼ التي يمتـز بيا المجتمع بالتالي ىي أساسا صكر رمزية لمضاميف اصطمح المجتمع عمى 

 .التمسؾ بيا

ة  ػصفات اليوي: رابعػا 

يقصد بصفات اليكية تمؾ الخصائص التي تتكفر فييا فتميزىا عف غيرىا مف المفاىيـ 

الحداثية المشابية أك المالزمة، أك ىي تمؾ المؤشرات التي ترافؽ بركزىا في أم مجاؿ فتترؾ 

. إنطباعا عاما مشتركا يكحي بيا

ىي جممة المكاصفات أك اإلمتيازات التي تحققيا : 1اليوية تميز الجماعة عف غيرىا - أ

 ، فاليكية بمؤشراتيا المتعددة تفسح المجاؿ الجماعة فتجعميا متمايزة عف البقية

أماـ تشكؿ أنماط مستقمة عف بعضيا البعض يمكف مف خالليا الحديث أك اإلشارة إلى جماعة في 

ذاتيا دكنا عف أم جماعة أخرل ميما كانت قريبة منيا أك متقاطعة معيا كىذا كاف كاحدا مف أبرز 

 .األسباب التي حذت بالمجتمعات إلى اإلستمساؾ بمقكماتيا الذاتية كىكيتيا الخاصة

 الجكىرية التي تتطكر مجتمعقيـ اؿمجمكع اليكية ىي  :2تشكؿ موضع إعتزاز الجماعة - ب

، كألنيا تستند أساسا لتراكمية معتبرة فإف األمر  العامةتومنظـكإطار معتمدة عمى رسكخيا في 

الجكىرم فييا ىك إستقصاؤىا لكؿ ما يميز ىذا المجتمع ما يقكم لدل االفراد نزعة اإلعتزاز 
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كالتمسؾ بيا، أما إذا كانت اليكية مصدرا سمبيا كتشكؿ في سياقاتيا بؤرة تكتر كتككف شبيية إلى 

ما التنصؿ منيا" بالكصمة اإلجتماعية"حد ما   .لألفراد فإنيـ سيعممكف إما عمى تعديميا كا 

 مرجعية إلى استندتتظير بمقكماتيا الحضارية التي تميزىا عف غيرىا إال إذا  ال تكتمؿ اليكية كال

. األمة كالدكلة كالكطف:  مفمكونة

 .ىك الحدكد السياسية بإرثيا التاريخي: الوطف -1

رادة مشتركة لبناء مستقبؿ : األمة -2 ىي االنتماء الركحي لمثقافة المشتركة كالتاريخ المشترؾ كا 

 .أفضؿ

. ىي التجسيد القانكني لكحدة الكطف كاألمة: الدولة -3

،  محاكلة لممساس باليكيةممحاكلة لممساس بالكطف أك باألمة أك بالدكلة ق كعميو فإف أم

، غير أنو ينبغي اإلشارة ىنا أف ىناؾ فرقا جكىريا بيف اليكية الكطنية كالعكس صحيح كذلؾ

ف كانت متمازجة شكال فإف المضمكف يبقى حريصا عمى االنفصاؿ، ألف مفيـك اليكية  كاليكية؟ كا 

أكسع كأشمؿ مف اليكية الكطنية التي تعتبر محتكاة إبتداء فيو، فمثال ىكية المجتمع الجزائرم في 

 دكلة ناطقة بالمغة العربية بتاريخيا 22إحدل محدداتيا ىي إعتباره مجتمع عربي مسمـ يمتقي مع 

كمككناتيا كأزيد مف مميار كنصؼ مميار مف البشر الذيف يعتنقكف ديف اإلسالـ، أما ىكيتو الكطنية 

فيي في حدكد كطنو الجزائر بمساحتيا كحدكدىا اإلقميمية كتنكعيا اإلثني كالعرقي كزخـ تاريخيا 

 .السياسي كاالجتماعي كالثقافي كمكركثيا كعدد سكانيا كغيرىا مف المميزات الكطنية

 



ة ػوظيفػػة اليوي: خػامسا 

 ىذا التداخؿ الحاصؿ بيف ك أبرز مبررات اإلستمساؾ باليكية في الكقت الراىف قأحدلعؿ 

 في منظكمة القيـ اختالالتق مف فما إنعكس ع، كالقكميات كالصداـ العنيؼ بيف الحضارات

ز طبقي كبير كبركز أفات إجتماعية باتت تيدد المجتمعات اإلنسانية في كجكدىا، ػاألخالقية كتمام

 عمى األخر إزدادت الحاجة لميكية حفاظا عمى مكتسبات األمـ مف كاالنفتاحكمع عصر العكلمة 

كتكمف أىـ كظيفة مف كظائؼ اليكية ، الضياع كتقييدا لمخصائص المجتمعية في حيزىا الطبيعي

 1"ريةػحماية الذات الجماعية مف عوامؿ الذوباف أو التع:"في 

 اليكية في ظؿ كؿ تمؾ العكامؿ مناعة كقدرة محسكسة عمى التكيؼ مع اكتسبتكقد 

 كمفيـك إجتماعي ال تأخذ ، غير أنيا كتطكير مميزاتيا إستجابة لمتطمبات الكاقع،المستجدات

معناىا إال مف خالؿ الحياة االجتماعية، كامتالُؾ سمة مف السمات المميزة يستمـز كجكد عالقة مع 

 ،مف يحممكف نفس ىذه السمة كما يفترض كذلؾ كجكد تقارب بيف مف يحممكف السمات المشتركة

لذا فمعؿ كاحدة مف كظائؼ اليكية يكمف في إبراز المناخ المشترؾ كالمساحات القابمة لإللتقاء بيف 

 .األفراد أك المجتمعات كبصيغة أخرل تقريب المسافات

اد اليويػة  ػأبع: سادسػا 

قد نردؼ في ىذا الباب العديد مف االعتبارات كالنقاط ألف مفيـك اليكية كاسع كمحاكلة 

تعريفو فقط أخذت منا الكثير مف الكقت ك الجيد دكف أف نحيط بيا إجماال، لكف المؤكد لدينا أف 
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مفيـك اليكية يتجمى في جممة مف األبعاد إعتمادا عمييا تتضح معالمو األساسية كقد حصرت تمؾ 

:  األبعاد في 

تـ  ىي الدالالت التاريخية الحضارية عمى الشعكب كىي ما: العادات والتقاليػد واألعراؼ -1

تكارثو عبر تحاقب الزمف لمحفاظ عمى بنية كتماسؾ المجتمع كىي تشكؿ كاحدة مف أبرز مالمح أك 

 .أبعاد اليكية 

 التي ترسبت تدريجيا فباتت إلخ،...األخالقية كالدينية كالفكرية كالثقافية ك : مجموع القيػـ -2

 .داللة صريحة عمى اليكية

كتضـ في طياتيا المغة الرسمية لممجتمع إضافة إلى مختمؼ الميجات المتداكلة  : المغػة -3

 .كالمتعارؼ عمييا كالتي تميز في الغالب مجتمع عف أخر كىي كذلؾ إحدل أبعاد اليكية 

كتعتبر الذاكرة المشتركة كاحدة مف أبرز أبعاد اليكية فيي تتضمف أىـ األحداث : التاريػخ  -4

 . اآلنية معالمياالتي مرت عمى المجتمعات كأسيمت في رسـ 

إف ىذه األبعاد األربع التي ترسـ في تكامميا صيغة معينة يمكف أف تتقرب مف المعنى الداللي 

لميكية، تبقى عاجزة عف تجسيد التصكر الحقيقي كالدقيؽ ليا، ذلؾ أنو يكجد إجماع عمى أف ىذا 

المفيـك كاحد مف أعقد المفاىيـ في مجاؿ السكسيكلكجيا أك االنتربكلكجيا المعاصرة، نظير تشكمو 

مف عدة مككنات كتفرعو إلى عدة إتجاىات أخرل لكف يبقى األمر مرىكنا بكفاءة المنظريف الذيف 

تتاح ليـ فرص حقيقية في إخضاع ىذا المفيـك لمنقد اإلبستيمكلكجي بغية تطكيعو خدمة لممجاؿ 

 .األكاديمي البحثي كالكاقع الميداني في كامؿ تجمياتو



: ةػالثقافػ -2

تشكؿ الثقافة محكر حياة المجتمعات فيي الضابط الذم تعتمد عميو في تصنيؼ : تمييػػػد

كقد أخذت ىذه الكممة العديد مف ، سمككياتيا كتحديد منطقيا القيمي في عممية تفاعمية متكاممة

 كالثقافة ،المفاىيـ التي تمت صياغتيا تبعا لسياقاتيا الزمنية كمذاىبيا الفكرية السياسية كاألكاديمية

 ،ىي محكر لتمؾ المصادمات المتكررة تجاه المكاضيع كالممفات أك المحطات الركيزية في حياتنا

تتـ اإلجابة عنيا عبر عدة آليات كرمكز فيتجمى بذلؾ نسؽ فكرم متماسؾ حيكم  كالتي غالبا ما

 .قابؿ لمتطكر

تعريؼ الثقافة  : أوال 

كىي األداة التي كاف " الثقاؼ"أصؿ الكممة :  كممة الثقافة بػيعرؼ معجـ المغة العربية

يستعمميا صانعكا الرماح في تسكيتيا، كيقاؿ أصبح الرمح مثقفا إذا كاف حادا كما يقاؿ ثقؼ 

كىي إشارة صريحة إلى أف الثقافة تمعب دكرا بالغ األىمية في  ،1الشيء إذا أقاـ العكج منو أك سكاه

ضبط المعارؼ كالمفاىيـ بدقة، ىذا الضبط يشكؿ تراكما لممصطمحات كاألفكار كما المعاني حكؿ 

 .الظكاىر كالمكاقؼ المحيطة بالفرد أك المجتمع

ثقؼ كليذا الجذر : إف جذر كممة ثقافة ىك، 2 كممة محدثة في المغةيعتبرىا المعجـ الوسيط

ثََقفو أم صادفو أك : قاؿ الفيركز أبادم: ثََقؼَ :  األكؿ:معنياف رئيسياف متبايناف في المغة العربية

: ثَِقَؼ يثَقؼ، كثَُقَؼ يثُقؼ، ثَْقفان كثََقفان كثقافة:  كالثاني.ُقيَِّض لي: كُأثِقْفُتوُ ، أخذه أك ظفر بو أك أدركو
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 ابف منظور في لساف العربحذقو كفيمو بسرعة كيبيف :  ثَِقَؼ الكالـ:صار حاذقان خفيفان فطنان كمنو

 ويعرؼ المعجـ الوسيط 1جّدد كسّكل، كيربط بيف التثقيؼ كالحذؽ كسرعة التعميـ: أف معنى ثََقؼَ 

المغة ىذا في المغة العربية، أما في  الثقافة بأنيا العمـك كالمعارؼ كالفنكف التي يطمب فييا الحذؽ

التي تترجـ إلى العربية عمى أنيا الثقافة كالتيذيب كالحراثة كقد   culture ، فكممةاإلنكميزية

 عبادة كديف، كمف مشتقاتيا: كمعناىا cult يعطكنيا أحيانان معنى الحضارة ىذه الكممة جذرىا

cultivation  حراثة، تعيد، تيذيب، رعاية، ك: كمعناىا cultural  كمعناىا ثقافي، مستكلد

كنالحظ أف معناىا في اإلنكميزية ال يخرج عف معناىا في العربية غير أنو يضيؼ مصداقان آخر 

ىا كىك حراثة األرض، كرعاية الزرع، كاالستنبات كالتكليد، لكنو بشكؿ ما يربط مفيـك ياتؽامف مصد

الثقافة بالديف كالعبادة، فيما مف جذر كاحد، فالديف كاف المنبع األكؿ إف لـ نقؿ الكحيد لمثقافة 

، إف ىذه التعريفات 2 كأظف أنو حتى اآلف ال يزاؿ المنبع األساسي كالمرتكز األىـ لمثقافة،قديمان 

المتنكعة تأتي استجابة لمتطمبات معرفية حقيقية في ظؿ طغياف المظاىر المادية كالتقنيات عالية 

الجكدة عمى المناخ العاـ، بؿ كانتشار قيـ العكلمة التي جمبت معيا عالما رقميا افتراضيا استعاض 

عف الكثير مف الرمكز الثقافية السابقة بصكر جامدة كلذلؾ كاف تأصيؿ مفيـك الثقافة إبتداء مف 

أىـ األكلكيات، كالمالحظ أف إىتماـ أعرؽ األدبيات اإلنسانية كاختصاصيا بمحاكالت تعريؼ 

الثقافة يعكد إلستشعارىـ بمركزية المفيـك كمدل تأثيره عمى دكائر صناعة الرأم أك القرار في 

مختمؼ المستكيات، فمتى تكافرت المعمكمة كزادت سعة االطالع عمى خمفياتيا أك الظركؼ 
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المحيطة بيا أمكف تسخير طاقاتيا كفكائدىا بشكؿ أكبر أك عمى النقيض مف ىذا أمكف التخفيؼ 

 .مف اإلنعكاسات السمبية الناجمة عنيا

:  بعض تعريفات الثقافة 

المركب الذم يشتمؿ عمى المعرفة كالمعتقد كالفف الكؿ الثقافة ىي ذلؾ : تعريؼ تايمور

كاألدب كاألخالؽ كالقانكف كالعرؼ كالقدرات كالعادات األخرل، التي يكتسبيا اإلنساف بكصفو 

إف تفرد تايمكر بفكرة الكؿ المركب شكمت جكىر تميزه، فقد أدرؾ تايمكر أف .  1عضكان في المجتمع

الثقافة ميما بمغت مف التخصص اليمكف فصميا بشكؿ مستقؿ عف بقية األجزاء أك المتراكبات 

 .المعرفية، فيي محرؾ لكؿ المجاالت كنتيجة عف كؿ المجاالت كالتفاعالت الحاصمة فييا

الثقافة ىي النمك التراكمي لمتقنيات كالعادات كالمعتقدات لشعب مف : تعريؼ كوينسي رايت

الشعكب، يعيش في حالة االتصاؿ المستمر بيف أفراده، كينتقؿ ىذا النمك التراكمي إلى الجيؿ 

يبرز رايت في تعريفو كاحدة مف خصائص  .2الناشئ عف طريؽ اآلباء كعبر العمميات التربكية

 .الثقافة أال كىي االنتقاؿ، فالثقافة بالنسبة لو مكتسبة كقابمة لالنتقاؿ سكاء عبر التاريخ أك الجغرافيا

الثقافة ىي جياز فعاؿ ينتقؿ باإلنساف إلى كضع أفضؿ كضع يكاكب  :تعريؼ مالينوفسكي

المشاكؿ كالطركح الخاصة التي تكاجو اإلنساف في ىذا المجتمع أك ذاؾ في بيئتو كفي سياؽ تمبيتو 
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إف إقرار مالينكفسكي بدكر الثقافة الحضارم كانعكاسيا بشكؿ ايجابي عمى  .1لحاجاتو األساسية

اإلنساف في رؤيتو لمكاقع كتعاممو مع تحديات الراىف كتغير أسمكب تحميمو كحياتو يعتبر إضافة إلى 

 .مجمكع تعاريؼ الثقافة

في مطمع كتابو عف ىكية اإلسالـ الثقافية الصادر في : تعريؼ غوستاف فوف غرونيوـ

 نظاـ مغمؽ مف األسئمة كاألجكبة المتعمقة بالككف إنيا حيث يقكؿ عف الثقافة 1973باريس عاـ 

كىذه التعريفات كميا تبرز بشكؿ كاضح أىمية العقيدة كدكر الديف في صنع  كبالسمكؾ اإلنساني

 .2الثقافة كتكجيو سمكؾ اإلنساف

الثقافة في المغة العربية تعني الحذؽ كالفيـ، كالتثقيؼ بمعنى التشذيب : عبد الكريـ عثماف

 .3كالتيذيب كالتقكيـ كالحذؽ كالفطانة

ىذه الكممة بأنيا العمـك كالمعارؼ كالفنكف التي : المعاجـ الحديثة لمغة العربيةكقد عرفت 

يطمب فييا الحذؽ كسكاء كانت الثقافة ىي العمـك كالمعارؼ كالفنكف التي يطمب فييا الحذؽ أك ىي 

 .4الحذؽ كفيـ العمـك كالمعارؼ كالفنكف

مجمكعة الصفات الخمقية : فيقكؿ إنيا (مشكمة الثقافة)يعرؼ الثقافة في كتابو : مالؾ بف نبي

كالقيـ االجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ كالدتو، كتصبح ال شعكريان العالقة التي تربط سمككو 
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، لقد أردؼ مالؾ بف نبي 1"فالثقافة إذا ىي حياة المجتمع "بأسمكب الحياة في الكسط الذم كلد فيو

تمميحا ذكيا عف إنعكاس الثقافة عمى الفرد كالمتمثمة في مجمكع القيـ الخمقية كالقيـ التي يتمسؾ بيا 

الفرد أك المجتمع، عف طريؽ سمككياتو كشبكة عالقاتو ككيفية قراءتو لألحداث كتعميقو عمى 

المكاقؼ اعتمادا عمى خمفيتو الثقافية كىنا نمتمس منو رغبتو في إحداث تكازف بيف المنطؽ النظرم 

 .أجمميا في كممة حياة المجتمع" الحضارة"كبيف التجسيد الميداني ليا مف خالؿ " الثقافة"التصكرم لػ

تعتبر الثقافة مف أبرز المكاضيع الفكرية المطركحة عمى الساحة، كلعؿ ىذا التنكع في رؤية  

المفكريف ليا جاء مف ككنيا تشمؿ الجميع ال كغيرىا مف المفاىيـ ففي أحد تعريفاتيا تػأتي الثقافة 

 فالفيزيائي بالضركرة ىك مثقؼ في أف تعرؼ كؿ شيء عف شيء كشيء عف كؿ شيء: كػػ

لكف عمـ إجتماع الذم استميـ في تحميمو ليذا .. تخصصو، كالحداد مثقؼ في مجالو كىكذا

المكضكع فكرة إقامة تخصص كامؿ أسماه عمـ اإلجتماع الثقافي، كاف لو الدكر في التدقيؽ فيو 

فقد امتمؾ رؤية عف العالقة المتبادلة بيف الثقافة كالمجتمع؟ كماىي إنعكساتيا؟ كغيرىا مف األسئمة 

 .الحساسة التي طرحت ككانت محؿ نقاش مستفيض بيف النخب

كقد حاكلت مف خالؿ استعراض تعريفات كبار شخصيات الذيف تناكلكا الثقافة بالبحث 

نني أرل أف الثقافة ىي  الصور اإلنعكاسية لتنشئة : كالتمحيص تقريب الصكرة الى األذىاف كا 

الفرد ومعتقداتو مف خالؿ سموكاتو وتصرفاتو في حياتو اليومية أماـ مواقؼ متوقعة وخصوصا 

غير المتوقعة أيف تعمؿ ردات الفعؿ عمى البروز أكثر بشكؿ عفوي، وثقافة مجتمع تظير في 

سموكياتو تجاه قضاياه الكبرى دوف إغفاؿ تعامالتو الجزئية في كؿ مناحي حياتو ولمثقافة بعديف 
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بعد يرتكز في المضاميف المغوية والعادات والتقاليد واألعراؼ والقيـ والرمزية التي تشغؿ حياتو، 

 .وبعد تقني مدني حضاري في كؿ مالو عالقة بتشكالتو الخارجية

خصائص الثقافة : ثػانيػا 

: 1ىناؾ عدد مف السمات الثابتة التي تميز الثقافة عف غيرىا مف المفاىيـ كالمعاني

يتسـ المجتمع بنمط معيشي محدد يحكم قيـ : الثقافة ذات خاصية مادية ومعنوية معا - أ

معنكية مختمفة في تجمياتيا كأبعادىا أك مدلكالتيا ككذا عمى صكر مادية تجسد منطقو كرؤيتو 

 كما يتشكؿ في المجتمع مف مظاىر مادية في حقيقة األمر ماىك إال إنعكاس ، اليكميةالحتياجاتو

تمكـ لتمؾ القيـ المعنكية كما أف تعاطي المجتمع مف المظاىر المادية بشكؿ مستمر يؤثر عمى 

، كبالتالي فإف ىذه المتالزمة ىا أك التنازؿ عف شيء مفىاقيـ كيدفعو في بعض األحياف إلى تعديؿاؿ

. في التأثير المتبادؿ تحيمنا إلى القكؿ بأف الثقافة ذات خاصية مادية كمعنكية

 العناصر المادية كالالمادية معا فإف كال لإذا كانت الثقافة تشتمؿ عؿ :الثقافة عضوية  - ب

مف العناصر المادية كغير المادية يرتبط بعضيا ببعض ارتباط عضكيا فيؤثر كؿ عضك في غيره 

 فالنظاـ االقتصادم يتأثر بالنظاـ السياسي كالعكس صحيح كما أف ، كما يتأثر بورمف العناص

 كمف جية ثانية فإف العادات كالتقاليد تؤثر في ،النظاـ التعميمي يتأثر بالنظاميف معا كيؤثر فييما

إذا تغير أم عنصر إلخ، ؼ... كنظاـ األسرة مف حيث طريقة الزكاج كالعالقة بيف الكبير كالصغير
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 ىذا أف ل أضؼ إؿ،تغير حتمي في النظـ األخرلكبشكؿ تمقائي مف ىذه العناصر فإنو سيتبعو 

التغير في أساليب المعيشة يتبعو تغير في القيـ كالعادات كمف ثـ فإف عناصر الثقافة يرتبط 

 .بعضيا ببعض ارتباطا عضكيا يتسـ ىذا االرتباط بالديناميكية كليس باالستاتيكية

الثقافة ليست فطرية في اإلنساف بؿ يتعمميا األفراد كينقمكنيا مف جيؿ إلي : ةالثقافة مكتسب - ج

 فاإلنساف يكتسب الثقافة منذ سنكاتو األكلى ، الثقافة فطريةل اعتبار كيخطئ مف يذىب إؿ،1جيؿ

، كلمثقافة تجميات حتى تصبح جزءا مف شخصيتو كما يصبح ىك عنصرا مف عناصر ىذه الثقافة

مادية كقيـ حضارية تكتنز رؤل كفمسفات كتجارب األجياؿ المتعاقبة، كالمالحظ ىنا أف كؿ 

الفعاليات في العالـ التي مكنت لنفسيا مكقعا في ظؿ التدافع الحضارم الكبير ىي تمؾ التي 

استطاعت بذكاء أف تحتفظ بكؿ مقكماتيا الثقافية االيجابية، كصقمت مقدراتيا خدمة لنيضتيا 

 (إستكردتيا)كاالىـ مف ذلؾ كشفت مكامف الخمؿ في ثقافتيا كاستعاضت عنيا بقيـ ثقافية إيجابية 

 .اكتسبتيا مف غيرىا

 ذلؾ أف اإلنساف يبدأ دائما مف ،2تتميز بعض عناصر الثقافة بالتراكـ : ةالثقافة تراكمي - د

 كبتراكـ الجكانب المختمفة تتطكر بعض جكانب ،حيث انتيت األجياؿ األخرل كما تركتو مف تراث

 فمثال تطكر المغة تراكمي يأخذ طريقا ، آخرلالثقافة كتختمؼ درجة التراكـ كالتطكر مف عنصر إؿ

 كمعنى ىذا أف اإلنساف ال يبدأ حياتو ،كالتكنكلكجي غير تراكـ القيـ كغير تراكـ التطكر العممي

نما يبدأ مف حيث انتيت األجياؿ الراشدة الحية التي ينتمي إلييا ، االجتماعية كالثقافية مف العدـ كا 

 فبعض عناصر الثقافة في أم ،كمف التراث االجتماعي الذم يعبر عف خبرات األجياؿ السابقة
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مجتمع تعبر عف خالصة التجارب كالخبرات التي عاشيا األفراد في الماضي بما تعرضكا لو مف 

أزمات كما رسمكه مف أىداؼ كما استخدمكه مف أساليب كما تمسككا بو مف قيـ كمعايير كما نظمكه 

 .  ىذا النحك بطرؽ كصكر مختمفةلمف عالقات كتتراكـ الجكانب المختمفة عؿ

كمما زاد االحتكاؾ كالتعامؿ بيف مجتمع كآخر : ؾ إمكانية انتقاؿ عناصر الثقافة باالحتكا - ذ

 كلكف المجتمع ذك الثقافة األقكل كاألفضؿ ،كمما زادت درجة االنتقاؿ الثقافي بيف ىذيف المجتمعيف

ة، كقد يؤثر بدرجة أكبر في المجتمع ذم الثقافة األقؿ نجاحا كقكة كبالتالي فالثقافة ديناميكية متغير

المغمكب مكلع بتقميد : "نعمد إلى االسترشاد بمقكلة ابف خمدكف التي أرخ فييا تاريخ اإلنسانية فقاؿ 

فكرة التقميد تحمؿ في مضمكنيا دالالت أعمؽ بكثير مف مجرد انتقاؿ الثقافة، لكف ما يشد " الغالب

انتباىنا ىنا ىك إقرار ابف خمدكف بأف ىذه العناصر الثقافية تنتقؿ مف خالؿ احتكاؾ يحدث بيف 

الغالب كالمغمكب فينبير المغمكب بثقافة الغالب كيعمؿ عمى تقميدىا، كما كيكجد كذلؾ نمط آخر 

تجار شبو " مف إنتقاؿ عناصر الثقافة كبالضبط في الحمالت التجارية التي حممت المسمميف

إلى آسيا، كمف خالؿ االحتكاؾ المباشر تأثر السكاف بالنمط السمككي لمتجار " الجزيرة العربية

 .كاسممكا عمى أيدييـ كىك كذلؾ كاحد مف أبرز تجميات إنتقاؿ عناصر الثقافة

 

يمكف أف نضيؼ كذلؾ إلى خصائص الثقافة جممة مف النقاط  :كمف ىذه الخصائص كذلؾ ما يمي

 : نجمميا في اآلتي



 فالمجتمعات أم خاصة باإلنساف فقط فيي مف صنع اإلنساف : إنسانيةالثقافة خاصية  - ر

ميما بمغت مف التنظيـ كالترتيب تبقى غريزية فقط، ألنيا تعمؿ دكف " الحيكانات، الحشرات"األخرل 

إدراؾ أما المجتمع اإلنساني حتى أثناء حركيتو اليكمية فإنو يقـك بمراجعة دكرية تعمؿ عمى تثميف 

نقاط القكة في ثقافتو كتصحيح مكامف الخمؿ لمكصكؿ إلى مجتمع أكثر مدنية كتحضر جنبا إلى 

 .جنب مع المدنية التي يسعى إلى الحفاظ عمييا كتطكيرىا

 05يشير ىـر ماسمك لالحتياجات إلى أف اإلنساف يحتاج إلى : مشبعة لحاجات اإلنساف - ز

أنماط مف االحتياجات تتراتب كفؽ نمط تصاعدم، كال يمكف أف تنتقؿ إلى االحتياج المكالي دكف 

أف تشبع االحتياج السابؽ، ك لسنا ىنا بصدد استعراض المثمث غير أف الثقافة تنتمي إلى 

، بؿ ىي مكجكدة في جميع احتياجاتو فال يمكف أف تنسمخ القيـ  احتياجات اإلنساف في قمة اليـر

الثقافية مف سمككات االنساف اليكمية مف خالؿ كيفية كسب عيشو، كيفية أكمو، كيفية مشيو، نطقو 

 .لبسو، سكنو، تنظيمو، كميا مؤشرات دالة عمى نمط ثقافتو

 عف طريؽ التعمـ ،يكتسبيا اإلنساف بطرؽ مقصكدة أك غير مقصكدة: إنيا مكتسبة  - س

ىـ، مف خالؿ مؤسسات التنشئة اإلجتماعية األسرة، المسجد، كالتفاعؿ مع األفراد الذيف يعيشكف مع

المدرسة كغيرىا، أك مف خالؿ المحاكاة اليكمية لما يقـك بو أك يقكلو البعض، كبالتالي فيي تستند 

 .في ىذه الحالة إلى الدكر المنكط بالفرد في إطار تفاعمو اليكمي

 كتنتقؿ مف جيؿ إلي ،مف خالؿ المغة كالتعميـ ككسائؿ االتصاؿ الحديثة: قابمة لالنتشار  - ش

د، فمقدرات الجيؿ الثقافية غالبا ما ترفؽ برمكز مادية  كفي المجتمع الكاحد مف فرد إلي فر،جيؿ

كصكر عممية تجسد المستكل الفكرم كاألخالقي الذم كصمت إليو تمؾ الشعكب، كقد تكتنزىا إما 



بالكتابات أك مختمؼ التجميات الثقافية المتكارثة كالفكلكمكر أك المسرح أك التظاىرات أك المناسبات 

ىذا عمى مستكل التتابع الزمني، أما مف خالؿ الحدكد الجغرافية فقد لعبت كسائؿ اإلتصاؿ الحديثة 

دكرا بالغ األىمية في نشر صكر حيو عف أنماط الثقافات األخرل كما سيمت في تداكليا عف 

طريؽ التفاعؿ المباشر، كقد لعبت كسائؿ النقؿ الحديثة ىي األخرل دكرا محكريا في تقريب 

 .المسافات بيف البمداف كالمجتمعات

فالعقمية اإلنسانية ال تؤمف بالجمكد ألنو يعني المكت، كأم أم أنيا تتطكر : تطوريةالثقافة  - ص

ثقافة ميما كانت راقية ال يمكف أف تبقى كما ىي فغالبا ما تضفي عمييا المجتمعات لمستيا 

الخاصة سكاء تعمؽ األمر بتطكيرىا ىي أك تطكير آليات الحفاظ عمييا، إما بمحاكلة تكييفيا مع 

الكاقع أك تكييؼ الكاقع معيا، ما يجعميا تتعرض لنكع مف التغير كىذا التطكر ليس لديو داللة 

كاحدة فقط بمعنى أنو مكجب دكما بؿ يخضع بالضركرة إلى المستكل العاـ لممجتمع الذم يتبناه، 

فإذا كاف ذك مستكل راقي فإف القيـ الثقافية بالضركرة ستخضع إلى تحسينات كتعديالت، أما إف 

 .كاف المناخ العاـ لممجتمع متبمد سمبي فإنو لف يدرؾ القيمة الحقيقية لما يكتنزه مف قيـ حضارية

فيي في نمك مستمر كتغير دائـ فأم تغير في عنصر مف عناصرىا يؤثر : الثقافة متغيرة - ض

، كليس لدييا شكؿ محدد يطمؽ عميو أنو ثقافة فيي تتمايز مف  غيره مف العناصرلعؿبشكؿ آلي 

بيئة ألخرل كمف مجتمع ألخر تتغير مف الشماؿ إلى الجنكب كمف زمف الماضي إلى أزمنة 

 .مركنة ىذا المفيـك تجعمو قابال لمتغير بحسب المحددات كالظركؼ التي تعمؿ عمى ذلؾ. الحاضر

بما أنيا تحدد سمكؾ كأسمكب األفراد باإلمكاف التنبؤ بما يمكف أف يتصرؼ بو فرد  : تنبئية - ط

ة، فالفرد الذم يتبنى قيـ ثقافية كاضحة كينتمي إلى ثقافة خاصة يسمؾ معيف ينتمي إلي ثقافة معيف



في حياتو تجاه المكاقؼ الذم تعترضو سمكؾ محدد يختمؼ عف السمكؾ الذم نشأ في بيئة مغايرة 

كتمقى تربية ثقافية مغايرة، ما يسيؿ عمينا التنبؤ بسمكؾ كؿ منيما إستنادا إلى إنتماءاتيما الثقافية 

فإذا إفترضنا أف فردا يعيش في بيئة ثقافية مبنية عمى المحافظة كاإللتزاـ الديني نجد أنو أثناء 

تعاممو مع المكاقؼ المختمطة كالحفالت الماجنة التي تكثر فييا التصرفات الالأخالقية مكقؼ 

الرافض أك عمى األقؿ الممتعض، عكس الذم نشأ في بيئة ال تؤمف بأم قيـ ترتبط بالمحافظة 

 . فنجده مباشرة ينساؽ إلى إبراز ردكد أفعاؿ تكحي بإعجابو بما يراه

 فيي تنتقؿ مف جيؿ إلي ، إف الثقافة ذات طابع تاريخي تراكمي عبر الزمف : تراكمية - ظ

الجيؿ الذم يميو بحيث يبدأ الجيؿ التالي مف حيث انتيى الجيؿ الذم قبمو كىذا يساعد عمي ظيكر 

دة، كلعؿ ككف الثقافة متغيرة كقابمة لمتطكر يصطمح عمى أنو مؤشر ينضكم آليا أنساؽ ثقافية جدم

في جممة المؤشرات التي تعتبرىا تراكمية تبني محصمتيا عمى ما سبؽ، إف ىذه التراكمية تقدر 

الجيكد التي تبذليا األجياؿ السابقة في الرفع مف مستكل تحضر المجتمع كقيمو اإلنسانية 

كاألخالقية كتعد بمثابة كصمة كفاء إذ تحفظ كيضاؼ ليا ما يراه الجيؿ الالحؽ أمكرا ضركرية في 

 .يكمياتو

ة ػاصر الثقاؼػعف: ثالثػا 

كىي تمؾ العناصر التي يشترؾ فييا أفراد المجتمع جميعا كىي أساس الثقافة : اتػالعمومي -1

 لكؿ مجتمع مثؿ المغة كالممبس كالعادات ثقافيةكتمثؿ المالمح العامة التي تتميز بيا الشخصية اؿ



 كأنماط ، كىي األفكار كالعادات كالتقاليد كاالستجابات العاطفية المختمفة،1كالتقاليد كالديف كالقيـ

 كتمييزىـ كمجتمع كثقافة عف ،السمكؾ كطرؽ التفكير التي يشترؾ فييا جميع أفراد المجتمع الكاحد

العمكميات ىي  (السكف كطريقة الممبس كطريقة الزكاج  ) كمثاؿ ذلؾ ،غيرىـ مف المجتمعات

 كتتمثؿ فائدتيا ،مركز اىتماـ التربية كالييا تتجو الجيكد لنقميا كتبسيطيا كتجديدىا إف لـز األمر

 : في

 .تكحد النمط الثقافي في المجتمع- أ

 .تقارب طرؽ تفكير أفراد المجتمع كاتجاىاتيـ في الحياة- ب

 .تككف اىتمامات مشتركة كركابط بينيـ- ػج

 .تكسبيـ ركح الجماعة فتؤدم إلي التماسؾ االجتماعي- د

 ،كىي عناصر الثقافة التي يشترؾ فييا مجمكعة معينة مف أفراد المجتمع: الخصوصيات  -2

بمعنى أنيا العناصر التي تحكـ سمكؾ أفراد معينيف دكف غيرىـ في المجتمع فيي العادات كالتقاليد 

 كقد ، اجتماعية حددىا المجتمع في تقسيمو لمعمؿ بيف األفرادةطأنشكاألدكار المختمفة المختصة ب

تككف ىذه المجمكعة مينية متخصصة أك طبية مثاؿ الخصكصيات الثقافية الخاصة بالمعمميف أك 

 كقد تشمؿ ىذه ،الميندسيف أك األطباء أك غيرىـ كىـ يتصرفكف فيما بينيـ بأنماط سمككية معينة

الخصكصيات عناصر تتعمؽ بالميارات األساسية لممينة كالمعرفة الالزمة إلتقانيا كما تشمؿ أيضا 

كقد ، ساطرؽ أداء المينة كنكع العالقات التي تربط أبناء المينة الكاحدة كتميزىـ عف غيرىـ مف الف
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 كعاداتيا التي ىاتككف الخصكصيات مرتبطة بالطبقة االجتماعية فالطبقة األرستقراطية ليا سمككيات

 عادات ل أف كذا ككذا مف السمكؾ ال ينتمي إؿ، فمثال يمكف القكؿتميزىا عف الطبقة المتكسطة

 كيجب أال ننسى أف الخصكصيات ال تنفى اشتراؾ أفراد الطبقة أك المينة عف كؿ ،األرستقراطية

 . المشار إلييا سابقاأفراد المجتمع في العمكميات

 العمكميات فال تككف لكىي مف العناصر الثقافية التي تنتمي إؿ :البدائؿ والمتغيرات  -3

مشتركة بيف جميع األفراد كال تنتمي إلي الخصكصيات فال تككف مشتركة  بيف أفراد مينة كاحدة أك 

 كلكنيا عناصر تظير حديثة كتجرب ألكؿ مرة في ثقافة المجتمع كبذلؾ ،طبقة اجتماعية كاحدة

 كتشمؿ األفكار كالعادات كأساليب  العمؿ كطرؽ التفكير كأنكاع ،يمكف االختيار مف بينيا

 مثاؿ ذلؾ ظيكر مكضة جديدة في الممبس لـ ،االستجابات غير المألكفة بالنسبة لمكاقؼ متشابية

 كىذه المتغيرات ،تكف معركفة مف قبؿ أك ظيكر طريقة إلعداد الطعاـ كلـ يعرفو الناس مف قبؿ

قميمة  في المجتمعات البدائية ككثيرة في المجتمعات المتقدمة كتككف ىذه المتغيرات أنماط سمككية 

 تتسـ ىذه البدائؿ بالقمؽ كاالضطراب إلي ، أف تتالشى أك تصبح خصكصياتلقمقة مضطربة إؿ

أف تستقر عمي كضع كتتحكؿ فيو إلي الخصكصيات أك العمكميات الثقافية فيي تمثؿ العنصر 

 : رئيسييف قسميف إلي تنقسـ الثقافة عناصر أف العمماء بعض كيرل ىذا ،النامي مف الثقافة

كتتضمف كؿ ما ينتجو اإلنساف كيمكف اختباره بكاسطة الحكاس مثؿ : مادية عناصر -4

 . المساكف كاآلالت كالمالبس ككسائؿ المكاصالت



تتضمف العرؼ كقكاعد السمكؾ كاألخالؽ كالقيـ كالتقاليد كالمغة كالفنكف : معنوية عناصر -5

 ل أنسب كأقرب إؿالجمع بينيما ككؿ العناصر السيككلكجية التي تنتج عف الحياة االجتماعية كلكف 

 ألف الثقافة تجمع العنصريف معا كال يمكف فصؿ أم منيما عف ،الكاقع مف ىذا التقسيـ الثنائي

 . األخر كحتى لغرض الدراسة في ىذا المجاؿ

 : ىي رئيسية مككنات ثالثة مف تتككف الثقافة أف البعض يرل كما

كىي كؿ ما يستعممو اإلنساف في حياتو اليكمية مف أساس كمسكف  : المادية المكونات -1

 .  كتعتبر في إطارىا العاـ عاكس لرؤية الفرد الداخمية عما يحيط بوكممبس كمباني كغيرىا

 .  كالعمـ كغيرىامعرفةكىي تشتمؿ عمي المغة كالفف كاؿ : الفكرية المكونات -2

كىي البناء االجتماعي كىك ىيكؿ المجمكعة االجتماعية مف  : االجتماعية المكونات -3

 .الناس

  :ةػافيػالثؽ ةػاليوي -3

 جراء ،كبير بشكؿ األخيرة السنكات في الثقافية اليكية مفيـك برز : الثقافية اليوية مفيوـ :أوال

 شيدت التي السنكات في خصكصا ،متعددة كتيديدات ضغكطات إلى اإلنسانية المجتمعات خضكع

 لإلتحاد إنييار مف تالىا كما كالرأسمالية يةشتراؾاإل بيف القطبية الثنائية بركزك الباردة الحرب

نتشار السكفياتي  اليكية حكؿ الباحثيف بعض أراء نعرض فإننا الصدد ىذا كفي ..العكلمة كا 

 :الثقافية

 الحية النكاة " ىي الثقافية اليكية أف والعموـ والثقافة لمتربية العربية المنظمة ذكرت فقد بداية

 لمفرد األصيمة كاألفعاؿ القرارات كنكع السمكؾ يحدد الذم كالعامؿ كالجماعية، الفردية لمشخصية



 بمككناتيا االحتفاظ مع كاإلبداع، التطكر بمتابعة لألمة يسمح الذم المحرؾ كالعنصر ، كالجماعة

 كالسيككلكجية القكمية كالمغة الطكيؿ التاريخ بفعؿ تحددت التي ، الجماعية كميزاتيا الخاصة الثقافية

 .1" الغد كطمكح المشتركة

 أفراد أننا شيء كؿ كقبؿ أكال تعني الثقافية اليكية أف عمي تؤكد فيي اليونسكو منظمة أما

  تميزىا كجمالية أخالقية قيـ مف ليا بما ، كطنية أك إقميمية أك محمية لغكية جماعة إلي ننتمي

 حياتيا كأسمكب كعاداتيا كتقاليدىا الجماعة تاريخ بو نستكعب الذم األسمكب أيضا ذلؾ كيتضمف

حساسا  تظير التي الطريقة كتعني ، منو مشترؾ قدر تشكيؿ أك ، فيو كالمشاركة لو بالخضكع كا 

 -تقرر التي األساسية المعادلة مف نكعا منا فرد لكؿ بالنسبة كتعد كمية، ذات في أنفسنا فييا

"عامة بصفة كالعالـ جماعتنا إلي بيا ننتسب التي الطريقة -سمبية أك إيجابية بطريقة
 الرغـ كعمى 2

 الغربية بالدراسات مقارنة الثقافية اليكية مسألة معالجة في شحيحا يبدكا العربي اإلنتاج أف مف

 أنماط خمؽ مستكل عمى سكاء لألحداث كمحركا حقيقيا فاعال يبدكا عامة بصفة كالغرب األخرل،

 .مصالحو يراه لما خدمة األخر عكالـ مسخ محاكالتو مستكل عمى أك جديدة كمعرفية ثقافية

 .الدراسات ىذه مف لنا أتيح لما ىنا االشارة كنحاكؿ

                                                           
1 ،   . ، إدارة الثقافة، تكنس الخطة الشاممة لمثقافة العربية المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
 ، مجمة دراسات في التعميـ دكر التربية في مكاجية تداعيات العكلمة عمي اليكية الثقافية:  حمدم حسف عبد الحميد المحركقي2

 150، ص2004 الجامعي ، مركز تطكير التعميـ الجامعي بجامعة عيف شمس ، القاىرة ،



 تعبير ىي" .1الشرقاوي مريـ عمييا عرجت التعاريؼ مف جممة سرد الباب ىذا كفي أردنا

 الثقافية اليكية ففي ،كتميزه تفرده في ىك كما لإلنساف كالتقدير كالقبكؿ االعتراؼ إلى الحاجة عف

 الثقافية، اتصاالتيا خالؿ مف ثقافتيا تأكيؿ بشرية جماعة كؿ كتعيد كاآلخر الذات جدلية تشتغؿ

 يتحكؿ حي جماعي كائف كذلؾ كىي ..يشبييا كما  "Acculturation"المثاقفة نحك تنزع قد أك

 أشكاؿ بفعؿ الخارج كمف كالسمككيات، القيمية المصادر تغير ضكء عمى الداخؿ مف كيتغير

 معطى كليست يتطكر، يصير، كياف“ كأيضا ..بالمحيط الفرد عالقة عف الناتج الخارجي التأثير

ما االنكماش اتجاه في إما كتتطكر، تصير كىي .كنيائيا جاىزا  تغتني كىي االنتشار، اتجاه في كا 

  .كتطمعاتيـ بانتصاراتيـ كمعاناتيـ أىميا بتجارب

يجابا سمبا باحتكاكيا كأيضا  ،"ما نكع مف تغاير في معيا تدخؿ التي األخرل الثقافية اليكيات مع كا 

 لدل الفكرية كالممارسات كالتصكرات المعارؼ مف المكتسب الحد إنيا ،الجابري ابدػػع بتعبير

  . المحيط ىذا كمصمحة لمصمحتو تمقاىا كالتي االجتماعي، محيطو في اإلنساف

 المميزات مف األساسي الثابت القدر ىي األمـ، مف ألمة والحضارية الثقافية واليوية

 الشخصية تجعؿ والتي الحضارات مف غيرىا عف حضارة تميز التي وىي الجميع، بيف العامة

 مف متراكما نسقا تمثؿ الثقافية واليوية .األخرى الوطنية الشخصيات باقي عف مستقمة الوطنية

 األفراد تصورات لدى والتطور االستقرار عناصر في تتحكـ التي والمستمرة المعاشة الخبرات

 الثقافي احتكاكيـ خالؿ مف الحضاري وموروثيـ تقاليدىـ عاداتيـ واقعيـ حوؿ والجماعات

                                                           
التربية  ) ، مؤتمر  رؤية معاصرة إلدارة التعميـ–أساليب تعزيز اليكية في مكاجية الييمنة الثقافية  مريـ محمد إبراىيـ الشرقاكم،   1

،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة (ـ 2000 يناير 29 – 27 )المؤتمر السنكم الثامف  (كالتعددية الثقافية مع مطمع األلفية الثالثة
 .كاإلدارة التعميمية باالشتراؾ مع مركز تطكير التعميـ الجامعي، دار الفكر العربي، القاىرة 



 في يتغير بأنو الشعور الفرد يعطي الذي األمر المعرفة، تبادؿ مف يمكنيـ الذي والمعرفي

 مف لمعديد اتبعك .شخصيتو مف الثابت القدر نفسو الوقت في حفاظو مع اآلخر مع تواصمو

 في سمحكم تناسؽاؿ فكرة عمى يقـك لاجتماع معطى اليكية أف عتبرت التي السكسيكلكجية الدراسات

 ككمناخ كشرط الثقافي التراث في تشتغؿ أنيا عمى تؤكد ،االختالؼ حتى أك تساندكاؿ التنكعب إطاره

 تشكؿ التي األكلية معالميا في الخاصة لمثقافة مالزمة كتظير باالنتماء شعكراؿ عمى عتمدت كىي

 مئالبنا النسؽ شؼؾت كىي ،الثقافي اإلرث عمى القائمة اليكية أم الجماعية، لميكية حامال

 في تبدك الثقافية فاليكية كلذلؾ .الكعي مستكل عمى منسجـ كؿ ليككف بو الدفع يسيؿ ما لممجتمع

 في ألنيا المقكمات بقية عف االستغناء ليا يتيح كبشكؿ المستقمة بمقكماتيا مكتفية مظاىرىا غالب

 التي االجتماعية كاألعراؼ كالتقاليد كالعادات القيـ ك الرمكز مف جممة بيف تمزج العاـ إطارىا

 الثقافية اليكية عف التعبير خالليا مف يتـ التي اآلليات مف العديد ىناؾ .الخاصة بمميزاتيا تحتفظ

 قيس كيقكؿ كثير كغيرىا الشعبية المعتقدات اإلحتفالية المظاىر الثقافية، األشكاؿ : في ممثمة

 الرمكز، أك المعاني، أك القيـ، أك المعارؼ، مف جامدة كتمة الثقافة ليست " :الصدد ىذا في النوري

 ىذه بنشكء تسمح التي كالمتباينة المعقدة كالفعاليات اآلليات ىي بؿ القكاعد، أك العادات، أك

 ..الماضي آثار مف أثر إلى أم تراث، إلى تحكلت ذلؾ، الثقافة فقدت ما كمتى ،كتخمقيا المعارؼ

 آفاقيـ كتكسيع األفراد ثقافة تعزيز مع ينمك التعقيد بالغ مركب ىي اليكية أف الكاضح كمف

 ذلؾ عمى كبناء .1"إلييا كانتمائيـ بأمتيـ كعييـ تعزز التي كاإلنسانية كالثقافية كالفكرية التاريخية

 كالمكاف الزماف سيركرة مع مستمر بشكؿ تتفاعؿ كمية إنجازات في الثقافية اليكية ترجمة يمكف

                                                           
 .232ص ،2002األردف، إربد، الجامعية، الطمبة مكتبة مطبعة افية،الثؽ كمقارباتيا العربية الشخصية النكرم، قيس  1



 بيف صدامات عنو انجر طالما الذم العكلمي المد تصاعد ظؿ في التعقيد بالغ إلييا كاإلحتياج

 كقد العالمية المجتمعات مف غيره عف المجتمع ىذا يميز ما كؿ إلغاء كمحاكالت كالثقافات اليكيات

 كؿ أف باعتبار (المحمية) الثقافات اختالؼ تمغي" :بقكلو ذلؾ إلى خميفة ولد العربي محمد أشار

 كؿ فإف أخرل، كبعبارة .محيطيا مف الكاردة كالرسائؿ مكتسباتيا طريقتيا عمى تستكعب ثقافة

 تفسيره أعيد إذا إال ىك، كما كمستكعبا بضعيا يصبح أف يمكف ال أخرل ثقافة مف يأتي عنصر

  .1"المنتقاة الثقافة ككسائؿ كأفكار تصكرات بكاسطة كدمجو

 :إشكالية بناء اليوية الثقافية :ثانيا

 كمجاالت بداياتيا حدكد في كالتدقيؽ لمبحث كاسعا مجاال ممحقاتيا بكؿ الثقافية اليكية تعتبر

 أف عمى سابقا اصطمحنا كقد معيا، التعاطي في أساسية بنية تشكؿ التي المكاضيع أك إىتماماتيا

 الذيف األفراد مف عةكجــ رؤية يعكس البناء كىذا متميز، كثقافي اجتماعي لبناء اكصؼ تعد اليكية

 في حركيتيـ خالؿ مف ساىمكا اليكية ىذه إلى بأخر أك بشكؿ انتمكا الذيف أف غير ،إليو ينتمكف

ضافة تثمينيا  ىؿ حقيقية، مساءالت إلى يخضع المفيـك جعؿ ما عمييا جديدة كمظاىر أمكر كا 

 أف أـ األفراد؟ عمى القيرية صفة تمارس لمجميع كممزمة كمستقرة ثابتة دالالت ذات قيـ مجمكع ىي

 كالتطكر لمتحكؿ قابؿ كبالتالي كالتعديؿ لإلضافة قابؿ ىالمي نسقي بناء عف عبارة المفيـك

 أف يمكف المجاؿ ىذا في .األجياؿ؟ مف سمسمة تحاقب بعد جذرم بشكؿ لمتغير قابمة كسيركرتو

 مف إلييا ينظر التي الزاكية أك الرؤية لنمط خاضع المعالجة في مغاير منحنى الثقافية اليكية تأخذ

 : أساسيف بعديف في الزكايا نحصر أف كيمكف خاللو

                                                           
، ص 2003، الديىان والىطىي للمطبىعات الجامعية، الجزائر، المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهىية محمد العربي كلد خميفة،  1
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 األساسية المقكمات أف عمى تنبني الرؤية ىذه : ستاتيكي مفيوـ الثقافية اليوية أف اعتبار - أ

 جعؿ الذم كىذا كالسككف بالثبات تتسـ بطبعيا اليكية ألف تمس، ال أف ينبغي الثقافية اليكية في

ال ىكية، منيا  اختاركا الذيف األفراد كعمى المفاىيـ؟ مف غيرىا عف تتمايز أف يمكف فكيؼ كا 

 بذلؾ ألنيـ أمر أم إضافة في ليـ حؽ فال عمييا كيحافظكا بمميزاتيا يمتزمكا أف إلييا اإلنتماء

 بالنسبة اليكية كجكد فمبرر ،"كاالستقرار الثبات" ليـ بالنسبة اليكية مقكمات أبرز أحد سيغيركف

 إطارا التاريخي البعد شكؿ كقد الزمف، مدل عمى بيا تعرؼ ثابتة محددات في تشكميا ىك ليـ

 الشرؽ بيف كالمعاصرة، التراث بيف الجدلية العالقة تكضيح في بو االستدالؿ يمكف مفاىيميا

 كعقبة تمكضع ما مقابمة صيغة في العالقة ىذه المنظريف مف معتبر عدد تناكؿ ككيؼ كالغرب،

 .الثقافية اليكية مفيـك جمدت التي المتكررة التنميط عمميات مف التحرر أماـ

 اليكية اعتماد فكرة عمى اإلتجاه ىذا يقـك : ديناميكي مفيوـ الثقافية اليوية أف اعتبار - ب

 عمى بذلؾ كتحافظ المستجدات مع التكيؼ ليا تتيح التي كالخارجية الداخمية المتغيرات عمى الثقافية

 التي الراىنة الحالة إلى يصؿ لـ كىك حاالتو كامؿ في متغير مفيـك اليكية أف بمعنى كجكدىا،

 إضافات كالتعديؿ كالتدقيؽ لمتمحيص كتعرضو المحكات مف لمعديد خضكعو بعد إال األفراد يتبناىا

 كىـ غيرىـ، عف األفراد ىؤكالء تميز مستقرة غير بنيو تشكؿ النيائية الحكصمة كفي كتعديالت،

 رؤيتيـ بتطكير يسمح ما كالعامة الشخصية تجاربيـ خالؿ مف الثقافية لميكية سيضيفكف بدكرىـ

 .عنيـ تعبر التي اليكية عمى الداللة ىـ األصؿ في ألنيـ النتمائيـ

 السبب " :فقاؿ الثقافية اليكية بناء ألصؿ معتبرة كرؤية قيما شرحا البيطار نديـ أردؼ كقد

 تعرضت ككنيا إلى يرجع كىكيتنا ثقافتنا عف تختمؼ كىكياتيا األخرل المجمكعات ثقافات ككف في



 كمقاصدنا أفكارنا نحقؽ إننا صنعناه، أف سبؽ بما نصنع إننا تجاربنا، عف تختمؼ تجارب كعانت

 سمككنا تحدد فإنيا المختمفة المكضكعية أشكاليا كتأخذ تتبمكر أف بعد ك الكاقع، عالـ في

 ىكية تككف ك تشكؿ األنظمة ىذه لكف ك كاالجتماعية، الثقافية أنظمتيا تصنع األمة كمشاعرنا،

  .1"األمة

 طريؽ عف مككناتيا أك اليكية إتجاه صياغة في دكر الدكلة تتبناىا التي لأليديكلكجيا يككف قد لكف

 بإزالة مغايرة أخرل رؤية نفي طريؽ عف أك مختمفة، كشعائر محددة بإضافات معينة رؤية تبني

 إدارة في التصمب إلى نشأتيا منذ الدكلة اتجيت لقد " غيرىا، أك كتقاليد عادات تحريؼ أك شعائر

 التي الدكؿ حتى ك ، بالكطنية تصفيا لميكية أحادية بصكرة إال العمـك عمى تعترؼ ال كىي اليكية

 ىـ لمف حاصرة ك ، لغيرىا طاردة خصائص ضمنيا تحدد فإنيا الثقافية التعددية بقبكؿ تتظاىر

 .2" داخميا

 األساس الحجر – الكطف – الدكلة قبؿ مف المكجو ك المنظـ التربكم النظاـ إنشاء كاف لقد ك"

 آماؿ ك مشترؾ تاريخ ك محددة بقيـ الكطف أفراد جميع ضـ استطاعت ك الدكلة عميو قامت الذم

 بشكؿ الذيف كمثقفكه نخبو ىـ المجتمع عماد إف .3"فعالة ك مكجية نشاطات ك كتطمعات مستقبمية

 فكرم إتجاه سيتبنكف الذيف كىـ المختمفة، بأطكارىا متكاممة تعميمية منظكمة خالصة كانكا بآخر أك

 كما السمطة إنتاج إعادة سياؽ في يندرج التربكم النظاـ عف كالكالـ معينة أيديكلكجية أك محدد

 عف منسكخة أك مطابقة ثقافية أنماط تنتج أنيا حيث الشييرة أطركحتو في بكرديك بيير يشخصيا
                                                           

 214ص ،2002كاإلعالـ، كالتكزيع لمنشر بيساف ،عاـ نقد القكمية، اليكية حدكد :البيطار نديـ  1

 115ص سابؽ، مرجع خميفة، كلد العربي محمد  2

3
 لبناف، بيركت، العربية، النيضة دار ،كاإلعالـ العالمي كالمجتمع الكطنية اليكيات :الطراح أحمد كعمي سنك حمزة منير غساف  

 36 ص ،2002
 



 تحديد في التربكية النظـ تمعبو الذم التأثير معالـ تتبدل ىنا نحكه، تتجو أف ليا يراد ما أك سابقتيا

 ".الحاكمة السمطة" أك الدكلة تريده الذم المجتمع تكجو

 :الثقافية اليوية أبعػاد :ثالثا

 محتكاة الثقافية اليكية أف ذلؾ عاـ، كمفيـك اليكية عف أبعادىا في كثيرا الثقافية اليكية تختمؼ ال  

نما العامة، اليكية في تأسيسا  القيـ مجمكع بمعنى إلييا، الثقافة بانتساب اليكيات بقية عف تميزت كا 

 كاألمـ، كالشعكب المجتمعات مف غيره عف ما مجتمعا تميز التي كالحضارية كالثقافية الفكرية

وتتحدد الهىية الثقافية في  فيو التشكؿ لألبعاد يتيح الذم العريض اإلطار إظيار فيمكف كلذلؾ

  :وجملها فيمجمىعة مه المقىمات األساسية 
 أف أساس عمى كمصيره كتطكره ما شعب بكجكد المرتبطة المحمية والميجات الوطنية المغة /1

 كفي اإلدارم، التسيير كفي المستكيات، جميع عمى التدريس في معتمدة الكطنية المغة تككف

 .المحمية الميجات جانب إلى المجتمع شرائح بيف التكاصؿ إلى إضافة القضاء،

 تحكؿ حصانة اليكية حامؿ الشعب تكسب كالتي العصكر عبر المتككنة والوطنية الدينية القيـ /2

 .مصدرىا كاف ميما التذكيب محاكالت كؿ لمقاكمة كتؤىمو أخرل، شعكب في ذكبانو دكف

 حامؿ الشعب لمستكل كالعاكسة ليا كالحاممة القيـ تمؾ مف النابعة واألعراؼ والتقاليد العادات /3

 .كالسياسي كالثقافي كاالجتماعي االقتصادم اليكية

 أرضا ىكيتو عمى المحافظة أجؿ مف اليكية حامؿ الشعب ذلؾ ينسجو الذم النضالي التاريخ /4

 .كأعرافا كتقاليد كعادات كقيما،

 



  : الثقافيػػػػػػة اليويػػػػة مؤشػػرات :رابعا

 أف ذلؾ كالتحديد الضبط بغية الثقافية اليكية مؤشرات مسألة تناقش أف جدا الصعب مف يبدك   

 كبالتالي المؤشرات، مف معتبرا عددا تحكل محاكر 04 في المستطاع قدر لخصت كالتي أبعادىا

 كعميو بيا، اإلحاطة نياية يتأت كلف كالجيد الكقت مف الكثير يأخذ قد عمييا التعريج محاكلة فإف

 اإلجتماعية كاألعراؼ كالتقاليد بالعادات المتعمقة المؤشرات تتبع محاكلة في الجيد لخصنا فقد

 لمنيجية الخاضعة الدراسة متغيرات مع البعديف ىذيف مكاءمة استشعارنا نظير المغة إلى إضافة

 :محددة

  :اآلتية التعاريؼ نعرض سكؼ المجاؿ ىذا في

 :1اإلجتماعية العادات 1

 كمفيكميا الكممة ىذه كمعنى دان،متعك يتعّكد تعّكد الفعؿ مف كىي :عادة لكممة جمعه  ىي - أ

رَ  .بيا االتصاؼ أك بيا القياـ أك عمميا عمى الناس درج التي األشياء تمؾ ىك الدارج  عمميا كتكرَّي

 .كمأنكسان  مألكفان  شيئان  أصبحت حتى

 ىذه في غرابة المرء يجد كال تكراران، ُيفعؿ حتى ُيعتادُ  التصرُّؼ أك السمكؾ مف نمطه  ىي - ب

 .فييا يعيش التي البيئة كفي مجتمعو في متعددة مرات ليا لرؤيتو األشياء

 أك الشكؽُ  عاده : يقاؿ .مراران  إليو يعكد أم اإلنساف يعتاده ما : ىي اصطالحان  العادة - ت

 َتَزؿْ  لـ :عربي ابف أنشد : د ك ع: مادة في العرب لساف كفي . مرة بعد مرة إليو رجع أم الحنيف
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دْ  :كقاؿ َيْسَتِعيدُ  ِلما آِلؼه  كالَفتى ِعْندم، اهللِ  عاَدةَ  ِتْمؾَ   تكرر ما ىي إذف فالعادة .اأَلْخالؽِ  صاِلحَ  َتَعكَّي

 يكرىكف كالعرب .ةاليكمي الناس حياة في مشاىدتو لكثرة األبصار كألفتو ديدنان، أصبح حتى فعمو

 ما الجديدة العادات ىذه في يككف أف كخكفان   المتكارثة عاداتيـ عمى خشية الجديدة العادات إنشاء

 اْبِطؿْ  :" ذلؾ في كيقكلكف ، فيو حية بقاءىا يفضمكف التي الكريمة المكاصفات بعض مجتمعيـ ُيفقد

 ." َعادة تُْنِشيء كال َعادة

 ألنيا لذلؾ تبعا كمتغيرة نسبيا ثابتة لحاجات إستجابة ىي :كالتالي عماد الغني عبد يعرفيا - ث

 .مستقمة تككف أف يمكف إجتماعية لحاجة كالمكاف الزماف في تستجيب

  :1االجتماعية التقاليد 2

 الذم الجيؿ أساليب جيؿ يقمد أف كمعناىا تقميدا، يقمد قمد الفعؿ مف تقميد، كممة جمع التقاليد

 كاألعماؿ العقائد في أك التصرفات أك السمكؾ في أك الممبس في كاف إف عمييا، كيسير سبقو

 األكالد تنشئة في البارز أثره لمبيت فإف السمككيات كفي.السمؼ عف الخمؼ يرثيا التي المختمفة

 ك محترمة طبيعة ذات عادات ككنيا مف تستمد التقاليد رمزية إف السميمة، األسس عمى كتربيتيـ

 .معينة محطات في الجميع بيا يمتـز خاصة، طقكس كفؽ
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  : 1االجتماعية األعراؼ 3 

 ىذه .المجتمع في عادة متبع أم االجتماعية القاعدة إلى اجتماعي عرؼ مصطمح يشير

 أساسا ينصب االجتماعي البناء كفي ،آخر بشكؿ مصكغة أك القانكف في مكتكبة ليست القكاعد

 القكاعد، ىذه كضع مف ىك المجتمع أف المجتمع كيزعـ .االجتماعية القكاعد عمى الكبير التركيز

 .كضعيا االفراد يعيد األحياف بعض في كلكف فيو، فرد كؿ عمى تؤثر كأنيا

  : المغػة 4

 عاـ إطار تحديد عمى الغالب في اصطمح كقد الثقافية اليكية كمحددات مركبات إحدل المغة إف

 رشدم قالو ما أستعرض الصدد ىذا كفي عمميا كآلية كتركيبتيا غايتيا فيـ مف يمكننا مكضكعي

 الرمكز مف نظاـ ىنا المغة :ككظائفيا المغة مفيـك حكؿ الناقة كامؿ محمكدك طعيمة أحمد

 الثقافية األشكاؿ ضكء في ما مجتمع أفراد بكاسطتيا يتفاعؿ صكتية، رمكز كىي عمييا، المتعارؼ

 كاف فإذا ،االتصاؿ مف أعمى درجة نعمـ كما كالتفاعؿ اليدؼ، ىك ىنا التفاعؿ ،عندىـ الكمية

 درجة يعني الكجدانية، المشاركة يعني التفاعؿ فإف آخر إلى طرؼ مف فكرة نقؿ مجرد االتصاؿ

ف ،حدكده كيتعدل االتصاؿ مف أكبر  المتعارؼ الرمكز مف النظاـ ذلؾ ىي المغة بأف نقر كنا كا 

 تككف كقد البكـ، الصـ لغة حاؿ ىي كما مرئية تككف قد بؿ فقط صكتية ليست أنيا غير عمييا

 لتكضيح الكاتباف استعرضو بمخطط كنكضح اليـك االتصالية الكسائط مف الكثير حاؿ كىي مكتكبة

 .االتصاؿ عممية

                                                           
1
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  :خالصػة

 الباحثيف إىتماـ كشغؿ االجتماعييف، األخصائييف مف العديد أنظار لفت الثقافية اليكية مفيـك

 الثقافية فاليكية العممية اإلشكاالت لطرح خصبا مجاال األحداث ترادؼ مع كشكؿ ،فكاألكاديميي

 يميزىـ ما اثبات مف ليا لممنتميف تمكف ستاتيكي كمفيـك كىي الراىف، الكقت في مركزية قضية

 كتجريبي معرفي سياؽ عف دكما البحث الى الييا المنتميف تحيؿ ديناميكي ككمفيـك غيرىـ، عف

 اصطالحي تحديد صعكبة بحثنا خالؿ مف سجمنا لقد حكليـ، مف الكاقع يكاكبكف يجعميـ جديد

 مف كسعينا تعقيدا، أكثر مفيكميف مف مركب مفيـك األساس في ىك إذ الثقافية اليكية لمفيـك

 تعاريؼ مف الفكرية كحتى بؿ كالبحثية األكاديمية الساحة في تداكلو تـ ما أىـ عرض خالؿ

 .كانتماءاتيـ تكجياتيـ تعدد عمى كالمنظريف الفكرية المدارس مختمؼ إلييا خمصت التي لممفاىيـ

 جميع في التكنكلكجيا منطؽ لسيطرة تخضع التي تمؾ خصكصا اليـك المجتمعات باتت لقد

 مقكماتيا تقدير خالؿ مف فعممت فييا، اإلنساني الجانب إلى العكدة في رغبة أكثر المناحي

 الثقافية ىكياتيا لمممة إلى الختاـ في لتصؿ ثقافتيا كتطكير الحقيقية ىكيتيا إبراز عمى الحضارية

 ثقافية ىكية إلقامة بجد تسعى األمريكية المتحدة كالكاليات كبرل مجتمعات كباتت الضائعة،

 .الجابرم عابد الدكتكر ماقالو عمى المتحدة الكاليات مؤسس ككلكمبكس كريستكؼ كتعتبر مستقمة

 الشرؽ بيف الصراع محكر الغربييف المنظريف كبار حسب اآلف الثقافية اليكية تعتبر بؿ

 في دكرىا تسترد الككنفكشيكسية كالحضارة عمالقة حضارات كباتت كالجنكب، الشماؿ كالغرب

 استضافت حينما عمييا شاىد كالعالـ النائـ بالعمالؽ سابقا الممقبة الصيف كاستيقضت األحداث

 8 مف الفترة في بكيف مدينة في أقيمت التي كالعشريف، التاسعة األكلمبية األلعاب
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 إال تستعرض أف كأبت الثقافية ىكيتيا خصائص أبرزت حيث 2008 كتأ 24 كحتى 2008 كتأ

 المنطقة مستكل عمى أما السياحة، مف النكع ىذا في االستثمار الى كعمدت كتقاليدىا أصالتيا

 مما مشركعيتيا تستمد كالتي الغرب، مع الصراع خمفيات طبيعة حكؿ أسئمة ظيرت فقد العربية

 العراؽ في كالبابمية عريقة لحضارات ممنيج تدمير مف الزمف مف عقكد كطيمة المنطقة لو تعرضت

 .مصر في كالفرعكنية كاليمف

 مؤلفو في ىانتنغتكف صمكائيؿ أك التاريخ نياية كتابو في فكككياما فرانسيس أردفو ما ىذا إف

 العالـ في األنظمة ككؿ الرأسمالية الميبرالية ىك العالـ سيسكد الذم النظاـ أف مف الحضارات صداـ

 اإليديكلكجيات مف أكبر مستكل أعمى عمى صراع ىك حقيقة الصراع أف مف أك فيو، ستذكب

 .اإلنساني التاريخ في الحضارات صراع ذاتيا،
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 : تمييػد

   تشير معظـ األبحاث كالدراسات التي أجريت حكؿ اليكية الثقافية إلى أف ىذا المفيـك مرف 

بشكؿ يتيح إحداث تعديالت عمى بنيتو استجابة الحتياجات المرحمة كخصكصية الظرؼ الذم 

يعيشو المجتمع، إف ىذه الصكرة عقدت بشكؿ كبير الدكر الذم كانت األكاديميات كمراكز 

الدراسات تعتـز االشتغاؿ عميو، فعمميا يشكؿ ثبات المفيـك إشارة عمى إمكانية استخدامو بأريحية 

في سياقات محددة تقتضي مف الباحثيف تكظيؼ ىذه الدالالت كفؽ الظرفية ذاتيا بطريقة سمسة 

كآلية تتيح الكصكؿ إلى المعاني المراد التقصي عنيا، كفي المقابؿ فإف الالاستقرار في المفيـك 

الكظيفي الذم يجعمو عرضة لمتغير كيصعب جدا مف إمكانية االستعانة بو تحييدا لممشاكؿ 

إف العالقة بيف شبكات التكاصؿ االجتماعي كمفيـك حداثي كبيف . المنيجية المحتممة جراء تكظيفو

اليكية الثقافية كمفيـك تقميدم صعبة البركز كاف كانت ضمنية متاحة بشكؿ كبير، اذ تبدك 

كمتراكبات عضكية تتفاعؿ مع بعضيا البعض كىذا ما نسعى إلبرازه في ىذا الفصؿ مف خالؿ 

البحث في اصؿ العالقة بيف اليكية الثقافية كشبكات التكاصؿ االجتماعي، ثـ العمؿ في دائرة 

بحثية اخرل تتعمؽ بالطمبة كالشبكات االجتماعية في فضاء االنترنيت، كحاكلنا اجراء مسح عاـ في 

الختاـ لمطمبة كاليكية الثقافية، لتككف ىذه االستخالصات عبارة عف مقدمات لمعمؿ الميداني خدمة 

لممسار العاـ لمبحث، لكف كقبؿ ذلؾ كعمى اعتبار أف البحث في ىذا المحكر يرتكز أساسا عمى 

 الطمبة الذيف ىـ ضمف إطار الجامعة فقد ارتأينا اإلشارة لمجامعة بمككناتيا ثـ التعريؼ بالطمبة

 شبكات التواصؿ االجتماعي واليوية الثقافيػة: 1



إف مركنة اليكية الثقافية تجاه المتغيرات أكسبيا القدرة عمى تفادم الصدمات المباشرة جراء 

السقكط في دكامة كبيرة مف التغيرات كالتحديات كالضغكط المترادفة، كلقد حممت شبكات التكاصؿ 

اإلجتماعي معيا زخما كبيرا مف المعمكمات كنقمت الفرد مف مستكل التمقي إلى مستكل التفاعؿ 

فبات يستشعر مكانتو داخؿ الفضاء االلكتركني الرقمي مف خالؿ صفحتو كمعمكماتو الشخصية، 

أك العامة التي يتشاركيا مع غيره سكاء كاف مف جممة األصدقاء كالمعارؼ أك كاف مف األفراد 

الذيف تربطو بيـ صمة رقمية بحتة أك حتى مف الذيف تعرؼ عمييـ حديثا، إف ىذه النقمة في 

الممارسة الفردية لـ تأت بعفكية كلـ تتكقؼ عند ىذه النقطة فقط بؿ تجاكزت ذلؾ إلى تشكيؿ 

 .أنماط ثقافية كفكرية متعددة كمختمفة ال تحمؿ بعدا كاحد بؿ كبمرجعيات متعددة

، « يس بكؾاؼاؿ» في السياسات كالشؤكف الحككمية في مختصةؿ ا ليندركقد أشارت إليزابيث

يكتبكف بحيث بات مف المكاقع التي تستخدـ يكميا مف قبؿ الناس، « يس بكؾاؼاؿ»ف أإلى 

 .ـ عمى صفحاتيـكيضعكف كؿ المعمكمات التي تيمو

ىذا المكقع يمبي حاجات الناس مف خالؿ مراقبتنا ما يفعمكف، ففي البداية الحظنا »كأكدت أف 

أنيـ يحبكف تبديؿ الصكر الشخصية كتيقنا أف مكضكع الصكر ييميـ، ليذا أضفنا إمكانية تحميؿ 

 في إشارة إلى أف القائميف عمى الفايس بكؾ ييتمكف بتمبية رغبات العمالء مف .الصكر عمى المكقع

خالؿ مكاتب دراسات متخصصة تمكنيـ مف ضبط التكجيات العامة التي يميؿ إلييا المتعاممكف، 

المكقع لـ يعد محددا ضمف أطر التكاصؿ االجتماعي فقط، فكؿ شخص يجد اىتماماتو »كقالت إف 



كلفتت إلى أف . 1« يتابع األخبار السياسية إف كانت تيمو، أك أم مجاؿ آخرأفعميو، إذ يمكنو 

يفتحكف صفحتيـ يكميا، ليركا التغيرات الحاصمة عمى المكقع، « فيس بكؾ»٪ مف مستخدمي 50

عالما كاقعيا كىكية حقيقية، ال »يعد « فيس بكؾ»كليتابعكا األخبار مضيفة أف مكقع التكاصؿ 

يمكف القكؿ عكس ذلؾ، فيك يبرز نمط تفكير الشخص، كمستكاه الثقافي، كأسمكب عيشو، كالكثير 

 .«مف التفاصيؿ التي تعد كاقعية كليست خيالية أك افتراضية

إف الفكرة األساسية كالالفتة لالنتباه في تصريح السيدة اليزبيت ليندر ىك ككف الفايس بكؾ 

، بمعنى أف ىذه التقنية تعدت مجاؿ لـ يعد محددا ضمف أطر التكاصؿ االجتماعي فقط

صالحياتيا المخكلة إبتداء فقد إنصيرت ضمف منظكمة متكاممة مف التقنيات كالكسائؿ العصرية 

المتاحة لتشكؿ بذلؾ رافدا أساسيا مف ركافد العكلمة، كاإلقرار كذلؾ بأنو عالـ كاقعي كىكية حقيقية 

ىي إشارة خطيرة إلى الدكر المنكط بالفايس بكؾ كما يمكنو أف يقـك بو مف تحكالت في المستقبؿ، 

بمعنى أنو سيعمؿ في مجاؿ الكاقع عمى صياغة خريطة بشرية جديدة بأنماط مستحدثة ال تنتمي 

نما تتشاكؿ في عممية أشبو ماتككف بالقطيعة  إلى مجاؿ التراث كال إلى البعد الكاقعي الراىف كا 

االبستيمكلكجية مع الماضي لتؤسس مف الكاقع االفتراضي أبعاد حضارية جديدة مجيكلة اليكية 

 ".الفايس بكؾ"إنتماؤىا الكحيد إلى سمسمة قيـ 

تأسيسا عمى ىذه الفكرة المحكرية فإنو يمكف اإلشارة الى أف الفايس بكؾ كسيمة عالية الجكدة 

كببرامج بالغة التعقيد كرأسماؿ مرتفع جدا كىذا أساسا أمر إيجابي يترؾ انطباعا حسنا عما كصمت 

إليو الحرية كاالبداع اإلنساني، غير أف مؤسسة الفايس بكؾ تحمؿ قيـ معينة كأبعاد فمسفية ضمنية 
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كتعمؿ بكؿ ما أتيح ليا مف جيد إلنفاذىا كضماف انتشار كاسع ليا بعيدا عف منطؽ الربح المادم 

عمى غرار منطؽ العكلمة، ىذا ما خكلنا طرح العديد مف االستفيامات حكؿ التغيرات التي تبدت 

في السمككيات كاألزياء كاألفكار كالتي رافقت اشتغاؿ المجتمع بالفايس بكؾ ىؿ ىي صدفة؟ لما لـ 

تحدث الكثير مف ىذه التغيرات في أكقات سابقة؟ كغيرىا مف األسئمة التي تعتبر مكضكعية في 

ىذه الظرفية بالذات إال أف المالحظ ىنا أف جممة المتغيرات التي مست بنية المجتمع متعمقة 

بيكيتو كبالخصكص ىكيتو الثقافية حيث اشتغؿ المتعاممكف في الفايس بكؾ عمى استثارة نقاط 

عميقة تمس اليكية الثقافية في أبعادىا الكبرل كمكاضيع مختمفة تطرح كتكتب بمغة معينة تتمزج 

 تعني حرؼ الخاء كتتماىي تدريجيا المغة 5 يعني حرؼ القاؼ رقـ 9رقـ : فييا الحركؼ مثال

 كممات تدؿ عمى معاني معينة كال Bn8ليمة سعيدة /  !sa7ayt! sva! 9ader njikفيصبح 

 .إنتماء ليا إال في فضاء الفايس بكؾ

كبالنزكؿ الى الكاقع الميداني فإف العديد مف المظاىر التي صعب إيجاد تفسيرات ليا بعيدا 

عف نطاؽ الفايس بكؾ، مف خالؿ النقاشات المستفيضة كالحكارات المتتالية كغيرىا مف األساليب 

المستخدمة في نقؿ األخبار كالتأكيالت كالصكر كالتحاليؿ، تشكؿ في حقيقة األمر مساسا باليكية 

 .الثقافية التي باتت في السنكات األخيرة مسرحا لألحداث كمظيرا مف مظاىر الصراع

كيمكف القكؿ أف االعتبارات الكثيرة التي تفرضيا لغة الفايس بكؾ عمى المتعامميف تنعكس 

 .عمى كاقعيـ الحقيقي بمظاىر مختمفة كفي أكثر مف إطار إما إيجابا أك سمبا

 



 الطمبػة الجامعيػوف و الفػايس بوؾ: 2

تعتبر شريحة الطمبة الجامعييف كاحدة مف أكثر شرائح المجتمع حركية ككعيا، نظير تمقييـ 

تككينا عاليا مف طرؼ أساتذة متخصصيف ذكم كفاءة عالية، إضافة الى تكاجدىـ في إطار مميز 

أك ما يعرؼ بالحـر الجامعي الذم يتيح ليـ ىامشا مف الحرية كيكفؿ ليـ فيو القانكف حرية النشاط 

كالتنظيـ في إطار الكميات كمصالح النشاطات المختمفة، داخؿ النكادم كالفرؽ كالجمعيات كغيرىا 

أك في إطار نكادم طالبية كنقابات مستقمة تابعة مركزيا لمجامعة أك عمى المستكل الكطني في 

إطار التنسيؽ مع كزارة الداخمية، إف ىذه الحرية التي يتمتع بيا الطمبة إضافة إلى مجانية التككيف 

العالي كمجانية النقؿ كاألكؿ كاإليكاء كتكفر فرؽ إدارية خاصة تسير عمى تكفير أحسف األجكاء 

كضماف السير الحسف لمدركس كغيرىا، تجعؿ الطمبة في راحة مف أمرىـ نسبيا مقارنة بغيرىـ مف 

ف كنا ال ننكر بأم حاؿ مف األحكاؿ السمبيات القائمة في ىذه المنظكمة  طمبة الدكؿ المجاكرة كا 

 .كليس المجاؿ إلحداث المقارنات غير أنا عرضنا ىذا األمر الرتباطو أساسا بالمكضكع

إف المناخ الذم تكفره الجامعة كالمعد خصيصا لتحضير الطمبة نفسيا كذىنيا لمبحث العممي 

كالتأىيؿ لصناعة المستقبؿ، ىك مناخ خصب كذلؾ لنمك كتطكر العديد مف األفكار الجديدة أك 

التكجيات اإليديكلكجية كغيرىا مف المستجدات االيجابية اك السمبية التي يمكف أف تجد ليا مكانا 

داخؿ أسكار الجامعة كما ىك حاؿ الفايس بكؾ، فقد عمد الطمبة كبشكؿ مكثؼ الى تناكؿ ىذه 

الكسيمة كىي اقرب فضاء يمكف أف يتكاصمكا فيو فيما بينيـ، ككف الفايس بكؾ مجاني كيحمؿ 

العديد مف التطبيقات المتعمقة بتحميؿ الصكر كالفيديك كصفحة الدردشة ليتكاصمكا فيما بينيـ، كعمى 

اعتبار أف الذم أسسيا ىك الطالب الجامعي مارؾ جككربيرغ فإنو بالضركرة استشعر خصكصية 



المجتمع الطالبي قبؿ أف ينشرىا الى العالـ كأحب أف أؤكد ىنا أف خصكصية الطمبة الجامعيف 

الجزائرييف تختمؼ تماما عف نظرائيـ مف بقية المجتمعات الطالبية في العالـ، كاف كنت اقر بكجكد 

نقاط تقاطع قد تزيد كقد تنقص بحسب البمداف كخصكصياتيا ىي األخرل، غير أف الشيء الغالب 

مكانية تداكلو ميما كاف معقدا أك  لدل المجتمع الطالبي الجزائرم ىك رغبتو في التطمع لمجديد كا 

صعب االستعماؿ، فالبيئة الطالبية معدة أصال الستقباؿ الجديد كالتناقش حكلو سكاء كاف في 

ما خارج  المجاؿ األكاديمي في إطار دراستيـ في المخابر أك األقساـ كفؽ البرامج المسطرة ليـ، كا 

إطار الفضاء البحثي كخصكصا في مجاؿ التقنيات الحديثة كما ىك تفاعميـ مع الفايس بكؾ، 

فالطمبة مف خالؿ سعييـ إلى ربط عالقات تعارؼ أك زمالة مع بعضيـ استغمكا كجكد الفايس بكؾ 

لربط ىذه العالقات كفتح مجاالت لمنقاش بشكؿ مكسع حكؿ مكاضيع مختمفة بمغات مختمفة بؿ 

بأساليب متعددة، عف طريؽ تعميقاتيـ أك رفع صكر أك مخطكطات أك غيرىا مف األمكر التي تعبر 

عف أفكارىـ تجاه ما يركف أنيـ يستيكم التعميؽ عميو، كالطمبة في الفايس بكؾ يتداكلكف الكثير مف 

األمكر عمى غرار األمكر السياسية االجتماعية الفكرية االقتصادية الرياضية الدينية، كميما كاف 

المكضكع فال يكجد بالنسبة ليـ ما يسمى بالطابكاىات، إذ أف كؿ المكاضيع قابمة لمنقاش دكف 

تقديس، كمكاقفيـ تتبدل بشكؿ تدريجي كأحيانا مف خالؿ النقاشات تتحكر آراؤىـ نحك اتجاىات 

معينة حيث أف المناظرات التي تقاـ عمى صفحات الفايس بكؾ كالتي في الغالب تككف عبارة عف 

ما عمى الصفحات  رأم كرأم مخالؼ تستمر دقائؽ كأحيانا قد تمتد إلى ساعات إما عمى الخاص كا 

 ".الجدار الخاص لكؿ كاحد"العامة 



إف إقباؿ الطمبة عمى الفايس بكؾ كتحكلو تدريجيا الى أمر أساسي في يكمياتيـ فبمجرد أف 

يفتح الطالب االنترنيت حتى يعمد الى فتح صفحتو الخاصة عمى الفايس بكؾ لمتابعة أىـ األخبار 

كأخر التعميقات كالمستجدات عمى الساحة كحتى يتمكف مف متابعة أصدقائو كالتفاعؿ معيـ، ىذه 

األمكر كميا تعد مقدمات ينبغي التمحيص فييا كفي قدرة الطمبة عمى االشتغاؿ عمييا، ليس لككف 

نما كدافع أك " مكضة"الفايس بكؾ محطة جديدة اك مد جديد  كمكضة المباس اك قصات الشعر كا 

حافز أك محرؾ، فحركية الطمبة في التاريخ الجزائرم كبيرة كقد كاف ليـ دكر بالغ األىمية في الثكرة 

التحريرية، كاسترسؿ الطمبة في أداء أدكار مختمفة بعد االستقالؿ في البناء كالتشييد كالحركة 

الطالبية الجزائرية مشيكد ليا، غير أف ىذه الحركية في السنكات األخيرة كمع االنفتاح الكبير عمى 

الفضاءات االتصالية المتعددة كعمى التكنكلكجيا أدت الى إنسجاـ الذىنية الطالبية بشكؿ ممحكظ 

مع ىذه المستجدات، كاستطاعت أف تحتكييا أكثر مف غيرىا بؿ كتتعاطى معيا كالكتساب الطمبة 

لغات مختمفة كاف ليـ حظ كبير في التعارؼ مع أصدقاء بجنسيات مختمفة يتكممكف العربية أك 

 .الفرنسية أك اإلنجميزية

 :  إف الذم يمكف أف نسجمو ىنا بخصكص الطمبة كالفايس بكؾ نمخصو في التالي

تعتبر الشريحة الطالبية مف أكثر شرائح المجتمع رغبة في خكض الجديد كاستكشاؼ   -1
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 .معد مسبقا ليتيح المجاؿ أماـ الطمبة لمنقاش كالتكاصؿ كتبادؿ الخبرات فيما بينيـ



الذىنية الطالبية قادرة عمى االنسجاـ مع المتغيرات كتكيفيا كفؽ احتياجاتيا ميما كانت  -3
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 .يفكركف فيو

التفاؼ الطمبة حكؿ الفايس بكؾ إنما ىك ناتج مف أمكر عدة مف بينيا امتالؾ ىذا الفضاء  -6

 .جممة مف التطبيقات التي تمبي اىتماماتيـ كبمجانية ما يساعدىـ اكثر عمى اإلقباؿ عميو

 الطمبة واليويػة الثقافيػة : 3

طالما شكمت اليكية كاحدا مف ابرز الممفات الطالبية داخؿ أسكار الجامعة خصكصا في 

سنكات التسعينات حينما اشتد الصراع بيف األطراؼ المختمفة، كبرز مفيـك اليكية كمعطى 

استراتيجي لمنخب السياسية العاممة عمى الحفاظ عمى االستقطاب الحاد في ذلؾ الكقت، ككاف 

لمطمبة الجامعييف مكقفيـ مف ىذا األمر كتجسد ذلؾ مف خالؿ جممة مف الفعاليات برمجت بحسب 

الظركؼ مف ممتقيات معارض أياـ دراسية كحتى مسيرات طالبية التي مف خالليا نجد أف الكعي 

الطالبي تجاه قضايا اليكية عالي كيبعث عمى القكؿ بأف النخب الطالبية تقدر حساسية الممؼ 

كأبعاد التجاذبات الحاصمة عمى مستكل الساحة الكطنية كالدكلية، غير أف ىذه الصكرة اليمكف أف 

تنطبؽ عمى الجميع كبنفس الدرجة، في سياؽ متصؿ فقد شيدت الساحة الطالبية في العشرية 

األخيرة انفتاحا كبيرا كتسارعا في كتيرة األحداث، تكفر القنكات الفضائية كأجيزة النقاؿ المختمفة 



صالح المنظكمة  كانفتاح السكؽ عمى األخر بشكؿ معتبر كاالنترنيت بما حممو مف تداعيات كا 

 كما رافقو مف إصالحات متعددة لممنظكمة التربكية كميا LMDالجامعية جراء تعميـ تطبيؽ نظاـ 

في إطار كاحد حممت مؤشرات عمى كاقع مختمؼ كمتراكبات جديدة كمؤثرة تمس بشكؿ مباشر 

اليكية الثقافية بمقكماتيا المتعددة، كال يمكف التكيف بنمط العالقة التي سيعمد الطمبة الى صكغيا 

التماىي ك اإلنصيار؟ الحياد؟ أـ الصداـ كالمقاكمة؟، لكف تجدر اإلشارة ىنا : مع ىذه التحديات

الى أف التمظيرات كالسمككات التي طغت عمى الساحة الطالبية في السنكات األخيرة عند كال 

الجنسيف الطمبة كالطالبات، ىي في كاقع األمر غريبة عف األصكؿ العربية كاإلسالمية الجزائرية كال 

تحمؿ عنكاف ىكيتيـ الثقافية، كنحف ال نتكمـ ىنا عف المظاىر الحديثة التي تتسـ بسمت محتـر 

ندرؾ أنيا استجابة طبيعية لتغيرات المرحمة كألف اليكية كفؽ المعايير األخالقية لممجتمع، ألننا 

الثقافية تتأثر بالعديد مف المحددات كالمؤثرات كالحساسيات، كىي خاضعة باألساس إلى الرغبة 

المتأصمة في األجياؿ السابقة الحفاظ عمييا كنقميا إلى األجياؿ الجديدة، تثمينا كتقديرا لممكركث 

الكبير مف التجارب التي مر عمييا األجداد، كىي تشكؿ كذلؾ في أبعادىا القيمية كاألخالقية 

محددات تميز المجتمع عف غيره مف المجتمعات، غير أف المد العكلمي كبعد انييار القطبية 

الثنائية كبركز الكاليات المتحدة األمريكية كفاعؿ قكم كمؤثر عمى المستكل الدكلي دفع بالغرب إلى 

إنفاذ ما يخدـ ىذا المشركع، كتكالت المحاكالت إلستنساخ صكر متطابقة لنماذج أريد ليا أف تككف 

مرجعية ترىف مستقبؿ الشعكب كتخضعيا إلى معالـ كثقافة غريبة كبعيدة تماما عف تمكـ المكجكدة 

لدييا، كىك ما شكؿ عبر تراكـ األحداث نكعا مف الصراع بيف ىذه الثقافة اآلتية في ظؿ العكلمة 

كبيف آلية دفاعية برزت بشكؿ تمقائي دفعت المجتمع تجاه الحفاظ عمى مقدرات فكرية كأدبية قيمية 



جمالية كأخالقية تقدر بمئات أك ربما آالؼ السنيف، غير أف ىذا الصراع اليـك تجاكز في أساليبو 

 . الطرؽ التقميدية، كبات الفضاء اإلفتراضي كاحدا مف أكثر المجاالت التي يتـ فييا ىذا التدافع

إف الطمبة الجامعييف يتعاممكف بشكؿ مستمر مع الفضاء اإلفتراضي، كيستخدمكف شبكات 

ثارة النقاش فيما بينيـ، ككؿ مظاىر الصراع تتبدل أثناء  التكاصؿ كالفايس بكؾ خصكصا لمتداكؿ كا 

ىذه الدقائؽ أك الساعات التي يقضييا الطمبة أماـ الفايس بكؾ فإضافة إلى ميكالتيـ الفطرية 

كرغبتيـ في التحرر يجدكف حكافز كمجاالت تدفعيـ نحك الصداـ مع ىذا المكركث الذم يتسـ 

بالجبرية، غير أف الحاصؿ ىنا في كاقع طمبة الجامعة الجزائرييف أمر قد يثير الكثير مف 

اإلستفياـ، حيث أنو ككما قمت سابقا رغـ كؿ ما يتبدل مف مظاىر ال تمت لممقكمات كالعادات 

كالتقاليد كاألعراؼ اإلجتماعية بصمة إال أننا نجد ىذا الشباب الجامعي نفسو يثكر كبعنؼ إذا تمت 

إىانة رايتو الكطنية أك لغتو العربية أك دينو كلعؿ أبرز مظاىر اإللتفاؼ حكؿ مقكماتو ما حدث في 

عند انتشار الحممة المسيئة لمرسكؿ الكريـ محمد صمى اهلل عميو كسمـ ككيؼ التيبت جمكع الطمبة 

في مسيرات غضب ضد ىذه االنتياكات، أك ما حدث لسفارتنا بإحدل الدكؿ لما تطاكلكا عمى 

، أك ما حدث أيضا بعد تأىؿ المنتخب الكطني إلى كأس "المعطرة بدماء الشيداء"الراية الكطنية 

العالـ ككيؼ تـ تفعيؿ الفايس بكؾ بشكؿ كبير جدا في الحشد كدعـ المنتخب الكطني ليس حبا في 

نما في دالالت كرمزية إنتماء ىذا الفريؽ  . األشخاص فقط كا 

 

 



 خالصػة

عتمادا عمى الكثير مف الدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ،  تأسيسا عمى ىذه المؤشرات كا 

كرغـ كؿ المحاكالت الرامية إلى خندقو الطمبة أك تصنيفيـ عمى اختالؼ مذاىبيـ الفكرية كتنكع 

ثقافاتيـ في خانة التكافو أك السذج أك التعاطي معيـ كفؽ منطؽ الكصاية أك األبكة أك تسكيؽ رؤية 

تجردف مف كؿ مبادئيف األخالقية كقيميف الدينية كأصبحف "إعالمية عمى أف الطالبات الجامعيات 

، فإف النخب الطالبية الزالت ترافؽ التطكرات كبذكاء كبير كحساسية "يفعمف كؿ شيء مقابؿ الماؿ

بالغة كتصنع الحدث كتقدر الظركؼ تسبؽ كترتب أكلكياتيا عمى حسب مقتضيات الكاقع، كعطفا 

عمى كؿ ما سبؽ فإننا نستطيع القكؿ أنو كمف خالؿ الفرضيات التي تمت صياغتيا بإمكانية كجكد 

 .عالقة تفاعمية تربط بيف الفايس بكؾ باليكية الثقافية عند الطمبة الجامعييف
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 : تمييػػػػػػػػػػػػد 

   تعمؿ المتراكبات الفكرية ألم تكجو نظرم ميما كانت إنتماءاتو عمى بمكرة نسؽ 

سكسيكمعرفي لمنظكمة كاممة مف األداءات كالمميزات التي تختص بنمط معيف مف البحكث 

كالدراسات، كىي عمى تنكع مشاربيا النظرية كتعدد مصباتيا األكاديمية تصطمح عمى أرضيات 

مشتركة تتيح لمجميع االسترخاء مف حالة االستقطاب الحادة التي تمارسيا إيديكلكجياتيـ أثناء 

مساراتيـ اليكمية، كفي خضـ كؿ ىذه التفاعالت المعقدة ترتيف في الصكر البحثية النظرية 

منعطفات إلزامية تعمؿ عمى صيانة األداء األكاديمي آلم كاف كىك بالضبط ما نتممسو في 

اإلجراءات المنيجية، فبعد استكماؿ تحديد مشكمة البحث كتكضيح أىـ عناصرىا النظرية نستعرض 

في ىذا الفصؿ أىـ اإلجراءات المنيجية المتبعة كىي تشكؿ حمقة كصؿ حساسة كجد معقدة بيف 

التصكرات المفاىيمية كتجسيداتيا الميدانية أك ما يقابميا عمى أرضية الكاقع، مف خالؿ تحديد 

الخطكات التي تمكننا مف النزكؿ كجمع البيانات، كيضـ ىذا الفصؿ تكضيحا لإلجراءات كالكسائؿ 

كالتي سيستخدميا الباحث في النزكؿ الميداني مف فرضيات الدراسة كمجاليا إضافة الى المنيج 

 .كصكال الى األدكات المستخدمة في جمع البيانات

إف ىذا بالضبط ما نسعى لمعمؿ بو في ىذا الفصؿ محاكليف الربط بيف المجاليف النظرم 

كالتطبيقي بشكؿ ممنيج دقيؽ كحذر تجنبا النزالقات تفرغ المذكرة مف محتكاىا األصمي كتدفع بيا 

 .في متاىات فكرية كنظرية مغايرة

 



 :فروض الدراسة  : 1

لمتساؤالت المطركحة بغية ترشيد " افتراضية"تعمؿ فركض الدراسة عمى تقديـ رؤية تفسيرية 

مسار الباحث كتركيز جيده المبذكؿ في البحث تحقيقا باإلثبات أك بالنفي، إنطالقا مف ىذه الفكرة 

كتأسيسا عمى ما تـ جمعو مف مادة نظرية، كبعد سمسمة مف القراءات التي تـ فييا محاكلة ربط 

 :  المتغيرات ببعضيا باالعتماد عمى تكجييات األستاذ المشرؼ، ككذا االستئناس بالدراسات السابقة

لمباحثة سعاد ولد جاب اهلل، اليوية الثقافية العربية مف خالؿ : الدراسة األولى- 1

-09-01الصحافة اإللكترونية، دراسة وصفية لعينة مف الصحؼ االلكترونية العربية مف 

  مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عموـ اإلعالـ 2005-08-31 إلى غاية 2004

تناكلت الباحثة في دراستيا فكرة الصحؼ االلكتركنية المرتبطة أساسا بالفضاء  1واالتصاؿ

يصالو لمجميكر،  االفتراضي، كاإلعالـ االلكتركني ىك كاحد مف أسرع الكسائؿ في نقؿ الخبر كا 

كىك غير مكمؼ كمتخصص كالدراسة أشارت إلى أف اإلعالـ بدكره الرائد في الدفاع عف المعمكمة 

يجد نفسو أداة مف أدكات العكلمة كبالتالي إمكانية حدكث خمؿ في البنية الفكرية التي تركج ليا 

 : الصحؼ االلكتركنية كاردة جدا كمف ىنا كانت األسئمة التي طرحتيا األستاذة ممثمة في

 ما ىك كاقع الصحافة اإللكتركنية العربية؟ - أ

 ىؿ تمكنت الصحؼ العربية مف التكيؼ مع كسيطيا الجديد؟ - ب

  ما ىي التحديات التي تكاجو اليكية الثقافية العربية ؟ - ت
                                                           

اليكية الثقافية العربية مف خالؿ الصحافة اإللكتركنية، دراسة كصفية لعينة مف الصحؼ االلكتركنية العربية : سعاد كلد جاب اهلل1
، جامعة الجزائر مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـك اإلعالـ كاإلتصاؿ2005-08-31  إلى غاية 2004-09-01مف 

  2006 /21005غير منشكرة  



  ىؿ أسس العرب فكريا لعمميات اإلحتكاؾ التي تشيدىا اليكيات الثقافية لمعالـ العربي؟ - ث

 تطبيقي أما النظرم فقد 02 نظرم ك 02:  فصكؿ 04كانت الدراسة مسحية تناكلت الباحثة فييا 

الفصؿ / الكظيفة الثقافية لكسائؿ اإلعالـ في عصر العكلمة: الفصؿ األكؿ : تناكلت الباحثة 

شكؿ : كفي الجانب التطبيقي تناكلت . اليكية الثقافية العربية كتحديات عصر المعمكمات: الثاني

 الصحؼ االلكتركنية العربية مف ناحية الخدمات األركاف كالصكر

 اليكية الثقافية العربية : كالفصؿ الرابع

  صحيفة تمت متابعتيـ 22اعتمدت الباحثة عمى العينة الطبقية كفقا لألسمكب القصدم 

 : المنيج المسحي كاستعممت تحميؿ المضمكف النتائج سجمت كاألتي: منيج الدراسة 

 .الصحؼ االلكتركنية العربية في بدايات لتأقمميا مع البيئة االلكتركنية الجديدة - 1

 .تتجمى اليكية العربية أساسا في الديف اإلسالمي المغة العربية-  2

 .تكاجو اليكية العربية خطر العكلمة-  3

 .تبرز الصحؼ االلكتركنية بعض مالمح اليكية الثقافية بشكؿ طفيؼ - 4

 . ال تيتـ الصحؼ االلكتركنية بترقية كخدمة المغة العربية– 5

 . ال تساىـ مكاضيعيا كاسياماتيا الفكرية في الحفاظ عمى اليكية العربية– 6

عممت األستاذة سعاد عمى ربط مفيـك عميؽ المترسـ في اليكية الثقافية، بمجاؿ حديث نسبيا 

كىك الصحافة االلكتركنية، كاليكية الثقافية بأبعادىا الكاسعة تتشكؿ أثناء تفاعؿ العديد مف 

المحددات،كبالتالي يصعب كثيرا اإلشارة إلى مجمكعة مف الصحؼ ميما بمغ عددىا كىي المعمكمة 



كينضكم تحتيا كتاب ينتمكف إلى أيديكلكجيات ،بخطيا االفتتاحي الذم تعمؿ عمى الدفاع عنو

مختمفة قد تصؿ إلى التناقض أحيانا يصعب كثيرا تجريد ىذه الصحؼ مف خمفياتيا كالتعاطي مع 

 .مكاضيعيا بحيادية تامة

 

بف عيسى محمد الميدي، كانوف جماؿ، مستخدمي االنترنيت في :  الدراسة الثانية 2

المجتمع الجزائري بيف اليوية المستقمة واليوية المغتربة، دراسة لعينة مستخدمي االنترنيت 

 درس الباحثاف إشكالية مرتبطة بمستخدمي االنترنيت كتكجياتيـ في االنترنيت، 1بمدينة ورقمة

بمعنى المضاميف الثقافية كنط التعاطي مع المكاضيع التي يتداكلكنيا، ىؿ ىي ثقافة استيالكية 

 .فقط تجاه المكاضيع المطركحة أـ أنيا ذات داللة معبرة ترقى الى درجة تشكيؿ ىكية منتجة

 : كقد طرح الباحثاف األسئمة اآلتية

ىؿ أف مستخدمي االنترنيت في الجزائر يتفاعمكف في مجاالت اجتماعية ذات مضاميف ثقافية  -

 خاصة كنكعية ترقى إلى تشكيؿ مجتمع منتج ليكية مستقمة؟

 أـ أف المجاالت التي يتداكليا مجاالت تفاعمية كاستيالكية كمنتجو ليكية مغتربة؟  -

كمف أجؿ إتماـ الدراسة فقد اتجو الباحثاف إلى المنيج الكصفي، معتمديف عمى استبياف كزع عمى 

 مقيى انترنيت 96 كقدر مجتمع البحث بػ2010عينة مف مستخدمي االنترنيت بمدينة كرقمة سنة 

عف طريؽ /  مقاىي كعينة مستخدمي االنترنيت فقد كانت عرضية 10 أم %10كانت العينة 
                                                           

مستخدمي االنترنيت في المجتمع الجزائرم بيف اليكية المستقمة كاليكية المغتربة، دراسة : بف عيسى محمد الميدم، كانكف جماؿ 1
، مجمة العمـك االنسانية كاالجتماعية، عدد خاص بالممتقى الدكلي االكؿ حكؿ اليكية لعينة مستخدمي االنترنيت بمدينة كرقمة

 .كالمجاالت االجتماعية في ظؿ التحكالت السكسيكثقافية في المجتمع الجزائرم، جامعة كرقمة



كقد خمصت الدراسة .  فرد250 مستخدـ لالنترنيت إجمالي 25الصدفة كفي النياية قدر العدد بػػ 

 : الى 

 . اناث%25.69 مقابؿ %74.31 غالبية مستخدمي االنترنيت ىـ مف الذككر -1

 . سنة 35–18 أعمار المستخدميف تتراكح بيف -2

 . ذك التأىيؿ الجامعي ىـ األكثر استخداما-3

 . غالبية مستخدمي االنترنيت ال يستطعكف التخمي عف استخدامو-4

 ىذه التفاعالت تتيح لمستخدمي االنترنيت إعادة إنتاج رمكز كتفاعالت إيجابية تعزز -5

 .انتماءاتيـ

 مستخدمي االنترنيت ال ينتجكف مضاميف كرمكز جديدة كىـ ال يتأثركف بالتفاعالت -6

 .الحاصمة حكليـ

 . تخضع تأثرات االفراد المستخدميف لمدة استعماليـ لالنترنيت ككذا نكعية المتعامميف معيـ-7

يبدك أف مكضكع الدكتكر بف عيسى محمد كاألستاذ كانكف جماؿ، حكؿ اليكية المستقمة كاليكية 

المغتربة جد عميؽ كمثير لالنتباه ذلؾ أف العكلمة بأسسيا كمقدراتيا تعمؿ عمى استنساخ صكر 

كنماذج متشابية تديف ليا بالكالء، غير أف حصر الدراسة في كالية كرقمة كبخصكصية كالية كرقمة 

كمجتمع محافظ يضفي عمى النتائج نكعا مف التحفظ ذلؾ أف ما يكجد في الكاليات الكبرل 

إلخ، مف خصكصيات كانفتاح يجعؿ مف الصعب تكيؼ ...كالعاصمة، قسنطينة، عنابة، كىراف

كاألكثر مف ذلؾ أف الباحثيف اكتفيا برصد عدد قميؿ مف المستخدميف الذيف قد . النتائج عمييا



تتكرر إجاباتيـ بمجرد تغير مقيى االنترنيت طيمة مدة البحث، كىك ما يجعؿ الدراسة في حرج 

 .كبير تجاه تقيـ نمط المستخدميف كاتجاىاتيـ كغيرىا مف مؤشرات البحث

أحمد عمي كنعاف، الشباب الجامعي واليوية الثقافية في ظؿ العولمة : الدراسة الثالثة / 3

 1الجديدة، دراسة ميدانية عمى طمبة جامعة دمشؽ

  ييدؼ الباحث الى بياف نظرة الشباب الجامعي لمفيـك اليكية الثقافية، معرفة اثر العكلمة في 

 .الشباب الجامعي، تحديد رؤية الشباب الجامعي المستقبمية

 كحصر الباحث عينتو في طمبة الميسانس تربية حديثة كبعض مف طمبة الماجستير كقد استخدـ 

 .الباحث المنيج الكصفي، مستعينا باالستمارة ككاحدة مف أدكات جمع البيانات

 : كقد خمصت الدراسة الى 

الشباب الجامعي يتطمع الى المحافظة عمى اليكية الثقافية النابعة أصالة انتمائو لألمة  -

 .العربية

 .الشباب الجامعي يرفض العكلمة  -

 .يسعى الشباب الجامعي الى االطمئناف نحك مستقبمو اكثر مف اىتمامو بالعكلمة كتأثيراتيا -

تحيمنا خالصة دراسة األستاذ الدكتكر عمى كنعاف إلى التأمؿ في نزعة الشباب العربي نحك 

 .األصالة كالحفاظ عمى مقدراتو كاالستئناس بمكركثو الثقافي

                                                           
ممتقيات  . الشباب الجامعي كاليكية الثقافية في ظؿ العكلمة الجديدة، دراسة ميدانية عمى طمبة جامعة دمشؽ: أحمد عمي كنعاف 1

 .2008دمشؽ عاصمة الثقافة العربية،



 بف عيسى :  كدراسة لمباحثة سعاد ولد جاب اهللدراسة  : إف الدراسات السابقة التي تـ سردىا    

 جاءت في إطار معرفي أحمد عمي كنعاف:  ، إضافة إلى دراسة محمد الميدي، كانوف جماؿ

كعممي محدديف كقدمت خدمة لمحقؿ األكاديمي مف خالؿ بناء تمييدات عممية تعتمد عمى رؤية 

 .منيجية في تحقيقيا لمقضايا التي تناكلتيا بالبحث

 :        ىناؾ نقاط تقاطع بيف الدراسات الثالثة كيمكف إجماليا في 

 .الدراسات اىتمت بالبحث في مكضكع اليكية الثقافية  -

 .الدراسات الثالثة اىتمت بكاقع الفضاء الرقمي -

الدراسات الثالثة أبرزت صكر كمضاميف تؤكد عمى أف الفضاء الرقمي يمكف استغاللو في  -

 .خدمة فكرة معينة

اشارت دراسة الدكتكرة سعاد إلى أف الصحؼ االلكتركنية ال تبرز في طياتيا أفكار ذات صمة  -

 .باليكية الثقافية إال قميال

بينما أكد كؿ مف الباحثيف بف عيسى محمد ككانكف جماؿ إلى أف الشباب الجامعي مف اكثر  -

 .شرائح الشباب استعماال لمفايس بكؾ

كاتفقت الدراسة التي أجراىا كؿ مف بف عيسى مع كانكف كدراسة احمد كنعاف عمى أف  -

 .الشباب الجامعي ال يتأثر بما تقدمو لو ىذه الفضاءات االلكتركنية

كينزع الشباب الجامعي أكثر لفكرة االىتماـ بمستقبمو كاالنطكاء عمى ذاتو اكثر مف اىتمامو  -

 .بمحيطو



 باألخص اإلشارة الرابعة كاإلشارة         إف ىذه اإلشارات يمكف ليا أف تعطينا مبدئيا رؤية

ضعؼ استخداـ الرسائؿ ذات الطبيعة اليكياتية الثقافية كبيف : األخيرة حكؿ كجكد تكامؿ بيف

عزكؼ الشباب عف التكجو نحك ىذه المضاميف كانكفائيـ بشكؿ أساسي نحك اىتماميـ بمشاغميـ 

كتككيف مستقبميـ، كىذا ما كرد في دراسة احمد كنعاف كىي دراسة عمى الشباب الجامعي السكرم 

 .جامعي جزائرم" غالبيتو"كدراسة كانكف مع بف عيسى كىي عمى شباب 

ستجابة لمتطمبات المكضكع فإننا  إذا كنظرا الحتياجات المكضكع كمع تقدمنا في البحث كا 

 : نعرض الفرضيات اآلتية

تكجد عالقة بيف إستخداـ الطمبة الجامعييف لمفايس بكؾ كرؤيتيـ لمعادات :  الفرض األوؿ -

فمف خالؿ الدراسات السابقة كجممة المعطيات النظرية الدالة بخصكص مبدأ تعاطي . اإلجتماعية

الطمبة مع الفايس بكؾ كمناقشاتيـ المتشعبة عمى صفحاتيـ فقد قدمنا فرضية كجكد عالقة بيف 

إستخداـ الطمبة الجامعييف لمفايس بكؾ كبيف رؤيتيـ لمعادات االجتماعيف بغية التأكد مف صدقية 

 .ىذه الفرضية في العمؿ الميداني

. يناقش الطمبة الجامعيكف مسألة التقاليد اإلجتماعية عمى شبكة الفايس بكؾ: الفرض الثاني -

ليس بعيدا مف الفرض األكؿ كعمى اعتبار أف التقاليد اإلجتماعية كاحدة مف أبعاد اليكية الثقافية، 

فقد قدرنا كبعد االطالع عمى الدراسات السابقة كباالستناد الى الجانب النظرم مع تكجييات األستاذ 

 .المشرؼ افتراض أف الطمبة يناقشكف مسألة التقاليد اإلجتماعية عمى صفحات الفايس بكؾ

تكجد عالقة بيف استخداـ الطمبة الجامعييف لمفايس بكؾ كمسألة األعراؼ : الفرض الثالث -

كىي حقيقة جزئية جد ميمة نظير الخمط الحاصؿ بيف المفاىيـ الثالث، غير أف . اإلجتماعية



األعراؼ اكتست طابعا متفردا جراء عمميا عمى االختصاص في مجاؿ القكانيف المتفؽ عمييا ككذا 

لممارستيا نكعا مف اإلكراه عمى الجميع، فأردنا البحث في كجكد عالقة بيف استخداـ الطمبة 

 .الجامعييف لمفايس بكؾ كمسألة األعراؼ اإلجتماعية

 تكجد عالقة بيف استخداـ الطمبة الجامعييف لمفايس بكؾ كبيف المغة :الفرض الرابع -

 كالمغة كما ىك معمـك تشكؿ كاحدة مف أىـ الدالالت عمى حضارة األمـ .المستعممة في نقاشاتيـ

كعمى غمبة الدكؿ التي تحكؿ فرض نمطيا المغكم عمى البقية، كنتيجة لخمفيات الصراع المتكاتر 

 .عبر الزمف افترضنا كجكد عالقة بيف استخداـ الطمبة الجامعييف لمفايس بكؾ كبيف المغة المستعممة

 :   مجاالت الدراسة  : 2

تكتسي عممية تحديد المجاؿ المكاني كالزماني كالبشرم أىمية معتبرة في مجاؿ البحكث التي 

تعتمد عمى الدراسات الميدانية، فالظاىرة االجتماعية تختمؼ بالمطمؽ عف الظكاىر الطبيعية إال في 

جكانب محددة لذلؾ فيي ال تتسـ بالثبات، بؿ تعتبر النسبية كاحدة مف ابرز محددات الدراسات 

 قد تختمؼ عف xاإلنسانية كاالجتماعية، كىي تعني أف النتائج التي تـ تحصيميا في الحيز الزماني 

نفس الشيء بالنسبة لممكاف كالعينة، كبالتالي فإف  yالنتائج الذم تـ تحصيميا في الحيز الزماني  

عممية ضبط مجاالت الدراسة ترفع الحرج عف الباحث الذم تكمؼ بمسؤكلية أخالقية بداية قبؿ أف 

 .تككف عممية في نقؿ الكقائع بأمانة عممية

 

 



 :  المجاؿ المكػاني 2/1

كاحدة مف أىـ جامعات الجزائر، تقع في كاليػػػة بسكرة في الشرؽ  :جامعة محمد خيضر بسكرة 

 تـ ترقيتيا إلى مركز 1992 معاىد ثـ في سنة 3 مككنة مف  1984الجزائرم تـ فتحيا سنة 

كىي اليـك في تشيد حركية مميزة .  تـ اعتمادىا كجامعة1998 معاىد إلى غاية 06جامعي يضـ 

 ألؼ 30 إقامة جامعية، تضـ أزيد مف 13 كميات ك06: أقطاب جامعية بػػ03فقد تكسعت لتشمؿ 

 .1طالب جامعي كفي األتي سنعرض ما تـ إدراجو في مكقع جامعة بسكرة

 :نبذة عف الجامعة 

كانت المعاىد الكطنية تتمتع باستقاللية (: 1992-1984)مرحمة المعاىد : المرحمة األولى

 إدارية، بيداغكجية كمالية كتتكفؿ ىيئة مركزية بالتنسيؽ بينيا

 (1984/08/18 المؤرخ في 84-254المرسـك )المعيد الكطني لمرم  -

 (1984/08/05 المؤرخ في 84-253المرسـك رقـ )المعيد الكطني لميندسة المعمارية  -

 (1986/08/18 المؤرخ في 86-169المرسـك رقـ )المعيد الكطني لمكيرباء التقنية  -

تحكلت ىذه المعاىد إلى مركز  :1998)–1992)مرحمة المركز الجامعي : المرحمة الثانية

 تـ فتح معاىد 1992، منذ عاـ 1992/07/07 في 92-295جامعي بمقتضى المرسـك رقـ 

 : أخرل
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 معيد العمـك الدقيقة 

 معيد العمـك االقتصادية 

 معيد األدب العربي 

 معيد اليندسة المدنية 

 معيد اإللكتركنيؾ 

  معيد عمـ االجتماع

 (إلى يومنا ىذا - 1998)مرحمة الجامعة : المرحمة الثالثة

 تحكؿ المركز الجامعي إلى جامع 1998/7/07 المؤرخ في 98-219بصدكر المرسـك رقـ 

 المعدؿ 04-255 صدكر المرسـك التنفيذم رقـ 2004/08/24 تـ في ،تضـ ثالث كميات

 كالمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ 1998/7/7 المؤرخ في 98-219لممرسـك التنفيذم رقـ 

 :بحيث أصبحت الجامعة تتككف مف ست كميات ىي

 كمية العمـك كالتكنكلكجيا 

 كمية العمـك االنسانية 

 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية 

 كمية العمـك االقتصادية كالتسيير 

 كمية اآلداب 

  كمية العمـك الدقيقة



 الوضعية الحالية

فيفرم 17 ىػ المكافؽ لػ 1430 صفر 21 المؤرخ في 09-90ثـ جاء المرسـك التنفيذم رقـ 

كأصبحت  1998/07/07 المؤرخ في 98-219، الذم يعدؿ كيتمـ المرسـك التنفيذم رقـ 2009

 :الجامعة تتككف مف ستة كميات ىي

 كمية العمـك الدقيقة كعمـك الطبيعة كالحياة -

 لكجياككمية العمـك كالتكف -

 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية -

 كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية -

 كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير -

 كمية اآلداب كالمغات -

 بحيث أصبحت 98-219 مف المرسـك التنفيذم رقـ 4كما عدؿ المرسـك التنفيذم المادة 

 العامة كالمكتبة المركزية أربع نيابات مديرية تكمؼ عمى األمانةتضـ مديرية الجامعة زيادة عمى 

 :التكالي بالمياديف اآلتية

 نيابة مديرية الجامعة لمتككيف العالي في التدرج كالتككيف المتكاصؿ كالشيادات 

 نيابة مديرية الجامعة لمتككيف العالي في ما بعد التدرج كالتأىيؿ الجامعي كالبحث العممي 

 نيابة مديرية الجامعة لمعالقات الخارجية كالتعاكف كالتنشيط كاالتصاؿ كالتظاىرات العممية 

  نيابة مديرية الجامعة لمتنمية كاالستشراؼ كالتكجيو



 :  المجػاؿ البشري  2/2

   ككف ىذه الدراسة اختصت باليكية الثقافية عند الطمبة الجامعييف فقد حصرنا مجالنا البشرم في 

شريحة طمبة جامعة بسكرة ككاحدة مف شرائح المجتمع، كىذا التركيز عمى ىذه الشريحة يندرج 

تحت العديد مف االعتبارات مف بينيا اعتبار أف الجامعة مشتمة المجتمع تخرج لو اإلطارات في 

مختمؼ المجاالت التي يحتاجيا في سيركرتو اإلنمائية، كبالتالي فإف ىذه الشريحة أكثر حساسية 

مف غيرىا لمكقعيا كظيفتيا كمتكسط سنيا باستعداداتيا الفكرية كالجسدية، كالمقصكد بالطمبة 

الطمبة الذيف يزاولوف دراستيـ في الجامعة بمختمؼ فروعيا وتخصصاتيا أو : الجامعييف ىنا 

حصصيا في المحاضرات أو األعماؿ التوجييية أو األعماؿ التطبيقية ويحمموف رقـ تسجيؿ بعد 

. نجاحيـ في تحصيؿ شيادة البكالوريا ويتمتعوف بكامؿ الحقوؽ البيداغوجية أو اإلجتماعية

ككما سبؽ أف ذكرنا فإننا في دراستنا ىذه قد قمنا بحصر المجاؿ البشرم في طمبة جامعة بسكرة 

 طالب جامعي، بمختمؼ إختصاصاتيـ كفركعيـ العممية 30000: البالغ عددىـ اإلجمالي أزيد مف

 .األدبية أك التقنية

  :عينة الدراسػػة

بما أنو تـ حصر العينة في طمبة جامعة بسكرة فإننا نشير الى أف ىذه العينة تمتمؾ قدرات 

ذىنية خكلتيا التعامؿ مع الفايس بكؾ كىي قادرة عمى التمييز كتمتمؾ كفاءة عالية مقارنة ببعض 

الشرائح المجتمعية األخرل، كبما أف مجتمع البحث ىك طمبة جامعة بسكرة أساسا البالغ عددىـ 

 : طالب جامعي كىـ مجتمع متجانس نسبيا فقد سجمنا االعتبارات اآلتية 30000إجماال 



 . سنة 23سنة إلى غاية 18 السف متقارب مف  -

 .المكاف كاحد جامعة بسكرة  -

 .المستكل العممي متقارب -

 . االنتماء الديني متجانس -

عتمادا عمى اإلطار المنيجي لممكضكع كالدراسة كصفية فإننا إخترنا أف تككف العينة  : كا 

 كسننطمؽ مف االحصائيات الرسمية التي صرح بيا السيد رئيس الجامعة .عشوائيػػػة بسيطػػػػػة

 06 يـك 2014-2013األستاذ الدكتكر بمقاسـ سالطنية في حفؿ افتتاح المكسـ الجامعي 

  : ـ2013أكتكبر

 572ك  (ماستر+ ليسانس ) طالبا في التدرج 27355إجمالي الطمبة كصؿ ىذه السنة إلى 

أم . د.ـ. طالبا في الدكتكراه ؿ325 طالبا في الدكتكراه منيـ 1832طالبا في الماجستير ك 

 45 أستاذا دائما بعد التحاؽ 1218ك يشرؼ عمى تأطير ىؤالء .  طالبا30000بمجمكع يفكؽ 

أستاذا مساعدا صنؼ ب في عممية التكظيؼ األخيرة مما يجعؿ نسبة التأطير اإلجمالية في حدكد 

 04 طالبا ك ىي نسبة قريبة جدا مف المستكل العالمي، بعد مضي أزيد مف 24أستاذ كاحد لكؿ 

أشير إتصمنا بنيابة عمادة الجامعة لتحصيؿ العدد النيائي لمطمبة كذلؾ بعد مجمؿ العمميات 

قدر عدد الطمبة المسجميف في التدرج ": البيداغكجية التي تـ إجراؤىا فتـ تزكيدنا بالبيانات اآلتية 

باالعتماد عمى ىذه  طالب 26209ـ بػ2014مارس 23:بتاريخ (ميندس+ماستر+ليسانس)

أما : " المعطيات كلتحصيؿ نسبة العينة بشكؿ اكثر دقة فإننا نستعرض مقكلة لػ مكريس أنجرس 

في المجتمع الذم يقدر بعشرات اآلالؼ أك عشرات المئات مف اآلالؼ مف العناصر، عمى عكس 



 مف مجتمع البحث يككف كافيا 01%ما قد نفكر فيو تمقائيا فاألجدر إال نضيؼ حاالت كثيرة، ألف 

 طالب في التدرج 26209: بما أف مجتمع البحث ىك طمبة جامعة بسكرة كالمقدر عددىـ بػػ. 1"

 غير أنا قدرنا %1كالنسبة المأخكذة التي ستككف كافية إبتداء ىي  (ميندس+ ماستر+ ليسانس)

ستئناسا بآراء أكثر لتأسيس %3رفع النسبة إلى  قاعدة بيانات يعتمد عمييا  ضمانا لتمثيؿ أكبر كا 

في إستقصاء المعرفة حكؿ المجتمع الطالبي في ىذه النقطة بالذات، كبالتالي فإننا نخمص إلى 

 (س)نرمز لحجـ العينة بالحرؼ :  المعادلة التالية

 %100 طالب                26209

  طالب 100 = 786(/03x26209)=           س %03          س               

 

 

 

 

 

 .  كميات 06مكزعة عمى .  طالب 786: حجـ العينة ىك :  إذف

 
                                                           

، دار القصبة لمنشر، منيجية البحث العممي في العمـك االنسانية تدريبات عمميةمكريس انجرس، ترجمة بكزيد صحراكم كأخركف،  1
  .319، ص02، ط 2006

 العينة مف طمبة كؿ كميػة % عدد الطمبة الكميػػة

  طالب181 = %23 6124 كمية العموـ الدقيقة والطبيعة والحياة

  طالب157 = %20 5148 كمية العمـو والتكنولوجيا
  طالب63 = %08 1937 كمية الحقوؽ والعمـو السياسية

  طالب181 = %23 6096 كمية اآلداب والمغات 

  طالب79 = %10 2656 كمية العموـ اإلقتصادية وعموـ التسيير 

  طالب 126 = %16 4248 كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية 

  طالب 787 = %100 26209 المجمػوع 



  :المجػاؿ الزماني  2/3

 2013/2014: المكسـ الجامعي  

  2014 أكتكبر إلى غاية 2013مف شير أكتكبر

 : المقاربػة النظريػة المعتمدة في الدراسة- 

تعتبر التفاعمية الرمزية كاحدة مف البدائؿ النظرية التي نشأت في  : النظريػة التفاعػميػة الرمزيػة

كقت كانت تعيش فيو النظرية اإلجتماعية أزمة حقيقية في ظؿ عجز المقاربات الشمكلية، 

كالتفاعمية الرمزية مرتبطة بمؤسسيا جكرج ىربرت ميد مف جامعة شيكاغك الذم أسسيا منذ 

 : ثالثينات القرف الماضي، كتقـك ىذه المقاربة عمى النقاط التالية 

اإلنساف يحكؿ اإلشارات أك اإليحاءات أك تعبيرات الكجو إلى رمكز ذات داللة تنطكم عمى  -

 .معاني

 . بناء عمى ىذه المعاني يكيؼ اإلنساف أفعالو ك ردكد أفعالو كيختار سمككياتو -

 . تتشكؿ ىذه المعاني مف خالؿ المكركث االجتماعي ىك الذم نتاج التفاعؿ اإلنساني -

ىذه المعاني تتشكؿ ك تتعدؿ كتحدد بناء عمييا التكقعات المرتبطة بسمكؾ األفراد مشكمة  -

 .األدكار

 تعمؿ التنشئة اإلجتماعية عمى ضماف الحفاظ عمى القيمة المعرفية كالعاطفية لمرمكز  -

 .كالمعاني



تعمؿ التفاعمية الرمزية عمى رسـ المجتمع اإلنساني في صكرة ذكية قادرة عمى تمقى اإلشارات 

كالرمكز كتأكيميا ثـ إعطائيا دالالتيا المنطقية التي تنضكم تحتيا العديد مف األفكار كالقيـ، ثـ 

بناء عمى ذلؾ ترتسـ في ذىف األفراد صكرة نمطية عما يمكف أف يعممو األخر في إطار الدكر 

المتكقع منو، كبناء عمى ىذه الفكرة األخيرة تتاح لمفرد إمكانية تفسير سمككيات األخر كالتنبؤ 

نطالقا مف ىذه المقاربة يعمؿ في إطار التفاعؿ يتمقى كيرسؿ . بمساره إذا فالفرد داخؿ المجتمع كا 

ثـ ينتظر ردكد األفعاؿ ليعيد نفس العممية التفاعمية التأثير كالتأثر مشكال بذلؾ نسقا تفاعميا 

، كىك "ال داللة لو"منتظما، كأم سمكؾ لإلنساف السكم ال يمكف أف يككف ناتجا بشكؿ عفكم 

يخضع في بناء منظكمتو القيمية إلى عممية التنشئة التي تعرض ليا إلى محيطو إلى بيئتو الفكرية 

 .كالثقافية كالعممية كاألخالقية إلى مدل تكيفو مع قيمو كعاداتو كتقاليده كأعرافو اإلجتماعية

كالطمبة الجامعيكف الذيف يتعاطكف مع الفايس بكؾ إنما ىـ في سياؽ تفاعمي بإمتياز مف 

خالؿ تعميقيـ نقدىـ حكاراتيـ طرح إنشغاالتيـ عبر ىذا الفضاء االفتراضي، مما قد يكسبيـ قيـ 

كرمكز ذات دالالت مختمفة كىك ما نحف بصدد البحث عنو كما إذا كاف ذا صمة بيكيتيـ الثقافية 

 .أـ ال

 : المنيج المستخدـ  - 3

 بعضتـ تناكلو مف قبؿ  كالفايس بكؾ تحديدا قد  شبكات التكاصؿ اإلجتماعيمكضكعبما أف 

مف الدارسيف كالباحثيف بمختمؼ أبعاده، كألف مسألة اليكية الثقافية شغمت حيزا معتبرا مف دراسات 

، كنظرا لتكفر مجمكعة مف المذكرات كاألبحاث حكؿ ىذه كالميتميفبحاث االجتماعييف أك



 ىذا محاكليف تركيز الضكء أكثر عمىة مغايرة بأبعاد مخالؼالمتغيرات، فإننا اعتمدنا زاكية 

ييتـ بدراسة الظاىرة االجتماعية كما  الذم المنيج الوصفي :مستخدميف مف ىذه الزاكية المكضكع 

 ،ىي في الكاقع كيركز عمى كصفيا بشكؿ دقيؽ مف خالؿ التعبير عنيا كيفيا بكصؼ خصائصيا

كىك  .مجمكعة جداكؿ كأرقاـ إحصائية تقدـ صكرة تقديرية عف الظاىرةإستعماؿ ككميا عف طريؽ 

تكجد عالقة بيف : منيج يتسـ بالسيكلة كالمركنة النسبية حيث انطمقت الدراسة مف فرض رئيسي 

شبكات التكاصؿ اإلجتماعي كاليكية الثقافية عند الطمبة الجامعييف؟ كقد استدلينا في طريؽ البحث 

عف إجابة ليذا التساؤؿ بالعديد مف الدراسات النظرية كالمقكالت كاآلراء التي صبت في خدمة ىذا 

البحث إضافة الى العمؿ الميداني مف خالؿ اعتماد استمارة تـ تطبيقيا عمى عينة مف طمبة جامعة 

ساعدنا في انجاز الجانب الميداني " المنيج الكصفي"محمد خيضر بسكرة، لذلؾ فاعتمادنا عميو 

 .كربطو بالجانب النظرم بشكؿ عممي فعاؿ

نظرا لخصكصية العينة كطبيعة المكضكع كالمنيج المستخدـ فإننا : أدوات جمع البيانات  -4

 :سنعتمد إلى إستخداـ

   .االستمارة.* المقابمة . * المالحظة* 

 : تـ تقسيـ االستمارة إلى قسميف 

 قسـ احتكل عمى مجمكعة البيانات العامة الخاصة بالمبحكثيف، مف حيث ككنيـ طمبة – 1

 .جامعييف بخصائصيـ المختمفة

  سؤاؿ مكزعة عمى أربعة محاكر56:  احتكل القسـ الثاني عمى مجمكعة مف األسئمة عددىا– 2



  يبحث ىذا  : إستخداـ الطمبة لمفايس بوؾ ورؤيتيـ لمعادات اإلجتماعية :المحور األوؿ

المحكر عف كجكد ارتباط بيف إستخداـ الطمبة لمفايس بكؾ كبيف أفكارىـ كتصكراتيـ عف العادات 

اإلجتماعية، عممية التحقؽ ىذه تتيح الفرصة لتككيف فكرة كاقعية عف مدل كجكد عالقة بيف الفايس 

 .بكؾ كتصكرات االفراد 

 يبحث ىذا المحكر عف : مناقشة الطمبة لمسألة التقاليد اإلجتماعية : المحور الثاني

إمكانية مناقشة مسألة التقاليد االجتماعية عمى صفحات الفايس بكؾ مف طرؼ الطمبة الجامعييف، 

 .كالفكرة األساسية ىي التأكد مف مسألة كجكد نقاش بخصكص مسألة التقاليد االجتماعية

  يبحث ىذا : استخداـ الطمبة لمفايس بوؾ ومسألة األعراؼ االجتماعية :المحور الثالث

المحكر عف إمكانية كجكد عالقة بيف استخداـ الطمبة لمفايس بكؾ كبيف مسألة األعراؼ بالنسبة 

 .ليـ

  يبحث ىذا : استخداـ الفايس بوؾ والمغة المستعممة أثناء النقاش : المحور الرابع

المحكر عف إمكانية كجكد عالقة بيف إستخداـ الطمبة لمفايس بكؾ كنمط أك نكع المغة المستعممة 

 :كفي اآلتي جدكؿ يكضح تكزيع األسئمة عمى المحاكر كنسبيا المئكية.فيو

 

 

 



 المئوية     %        عدد االسئمة       رقـ االسئمة     محوراالستمارة

استخداـ : المحور األوؿ
الطمبة لمفايس بوؾ ورؤيتيـ 

 لمعادات االجتماعية

 

 20 ػػػػػػػػػػػػػػػػ 1

 

  سؤاؿ20

 

35.71% 

مناقشة : المحور الثاني
الطمبة الجامعييف لمسألة 

 التقاليد االجتماعية

 

 31 ػػػػػػػػػػػػػػ 21

 

  سؤاؿ11

 

19.64% 

استخداـ : المحور الثالث
الطمبة لمفايس بوؾ ومسألة 

 االعراؼ االجتماعية

 

 47 ػػػػػػػػػػػػػػػ 32

 

  سؤاؿ16

 

28.57% 

استخداـ  :المحور الرابع
الطمبة لمفايس بوؾ والمغة 
 المستعممة أثناء النقاش 

 

 56 ػػػػػػػػػػػػػػ 48

 

  أسئمة09

 

16.07% 

    كقد قمنا في البداية بعرض االستمارة األكلية عمى فئة مف الطمبة قدر عددىا بعشريف 

طالب، كخمصنا مف خالؿ معالجة إجابات المبحكثيف الى أف بعض األسئمة تحتاج الى تعديؿ 

كأخرل الى الحذؼ كىك ما كاف بالفعؿ، ثـ أعدنا طرح النسخة المعدلة مف األسئمة التي كانت 

 سؤاؿ عمى نفس العينة االبتدائية كتحصمنا عمى 56 سؤاؿ فأصبحت بشكميا الحالي62تحكم 

نفس االجابة، كىك ما شكؿ لنا مؤشرا إيجابيا حكؿ صدقية االستمارة بعدىا قمنا بتطبيقيا 

 طالب كطالبة في 786:باالستئناس بتكجييات األستاذ المشرؼ عمى العينة المقدر عددىا بػ

 .جامعة محمد خيضر بسكرة

  



 : خالصة 

 إف فصؿ اإلجراءات المنيجية لمدراسة يعد بمثابة حمقة كصؿ بيف الشؽ النظرم كالشؽ 

التطبيقي لمدراسة، ذلؾ أنو يعد تمييدا لمكلكج إلى المعالجات اإلحصائية كاألرقاـ المعبرة عف العمؿ 

الميداني إجماال باالستناد إلى المقدمات النظرية في اإلطار التصكرم المنيجي لمبحث، كتتسـ 

عممية تحديد األساليب المنيجية فيو بالحذر كما كتشغؿ حيزا ىاما ككبيرا مف جيد كتفكير الباحث 

ذلؾ أف ضبطيا بدقة يتيح لو تكممة الجانب التطبيقي كمعالجات المعطيات اإلحصائية بأكثر 

راحة، أما إذا حدث أم خمؿ فإنو سينعكس عمى شاكمة اضطراب يؤدم الى سيركرة البحث في 

بطريقة ال تخدـ الجانب النظرم كاحتياجات ابحث إجماال، لذا فإنو غالبا " الميداني"شقو التطبيقي 

ما يطمب مف الطمبة التركم كالكياسة في معالجة ىذا الفصؿ، كىك بالضبط ما كجو إلى شخصيا 

 .مف طرؼ األستاذ المشرؼ مرات كمرات خصكصا في ىذا الفصؿ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عرض ومناقشة النتائج : الفصؿ السادس

 

عرض وتحميؿ النتائج  : أوال 

 

مناقشة النتائج واختبار الفرضيات  : ثانيا 

 

االستخالصات  : ثالثا

 

 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمة  

 

قائمة المصادر والمراجع 

 

 

 

 

 



 :تمييػد 

بعد سمسمة مف اإلجراءات المنيجية التي تـ إتباعيا بصرامة طيمة العمؿ عمى الجانب 

النظرم مف المذكرة في فصكلو الخمسة، كبعد الشركع في إعداد استمارة االستبياف كالنزكؿ بيا إلى 

الطمبة مف خالؿ تطبيقيا عمى العينة كبعدما تـ جمع األداة ثـ تفريغيا في جداكؿ تكرارية بغية 

تكميـ المعطيات لنتمكف مف االقتراب مف القراءات المكضكعية حكليا، يأتي ىذا الفصؿ لتقديـ 

نتمائيا إلى دائرة المعقكؿ عمميا كبطريقة مثبتة منيجيا أك العكس  رؤية حكؿ كاقعية الفرضيات كا 

تجاه مكضكع شبكات التكاصؿ اإلجتماعي كاليكية الثقافية عند الطمبة الجامعييف، إف الغرض 

ىؿ تكجد : الركيزم مف كامؿ ىذه اإلجراءات المتعبة ىك محاكلة اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي 

عالقة بيف شبكات التكاصؿ االجتماعي كاليكية الثقافية عند الطمبة الجامعييف؟ ىذا المكضكع الذم 

يحكم في طياتو عديد اإلشكاالت كالتفرعات بؿ كالتداخالت فإف كنا عالجنا المكضكع مف زاكية 

معينة فإننا ال ننفي مطمقا تشابؾ دالالت ىذا المحكر مع العديد مف المجاالت كالتخصصات بؿ 

كالفكاعؿ الحقيقية عمى أرضية الكاقع، اليمكف سمخ شبكات التكاصؿ االجتماعي كاليكية الثقافية 

عف بقية العناصر االقتصادية كالسياسية كالفكرية كالعقدية فالعالـ اليـك في منظكره العاـ بات أكثر 

تعقيدا كؿ شيء مستقؿ تابع لكؿ شيء ىي الفسيفساء األكاديمية التي تتميز بيا الحقكؿ 

االجتماعية غير أنيا في آف الكقت تعاني منيا، إننا نالمس حدكد الظكاىر فحسب إنطالقا مما 

 .تكافر لدينا مف عمـ كجيد كعمؿ ك كسائؿ كأفكار



نصؿ في المرحمة األخيرة إلى محاكلة عرض كتحميؿ البيانات الميدانية المحصؿ عمييا، 

كتقديـ قراءات باالستناد إلى ما تـ سابقا كباالستئناس بالدراسات السابقة ككذا تكجييات االستاذ 

 المشرؼ

 : عرض وتحميؿ النتائج  :  -1

 :  تطبيؽ االستمارة 1/1

إستنادا إلى احتياجات المذكرة كالتزاما بقراءات فصؿ اإلجراءات المنيجية فإنو تـ تطبيؽ 

طالب، كتـ االستعانة في 786: االستمارة عمى عينة عشكائية مف طمبة جامعة بسكرة قدر عددىـ بػ

:  استمارة بنسبة مقدرة بػ740ذلؾ بمجمكعة طمبة كقد استغرقت العممية شير كتـ استعادة 

94.15%. 

بعد استرجاع االستمارات قمنا مباشرة بتفريغيا في جداكؿ باعتماد التكزيع التكرارم كالذم 

، كالمقبكلةيعبر عف عدد تكرارات اإلجابة بحيث يككف المجمكع مساكيا لعدد االستبيانات المحصمة 

 استمارة، 702 استمارة بقيت لدينا 38: كبعد استبعاد االستمارات غير المعتمدة كالمقدر عددىا بػ

 . منياقمنا بتحميؿ بياناتيا كاستخراج النتائج

 

 

 



 :  عرض وتحميؿ بيانات الدراسة 1/2

 :  البيانات الشخصية 1/2-1

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس: (01)جدوؿ رقـ 

 %النسبة المئكية  التكرار الجنس

  %31.20    219 ذكر 

  %68.80  483 أنثى

  % 100   702 المجمكع

أف مفردات العينة متكزعة بشكؿ متفاكت بيف كال الجنسيف،  (01)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

 مف أفراد 2/3أم في حدكد  %68.80كقد تـ تسجيؿ نسبة مرتفعة في صالح اإلناث قدرت بػػ 

كىي نسبة تتكافؽ مع  مف اإلجمالي العاـ لعدد العينة، 1/3 أم تقريبا %31.20 :العينة في مقابؿ

المنطؽ اإلحصائي العاـ لمجامعة الذم يؤشر عمى أف ثمثي الطمبة في الجامعة ىـ مف اإلناث، 

كىك ما يمكف إعتباره دليؿ آخر عمى صدقية االستمارة، ذلؾ أنو تـ تكخي أف تككف العينة عشكائية 

دكف تعمد التدخؿ أك التكجيو، كقد يعكد ىذا في تقديرنا إلى " الطالبي"بسيطة مف مجتمع البحث 

نقطة ىامة كىي ميؿ الطالبات اإلناث أكثر لمتعاطي كالتجاكب مع الحصص الدراسية كبالتالي 

تكاجدىـ في الجامعة داخؿ مدرجات كقاعات الدراسة بنسبة أكبر أك قد يككف ذلؾ بسبب تفاعؿ 

 .الطالبات مع الذيف تكفمكا بتكزيع االستمارات بشكؿ أكبر



 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية: (02)جدوؿ رقـ 

- سنة19)أف أغمب مفردات العينة تنتمي إلى الفئة العمرية  (02)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

 212 طالبا في ىذه الفئة العمرية،  تمتيا مباشرة 367 حيث سجمنا %52بنسبة فاقت  (سنة21

 30.20مشكميف نسبة  (سنة24-سنة22)طالبا مف العينة البحثية ينتمكف الى الفئة العمرية 

جماال فإف نسبة كال الفئتيف تجاكزت %  كىك عدد كبير  مف العينة الممثمة لمجتمع الدراسة%82كا 

التي تزاكؿ الدراسة في التدرج " نظريا"لكنو منطقي جدا نظير ككف ىذه الفئة ىي الفئة العمرية 

لككنيا أكثر حماسة كتجاكب مع مختمؼ - ارتفاع عددىا - داخؿ الجامعة، ككذلؾ قد يرجع ذلؾ 

األنشطة كالمستجدات كقد كجدت في ىذه االستمارة نكعا مف التجديد لفت انتباىيا، ثـ يأتي بعدىا 

 طالب ذلؾ 67:  بتعداد قدر ب%9.54بنسبة  (سنة27-سنة25)مباشرة المنتمكف لمفئة العمرية 

أف األصؿ في ىذه الفئة العمرية إما أنيا قد أتمت دراستيا كتحصمت عمى شياداتيا الجامعية، أك 

  النسبة المئكية% التكرار الفئة العمرية

 0 %1.85 13   ( سنة18أقؿ مف )

  %52.28 367 (= .. سنة 19 )

 % 30.20 212 (= ..  سنة 22)

 0 %9.54 67 = .. ( سنة 25)

 0 %6.12 43 (= ..  سنة 28)

 %99.99 702 المجموع 



الزالت تزاكؿ دراستيا لكف في مرحمة ما بعد التدرج، لذلؾ فكجكد ىذه النسبة في ىذا المجاؿ 

 28)ىك أمر يشكؿ االستثناء ال القاعدة، تمييا مباشرة الطمبة المنتمكف لمفئة العمرية " التدرج"

 طالب كىي نسبة ضئيمة كفي الغالب تتمحكر في أكالئؾ الذيف لـ 43: بػ%6.12بنسبة  (=..سنة

يحالفيـ الحظ سابقا في مكاصمة دراستيـ حتى تجاكزكا السف النظرم لمدراسة في الجامعة أك أكالئؾ 

المكظفكف أك العماؿ الذيف حالفيـ الحظ في النجاح في شيادة البكالكريا إما تحسينا لممستكل أك 

 %1.85 سنة بنسبة 18 طالب أقؿ مف 13بغية تحصيؿ شيادة ثانية، كيأتي في المرتبة األخيرة 

إلى أف األصؿ في الطمبة المنتميف ليذا كىي نسبة تكاد تككف معدكمة كيعكد ذلؾ في تقديرنا 

المدل العمرم الزالكا طمبة ثانكييف بمعنى الزالكا يزاكلكف دراستيـ في المرحمة الثانكية لكف نظرا 

تماـ  لظركؼ معينة أتيحت ليـ الفرصة لمنجاح في شيادة البكالكريا ك كلكج عالـ الجامعة كا 

 .الدراسة

 يوضح خصائص العينة حسب تاريخ استخداـ الفايس بوؾ: (03)جدوؿ رقـ

منذ متى تستخدـ الفايس 

 بكؾ

 النسبة المئكية  التكرار 

 %19.09  134  منذ أقؿ مف سنة 

 %30.20  212  مف سنة إلى سنتيف

 %50.71  356  أكثر مف ثالث سنكات

 %100  702  المجمكع



 تستخدـ %50.71: أف النسبة األكبر مف عينة البحث كالمقدرة بػ (03)يظير الجدكؿ رقـ 

الفايس بكؾ منذ أكثر مف ثالث سنكات كيقكدنا ذلؾ إلى التأكيد عمى أف المجتمع الطالبي أكثر 

تحررا مف غيره مف الفئات العمرية، كيعزز مف دراستنا النظرية التي أثبتنا فييا أف الطمبة ىـ 

الشريحة األكثر إنفتاحا كاألكثر عرضة لمتعامؿ مع التكنكلكجيات الحديثة، كالفايس بكؾ ككاحدة مف 

المجاالت الرقمية المعاصرة لقي ركاجا كبيرا بيف الطمبة، أضؼ إلى ذلؾ فإف تعاطي عينة البحث 

مع الفايس بكؾ تزامف كمرحمة االنتفاضات العربية التي شيدتيا كؿ مف تكنس كمصر سنة 

ـ فقد تككف ىذه االنتفاضات حافزا كبيرا إلقباؿ الطمبة عمى تداكؿ الفايس بكؾ، غير أف ىذا  2011

يعطي بمنطؽ مغاير نمطا آخر مف القراءات الضمنية مفادىا أف ىذه النخبة بمغت مف المدل 

الزمني في االشتغاؿ بالفايس بكؾ ما يؤىميا ألف تتجاكز الصكر النمطية عف ككنيا مجتمع سمبي 

كبعيد عف الرقمنة كأنيـ مستيمككف كال خكؼ مف استعماليـ لمختمؼ التكنكلكجيات المعاصرة، بؿ 

 .تفتح أبكاب لتساؤالت حقيقية حكؿ ىذه صدقية كمدل نجاعتيا بالمعطيات الراىنة المسألة 

 فرد 212 :تأتي في المرتبة الثانية الفئة التي تستخدـ الفايس بكؾ مف سنة إلى سنتيف بػ

 الثمث كقد يعكد ذلؾ أيضا لنفس األسباب غير أف عامؿ  مشكمة30.20% : كمقدرة بنسبة 

التداكؿ السريع بيف الشباب لمفايس بكؾ لو تأثير مضاعؼ عمى ىذه الفئة، كقد تعكد كذلؾ إلى 

مدل انتشار شبكة االنترنيت التي كاف عمت كامؿ الكاليات غير أنيا الزلت تعاني مف مشاكؿ 

كفي األخير تأتي الفئة التي . تقنية منعتيا مف الكصكؿ الى جميع النقاط كالتجمعات السكنية

 كىي الفئة التي %19.09 فردا كبنسبة 134: تستخدـ الفايس بكؾ حديثا منذ أقؿ مف سنة بػ

كجدت أف التعاطي مع الفايس بكؾ أمر ضركرم جدا كيندرج في حكـ األمر الكاقع خصكصا 



بالنسبة لممجتمع الطالبي، كىي فئة محدكدة قد تككف مف الطمبة الجدد الذيف ينحدركف مف أماكف 

نائية ك قد كجدكا في الجامعة فضاء لالنفتاح فتجاكبكا مع ذلؾ األمر عف طريؽ جممة مف األمكر 

لعؿ مف تجمياتيا اإلقباؿ عمى الفايس بكؾ، كما قد ترجع إلى الحس األمني المبالغ فيو الذم يتميز 

 .بو بعض الشباب خكفا مف أمكر عديدة كالرقابة كالخصكصية كغيرىا

 

 يوضح خصائص العينة حسب عدد صفحات الفايس بوؾ: (04)جدوؿ رقـ

 %النسبة المئكية   التكرار  عدد صفحاتؾ في الفايس بكؾ

 %12.39  87  صفحة كاحدة

 %45.73  321  صفحتاف

 %41.88  294  اكثر مف ثالث صفحات

 %100  702  المجمكع 

 تمتمؾ صفحتيف عمى الفايس %45.73:يظير في ىذا الجدكؿ أف العينة كبنسبة قدرت بػ

بكؾ تقـك مف خالليا بمزاكلة تعميقاتيا كالتفاعؿ مع أصدقائيا كمتابعة أىـ األحداث اليكمية، في 

: حيف نمحظ أف األفراد الذيف يمتمككف أكثر مف ثالث صفحات عمى الفايس بكؾ كبنسبة قدرت بػ

 كىك مؤشر داللي قكم فمجمكع االفراد الذيف 294يأتكف في درجة ثانية كعددىـ  41.88%

أما مف يمتمككف صفحة كاحدة  %87.61 طالب بنسبة 615: يمتمككف أكثر مف صفحة قدر بػ

  ىذه األرقاـ تشير إلى أف غالبية أفراد العينة يعانكف %12.39 طالب كبنسبة 87:فقدر عددىـ بػ



ما ألغراض أخرل تبقى رىينة تفكيرىـ  مف ازدكاجية في التعامؿ مع الفايس بكؾ إما خكفا كا 

كرؤيتيـ ليذه التقنية غير أنيا تجعمنا نفتح أقكاسا عديدة في معالجاتنا لمممفات المتعمقة بالطمبة 

 مف العينة الممثمة لممجتمع البحثي يكتفكف بصفحة %12.39كالفايس بكؾ كالمالحظ أف نسبة 

يقصدكف مف التكاصؿ بالفايس بكؾ أمكر جدية في الغالب مع تحفظنا الشديد عمى كاحدة كلعميـ 

المصطمح غير أنا نراه يبقى في حدكد المقبكؿ نسبيا في ىذا المجاؿ كال يركف حرج في االكتفاء 

بصفحة كاحدة عمى الفايس بكؾ، إف ىذه العبارة اليمكف أف تؤخذ فقط في سياؽ منعزؿ كتعالج 

لنستنبط منيا نتائج مكضكعية ذلؾ أنيا مرتبطة أساسا بالعبارة السابقة كالالحقة، كبالتالي يمكننا 

القكؿ كبحذر بالغ أف الطمبة الممثميف لمعينة اليكتفكف باستعماؿ صفحة كاحدة لتركيبتيـ الذىنية 

 . كطبيعة أرائيـ حكؿ المكاضيع التي تسترعي اىتماميـ عمى صفحات الفايس بكؾ

 يوضح خصائص العينة حسب حقيقة المعمومات في الفايس بوؾ: (05)جدوؿ رقـ

 %النسبة المئكية  التكرار  معمكماتؾ في الفايس بكؾ

 %17.52  123  حقيقية 

 %7.41  52  غير حقيقية 

 %75.07  527  بعضيا حقيقية كبعضيا غير حقيقية

 %100  702  المجمكع 

أف الطمبة الجامعييف يستخدمكف عمى الفايس بكؾ  (05)يتضح لنا مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

 كىي نسبة مرتفعة جدا فاقت ثالثة األرباع %75.07معمكمات حقيقية كأخرل غير حقيقية بنسبة 



لمتعريؼ بيكيتيـ كالتكاصؿ مع اآلخريف كىك معطى حرج ذلؾ اف ىذه النسبة المرتفعة تختفي كراء 

 الذيف %17.52: في حيف تمييا مباشرة كبنسبة قدرت بػ" غير حقيقية"معمكمات في مجمميا 

مف أف بعض الطمبة  (04)يستخدمكف معمكمات حقيقية كميا كىذا ما يؤكد تعميقنا عمى الجدكؿ رقـ 

يصركف عمى أف استعماؿ الفايس بكؾ يأتي في إطار أمكر جدية عمى األقؿ عمى مستكاىـ كفي 

 طالب، كتأتي في األخير الفئة التي تستعمؿ معمكمات غير 123تصكراتيـ غير أف عددىـ ضئيؿ 

 كتعكد ىذه النسبة لعدة إعتبارات شخصية كما قمنا سابقا %7.41: حقيقية بالمطمؽ مقدرة بنسبة 

أك كذا الرغبة أك النزعة نحك استخداـ صكرة مبيمة لمتكمـ دكف رقابة أك عقدة تحت اسـ كمعمكمات 

مستعارة كيبقى الياجس األمني العاـ كالخكؼ مف االختراقات كغيرىا مف األمكر المتعمقة بالجريمة 

االلكتركنية الحديثة سببا مف األسباب التي تؤدم بالطمبة لمتحفظ عمى كامؿ معمكماتيـ حسب 

 .استطالعات بعض األراء حكؿ المكضكع

تكضح خصائص العينة المأخكذة  ( 5- 4- 3-2- 1):   يمكف القكؿ إجماال أف الجداكؿ 

نسبة مرتفعة : كالتي برزت فييا المقكمات التالية (طمبة جامعة بسكرة)مف مجتمع البحث الطالبي 

لإلناث مقابؿ الذككر تتماشى مع اإلحصائيات العامة لمجامعة المتعمقة بالطمبة المزاكليف دراستيـ 

كبالنسبة لمسف فإف  لمذككر %31 لإلناث مقابؿ أزيد مف %68بنسبة أكثر مف : في مرحمة التدرج 

نصفيـ يستخدمكف الفايس بكؾ منذ أكثر مف  (سنة24- سنة19) تتراكح سنيـ بيف %82أكثر مف 

 مستخدميف معمكمات بعضيا حقيقي كبعضيا غير  %75ثالث سنكات كبصفحتيف كأكثر مف 

  .حقيقي



كىي في المجمؿ مؤشرات عمى أف الطمبة منفتحكف عمى الفايس بكؾ منذ كقت، ما يعزز 

القكؿ بأف الذىنية الطالبية األكثر احتكاكا ك عرضة لتمقي الجديد كالتفاعؿ مع المستجدات أنى 

كاف اتجاه ىذا االستخداـ إما إيجابي أك سمبي، كاعتماد الكثير منيـ عمى أكثر مف صفحة كاحدة 

يشير إلى أف تعامميـ مع الفايس بكؾ إنما ىك كفؽ منطؽ يتسـ بالحذر بالنسبة ليـ لذلؾ فإنيـ 

حريصكف عمى اخفاء معمكماتيـ الشخصية أك عمى األقؿ يحتفظكف بمعمكماتيـ الصحيحة إلى 

ما بمنطؽ يتسـ باالزدكاجية مف خالؿ تعداد األسماء المستعارة  جانب معمكمات خاطئة كا 

كالمعمكمات المدرجة عمى الفايس بكؾ كبالتالي كاعتمادا عمى ما سبؽ يمكننا القكؿ بأف الطمبة 

ف كاف يبدك ال مسؤكؿ أك  قادركف عمى التفاعؿ بحساسية مفرطة مع أم كافد كفؽ منطقيـ ىـ كا 

 .مضطرب ال تبعا لالعتبارات التي يممييا اآلخركف عمييا نزعة التحرر كاإلنعتاؽ مف القيكد

 :  بيانات محاور االستمارة 1/2-2

 استخداـ الطمبة الجامعييف لمفايس بوؾ ورؤيتيـ لمعادات االجتماعية: المحور األوؿ

 المحكر األكؿ مف محاكر فيكالمدرج أساسا لمبحث  (06)يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

  20كقد ضـ ىذا المحكر جامعة بسكرة  لطمبة تاستمارة االستبياف الذم كجو

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     الرأي   

السؤاؿ 

ال أدري ال  نعـ

 %ؾ  %ؾ  %ؾ  

ىؿ تعتقد أف الطمبة الجامعييف في  -1
الفايس بكؾ يناقشكف مكاضيع 

العادات اإلجتماعية؟ 

512 72.93% 86 12.25% 104 14.81% 

ىؿ تعتقد أف لمعادات االجتماعية  -2
الجزائرية مكانة في الفايس بكؾ؟ 

269 38.32% 196 27.92% 237 33.76% 

ىؿ يناقش الطمبة الجامعيكف العادات  -3
االجتماعية لمنطقة الزيباف؟  

97 13.81% 251 35.75% 354 50.73% 

ىؿ يشكؿ كجكد مكاضيع العادات  -4
االجتماعية عمى الفايس بكؾ فارقا 

بالنسبة لمطمبة؟ 

322 45.87% 132 %18.80 248 35.33% 

ىؿ ييتـ الطمبة بالتعميؽ عمى  -5
مكاضيع العادات االجتماعية عمى 

صفحات الفايس بكؾ؟ 

347 49.43% 85 12.11% 270 38.46% 

ىؿ تختمؼ نظرة الطمبة لمعادات  -6
اإلجتماعية بيف الكاقع كالفايس بكؾ؟ 

131 18.66% 336 47.86% 235 33.47% 

ىؿ تشكؿ الحكارات في الفايس بكؾ  -7
معمما يمكف أف يعتمد عميو الطمبة 
في رؤيتيـ لمعادات اإلجتماعية؟ 

159 22.65% 243 34.61% 300 42.73% 

ىؿ يمتمؾ الطمبة فكرة عف كجكد  -8
عالقة بيف الفايس بكؾ كرؤيتيـ 

لمعادات اإلجتماعية؟ 

231 32.90% 143 20.37% 328 46.72% 

ىؿ تكجد خصكصية معينة في  -9
نقاشات الطمبة الجامعييف لعادات 

منطقة الزيباف؟ 

138 19.66% 412 58.69% 152 21.65% 

 

 



ىؿ يتعصب الطمبة  -10
لمكاقفيـ تجاه العادات االجتماعية في 

الفايس بكؾ؟ 

366 52.14% 169 24.07% 167 23.79% 

ىؿ يكافؽ الطمبة عمى  -11
النمط السائد في الحكارات حكؿ 
العادات االجتماعية عمى الفايس 

بكؾ؟ 

109 15.53% 160 22.79% 433 61.68% 

ىؿ يستخدـ الطمبة الفايس  -12
بكؾ لمدفاع عف آرائيـ حكؿ العادات 

اإلجتماعية؟ 

319 45.44% 81 11.54% 302 43.02% 

ىؿ يسعى الطمبة لتغيير  -13
األفكار المسبقة حكؿ العادات 
اإلجتماعية في الفايس بكؾ؟ 

257 36.61% 173 24.64% 272 38.75% 

ىؿ يرل الطمبة بكجكد فارؽ  -14
بيف رؤيتيـ لمعادات االجتماعية قبؿ 

كبعد النقاشات في الفايس بكؾ؟ 

221 31.48% 369 52.56% 112 15.96% 

ىؿ تعزز الحجة العممية  -15
مف قناعات الطمبة حكؿ العادات 

االجتماعية في الفايس بكؾ؟ 

423 60.26% 161 22.93% 118 16.81% 

ىؿ يعتبر نمط الخطاب  -16
عامال في رؤية الطمبة الجامعييف 

لمعادات اإلجتماعية في الفايس بكؾ؟ 

361 51.42% 193 27.49% 148 20.08% 

ىؿ تعتمد حكارات الطمبة  -17
في الفايس بكؾ بخصكص العادات 
االجتماعية عمى المنيجية العممية 

المقنعة ؟ 

205 29.20% 316 45.01% 181 25.78% 

ىؿ يمكف أف تشكؿ كثرة  -18
النقاشات عمى الفايس بكؾ حكؿ 

العادات االجتماعية عامال في رؤية 
الطمبة الجامعييف ؟ 

260 37.03% 265 37.75% 177 25.21% 

ىؿ يشكؿ نمط التنشئة  -19
اإلجتماعية عامال في رؤية الطمبة 
لمعادات اإلجتماعية أثناء النقاشات 

409 58.26% 172 24.50% 121 17.24% 



 

 مرفقة سئمةكفي اآلتي نعرض األالمسند أعاله عرضيا تباعا في الجدكؿ جدكلتيا ك تـ سؤاؿ

:  كالتحميؿقراءاتباؿ

ىؿ تعتقد أف الطمبة الجامعييف في الفايس بوؾ يناقشوف مواضيع العادات   : (01)السؤاؿ رقـ 

 اإلجتماعية؟

 

   رقـ السؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

 % ؾ %   ؾ %  ؾ

       01  512 72.93% 86 12.25% 104 14.81% 

 طالب ممثال مف عينة الدراسة 512  تشير األرقاـ المسجمة بخصكص ىذه العبارة إلى أف 

 آخركف ال يدركف بخصكص العبارة ما يمثؿ 104 في مقابؿ %72.93يكافقكف عمى العبارة بنسبة 

 .%12.25ال كىك ما يمثؿ :  طالبا جاكبكا بػ 86 كفي المرتبة األخيرة نجد 14.81%

 كىي %72.93تؤكد ىذه اإلحصائية عمى أف غالبية عينة الدراسة يؤيدكف العبارة بنسبة 

نسبة عالية نسبيا تقارب ثالثة أرباع العينة المأخكذة، مما يفسح المجاؿ لمقكؿ بأف الطمبة 

الجامعييف يناقشكف المكاضيع المتعمقة بالعادات اإلجتماعية عمى الفايس بكؾ، كىك أمر منطقي 

عمى الفايس بكؾ؟ 

ىؿ يمكف أف تتغير قناعات  -20
الطمبة حكؿ العادات اإلجتماعية 

بفعؿ جماعة الرفاؽ في الفايس بكؾ؟ 

347 49.43% 204 29.06% 151 21.51% 



جدا بؿ كمقبكؿ مف الناحية النظرية، إذ أف الطمبة عمى إختالؼ تكاجياتيـ يركف في الفايس بكؾ 

فضاء كمتنفس لإلدالء بأرائيـ كتصكراتيـ المتقاربة أحيانا كالمتضاربة في أحاييف أخرل، كبالتالي 

فإف النزعة التحررية التي تستيكم الطمبة تدفع بيـ إلى فتح الممفات المتراكمة عمى صفحات 

كتمؾ المكاضيع " طابكىات"التاريخ كتمؾ المسككت عنيا كغيرىا مما يمكف إطالؽ عمييا كممة 

المقدسة كغيرىا، كلعؿ المكاضيع التي تمس العادات اإلجتماعية مف ىذه المكاضيع نظير ما 

أكسبيا المجتمع إياه مف زخـ كسمطة كقكة كنفكذ، إذا كمف كؿ ما تقدـ نستطيع القكؿ بأف الطمبة 

 .يتداكلكف عمى صفحاتيـ ىذه المكاضيع 

 ىؿ تعتقد أف لمعادات االجتماعية الجزائرية مكانة في الفايس بوؾ؟: (02)السؤاؿ رقـ 

 

   رقـ السؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

 % ؾ %   ؾ %  ؾ

       02  269 38.32% 196 27.92% 237 33.76% 

 

 %38.32 طالبا يكافقكف عمى ىذه العبارة بما يمثؿ نسبة 269تشير األرقاـ المسجمة إلى أف 

 كتأتي مرة %33.76ال ادرم ما يمثؿ :  طالبا أجابكا ب237كىي نسبة تجاكزت الثمث في مقابؿ 

 طالب كىك مايمثؿ 196: ال عمى العبارة كالمقدر عددىـ ب: أخرل فئة الطمبة الذيف أجابكا ب

27.92%.  



  كفي محاكلة استعراضنا ليذه األرقاـ شيدنا عمى تماثؿ بيف نتائج كال العبارتيف مع إختالؼ 

 كال أدرم غير أف الترتيب –في نسبة التمثيؿ التي انخفضت في نعـ العبارة الثانية مقابؿ زيادة ال 

بقي عمى حالو، كقد يعكد ذلؾ إلى تقارب المعنى الداللي لمعبارتيف كبالتالي كاف ىذا التناسب 

منطقيا، فالطمبة ال يعتقدكف فقط بمناقشتيـ لمعادات االجتماعية عمى الفايس بكؾ كما دلت عمى 

ذلؾ العبارة األكلى بؿ كبأف لمعادات االجتماعية مكانة عمى صفحات الفايس بكؾ، فكثرة 

المناقشات حكؿ المكاضيع المتعمقة بالعادات االجتماعية تجعؿ منيا محط اىتماـ الطمبة الذيف قد 

يركف كؿ يـك أفكار كرؤل جديدة عمييـ تشغؿ حيز تفكيرىـ كتنعش عقكليـ مف خالؿ التعميؽ الرد 

كالرد عمى الرد كمف خالؿ كثرة السجاالت الحاصمة بيف المتحاكريف خصكصا إذا كانكا طمبة التي 

 .تتيح ليـ فضاء خصبا لتطكير مداركيـ حكؿ ىذا المكضكع

 يناقش الطمبة الجامعيوف العادات االجتماعية لمنطقة الزيباف؟ ىؿ: (03)السؤاؿ رقـ 

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

 % ؾ %   ؾ %  ؾ

       03  97 13.81% 251 35.75% 354 50.73% 

 طالبا أجابكا بنعـ عمى السؤاؿ ما يمثؿ قرابة 97: سجمنا في السؤاؿ الثالث األرقاـ اآلتية 

 تقريبا ك الغالبية مف عينة %36ال كىك ما يمثؿ نسبة :  طالب ب251 في حيف أجاب % 14

 .%51ال أدرم ما يمثؿ تقريبا :  طالبا أجابت بػ354: البحث كالمقدر عددىا بػ



إف التأمؿ قميال في ىذه األرقاـ يييئ األرضية لمحاكلة مطابقة لغة اإلحصائيات مع لغة 

الكاقع، ذلؾ أف األرقاـ تدلؿ عمى أف الطمبة الذيف يزاكلكف دراستيـ الجامعية في جامعة محمد 

خيضر بسكرة ال ينتمكف جميعا إلى ىذه الكالية، فبالتالي ككاستجابة منطقية سيجدكف أنيـ غير 

معنييف بعادات أىؿ منطقة الزيباف إال مف باب الثقافة أك اإلطالع أك الفضكؿ كفي أحسف 

الحاالت مف باب الدراسة كالمناكفة أثناء النقاشات سكاء المتخصصة منيا أك العفكية، لكف تمسؾ 

نصؼ المبحكثيف مف العينة المعبرة عف مجتمع الدراسة باإلجابة بقكليـ ال أدرم قد يعكد فعال لعدـ 

 .إدراكيـ بكاقعية السؤاؿ أك تفاديا لحساسيات تتعمؽ بمنطؽ الجيكية عمى حد تعبير البعض منيـ

ىؿ يشكؿ وجود مواضيع العادات االجتماعية عمى الفايس بوؾ فارقا بالنسبة : (04)السؤاؿ رقـ 

 لمطمبة؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       04  322 45.87% 132 %18.80 248 35.33% 

نعـ ما يقدر بنسبة :  طالبا أجابكا بػ322: تدلؿ األرقاـ المتعمقة بالسؤاؿ الرابع عمى ما يمي 

 طالبا 132 كقد أكد %35ال أدرم كىك ما جاكز :  طالبا بػ 248تقريبا في حيف أجاب  46%

 . تقريبا%19عمى رفضيـ لمعبارة ما نسبتو 

عمى اإلجابات المسجمة %46أكد غالبية الطمبة المعبريف عف العينة الممثمة لممجتمع البحثي 

في السؤاؿ األكؿ كالثاني بؿ تجاكزك ذلؾ كمو بإقرارىـ بأف مكاضيع العادات اإلجتماعية تشكؿ 



فارقا بالنسبة ليـ عمى الفايس بكؾ، إبتداء مف حيث الشكؿ كبغض النظر عف المنحى الذم تأخذه 

مجريات النقاش حكؿ مكاضيع األعراؼ اإلجتماعية فإف الطمبة يستشعركف بأىمية تداكليا في 

ال ذلؾ أف ىؤالء :  مف العينة الممثمة لمجتمع البحث باإلجابة بػ%19نقاشاتيـ، في حيف إلتـز 

 .الطمبة يركف بال حاجة إلى ىذا النمط مف المكاضيع

ىؿ ييتـ الطمبة بالتعميؽ عمى مواضيع العادات االجتماعية عمى صفحات : (05)السؤاؿ رقـ 

 الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       05  347 49.43% 85 12.11% 270 38.46% 

نعـ :  أجابكا ب%49 طالب ما يمثؿ أزيد مف 347تدلؿ معطيات السؤاؿ الخامس عمى أف 

 270 في حيف فضؿ البقية %12ال ممثميف نسبة :  طالبا أخر أجابكا بػ85عمى السؤاؿ مقابؿ 

 .%38ال أدرم بنسبة جاكزت : طالبا باإلجابة بػ

كتؤكد ىذه المعطيات عمى أف قرابة النصؼ مف أفراد العينة يركف أنيـ ميتمكف بالتعميؽ 

نطالقا مف اإلجابات السابقة ضركرية في  عمى مكاضيع العادات االجتماعية، فيي بالنسبة ليـ كا 

محاكالتيـ بناء تصكرات متكاممة عما يحيط بيـ مف جية كقد تككف محط تطكير زادىـ المعرفي 

حكؿ المكضكع مف جية أخرل، ففي كال الحالتيف معارضة أك تأييد لمعادات االجتماعية 

كلممكاضيع المتعمقة بيا أثناء التداكؿ عمى الفايس بكؾ يحتاج الطمبة الجامعيكف في المرحمة 



األكلية إلى قراءة مضاميف المكاضيع المتعمقة بالعادات االجتماعية ليحددكا كجية نظرىـ منيا ثـ 

يعممكا عمى التعميؽ عمييا قبكال أك رفضا إذا ففي جميع الحاالت يحتاج الطمبة المؤيدكف أك 

 .المعارضكف لمعادات االجتماعية لمتعميؽ عمييا

 ىؿ تختمؼ نظرة الطمبة لمعادات اإلجتماعية بيف الواقع والفايس بوؾ؟: (06)السؤاؿ رقـ 

 

   رقـ السػػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       06  131 18.66% 336 47.86% 235 33.47% 

نعـ عمى السؤاؿ السادس كىك :  طالبا أجابكا بػ131تكشؼ األرقاـ المحصمة عمى أف 

 مف العينة المعبرة %48ال أم ما يقارب :  طالب بػ336 بالتقريب في حيف أجاب %19مانسبتو 

 .%33ال أدرم كىي نسبة فاقت الػ :  طالبا عف إجاباتيـ ب235عف مجتمع البحث ك عبر 

تؤكد إجابات الطمبة بخصكص ىذا السؤاؿ عمى أنيـ متمسككف بأرائيـ كمقتنعكف بيا، بمعنى 

أكثر فإف جزئية عدـ كجكد إختالؼ عند الطمبة في نظرتيـ لمعادات االجتماعية بيف الكاقع الحقيقي 

كالكاقع اإلفتراضي لمفايس بكؾ حاسمة إذ أنيا تدلؿ عمى أف غالبية الطمبة التي تنطمؽ مف خمفية 

أك عمى األقؿ رؤية حكؿ ىذا المكضكع كبالتالي فأثناء نقاشاتيـ يدافعكف أك ينقدكف العادات 

 .االجتماعية بخمفية

 



ىؿ تشكؿ الحوارات في الفايس بوؾ معمما يمكف أف يعتمد عميو الطمبة في : (07)السؤاؿ رقـ 

 رؤيتيـ لمعادات اإلجتماعية؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       07  159 22.65% 243 34.61% 300 42.73% 

 طالب أجاب بنعـ عمى العبارة ما يقارب نسبة 159تقدـ القراءة األكلية لألرقاـ النتائج اآلتية 

ال أدرم بنسبة :  طالب أجاب بػ300 ك %35ال ما يقارب نسبة :  طالب أجابكا بػ243 ك23%: 

 .%43قاربت 

ال أدرم كذلؾ يعكس : إرتأت غالبية افراد العينة المعبريف عف مجتمع الدراسة أف تجيب بػ

تقدير الطمبة كجديتيـ في التعميؽ كاإلجابات عمى األسئمة، فمتابعة الحكارات أك الخكض فييا عمى 

صفحات الفايس بكؾ ال يعني بأم حاؿ مف األحكاؿ تبني تمؾ الحكارات لتشكؿ معمما يعتمد عميو 

الطمبة في رؤيتيـ لمعادات، كما أنو كفي نفس الكقت ال يمكف إنكار ذلؾ فعمدت غالبية الطمبة 

ال أدرم مف جية أخرل فقد :  كىي نسبة مرتفعة نكعا ما إلى اإلجابة بػ%43كالتي قاربت نسبتيا 

 طالب مف آرائيـ التي عبركا عنيا في إجاباتيـ عف السؤاؿ السادس كذلؾ بإجاباتيـ 243عزز 

 معمنيف أف نقاشاتيـ عمى صفحات الفايس %35: ال عمى ىذا السؤاؿ كىك ما نسبتو قرابة الػ:بػ

 .بكؾ تتـ بخمفية كىـ ال يتخمكف عف ىذه الخمفية في تعامالتيـ كال يغيركف افكارىـ



ىؿ يمتمؾ الطمبة فكرة عف وجود عالقة بيف الفايس بوؾ ورؤيتيـ لمعادات : (08)السؤاؿ رقـ 

 اإلجتماعية؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       08  231 32.90% 143 20.37% 328 46.72% 

 طالب أجابكا بنعـ عمى السؤاؿ الثامف ما 231: تقدـ القراءة اإلحصائية لألرقاـ النتائج اآلتية

 328  في مقابؿ %20: ال عمى السؤاؿ ما جاكز الػػ:  طالب أجابكا بػ143 ك%33يقارب نسبة 

 .%47ال أدرم كىك ما يقارب : طالب أجاب بػ

تقدـ ىذه األرقاـ تصكرا عاما حكؿ ذىنية الطمبة كمدل نضجيا إذ أف إدراؾ الحقائؽ كالتمييز 

بيف ترابط األفكار يقدـ صكرة كاضحة عف ىذه الذىنية، كالطمبة في ىذه الحالة كبنسبة قاربت 

ال أدرم تجاه فكرة كجكد عالقة بيف رؤيتيـ لمعادات االجتماعية كبيف الفايس :  اجابكا ب47%

 طالب أكدكا امتالكيـ لفكرة كجكد عالقة بيف رؤيتيـ ىـ لمعادات االجتماعية 231بكؾ في مقابؿ 

كبيف استخداميـ لمفايس بكؾ، كىذا يؤكد أنيـ يقركف ابتداء بكجكد عالقة مف جية ك يعترفكف بيذه 

ال عف :  باإلجابة ب% 20 طالب كبنسبة 143: العالقة، في حيف عبر البقية كالمقدر عددىـ ب

ما  السؤاؿ كىك إما لرفضيـ بكجكد العالقة أصال بيف االستخداـ لمفايس بكؾ كالعادات االجتماعية كا 

 . لعدـ اعترافيـ ىـ بيا بمعنى يقركف بأنيا مكجكدة لكنيـ ال يعترفكف بيا



ىؿ توجد خصوصية معينة في نقاشات الطمبة الجامعييف لعادات منطقة : (09)السؤاؿ رقـ 

 الزيباف؟

 

   رقـ السػػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       09  138 19.66% 412 58.69% 152 21.65% 

 طالب أجابكا بنعـ بخصكص العبارة 138: أكدت األرقاـ المحصمة عمى النتائج التالية 

ال بنسبة قاربت :  طالب برفضيـ لمعبارة فأجابكا بػ412 في حيف اقر %20التاسعة ما يمثؿ تقريبا 

 .%21ال أدرم مجاكزيف نسبة :  طالب بػ152 في الكقت الذم أجاب 59%

عمد ىذا السؤاؿ الى التأكيد عمى فكرة خصكصية المنطقة، كانتماء االفراد الى دائرة التعميؽ 

 طالب ممثال مف عينة مجتمع الدراسة 412عمى الفكرة مف األساس كىك ما تـ معاينتو، فقد أجاب 

 كىذه النتيجة تؤكد ما سبقيا مف النتائج المعبر عنيا كالتي %60ال عمى العبارة كبنسبة قاربت : بػ

تدلؿ عمى أف الطمبة الجامعييف في جامعة بسكرة غالبيتيـ ال تخكض في المكاضيع المتعمقة 

فيك بداية : بالعادات االجتماعية لممنطقة فقط كىذا الرفض يمكف أف يندرج في سياقيف متكامميف 

تقرير ضمني عمى ما قالو الطمبة في البداية مف أنيـ ال يناقشكف مكاضيع العادات االجتماعية 

المتعمقة بمنطقة بسكرة، كقد أشرنا إلى األسباب في عجالة ك ىك بالدرجة الثانية إقرار بعدـ كجكد 

خصكصية ليذا النمط مف المكاضيع ذلؾ أف الكثيريف ممف تمت مقابمتيـ أجمعكا عمى أف العادات 

ف كاف الجميع يقر بالتمايز الحاصؿ مف  االجتماعية الجزائرية في المناطؽ المتقاربة متشابية كا 



 طالبا مكقفيـ باإلجابة بنعـ ما يعزز كذلؾ مف نتائج األسئمة 138منطقة إلى أخرل، كقد سجؿ 

السابقة فيؤالء قد يككنكف مف أبناء المنطقة كالذيف يناقشكف عادات المنطقة أك حتى مف الميتميف 

بشأف عادات ىذه المنطقة فيتفاعمكف كيقركف بكجكد خصكصية لعادات منطقة الزيباف، كقد أظير 

ال أدرم مؤكديف مرة أخرل منطقا حياديا في التعاطي مع المسائؿ المتعمقة :  طالب رأييـ بػ152

 .بعادات منطقة دكف أخرل

ىؿ يتعصب الطمبة لمواقفيـ تجاه العادات االجتماعية في الفايس : (10)السؤاؿ رقـ 

 بوؾ؟

 

   رقـ السػػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       10  366 52.14% 169 24.07% 167 23.79% 

 طالبا 169 في مقابؿ %52نعـ عمى السؤاؿ العاشر كبنسبة فاقت :  طالب بػ366أجاب 

ال أدرم :  طالبا إجاباتيـ بػ167 كمع ىذا العدد سجؿ %24ال كىك ما يمثؿ نسبة : أجابكا بػ 

 . تقريبا%24بنسبة 

نسجؿ في ىذا السؤاؿ أكثر مف نصؼ العينة المعبرة عف مجتمع البحث أجابت بنعـ عند 

سؤاليا عف تعصب الطمبة تجاه العادات االجتماعية في الفايس بكؾ، ذلؾ يعزز مف تحاليمنا 

السابقة كالمدرجة في إتجاه ككف الطمبة يتحدثكف كيتناقشكف في مكاضيع العادات االجتماعية 

استنادا الى خمفية معينة تدفع بيـ إلى التمسؾ كالتعصب بآرائيـ دفاعا أك ىجكما عمى العادات 



االجتماعية في الفايس بكؾ، كذلؾ مرده ككف الطمبة في بيئة إجتماعية محددة تمقى تنشئة 

اجتماعية تتناكؿ في طياتيا مضاميف معرفية لعادات اجتماعية كبالتالي ضمف سيركرتيـ التفاعمية 

مع المجتمع يعمدكف إلى تطكير نظرتيـ لمعادات االجتماعية، كتشكؿ النقاشات المتكافرة في الفايس 

بكؾ كاحدة مف أىـ المحطات التي تبرز فييا أراء الطمبة كقدرتيـ االقناعية مف خالؿ التعصب كلك 

 . بشكؿ نسبي ألرائيـ حكؿ العادات االجتماعية عمى الفايس بكؾ

 

 

ىؿ يوافؽ الطمبة عمى النمط السائد في الحوارات حوؿ العادات االجتماعية : (11)السؤاؿ رقـ 

 عمى الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       11  109 15.53% 160 22.79% 433 61.68% 

 آخركف 160 في حيف أجاب %15 طالبا أجابكا بنعـ ما يمثؿ نسبة 109سجؿ ىذا السؤاؿ 

ال أدرم كىك ما يقارب نسبة :  طالبا عمى اإلجابة بػ433 ك أكد %23ال كىك ما يقارب نسبة : بػ

 :  كفي قراءة تحميمية ليذه األرقاـ نسجؿ اآلتي 62%



 طالبا ممثميف 433: أشار غالبية طمبة العينة المعبريف عف مجتمع الدراسة كالمقدر عددىـ بػ

 إلى أنيـ ال يدركف ىؿ يكافقكف عمى النمط السائد في الحكارات حكؿ العادات %62نسبة 

اإلجتماعية في الفايس بكؾ أـ ال، ذلؾ أف مجمؿ األطركحات المتعمقة بالعادات االجتماعية غير 

مستقرة دكما إذ أنيا قد تتضارب بيف مكاضيع مؤيدة كمكاضيع رافضة لنمط معيف مف العادات 

االجتماعية كىك ما قد يجعؿ الطمبة في حيرة نظريا بيف تأييد مطمؽ كفي كؿ الحاالت كبيف رفض 

كمي كذلؾ في كامؿ الحاالت، كبيف كذلؾ طبيعة المكاضيع التي قد يتكافؽ معيا الطمبة في نفس 

ال أدرم كفي : االتجاه كبيف األخرل التي قد يرفضكنيا مف نفس االتجاه، فبالتالي اكتفكا بالتعميؽ بػ

 مف العينة الممثمة لمجتمع الدراسة إجابتيـ بنعـ ذلؾ أف أفكارىـ تتكافؽ كالنمط %15المقابؿ سجؿ 

السائد في الحكارات فقد يككنكف مف أكالئؾ الذيف يتناقشكف في المسائؿ المتعمقة بالعادات 

االجتماعية مع مجمكعات تتشارؾ نفس التكجو، كما قد يككنكف مف أكالئؾ المحايديف الذيف يركف 

 مف العينة المعبرة عف مجتمع %23في النقاشات في ذاتيا مكسبا يجب الحفاظ عميو، بينما أكد 

ال إذ أنيـ يعترضكف عمى النمط السائد في حكارات : البحث رفضيـ المطمؽ لمعبارة باإلجابة بػ

ما فعال  الطمبة فيـ يركف إما بعدـ جدكل طرحيا عمى صفحات الفايس بكؾ كما تقدـ سابقا كا 

 .النقاشات ألف ال تعجبيـ

 

 

 



 ىؿ يستخدـ الطمبة الفايس بوؾ لمدفاع عف آرائيـ حوؿ العادات اإلجتماعية؟: (12)السؤاؿ رقـ 

 

   رقـ السػػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       12  319 45.44% 81 11.54% 302 43.02% 

نعـ ما :  طالبا سجمكا إجاباتيـ بػ319مف المغة اإلحصائية المقدمة في ىذا الجدكؿ نجد أف 

 في المقابؿ %11ال كىك ما مثؿ نسبة :  طالبا أجابكا بػ81 في حيف فقط %45: قدر بنسبة 

 . مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث%43ال أدرم ممثميف نسبة :  طالب بػ302أجاب 

 إف التأمؿ قميال في ىذه األرقاـ يجعمنا نتأكد مما سبؽ تناكلو في األسئمة السابقة فأكثر مف 

مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث يركف أف الطمبة يستخدمكف الفايس بكؾ لمدفاع عف 45%

آرائيـ حكؿ العادات االجتماعية كىك ما يعزز فعال القكؿ بأف الطمبة يناقشكف العادات إبتداء، 

كيمتمككف خمفية عف المكضكع ك لدييـ رؤية حكؿ ىذه العادات بؿ ك أكثر يستغمكف فضاء 

ال أدرم كىك :  طالبا أخر باالجابة بػ302األنترنيت لمدفاع كالتركيج ألفكارىـ، في حيف إكتفى 

 كىـ الذيف قد يشكككف في مسؤكلية الطمبة أثناء فتح ىذه المكاضيع كبالتالي يركف %43مانسبتو 

أف تفاعؿ الطمبة مف منطؽ ممئ الفراغ كفي نفس الكقت تحفظكا عمى ىذه الفكرة فقرركا االجابة 

مف الطمبة المعبريف عف مجتمع البحث أكدكا صراحة رفضيـ لمسؤاؿ % 11ال أدرم غير أف : ب

ال فيـ اليعتقدكف اف الطمبة يستخدمكف فضاء االنترنيت لمدفاع عف أرائيـ : مف خالؿ اإلجابة بػ

الشخصية إما كما قمنا سابقا لعدـ إقرارىـ بكجكد المكاضيع المتعمقة بالعادات االجتماعية عمى 



ما إلقرارىـ بأف الطمبة يستغمكف الفضاء الرقمي في الفايس بكؾ في غير  صفحات الفايس بكؾ كا 

 .ىذا المجرل

ىؿ يسعى الطمبة لتغيير األفكار المسبقة حوؿ العادات اإلجتماعية في : (13)السؤاؿ رقـ 

 الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       13  257 36.61% 173 24.64% 272 38.75% 

 في مقابؿ %37نعـ ما يقارب نسبة :  طالبا أجابكا بػ257سجمنا في السؤاؿ الثالث عشر 

 طالبا إجاباتيـ 272 كختاما فقد أكد %25ال كىك ما يمثؿ نسبة تقارب مف :  طالبا أجابكا بػ173

 .%39ال أدرم كىك ما نسبتو : بالقكؿ 

 مف الطمبة يركف أف الطمبة يسعكف الى %37: يأتي ىذا الجدكؿ ليعزز اإلجابات السابقة فػ

تغيير األفكار المسبقة حكؿ العادات االجتماعية مف خالؿ استخداـ الفايس بكؾ فعممية طرح 

ما  األفكار كمناقشتيا بالنسبة ليـ تيدؼ الى تغيير العادات التي يركف أنيا إما غير صالحة كا 

 مف الطمبة الممثميف لعينة الدراسة %25ال أدرم ك قد أبدل :  بػ%39سمبية، في حيف أجاب 

ال ذلؾ أنيـ ال يركف أم محاكالت جدية لتغيير العادات : رفضيـ لمسؤاؿ مف خالؿ اإلجابة بػ

االجتماعية إنما ىي سمسمة تعاليؽ إف كجدت، كىذا ما يجعمنا نقر بأف غالبية الطمبة تعمؿ مف 

 .خالؿ الفايس بكؾ عمى تغيير العادات االجتماعية



ىؿ يرى الطمبة بوجود فارؽ بيف رؤيتيـ لمعادات االجتماعية قبؿ وبعد : (14)السؤاؿ رقـ 

 النقاشات في الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       14  221 31.48% 369 52.56% 112 15.96% 

 في %31نعـ ما نسبتو :  طالبا أجابكا ب221تقدـ القراءة األكلية لمسؤاؿ الرابع عشر أف 

 مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث كفي %53ال ممثميف نسبة :  طالب ب369حيف أجاب 

 . مف العينة%16ال أدرم ما قدر بقيمة :  طالبا قد أجاب بػ112األخير نجد 

تأكيد غالبية الطمبة عمى االجابة بالنفي إنما يدلؿ عمى أف الطمبة مف حيث المنطمؽ 

يتعاطكف مع قضايا العادات االجتماعية عمى الفايس بكؾ بحذر ك كفؽ رؤية كقناعة، كبالتالي فيـ 

ال يشعركف بفكارؽ جكىرية في آرائيـ قبؿ كبعد النقاشات لعدة اعتبارات، قد تعكد لطبيعة اآلراء 

التي يحممكنيا أك نمط النقاش السائد أك غيرىا مف االعتبارات التي جعمتيـ يتمسككف كيصركف 

 كىك ما يالمس الثمث أف ىناؾ فركقا بيف رؤية الطمبة قبؿ كبعد %31عمى أفكارىـ، في حيف يرل 

النقاشات كىي نسبة غير بسيطة ذلؾ أف طبيعة ىؤالء االفراد قد تككف عامال أساسيا في تشكيؿ 

بنيتيـ الفكرية، خالصة فإف الطمبة الذيف يتداكلكف مكاضيع العادات االجتماعية عمى صفحات 

الفايس بكؾ في الغالب يتشبثكف بأرائيـ كال يركف أف ىناؾ تغيرا بيف رؤيتيـ لمعادات االجتماعية 

 .قبؿ كبعد النقاشات



ىؿ تعزز الحجة العممية مف قناعات الطمبة حوؿ العادات االجتماعية : (15)السؤاؿ رقـ 

 في الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       15  423 60.26% 161 22.93% 118 16.81% 

، في %60نعـ ممثميف نسبة :  طالبا أجاب بػ423: سجمنا في الجدكؿ األرقاـ التالية 

 .%17ال أدرم : بػ 118 في حيف عمؽ %23ما يمثؿ نسبة . ال:  طالبا أجاب بػ161حيف

يميز الطمبة بيف تعزيز رؤيتيـ كبيف تغير قناعاتيـ، فيـ يركف بأغمبية أف الحجة العممية كاف 

ليا بالنسبة إلييـ دكر في تعزيز قناعات الطمبة، كقد يبدك ذلؾ منطقيا استنادا الى طبيعة العينة 

ككنيـ مف الطمبة الذيف يحكمكف العقؿ كيتبنكف النظرة العممية كىـ اكثر تحررا مف الميتافيزيقا 

كغيرىا مف المفاىيـ العرجاء التي تمؼ قناعات المجتمعات المتخمفة، إف ديناميكية الطمبة الفكرية 

تجعميـ في كاقعيتيـ يمتزمكف بالبحث عف مساحات مشتركة لمتفاىـ كتبادؿ اآلراء ميما كانت 

خمفياتيـ الفكرية أك السياسية أك غيرىا فبالتالي االرتياف الى األطركحات كالحجج العممية يعزز مف 

أدبيات النقاش الراقي كاليادؼ ابتداء عف طريؽ احتراـ األخر كمف ثـ يعقمف الطرح كيفسح المجاؿ 

 .كاسعا لتعزيز قناعات الطمبة

 



ىؿ يعتبر نمط الخطاب عامال في رؤية الطمبة الجامعييف لمعادات اإلجتماعية : (16)السؤاؿ رقـ 

 في الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       16  361 51.42% 193 27.49% 148 20.08% 

نعـ ما تجاكز :  طالبا أجاب بػ361: تقدـ لغة األرقاـ المتعمقة بيذا السؤاؿ النتائج اآلتية 

 مف العينة الممثمة لمجتمع %27ال كىك ما يمثؿ : طالبا أجاب بػ 193، في حيف %51نسبة 

 .%20: ال أدرم ممثميف نسبة :  طالب أجابكا بػ148البحث كفي األخير 

إف التقدير اإلحصائي لألرقاـ يقدـ صكرة بعيدة عف أنماط الخطاب العاطفي كيسيؿ فيـ 

الكقائع بمكضكعية كبالتالي فإف االحتكاـ إلى لغة األرقاـ يجعؿ الجميع ينضبط، كفي ىذا السياؽ 

فإف أزيد مف نصؼ العينة المعبرة عف مجتمع البحث ترل أف نمط الخطاب يعتبر عامال في تحديد 

رؤيتيـ لمعادات االجتماعية في الفايس بكؾ، كنعكد مجددا الى التذكير بخصكصية ىذه الفئة 

التي تعتبر مف اكثر فئات المجتمع اىتماما بمنيجية النقاش ذلؾ أف التفاعؿ " الطمبة الجامعييف"

الحاصؿ فيما بينيـ يؤىميـ لرفع مستكيات النقاش في مسائؿ العادات االجتماعية، فالطمبة يميزكف 

بيف الخطاب المتعصب الدكغمائي كبيف الخطاب المتفتح المستنير كما يفضمكف نمط نقاش محدد 

دكف غيره كىك ما جعؿ غالبيتيـ ترل أف نمط الخطاب يعتبر عامال في تحديد رؤيتيـ لمعادات 

االجتماعية عمى الفايس بكؾ كىـ ىنا أجابكا بنعـ كذلؾ الستشعارىـ الفرؽ بيف أف يككف نمط 



ال : منيـ باالجابة بػ%27الخطاب عامال مف العكامؿ كبيف أف يككف ىك المحدد، في حيف أقر 

لتضمف الرفض عدة اعتبارات فقد يككف التصكر القائـ عمى التعصب عامال في االختيار بال فمك 

كاف مثال الطالب مقتنعا كمصرا كاليريد مف النقاش اال ابراز طرحو كحقيقة مسممة عند ىذه الحالة 

 .المنطؽ يفرض عميو اال ييتـ بنمط الحكار

ىؿ تعتمد حوارات الطمبة في الفايس بوؾ بخصوص العادات االجتماعية عمى  (:17)السؤاؿ رقـ 

 المنيجية العممية المقنعة ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       17  205 29.20% 316 45.01% 181 25.78% 

  

 205: يقدـ الجدكؿ إجابات الطمبة عف السؤاؿ السابع عشر كالذم يظير فيو النتائج اآلتية

 كفي األخير %45ال ممثميف نسبة :  طالبا أجاب بػ 316 ك %29نعـ ما يمثؿ : طالبا أجابك بػ 

  .%26ال أدرم كىك ما يمثؿ نسبة :  طالبا أجاب بػ181

ال ذلؾ أف الممارسة الميدانية تختمؼ بشكؿ كبير عف التنظير الفكرم، :  بػ%45أجاب 

فالممارسات الطالبية مف خالؿ فتح الكرشات كالنقاشات عمى صفحات الفايس بكؾ حكؿ 

المكاضيع المتعمقة بالعادات االجتماعية ال تتسـ بالمنيجية العممية بالنسبة ليؤالء الطمبة، كقد ال 



تعدكا عف ككنيا كجيات نظر تطرح كيتـ التعصب إلييا كالدفاع عنيا بشكؿ غير مبرر أحيانا في 

 مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث أف ىذه النقاشات تتسـ بالمنيجية العممية، %25حيف يرل 

كأعتقد أف مرد االختالؼ قد يعكد الى المجمكعات التي تناقش فإذا كانت مجمكعات ذات 

تخصص قريب لمجاؿ العادات االجتماعية كعمـ االجتماع كعمـ النفس كاالنتربكلكجيا كغيرىا مف 

التخصصات التي ترفؽ صاحبيا بزاد لغكم اصطالحي كمعرفي يمكنو مف التعميؽ كالحكـ عمى 

نمط النقاش كطبيعة المحتكل كىي تختمؼ بطبيعة الحاؿ عف المجمكعات العممية اك التي التيـ 

إال بمغة االرقاـ كقد يعكد ذلؾ أيضا إلى طبيعة الحكـ عمى منيجية الطرح فقد يرل البعض أف ىذا 

الطرح منيجي كيعتمد عمى األسس العممية البينة في نفس الكقت الذم يراه اآلخركف تعدم صارخ 

 .عمى ابسط أدبيات الحكار ناىيؾ عمى اف يككف خاضع لممقاييس المنيجية

ىؿ يمكف أف تشكؿ كثرة النقاشات عمى الفايس بوؾ حوؿ العادات  (:18)السؤاؿ رقـ 

 االجتماعية عامال في رؤية الطمبة الجامعييف ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       18  260 37.03% 265 37.75% 177 25.21% 

 265 في حيف أجاب %37 طالب بنعـ ما يمثؿ نسبة 260نمحظ مف خالؿ الجدكؿ إجابة 

 .%25ال أدرم ما مثؿ نسبة :  طالبا بػ177 كفي المقابؿ فقد أجاب %38ال بنسبة : طالب بػ



نعـ بخصكص السؤاؿ المتعمؽ بكثرة النقاشات كرؤية الطمبة : مف الطمبة أجاب بػ73%

الجامعييف لمعادات االجتماعية، كىي نتيجة مبررة إذ أف المنطؽ العاـ السائد يؤكد عمى أف التكرار 

لو دكره في ىذا الشأف حتى أف كاحدة مف أكثر النظريات اإلعالمية انتشارا ىي نظرية الحقنة تحت 

الجمد، فمك كاف مثال خبر كاذب تناكلتو العديد مف القنكات اإلعالمية بشكؿ مكثؼ عدة مرات 

سيتشكؿ كعي لدل العامة كالمتابعيف كترتسـ قناعات عمى أنو كاقع، نفس الشيء إجابة الطمبة بنعـ 

دراكيـ مرة أخرل عمى أف كثرة النقاشات تعتبر عامال مف العكامؿ  ىك إقرار بالنسبة ليـ بالحقيقة كا 

كليست العامؿ الكحيد كبالتالي تتسـ اإلجابات بنكع مف التكازف أك عمى األقؿ بالنسبة ليـ تمتمؾ 

 يركف أنيا ال تشكؿ عامال كىي رؤية مبررة أيضا إذ أف االنطالؽ %38خط الرجعة، في مقابؿ 

مف ككف الطمبة يممككف قناعات محددة كتكجيات مختمفة فيما يتعمؽ بالعادات االجتماعية كبالتالي 

ما دفاعا عنيا بمعنى أنيـ ال يممككف نية الدخكؿ  فكفكدىـ الى الفايس بكؾ ىك إما إلقرار أرائيـ، كا 

لمتكصؿ الى اتفاقات تخدـ تصكراتيـ ك انما ىي دفاع اك نقد كانتيى حتى كاف ثبت كىذا لف يحدث 

 .بالنسبة الييـ حتى كاف ثبتت أخطاؤىـ

 

 

 

 



ىؿ يشكؿ نمط التنشئة اإلجتماعية عامال في رؤية الطمبة لمعادات  (:19)السؤاؿ رقـ 

 اإلجتماعية أثناء النقاشات عمى الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       19  409 58.26% 172 24.50% 121 17.24% 

 طالبا عمى السؤاؿ بنعـ 409مف خالؿ اإلحصائيات المقدمة فإننا نظير األرقاـ اآلتية أجاب 

 كفي األخير %24ال كىك ما يمثؿ نسبة :  طالبا بػ172، في حيف أجاب %58أم بنسبة فاقت 

 .%17ال أدرم كىك ما يمثؿ نسبة :  طالب باإلجابة بػ121فقد إلتـز 

التنشئة االجتماعية تعتبر كاحدة مف أىـ العكامؿ في بناء التصكرات األكلية لألفراد، كىي في 

مستكل معيف تعتبر تعميمات مقدسة ال تقبؿ الطعف أك النقد بالتالي تمتمؾ ىذه التنشئة سمطة كبيرة 

في تكجيو مسار الفرد، كالطمبة الجامعيكف يشكمكف نسيج متكامؿ ضـ مختمؼ االتجاىات غير أنيـ 

كمع مركر الكقت كاالحتكاؾ كالتجارب كاالطالع تمايزت أمكر محددة في قناعاتيـ، كنظرا لكعي 

 بدكر نمط التنشئة االجتماعية التي يخضع إلييا الفرد باعتبارىا %58الطمبة فقد أقركا كبنسبة 

عامال في رؤية الفرد لمعادات االجتماعية أثناء النقاشات عمى الفايس بكؾ، كىـ ينطمقكف إبتداء 

بخمفية يسعكف مف خالؿ فتح ىذه مكاضيع الدفاع عنيا أك نقدىا، كمرتكزاتيـ الكبيرة ىي قناعاتيـ 

األكلية التي تشربكىا في بدايات تنشئتيـ كشكمت ليـ مرجعا كمعمما في اآلف ذاتو حتى في سيركرة 

 .نقاشاتيـ 



ىؿ يمكف أف تتغير قناعات الطمبة حوؿ العادات اإلجتماعية بفعؿ جماعة  (:20)السؤاؿ رقـ 

 الرفاؽ في الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       20  347 49.43% 204 29.06% 151 21.51% 

 347: يبدك جميا كمف خالؿ المغة اإلحصائية المعبر عنيا في الجدكؿ مف األرقاـ اآلتية 

 %29ال كىك أيضا ما يمثؿ :  طالب أجاب بػ204 ك%49نعـ كىك ما يمثؿ نسبة : طالبا أجاب بػ

ال أدرم كىك ما :  طالب اكتفى باإلجابة بػ151مف العينة المعبرة عف مجتمع الدراسة كفي األخير 

 . مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث%21يمثؿ 

ىنا برز عامؿ أخر كىك جماعة الرفاؽ، ليس بالضركرة فقط أكالئؾ الذيف نشئكا مع بعض 

كيعايشكف بعضيـ بعض ذلؾ اف االنفتاح الكبير الذم حققو الفايس بكؾ يكمف في ضـ آالؼ 

االشخاص مف جنسيات مختمفة ميما كاف جنسيـ في مجاؿ كاحد كعمى صفحة كاحدة، كبالتالي قد 

تترابط أكاصر الصداقة فيتحكؿ األصدقاء الى جماعة الرفاؽ داخؿ الفايس بكؾ كىك ما أجاب بو 

مف العينة المعبرة عف مجتمع الدراسة كالتي أقرت بسمطة كلك رمزية لجماعة الرفاؽ عمى 49%

الطمبة الذيف يحتككف بيـ كفي ىذا المجاؿ العديد مف االحتماالت إما أف يممؾ الفرد نفس تكجو 

جماعة الرفاؽ فيأخذ منيـ كمف حكاراتيـ كيحاكؿ ىك أف يسيـ في النقاشات التي تصب غالبا في 

ما فرد يعارض أطركحات رفاقو لكف مف النقاشات ككثرة السجاالت كرمزية السمطة  إطار كاحد، كا 



التي يمتمكيا إجماعيـ عمى فكرة معينة تجعؿ منو في كضع نفسي مساعد عمى تمقي كالتأثر 

مف العينة المعبرة عف مجتمع الدراسة برفض ىذا الخيار %29بأفكارىـ، في الكقت الذم يصر فيو 

ذلؾ أف التصكر الذم يممكو الفرد بالنسبة ليـ ىك المحرؾ الذم جعمو يختار جماعة رفاؽ دكف 

غيرىـ كبالتالي فإف تأثيرىـ لف يككف ألنو ىك في ذاتو مقتنع بقراراتو كتصكراتو كال يختار إال ما 

 .يكائـ ذلؾ

 سؤاؿ تتعمؽ بنقاشات الطمبة الجامعييف حوؿ مسألة 11ضـ ىذا المحور :  المحور الثاني 

  07، كقد سجمنا اإلجابات في الجدكؿ رقـ التقاليد اإلجتماعية عمى شبكة الفايس بوؾ

                                                                                        
 السؤاؿ                                  الرأم

 ال أدرم ال نعـ

 % ؾ % ؾ % ؾ 

ىؿ تعتقد أف الطمبة الجامعييف ميتمكف بأمر  -21
النقاش حكؿ مسألة التقاليد اإلجتماعية عمى 

 الفايس بكؾ؟

296 42.16% 134 19.09% 272 38.75% 

ىؿ يضيؼ الطمبة في  -22
حكاراتيـ عمى الفايس بكؾ أمكر تدخؿ 

 ضمف التقاليد االجتماعية؟

173 24.64% 124 17.66% 405 57.69% 

ىؿ يدعـ الطمبة نقاشاتيـ في  -23
الفايس بكؾ بكجيات نظر منطقية حكؿ 

 التقاليد االجتماعية؟

168 23.93% 176 25.07% 358 60.00% 

ىؿ تغمب عمى نقاشات  -24
الطمبة الذاتية عندما يتعمؽ األمر 

 بالتقاليد االجتماعية؟

327 46.58% 146 20.80% 229 32.62% 

ىؿ تسير مختمؼ النقاشات  -25
في الفايس بكؾ في مسار كاحد تجاه 

 التقاليد االجتماعية؟

203 28.92% 394 56.12% 105 14.96% 



ىؿ تتكافؽ تعميقات الطمبة  -26
عمى الفايس بكؾ بخصكص التقاليد 
االجتماعية مع ما تمقكه طيمة تككينيـ 

 مف بيئتيـ االجتماعية؟

218 31.05% 240 34.19% 244 34.76% 

ىؿ يكجد ارتباط بيف نمط  -27
النقاش في الفايس بكؾ كبيف قناعات 
 الطمبة بخصكص التقاليد االجتماعية؟

383 54.56% 109 15.53% 210 29.91% 

ىؿ تشكؿ تقاليد منطقة  -28
الزيباف مكضكعا لمنقاش عمى صفحات 

الفايس بكؾ مف طرؼ الطمبة 
 الجامعييف؟

142 20.23% 324 46.15% 236 33.62% 

ىؿ يتعصب الطمبة آلرائيـ  -29
بخصكص التقاليد االجتماعية عمى 

 الفايس بكؾ؟

354 50.43% 194 27.63% 154 21.94% 

ىؿ يكجد ربط بيف الحجج  -30
المقدمة حكؿ التقاليد االجتماعية كبيف 

 نظرة الطمبة الجامعييف الييا؟

379 53.99% 134 19.09% 189 26.92% 

ىؿ يناقش الطمبة الجامعيكف  -31
مكاضيع التقاليد االجتماعية بكؿ جرأة 

 كحرية عمى صفحات الفايس بكؾ؟

467 66.52% 63 8.97% 172 24.50% 

  

 

 

 

 



ىؿ تعتقد أف الطمبة الجامعييف ميتموف بأمر النقاش حوؿ مسألة التقاليد  (:21)السؤاؿ رقـ 

 اإلجتماعية عمى الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       21  296 42.16% 134 19.09% 272 38.75% 

نعـ عمى السؤاؿ الحادم :  طالبا أجاب بػ296:  سجمنا مف خالؿ الجدكؿ األرقاـ اآلتية 

  في حيف %19ال أم بنسبة :  طالبا أخر بػ134 في المقابؿ أجاب %38كالعشريف أم ما نسبتو 

 .%39ال أدرم كىك مانسبتو :  بػ272أجاب 

يجمؿ العديد مف الطمبة حكؿ مسألة االىتماـ بالنقاش في مكاضيع التقاليد االجتماعية بأغمبية 

طفيفة الى الميؿ بالقكؿ نعـ أنيـ ييتمكف ذلؾ أف المسألة المتعمقة بالتقاليد، تضـ العديد مف 

الجزئيات التي تحدد كتفصؿ العادات االجتماعية في الغالب كالتي اعتاد الناس عمى التمسؾ بيا 

كبالتالي فإنو يمكننا القكؿ أف الطمبة مكزعكف بيف أكالئؾ الذيف ييتمكف بمسألة النقاش في التقاليد 

االجتماعية كبيف أكالئؾ الذيف ال يدركف حقيقة كلـ يستطيعكا حسـ أمرىـ بيف ككنيـ مف الذيف 

ييتمكف أـ ال، اك ىؿ ييتـ الطمبة بذلؾ النكع مف المكاضيع أـ ال لتضارب األفكار كاألطركحات 

كحتى مدلكالتيا كاختالفاتيا فيما بينيـ كقد يعتبر مكضكع التقاليد االجتماعية مف المكاضيع التي 

 .تثير الجدؿ ليس ألف الجميع يغرؽ في الجزئيات فقط بؿ كالختالؼ ىذه الجزئيات كذلؾ

 



ىؿ يضيؼ الطمبة في حواراتيـ عمى الفايس بوؾ أمور تدخؿ ضمف التقاليد  (:22)السؤاؿ رقـ 

 االجتماعية؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

       22  173 24.64% 124 17.66% 405 57.69% 

 مف العينة المعبرة عف مجتمع %25بػ نعـ بتمثيؿ  : 22 طالب عمى السؤاؿ 173 أجاب 

 كقد عبر %18ال مانسبتو :  طالبا أكد رفضة لمسؤاؿ مف خالؿ اإلجابة بػ124البحث في مقابؿ 

 طالب كطالبة بنسبة 405ال أدرم : العدد األكبر مف الطمبة العينة الممثميف لمجتمع البحث بػ

 .%58قارب 

جاءت النتيجة حتمية كمعطكفة عمى سابقتيا فالطمبة الذيف ترددكا في إبداء أرائيـ حكؿ 

ال أدرم كىذه :  أجابكا بػ %58تداكؿ مسألة التقاليد االجتماعية ىـ كغيرىـ بؿ أكثر بقميؿ كبنسبة 

االجابة ىي في حقيقة األمر عبارة عف تأشيرة تفتح كجو المقارنة بيف العادات االجتماعية كالتقاليد 

االجتماعية كالتي أثبتنا في أكثر مف مكقؼ التالـز الحاصؿ بينيما عمى المستكل العممي كالتداخؿ 

الكبير الذم حرؾ أسئمة إبستيمكلكجية عميقة عف جدكل صياغة المصطمحيف ضمف األبعاد 

المستقمة الممثمة لميكية الثقافية، لكف المضاميف التي يحكييا كال البعديف مختمفة تماما عف 

األخرل، كبالتالي كاف مف المحتـ تأصيؿ البعد المعرفي لمتقاليد االجتماعية كبالتالي فإف تفاعؿ 

 .الطمبة مع ىكذا مكاضيع يندرج في السياؽ العاـ لطرحيـ المكركث االجتماعي



ىؿ يدعـ الطمبة نقاشاتيـ في الفايس بوؾ بوجيات نظر منطقية حوؿ : (23)السؤاؿ رقـ 

 التقاليد االجتماعية؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      23 168 23.93% 176 25.07% 358 60.00% 

 في المقابؿ فقد %24 أم مانسبتو 23نعـ عند إجاباتيـ عمى السؤاؿ :  طالب بػ168 عبر 

ال أدرم :  طالبا عمى إجاباتيـ بػ358 كفي حيف أكد %25ال كىك مانسبتو :  طالب بػ176أجاب 

 .مف العينة الممثمة لمجتمع البحث%60كىك ما يمثؿ 

نسجؿ لممرة الثالثة عمى التكالي إحجاـ الطمبة عف تحديد مكقؼ صريح نعـ اك ال كاكتفى 

ال أدرم كىي نسبة مرتفعة كيعكد ذلؾ الى الحرج الحاصؿ لدل : منيـ باالجابة بػ%60أكثر مف 

الطمبة في رسـ رؤيتيـ إبتداء حكؿ تعاطييـ مع مكاضيع التقاليد االجتماعية عمى صفحات الفايس 

بكؾ، كبالتالي سيعكد مبرر صياغة كتفاعؿ الطمبة مع المكاضيع التي تندرج في سياؽ التقاليد 

االجتماعية، الطمبة كعمى اختالؼ تكجياتيـ الفكرية كبيئتيـ التي نشؤا فييا يبقى ليـ دكر في رسـ 

 .كتفعيؿ المكاضيع التي يتبنكنيا

 



ىؿ تغمب عمى نقاشات الطمبة الذاتية عندما يتعمؽ األمر بالتقاليد  (:24)السؤاؿ رقـ 

 االجتماعية؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      24 327 46.58% 146 20.80% 229 32.62% 

 146 في مقابؿ %47 كىك ما يمثؿ نسبة 24 طالبا بنعـ عمى السؤاؿ رقـ 327أجاب 

مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث في حيف فضؿ %21ال ممثميف : طالب أخر أجابكا بػ

  .%33ال أدرم مشكميف نسبة : طالبا اإلجابة بػ229

إجابة غالبية الطمبة بنعـ عمى غمبة الذاتية في نقاشاتيـ عمى الفايس بكؾ بخصكص 

مكاضيع تتعمؽ بالتقاليد االجتماعية ىك إقرار ضمني بكجكد ىذا النمط مف الحكارات كبتفاعؿ 

 مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث أجابت بنعـ إذ أنيا ترل أف الطرح %47. الطمبة فييا إبتداء

السائد عند الطمبة يتسـ بالذاتية كىك أمر عادم جدا ذلؾ أف الطمبة يقركف بأنيـ يمتمككف فكرة 

مسبقة كخمفية عف التقاليد االجتماعية السائدة إما قبكال أك رفضا كما إستخداميـ لمفضاء االفتراضي 

مف خالؿ الفايس بكؾ إال تزكية كتدعيما لطركحاتيـ ميما كاف تكجييا، كالذاتية بالنسبة لمطمبة ىي 

آلية تقكم مف حججيـ كتعزز مف مكاقفيـ فيي بالنسبة ليـ تزيد في حجـ الحماسة كالتعصب 

 عمى مكقفيـ القاضي بالحياد مف خالؿ %33ألفكارىـ ميما كانت بسيطة كمبتذلة في حيف أصر 

ال أدرم كىي في الكاقع كفي ىذه الحالة رسالة عمى إما رفض لمبادئ التعاطي مع : إجابتيـ بػ



ما رسالة عمى ال مباالة كال  قضايا التقاليد االجتماعية بالنسبة إلييـ عمى صفحات الفايس بكؾ كا 

 .اىتماـ منيـ بنمط كطبيعة الطرح المتداكؿ

ىؿ تسير مختمؼ النقاشات في الفايس بوؾ في مسار واحد تجاه التقاليد : (25)السؤاؿ رقـ 

 االجتماعية؟

 

   رقـ السػػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      25 203 28.92% 394 56.12% 105 14.96% 

 طالب بنعـ 203أجاب : فيما يتعمؽ بالسؤاؿ الخامس كالعشركف فقد  سجمنا األرقاـ اآلتية 

 56 طالبا أخر رفضو لمعبارة بنسبة 394، في المقابؿ أكد %29عمى السؤاؿ ما مثؿ نسبة 

  .%15 طالب أخر باإلجابة بػ ال أدرم مشكميف نسبة 105فاقت النصؼ بينما إكتفى %

 ىك محاكلة الستنباط منظكر الطمبة حكؿ النقاشات الحاصمة عمى الفايس بكؾ، 25السؤاؿ 

جابة غالبية الطمبة بال كبنسبة جاكزت  إنما ىك تعبير عمى مراعاة الكثيريف منيـ كاىتمامو %56 كا 

بما ينشر بؿ كتتبعيـ لحيثيات كمسارات الحكارات الجارية عمى صفحات الفايس بكؾ، كتمييزىـ 

بينيا كبالتالي فإنو يمكننا القكؿ كبراحة أف نضج الطمبة خكليـ في عديد المراحؿ اكتشاؼ ماىية 

التصكرات التي يدافع عنيا الطمبة كتمؾ التي تحظى بتكافقات كبيرة مف تمؾ التي تثير حساسيات 

مختمفة، مف ىنا فإف السياقات الفكرية التي يحاكؿ الطمبة دفع اآلخريف إلييا مف خالؿ مكاضيعيـ 

دراكيا يحتاج لمعرفة الخمفيات المتعددة المتكافرة عمى األقؿ  كحججيـ التي تخضع لمنطقيـ ىـ، كا 



 طالب حيف أقرك رفضيـ لمسؤاؿ 394في الساحة الضيقة المتاحة، كىذا بالضبط الذم تكفر في 

كأكدكا كجكد تناقضات كاختالفات في تكجيات الطمبة كمسارات النقاشات حكؿ التقاليد االجتماعية 

 . عمى الفايس بكؾ

ىؿ تتوافؽ تعميقات الطمبة عمى الفايس بوؾ بخصوص التقاليد االجتماعية : (26)السؤاؿ رقـ 

 مع ما تمقوه طيمة تكوينيـ مف بيئتيـ االجتماعية؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      26 218 31.05% 240 34.19% 244 34.76% 

مف %31 طالب أجاب بنعـ بنسبة تجاكزت 218: يقدـ الجدكؿ قراءة إحصائية كاألتي 

 في حيف %34ال ممثميف نسبة :  طالب أجاب بػ240العينة الممثمة لمجتمع الدراسة في مقابؿ 

 .%35 كىك ما يمثؿ نسبة 26ال أدرم عمى السؤاؿ :  طالبا بالرد بػ244إكتفى 

ىذا التقارب الذم شيدتو مختمؼ إجابات الطمبة بيف نعـ ال ك ال أدرم إنما ىك في األصؿ 

داللة عمى استشعار الطمبة بااللتباس الحاصؿ بيف دكر كأىمية التنشئة التي تمقكىا كالبيئة التي 

تككنكا فييا، كتبينييـ لطرح معيف دكف أخر، فالجميع يدرؾ أف التجارب الفردية كسعة العالقات 

ككثرة المطالعات كميا مف األمكر التي تبني قناعات االفراد فبالتالي الجـز بأف الطمبة عبارة عف 

آلة تسجيؿ تتمقى لتعاكد صعب جدا، كالقكؿ بأف ذلؾ الكـ الكبير مف المعارؼ كالخبرات التي 



تمقاىا الطمبة مف بيئتيـ كىـ صغار تعتبر ال حدث أمر فيو تعدم عمى المكضكعية، غير أف نتائج 

الطمبة تمايزت بشكؿ كاضح كشبو متساك بيف جميع الخيارات في رسالة مفادىا أنو يمكف أف نكافؽ 

 .عمى دكر التنشئة بشكؿ كما يمكف أف نرفضو بشكؿ آخر كما يمكننا أف نتحفظ عميو

ىؿ يوجد ارتباط بيف نمط النقاش في الفايس بوؾ وبيف قناعات الطمبة  (:27)السؤاؿ رقـ 

 بخصوص التقاليد االجتماعية؟

 

   رقـ السػػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      27 383 54.56% 109 15.53% 210 29.91% 

 طالبا أجاب بنعـ كىك ما يمثؿ نسبة 383عند محاكلة قراءة األرقاـ اإلحصائية لمجدكؿ نجد 

 في %15ال كىك ما يمثؿ نسبة :  طالبا أكد عمى رفضو لمسؤاؿ باإلجابة بػ109 في مقابؿ 55%

  .%30ال أدرم ما يمثؿ :  طالبا أخر أجاب بػ210حيف أجاب 

أكد أكثر مف نصؼ الطمبة عمى كجكد ارتباط بيف نمط النقاش كقناعاتيـ بخصكص التقاليد 

ف كانت تمتمؾ رؤية متعصبة ألفكار معينة  االجتماعية، ذلؾ أف النخبة الطالبية كما ذكرنا سابقا كا 

كتتعامؿ بذاتية كبيرة تبقى ىذه النخبة رىينة نمط النقاش فإف كاف المجاؿ ىك فقط لالىانة كالشتـ 

كتجريح الييئات اك األشخاص فالراجح أف الطمبة سينفركف مف النقاش كيغيركف أفكارىـ تجاه 

المكضكع إذ أف ىناؾ مف يتبنى ىذا النمط مف الخطاب كبيذا األسمكب فبالتالي سيككف منعكس 

سمبي عمى االفراد حتى مف يتبنكف نفس االتجاه في الطرح، اذ أف األسمكب المتبع يدلؿ عمى جممة 



مف القيـ األخالقية كالفكرية الراقية أك المنحطة التي يتحمى بيا الطرؼ المحاكر ىذا مف جية 

لى  كاعتماده عمى نمط دكف أخر يتيح لنا تككيف تصكر رؤية فكرة عف سيركرة النقاش كيؼ سيتـ كا 

 . أيف سيؤكؿ كىؿ مف الممكف االستفادة منو أـ ال

ىؿ تشكؿ تقاليد منطقة الزيباف موضوعا لمنقاش عمى صفحات الفايس بوؾ  (:28)السؤاؿ رقـ 

 مف طرؼ الطمبة الجامعييف؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      28 142 20.23% 324 46.15% 236 33.62% 

 طالبا أخر رفض السؤاؿ 324 في مقابؿ %20 طالب بنعـ عمى السؤاؿ بنسبة 142 أجاب 

 طالبا بػ ال أدرم ممثميف 236:  كاكتفى البقية كقد قدر عددىـ بػ%46باإلجابة بػ ال ممثميف نسبة 

 .%34بنسبة 

 طالب بال عمى السؤاؿ المتعمؽ بالتقاليد االجتماعية الخاصة بمنطقة الزيباف 324أجاب 

ليؤكدكا مرة أخرل عمى فكرتيـ األساسية القائمة عمى ككنيـ يناقشكف ىذه المجاالت إجماال، بمعنى 

عند نقاشات الطمبة حكؿ التقاليد االجتماعية فيـ ال يقصدكف فئة دكف أخرل كبالضبط تقاليد 

منطقة الزيباف فطمبة جامعة بسكرة ينتمكف لعدة كاليات كالمبدأ السارم في تصكرىـ عف عادات 

منطقة بسكرة ينسحب عمى مكاضيع متعمقة بالتقاليد االجتماعية ليذه المنطقة كىي ال تحدث نفكرا 

عندىـ بقدر ما تحرؾ فييـ بعض النعرات التي يركف أنيـ غير محتاجيف إلييا، بينما يرل البعض 



األخر أف مرد إجاباتيـ بال ىك ككنيـ ال يممككف فكرة عف تقاليد المنطقة كال ييتمكف بذلؾ ألنيـ 

في نياية األمر معنيكف بمتابعة تقاليد مناطقيـ ىـ كالتداكؿ بخصكصيا نقدا أك ثناء كبالتالي 

 . فتقاليد المناطؽ األخرل ال يتـ التطرؽ إلييا إال مف زكايا محددة

 ىؿ يتعصب الطمبة آلرائيـ بخصوص التقاليد االجتماعية عمى الفايس بوؾ؟ (:29)السؤاؿ رقـ 

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      29 354 50.43% 194 27.63% 154 21.94% 

 طالب 354بالنظر إلى األرقاـ المقدمة في الجدكؿ كالمتعمقة بإجابات الطمبة فإننا سجمنا 

ال ما :  طالب أجاب بػ194 مف العينة الممثمة لمجتمع البحث في مقابؿ %50أجاب بنعـ بنسبة 

 .ال أدرم:  باالجابة بػ%22 طالبا بنسبة 154 كفي حيف اكتفى %28نسبتو 

كفي سيناريك مشابو يؤكد الطمبة مرة أخرل عمى جدية إجاباتيـ كتمسكيـ بمعتقداتيـ مف 

خالؿ اختيار غالبيتيـ كبنسبة جاكزت النصؼ لإلجابة بنعـ، نعـ يتعصب الطمبة الجامعيكف 

آلرائيـ عمى صفحات الفايس بكؾ في مناقشة مكاضيع تتعمؽ بالتقاليد االجتماعية مؤكديف نفس 

المعنى مف أف الطمبة يمتمككف أراء مسبقة كتصكرات عف التقاليد االجتماعية كنفس ما سيقاؿ ىنا 

 .قيؿ سابقا فيما يتعمؽ بمكضكع العادات االجتماعية



ىؿ يوجد ربط بيف الحجج المقدمة حوؿ التقاليد االجتماعية وبيف نظرة  (:30)السؤاؿ رقـ 

 الطمبة الجامعييف الييا؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      30 379 53.99% 134 19.09% 189 26.92% 

 مف العينة الممثمة لمجتمع %54 طالبا أم ما يقارب 379في قراءة أكلية لألرقاـ نسجؿ 

 189ال في حيف عبر :  أجابكا بػ%19البحث قد أجابت بنعـ عمى السؤاؿ الثالثيف في مقابؿ 

 .ال أدرم:  مف العينة أجابكا بػ %27طالبا أخر ما يمثؿ 

 مف العينة الممثمة لمجتمع البحث أجابت بنعـ ذلؾ أف الجميع يدرؾ أف كجكد %54قرابة 

كاستخداـ الحجج المقنعة يعتبر عامال مؤثرا في قناعات الطمبة كفي جمبيـ لمحكار كالنقاش كىذا 

الذم يحفزىـ لصياغة حمقات نقاش ضيقة أك مكسعة في أكقات مختمفة كفي مجاالت متخصصة 

أك عامة كيدخؿ في ىذا األمر ككما قمنا سابقا عامؿ التخصص كطبيعة االفراد المحاكريف كغيرىا 

 .مف األمكر التي تـ التطرؽ إلييا سابقا

 

 

 



 

ىؿ يناقش الطمبة الجامعيوف مواضيع التقاليد االجتماعية بكؿ جرأة وحرية  (:31)السؤاؿ رقـ 

 عمى صفحات الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      31 467 66.52% 63 8.97% 172 24.50% 

 467سجمنا في السؤاؿ الحادم كالثالثيف مؤشرات مرتفعة في صالح القبكؿ حيث أجاب 

ال كىك ما يمثؿ نسبة :  طالبا فقط أجاب بػ63 في مقابؿ %66طالب بنعـ كىك ما يتجاكز نسبة 

 .ال أدرم:  بػ %24 طالب كبنسبة 172:  في حيف أجاب بقية الطمبة كالمقدر عددىـ بػ9%

إنعتؽ الطمبة مف الكثير مف الحدكد كأجابكا بنسبة مرتفعة عمميا بنعـ ككنيـ يناقشكف مكاضيع 

التقاليد االجتماعية بكؿ جرأة، كىي مساحة ال يرضى الطمبة التنازؿ عنيا ذلؾ أف الميزة األساسية 

 طالب عمى السؤاؿ بنعـ إنما ىك 460لمفضاء االفتراضي ىي الحرية، كبالتالي فإجابة أكثر مف 

رد فعؿ سريع تجاه مكتسب ميـ جدا كىك حرية التعبير في الفايس بكؾ، ككأنيـ أرادك القكؿ ال 

لمماس بو كىي ليست نظرة عاطفية بقدر ماىية قراءة نقدية لتصكرات الطمبة، كبالتالي فإف تفاعميـ 

عمى صفحات الفايس بكؾ يتسـ بالجرأة كىك ما يؤكدكنو مضمنيف بذلؾ نقاشاتيـ كطبيعة 

 . تصكراتيـ ك غيرىا مف األمكر



 .استخداـ الطمبة لمفايس بوؾ مسألة األعراؼ اإلجتماعية: المحور الثالث 

                                                                                         
 السؤاؿ                               الرأم 

 ال أدرم ال نعـ

 % ؾ % ؾ % ؾ 

ىؿ تشكؿ مسألة  -32
األعراؼ االجتماعية مكضكعا 
لمنقاش عند الطمبة الجامعييف 

 عمى الفايس بكؾ؟

318 45.30% 123 17.52% 261 37.32% 

ىؿ يعتقد الطمبة  -33
الجامعيكف بأىمية النقاش حكؿ 
مسألة األعراؼ االجتماعية في 

 الفايس بكؾ؟

362 51.57% 97 13.82% 243 34.61% 

ىؿ يمكف أف يصكغ  -34
الطمبة أفكارىـ حكؿ األعراؼ 

االجتماعية مف النقاشات 
 الحاصمة في الفايس بكؾ؟

536 76.35% 120 17.09% 46 6.55% 

ىؿ تشكؿ األعراؼ  -35
سمطة رمزية عمى الطمبة 

الجامعييف أثناء نقاشاتيـ عمى 
 صفحات الفايس بكؾ؟

37 5.27% 481 68.52% 184 26.21% 

ىؿ تستقطب  -36
النقاشات المتعمقة باألعراؼ 

االجتماعية تعميقات الطمبة عمى 
 الفايس بكؾ؟

347 49.43% 163 23.22% 192 27.35% 

ىؿ يمكف أف يغير  -37
الطمبة نظرتيـ لألعراؼ 
اإلجتماعية بحسب اتجاه 
 النقاش عمى الفايس بكؾ؟

244 34.76% 231 32.91% 227 32.34% 

ىؿ لممجمكعات التي  -38
ينتمي إلييا الطالب الجامعي 

في الفايس بكؾ دخؿ في تحديد 
مكقفو مف األعراؼ 

 االجتماعية؟ 

370 52.71% 137 19.52% 195 27.77% 



ىؿ يصنؼ الطمبة  -39
المكاضيع المتعمقة باألعراؼ 
اإلجتماعية كاممة في خانة 

 كاحدة؟

109 15.53% 367 52.28% 226 32.19% 

ىؿ يشعر الطمبة  -40
الجامعيكف بجدية اإلىتماـ 

بمكاضيع األعراؼ اإلجتماعية 
 عمى الفايس بكؾ؟

209 29.77% 273 38.89% 220 31.34% 

ىؿ يحمؿ الطمبة فكرة  -41
مسبقة عف نكعية األعراؼ 

اإلجتماعية الجزائرية المطركحة 
 في الفايس بكؾ؟

198 28.20% 293 41.74% 211 30.06% 

ىؿ ىناؾ عالقة بيف  -42
تمسؾ الطمبة باألعراؼ 

االجتماعية كمدل مناقشتيـ ليا 
 عمى الفايس بكؾ؟

418 59.54% 221 31.48% 63 8.97% 

ىؿ يميز الطمبة  -43
الجامعيكف بيف األعراؼ 
الخاصة بكؿ منطقة أثناء 
 نقاشاتيـ عمى الفايس بكؾ؟

101 14.38% 367 52.28% 
 

234 
 

33.33% 
 

ىؿ يتعصب الطمبة  -44
إلى األعراؼ االجتماعية أثناء 
النقاشات عمى الفايس بكؾ 

نتيجة االنتماء لممنطقة السائدة 
 فييا؟

229 32.62% 220 31.34% 253 36.04% 

ىؿ يتحفظ الطمبة  -45
بخصكص نقاشاتيـ في 

مكاضيع األعراؼ اإلجتماعية 
 عمى الفايس بكؾ ؟ 

183 26.07% 409 58.26% 110 15.67% 

ىؿ يمكف تحديد مدل  -46
ترابط التمسؾ بيف األعراؼ 
االجتماعية في الكاقع كعمى 

 الفايس بكؾ؟

103 14.67% 284 40.46% 315 44.87% 



ىؿ تتسـ نقاشات  -47
الطمبة الجامعييف حكؿ األعراؼ 

اإلجتماعية في الفايس بكؾ 
 بالمكضكعية؟

147 20.94% 356 50.71% 199 28.35% 

 

ىؿ تشكؿ مسألة األعراؼ االجتماعية موضوعا لمنقاش عند الطمبة  (:32)السؤاؿ رقـ 

 الجامعييف عمى الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      32 318 45.30% 123 17.52% 261 37.32% 

 طالبا أجاب بنعـ عمى السؤاؿ الثاني 318تدلؿ األرقاـ المحصمة مف الطمبة عمى أف 

 في حيف التـز %17ال ممثميف نسبة :  طالب أجاب بػ123 في مقابؿ %45كالثالثكف ما نسبتو 

 مف إجمالي %37ال أدرم كىك ما يمثؿ نسبة :  طالبا باإلجابة بػ261: البقية كالمقدر عددىـ بػ 

 .العينة

يقبؿ الطمبة عمى االجابة بتحرر اكبر مف المحكر السابؽ ذلؾ أف المسألة ىنا متعمقة 

باألعراؼ االجتماعية كالتي تبدك مف حيث الشكؿ مختمفة عف التقاليد كالعادات االجتماعية، كيمكف 

 .نظريا كعمميا اعتبارىا بعد مستقؿ مف أبعاد اليكية الثقافية

 



 318فإقباؿ الطمبة عمى التفاعؿ معيا كاإلجابة عمييا بأكثر تحرر أمر متكقع كتصريح 

 مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث بالقكؿ نعـ عمى السؤاؿ المتعمؽ %45طالب أم ما نسبتو 

بمناقشة مكاضيع األعراؼ االجتماعية يدلؿ كبشكؿ معقكؿ عمى مدل تمييز الطمبة بيف أبعاد 

الدراسة أكال كثانيا يدرؾ الطمبة أف ىناؾ فرؽ بيف تمؾ األبعاد مف جية اخرل، فإف تناكؿ مكاضيع 

االعراؼ االجتماعية يكتسي أىمية كطابع خاص ذلؾ أف االعراؼ ىي مجمكع ما تعارؼ عميو 

الناس مف قكانيف كمحددات ترسـ الحدكد بيف االفراد الجماعات كغيرىا كبالتالي فد يعترض 

المجتمع عمى تقميد معيف كما قد يتجاكز عادة محددة لكنو يجد صعكبة بالغة في محاكلة تخطي 

األعراؼ اذ انيا تكتسي ىالة كبيرة عند خصكصا الكبار في السف كاالعياف الذيف يمتمككف سمطة 

رمزية معنكية عمى البقية، إذا فاستشعار الطمبة بحساسية المكقؼ كصعكبة التعاطي معيا عمى 

 .ارض الكاقع جعميـ يقدركف ماىيتيا كيفتحكف نقاشات مختمفة بخصكصيا

 

 

 

 

 

 



ىؿ يعتقد الطمبة الجامعيوف بأىمية النقاش حوؿ مسألة األعراؼ  (:33)السؤاؿ رقـ 

 ؟االجتماعية في الفايس بوؾ

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      33 362 51.57% 97 13.82% 243 34.61% 

 97 في مقابؿ %35 طالب بنعـ عمى السؤاؿ الثالث كالثالثكف مالمسيف نسبة 243أجاب 

كفي حيف اكتفت أغمبية العينة كالمقدر % 14ال كىك ما يقارب نسبة : طالبا أجاب صراحة بػ

 .ال أدرم:  باإلجابة بػ%52 طالب ممثميف نسبة 362: عددىـ بػ

 مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث إجاباتيـ بنعـ عمى السؤاؿ المتعمؽ  %51أكد أزيد مف 

بأىمية النقاش حكؿ مسألة األعراؼ االجتماعية كىي إجابات منطقية كمكممة إلجاباتيـ في السؤاؿ 

السابؽ، ذلؾ أف القكؿ بأىمية النقاشات يرجع الى الكعي الطالبي بكجكد اختالالت في القكانيف 

التشريعية التي كضعيا الدستكر كأقرىا القانكف كبيف القكانيف العرفية التي تعارؼ عمييا المجتمع 

كالتي قد تككف خاضعة لمقاييس قاسية كغير عقالنية، كالطمبة كشريحة مثقفة في المجتمع تسعى 

لتصدر المشيد مستقبال في مختمؼ المجاالت تمتمؾ عقمية منفتحة عمى العالـ كعمى ما بعد 

مف القكانيف - إذا جاز لنا التعبير- التكنكلكجيا التفاعمية، تصطدـ كبعنؼ مع ىذه الترسانة 

الالمبررة، مف ىنا كانت رؤيتيـ ألىمية إثارة النقاشات في فضاء ميزتو األساسية الحرية في 

 .التعبير كالجرأة في الطرح دكف قيكد



ىؿ يمكف أف يصوغ الطمبة أفكارىـ حوؿ األعراؼ االجتماعية مف النقاشات : (34)السؤاؿ رقـ 

 الحاصمة في الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      34 536 76.35% 120 17.09% 46 6.55% 

 طالب بنعـ عمى السؤاؿ كىك ما 536أجاب غالبية افراد العينة المعبريف عف مجتمع البحث 

 في حيف حصمت اجابة  %17ال بنسبة : طالبا آخر اجاب بػ120 في مقابؿ %76فاقت نسبتو 

 . طالبا46 عبر عنيا %6ال أدرم عمى نسبة 

عمى خالؼ بقية األبعاد فالطمبة يركف بإمكانية صياغة رؤاىـ كتشكيؿ أفكارىـ مف خالؿ 

النقاشات الحاصمة في الفايس بكؾ، ألف الخمفية التي يحممكنيا مسبقا عف األعراؼ االجتماعية 

تخضع لعدة اضطرابات، فيـ بداية يحممكف تصكرات مشكككة تمتزج بياجس نفسي عميؽ 

كاستعجاؿ الصداـ مع األخر باألخص الذم يمتمؾ سمطة التشريع، كمف خالؿ الفضاء الذم يكفره 

الفايس بكؾ تمتقي األفكار كاألطركحات حكؿ األعراؼ فتتمازج كتشكؿ لنا ككفؽ القابمية التي يبدييا 

 .الطمبة لتغير آرائيـ أك انتقاد تصكراتيـ االفكار الجديدة التي يسعى الطمبة لنشرىا كتبنييا

 



ىؿ تشكؿ األعراؼ سمطة رمزية عمى الطمبة الجامعييف أثناء نقاشاتيـ عمى  (:35)السؤاؿ رقـ 

 صفحات الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      35 37 5.27% 481 68.52% 184 26.21% 

 طالبا أخر أجاب 481في مقابؿ %5 طالب بنعـ عمى السؤاؿ ممثميف نسبة 35أجاب فقط 

 باإلجابة عمى %26:  طالبا كالمقدر نسبتيـ بػ184 ك اكتفى البقية %68ال بنسبة فاقت : بػ

 .ال أدرم: السؤاؿ بػ

تأكيدا عمى جميع األجكبة السابقة يصر الطمبة الجامعيكف عمى أف األعراؼ ال تممؾ سمطة 

مف العينة المعبرة عف %68كلك كانت رمزية عمى نقاشاتيـ في الفايس بكؾ، ذلؾ أف أزيد مف 

مجتمع البحث تصر عمى رفض كجكد ام سمطة ميما كانت، اذ أف الطمبة قد اختاركا الفايس بكؾ 

لككنو مساحة اكثر تحررا رغبة منيـ في تجاكز التعقيدات التي تمؼ الكاقع فيـ يصركف عمى نقد 

القضايا المتعمقة باألعراؼ لكف دكف تجريـ، فالكصمة االجتماعية التي ييدد المجتمع بإلحاقيا بأم 

كاف يجرؤ عمى طرح أفكار مغايرة تعتبر نكعا مف الترىيب، كاستشعار الطمبة كخصكصا الطالبات 

بالسمطة القيرية التي يمارسيا اآلباء كاألجداد أك حتى األعماـ كاألخكاؿ بؿ أحيانا اإلخكة تشكؿ 

اكبر عثرة في كجكىيف لمتعبير ألف الجرأة في الطرح تعني مصادمات ىف في غنا عنيا، كبالتالي 



فاليامش الذم يكفره الفايس بكؾ يعتبر مكسبا حقيقا لمنقاش كالتفاعؿ كتبادؿ اآلراء بجدية كدكف أم 

سمطة ألم محدد ميما كاف استثناء األمكر المتعمقة باآلداب كاألخالؽ العاـ اك الشرعية كرغـ ذلؾ 

 .قد يتـ تجاكز ذلؾ برمتو

ىؿ تستقطب النقاشات المتعمقة باألعراؼ االجتماعية تعميقات الطمبة عمى  (:36)السؤاؿ رقـ 

 الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      36 347 49.43% 163 23.22% 192 27.35% 

 مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث %49 طالبا عمى االجابة بنعـ ممثميف نسبة 347أكد 

 192 كقد اكتفى البقية كالمقدر عددىـ%23ال ممثميف نسبة :  طالبا أجاب بػ 163في مقابؿ 

  .%27ال أدرم معبريف عف نسبة : طالب باإلجابة بػ

يؤكد الطمبة مرة أخرل عمى أف مكاضيع األعراؼ االجتماعية تيميـ بشكؿ معتبر كتستقطبيـ 

 .لإلدالء بآرائيـ حكليا

 

 



ىؿ يمكف أف يغير الطمبة نظرتيـ لألعراؼ اإلجتماعية بحسب اتجاه النقاش  (:37)السؤاؿ رقـ 

 عمى الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      37 244 34.76% 231 32.91% 227 32.34% 

مف العينة المعبرة عف %35 بالقكؿ نعـ بنسبة قاربت 37 طالب عمى السؤاؿ 244أجاب 

 227تقريبا في حيف عبر %33ال أم ما نسبتو :  طالبا أجاب بػ231مجتمع البحث في مقابؿ 

 .%33: ال أدرم بػ: طالبا عف مكقفيـ باإلجابة بػ

ىذا السؤاؿ شبيو بالسؤاؿ الرابع كالثالثكف غير أف الفرؽ يكمف في أف الطمبة أجابكا بأف 

إمكانية تغيرىـ آلرائيـ بنسب متقاربة جدا ذلؾ أف الطمبة يمتمككف فكرة عف األعراؼ في الغالب 

سمبية تصطدـ مع رغباتيـ التحررية فبمجرد كلكجيـ الى عالـ الفايس بكؾ سيككف مف الصعب 

عمييـ تغير أفكارىـ فيـ ابتداء يبمكركف تصكراتيـ، طرحيـ، حججيـ قناعاتيـ لكف يجدكف مشاكؿ 

بؿ صعكبة حقيقية في تغيير معتقداتيـ كىذا ال يعني عدـ قدرتيـ عمى تغيرىا أك استحالة ذلؾ 

 .كبالتالي فقد تقاربت نسبة إجابات الطمبة

 



ىؿ لممجموعات التي ينتمي إلييا الطالب الجامعي في الفايس بوؾ دخؿ في  (:38)السؤاؿ رقـ 

 تحديد موقفو مف األعراؼ االجتماعية؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      38 370 52.71% 137 19.52% 195 27.77% 

 طالب 137 في مقابؿ %53 طالب بنعـ عمى السؤاؿ الثامف كالثالثيف مانسبتو 370أجاب 

ال أدرم مشكميف نسبة :  طالب عف رأييـ بػ195 في حيف عبر %19ال مشكميف نسبة : أجاب بػ

 .  مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث 27%

تتدخؿ مرة أخرل جماعة الرفاؽ لتحدد كتغير كتفرض حضكرىا، فالطمبة يقركف أف طبيعة 

المجمكعات التي ينتمكف إلييا تمتمؾ عمييـ تأثير بالغ في صكغ قراراتيـ كىك أمر منطقي جدا لما 

 .أسمفنا ذكره سابقا

 

 

 

 



ىؿ يصنؼ الطمبة المواضيع المتعمقة باألعراؼ اإلجتماعية كاممة في  (:39)السؤاؿ رقـ 

 خانة واحدة؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      39 109 15.53% 367 52.28% 226 32.19% 

 367في مقابؿ %15 طالب بنعـ عمى السؤاؿ التاسع كالثالثيف ما قدر بنسبة 109أجاب 

ال أدرم كىك :  طالبا بػ226 في حيف عبر %52ال مشكميف نسبة فاقت النصؼ : طالب أجاب بػ

 .مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث %32ما نسبتو 

يؤكد الطمبة مف خالؿ رفضيـ السؤاؿ عمى ككنيـ نخبة ككاعكف يتعاممكف بحذر مع 

المكاضيع المختمفة، فيـ يميزكف بيف مكاضيع األعراؼ االجتماعية في ذاتيا كيفرقكف بينيا، كتبعا 

ما بالرفض أك بالتحفظ ىذا مف حيث الشكؿ،  لذلؾ فسيمكنيـ صقؿ تصكراتيـ حكليا إما بالقبكؿ كا 

أما مف حيث المعنى فقد أضافت ذىنية الطمبة الجامعييف المتفتحة القدرة عمى التعاطي بانفصاؿ 

تاـ مع المتغيرات، بمعنى النظرة الطالبية المعاصرة ىي نظرة جزئية لألمكر في إطار الكؿ ألف 

ىذه النظرة تختمؼ عف بقية النظرات الشمكلية التي تصنع قكالب جاىزة كتؤسس لتصكرات نمطية 

تختزؿ كؿ المساحات ممكنة الظيكر بمعنى ال تعترؼ إال باألبيض اك األسكد كىي تعتبر مقدمات 

 . خطير لبركز النظرة االقصائية 



ىؿ يشعر الطمبة الجامعيوف بجدية اإلىتماـ بمواضيع األعراؼ اإلجتماعية  (:40)السؤاؿ رقـ 

 عمى الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      40 209 29.77% 273 38.89% 220 31.34% 

 طالبا 273 في مقابؿ %29 طالب بنعـ عمى السؤاؿ األربعيف مشكميف نسبة 209أجاب 

:  طالبا باإلجابة بػ220:  في حيف اكتفى البقية كالمقدر عددىـ بػ%39ال بنسبة قاربت : أجاب بػ

 .مف العينة الممثمة لمجتمع البحث%32ال أدرم بنسبة 

كذلؾ النسب متقاربة بيف إجابات الطمبة ذلؾ انو ليس مف السيكلة بمكاف الحكـ عمى جدية 

أك ىزلية االىتماـ بمكاضيع األعراؼ االجتماعية، ذلؾ أف الذيف يسعكف كبجد يمتمككف في الغالب 

مبادئ يعتقدكف أنيـ يناضمكف مف أجؿ تحقيقيا كلك عمى الفضاء االفتراضي، اذ أنو بالنسبة ليـ 

يعد نكعا مف أنكاع النضاؿ االلكتركني مقبكؿ نظريا كعمميا، كاف كاف يتعمد التشكيؾ في جدكاه 

لكنو يبقى أسمكب انتيجو الطمبة، أما مف يركف باستيزاء لمنقاشات المتعمقة باألعراؼ االجتماعية 

فالغالبية منيـ يئسكا مف إمكانية التغيير في الخارج كيممككف تحفظات شديدة عمى الممارسات 

كاألعراؼ السائدة، غير أنيـ في المقابؿ ال يقدركف سكل عمى التعبير لذا فإف نظرتيـ تبدكا 

 .استخفافية



ىؿ يحمؿ الطمبة فكرة مسبقة عف نوعية األعراؼ اإلجتماعية الجزائرية  (:41)السؤاؿ رقـ 

 المطروحة في الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      41 198 28.20% 293 41.74% 211 30.06% 

 مف العينة %28 طالبا بنعـ عمى السؤاؿ الحادم كاألربعيف معبريف عف نسبة 198أجاب 

 في حيف اجاب البقية %42ال صراحة ما يمثؿ نسبة تقارب مف :  طالبا أجاب بػ293في مقابؿ 

 .%30ال أدرم مشكميف نسبة :  طالبا بػ211: كالمقدر عددىـ بػ

كىذا مف بيف أكبر اإلشكاالت التي يسعى الطمبة الى حميا مف خالؿ فضاء التكاصؿ الرقمي 

بينيـ عمى صفحات الفايس بكؾ، ذلؾ أف شساعة الجزائر كتنكعيا االثني كالعرقي جعؿ ليا مف 

المكركث العرفي اختالفا كبيرا مف منطقة الى منطقة بؿ احيانا في المنطقة الكاحدة، كالتكاصؿ 

كفتح الحكارات في ىذا الباب يسيؿ عمييـ كيتيح ليـ أخذ تصكرات عف طبيعة االعراؼ السائدة 

 .مف الشرؽ الى الغرب كمف الجنكب الى الشماؿ

 

 



ىؿ ىناؾ عالقة بيف تمسؾ الطمبة باألعراؼ االجتماعية ومدى مناقشتيـ ليا : (42)السؤاؿ رقـ 

 عمى الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      42 418 59.54% 221 31.48% 63 8.97% 

 في %60 طالبا بنعـ عمى السؤاؿ الثاني كاألربعيف مشكميف نسبة قاربت مف 418أجاب 

 طالب 63:  كاكتفت البقية المقدر عددىا ب%31ال مشكميف نسبة : طالب اجاب بػ221مقابؿ 

 . تقريبا%9ال أدرم كىك مانسبتو : باالجابة بػ

يؤكد الطمبة في ىذا السؤاؿ عمى أرائيـ السابقة المتعمقة بكثرة النقاشات فيي قد تدفع بيـ الى 

ف كاف في الظاىر يبدك تعارضا مع ما سبؽ قكلو مف أف الطمبة ال يغيركف أرائيـ  تغيير أرائيـ، كا 

، غير أف ىذا التضارب يتجمى إذا تـ 37بعد النقاشات كما كرد في إجابات الطمبة في السؤاؿ 

النظر إليو برؤية فكقية سطحية فقط، أما إذا تـ التعمؽ في التمحيص فسيقكدنا الى اكتشاؼ 

التكامؿ الحاصؿ بيف النتيجتيف، فالطمبة كلكعييـ كلككنيـ أيضا مف النخب الناضجة التي تحكـ 

المنطؽ كالعقؿ كالمنيجية العممية فيـ يدرككف أف مجرد النقاش ال يكفي لتغير أفكارىـ لكف كثرة 

 .النقاشات كاالستناد الى منيجية عممية اك الى التشديد عمى جزئيات معينة قد يصنع الفارؽ

 



ىؿ يميز الطمبة الجامعيوف بيف األعراؼ الخاصة بكؿ منطقة أثناء نقاشاتيـ  (:43)السؤاؿ رقـ 

 عمى الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      43 101 14.38% 367 52.28% 234 33.33% 

مف %14 طالب بنعـ مشكميف نسبة 101فيما يتعمؽ بالسؤاؿ الثالث كاألربعيف فقد أجاب 

 في حيف اكتفى البقية كالمقدر %52ال شكمكا نسبة : طالبا أخر أجاب بػ367العينة في مقابؿ 

 مف العينة المعبر عف مجتمع  %33ال أدرم كىك مانسبتو : طالبا باالجابة بػ234: عددىـ بػ

 .البحث

 . كبالتالي فالتفصيؿ فييا ىك نفسو41ىذه االجابة معطكفة عمى االجابة رقـ 

ىؿ يتعصب الطمبة إلى األعراؼ االجتماعية أثناء النقاشات عمى : (44)السؤاؿ رقـ 

 الفايس بوؾ نتيجة االنتماء لممنطقة السائدة فييا؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      44 229 32.62% 220 31.34% 253 36.04% 



 طالبا أخر 220عمى السؤاؿ الرابع كاألربعيف بنعـ مقابؿ %33 طالب بنسبة 229أجاب 

:  طالبا باالجابة بػ 253:  في حيف اكتفى البقية كالمقدر عددىـ بػ%31ال مشكميف نسبة : أجاب بػ

 .مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث%36ال أدرم ما يمثؿ نسبة 

سجؿ ىذا السؤاؿ تقاربا في إجابات الطمبة كالتقارب غالبا ما يكحي في اجابات الطمبة 

 .بإمكانية تحقؽ جميع الخيارات عندىـ ممكف نعـ كما ممكف ال كما ممكف ال أدرم

ىؿ يتحفظ الطمبة بخصوص نقاشاتيـ في مواضيع األعراؼ اإلجتماعية عمى  (:45)السؤاؿ رقـ 

 الفايس بوؾ ؟

      ال أدري          ال      نعـ    رقـ السػؤاؿ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      45 183 26.07% 409 58.26% 110 15.67% 

 في %26 طالب عمى السؤاؿ الخامس كاألربعيف بالقكؿ بنعـ ما يمثؿ نسبة 183أجاب 

 في حيف أكد البقية كالمقدر %58ال مشكميف نسبة :  طالبا أخر رفضكا باإلجابة بػ409مقابؿ 

 مف العينة المعبرة عف %16ال أدرم مشكميف نسبة :  طالب عمى االجابة بػ110: عددىـ بػ

 . مجتمع البحث



يؤكد الطمبة مرة أخرل عمى أف الفايس بكؾ مساحة ال يمكف أف يتـ التنازؿ عنيا لالمتيازات 

التي يقدميا كلعؿ مف أىميا عمى اإلطالؽ الحرية في قكؿ اك التعميؽ بما يشاؤكف كىك ما تـ 

 . تأكيده مرات كمرات مف خالؿ اجابات الطمبة

ىؿ يمكف تحديد مدى ترابط التمسؾ بيف األعراؼ االجتماعية في الواقع وعمى  (:46)السؤاؿ رقـ 

 الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      46 103 14.67% 284 40.46% 315 44.87% 

 آخر مشكميف نسبة 284 تقريبا في مقابؿ %15 طالب بالقكؿ نعـ كبنسبة 103أجاب 

مف العينة %45 طالب عف مكقفيـ بالقكؿ ال أدرم مشكميف نسبة 315 كفي حيف عبر 40%

 .المعبرة عف مجتمع الدراسة

بالضبط مرة أخرل يثبت الطمبة كعييـ إلى أف الفضاء االفتراضي يبقى افتراضي كيبقى 

التعاطي معو بحذر بالغ أمرا ضركريا، ذلؾ أف المعمكمات كاآلراء قد ال تككف بالضركرة صادقة 

كبالتالي يمكف أف يتشجع الطالب في قكؿ ما يشاء مف خالؿ الفايس بكؾ، إذا افترضنا النية 

 .الحسنة لو فميس بالضركرة اف يككف صاحب نفس المكقؼ في الحياة الكاقعية 

 



ىؿ تتسـ نقاشات الطمبة الجامعييف حوؿ األعراؼ اإلجتماعية في الفايس : (47)السؤاؿ رقـ 

 بوؾ بالموضوعية؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      47 147 20.94% 356 50.71% 199 28.35% 

 في مقابؿ %21 طالبا بنعـ مشكميف نسبة 147فيما يتعمؽ بالسؤاؿ السابع كاألربعيف اجاب 

 مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث كفي حيف عبر %50ال متجاكزيف :  طالب اجاب بػ356%

 . مف العينة%28 طالب عف رأييـ باالجابة ب الأدرم ممثميف نسبة 199

يؤكد الطمبة مرة أخرل عمى أف تبينيـ لألفكار كعرضيا إنما يككف كفؽ منطقيـ ىـ، بمعنى 

ف أكدكا مرات كمرات عمى األسمكب كالمنيجية كغيرىا مف األمكر، تبقى الذاتية ىي الطاغية  كا 

 .عمى خطابات الطمبة كقد فصمنا في ىذا سابقا في بقية المحاكر األمر ينسحب عمى األعراؼ

 .استخداـ الطمبة لمفايس بوؾ والمغة المستعممة: المحور الرابع 

ال يكاد ينتيي الجدؿ القائـ حكؿ المغة كمصيرىا كراىنيا إال كيطفكا الكثير مف السجاؿ مرة 

أخرل حكؿ مصداقية القادـ كىكية المجتمعات كالظاىرة الصكتية كالقمـ كلساف القـك كغيرىا مف 

المصطمحات التي تخدـ تكجيات معينة، كالمغة ىي إحدل أىـ عكامؿ الشخصة الكطنية ك كاحدة 

 مف أبرز أبعاد اليكية الثقافية لمجتمع مف المجتمعات 



                                          الرأم

 السؤاؿ

 ال أدري ال نعـ

 % ؾ % ؾ % ؾ 

ىؿ يعمد الطمبة إلى استخداـ  -48
لغة كاحدة أثناء تفاعميـ مع الفايس 

 بكؾ؟

111 15.81% 113 16.10% 478 68.09% 

ىؿ يستخدـ الطمبة المغة  -49
 العربية لمكتابة في الفايس بكؾ؟

451 64.24% 224 31.91% 27 3.85% 

ىؿ يدرؾ الطمبة أىمية  -50
إستخداـ المغة أثناء الكتابة عمى الفايس 

 بكؾ؟

309 44.02% 201 28.63% 192 27.35% 

ىؿ ىناؾ تصكر عف لغة  -51
 أحسف لمتكاصؿ؟

240 34.19% 317 45.16% 145 20.65% 

ىؿ يعتبر الطمبة المغة األـ  -52
لغة ضركرية لمتكاصؿ فيما بينيـ عمى 

 الفايس بكؾ؟

239 34.04% 260 37.04% 203 28.92% 

ىؿ أخذت المغة العامية  -53
مكانة المغة األـ في كتابات الطمبة 

 عمى الفايس بكؾ؟

338 48.15% 190 27.06% 174 24.79% 

ىؿ يختار الطمبة الجامعيكف  -54
حركؼ معينة دكف أخرل أثناء كتاباتيـ 

 عمى الفايسبكؾ؟

347 49.43% 159 22.65% 196 27.92% 

ىؿ يتعصب الطمبة  -55
الجامعيكف الى لغة معينة في الفايس 

 بكؾ؟

118 16.81% 391 55.70% 193 27.49% 

ىؿ يمكف أف يستخدـ الطالب  -56
الجامعي لغة ىجينة أثناء حكاراتو في 

 الفايس بكؾ؟

93 13.25% 153 21.79% 456 64.96% 

 

 



 ىؿ يعمد الطمبة إلى استخداـ لغة واحدة أثناء تفاعميـ مع الفايس بوؾ؟ (:48)السؤاؿ رقـ 

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      48 111 15.81% 113 16.10% 478 68.09% 

 مقابؿ %16 طالب بنعـ ممثميف نسبة 111فيما يتعمؽ بالسؤاؿ الثامف كاألربعيف فقد أجاب 

ال :  في حيف عبر غالبية الطمبة عف رأييـ باإلجابة بػ%16 طالب قالكا ب ال ما يمثؿ 113

 .أدرم

قضية استخداـ المغة قضية جكىرية كأساسية عند الطمبة كبالتالي فالتكاصؿ الذم ينشدكنو 

ينبغي أف يككف في المستكل الذم يخدـ تطمعاتيـ كمستكل أفكارىـ، كالمغة تختمؼ مف لغة 

الحركؼ الى لغة االرقاـ الى لغة الرمكز، كمف المغة المتخصصة الى المغة العامة كمف المغة 

العممية الى المغة األدبية، كبالتالي فإف التبايف الحاصؿ في أنكاع المغة جعؿ الطمبة يترددكف في 

مف العينة المعبرة %68ال أدرم بنسبة فاقت : الفصؿ في إجاباتيـ بحكؿ المغة فاختاركا االجابة 

ما عمى  عف مجتمع البحث كىي نسبة عالية تدلؿ إما عمى تحفظ الطمبة البالغ عمى الحكـ، كا 

إلتباس حاصؿ في منظكمتيـ الفكرية تجاه المقصكد بالمغة، كىؿ ىي فعال مكحدة أـ ال ما نتج عنو 

 .  اختيارىـ لما يعتقدكف أنو إجابة مكضكعية بالنسبة إلييـ

 



 ىؿ يستخدـ الطمبة المغة العربية لمكتابة في الفايس بوؾ؟ (:49)السؤاؿ رقـ 

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      49 451 64.24% 224 31.91% 27 3.85% 

 في المقابؿ فقد %64 طالب بنعـ عمى السؤاؿ التاسع كاالربعكف بنسبة تجاكزت 451أجاب 

 طالب 27 في حيف التـز %32 طالبا برفضيـ مف خالؿ االجابة بػ ال مشكميف نسبة 224صرح 

 . مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث% 04: ال أدرم مشكميف ما نسبتو : باإلجابة بػ

جاباتيـ كاضحة، كقد  عند البدء في التخصص في طرح األسئمة بدا تفاعؿ الطمبة جميا كا 

 مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث عف إستخداميـ لمغة العربية في %64أجمع أزيد مف 

تكاصميـ فيما بينيـ لعدة إعتبارات قد ال يسعنا حصرىا في ىذا المقاـ، كلكف يمكننا االشارة الى اف 

الطمبة يعكف جيدا خصكصية كرمزية المغة، كقد يككف منطمؽ استخداميـ لمغة منطمؽ فكرم اك 

عقدم، كما يمكف اف يككف ىذا االستخداـ نتيجة لضعؼ في لغات اخرل فما كجد الطمبة بديال 

سكل التعاطي مع بعضيـ البعض بالمغة العربية، كىـ في جميع الحاالت لـ ينفكا قطعيا 

 .استخداميـ لبقية المغات بؿ يمكف اف يستخدمكا لغة اخرل الى جانب المغة العربية

 

 



 ىؿ يدرؾ الطمبة أىمية إستخداـ المغة أثناء الكتابة عمى الفايس بوؾ؟ (:50)السؤاؿ رقـ 

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      50 309 44.02% 201 28.63% 192 27.35% 

ال ما :  طالب أجاب بػ201 مف العينة في مقابؿ %44 طالب بنعـ أم بنسبة 309أجاب 

 مف العينة %27ال أدرم مشكميف ما نسبتو :  طالب أكد قكلو بػ192 في حيف أجاب %29نسبتو 

 .الممثمة لمجتمع البحث

ىذا السؤاؿ يأتي كتكممة حتمية لمسؤاؿ السابؽ فالطمبة الذيف قالكا باستخداميـ لمغة العربية 

 عمى إدراكيـ ألىمية إستخداـ المغة، كىك مؤشر دقيؽ ذلؾ أف الذيف يعممكف %44يؤكدكف كبنسبة 

عمى رسـ تكجيات الطمبة في مكاضيع محددة يفرضكف نمط لغكم دكف آخر كيمزمكف الجميع 

بانتياجو، لكف إدراؾ الطمبة ألىمية المغة يؤدم إلى القكؿ بأف إجاباتيـ عف قناعة كبخمفية كبالتالي 

فإف ىذا األمر يعزز ما قمناه سابقا مف أف الطمبة كقكة فكرية متميزة ك طاقات خالقة داخؿ 

المجتمع لدييا مؤىالت إدراكية جعمتيا تفرؽ بيف جميع متراكبات كعناصر الصراع محميا كدكليا، 

كليا أف تتنبو إلى أف المغة كاحدة مف أبرز محددات الصراع بيف الغالب كالمغمكب، كما ظيكر 

تكتالت عمى اساس المغة اال تجمي مف تجميات ىذا الصراع الدكؿ الفرانككفكنية كالدكؿ العربية 

 .الدكؿ االنجمكساكسكنية

 



 ىؿ ىناؾ تصور عف لغة أحسف لمتواصؿ؟ (:51)السؤاؿ رقـ 

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      51 240 34.19% 317 45.16% 145 20.65% 

 طالب أجاب بنعـ كىك ما يمثؿ نسبة 240فيما يتعمؽ بالسؤاؿ الحادم كالخمسيف فقد أجاب 

 145 في حيف أجاب %45ال مشكميف نسبة :  طالب أجاب بػ317مف العينة في مقابؿ 34%

 . مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث%21ال أدرم كىك ما نسبتو : طالب بػ

 عمى أنيـ %45ىنا يطرح الطمبة مف خالؿ إجاباتيـ مسألة معقدة فقد أجاب الطمبة كبنسبة 

 آخركف يممككف تصكر فالطمبة يفرقكف بيف استخداميـ لمغة %34ال يممككف تصكر في مقابؿ 

دراكيـ ألىمية استخداميا، كبيف أف تككف أفضؿ أك أحسف مف حيث االستعماؿ كىذا ما تـ  معينة كا 

 .تجسيده فعال مف خالؿ إجاباتيـ

 

 

 

 



ىؿ يعتبر الطمبة المغة األـ لغة ضرورية لمتواصؿ فيما بينيـ عمى الفايس : (52)السؤاؿ رقـ 

 بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      52 239 34.04% 260 37.04% 203 28.92% 

 260 في مقابؿ %34 كىك ما يمثؿ نسبتو 52 طالب بنعـ عمى العبارة رقـ 239أجاب 

ال :  طالب عمى رأيو باإلجابة بػ203 في حيف اكد %37ال كىك كذلؾ ما نسبتو : طالب أجاب بػ

 . مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث%29أدرم كىك ما مثؿ نسبة 

 مف الطمبة الى أف استخداـ المغة األـ ليس ضركريا فيما بينيـ، ألنيـ يركف %37أشار 

الغاية مف خالؿ التكاصؿ إيصاؿ مضمكف اتصالي محدد لمنقاش لمتبرير لمنقد، فبالتالي إذا كاف 

نما يعتقدكف أنو يمكنيـ  استخداـ المغة االـ سببا إلعاقة ىذا التكاصؿ فيـ ال ينادكف بالتنازؿ عنيا كا 

كىي نسبة جد قريبة مف األكلى ترل أنو كألىمية المغة %34أف يعتبركىا غير ضركرية، في مقابؿ 

 .ك دالالتيا الفكرية كالعقدية تعتبر أمرا ضركريا لمتكاصؿ

 

 



ىؿ أخذت المغة العامية مكانة المغة األـ في كتابات الطمبة عمى الفايس : (53)السؤاؿ رقـ 

 بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      53 338 48.15% 190 27.06% 174 24.79% 

 طالب في 338نعـ أم ما تعداده : مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث بػ%48أجاب 

 طالب 174 كاكتفى البقية كالبالغ عددىـ %27ال كىك ما يقدر بنسبة :  طالبا أجاب بػ190مقابؿ 

 .%25ال أدرم كىك ما قدر بػنسبة : باالجابة بػ

إجابات الطمبة في ىذا السؤاؿ تحديدا تقدـ قراءة تفسيرية لمسؤاؿ السابؽ فإقرار الطمبة 

بالسمطة التي أخذتيا المغة العامة في تعامالتنا اليكمية كاف ليا أثر عمى استخداميـ لمغة األـ بؿ 

كفي بعض األحياف تعتبر المصطمحات العربية األصيمة غريبة تماما كتحتاج الى القكاميس 

لشرحيا، فيككف بذلؾ ترجمة مف العربية الى العربية الى العامية كىك امر جد مؤسؼ كسمبي في 

 . االف ذاتو، كلكنو يمثؿ كاقعا اجبر الطمبة عمى التعاطي معو دكف استعالء

 

 



ىؿ يختار الطمبة الجامعيوف حروؼ معينة دوف أخرى أثناء كتاباتيـ عمى  (:54)السؤاؿ رقـ 

 الفايس بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      54 347 49.43% 159 22.65% 196 27.92% 

 %49 طالبا بنعـ عمى السؤاؿ أم بنسبة 347فيما يتعمؽ بالسؤاؿ الرابع كالخمسكف أجاب 

ال :  طالب االجابة 196 في حيف لـز %23ال كىك ما يقارب :  طالبا أجاب بػ159في مقابؿ 

 . مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث%28أدرم بنسبة قدرت 

عندما أردنا الخكض أكثر كالتدقيؽ في اعتقادات الطمبة كممارساتيـ عمى صفحات الفايس 

بكؾ، خمصنا الى اف الطمبة يرغبكف بالدرجة االكلى في تحقيؽ التكاصؿ الذم يضمف ليـ ايصاؿ 

ما يريدكنو بشكؿ أكبر كفي أقصر كقت دكف الحاجة الى التأكيالت اك القراءات ما بيف السطكر 

كالتي غالبا ما تككف مرىقة، فأجاب الطمبة بأنيـ يختاركف حركؼ معينة دكف أخرل ميما كاف 

 .شكؿ الحركؼ الميـ أنيـ يساعدكف بعضيـ عمى التكاصؿ كفيـ لغة بعضيـ

 

 

 



 ىؿ يتعصب الطمبة الجامعيوف الى لغة معينة في الفايس بوؾ؟ (:55)السؤاؿ رقـ 

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      55 118 16.81% 391 55.70% 193 27.49% 

 في %17 طالب مف العينة بنعـ عمى السؤاؿ الخامس كالخمسيف كىك ما نسبتو 118أجاب 

ال أدرم كىك ما :  طالبا بػ193 مف العينة في حيف اجاب %56 طالب مقدرا بنسبة 391مقابؿ 

 .مف العينة المعبرة عف مجتمع الدراسة %28نسبتو 

 مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث أنيـ ال %55أكد الطمبة الجامعيكف كبنسبة فاقت 

يتعصبكف لمغة معينة دكف أخرل، بمعنى عمى الرغـ مف إقرار الطمبة بأىمية المغة كالفركؽ التي 

تعنييا استخداماتيـ ليا كمدل فاعميتيا كقدرتيـ عمى استيعاب مدلكالتيا الفكرية كالحضارية، عمى 

الرغـ مف كؿ ىذه األمكر فإف الطمبة ال يتعصبكف الى لغة معينة دكف أخرل، بمعنى عمى الرغـ 

عترافيـ بيا كبأىمية التعامؿ بيا في حكاراتيـ الخاصة كالعامة غير أنيـ  مف كجكد المغة العربية كا 

يصركف في نياية األمر عمى أف الغاية تبرر الكسيمة فغايتيـ ىي التكاصؿ ك كسيمتيـ ىي المغة 

 .كال ييـ أم نمط مف المغة يجب استخدامو مادامت تؤدم المطمكب

 



ىؿ يمكف أف يستخدـ الطالب الجامعي لغة ىجينة أثناء حواراتو في الفايس : (56)السؤاؿ رقـ 

 بوؾ؟

 

   رقـ السػؤاؿ

      ال أدري          ال      نعـ

   %   ؾ   %      ؾ   %    ؾ

      56 93 13.25% 153 21.79% 456 64.96% 

 طالبا 153 في مقابؿ %13 طالب بنعـ كبنسبة 93فيما يتعمؽ بالسؤاؿ األخير فقد أجاب 

 456:  في حيف أجاب العدد األكبر مف الطمبة كالمقدر بػ%22ال كىك مانسبتو : أخر أجاب بػ 

 .مف العينة المعبرة عف مجتمع البحث%65ال أدرم مسجميف نسبة : عمى السؤاؿ بػ

 مف العينة عمى االجابة بال أدرم فيما يتعمؽ باستخداـ لغة ىجينة كىي نمط %65أكد قرابة 

مف التكاصؿ يستخدـ مثال حركؼ المغة الفرنسية لكتابة كممات ذات مدلكؿ في الميجة العامية، كقد 

انتشر ىذا النمط بشكؿ كاسع كباتت تعرؼ بمغة الفايس بكؾ تستخدـ األرقاـ مع الحركؼ لتككيف 

كممة تنطؽ بحركؼ المغة الفرنسية ككممة دارجة كبمعنى عامي كتعتبر ىذه الظاىرة مف أسرع 

الظكاىر انتشارا، فقد لقيت ركاجا كبيرا عند الطمبة كالطمبة تحفظكا عمى القكؿ بنعـ اك ال كاكتفكا 

 . بالتعميؽ بال أدرم

 

 



  مناقشة النتائج واختبار الفرضيات  -2

 : ائج ػػػػعرض النت 2-1

رسـ مكضكع اليكية الثقافية كاحدة مف أكبر تجميات الصراع الجارم بيف األقطاب األساسية 

 بيف المفاىيـ العممية مف جية كااليديكلكجيا مف جية أخرل ك بيف مختمؼ ،الكقت الراىف في العالـ

 صراع المصالح كالمافيا السياسية كاالقتصادية الماؿ كاألعماؿ اإلعالـ كاالتصاؿ ،الكتؿ الفاعمة

 المنظكمة إفالشركات كاألفراد، كقد تجندت لو مختمؼ اآلليات كالتقنيات لتغميب جية عمى أخرل، 

الفكرية األكاديمية عمى الخصكص كانت كطيمة عقكد مف الزمف عرضة لعديد الضغكط كلـ تجد 

 فضاء بعيدا عف المزايدات كالمياترات أك الحسابات الضيقة لتبدع نخبو فيو أك ،ليا متنفسا حرا

ف كانت خدمة لعقيدتيا الفكرية أك السياسية،  إف نقاط التقاطع  عمى األقؿ لتستقؿ بقراراتيا حتى كا 

 الى اإلشارة أردنا آنا غير ،بيف الفكرتيف عميقة جدا كمحاكلة تحجيميا في كممات يفقدىا كزنيا

 بما فييا كلكج شبكات التكاصؿ االجتماعي المختمفة إلى "التغيرات الراىنة"التأثير الذم أردؼ كفكد 

 بعدما كانت أصال كبدائؿ افتراضية بأبعادىا المختمفة عمى إحدل أىـ ،عالـ الكاقع المحسكس

القطاعات كىي الجامعة كعمى مف فييا كىـ الطمبة كبالضبط في ىكيتيـ الثقافية، فكانت محاكلتنا 

 مكضكع شبكات التكاصؿ االجتماعي كاليكية الثقافية عند الطمبة اعتمادالبحثية ىذه مف خالؿ 

. الجامعييف 

كبعد سمسمة مف العمميات كالنزكالت الميدانية كجمع البيانات كالتحرم فييا كتفريغيا كمحاكلة 

:  قراءتيا نستعرض معكـ النتائج المتكصؿ إلييا



:  واختبار الفرضياتمحاور االستمارة مناقشة  2-2

. إستخداـ الطمبة لمفايس بوؾ ورؤيتيـ لمعادات االجتماعية: المحور األوؿ 

أثبتت نتائج الدراسة في المحكر األكؿ المتعمؽ باستخداـ الطمبة لمفايس بكؾ كرؤيتيـ لمعادات 

ىذا نياية يمكننا اإلقرار في بحيث  ،كخالصة عامةاالجتماعية العديد مف المالحظات أرفقناىا 

المحكر بجممة مف المعطيات المستنبطة مف نتائج إجابات الطمبة كجممة التحاليؿ كالتفاسير المرفقة 

 : نحصرىا في النقاط اآلتية 

 يناقش الطمبة الجامعيكف المكاضيع المتعمقة بالعادات االجتماعية عمى صفحات الفايس  -1

 بؿ كيؤكدكف عمى أىمية ىذه المكاضيع كضركرة التعاطي معيا بال تمييز لمنطقة معينة دكف ،بكؾ

 .أخرل اجتنابا لمدخكؿ في متاىات العنصرية أك العصبية كغيرىا مف األمكر

 يرل غالبية الطمبة أف نقاشاتيـ عمى صفحات الفايس بكؾ إنما تنطمؽ مف فكرة مسبقة  -2

 كبالتالي فإف طرحيـ لقضايا العادات االجتماعية عمى الفايس بكؾ إنما يختزؿ حددة،كخمفية ـ

 . كىـ في غالب األحياف يصركف عمى أرائيـ كيدافعكف عمى مقترحاتيـ،رؤيتيـ إلييا في الكاقع

 كيقدركف التبايف ، الطمبة كشريحة كاعية تميز جيدا بيف منطؽ التعامؿ في الفايس بكؾ -3

 كيدعمكف النقاشات الراقية التي تصنع إضافات عممية كعممية إلى ،الحاصؿ بيف األساليب

 .رصيدىـ الفكرم



 ، يرل الطمبة بإمكانية تغيير أفكارىـ في حاالت لعؿ أىميا كفكد الحجج العممية المقنعة -4

 التنشئة التي تمعب دكر في ، كثرة تداكؿ المكاضيع،األسمكب المنيجي السميـ في الحكار كاالقناع

.  ككذلؾ جماعة الرفاؽ،حفظ كتطكير المنطمقات األكلية لتصكرات االفراد

نياية قراءتنا ليذا المحكر كبالنظر الى النتائج كالقراءات الممحقة بو ككذا بعد سمسمة مف كفي 

االستنتاجات يمكننا القكؿ أف الطمبة يدرككف بؿ كيميزكف جيدا بيف المضاميف المعرفية التي 

 كىـ ينطمقكف في نقاشاتيـ المتكررة حكليا مف فكرة جكىرية ،تحمميا العادات االجتماعية المختمفة

مفادىا أف العادات االجتماعية تشكؿ حمقة ضمف سمسمة متراكبة كمعقدة مف التطكرات الحاصمة 

 لكف بعيدا عف فكرة ،مبررة أحيانامنطقية كال  غير قد تككفلدل مجتمعاتنا فكريا سياسيا كعقديا ك

سعكا قد  كالطمبة يدرككف جيدا ىذه المعاني ك،تتسـ بالقداسةاكتسبت ىالة كباتت نيا فإصكابيتيا 

 كبيف ،مف خالؿ الفضاء االفتراضي الى رأب اليكة بيف تصكراتيـ كاعتراضاتيـ عمى أرض الكاقع

تمؾ اآلراء التي يمارسكنيا بشدة أحيانا عمى الكاقع االفتراضي، كقد أثبتت الدراسة مف خالؿ 

جاباتيـ عمى ىناؾ عالقة بيف استخداـ الطمبة لمفايس بكؾ كبيف رؤيتيـ لمعادات  تعامالت الطمبة كا 

. اإلجتماعية

. بوؾ الطمبة حوؿ مسألة التقاليد اإلجتماعية عمى شبكة الفايس نقاشات:  الثاني المحور

  كمف خالؿ ما سبؽ يمكننا الخركج بالخالصة التالي اإلحصائيةبعد جممة مف المعالجات 

:  عف ىذا المحكر 



 كيركف أنيا تحتؿ مكانة عمى ،مسائؿ التقاليد االجتماعيةالجامعيكف  يناقش الطمبة  -1

قباالصفحات الفايس بكؾ كتالقي تفاعال   . عند الطمبةكا 

 إذا أنيـ ، يمتمؾ الطمبة الجامعيكف تصكرات عف التقاليد االجتماعية كىـ مسؤكلكف عنيا -2

 .غالبا ما يستخدمكف ىذا الفضاء الرقمي لمدفاع عف أرائيـ كمعتقداتيـ المتعمقة بالنقد اك المدح

 ال ييتـ الطمبة كثيرا بالنقاش حكؿ مسألة التقاليد االجتماعية لمنطقة الزيباف إال مف زكايا  -3

 .معينة كفي اطر محدكدة 

 فيـ متمسككف بيا الى ، يركز الطمبة عمى جزئية الحرية المكتسبة داخؿ فضاء الفايس بكؾ -4

 .  مف خالليارائيـ بكؿ جرأة كقكةآدرجة كبيرة كيسعكف الى التنفيس كالتعبير عف 

التقاليد االجتماعية كاحدة مف أىـ أبعاد اليكية الثقافية غير أنيا كلظركؼ منيجية معينة 

 لـ نقؿ مطابقة لمعادات إفكخضكعيا لسمطة فكرية مشكىة بؿ كلتتابع األحداث بدت مالزمة 

 ـ الرقمية كالمفاىيـ المختمفة التي عزجانب الميداني كالنتائجاالجتماعية، لكف مف خالؿ عرضنا لؿ

 تبدت لنا معالـ أساسية في رؤيتيـ كتعامميـ فيما بينيـ أثناء النقاشات عمى إثباتيا،الطمبة عمى 

 فالطمبة الجامعيكف يناقشكف المسائؿ المتعمقة ،الفايس بكؾ فيما يخص مكاضيع التقاليد االجتماعية

بالتقاليد االجتماعية كىـ بذلؾ يؤسسكف لمنطؽ معرفي أكبر قائـ عمى التفريؽ بيف مفردات اليكية 

الثقافية فالتقاليد التي تختمؼ مف منطقة لمنطقة ترسـ كتكضح بصكرة متكاضعة القيـ المتكاجدة في 

 كيمكننا القكؿ بأف نقاشات الطمبة عمى الفايس بكؾ حكؿ مسألة ،تمؾ المنطقة بعفكيتيا كتعقيداتيا

مف باب الدفاع عف مكتسب الحرية أثناء الرد كالنقاش عمى صفحات تأتي  ،التقاليد اإلجتماعية



 في إحداث مكازنات ك أفي ضدىا ـ التقاليد أصالحف اتجاه ىذا الرد في ؾميما مك ،الفايس بكؾ

.  كؿ مقاـفيكالتعامؿ بشكؿ حذر 

. استخداـ الطمبة لمفايس بوؾ ومسألة األعراؼ اإلجتماعية: المحور الثالث 

يمكف حكؿ ىذا المحكر كفي األخير كمف خالؿ جممة المعطيات المحصمة مف إجابات الطمبة 

:  نسجؿ النقاط التالية 

 يناقش الطمبة الجامعيكف المسائؿ المتعمقة باألعراؼ اإلجتماعية عمى صفحات الفايس  -1

 .بكؾ كييتمكف بيا 

 يتبادؿ الطمبة آراءىـ حكؿ نظراتيـ لألعراؼ االجتماعية كتشكؿ ليـ بديؿ عف معتقداتيـ  -2

 .القديمة 

 . تستقطب النقاشات المتعمقة باألعراؼ االجتماعية اىتمامات الطمبة  -3

 تؤثر المجمكعات التي يتكاصؿ معيا الطالب في رؤيتو كمعتقداتو حكؿ األعراؼ  -4

 .االجتماعية

رائيـ آ يؤكد غالبية الطمبة عمى أف الفايس بكؾ فضاء حر كمتنفس كبير لطرح كتبادؿ  -5

. بجرأة

تعتبر مسألة األعراؼ االجتماعية كاحدة مف بيف أعقد المكاضيع المطركحة لما تكتنزه مف 

 إذ أف محاكلة فتح ممفاتيا يعتبر أمر فيو نظر ،سمطة رمزية كما تممكو مف قير عمى االفراد

 كجعؿ منيا مرجعية يستند إلييا في كؿ ،فالمجتمع الذم أقر بالتمسؾ بيا أحاطيا بيالة مف القداسة



 كقد أدرؾ الطمبة أىمية األمر ل القكانيف المنظمة لمشأف العاـ،محطة يستدعى األمر الرجكع إؿ

 كقد ،فحاكلكا فتح نقاشات مسؤكلة مف خالؿ صفحات الفايس بكؾ لمتثبت كالتبيف مف طركحاتيـ

أثبتت عمميا نجاعتيا إذ أنيا تسترعي إىتماـ أعداد كاسعة مف الطمبة لمخكض فييا ك يبدم الطمبة 

 رغبة في الكصكؿ الى حمكؿ عممية أك مف باب دعمامنيجا مميزا في تداكؿ مكاضيعيا نقدا أك 

. الترؼ الفكرم

 .استخداـ الطمبة لمفايس بوؾ والمغة المستعممة: المحور الرابع 

:  ككخالصة عامة فإنو يمكننا كاستنادا الى إجابات الطمبة في ىذا المحكر صكغ النقاط اآلتية 

 يرل الطمبة أنيـ يستخدمكف المغة العربية مع إدراكيـ لمبعد الحقيقي لمغة كدكرىا في  -1

 .الصراع كككنيا كاحدة مف أىـ دعائـ اليكية الثقافية

 تداكؿ المغة العامية بيف االفراد جعميـ يميمكف أكثر الستخداميا حتى عمى حساب المغة  -2

 .األـ التي يقركف بأىميتيا

ىـ ال يتعصب الطمبة الى لغة معينة أثناء تكاصميـ عمى صفحات الفايس بكؾ بؿ ك -3

لغة ىجينة عبارة عف مزيج مف االرقاـ كالحركؼ بمغة أجنبية ذك مترددكف بشأف اإلقرار باستعماليـ 

 .داللة عامية

 كىي قبؿ ذلؾ منظكمة متكاممة ،إف المغة كاحدة مف أىـ أدكات الصراع في الكقت الراىف

 الميـ ىي كؿ إلخ،... مف الرمكز ذات الداللة إما إيماء ك إما نطقا ك إما كتابة اك حركات

لقياـ تكتالت دكلية كاممة عمى أساس المغة كاف نظرا  ك، ىي نسؽ مترابط مف الدالالت،متكامؿ



 كما ييمنا ىنا أف الطمبة كنخبة داخؿ ،يجب أف تمعب أدكار بالغة األىمية تحت عناكيف كبيرة

الكطف كاف ليـ مف القدرة أف أدرككا كنو المعادلة كاستطاعكا أف يميزك جميا بيف المغة كإطار 

 كبيف ككنيا كسيمة يمكف التعاطي معيا كفؽ االحتياجات اك حتى كفؽ ،يؤسس لقياـ حضارة

 كبالتالي فقد أكدكا عمى ضركرة إحالليا دكرىا الراقي فأكسبكىا إىتماما ،المنطؽ البراغماتي

. كساعدت نقاشاتيـ المتعددة في رسـ أبعاد حقيقية لمكاقع

 االستخالصات -  3

مف خالؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أنو تكجد عالقة بيف شبكات التكاصؿ االجتماعي كاليكية 

إثبات  األكؿ مف خالؿ جابة عمى السؤاؿ كيتضح ذلؾ في تحقؽ اال،الثقافية عند الطمبة الجامعييف

جابة كجكد عالقة بيف استخداـ الفايس بكؾ كرؤية الطمبة لمعادات االجتماعية، ككذلؾ تحقؽ اال

 ، الثاني كالتي ترجمت في أف الطمبة يناقشكف مسألة التقاليد عمى شبكة الفايس بكؾعمى السؤاؿ

 الثالث كأثبتت كجكد عالقة بيف استخداـ الطمبة لمفايس بكؾ جابة عمى السؤاؿكما تحققت أيضا اال

 الرابعة مف خالؿ اثبات كجكد عالقة بيف جابة كختاما في تحقؽ اال،كمسألة األعراؼ االجتماعية

استخداـ الطمبة لمفايس بكؾ كبيف المغة المستعممة في نقاشاتيـ، ككخالصة لمنتائج المحصؿ عمييا 

. يمكننا القكؿ بكجكد عالقة بيف شبكات التكاصؿ االجتماعي كاليكية الثقافية لمطمبة الجامعييف

لقد أثبتت الدراسة الميدانية لمبحث الكثير مف األمكر المخالفة لمتصكرات المسبقة، حكؿ ما 

 غيره مف  كاف انشغاالتيا سطحية كطرحيا باىت ك،ذجة كتفاىةايسكؽ مف أف الذىنية الطالبية س

 كدفاعيـ ، ذلؾ أف ىذه الدراسة أثبتت حرص الطمبة عمى التمسؾ بمقكمات ىكيتيـ الثقافيةاألمكر،



عف مقدراتيـ الحضارية المختمفة، كلعؿ التفافيـ حكؿ مسألة التقاليد كاألعراؼ كالعادات االجتماعية 

 كما أف انتقادىا ال ،يشرعف ذلؾ كحرصيـ عمييا بشكؿ أك بآخر ال يطرح صيغة لمتمسؾ بيا كال

يبرز عداء تجاىيا غير أنو كمف حيث المبدأ يمكف أف نعتد برؤية الطمبة كفمسفتيـ حكؿ 

. المكضكع

 

:  خاتمة 

 نظير العديد ،اليكية الثقافية كاحدة مف أعقد المكاضيع المطركحة كبحدة في الكقت الراىف

 ،مف الظركؼ كالمعطيات التي تمازجت لتشكؿ فضاء مضطربا في حياة المجتمعات المعاصرة

 ،كباتت المقكمات اإلنسانية اليـك عمى المحؾ بيف تنظيرات ترقى بيا الى عالـ الخياؿ كالطكباكية

كبيف ممارسات تنفصؿ تماما عف ابسط معاني األنسنة، لقد انسحب ىذا الكاقع المعقد عمى حياة 

 كساىمت العكلمة كغيرىا مف األمكر في زيادة ،المجتمعات السائرة في طريؽ النمك بشكؿ متسارع

 صعكبة التعاطي مع الكاقع، كالمجتمع الجزائرم كاحد مف ىذه المجتمعات يكتنز مف المقكمات ما

 المجتمع الطالبي في .يؤىمو لالنطالؽ بؿ كيستطيع أف يسحب معو العديد مف المجتمعات األخرل

كىذا ما شيدناه مرارا كفي محطات ككؿ الجزائر ىك اآلخر شكؿ نسيجا فاعال في حياة المجتمع 

مختمفة، غير أنو كلخصكصيتو تعرض لمكثير مف الضغكطات كتممس العديد مف العقبات ككغيره 

مف شرائح المجتمع أخذ في التفاعؿ مع ىذه األمكر فطرأت عميو جممة مف التغيرات، كالزاؿ 

 ،الفضاء األكاديمي غير قادر بعد عمى استيعاب تمؾ المتغيرات كالتعاطي معيا بأساليب إبداعية



تمكف مف تركيض االنفعاالت ك ردكد األفعاؿ العنيفة التي قد تنجر جراء خكض الطمبة في 

. مختمؼ تمؾ التغيرات

كقد حاكلنا في دراستنا ىذه اإلشارة بشكؿ أك بآخر ألحد العكامؿ الميمة في تحديد مستقبؿ 

 كصياغة كاقعيـ كتحديد خياراتيـ كمنطقيـ كالمتمثمة في اليكية الثقافية التي تعتبر سببا ،الطمبة

 كقد ،ركيزيا في اختالؿ منطؽ الصراع بيف المحاكر المختمفة في الشرؽ كالغرب شماال كجنكبا

أسيمت العكلمة بحضكرىا الطاغي عمى المشيد المتعكر مسبقا في زيادة تعقيد الكاقع، كمف 

تجميات العالـ الرقمي اليـك ىك انتشار شبكات التكاصؿ االجتماعي، كلتعددىا كسعة استعماليا 

شبكات التكاصؿ االجتماعي كاليكية الثقافية عند الطمبة : تعرضنا ليا في ىذا البحث حكؿ 

 كقد تحرينا المنيجية العممية الدقيقة في ضبط ،الجامعييف الفايس بكؾ كطمبة جامعة بسكرة نمكذجا

 كقد أدت نتائج البحث إلى إثبات كجكد عالقة ،تسمسؿ البحث بمختمؼ فصكلو النظرية كالتطبيقية

 متجمية في ،متكسطة بيف شبكات التكاصؿ االجتماعي كاليكية الثقافية عند الطمبة الجامعييف

تـ  رائيـ حكؿ العادات كنقاشاتيـ ك لغة حكارىـ مف خالؿ الفايس بكؾ، كبناء عمى ماآارتباط 

:   مف البحث في ىذه المسألة فإننا نرفع التكصيات التاليةإليوالتكصؿ 

إعداد دراسات مشابية لمدراسة الحالية حكؿ طبيعة العالقة بيف شبكات التكاصؿ ضركرة  -

 .االجتماعي كاليكية الثقافية كالكشؼ عف ماىية ىذه العالقة كاتجاىيا

تسميط الضكء أكثر عمى مكضكع المغة المستعممة في الفايس بكؾ في دالالتو المختمفة  -

 .كعالقاتو بالطمبة الجامعييف كعنكاف ليكيتيـ الثقافية



إجراء ممتقيات عممية تختص بالبحث في مسألة اليكية الثقافية مف خالؿ استخداـ الفايس  -

 .بكؾ ككاحدة مف شبكات التكاصؿ االجتماعي

 .تسميط الضكء بشكؿ أكبر عمى الفضاء الرقمي لككنو مستقبؿ المجتمعات القادمة -

االلتفات إلى انشغاالت الطمبة الجامعييف فيما يخص محاكلة إيجاد تكليفة بيف تمسكيـ  -

مسايرتيـ لمتطمبات الراىف دكف افتعاؿ صداـ بيف  ك،برمزية اليكية الثقافية بأبعادىا المختمفة

 .بينيما

تعزيز قيـ انتماء الشباب الجامعي كانتسابو ليكيتو الثقافية عف طريؽ تفعيؿ المؤتمرات  -

الشبابية في مختمؼ المجاالت إلبراز المآزؽ الكبرل التي قد تنجر جراء محاكلة االستخفاؼ 

. باالنسالخ مف اليكية الثقافية
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