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 شكر وعرفان
 باهللا إال توفيقي وما العمل هذا إلتمام وفقني الذي هللا الشكر والحمد

 "نور من له فما نورا له اهللا يجعل لم من: "قال تعالى

 العظيم اهللا صدق
  )40اآلية  -النور سورة(

العيفة "د  المشرف األستاذ إلى واالحترام التقدير وخالص الشكر بفائق وأتقدم

 ،صدره ورحابة الكبير تواضعه وعلى المذكّرة هذه على اإلشراف لقبوله ،"جمال

  .علينا بها يبخل لم التي القيمة السديدة والمعلومات النصائح وعلى

ان خير الذي ك "بوزيد رملي"إلى الذي مهما قلت لن أوفيه حقه األستاذ الفاضل 

  .العمل هذا إلتمامسند ومرشد لنا 

 ونخص بعيد، أو قريب من العمل هذا إنجاز في ساهم من كل الشكر جزيل ونشكر

  بالذكر

وكل أساتذة قسم  ،نجيب بخوشباديس لونيس، األساتذة فارس شاشة، فريد مشري، 

منا كل  على كل ما قدموه لنا فلهم العلوم اإلنسانية بجامعة محمد خيضر بسكرة

 الشكر والعرفان

بتشجيعاتها ودعمها الدائم أختي  هذا العمل إتمامسندا لي على  تإلى من كان

 نعيمة 

  على كل ما قدموه من دعمنسيمة،  ،ناديةتوفيق، ، خالد، حسام، يزيد، مباركإلى  

وساهم في غرس بذرة خير في بلدنا الحبيب  ة العلممن برسالآإلى كل أستاذ 

 الجزائر



  

  إهـداء

  

  الكريمين الوالدين إلى

  وأخواتي إخوتي إلى

 إلى كل زمالئي وزميالتي

  إلى روح الغالية ليلى 

  برحمتهتغمدها اهللا 

  فسيح جنانهواسكنها 

 

    

  

 

  وفاء وتقديرا لهم  الجهد هذا أهدي                      
  



  :امللخص باللغة العربية

     لشبكات االجتماعيةالشباب اجلامعي اجلزائري لدف هذه الدراسة إىل الكشف عن استخدامات      

من وظائف  ا توفرهملوذلك نتيجة ، لديهمة حتظى بشعبية كبري، خاصة وأن هذه األخرية على اإلنترنت

   خمتلف أشكال امللفات، مبا يؤدي و نقاشاتاآلراء والتتيح لألفراد تبادل حيث وخدمات متنوعة ومتعددة، 

  .والثقافاتألفكار والقيم ل االنتقال احلر إىل

    ال سيما ، العربية اإلسالمية ناما حيدثه هذا االحتكاك والتبادل بثقافت ويف هذا العمل نتناول بالدراسة     

ضخامة خصوصا يف ظل  ،التبادل عملياتتضبط حىت قوانني  أورقابة،  أي إىلال ختضع هذه الشبكات  وأن

 خترج  املضامني عادة ما هذهعن أن  فضال ،)...فيديو أو صور أو نصوص( املواقعتنوع احملتوى على هذه و

وهذا ما جيعل مدى سلبية أو اجيابية هذه املواقع وتأثريها  ،ضوابط الثقافة العربية واجلزائرية بشكل خاص عن

ومن هنا جاء اختيارنا هلذه على قيم الشباب مرهونا بدرجة كبرية بنوعية استخدام الشباب هلذه املواقع، 

االستخدامات واالشباعات اليت حيصل عليها الشاب اجلامعي اجلزائري الدراسة ليت دف إىل التعرف على 

، ومن هنا تتمثل يهمانتشار قيم العوملة الثقافية لدبتها عالقوشبكات االجتماعية على اإلنترنت من خالل ال

  :أهم تساؤالت الدراسة فيما يلي

  ؟على اإلنترنت ما هي عادات وأمناط استخدام الشباب اجلامعي اجلزائري للشبكات االجتماعية-1

  ؟لدى الشباب اجلامعي اجلزائري من استخدام هذه املواقع ما هي االشباعات احملققة-2

        وما مظاهر هذه األخرية مالعالقة بني استخدام الشبكات االجتماعية وانتشار قيم العوملة الثقافية؟-3

  على سلوك الشباب اجلامعي اجلزائري؟  

لشبكات االجتماعية        لاستخدام الشباب اجلامعي  ونظرا لكون الدراسة دف إىل وصف مظاهر     

فهي ذا تنتمي       ،بانتشار قيم العوملة الثقافية لديهم ذلكوكذا عالقة ، ققةعلى اإلنترنت واالشباعات احمل

إىل الدراسات االستكشافية الوصفية اليت دف إىل التعرف أكثر على الظاهرة وإلقاء الضوء على خمتلف 

  .الظاهرة حمل الدراسة حولودقيقة تساعد يف الوصول إىل تعميمات  جوانبها للحصول على معلومات كافية

ونظرا  ،أداة االستمارة جلمع البياناتاستخدمنا ، وراستنا على منهج املسح االجتماعيولقد اعتمدنا يف د     

، فإننا جلأنا إىل املسح عن طريق العينة، والعينة املناسبة لدراستنا هي من نوع العينة بحثلضخامة جمتمع ال

مفردات العينة على مستوى كل كلية  بمث سحإىل كليات،  - بسكرة–بتقسيم جامعة حممد خيضر العنقودية 



جها، بطريقة احلصص املتساوية بني اإلناث والذكور، والشباب الذين يسكنون عاصمة الوالية وخار

      وباستخدام األسلوب القصدي يف سحب املفردات من خالل انتقاء مستخدمي الشبكات االجتماعية 

 عادات ودوافع االستخدامعن آراء حول ألن ما يهمنا هو احلصول على معلومات على مستوى كل كلية، 

  :خالل دراستنا إىل النتائج التاليةولقد توصلنا من ليس التمثيل الدقيق تمع البحث،  وواالشباعات احملققة، 

 اآلراء ويتبادلون، يلتقي من خالهلا األفراد مبثابة جمتمعات افتراضية على اإلنترنت الشبكات االجتماعية تعد- 10

  .واالهتمامات وكذا خمتلف أنواع امللفات

 واقع هو نشاطهذه املأن استخدام  حيث، يستخدم أغلبية أفراد العينة الشبكات االجتماعية بكثافة كبرية- 20

من الذكور نظرا لألوقات الطويلة اليت يقضيها اإلناث  كثراإلناث أ خاصة عند، أساسي لدى أغلبية أفراد العينة

  .يف البيت، إضافة إىل عدم وجود منافذ أخرى للتسلية

أن الشباب كما ، على اإلنترنت الشبكات االجتماعيةأغلبية أفراد العينة لديهم خربة معتربة يف التعامل مع - 30

 ن الشباب الذين يسكنون خارجها،واقع مهذه املالذين يسكنون يف عاصمة الوالية أكثر خربة يف استخدام 

  .دماتاخلضعف وقد يعود ذلك إىل تأخر ربط هذه املناطق باخلطوط اهلاتفية واإلنترنت، إضافة إىل 

أكثر الشبكات االجتماعية على اإلنترنت استخداما  "YouTube"مث يوتيوب  "Facebook"يعد فايسبوك - 40

من أهم األسباب اليت جتعل الشباب اجلامعي يقبل  "الدردشة"تعترب ، كما من طرف الشباب اجلامعي اجلزائري

  ."حتميل امللفات"وبنسبة أقل  ،على الشبكات االجتماعية على اإلنترنت

يف هذا يتفوق اإلناث و ،أفراد العينة مواقع الشبكات االجتماعية ملدة طويلة تفوق الساعتني أغلبيةيستخدم - 05

  . ن غريهمعالشباب من عاصمة الوالية كما يتفوق ، على الذكور اإلطار

املرتبة الثانية  "مقاهي اإلنترنت"واحتلت  ،"من البيت"يستخدم أغلبية أفراد العينة الشبكات االجتماعية - 06

  .يف البيوت اجلزائرية املرتبة الثالثة، وهو ما يدل على االنتشار الواسع لإلنترنت "اجلامعة"احتلت  بينما

ها يتميز استخدام الشبكات االجتماعية باخلصوصية والفردانية، حيث يفضل أغلبية أفراد العينة استخدام- 07

  .منفردين

       أهم الدوافع اليت جتعل الشباب اجلامعي يقبلون  ،"احلصول على معلومات ومعارف"، و"يهالترف"ميثل - 08

  .على استخدام الشبكات االجتماعية

تقوم أجابت بأا من أفراد العينة إن احلديث عن تفاعل حقيقي يعد أمرا مستبعدا خاصة وأن نسبة كبرية - 09

  .النشطة اليت تقوم بالنشرتكتفي باإلطالع مث الفئة  مث يف املرتبة الثانية الفئة اليتالتعليق + االطالعب



ويظهر ذلك من خالل  الشبكات االجتماعية مضامنين الذكور أكثر نشاطا وتفاعال من اإلناث مع إ- 10

من اإلناث،  عند الذكور أكثر...إنشاء جمموعات اجتماعيةارتفاع نسبة بعض األنشطة التفاعلية مثل النشر و

  .غريهمعاصمة الوالية أكثر من  منكما تشهد هذه األنشطة ارتفاعا لدى الشباب 

جيمع أغلبية أفراد العينة على أن الشبكات االجتماعية حتمل قيما غربية واتفقوا على أن أهم القيم الغربية - 11

  ."اجلنس"، أما السلبية فهي "احلرية"هي  اليت تروج هلا اإلجيابية

  .وقوية غري ناجحة يف ربط عالقات حقيقية االجتماعيةيرى أغلبية أفراد العينة أن الشبكات - 12

يتجسد انتشار قيم العوملة الثقافية الغربية يف تفضيل أغلبية أفراد العينة من بني املظاهر الثقافية الغربية - 13

  ."األغاين"مث ، "السلوكات والتصرفات"، مث ...)السيارات، املنازل( املتمثلة يف" املاديات"

امللفات  هم يفضلونالنسبة األكرب من أن العوملة الثقافية، والدليل على ذلك الذكور أكثر تأثرا بقيم- 14

اليت  "امللفات السمعية البصرية"أما عن نوع  ،"امللفات النصية"اللوايت يفضلن اإلناث عكس  "السمعية البصرية"

   امللفات اليت حتمل اخلروج "، مث "الرومانسية"يف املرتبة األوىل مث  "الفكاهية"فجاءت امللفات  ها أفراد العينةيفضل

ال تكتفي باإلطالع على هذه املقاطع وإمنا تقوم منهم كما أن النسبة األكرب ،"اجلنسيةامللفات  "مث  "عن املألوف

  .بتحميلها

تضر بثقافة يرى األغلبية من أفراد العينة أن ملفات الفيديو على الشبكات االجتماعية حتمل قيما سلبية - 15

فقد أجابت األغلبية منهم أم ال ينوون التخلي عن استخدام هذه  ذلكمن وعلى الرغم  ...،اجلزائرياتمع 

  .املواقع مستقبال



Résumé en francais:  

 

     Cette étude vise à dévoiler l'utilisation et les satisfactions obtenues par les jeunes 

universitaires algériens à travers les réseaux sociaux sur internet, cette dernière bénéficie 

d’une grande popularité, elle fourni des fonctionnalités variées et des services, qui permettent 

aux individus d'échanger des points de vues, des discussions, et divers types de fichiers, 

conduisant à la transmission libre des idées et des valeurs et des cultures. 

 

     Dans ce travail, nous nous proposons d'étudier ce que pourrait causer ce contact et cet 

échange sur notre culture arabo-musulmane, particulierement que ces réseaux ne sont pas 

soumis à aucun contrôle, ni aucune lois régissent les échanges, en particulière l'énormité et la 

diversité des contenus sur ces sites (vidéo, images ou du texte ….), de plus que ces contenus 

sont habituellement en dehors de l’éthique de la culture arabo-musulmane et surtout la culture 

Algérienne. C’est ce qui rend l’étendu de l’influence, négative ou positive, de ces sites sur les 

valeurs des jeunes liée en grande partie à la façon dont les jeunes utilise ces site, c’est de la  

que ressort notre choix sur cette étude qui vise à en savoir plus sur les usages et les 

satisfactions qu’obtiennent les jeunes universitaires algériens à travers les réseaux sociaux 

sur internet et sa relation avec la propagation des valeurs de la mondialisation culturelle 

chez eux, et les questions les plus importantes de l'étude sont les suivantes:  

 

1– Quels sont les habitudes et les modes d’utilisation des étudiants de l'université algérienne 

des réseaux sociaux sur internet?  

 

2 – Quelle sont les satisfactions obtenues par les étudiants de l'université algérienne à travers 

ces sites?  

 

3 – Quel est la relation entre l'utilisation des réseaux sociaux et la propagation des valeurs de 

la mondialisation culturelle? Et Quelles sont les aspects ostentatoires de cette dernière sur le 

comportement des étudiants de l’universitaire algérienne?  

 

     En fait que l'étude vise à décrire les aspects de l'usage des réseaux sociaux sur internet et 

les satisfactions atteintes par les étudiants universitaires, ainsi que la relation avec la 

propagation des valeurs de la mondialisation culturelle chez eux, dés lors notre étude s’inscrit 

dans le champs de l'étude descriptive exploratoire, qui vise à en savoir davantage le 

phénomène et faire la lumière sur ses différents aspects, dans le but de collecter des 

informations suffisantes et précise afin d’arriver à des généralisations sur le phénomène de 

cette étude.  

 

     Nous avons adopté dans notre étude, la méthode de l'enquête sociale, et nous avons utilisé 

le questionnaire pour la collecte des données, étant donné l'ampleur de la population cible, 

nous avons opté pour l’échantillonnage, l'échantillon approprié pour notre étude est 

l'échantillon en grappes. En divisant l'Université Mohammed Khidhar -Biskra- en facultés, 

puis en choisissant l'échantillon au niveau de chaque faculté dans un quota égal, entre 

hommes et femmes et les jeunes qui vivent dans la capitale de la ville et ses environs, et en 

utilisant la méthode intentionnelle dans la  sélection des utilisateurs des réseaux sociaux au 

niveau de chaque faculté, parce que ce qui nous intéressent c’est d'obtenir des informations 



sur les points de vue sur les habitudes et les motivations à utiliser et les satisfactions atteintes, 

et non la représentativité précise  de l’échantillon, et nous avons constaté à travers notre étude, 

les résultats suivants:  

 

01-Les réseaux sociaux sur internet sont des communautés virtuelles, dont les individus se 

rencontrent et s'échangent des points de vues, ainsi que divers types de fichiers.  

02-la grande majorité de l'échantillon utilise les réseaux sociaux de façon intense, où 

l'utilisation de ces sites est une activité essentielle pour la majorité des répondants, en 

particulier chez les femmes plus que les hommes en raison du temps passé par les femmes 

dans la maison, en plus de l'absence d'autres débouchés pour le divertissement.  

03- la majorité des répondants ont une expérience considérable en matière de réseaux sociaux 

sur internet, et les jeunes qui vivent dans la capitale de la ville, sont plus expérimenté dans 

l'utilisation de ces sites que les jeunes qui vivent hors de la ville, peut-être est-ce dû à des 

retards dans la connexion de ces zones, les lignes téléphoniques et l'internet, en plus de la 

faiblesse des services.  

04-"Facebook" et "YouTube" sont les plus grands réseaux sociaux sur internet utilisé par les 

étudiants de l'université algérienne, "le chat" est l’une des plus grandes raisons qui poussent 

les jeunes à aller sur les réseaux sociaux sur internet, et à "un téléchargement de fichiers" 

moindre.  

05-la majorité des répondants utilisent les réseaux sociaux plus de deux heures, dans ce cadre 

les filles dépassent les garçons; Alors que les jeunes du capitale de la ville surpassent les 

autres.  

06-la majorité des répondants utilisent les réseaux sociaux de "la maison", "les cybercafés" 

occupent la deuxième place, tandis que "l'Université" occupe la troisième place, ce qui 

indique la large diffusion d'internet dans les foyers algériens.  

07-l'utilisation des réseaux sociaux se caractérise par l'intimité, et l'individualité, où la 

majorité des répondants préfèrent l’utiliser seules.  

08-"le divertissement" et "l'accès à l'information et aux connaissances", représentent les 

motivations les plus importantes qui laissent les jeunes universitaires affluer sur les réseaux 

sociaux.  

09-parler d’une interaction réelle est peu probable, d'autant qu'une grande partie des 

personnes interrogées ont répondu qu'ils consultent+ commentaires, puis au deuxième rang la 

catégorie qui se contente de consulter, puis la catégorie active qui publie.  

10-les garçons sont plus actifs et plus interactifs que les filles avec les contenus des réseaux 

sociaux. Cela transparaît à travers la hausse du pourcentage des activités interactives, telles 

que la publication et la création de groupes sociaux .... Chez les hommes plus que chez les 

filles, alors que ces activités sont en hausse chez les  jeunes de la ville  plus que les autres.  

11-la majorité des répondants sont unanime: les réseaux sociaux véhicule des valeurs 

occidentales, et ils sont d’accord  que les valeurs positives occidental les plus importantes 

promu par ces sites est la "liberté", le négatif, alors il est du "sexe". 

12-la majorité des répondants voit que les réseaux sociaux ne réussissent pas à lier des 

relations réelles et solides.  

13-la diffusion des valeurs culturelle occidentale de la mondialisation, s’incarne dans la 

préférence de la majorité des répondants entre les aspects culturels occidentale "matérialisme" 

(des voitures, des maisons...), puis "les attitudes et les comportements", puis "la musique".  



14-les hommes sont plus affectés par les valeurs de la mondialisation culturelle, et la preuve 

en est que le plus grand pourcentage d'entre eux préfèrent "les fichiers audiovisuels" à la 

différence des femmes qui préfèrent "les fichiers texte", et le type de fichiers, "audio-visuel" 

des préférences des répondants venaient "Fichiers dessinées" en premier lieu, puis "la 

romance", puis "les fichiers la réalisation de l'ordinaire", puis "les fichiers Sexuelles", et le 

plus grand pourcentage d'entre eux non seulement l'accès à ces sections, mais vous 

téléchargez.  

15- la majorité des répondants voit que les vidéos sur les réseaux sociaux de précieux affecter 

négativement la culture de la société algérienne,...et bien qu'il ait répondu à la majorité d'entre 

eux n'ont pas l'intention d'abandonner l'utilisation de ces sites à l'avenir.  
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  مقـدمــة

  

   العديد مست نوعية تغيريات املاضية القليلة السنوات يف واملعلومات االتصال تكنولوجيا ثورة أحدثت     

 شبكة ظهور مثلو، املعلومات جمتمع إىل الصناعي اتمع من لالنتقال الطريق مهدت حيث احلياة أوجه من

حيث ظهرت نتيجة اإلنساين، ، ومثرة من مثار الذكاء املعلومات ثورة مظاهر أحد اإلطاريف هذا  نترنتاإل

 وأخرياً احلديثة، االتصال تقنيات يف املتمثلة االتصال وسائل ثورة مث املعلومات ثورةامتزاج ثالث ثورات هي 
 معها واندجمت االتصال وسائل بكل وامتزجت احلياة مناطق مجيع يف تغلغلت اليت اإللكترونية احلاسبات ثورة
    وتربز أمهية هذه الوسيلة من طرف اجلماهري  إقباالأمهية متزايدة و االنترنت من الوسائل اليت تعرف تربوتع

  .من خالل فضاء افتراضيتتميز بالطابع التفاعلي متنوعة  خدماتمن توفره ملستخدميها  من خالل ما

 األنشطة صياغة يف أساسيا دوراتلعب  وأصبحت، اإلنسانيةاحلياة  أوجهنترنت على خمتلف اإل أثرتقد ل     

      ، األخرىنظرا للخصائص اليت تتميز ا عن غريها من الوسائل  ،احلياة نواحي شىت يف لإلنسان الرئيسية

 حيث أدى ،اجلديدة األلفية وبداية العشرين ال سيما بعد التطورات اليت عرفتها هذه الوسيلة مع اية القرن

 باإلعالمتندرج حتت ما يسمى  اليت  ظهور جمموعة من التطبيقات احلديثةىلإاجليل الثاين لإلنترنت  اكتشاف

تعميق اجلوانب االجتماعية واالتصالية  أدت إىلوخصائص جديدة على الشبكة  أضفت ليتاو ،االجتماعي

 اإلعالميةحبيث مل يعد دوره مقتصرا على استقبال خمتلف املواد  ،تفعيل دور املستخدم وتوسيع صالحياته كذاو

  .اإلعالميةحتول إىل مرسل للمادة  وإمناواالتصالية 

أحد أهم هذه التطبيقات اليت عرفت شعبية واسعة ال سيما  يف هذا اإلطار ومتثل مواقع الشبكات االجتماعية    

السلوك  شكل مما أدى إىل تغيري املضامني االتصاليةعلى مستوى  أحدثت ثورة حيث  ساط الشبابويف أ

ق يعمت إىل االفتراضي الواقع أدى تشكيل مفهومكما فيه،  السائدة االتصالية األمناطو اتمع، ألفراداالتصايل 

ظهور منط جديد من االتصال خيتلف عن ذاك الذي كان سائدا يف عصر وسائل والبعد االجتماعي للشبكة، 

 االتصال الشخصي من خالل احملادثات الشخصية املباشرة إمكانيةيوفر فهو من جهة  ،التقليديةاإلعالم 

من تفاعل ورجع صدى بني طريف العملية االتصالية، ومن جهة أخرى ذلك وما يتيحه  بالصوت والصورة،

وعدم جتانسهم  ،احيمل الكثري من خصائص االتصال اجلماهريي من حيث كرب حجم اجلماهري اليت يتوجه إليه

    هتداعيات، ومن هنا فال شك أن هلذا النمط االتصايل اجلديد واجلغرافيةالسوسيولوجية  السماتمن حيث 

 متثل هذه املواقعحبيث أصبحت  واالتصايل ، السيما الشق االجتماعياإلنساينعلى خمتلف مستويات النشاط 



  ب

 

قولة القرية الكونية اليت تنبأ مل والواقعي احلقيقيتجسيد الإىل  ىأد مبا، فراد اتمعألتواصل بني رئيسية يف ا أداة

  .ا مارشال ماكلوهان

وينتج خمتلف املواد يصور وحيرر  ،يكتب أنللفرد املتلقي  الفرصةمواقع الشبكات االجتماعية  متنحو     

تتعداها  وإمنااليت ال تكتفي مبجرد املتابعة السلبية، واالتصالية، مث  يدخل يف عالقة من املشاهدة التفاعلية معها 

وعا من التبادل احلر ن من هنا توفر هذه املواقعواملعروضة،  االتصاليةوالتعليق على خمتلف املواد  الرأي إبداء إىل

 التفاعل يتيحمبا احلدود اجلغرافية  أنواعكل  بذلك ةوحدة واحدة الغي إىلحيث حولت العامل  ،بني مستخدميها

ثر هذا أجديدة تتمثل يف  إشكاليةطرح  وهذا ما، احلضاراتمن خمتلف الدول و األفرادواالحتكاك بني خمتلف 

فراد من خمتلف دول أن التبادل بني على الدول النامية وبصفة خاصة العربية، ألواالحتكاك السيما  التبادل احلر

ما شكل حتديا و ، وهوالقيم واألفكارالثقافات  أشكالكل  ميتد ليشمل وإمناالعامل ال يقتصر على املعلومات 

كبريا هلذه الدول السيما يف ظل االختالل الكبري والفجوة يف التقدم التكنولوجي بني الدول الغربية ودول العامل 

ومواقع  الواقع سيجعل من االنترنتن جتسيد معاين التدفق احلر للمعلومات يف ظل هذا إومن هنا ف النامي،

نشر قيم العوملة الغربية واألمريكية بشكل خاص باعتبارها حتمل قيم لوسيلة  الشبكات االجتماعية بصفة خاصة

ا الوسيلة اليت اقتصرت املسافات وألغت كل أشكال احلدود أالدول املنتجة هلا واملسيطرة عليها، خاصة و

      العربية بشكل خاص جمرد مستهلك لكل ما ينتج اجلغرافية بني الدول، يف حني تبقى دول العامل الثالث و

يف الدول الغربية من أفكار وقيم، واليت ختتلف كلية عن أفكارها وقيمها وهذا ما جعل الباحثني يطرحون 

    لقيم العربية اإلسالمية التراجع الكبري لربية وسيطرا على العامل، ويف نفس الوقت غانتشار القيم ال إشكالية

      القيم الغربية  انتشار مواجهةيف  تساهم اليت واألدواتيف ظل عدم متكن هذه الدول من امتالك الوسائل 

استخدام ا هلذه الدراسة اليت تتمحور حول ومن هنا جاء اختيارن ،احلفاظ على قيمها من االندثار األقلعلى  أو

، حماولني الغوص يف هذا الثقافية لدى الشباب اجلامعيوانتشار قيم العوملة  الشبكات االجتماعية على االنترنت

االستخدامات واالشباعات اليت حيصل  على جل التعرفأاال الذي يعرف نقصا فادحا يف الدراسات، من 

انتشار قيم عالقتها بعليها الشاب اجلامعي اجلزائري من خالل مواقع الشبكات االجتماعية على اإلنترنت و

  :وملعاجلة هذه اإلشكالية جاءت خطة دراستنا كالتايل، يهمدالعوملة الثقافية ل

      ، باإلضافة ساؤل الرئيسي والتساؤالت الفرعيةإشكالية الدراسة متضمنة التوتناولنا فيه  :اإلطار املنهجي

 املستخدم املنهج الدراسة، طبيعة ،املفاهيم حتديد ،الدراسة أمهية ،الدراسة أهداف، املوضوع اختيار أسبابإىل 

  .الدراسة صعوباتوأخريا ، املداخل النظرية للدراسة، الدراسات السابقة واملشاة ،الدراسة أدواته، عينةو



  ت

 

وثورة الشبكات  "Web 2.0"اجليل الثاين للويب فصلني تناولنا يف الفصل األول  جاء يف :اإلطار النظري

      خصائصها االتصالية، وتطورها ونظرة عن االنترنت مفهومها  إلقاءعلى اإلنترنت من خالل  االجتماعية

  واإلضافاتمفهوم اجليل الثاين للويب، مث اخلصائص  إىلويف املبحث الثاين تطرقنا  خدماا االتصالية، أشهرمث 

 نترنتالشبكات االجتماعية على اإل إىلتطبيقاته، ويف املبحث الثالث تطرقنا  أشهركذا و ،متيزه عن غريهاليت 

    على اإلنترنت والعالقات االجتماعية،  الشبكات االجتماعيةاستخدام مث مفهومها من خالل التعرف على 

فقد يف الفصل الثاين  ، أمامث مناذج عن أشهر مواقع الشبكات االجتماعية مثل فايسبوك، ماي سبيس، ويوتيوب

 نترنت، وقيم العوملةالشباب، الشبكات االجتماعية على اإلحاولنا الغوص يف طبيعة العالقة بني كل من 

       من مفهومها خصائصها وأنواعها، مث ماهية العوملة الثقافية  القيم يةهاممن خالل التعرف على  ،الثقافية

فيه أما يف املبحث الثالث فتناولنا  العوملة الثقافية،انتشار عالقة وسائل االتصال بمث  من مفهومها وأهم مظاهرها

نترنت ومقترب االستخدامات الشبكات االجتماعية على اإلمث  ،مفهوم الشباب وخصائصه وحاجاته

  .الثقافية واالجتماعية نترنت وانعكاساااستخدام الشبكات االجتماعية على اإل، وأخريا واالشباعات

راحل للدراسة امليدانية ونتائجها بداية من عرض خصائص جمتمع البحث وامل ويشمل عرضا :اإلطار التطبيقي

كميا حتليل اجلداول البسيطة واملركبة وفقا ملتغريات الدراسة االستمارة وتوزيعها واستعادا، مث  إلعداداملختلفة 

األول حول  ،ثوقد تضمن هذا الفصل أربعة مباحالسابقة،  واألدبيات بالدراسات ربطها خالل من ،ايوكيف

على اإلنترنت، والثاين حول االشباعات احملقة  عــادات وأمنــاط استخدام الشبكـات االجتمـاعيـة

العالقة بني استخدام الشبكات االجتماعية وانتشار قيم العوملة من مواقع الشبكات االجتماعية، والثالث حول 

 ستنتاجاتاال إىل وصوال ،سلوك الشباب اجلزائري مظاهر التأثري على، أما الرابع فجاء حتت عنوان الثقافية

ملواقع الشبكات االجتماعية على االنترنت  األمثلالتوصيات اليت قد تساهم يف االستخدام والعامة للدراسة 

ستمر بالغرب عن طريق هذه االحتكاك امل بسببوجتنب املخاطر اليت قد تنجم عن التأثر بالثقافات الغربية 

  .امتةاملواقع، وأخريا خ
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  :اإلشكالية-1

به مارشال ماكلوهان  تنبأبذلك ما  جمسدةكرب ثورة شهدها العصر احلديث، أجناز وإأهم  نترنتاإلتعد      

، تنتقل داخلها املعلومات بسهولة ويسر، ويستطيع من خالهلا الفرد الوصول "قرية كونية"حول حتول العامل إىل 

ولقد عرفت  ،ثقافية أواعتبار حلواجز جغرافية  دونلعامل، إىل املعلومة اليت يريد واالتصال بأي نقطة يف ا

مما زاد من شعبية و، الناميةحىت نترنت يف الوقت احلايل انتشارا واسعا يف خمتلف دول العامل املتقدمة منها واإل

، يدةاجلد األلفية وبداية العشرين القرن اية منذ هو تلك التطورات اليت عرفتها الشبكة وكذا عدد مجاهريها،

  .بصفة خاصة خدمات الويبخمتلف خدماا، ومست تطورات  وهي

، )web 2.0( 2.0عرف باجليل الثاين للويب ويب يأدى التطور على مستوى الويب إىل ظهور ما قد و     

تطبيقات هي عبارة عن و، "النحن إعالم أو"" اإلعالم االجتماعي"الذي أفرز هو اآلخر ما يعرف بتطبيقات 

، حيث التطبيقاتهذه  أهمحد أوتعد مواقع الشبكات االجتماعية  مجاهري واسعة، إليها جديدة جذبت

 شعبية، "MySpace" سبيس ، وماي"Youtube" ، ويوتيوب"Facebook" "فايسبوك"اكتسبت مواقع مثل 

اإلقبال  نإبل  ،املواقع شعبية يف العامل أكثرتصنف من ضمن  وأصبحت بني خمتلف فئات اتمع، واسعة

 "فايسبوك"والرواج الذي تالقيه مكنها من منافسة كربيات املواقع وحمركات البحث وهو ما حصل مع 

"Facebook" حبسب إحصائيات شركة ألكثر املواقع زيارة املرتبة الثالثة  2010ديسمرب ، الذي احتل يف

، "Google" وغلخلف كل من غ ،)1(يف الشهر مليون زائر 648يزوره قرابة حيث  ،"ComScore"األحباث 

الذي  "Yahoo" متفوقا على موقع ياهو، واللتان حتتالن املركز األول والثاين ،"Microsoft"" ومايكروسوفت

، يف املرتبة "Youtube"، ويوتيوب "Facebook" "فايسبوك"كما حل كل من  ،"مليون 630"ـبحل رابعا 

)2010( "اليكسا"تصنيف ملوقع  رآخاملواقع زيارة حسب  ألكثر ،على التوايل الثانية والثالثة
)2(.  

    ما وفرته من خصائص جديدة متكن  إىلمرده  هذا التفوق الواضح ملواقع الشبكات االجتماعيةولعل      

لعالقات لرسم خارطة  إعادةبذلك  حماولةالتبادل الثقايف،  أشكالظهور خمتلف من التواصل االجتماعي، و

جعل العامل االفتراضي حماكي للعامل  دف يتميز بقدر كبري من التفاعلية، االجتماعية من خالل فضاء افتراضي،

                                           
  :، متاح على املوقعالعاملالفيس بوك يتجاوز ياهو ويصبح ثالث أكثر املواقع زيارة يف ، سعود اهلواوي) 1(

comscore-yahoo-wd.com/wd/2010/12/28/facebook-www.tech ،17/03/2011 ،11 :10.  

  .www.alexa.com ،03/04/2011 ،812:4اليكسا،  )2(
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الذي ميثل حسب اإلحصائيات األخرية  السيما العريب الشباباملاليني من  إليهااحلقيقي، ولعل هذا ما جذب 

حيث تذكر أحد  زيادة كبريةدوره بالعرب الذي عرف  عدد املستخدمنيمن  Google "75%" "غوغل"لـ

        املائة،  %78يف العامل العريب زاد بنسبة " يسبوكاف"يل املثال أن إمجايل عدد مستخدمي قارير على سبالت

2010 يف ديسمرب 21,300,000إىل  2010 يف جانفي 11,900,000من 
)1(.  

 خيضعال فضاء افتراضيا  حيث وفرت له ،يربره اعلى هذه املواقع له م إقبال الشباب العريب ال شك أنو     

 الشباب العديد من التطبيقات والوظائف اليت تتناسب مع حاجات يف ذات الوقت أتاحتقيود، كما لل

       الشبكات االجتماعية، مواقع جيابيات اليت متيز ورغم هذه اإل، رغباته وطموحاتهتستجيب لو ،وميوالته

  لشبكات مفتوحة للجميع دون شرطن هذه اأوالسلبية، خصوصا  تأثرياابعض الباحثني حيذرون من  أن إال

السيما يف ظل ، واألمريكيةمدى مسامهتها يف نشر القيم الغربية و ،حول مضامينها تمما يطرح تساؤال أو قيد،

  .احلدود اجلغرافية وإلغاءالعوملة، 

وملة، الع أطلقتها اليت الكربى والتحوالت العامل، يعيشها اليت اجلديدة املرحلة حول احلديث أبدوقد      

 البشر بني والتواصل تقاربلل فرص من تاحتهأما  لمن خالبعد احلدود، أ إىليف تعميقها نترنت وسامهت اإل

 حدأالثقافة تعد  أن إال، آخركانت العوملة ظاهرة شاملة ملختلف ااالت فهي ال تقتصر على جانب دون  وإذا

      العوملة باعتبار  أنواعخطر أمن  عوملة الثقافةكثريا من هذه الظاهرة، حيث تعد  تأثرتااالت اليت  أهم

     يؤدي زوال احلدود، و خضوع الثقافة للعوملة أن كما، واألمةمكونات الفرد  أهمحد أقافة تشكل ثال أن

  .أخرىسيطرة قيم دون  إىل

كان له  الذيويف اجلزائر،  زيادة عدد مستخدمي االنترنت خاصة يف ظلبقوة  األشكالوقد طرح هذا      

الدول استخداما  أكثر ثالث حيث تعد اجلزائر هذا النوع من التطبيقات احلديثة دور كبري يف رواج

وبالتايل ، حسب الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسانوذلك  ،)2(مصر، لبنان بعد كل من facebookللـ

  ومكن  ، االتصالية على الشبكةاملضامنيعلى مستوى ثورة يف حدوث  فقد ساهم الرواج الكبري هلذه املواقع

التحاور  إىل باإلضافةاللقطات املصورة، مقاطع الفيديو ومن نقل وتبادل خمتلف أشكال امللفات والنصوص و

 م اإلعالمية املتفق عليها سابقا،يف الكثري من املفاهي مما غري العامل، أحناءمن خمتلف  أفرادمع  وتكوين عالقات

 فرد  أي بإمكان وأصبحمكن املرسل واملتلقي من تبادل األدوار، و ،ملية االتصاليةدوار عناصر العأ من وكذا

                                           
)1( www.nuqudy.com ،15/03/2011 ،10 :15.  

  .www.aljazeera.net/nr/exeres ،15/03/2011 ،11 :23، عصر الشبكات االجتماعية )2(
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    تتمتع به الشبكات االجتماعية من تفاعلية  ما أنوالشك ال جمرد مستهلك هلا، للمعرفة، نتجا يكون م أن

عدم  هواملطروح  لاإلشكايبقى و التقليدي، اإلعالميف  موجودةمثل هذه املميزات اليت مل تكن  أتاحهو الذي 

عية وتفرض شروطا على نو التبادل، أشكالتضبط خمتلف قوانني حىت  أورقابة،  إىلخضوع هذه الشبكات 

   خصوصا يف ظل تنوع احملتوى على هذه الشبكات االجتماعية، يف شكل فيديو ،امللفات املنشورة واملتداولة

ضوابط  خترج عن املضامني عادة ما هذهأن  عن فضال ،األخرى األشكالغريها من  أو...نصوص أو صور أو

      ، أخرى إىل، نظرا الختالف ضوابط الثقافة وحمظوراا من دولة الثقافة العربية واجلزائرية بشكل خاص

مدى احلكم على تلعب نوعية االستخدام دورا كبريا يف هلذا و أخرى،فما يباح يف دولة قد يكون ممنوعا يف 

          هذه الدراسة اليت حتاول الكشف أمهيةمن هنا كانت ثريها على الشباب، وأملواقع وتأو سلبية هذه اإجيابية 

 على مواقع إقباال واألكثراستقطابا،  األكثرالفئة  اباعتباره الشباب اجلامعي اجلزائري اتاستخدام عن

  .لديهم بانتشار قيم العوملة الثقافية ة هذه االستخداماتوعالق الشبكات االجتماعية

من خالل الشبكات اجلزائري اجلامعي  هي االستخدامات واالشباعات اليت حيصل عليها الشباب فما     

 يهم؟انتشار قيم العوملة الثقافية لدب تهاوما عالق ؟نترنتعلى اإل االجتماعية

  :والذي تندرج حتته التساؤالت التالية

  ؟على اإلنترنت لشبكات االجتماعيةاجلزائري لاجلامعي استخدام الشباب  وأمناطهي عادات  ما-1

  ؟لدى الشباب اجلامعي اجلزائري من استخدام هذه املواقع هي االشباعات احملققة ما-2

        األخريةوما مظاهر هذه  انتشار قيم العوملة الثقافية؟والشبكات االجتماعية  لعالقة بني استخدامما-3

    ؟اجلزائري على سلوك الشباب اجلامعي

 :اختيار املوضوعأسباب  -2

على اإلنترنت إن اختيارنا هلذا املوضوع املتمثل يف استخدام الشباب اجلامعي للشبكات االجتماعية      

بانتشار قيم  اوعالقته ،)..."MySpace"سبيس  ، وماي"YouTube"، ويوتيوب "Facebook" فايسبوك(

  :ىل فتتمثل يفالعوملة الثقافية، جاء ألسباب موضوعية وأخرى ذاتية، أما األو

باعتبارها البوابة اليت متكنه من االتصال بأي نقطة  على الشباب نترنت يف التأثريالدور الكبري الذي تلعبه اإل-1

  .2.0نترنت يف العامل واحلصول على املعلومة اليت يريد، السيما بعد ظهور اجليل الثاين لإل

  .إلنترنت، وسعي الدولة لتشجيعهاالتجربة احلديثة للجزائر يف جمال استخدام وتعميم ا -2
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، وتأثريها على طرق االتصال وتكوين العالقات خمتلف تطبيقات اإلعالم االجتماعيها تالثورة اليت أحدث-3

  .االجتماعية

تماعية، واإلعالم االجتماعي بصفة الشبكات االجمواقع ن مل نقل ندرا فيما خيص إقلة الدراسات العلمية -4

  .بية السيما اجلزائرعامة يف الدول العر

      نترنت، واإلقبال الكبري الذي تعرفه التطورات الكبرية مؤخرا يف جمال الشبكات االجتماعية على اإل-5

  .من طرف الشباب خاصة فئة الشباب اجلامعي

  .قيم العوملة الثقافية ايف تشكيل قيم الفرد وخصوصعلى اإلنترنت االطالع على دور الشبكات االجتماعية -6

  :األسباب الذاتية يف أهم وتتمثل

  .حدث تطبيقااأنترنت واستخداماا واالهتمام الشخصي مبجال اإل-1

 ، والتأثريات اليت أحدثتهايف اجلزائر الشبكات االجتماعيةمواقع استخدام  تالرغبة الذاتية يف التعمق يف جماال-2

  .ال سيما على فئة الشباب اجلامعي

  :أهداف الدراسة-3

  .على اإلنترنت على عادات وأمناط استخدام الشباب اجلامعي اجلزائري للشبكات االجتماعية فالوقو-1

  .على اإلنترنت التعرف على االشباعات احملققة لدى الشباب اجلامعي من استخدام الشبكات االجتماعية-2

     ية، وكذا التعرف التعرف على العالقة بني استخدام الشبكات االجتماعية وانتشار قيم العوملة الثقاف-3

  .الشباب اجلامعي اجلزائري على سلوك على مظاهر هذه العوملة

  :أمهية الدراسة-4

  :تتجلى لدينا أمهية الدراسة من خالل العناصر التالية

  .موضوع جدير بالبحث خصوصا بعد التطور الكبري يف هذا اال نترنتالتطبيقات احلديثة لإل-1

 فايسبوك(نترنت على اإل ج الكبري الذي حتظى به الشبكات االجتماعية، والروااالنتشار الواسع-2

"Facebook"،  ويوتيوب"YouTube"سبيس  ، وماي"MySpace"(... سيما من قبل الشباب، فهي  ال

  .نتفاضات العربية األخريةمن خالل أحداث اإل سياسياكذا واجتماعيا ثقافيا وحديث الساعة 
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حيث بلغ عدد االجتماعية السيما من طرف الشباب، لشبكات واقع ااالستخدام الواسع واملكثف مل-3

  .منهم شباب %75ن وملي 15العرب على موقع فايسبوك وحده املستخدمني 

ونشر  يف التنشئة والتعليم نترنت عموما والشبكات االجتماعية بشكل خاصالذي تلعبه اإلالدور الكبري -4

  .القيم

خاصة التعليم  وتعميمها يف خمتلف ااالت نترنت،اإلزائرية يف جمال تطوير اجل ةاهود الذي قامت به الدول-5

  .العايل

 ما هو وطين ودويل بفعل العوملة، وتأثري هذه األخرية على ثقافات خمتلف زوال الكثري من احلواجز بني -6

  .منها الشعوب خاصة العربية

  :حتديد املفاهيم-5

املفاهيم اليت تشكل مفاتيح الستيعاا، والتعمق يف خمتلف جوانبها، ال ختلو أي دراسة من جمموعة من      

  :وتتمثل أهم مفاهيم دراستنا يف

 :نترنتالشبكات االجتماعية على اإل-1   

مشتركة،  إحدى تطبيقات الويب اليت تتركز على إنشاء جمتمعات من أفراد ذو اهتمامات" على أا تعرف     

، "Facebook"" فايسبوك" مشتركي الشبكة، وتنحصر الشبكات الشهرية يف توفر طرقا متعددة للتفاعل بني

"MySpace"" ماي سبيس"، و"Orkut"" وركتا"، "Friendster"" فرندستر"
)1(    .  

جليل اتطبيقات  أحد :ومن هنا ميكن الوصول إىل تعريف إجرائي ملواقع الشبكات االجتماعية على أا     

تتسم بقدر كبري من التفاعلية والديناميكية، مبا ميكن املستخدمني األعضاء من ربط ، "Web 2.0" الثاين للويب

نصوص، ( اتصاالت وتكوين صداقات مع أشخاص آخرين، كما متكنهم من حتميل خمتلف أنواع امللفات

  .م ممن يقامسوم نفس االهتماماتومشاركتها مع غريه ،)...فيديو، صور

واقع مسميات أخرى مثل اإلعالم اجلديد، أو صحافة املواطن ولكن هذه وهناك من يطلق على هذه امل     

           نقل املعلومات بينما يف دراستنا نركز املتعلق باجلانب اإلخباري  إىلاملسميات تشري بدرجة كبرية 

                                           
(1) San Murugesan, Handbook of Research on Web 2.0, 3.0, and X.0: Technologies, Business, and Social 

Applications, Information science reference: New York, 2010,  p 612.  
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، )...التحميلو االجتماعية العالقات(واالجتماعية على استخدامات األفراد هلذه املواقع يف اجلوانب االتصالية 

  .دون التركيز على الشق اإلخباري هلذه املواقع

  :االستخدام-2    

لوصف العالقة بني اإلنسان ووسائل اإلعالم املختلفة، السيما " استخدام"كثريا ما يتكرر توظيف كلمة      

اط تكنولوجيات االتصال احلديثة، وذلك دف وصف عالقة اإلنسان ذه التكنولوجيات وعادات وأمن

ومن هنا  حمددة، استخدامها، باعتبار أن االستخدام هو سلوك اتصايل حيدث بفعل دوافع معينة، ويليب اشباعات

 للمعلومات العقلي االستخدام أنه أي املعلومات من فعليا الفرد يستخدمه ما"نه أعلى  االستخدام ميكن تعريف

     عندما وذلك يرضيها ال أو املستفيد، احتياجات يرضي رمبا االستخدام أن إىل إضافة بالفعل، حيتاجها اليت

  . )1("بالفعل حيتاجها اليت املعلومات جيد ال

  :ومن هنا ميكن الوصول إىل املفهوم اإلجرائي التايل

الشبكات االجتماعية، وال منيز هنا واقع نقصد باالستخدام يف دراستنا العالقة اليت تربط الشاب اجلامعي مب     

   من األنشطة ذلك  إىل غري...نشطة، سواء كان االستخدام يف شكل تصفح، دردشة، حتميلبني خمتلف األ

  .نترنتاليت ترتبط باستخدام الشبكات االجتماعية على اإل

  :اإلشباع-3    

إرضاء رغبة أو بلوغ هدف أو خفض دافع، وتدل الكلمة أيضا على احلال الذي يتم فيها "نه أيعرف على      

إلشباع يف نظرية التحليل النفسي خفض التنبيه والتخلص من التوتر، فالتراكم والتنبيه يولد ذلك، ويعين ا

إحساسا باألمل ويدعو اجلهاز إىل العمل لكي حيدث مرة أخرى حالة إشباع يدرك فيها خفض للتنبيه كأنه 

  .)2("لذة

 ،الشبكات االجتماعيةواقع ة مبأما املفهوم اإلجرائي لإلشباع حسب دراستنا فهو كل النشاطات املرتبط     

  .ا أن تزيل القلق، وحالة التوتر وتعيد الفرد إىل حالة االستقرارأواليت من ش

                                           
 اإلعالم علوم ، قسم)غري منشورة( ، مذكرة ماجسترياجلامعيني وسلوكيام الطلبة اجتاهات نترنت علىاإل استخدام أثرسليمان بورحلة،  )1(

 .12 ، ص2007/2008جامعة اجلزائر، : صالواالت

جامعة قسنطينة، : ، قسم علوم اإلعالم واالتصال)غري منشورة( ، مذكرة ماجسترينترنتمجهور الطلبة اجلزائريني واإلباديس لونيس،  )2(

  .10 ، ص2007/2008
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  :قيم العوملة الثقافية-4    

السلعة ) استقام(وأهل مكة يقولون ) تقوميا(وقوم السلعة ) القيم(القيمة واحدة " :الصحاح جاء يف خمتار     

  .)1("الشيء تقوميا وهو قومي أي مستقيم) وقوم(، يقال استقام له األمر )عتدالامة واإلستقاإل(ومها مبعىن واحد 

اتمعات،  من جمتمع أي يف التركيب االجتماعي عن تعرب حقائق: "أما اصطالحا فهي تعرف على أا     

ن القيم إف من هنال جمتمع، وقتصادية واالجتماعية اليت مير ا كواإل ةن القيم تتأثر بالظروف السياسيإوبالتايل ف

 .)2("وليدة اتمع وهي ختتلف من جمتمع إىل آخر

  :باملعاين التالية "Larousse"" الروس"يف قاموس فقد وردت : لغةأما العوملة      

  .أي أصبح عاملياMondialisation  عوملة

  .)3(إعطاء شيء ما صفة العاملية أو امتداد عامليا Mondialiserعومل فعل 

هي توحيد العامل على خمتلف األصعدة بغض النظر عن خملفات هذا التوحيد على السيادة " :اصطالحا     

  .)4("الوطنية أو اخلصوصية الثقافية ألي دولة من الدول أو أي جمتمع من اتمعات

نولوجيات هي حتويل العامل من قرية كونية إىل عقل كوين من خالل توظيف خمتلف تطبيقات تك: إجرائيا     

االتصال احلديثة واالستفادة منها، مستهدفة بذلك خلق جمتمع عاملي واحد، بقيم ثقافية موحدة، عادة ما تكون 

  .قيم ثقافات الدول املسيطرة سياسيا واقتصاديا وخاصة تكنولوجيا

 :الشباب اجلامعي-5   

 _بالكسر_الشبيبة، والشباب كأن الشباب يعين الفىت، ) ش ب ب(ة جاء يف القاموس احمليط يف ماد     

  .النشاط

                                           
 . 60 ، ص2006، القاهرة: ، دار فرحة للنشر والتوزيعاإلعالمالقيم الغائبة يف مىن كشك،  )(1

جامعة : ، قسم علم االجتماع)غري منشورة(، أطروحة دكتوراه دور التلفزيون يف تغيري القيم االجتماعية يف اتمع اجلزائريالتيجاين،  ثريا) 2(

  .48 ص، 2006/2007اجلزائر، 

 .92، ص 2006، عني مليلة: والنشر والتوزيع ، دار اهلدى للطباعةقضايا اإلعالم يف زمن العوملة بني التكنولوجيا وااليدولوجياحممد شطاح،  )3(

 .93، ص املرجع نفسه)  4(
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وسلوكية ة اهلرم، ملا هلا من خصائص نفسية من املعىن اللغوي نستنتج أن مرحلة الشباب نقيض مرحل- 

  .)1(...إضافة إىل خاصية النشاط...ومزاجية

 25 إىل 15(يرى علماء االجتماع أن مرحلة الشباب هم كل من يدخل يف فئة السن من "ويف هذا اإلطار      

ويبنون رأيهم على أساس أن أولئك قد مت منوهم الفسيولوجي أو العضوي، بينما مل يكتمل منوهم النفسي ) سنة

ويتميز أفراد هذه ، )2("والعقلي اكتماال تاما بعد، وبالتايل فهم يف مرحلة وسط بني الطفولة والرجولة الكاملة

فون عن الفئات االجتماعية لثقافية اليت جتعلهم خيتلالفئة ببعض املميزات واخلصائص النفسية واالجتماعية وا

  .األخرى

 18تركز عادة على املرحلة العمرية، وهناك من يرى أن مرحلة الشباب تبدأ من  اجلامعي الشباب ودراسة     

، وبالنسبة إىل دراستنا ميكن حتديد )سنة 30إىل  24ومن ) (24 إىل 18من (سنة ويقسموا إىل مرحلتني  30إىل 

ألننا ) سنة 25إىل  18من (كل من يدرس باجلامعة ويكون سنه  أنهللشباب اجلامعي على  اإلجرائياملفهوم 

سندرس الشباب اجلامعي باجلزائر، على أن نستثين يف دراستنا الشباب اجلامعي الوافد من بلدان أخرى للدراسة 

  .باجلزائر

  :طبيعة الدراسة-6

الوصفية اليت دف إىل البحث عن معلومات ستكشافية اإلراسات تندرج هذه الدراسة ضمن نوع الد     

الضوء على خمتلف  وإلقاء أكثرظاهرة مل تتناول بالدراسة العلمية املتخصصة، قصد التعرف عليها حول 

ومما الشك فيه أن ذلك يكشف عن وجود "تعميمات حول الظاهرة املدروسة،  إىلالوصول  وبالتايلجوانبها، 

رتيادها والكشف عن طبيعتها، جمهولة يف إطار الدراسات اإلعالمية حتتاج إىل جهود حبثية إلجماالت عديدة 

ن مواقع الشبكات االجتماعية أخاصة و، )3("وهو الدور الذي تقوم به الدراسات االستطالعية يف جمال اإلعالم

   واء فيما خيص استخداماا، سيف الدول العربية،  السيماومازالت الكثري من جوانبها جمهولة حديثة النشأة، 

  .عالقتها بانتشار قيم العوملة الثقافية أو

  

                                           
جامعة اجلزائر،  :قسم علوم اإلعالم واالتصال ،)غري منشورة(، أطروحة دكتوراه دور التلفزيون يف تشكيل القيم اجلماليةمسري لعرج، ) (1

 .07ص ،2006/2007

 .املكان نفسه )2(

 .94 ، ص2002، اإلسكندرية :، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنيةأسس ومبادئ البحث العلميجة، مريفت علي خفا فاطمة عوض صابر،(3) 
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  :وظائفها فيما يلي أهمحندد  أناليت ذكرناها بالنسبة للدراسات االستكشافية ميكن  األمهيةويف ضوء      

  متعمقة،  املستقبل دراسة دقيقة اهر اليت يرغب يف دراستها يفوالظ أوزيادة تعرف الباحث على الظاهرة -1

  .تعريفه باال الذي جتري فيه الدراسة أو

هم املتغريات املؤثرة فيها، واكتشاف أالباحث للمشكلة اليت يتصدى لدراستها و إدراكزيادة درجة -2

  .العالقات بني تلك املتغريات

 عميقة ةدراس لدراستها التخطيط على الباحث تعني دقيقة علمية صياغة وصياغتها البحث مشكلة حتديد-3

  .حمددة متاما غري مشكلة الدراسة االستكشافية هنا تعني الباحث على ختطيط معامل أنمتكاملة، أي 

الدقيق وحماولة التثبت من صحتها  العلمي للبحث الفروض واالحتماالت اليت ميكن إخضاعها على التعرف -4

  .أو خطئها يف حبوث تالية

  .الظاهرة موضع الدراسةتوضيح املفاهيم املتعلقة باملشكلة أو - 5

جتميع املعلومات اخلاصة باإلمكانيات العملية إلجراء البحوث وتنفيذها، واستطالع حقيقة املوقف الفعلي - 6

  .الذي جتري فيه الدراسة، ومدى اإلمكانيات العملية اليت تيسر تنفيذ البحث أو تقف عائقا يف سبيل تنفيذه

    البحثية اليت يراها األخصائيون أا جديرة بالبحث العلمي حتديد جمموعة من املوضوعات واملشكالت - 7

  .يف جمال معني

  .) 1(حتديد أولويات البحث بالنسبة للبحوث املستقبلة- 8

يف سبيل الكشف عن ظاهرة تعد جمهولة يف الوطن العريب من الناحية  أوىلومن هنا متثل دراستنا خطوة      

ن وجدت بعض الدراسات فقد اقتصرت على بعض إحىت وستعمال، اإل البحثية رغم رواجها الكبري من ناحية

 ،"فايسبوك"، مثل نظرية االستخدامات واالشباعات يف إطار مواقع الشبكات االجتماعية كل على حدا

"Facebook" ،يوتيوب" أو ""Youtube"... 2.0ويب "كمواقع ويب نالت شهرة، وليس ضمن تطبيقات "

"Web 2.0" دراسة ربطت بني هذه املواقع وانتشار قيم  أيعدم وجود  إىل إضافةخصائص،  وما يتميز به من

  .العوملة الثقافية

احلصول على معلومات كافية ودقيقة "واهلدف من األحباث الوصفية هو  ستكشاف يأيت الوصف،بعد اإل     

ع من زوايا خمتلفة أي وصف ما هو موجود يف الواق، عن املوضوع حمل الدراسة، كما هو يف احليز الواقعي

دون التدخل يف حبث األسباب الكامنة وراء وجود الظاهرة  ،حمققة لألهداف املتوخاة من إجراء دراسة

                                           
 .129- 128 ص ص،، 2006القاهرة، : ، عامل الكتب2، طحبوث اإلعالممسري حممد حسني، ) 1(
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    وهنا ال بد من اإلشارة . أو كليةاخل، أو التحكم فيها بصورة جزئية ...املدروسة يف هذه الوضعية أو تلك

بل هي أيضا عملية تصنيف ...عن الواقع املدروس فقط إىل أن الدراسات الوصفية، ليست جمرد مجع للبيانات

النتائج يف شكل  استخالصجل أهذه البيانات إىل عناصرها الرئيسية والفرعية، وتفسريها تفسريا شامال، من 

دالالت تساعد على الوصول إىل تعميمات حول املواقف املدروسة، وعلى بناء األرضية اليت يقوم عليها وضع 

 .)1("بة للدراسات التفسريية للعالقات السببيةبالنس ،الفرضيات

  :منهج الدراسة واألدوات-7

جل الكشف أفن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة، إما من " :نهأيعرف املنهج عموما على      

قد عرفه و ،)2("جل الربهنة عليها لآلخرين حني نكون ا عارفنيأوإما من  ،عن احلقيقة حني نكون ا جاهلني

عبارة عن مجلة من اخلطوات املنظمة، اليت جيب على الباحث إتباعها يف إطار " :نهأمحد بن مرسلي على أ

  .)3("بتطبيق قواعد معينة متكنه من الوصول إىل النتيجة املسطرة لتزاماإل

تمي إليه، وكذا يرتبط بطبيعة املشكلة املبحوثة، واال الذي تن ةإن اختيار املنهج املناسب للدراس"     

استخدام الشباب اجلامعي  لىونظرا لطبيعة الدراسة املتمثلة يف التعرف ع، )4("اإلمكانيات املتاحة لدى الباحث

ن املنهج املناسب هلذا إ، فلديهم قيم العوملة الثقافية بانتشارشباعاا، وعالقتها إملواقع الشبكات االجتماعية و

الدراسة العلمية لظروف اتمع " :نهأالذي يعرف على  االجتماعيالنوع من الدراسات هو منهح املسح 

        وحاجاته بقصد احلصول على بيانات ومعلومات كافية عن ظاهرة معينة وحتليلها وتفسريها للوصول 

  .)5("إىل تعميمات بشأا

والبيانات عن الظاهرة املنهج الذي يقوم على مجع املعلومات "أنه على الباحث ذوقان عبيدات  هوقد عرف     

 :كالتايله محد بن مرسلي فقد عرفأ، أما )6("املدروسة قصد التعرف على وضعها احلايل وجوانب قوا وضعفها

ة املدروسة من حيث العوامل املكونة هلا والعالقات كن الباحث من التعرف على الظاهرالطريقة العلمية اليت مت"

                                           
 .51 ص ،2005 اجلزائر، :، ديوان املطبوعات اجلامعية2، طمناهج البحث يف علوم اإلعالم واالتصالبن مرسلي،  دأمح(1) 

      ،2009اجلزائر،  :، ديوان املطبوعات اجلامعية5ط ،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، حممد حممود الذنيبات، ) 2(

 .99 ص

 .283 ص ذكره،محد بن مرسلي، مرجع سبق أ )3(

 .285 نفسه، ص عاملرج(4) 

 .94 ص كره،مرجع سبق ذ ،مريفت علي خفاجة فاطمة عوض صابر،(5) 

 .286 محد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، صأ(6) 
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خالل مجع املعلومات  نقعي، وضمن ظروفها الطبيعية غري املصطنعة مالسائدة داخلها كما هي يف احليز الوا

بوصف حجم وتركيب هذا "يف جمال دراسة مجهور املتلقني ، ويهتم منهج املسح )1("والبيانات احملققة لذلك

   اجلمهور، وتصنيف احلاجات والدوافع، واملعايري الثقافية واالجتماعية، وكذلك األمناط السلوكية ودرجاا 

  .)2("أو شدا

  :على األدوات التاليةاجلزائريني، معتمدين شباب اجلامعيني الويف حبثنا قمنا مبسح ميداين مشل عينة من 

  :املالحظة-1

 ،مؤسسة الدراسة اموعة حمل جمال مشاهدة يف دةعا تستعمل للتقصي مباشرة وتقنية أداة وهي"     

 الذي والوسط للوضع املعمق الفهم جلأ من لومات كيفيةمع خذأ دف وذلك ،مباشرة بصفة اخل...مجعية

لتقصي معلومات حول استخدامات أداة املالحظة اعتمدنا على  ، ويف موضوعنا)3("مشولياته بكل فيه يعيشون

العوملة قيم بانتشار ته ه، وعالقودوافع هذا االستخدام، ومالحظة أسباب الشباب اجلامعي للشبكات االجتماعية

  .يهملد الثقافية

   :ستبياناإل استمارة-2

جمموعة من األسئلة املرتبة حول موضوع معني يتم وضعها يف استمارة ترسل " أنه على ستبياناإل يعرف     

لألشخاص املعنيني بالربيد أو جيري تسليمها باليد متهيدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فيها، وبواسطتها 

لومات متعارف عليها لكنها غري مدعمة عاملوضوع أو التأكد من م ميكن التوصل إىل حقائق جديدة عن

)4("حبقائق
. 

     ادةستفوذلك باإل  ،حماور الدراسةمجيع أولية تغطي استبيان لدراستنا قمنا بتصميم استمارة  وبالنسبة     

يع استمارة توزب مث قمنا ،∗األساتذة احملكمنياألستاذ املشرف و عرضها علىوكذا من الدراسات السابقة 

                                           

 .287- 286 ص ص، ،محد بن مرسلي، مرجع سبق ذكرهأ(1) 

 .159 ، ص2004القاهرة، : ، عامل الكتب2، طالبحث العلمي يف الدراسات اإلعالميةحممد عبد احلميد، (2) 

 القصبة دار ،2ط ،)بوزيد صحراوي وآخرون: مجةتر( ،-عملية يباتتدر- اإلنسانية العلوم يف العلمي البحث منهجية أجنرس، موريس(3) 

 .186 ص ، 2006اجلزائر،: للنشر

 .67 ص ،مرجع سبق ذكره  ،عمار بوحوش، حممد حممود الذنيبات (4)

حممد اعجال ل هان يامني من جامعة سطيف، والدكتور لعجادجامعة اجلزائر، والدكتور بومن  عمر الدكتور يوسفي :األساتذة احملكمني هم ∗

 .، والدكتور العقيب لزهر من جامعة بسكرةاألمني من جامعة بسكرة
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عادات وأمناط خصصنا احملور األول ل: شمل أربع حماورالذي يو ،لالستمارة شكل النهائيال إىلللوصول  جتريبية

، واحملور الثاين 09إىل  01ويشمل األسئلة من  نترنتاستخدام الشباب اجلامعي للشبكات االجتماعية على اإل

 األسئلةويشمل  نترنتل الشبكات االجتماعية على اإلشباعات اليت حيصل عليها الشباب اجلامعي من خاللإل

نترنت وانتشار قيم وحمور ثالث خصصناه للعالقة بني استخدام الشبكات االجتماعية على اإل ،15إىل  10من 

على سلوكات الشباب هذه العوملة ، مث حمور رابع ملظاهر تأثري 21إىل  16ويشمل األسئلة من  العوملة الثقافية

  .32إىل  22مل األسئلة من ويش اجلامعي

  :الدراسة ةـينـع-8

 ألكن الباحث قد يلج ،) 1("مجيع الوحدات اليت يرغب الباحث يف دراستها" يعين كان جمتمع البحث إذا     

الباحث  نألنظرا " اإلعالميف حبوث  األساسيةإىل دراسة العينات اليت تعترب من الدراسات  األحيانيف بعض 

     نه من الصعبأ أساسساته على اختيار عينات متثل جمتمع البحث متثيال صحيحا، على درا إجراءيعتمد يف 

           ، فضال بأكمله األصليالدراسة على اتمع  إجراء يف بعض احلاالت - مل يكن من املستحيل إن- 

راسة كل مفردات اتمع ختيار العلمي الدقيق للعينة يؤدي إىل الوصول إىل نتائج متماثلة مع نتائج داإل أن على

طريق احلصر الشامل بأخطاء عشوائية حمسوبة حسابا دقيقا، مما يؤدي إىل توفري الوقت واجلهد عن  األصلي

اجلزء " :أاعلى  العينة، وتعرف )2("واالقتصاد يف النفقات، والسرعة يف التوصل إىل النتائج البحثية املطلوبة

  .)3("علميا سليماليمثل جمتمع البحث متثيال  الذي خيتاره الباحث، وفق طرق حمددة،

وعدم  ونظرا لضخامة جمتمع البحث، شباب جامعة حممد خيضر بسكرةوجمتمع البحث يف دراستنا هو      

للعينة املناسبة لدراستنا فهي من نوع وبالنسبة إىل املسح عن طريق العينة،  ناجلأفإننا  ،لهتوفر القائمة الكاملة 

ة وذلك لعدم وجود القائمة الكاملة تمع البحث، إضافة إىل عدم توفر املعطيات اإلحصائية العينة العنقودي

   قد حاولنا اختيار مفردات العينة حبيث تغطي أغلب التخصصات املوجودة فومنه  ،األساسية عن هذا اتمع

استمارة     100قمنا بتوزيع حيث يف اجلامعة، العلمية منها واألدبية وذلك من أجل جتنب التحيز يف العينة، 

وق ، كلية احلقالتسيري كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم، كلية العلوم والتكنولوجيا: على الكليات التالية

سحب ب قمناوكلية اآلداب واللغات األجنبية، مث  ،والعلوم السياسية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

                                           

 .292ص مسري حممد حسني، مرجع سبق ذكره، ) 1(

 .291 ، صاملرجع نفسه )2(

 .170 ، مرجع سبق ذكره، صيأمحد بن مرسل )3(



14 

 

بطريقة احلصص املتساوية بني اإلناث ، و)مفردة لكل كلية 20بالتساوي (مفردات العينة على مستوى كل كلية 

      األسلوب القصدي يف ذلك  نيمستخدموالذكور، والشباب الذين يسكنون عاصمة الوالية وخارجها، 

من خالل انتقاء مستخدمي مواقع الشبكات االجتماعية من طلبة جامعة حممد خيضر بسكرة، والذين يتراوح 

على مستوى كل كلية، ألن ما يهمنا هو احلصول على معلومات حول عادات ) سنة 25إىل  18من (سنهم 

وليس التمثيل الدقيق تمع  ،بانتشار قيم العوملة الثقافية لديهما تهاالستخدام واالشباعات احملققة، وعالق أمناطو

  .البحث

وميكن تفسري ذلك بتأثريمها  "اإلقامة"، و"اجلنس"أما بالنسبة ملتغريات الدراسة فقد اخترنا متغريين مها      

ى اإلنترنت، ألن الكبري على دراستنا، فمتغري اجلنس يؤثر بشكل كبري على استخدام الشبكات االجتماعية عل

فيعترب مهما جدا " مكان اإلقامة"حاجات ودوافع االستخدام عند الذكور ختتلف عن اإلناث، أما املتغري الثاين 

نظرا لكون خصائص سكان بلدية عاصمة الوالية خيتلفون يف العادة عن باقي البلديات، ألن عاصمة الوالية 

    ، وغريها ...ية، انتشار التعليم، تراجع سيطرة العرف والتقاليدتتوفر فيها خصائص املدينة من كثافة سكانية عال

  .من اخلصائص اليت متيزها عن باقي سكان البلديات األخرى

  :داخل النظرية للدراسةامل- 09

 ،كتفاء باجلانب التطبيقي فقطيف أي حبث علمي، ألنه ال ميكن اإل ياأساس طايعترب التأصيل النظري شر     

النظريات املرتبطة باملوضوع، وبالنسبة لدراستنا مقاربة ، عن طريق تأصيل نظريدراسة إىل  وإمنا حتتاج كل

 وأمناط عاداتتبحث يف  نظرا لكوا النظرية اليتنظرية االستخدامات واالشباعات،  فقد اعتمدنا على

  .وهو ما يتناسب مع موضوع حبثنا شباعات اليت توفرها وسيلة معينة،االستخدام واال

وظيفية منظمة، فخالل تم نظرية االستخدامات واالشباعات بدراسة االتصال اجلماهريي دراسة و"     

، أدى إدراك عواقب الفروق الفردية على السلوك املرتبط بوسائل اإلعالم، إىل بداية )20(من القرن األربعينات 

هذه النظرية سؤاال مغايرا ملا كان  وقد طرح أصحاب"، )1("منظور جديد للعالقة بني اجلماهري ووسائل اإلعالم

ماذا تفعل وسائل اإلعالم : لسؤال الذي كان سائداابدل "، )2("وهو ماذا يفعل الناس بوسائل اإلعالم؟: سائدا

                                           
، 1993القاهرة، : والتوزيع ، الدار الدولية للنشر)الرؤوفكمال عبد : ترمجة(، نظريات وسائل اإلعالمملفني ديفلري، ساندرا بول روكيتش،  )(1

   .266 ص

، بريوت :للترمجة ، املنظمة العربية3ط، )نصر الدين العياضي، الصادق رابح: مجةتر(، تاريخ نظريات االتصالميشال ماتالر، ، أرمان ماتالر )(2

  .166 ، ص2005
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     جتاه الذي تبنته نظرية الرصاصة السحرية اليت ترى يف اجلمهور كتلة خاملة تنتظر بسلبية بالناس؟ وهو اإل

جل أن تستوعبها وتتبىن مضامينها متبعة سلوكا متشاا بالنسبة أليت يعممها اإلعالم من أن تتلقى املعلومات ا

 .)1("للجميع

 اتصالية بدال من أن يتصرفومضامني الرسائل اإلعالمية واإل - بفعالية–أن األفراد يوظفون " ظريةرى النوت     

تصالية شرة بني الرسائل اإلعالمية واإلن هذا املدخل ال يفترض وجود عالقة مباإسلبيا اجتاهها، ومن مث ف

والتأثريات على اجلمهور، ويفترض بدال من ذلك أن اجلمهور يستخدم الرسائل ألمور كثرية وتلك 

  .)2("وسيطة يف عملية التأثري )متغريات متداخلة يف مصطلح مناهج البحث( االستخدامات تلعب كعوامل

ملاذا يستخدم الناس : ن العديد من اإلجابات لألسئلة التاليةحاولت هذه النظرية أن تبحث ع"ومنه فقد      

نه مقارنة بالدراسات التقليدية لتأثري وسائل إوما هي االشباعات اليت حيققوا؟ وهلذا ف ؟املنتجات اإلعالمية

      عتبار زبون وسيلة اإلعالم واالتصال كنقطة بدء بدال ن هذا النموذج يأخذ يف اإلإاإلعالم واالتصال، ف

تصالية هي نقطة البدء مث خيربنا عن سلوكه االتصايل فيما يتعلق بتجربة من أن تكون الرسالة اإلعالمية واإل

  .)3("الفرد املباشرة مع وسائل االتصال

  :وزمالؤه افتراضات هذه النظرية يف النقاط اآلتية "Katz" "كاتز"ويلخص 

  .إلعالم هو استخدام موجه لتحقيق أهداف معينةمجهور املتلقني هو مجهور نشط واستخدامه لوسائل ا-1

ميتلك أعضاء اجلمهور املبادرة يف حتديد العالقة بني إشباع احلاجات واختيار وسائل معينة يرى أا تشبع -2

  .حاجاته

تنافس وسائل اإلعالم مصادر أخرى إلشباع احلاجات مثل االتصال الشخصي، أو املؤسسات األكادميية، -3

  ..أو غريها

وسائل اإلعالم ألنه هو الذي حيدد  الستخدامهاجلمهور هو وحده القادر على حتديد الصورة احلقيقية -4

  .اهتماماته وحاجاته ودوافعه، وبالتايل اختيار الوسائل اليت تشبع حاجاته

                                           
   .154 ، ص2006دمشق، : ار الفكر، دعلوم االتصال واتمعات الرقميةفريال مهنا،  )(1

 .279 ، ص2006بريوت، : ، دار النهضة العربيةنظريات االتصال مي العبد اهللا، )2(

 .املكان نفسه )(3
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األحكام حول قيمة العالقة بني حاجات اجلمهور واستخدامه لوسيلة أو حمتوى معني جيب أن حيددها -5

إىل أن احملتوى ميكن أن يكون له  باإلضافةن الناس قد تستخدم نفس احملتوى بطرق خمتلفة ر نفسه، ألاجلمهو

  .)1(نتائج خمتلفة

واجلمهور بشكل  بعكس النظريات السابقة حتاول هذه النظرية أن تنظر إىل العالقة بني وسائل اإلعالم"و     

ع الرسائل اإلعالمية اليت يتلقاها، بل إن استخدام هي اليت حتدد للجمهور نووسائل اإلعالم ليست  خمتلف

اجلمهور لتلك الوسائل إلشباع رغباته يتحكم بدرجة كبرية يف مضمون الرسائل اإلعالمية اليت تعرضها وسائل 

شباعات أن اجلمهور يستخدم املواد اإلعالمية إلشباع رغبات ستخدامات واإلاإلعالم، لذلك ترى نظرية اإل

  ، )2("تكون احلصول على معلومات أو الترفيه أو التفاعل االجتماعي، أو حىت حتديد اهلويةمعينة لديه، قد 

قد جاءت نظرية االستخدامات واالشباعات لتكشف أن مثة أدوارا قوية جدا للمتغريات املعرفية من هنا فو

  .قافات التحتية يف عملية التأثريثولل

   ار السلوك االتصايل الفردي مضافا إىل جماالت البحث املستمرة بختجماال رحبا إل"هذه النظرية وفر تكما      

اليت مت دراستها اآلن ميكن وصف الكثري من احلاجات ، حىت ويشبعوا عن الطرق اليت ا خيلق البشر حاجام

رة من الضروتصال ولكن غريها من احلاجات ليس ذات العالقة بوسائل اإلعالم واال تاحلاجا إشباعباعتبارها 

عالم أن تكون نابعة من استخدام وسائل اإلعالم واالتصال ولذلك ميكن إشباعها عن طريق مصادر وسائل اإل

إىل مجلة من األدبيات اإلعالمية املتعلقة بالوظائف السيكولوجية  د، وباالستنا)3("واالتصال أو عن طريق غريها

 من احلاجات ميكن لإلعالم يني مخس طبقات ض الباحثني اإلعالمواالجتماعية لإلعالم اجلماهريي، صنف بع

  :أن يشبعها وهي

  .)اكتساب وتقوية معارف وفهمها(حاجات معرفية -     

  .)تقوية التجربة املظهرية واالنفعالية(حاجات مشاعرية، مظهرية -     

  .ماعياطمئنان، استقرار عاطفي، منو املصداقية، والوضع االجت( حاجات تكميلية على مستوى الشخصية-     

ومع األصدقاء،    العائلة،تقوية العالقات الشخصية، ومع ( حاجات تكميلية على الصعيد االجتماعي-     

  ).اخل...ومع الزمالء

 ).تراخي التوترات والتخفيف من الصراعات(حاجات تروجيية -     

                                           
 .285-284، ص ص، 2004القاهرة، : ، عامل الكتب3، طنظريات اإلعالم واجتاهات التأثريحممد عبد احلميد،  )(1

 .26 ، ص1998الرياض، : ، مكتبة العبيكان2؟، طر وسائل اإلعالمكيف تؤثحممد عبد الرمحن احلضيف، ) (2

  .280 مي العبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص) (3
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  .)1(ماهرييميكن اعتبار كل طبقة من هذه احلاجات، متغريا مستقال لدراسة تأثريات اإلعالم اجل- 

نه يستخدم املواد اإلعالمية املختلفة، وعلى سبيل املثال الشخص امليال إوليشبع الفرد حاجاته اإلعالمية ف"     

 ، واملرأة ل مشاهدة أفالم العنف واملطارداتللعنف واملغامرات يستخدم التلفزيون إلشباع هذا امليل من خال

ذاا وراحتها النفسية يف ذلك النوع من الربامج الذي يتبىن مثل هذا اليت لديها نزعة حترر ومترد على القيم جتد 

  .)2("التوجه، وهذا مما يشعرها أا ليست وحدها يف ممارسة هذا السلوك مما يدعم التوجه لديها أكثر فأكثر

 بانتشارته وقياسا على هذا الكالم وبالنسبة ملوضوع حبثنا املتمثل يف استخدام الشبكات االجتماعية وعالق     

لكترونية لشباب على مثل هذا النوع من املواقع اإلا قيم العوملة الثقافية لدى الشباب اجلامعي، فال شك أن إقبال

ن تعرض الشباب هلذه الشبكات أو غريها أحيقق إشباعا معينا لديهم، ومن هنا جاء تناولنا هلذه املقاربة باعتبار 

  .انعكاسا طبيعيا حلاجاته املختلفة يعد االتصاليةمن املواد اإلعالمية أو 

     يتبلور منذ الثمانينات  أاملقترب احلديث لالستعماالت واالشباعات الذي بد"يز مي ذا االجتاه أصبحوه     

نترنت واهلاتف من القرن املاضي بتوجيه االهتمام أكثر فأكثر إىل تكنولوجيات االتصال احلديثة مثل شبكة اإل

 اخلاصة بنظرية االستخدامات وضفرالوذلك لسهولة تطبيق "، )3("اخلMP4…و  MP3النقال وجهاز

 .)4("واالشباعات يف هذه البحوث والدراسات

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
    .155 فريال مهنا، مرجع سبق ذكره، ص) (1

  .22 حممد عبد الرمحن احلضيف، مرجع سبق ذكره، ص) (2

  .79 ، ص2010اجلزائر، : لتوزيع، الورسم للنشر وااإلعالم واتمععبد الرمحن عزي، السعيد بومعيزة،  )(3

  .288 ، مرجع سبق ذكره، صنظريات اإلعالم واجتاهات التأثريحممد عبد احلميد،  )(4
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  :الدراسات السابقة واملشاة- 10

   :الدراسات األجنبية -

االجتماعية، رنت، الشبكات نتمستخدموا اإل :حتت عنوان Moovementدراسة قامت ا مؤسسة -1   

 .2007 أكتوبر 14و 02مستخدما يف فرنسا يف الفترة ما بني  292، وقد مشلت الدراسة )1(اماااستخد

  :يلي ماتتمثل أهم نتائج الدراسة في

  .%1.3نترنت نسبة الذين ال يستخدمون الشبكات االجتماعية على اإل-1

 ."Viadeo" "وفيادي"، و"Facebook"" فايسبوك"، "Linkedin"" لينكدا"يستخدمون  %71أكثر من -2

      قل للبحث عن عمل أيستخدمون الشبكات االجتماعية لتنمية معارفهم، مث بنسبة  %78أي األغلبية -3

  .أو تربص، مث للتعرف على رفقاء جدد، مث للبحث عن زبائن جدد

األوىل وفيما خيص الشبكات االجتماعية األكثر جدوى لتنمية معارفهم فجاءت النتائج متقاربة، يف املرتبة -4

  ."Facebook"" فايسبوك"مث  ،"Viadeo"" فياديو"، مث "Linkedin" "لينكدا

      "Linkedin"وفيما خيص الشبكات االجتماعية األكثر جدوى للتعرف على رفقاء جدد فجاء لينكدا -5

  ".علمأال "أجابت بـ) %17.5(، وفئة "Viadeo" يف املرتبة األوىل، مث فياديو

يف املرتبة األوىل،      "Viadeo" األكثر جدوى للبحث عن عمل أو تربص، هي فياديو الشبكة االجتماعية-6

  ".علمأال "أجابت بـ) %21(يف املرتبة الثانية، بينما نسبة  "Linkedin"مث لينكدا 

يف املرتبة األوىل، مث لينكدا  "Facebook"" فايسبوك"املفضلة عند أفراد العينة هي  ةالشبكة االجتماعي-7

"Linkedin" فياديو يف املرتبة الثانية، و"Viadeo" يف املرتبة الثالثة.  

على منهج  معتمدة يف ذلكنترنت، الشبكات االجتماعية على اإلعلى استخدام لقد ركزت هذه الدراسة      

عادات  ركزت على الدراسةهذه  أنلكن املالحظ ستمارة كوسيلة جلمع البيانات، املسح االجتماعي وأداة اإل

 تنمية املعارف، التعارف: األكثر استخداما لدى أفراد العينة يف كل جمال من ااالتالشبكات و ستخداماال

  التعرف إىل سعت  وإمنا ،عند هذا احلدمل تتوقف ولكن دراستنا  ،...وتكوين صداقات، البحث عن عمل

هذه الدراسة  كما أن، يب اجلامعشباالانتشار قيم العوملة الثقافية لدى ب وعالقتها، على عادات االستخدام

                                           
(1) Les internautes, les réseaux sociaux, leurs usages -Etude réalisée du 02 au 14 octobre 2007 sur un 

échantillon de 292 internautes-,  Site: www.pblog.moovement.comwp-contentuploads2007, 09/12/2010, 09 .18:  
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ركزت دراستنا على فئة بينما تناولت مستخدمي الشبكات االجتماعية بصفة عامة ومل حتدد فئة بعينها، 

اتمع الفرنسي الذي على إىل أن هذه الدراسة متت  إضافة ،األخرىالشباب اجلامعي دون غريها من الفئات 

كل هذه االختالفات بني ، وعلى الرغم من "تمع اجلزائريا"خيتلف يف خصائصه عن جمتمع دراستنا 

  .ال سيما يف اجلانب امليداين ويف صياغة أسئلة اإلستمارة ،هذه الدراسة من نتائج الدراستني فقد استفدنا كثريا

، وقد )1(مرصد الشبكات االجتماعية :بعنوان "Yves-Marie CANN" كان دراسة ايفز ماري-2   

سنة، مستخدمة يف ذلك  18من  أكثرنترنت الفرنسيني الشباب من مستخدمي اإل 1002متت الدراسة على 

  .2010نترنت، ونشرت الدراسة يف جانفي لكترونية على شبكة اإلإأسلوب املسح عن طريق استمارة 

  :وتتمثل أهم نتائجها يف

 ، "Facebook"فايسبوك الشبكات االجتماعية األكثر شهرة يف فرنسا هي على التوايل  أنأثبتت الدراسة -1

كرب نسبة منو خالل أ "Twitter"، كما عرف تويتر "Viadeo"، مث فياديو "MySPACE"مث ماي سبيس 

  ."MySPACE" ، مث ماي سبيس"Facebook" السنة، مث فايسبوك

شعبية مواقع الشبكات االجتماعية ختتلف حسب متغري السن، حيث تصل أعلى مستوياا عند الشباب -2

  .تدرجييا عند كبار السنوتنخفض 

نترنت صرحوا أم مشتركون على األقل يف شبكة اجتماعية واحدة، وتتفاوت من مستخدمي اإل 3-77%

سنة صرحوا أم مشتركون على األقل  24إىل  18عند الشباب، من  %96(هذه النتيجة حسب متغري السن، 

  .سنة 65بار السن ألكثر من عند ك %52 إىليف شبكة اجتماعية واحدة، وهذه النسبة تنخفض 

 %18هم أعضاء يف اثنني إىل ثالثة شبكات اجتماعية، و %34هم أعضاء يف شبكة اجتماعية واحدة،  4-25%

   .هم أعضاء يف أكثر من أربع شبكات اجتماعية

أقل، بدرجة  "Copain d’avant"، مث كوبان دافون "Facebook" أفراد العينة مشتركون يف فايسبوك غلبيةأ-5

   ."MySPACE" "سبيس يما"، مث "Windows live" وينداوز ليفمث 

على منهج  معتمدة يف ذلكالشبكات االجتماعية على اإلنترنت، على استخدام لقد ركزت هذه الدراسة      

 ،عادات االستخدام، والشبكات األكثر شعبية تبحث يف، لكن املالحظ أن هذه الدراسة املسح االجتماعي

   للكشف عن االشباعات احملققة  سعتالتعرف على عادات االستخدام وإمنا تتوقف عند  ملولكن دراستنا 

                                           
(1) Yves-Marie CANN, Observatoiredes réseaux sociaux, Site : www.ifop.commediapoll1032-1  

study_file.pdf.09/12/2010, 12 .20:  
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انتشار قيم العوملة الثقافية لدى الشباب اجلامعي، كما يكمن ب وعالقتهامن خالل استخدام هذه املواقع، 

    خصائصه االختالف بني الدراستني يف جمتمع البحث حيث متت هذه الدراسة يف جمتمع فرنسي خيتلف يف

وعلى الرغم من أن تركيزنا كان على فئة الشباب اجلامعي، إال أننا ، "اتمع اجلزائري"عن جمتمع دراستنا 

  .صفة عامةب اليت مشلت فئة الشباباستفدنا كثريا من نتائج هذه الدراسة 

  

  :الدراسات العربية-

 ، حتت عنوان استخدامات الشباب اجلامعي ملوقع اليوتيوبأمنيدراسة رضا عبد الواحد - 3   

"Youtube" اجلديد اإلعالماملؤمتر الدويل  أحباث للمشاركة يف أعدت، وهي دراسة نترنتعلى شبكة اإل :

 .2009، البحرين لعامل جديد...تكنولوجيا جديدة

 إرفاق مواقع ألشهر البحرين كةممل يف اجلامعي الشباب استخدامات على التعرف الدراسة هذه استهدفت     

 طبقا تصفحا اإللكترونية املواقع أكثر ثالث يعد الذي) "YouTube" يوتيوب (العامل حول الفيديو مقاطع

 اجلامعة( البحرين جامعة يف اجلامعي الشباب من عينة على الدراسة أجريت وقد العاملي، ليكساا لتصنيف

)1(أمهها النتائج من عدد إىل الدراسة وتوصلت خاصة، جامعات وثالث) باململكة الوحيدة احلكومية
 :  

    اجلامعي الشباب كل أنو ،كثيف بشكل اإلنترنت يستخدمون البحرين مملكة يف اجلامعي الشباب أن- 1 

   مشاهدا وتبادل الفيديو مقاطع وإرفاق مبشاهدة ملستخدميها تسمح اليت املواقع تلك يعرفون البحرين يف

    اجلامعي الشباب من %70 نأ الدراسة بينت كما ،)بيوتيو (موقع مقدمتها يف تأيت واليت اإلنترنت، على

 . الشبكي اإلعالم من اجلديد النمط هذا تقدم أخرى مواقع يعرفون ال البحرين يف

 إمجايل من 87.7% بنسبة) يوتيوب (الفيديو لقطات إرفاق موقع يستخدمون اجلامعي الشباب غالبية أن-2

 اتمع، من متعددة لقطاعات اجلديدة االتصالية واألمناط اجلديد اإلعالم جاذبية إىل يشري ما وهو راسة،الد عينة

 .اجلامعي الشباب مقدمتها ويف

 املصورة اهلامة باألخبار إمدادهم يف الرغبة يف يوتيوب ملوقع اجلامعي الشباب استخدام دوافع متثلت-3

 التمكن يتم مل تليفزيونية برامج من أجزاء مشاهدة يف والرغبة والترفيه، ليةالتس مث النادرة، اإلخبارية واللقطات

 .جديد إعالمي لنمط للتعرض والفضول مشاهدا، من

                                           
اإلعالم " :كتابضمن ، على شبكة اإلنترنت" YouTube" استخدامات الشباب اجلامعي ملوقع اليوتيوبرضا عبد الواحد أمني،  )1(

 . 534-533 ، ص ص،2009البحرين،  :، منشورات جامعة البحرين"لعامل جديد...تكنولوجيا جديدة: اجلديد
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 حيث إعالمية، رسائل منتجي إىل املستخدمني حول اجلديد اإلعالم من النمط هذا أن الدراسة بينت-4

       ) بروفايل (لديهم اجلامعي الشباب من يوبيوت يستخدمون نمم تقريبا 21% أن إىل الدراسة أشارت

 يقومون منهم 33% وأن ذلك، يف انتظامهم درجة اختلفت وإن الفيلمية، املواد اقفبإر ويقومون املوقع، على

 . املوقع على الفيلمية املواد على بالتعليق

 الشباب لدى تفضيال ألكثرا هي التليفزيونية القنوات من املأخوذة الفيلمية املواد أن الدراسة توصلت-5

 وأخريا ،واألغاين واملسرحيات األفالم يف املتمثلة الفنية املواد مث ،والنادرة اهلامة السياسية املقاطع مث ،اجلامعي

 .الشخصية امللفات

 املعرفة زيادة جاءت حيث الدراسة، لعينة حتققت اليت اإلشباعات مقدمة يف املعرفية اإلشباعات جاءت-6

 لتحقيق عالية نسبة الدراسة سجلت كما اإلشباعات، هذه مقدمة يف العاملية التطورات أحدث لىع واالطالع

 . أيضا الفراغ أوقات وشغل التسلية إشباعات

فيه وسيلة  )يوتيوب( األفالم مقاطع عرض موقع يرون اجلامعي الشباب غالبية أن إىل الدراسة توصلت-7

 املبحوثني من هناك نسبة أن إىل الدراسة أشارت بينما اإللكتروين، وسائط اإلعالم يف كبريا تطوراجيابية، وإ

واألخالقيات  القيم على للحفاظ املوقع، من خالل املقدم احملتوى على رقابة وجود بضرورة يعتقدون

  .السائدة واملعتقدات

 وتيوبي يف العاملوحتميل مقاطع الفيديو  إرفاقاقع لقد ركزت هذه الدراسة على أحد أشهر مو     

"Youtube"نظرا  هذه الدراسة بأمهية بالغة بالنسبة لنا، وحتظى مكانة كبرية السيما لدى الشباب تل، وهو حي

أحد مواقع الشبكات االجتماعية من خالل نظرية  تحيث تناول، قارب الكبري بينها وبني دراستناللت

مستوى اجلانب امليداين عدم على ولعل أهم ما يالحظ على هذه الدراسة  ،االستخدامات واالشباعات

استخدام اجلداول املركبة، وهو ما ظهر جليا من خالل نتائج الدراسة اليت جاءت بسيطة مل تظهر بوضوح تأثري 

    من نتائجها كثريا اسة على استخدامات الشباب للموقع، وعلى الرغم من ذلك فقد استفدنا متغريات الدر

 .خدام الشباب العريب هلذه املواقع واالشباعات احملققة منهايف احلصول على معلومات حول عادات است
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     إعدادهادراسة ثريا السنوسي بعنوان االتصال التفاعلي والشباب يف تونس، وهذه الدراسة مت - 4   

 األخبار، الذي نظم يف معهد الصحافة وعلوم "الشباب واالتصال وامليديا"امللتقى الدويل حول  إطاريف 

  .2010فريل أسسة كونراد ادناور ووحدة البحث تكنولوجيا االتصال يف مبشاركة مؤ

  : )1(ما يلينتائج الدراسة في أهموتتمثل 

  .%96تستعمل العينة االتصال الرقمي بنسبة - 

منها عالقة ثقة  أكثرلكتروين هي عالقة حذر اإل اإلعالمالعينة ومصادر  أفرادمالمح العالقة السائدة بني  أهم- 

  .اقيةعالية ومصد

 بأكثر اآلنية األخباراالطالع على  أمههاحاجات اتصالية ومعرفية،  بإشباعهذه العالقة النفعية مرتبطة - 

  .تفاصيل

  .هلا وأولياوليست مصدرا رئيسيا  باألخباروهي مصدر مكمل للتزود - 

 إفريقياه موقع وكالة ، يلي%78حيتل موقع فايسبوك صدارة املواقع اليت تتردد العينة على زيارا، وذلك بنسبة - 

 %.62، مث اجلزيرة بنسبة %64 بنسبة لألنباء

للتفاعل معها  وإمنافحسب األخبار طالع على تبدو العينة واعية مبا يتيحه االتصال التفاعلي من فرص ليس لإل- 

، ومتابعتها األحداثبتقمص دور املتلقي الفضويل الذي يهتم بتفاصيل ووصناعتها،  إثرائهايف  واملشاركة

دون بلوغ املفهوم اجلديد الذي حاولنا بلورته  أيمرتبة الشريك الفعلي،  إىلوبالتايل استهالكها، دون االرتقاء 

  .صيلها جبدية وعمقاواملشاركة يف رسم مالحمها وصنع تف األخبارللمتقبل النشط والفاعل واملتفاعل مع 

مع موضوعنا من حيث كون الشبكات  ركزت هذه الدراسة على االتصال التفاعلي وهو ما يتشابه     

       ولكنها ركزت على هذه املواقع كمصدر لألخبار،  ،من بني املواقع التفاعليةنترنت على اإلاالجتماعية 

ما يالحظ على هذه الدراسة عدم  أهم، ولعل األخرىلكتروين دون غريه من االشباعات اإل اإلعالمعلى  أي

سة حيث جاءت الدراسة حتت عنوان االتصال التفاعلي بينما كان تركيز قصود من الدرامناسبة العنوان للم

ن املواقع التفاعلية اإلخبارية هي جزء وهناك فرق بني التسميتني أل ة اإلخباريةلكترونيإلقع ااعلى املو ةالدراس

  .من االتصال التفاعلي وليست مرادفة له

                                           
معهد  ،"الشباب واالتصال وامليديا"امللتقى الدويل حول  ورقة مشاركة ضمننس، االتصال التفاعلي والشباب يف توثريا السنوسي،  )1(

، www.arabmediastudies.netindex.php ،11/12/2010: متاح على املوقع ،18، ص 2010فريل أتونس، : الصحافة وعلوم األخبار

13:21. 
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 :الدراسات اجلزائرية-

 ،)دراسة استكشافية لالنترناتيني اجلزائريني(ع اإلعالم واملعلومات دراسة حممد لعقاب حول جمتم- 5   

  .2000/2001، أطروحة لنيل دكتوراه دولة يف علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر

    لإلعالم واملعلومات ةوقد متحورت الدراسة حول طبيعة التحوالت اليت أحدثتها التكنولوجيا احلديث     

  :)1(ي، وخلصت إىل النتائج التاليةعلى اتمع البشر

، وكلما أدرك الناس أمهية %100 نترنت يتزايد بنسبة مرتفعة كل سنة تعادلأن استعمال اجلزائريني لإل-1

  .نترنت كوسيلة إعالم واتصال وحبث علمي وترفيه وتسلية ووسيلة مال وأعمال تضاعف اإلقبال عليهااإل

قر العمل والبيوت هي األمكنة الرئيسية اليت يستخدم فيها االنترناتيون أن املقهى االفتراضي وامليدياتيك وم-2

نترنت نترنت، كما اتضح غياب تام للجامعات واملعاهد ومراكز التكوين اليت توفر فضاءات اإلاجلزائريون اإل

  .للطلبة

جل البحث العلمي، مث مطالعة الصحف أنترنت من من الذكور يستخدمون اإل %23.53أن نسبة -3

        العلمي أيضا،  ثجل البحأنترنت من من اإلناث يستخدمون اإل %38.68االستماع إىل املوسيقى، وو

  .لكتروينمث االستماع إىل املوسيقى والربيد اإل

يستخدمون إىل جانب حمركات البحث الغربية، كذلك حمركات البحث العربية  إن االنترناتيني اجلزائريني-3

  .وأن استخدام الذكور للمحركات واملواقع اإلسالمية يفوق اإلناثواجلزائرية واإلسالمية، 

نترنت باإلجياب على سرعة إرسال الرسائل والدراسة والنقاش واالطالع على آخر األخبار ولقد أثرت اإل-4

  .واكتشاف عامل جديد والترفيه

  :من النواحي يددالع يؤثر علىعلى مستوى العالقة مع األسرة، خلص الباحث إىل أن االنترنت -5

  .أصبح قليل الكالم مع األسرة - 

  .نترنتأصبحت األسرة توافق على خروج بعض أبنائها ليال إىل فضاءات اإل - 

  .تطور مضمون النقاش داخل األسرة، وأدركت األسرة أمهية شراء حاسوب آيل - 

  :ثر علىأنترنت ن اإلإفيما يتعلق بالعالقة مع األصدقاء، ف -6

  .ع أصدقائه، ومل يعد متعصبا لرأيه بل مياال للمناقشة اهلادئةأصبح مؤدبا م - 

                                           
، قسم علوم اإلعالم )غري منشورة(، أطروحة دكتوراه )دراسة استكشافية لالنترناتيني اجلزائريني(، جمتمع اإلعالم واملعلوماتلعقاب،  حممد )1(

 .372-333، ص ص، 2000/2001جامعة اجلزائر، : واالتصال
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  .رفع مستوى النقاش ملا هو أهم - 

  .نترنتقللت من اللقاءات مع األصدقاء القدامى، وسامهت يف التعرف على أصدقاء جدد يف فضاءات اإل - 

   .نترنتأصبح البعض يشعرون بأم أفضل من أصدقائهم الذين ال يستخدمون اإل - 

نترنت وطبيعة هذه الدراسة جمتمع اإلعالم واملعلومات، مركزة يف ذلك على وسيلة اإل تناولتلقد      

التحوالت اليت أحدثتها التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واملعلومات على اتمع، من خالل دراسة على اإلنترناتيني 

ولعل اإلجيابية الستخدام اإلنترنت،  جلوانباأهم ما يالحظ على هذه الدراسة أا ركزت على واجلزائريني، 

  هذا له ما يربره حيث أن الفترة اليت أجريت فيها الدراسة كان دخول اإلنترنت إىل اجلزائر حديثا وحمصورا 

  .يف األغراض العلمية والبحثية

دراسة يف العادات واألمناط - نترنت واستعماالا يف اجلزائردراسة حسيبة قيدوم حول اإل- 6   

جامعة اجلزائر،  :جستري يف علوم اإلعالم واالتصال، وهي مذكرة لنيل شهادة املا-واالشباعات

2001/2002.  

 يف اجلزائر نترنتاإل شبكة استعمال سلوك حتدد اليت واألمناط استهدفت الباحثة التعرف على العادات قدو     

 الباحثة استخدمت وقد تقدمها، خلدمات اليتبا املستخدمون يفعله وما استعمال هذه الوسيلة ودوافع العاصمة،

  :ما يليفي )1(وتتمثل أهم نتائج الدراسة املسح، منهج

سنة، وذوو مستوى  30و 21من الشباب بني  ةنترنت من سكان اجلزائر العاصمغلب مستعملي اإلأإن - 

تفوق الساعة،  نترنت ملدة طويلةنترنت، وأكثرهم يستخدمون اإلغلبهم يتواصلون من مقاهي اإلأجامعي، و

  .ألكثر من أربع ساعات %15.15ونسبة 

  .الفئة األكثر استخداما هي فئة العازبني، مث تليها املطلقون واألرامل، مث املتزوجون- 

 سنة، وتتناقص كلما ارتفع سن املستعملني،  20إىل  10حتتل الدردشة املرتبة األوىل لدى صغار السن من - 

مث يأيت اال العلمي  ،%68نترنت بنسبة تبة األوىل ضمن جماالت استخدامات اإلكما احتل الترفيه والتسلية املر

  .واألكادميي

لكتروين فقد تبني أن املستعملني يلجئون إليه، ألجل خلق وتوطيد وبالنسبة لدوافع استخدام خدمة الربيد اإل- 

م منتديات النقاش هو حاجة ن ما يدفعهم إىل استخداأعالقات القرابة والصداقة أوال مث عالقات مهنية، و

                                           
علوم  قسم، )غري منشورة(، مذكرة ماجستري -اعاتدراسة يف العادات واألمناط واالشب-  اإلنترنت واستعماالا يف اجلزائرحسيبة قيدوم،  )1(

  .174- 168 ، ص ص،2001/2002جامعة اجلزائر، : اإلعالم واالتصال
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نتماء جلماعة معينة تتقاسم نفس اجتماعية تكمن يف تبادل اآلراء مع أشخاص يف كل أحناء العامل، والشعور باإل

  .االهتمامات، كما أن اإلحساس باحلرية عند إخفاء االسم حيقق إشباعا نفسيا داخليا

الطابع  أنللتحدث اآلين يف الزمن احلقيقي، كما ن األفراد ينجذبون إوبالنسبة خلدمة احملادثة الفورية ف- 

  .االفتراضي واخلفي للعالقات يوفر اإلحساس باملتعة واألمن

           والتعرف  "التفتح على العامل"نترنت هي وقد تبني أن الفائدة األوىل للمبحوثني من استخدام اإل- 

       سنة  60إىل  51سترخاء، ماعدا فئة من على الثقافات، ومن مث توسيع جمال العالقات الشخصية، مث اال

  .اليت مثلت الفائدة األوىل هلا تلبية احلاجات اإلعالمية

نترنت جعلهم يشعرون بالعزلة خاصة عند استخدام احملادثة غلب املبحوثني أن استخدام اإلأكما أجاب - 

  .الفورية

غلب املبحوثني، ألشديد وخيبة األمل لدى كما تبني أن توقف االستعمال ألسباب تقنية، يؤدي إىل التوتر ا- 

ما بالنقصان أو اإلحجام، إثر على استخدام التلفزيون أنترنت لإل %42 غلب املبحوثني بنسبةأن استخدام أو

  ."الدمج بني الوسائل" نترنتخذ التأثري شكل االستماع إليها عن طريق اإلأفوكذا الصحف، أما اإلذاعة 

         ولعل أهم نترنت من خالل مدخل االستخدامات واالشباعات، اإلموضوع لى لقد ركزت هذه الدراسة ع     

 االستخدام وأمهلت الشق الثاين للنظرية املتمثل  وأمناطأا ركزت على عادات ما يالحظ على هذه الدراسة 

ن أن يعطينا ، والتركيز على عادات ودوافع االستخدام فقط ال ميكيف دوافع االستخدام واالشباعات احملققة

دراستنا إىل تداركه       وهذا ما سعت صورة حقيقية عن استخدامات اإلنترنت واالشباعات احملققة منها، 

  .اهتمام أكرب حلاجات ودوافع االستخدام، واالشباعات احملققة منه إعطاءمن خالل 

 االستخدام دوافع يف دراسة-لكترونية اإل والدردشة احملادثة منتديات حولبعزيز  إبراهيمدراسة -7   

: وهي مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، - واتمع الفرد على واالنعكاسات

  .2007/2008، جامعة اجلزائر

 ة،ياإللكترون احملادثة اتيمنتد استخدام التعرف على دوافعواستهدف الباحث من خالل هذه الدراسة      

نتائج  أهمومن واتمع، مستخدما يف ذلك املنهج املسحي،  ات على الفردانعكاسات هذه املنتدي كذاو

)1(الدراسة
  :ما يلي 

                                           
، مذكرة -واتمع الفرد على واالنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة-اإللكترونية  والدردشة احملادثة منتديات إبراهيم بعزيز، )1(

  .225-222 ، ص ص،2007/2008جامعة اجلزائر، : إلعالم واالتصال، قسم علوم ا)غري منشورة(ماجستري 
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  منها كثرية، نشأة عالقات إىل أدى الذي الشيء بعد، عن واالتصال للتفاعل فضاء الدردشة اتيمنتد تعترب- 

 نيب روابط إلقامة أداة فهيذلك ول يف الواقع، وجتسد مباشرة حقيقية عالقة إىل حتول ما ومنها افتراضيا بقي ما

  .االجتماعي جيالنس ليولتشك األفراد

 اتيتكنولوج واستعمال بصفة خاصة، الدردشة اتيمنتد واستعمال الدخل نيب دةيوط ةيارتباط عالقة ناكه- 

 .حيصح والعكس االستعمال نسبة زادت الدخل زاد فكلما عامة، بصفة واالتصال اإلعالم

 اتيملنتد استعماال أكثر مه السن صغار أن وجدنا فمثال عوامل، عدة على كبري أثر له كان السن عامل- 

 املخدرات،( هةاملشبو اجلماعات بعض ونشاطات حلمالت تعرضا أكثر هم ا،عليه إدمانا وأكثر الدردشة

 ألغراض كانت مواستعماال ،تنصريية حملاوالت تعرض من أكثروهم  ،...)السرقة مجاعات اب،هاإلر اجلنس،

 الفئات أكثر من والشباب راهقنيامل فئة تعترب هلذاو ،حيام يف اغيريت الدردشة أحدثت من أكثروهم  ،يهيةترف

 .بالسلب ةلكترونياإل الدردشة يهاعل تنعكس اليت

     أكثر دتزييف االستخدام  ةالزيادن هذه أالشعور بالوحدة يتسبب يف زيادة استخدام وسائل االتصال، و- 

 .أكثر الوحدة شعور ديزي وبالتايل ،ريعن الغ اهلمانعزوبوسائلهم  ناسال من انطواء

 ألغراض عامة بصفة نترنتواإل خاصة بصفة الدردشة اتمنتدي ستعملوني نيالذ األفراد من مةها نسبة اكهن- 

 هناك نإ، وأفكارهاو يديولوجيااإل جيللترو نترنت كمنربأطراف تستغل اإل هناك عدة أنة، كما يميتعل ةيفيتثق

 وهذا عامة، بصفة نترنتواإل بصفة خاصة الدردشة اتمنتدي استخدام صخي مافي والذكور اإلناث بني فجوة

 ...ةاجتماعي ة،ينيد اعتبارات لعدة عودي

 غري التعبري ةيحر :استعماال نترنتاإل خدمات أكثر من الدردشة اتمنتدي جعلت اليت العوامل بني من- 

املشاركني من حيث لغام، مستويام،  األشخاص طبيعة تنوع ،(anonymat)وية اهل إخفاء إمكانية احملدودة،

 واالستماع، ةالرؤيو والكالم كن الكتابةمي ثحي الوسائط، بتعدد سمىي ما توفر ،...بلدام، أجناسهم

 .ةعياالجتما والرقابة احلواجز انعدام وكذلك

منخفضة،  فيوبتكال واحد مكان العامل، من اءأحن خمتلف من أشخاص مع وحوارات نقاشات إجراء إمكانية- 

 مستوى نيخاصة حتس ات،املستوي خمتلف من أشخاص مع ثاحلدي خالل من ميوالتعل فالتثقي ةإمكانيو

 بشكل تساهم أااملختلفة، كما  والدول الشعوب دتقاليو ثقافات ة، والتعرف علىياألجنب اللغات يف التحكم

 مشتركة،هلم اهتمامات  أشخاص على والتعرف األفراد بني ةجتماعياال اتوالعالق الروابط لتشكي يف كبري

  .جماله كل يف اخلربات وتبادل التعاون وبالتايل
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 تعرضوا ما إذا خاصة الشباب، أخالق وفساد السلوكات، احنراف إىل تؤدي أن ةلكترونياإل للدردشة كنمي- 

 ...التنصرياإلدمان،العزلة،  ة،إباحي عيمواض تعاجل اليت اتللمنتدي

 أماكن يف استعملوين يالذ لألشخاص بالنسبة ةياملردود ونقص واملطالعة، للدراسة املخصصة املدة تقلص- 

 .واحدة ةيوضع يف متواصلة لساعات اجللوس عن تترتب واليت الصحة على اانعكاسا وكذا العمل

 بني عةقطيو اجتماعي تفكك من عنها ترتبي وما واألصدقاء،األهل  مع األفراد اليت يقضيها األوقات تقلص- 

  .األفراد

     وانعكاساا  ةيااللكترون والدردشة احملادثة اتياستخدام منتد دوافعلقد ركزت هذه الدراسة على      

حيث تعترب الدردشة واحملادثة االلكترونية أحد أهم ، وهو ما يتقارب كثريا مع دراستنا واتمع الفرد ىعل

عدم مناسبة التساؤالت ، ولعل أهم ما يالحظ على هذه الدراسة نترنتاإلجتماعية على الشبكات االخدمات 

حيث ، املطروحةالفرعية التساؤالت بعض أن نتائج الدراسة مل جتب على إىل  إضافةالفرعية للتساؤل الرئيسي، 

متثلت التساؤالت و، واحملاور الرئيسية لالستمارةللدراسة  ت الفرعيةتناسب بني التساؤالوجود نالحظ عدم 

  :الفرعية للدراسة فيما يلي

  الدردشة؟ اتيملنتد استخداما األكثر الفئات هيما- 
 ة؟ياإللكترون احملادثة خالل من اعهإشبا إىل اإلنترنت امستعملو سعىي اليت احلاجات يهما- 
 ة؟ياإللكترون احملادثة اتيمنتد يهاف تستخدم اليت ااالتهي ما- 
 األخرى؟ اإلنترنت خدمات من أكثر ةياإللكترون الدردشة اتيمنتد استعمال أسباب اهيم- 
 ة؟ياإللكترون الدردشة اتيمنتد استعمال عن املترتبة واآلثار االنعكاسات اهيم- 
 األخرى؟ اإلعالم وسائل استخدام على ةياإللكترون احملادثة اتيمنتد استخدام أثر هل- 
 ما؟ حد إىل ةيابجيا اأ مأ ةيسلب ةيااللكترون احملادثة تعترب فعالهل - 

  :أربعة حماور هي جاءت حتتاالستمارة فقدأما أسئلة 

 اإللكترونية الدردشة منتديات استعمال- 1

 الدردشة منتديات عرب االجتماعية العالقات- 2

  الدردشة منتديات استعمال وراء تكمن اليت واحلاجات الدوافع- 3

  الدردشة عن املترتبة واآلثار االنعكاسات- 4
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وسلوكيام،  اجلامعيني الطلبة اجتاهات ت علىنترناإل استخدام أثر حول بورحلة سليماندراسة -8   

  .2007/2008جامعة اجلزائر، : صالواالت اإلعالم علوم يف املاجستري شهادة لنيل مذكرةوهي 

  ة، مستخدمنترنت على اجتاهات الطلبة وسلوكامثر استخدام اإلأوقد استهدفت الدراسة التعرف على      

 :يف )1(نتائجها أهميف ذلك منهج املسح االجتماعي، وتتمثل 

 وبالتايل ،والراديو الصحف كل من متقدمة على ،بعد التلفزيون متقدمة مراتب احتلت تاإلنترن أن- 

 .اجلامعية األوساط يف األقل على االجتماعي طابعها ت اكتسبتفاإلنترن

 فراغ أوقات مبثابة تعد الفترات هذه ألن الليل يف أو املساء يف تنترناإل يستخدمون العينة أفراد أغلبية أن- 

 جيعلنا ما وهذا للطلبة، بالنسبة االجتماعي لالتصال مناسبة فترة كذلك تعد الفترة هذه أن كما الطلبة، لدى

 لطلبةا ساعد تاإلنترن استخدام أن كما االجتماعي واالتصال كتروينلاإل االتصال بني تقاطع هناك أن نرى

 .ياالجتماع االتصال وتدعيم تطوير على

       خاصة حنراف والعزلةاإل عن بعيدين موبالتايل فه ت،لإلنترن استخدامهم يف جيابينيإأن أغلبية الطلبة - 

 األولن السبب أوعدم األمهية، و واألخالق بالدين تتعلق العتبارات اإلباحية املواقع تتصفح ال العينة أغلبية وأن

 واعية، كما فئة هم اجلامعني الطلبة ألن الدراسي وهذا للتحصيل العلمي البحث أجل من تم اإلنترنالستخدا

 أغلبية أن رغم العزلة االجتماعية ومشاعر تلإلنترن االستخدام مدة بني عالقة توجد ال أنه الدراسة بينت- 

 عربية دول يف الدراسات بعض أثبتته عكس ما ساعات، وهذا ثالث من ألكثر يوميا تاإلنترن تستخدم العينة

 للطلبة رتوف حيث، االجتماعي االتصال تطوير ساعدت على نترنتاإل أن نعتقد اجلزائر يف وأجنبية، ولكن

 .له وتكملة فيه، نعيش الذي العمومي للفضاء امتداد حسب الباحثني تعترب تللنقاش فاإلنترن قابلة مواضيع

 ألن واحملتويات االستخدام وأمناط السلوكيات املكتسبة بني ابطيةتر عالقة توجد ال أنه الدراسة أكدتكما - 

   .نترنتوليس حمتويات اإل عواتم واجلامعة األسرة واملسجد من انطالقا يتكون البحث عينة حسب السلوك

 ، ولكناجلامعيني وسلوكيام الطلبة اجتاهات اإلنترنت على استخدام أثرلقد ركزت هذه الدراسة على      

بعض النتائج  السيما ،م ما يالحظ على هذه الدراسة أا بالغت يف التركيز على اجلوانب اإلجيابية لإلنترنتأه

تصرت آثار اإلنترنت يف حمور خا والبحوث السابقة يف هذا اال، كما اليت جاءت متعارضة مع اإلحصائيات

    أا اكتفت باستخدام اجلداول البسيطة ، إضافة إىلاآلثار األخرىوهو ما أدى إىل إمهال الكثري من  ،واحد

                                           
  .224- 222، ص ص، مرجع سبق ذكره، بورحلة سليمان )1(
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    من شاب  لدراسة على اختالف آثار اإلنترنتمتغريات اتأثري تظهر بوضوح  مل ،مما أدى إىل نتائج بسيطة

  .إىل آخر

     املاجستري شهادة لنيل مذكرةوهي  نترنت،مجهور الطلبة اجلزائريني واإل حولدراسة باديس لونيس -9   

  .2007/2008قسنطينة، جامعة : واالتصال الماإلع علوم يف

نترنت، الطلبة لإل وأمناط استخدامالتعرف على عادات واستهدف الباحث من خالل هذه الدراسة      

  :يف )1(نتائجها أهممستخدما يف ذلك منهج املسح االجتماعي، وتتمثل 

 ."Hotmail" هوت ميلمث  ،"Yahoo" مث ياهو "Google" لغوغاستخداما هو  األكثرحمركات البحث -

 يفضل الطلبة املواقع اليت تتناسب مع ختصصهم الدراسي، مث املواقع الثقافية، ومن حيث اال اجلغرايف-

تفضيل  أسبابوعن ، من حيث اللغة املواقع باللغة الفرنسية مث العربية أمايفضلون، املواقع الدولية، مث العربية، 

  .اجليد اإلخراجمث شهرة املوقع، مث  ،العينة، هو موافقتها الهتمامهم فرادأغلب أ أجابمواقع دون غريها فقد 

 أجابتقل أ، مث نسبة أحيانانترنت يعلقون، على ما يتصفحونه على اإل بأم ةالعين أفراد أغلبية أجابتوقد - 

  ".دائما"ـب

  .قل تقوم بطبعهأالطلبة يقومون بتحميل ما يتوافق مع حاجام، مث نسبة  أغلبية- 

نسبة قليلة تستخدمه استخداما سلبيا، أن جيابيا، يف حني إنترنت استخداما ستخدمون اإليغلب الطلبة أ- 

 .اإلباحية، مث القرصنة املواقعاالستخدامات السلبية يف زيارة  أهموتتمثل 

        اآلخرنترنت يف الصداقة، مث ربط عالقات مع اجلنس تتمثل االشباعات االجتماعية للطلبة من اإل- 

            االشباعات النفسية فتتمثل يف التخلص من الروتني، مث االطالع  أماحلول املشاكل االجتماعية، وبعدها 

حتميل  الطابوهات، مث التخلص من الوحدة، وتتمثل االشباعات الدينية يف االطالع على الفتاوى، مثعلى 

  .األخرى األديانطالع على ن الكرمي، مث اإلآالقر

نسبة قليلة  وأخريا، غبالفرا، ونسبة قليلة حتس نترنتلإلينتبهون عند عدم استخدامهم  العينة ال أفراد أغلبية- 

  .حتس باالضطراب والقلق

  .التقليدية اإلعالمنترنت مل يؤثر على استخدام وسائل ن استخدام اإلأب أجابواالعينة  أفرادغلب أ- 

 أغلبية أنقل يثقون فيها ثقة مطلقة، كما أقية املوقع، مث نسبة نترنت مبصداالعينة ثقتهم يف اإل أفرادغلب أربط - 

  .نترنتلإل استخدامهمينة ينوون زيادة أفراد الع

                                           
  .215- 207باديس لونيس، مرجع سبق ذكره، ص ص، ) 1(
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ولعل أهم نترنت من خالل منظور االستخدامات واالشباعات، على دراسة اإلركزت هذه الدراسة لقد      

ستخدامات واالشباعات صائية بني االاإلححاولت البحث عن الفروق  ما يالحظ على هذه الدراسة هو أا

يضفي نوعا من الدقة على نتائجها، حيث استفدنا كثريا من نتائج هذه  وهو ماس والتخصص، ومتغريي اجلن

 .الدراسة ال سيما يف اجلانب امليداين

والشباب العريب، االستخدامات،  "Facebook" موقع حول فورار منيحممد األدراسة -10   

، الذي نظم "الشباب واالتصال وامليديا"امللتقى الدويل حول  إطاريف  إعدادهادراسة مت  يوهواإلشباعات، 

  مبشاركة مؤسسة كونراد ادناور ووحدة البحث تكنولوجيا االتصال  األخباريف معهد الصحافة وعلوم 

  .2010فريل أيف 

          عات إقليمية عربية أربعة جممووقد استخدم الباحث منهج املسح االجتماعي، ومشلت الدراسة      

   ، وقد اعتمد الباحث املغرب العريب، ودول املشرق، دول اخلليج العريب، القرن اإلفريقي: هي على التوايل

  .الربيد اإللكتروين عن طريقاالستمارة على 

         اعات ببوك، واإلشالعريب ملوقع فايساستهدفت هذه الدراسة التعرف على استخدامات الشباب      

اليت حيققها، باعتباره ظاهرة النتشاره السريع حول العامل، وتضاعف أعداد مستخدميه من سنة ألخرى، وتفوقه 

           الدراسة إىل عدد  ، وتوصلتعلى مجيع الشبكات االجتماعية املنافسة على غرار موقع ماي سبيس

)1(من النتائج
  :أمهها  

 .2.0ب االجتماعي مستفيدا من تقنية الوي االتصاليقدم منطا جديد من  بوكفايسموقع  - 

     بكثافة، وهذا دليل  "Facebook" "بوكفايس"العريب يستخدم موقع توصلت الدراسة إىل أن الشباب  - 

 .نتشار وسرعته من دولة عربية إىل أخرىعلى انتشاره الواسع يف العامل العريب، رغم تباين هذا اإل

العرب بأن املوقع يقدم خدمات ممتازة، حيث يعتمد على البساطة يف الشكل، نسبة هامة من الشباب  ىتر - 

 .مع الفعالية الكبرية للتطبيقات اليت يتيحها ملستخدميه

بالنسبة للشباب  "Facebook" "فايسبوك"هلدف األساسي الستخدام موقع أشارت نتائج الدراسة إىل أن ا - 

كما ...،مع األصدقاء، إضافة إىل التسلية والترويح عن النفسالعريب هو تكوين صداقات، والبقاء على تواصل 

  .يب يستخدمون املوقع ألغراض جنسيةنسبة منخفضة جدا من الشباب العر أن

                                           
مللتقى الدويل ا ورقة مشاركة ضمن ،والشباب العريب، االستخدامات، واإلشباعات "Facebook" موقع فايسبوكمني فورار، األ حممد )1(

  .2010تونس، : ، معهد الصحافة وعلوم األخبار"الشباب واالتصال وامليديا"حول 
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للشباب العريب، تتمثل يف مساعدم على تكوين  "Facebook" فايسبوك"اعات اليت حيققها موقع باإلش - 

افة إىل التسلية، وهذا راجع طبعا إىل كثرة التطبيقات، املرتبطة قات والبقاء على تواصل مع األصدقاء، إضاالصد

  .رائهم ومعتقدامآحاجة الشباب العريب إىل التعبري عن  "Facebook" "فايسبوك" ذه الوظيفة، ويشبع موقع

ون ذوام التكتل فيما يشبه التنظيمات االجتماعية، أو السياسية، أو الثقافية، يشعر الشباب العرب بأم حيقق - 

  .عند انضمامهم إليها وتفاعلهم مع بقية أعضائها

غم يقر الشباب العرب بأن املوقع قد يتعارض مع الثقافة، والقيم واملبادئ السائدة يف الدول العربية لكنهم ر - 

 أن يستغنوا عن املوقع اقتناعا منهم بأن منط استخدامهم هو الذي حيدد ما إذا كان املوقع فعال هذا ال ميكن

  .يعارض الثقافة، القيم املتعارف عليها يف اتمعات العربية، أم ال

بديال ممتاز  "Facebook" "فايسبوك"نسبة هامة من الشباب العريب ترى يف الواقع االفتراضي على موقع  - 

ه حباالت إدمان مرضي نترنت، وهذا مؤشر خطري على ما ميكن وصفللواقع الذي يعيشونه بعيدا عن شبكة اإل

  .على املوقع

قدرة القائمني على موقع فايسبوك، على فهم منط التفكري البشري، وكثرة اخلدمات والتطبيقات اليت يتيحها  - 

املوقع، واألعداد املتزايدة من الذين يسجلون فيه بشكل يومي، إضافة إىل عوامل أخرى أدت إىل إقبال الشباب 

  .العريب على فايسبوك ذه الطريقة

املوضوع بينها وبني دراستنا من حيث موضوعنا نظرا للتشابه الكبري  األقرب إىلذه الدراسة تعترب ه     

 وهذه الدراسة تتقاطع كثريا مع دراستنا باعتبار، االستخدامات واالشباعات واملنهج واملقاربة النظرية املتمثلة يف

دردشة، حتميل فيديو، (عامة  اليت توفر خدمات أحد مواقع الشبكات االجتماعية "Facebook" "فايسبوك"

الدراسة متت على نطاق أوسع حيث مشلت الوطن العريب،  أهم ما ميكن مالحظته هو أن هذهلكن ...) صور

  سلمة باليد، إضافة ستمارة املاإل اعتمدنا يف دراستنا علىما لكترونية بينستمارة اإلطريقة اإلكما أا طبقت 

فإن نتائج هذه وهلذا ع هذه الشبكات، أنواحد أالذي ميثل " فايسبوك"موقع  علىركزت الدراسة إىل أن هذه 

  الدراسة وإن كانت تفيدنا يف احلصول على مؤشرات حول استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت، 

كل نوع على كل أنواع الشبكات االجتماعية نظرا الختالف خصائص إال أنه ال ميكن تعميم نتائجها 

  .يقدمهااليت دمات اخلو
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دراسة - دراسة بعنوان املعومل واحمللي يف املمارسات االتصالية لدى الشباب اجلامعي اجلزائري-11  

 .-نترنت واهلاتف احملمولميدانية حلالة اإل

التعرف على أمناط تصورات الشباب اجلزائري لبعض وسائط االتصال احلديثة، وكذا  إىلودف الدراسة      

، والتعرف على املمارسات االتصالية للشباب يف بعديها احمللي واملعومل، ولقد استخدم أمناط استخدامه هلا

  :يف )1(الباحث منهج املسح، وتتمثل أهم نتائج الدراسة

كمصدر معلومات أساسا وهذا نترنت اليت يعتربوا جيابية عن اإلإإن معظم أفراد العينة حيملون تصورات - 

  .عام لإلنترنت يف مجيع بلدان العامليتطابق مع التصور االجتماعي ال

  .نترنت كمصدر أخبار وتسلية واتصال اجتماعيتعترب األغلبية من املبحوثني اإل- 

نترنت ختضع للمناسبات، واألحداث الطارئة كاألحداث إن زيارة مواقع الشبكة االجتماعية على اإل- 

نترنت بالنسبة بب انعدام فرص الولوج لإلالسياسية، وعلى وجه اخلصوص الرياضية، واملشاركة فيها ضئيلة بس

  .ألغلبية املبحوثني، أو لعدم امتالك املهارات

أكثر مواقع الشبكات االجتماعية زيارة من طرف املبحوثني، مع تسجيل  "Facebook" فايسبوك" يعترب- 

تفوق  قل، معأبنسبة  "YouTube" "يوتيوب"وثون حارتفاع طفيف للذكور على حساب اإلناث، ويزور املب

  .طفيف للذكور أيضا

العينة، والذين ميارسوا ال يفعلون ذلك بصفة منتظمة،  أفرادالدردشة ليست ممارسة شائعة لدى جمموع  إن- 

، بينما الذكور أخرىجنسيات  أومن العرب  أكثرالدردشة مع جزائريني  اإلناث، ومتارس آلخرمن حني  وإمنا

  .من اجلزائريني أكثر أخرىميارسون الدردشة مع العرب وجنسيات 

حضورا يف دردشة املبحوثني هي املواضيع االجتماعية، والرياضية والعاطفية، ومل حتظى  األكثراملواضيع  إن- 

  .باهتمام ضئيل إالاملواضيع السياسية والدينية 

      ،استخدام تكنولوجيا االتصال واملمارسات االتصالية للشباب ربط العالقة بنيهذه الدراسة حاولت      

النقطة املشتركة مع دراستنا وهي ربط  من خالل حبث املعومل واحمللي يف هذه املمارسات، وهذه هي

جمتمع حبث أا متت على نتائج هذه الدراسة، خاصة من لقد استفدنا تكنولوجيات االتصال بانتشار العوملة، و

استخدام الشباب ملواقع الشبكات االجتماعية  تناولت أاكما  ،)الشباب اجلامعي اجلزائري( مشابه تمع حبثنا

                                           
  .320-319، ص ص، مرجع سبق ذكرهعبد الرمحن عزي، السعيد بومعيزة،  )1(
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دراستنا  إلمتام اليت تعد كمؤشرات استفدنا منهابعض املعلومات على يف احلصول  أفادنا، وهو ما اجلزائريف 

  .االستمارة أسئلة صياغةل، وامليدانية

  :صعوبات الدراسة-11

، النشأةوبات املرتبطة بطبيعة العلم احلديث يف جمال االتصال بصفة عامة العديد من الصع يواجه الباحثون     

  الصعوبات  أهم إجيازاحمليطة بالباحث، ومنه ميكن  اخلارجيةتتعلق بالظروف  أخرىصعوبات  إىل باإلضافة

  :اليت واجهت دراستنا فيما يلي

" 2.0الويب "يف جمال مواقع الشبكات االجتماعية، و ةة، املتخصصحداثة املوضوع وقلة املراجع العلمي-1

"Web 2.0" معلومات حول التطبيقات  نكاد جند يف الكتب العربية حيث ال ،ة عامة السيما العربيةفبص

  ...نترنت، ماعدا بعض املعلومات السطحية اليت ترد حتت مسمى اإلعالم اجلديد، أو صحافة املواطناحلديثة لإل

  .2.0 فيما خيص الويبنب تقنية خاصة نه يتعلق جبواأتعقيد املوضوع نوعا ما السيما و-2

  .قلة  الدراسات السابقة يف جمال الشبكات االجتماعية، السيما يف ربطها بالعوملة الثقافية-3

صعوبة فهم بعض املعلومات والبيانات حول اإلعالم االجتماعي واجليل الثاين للويب عموما، واليت تعد -4

بغية اإلملام باملعلومات األساسية  رملطالعة واالستفساستلزم منا مدة طويلة من ااحديث بالنسبة تمعنا وهو ما 

  .للموضوع

 ؤشراتبعض املعطيات واملولو  يقدم عملولنا جتاوزها وتقدمي اح ،اليت واجهتناورغم هذه الصعوبات      

  .لدراسات مستقبلية أكثر تعمقا

  

  

  

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

   
  

  

 ينـــظرالـار ـاإلطــ
 



  
  

  

  

  

 

  

  

  

 

 الفـصـل األول

ورة ـوث "Web 2.0"اجليل الثاين للويب 

 على اإلنترنت الشبكات االجتماعية
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يف جمال االتصاالت أدى إىل تغريات جذرية  كبريا تطورا تكنولوجياالعشرين  شهد النصف الثاين من القرن     

    وهذا ، االتصاليةلذي تقوم عليه العملية االعام على اهليكل وطريقة اتصاله على  وأثرإلنسان، ا حياةيف منط 

ن مثل هذا االجتاه سيؤدي إىل ألفية ثالثة تعتمد بصورة شبه كلية على إنتاج أ، ب يتنبؤوننيما جعل الباحث

  ...وعرض منتجات وخدمات معلوماتية

تعترب من أفضل طرق تداول املعلومات ) انترنت(ملعروفة باسم الكترونية شبكة املعلومات اإل كانت وإذا     

 نترنتلمعلومات، فاإلالسريع لطريق الحاليا، وهي من أهم األسباب اليت أدت إىل الوصول إىل ما يعرف باسم 

      أدىما عرفت تطورات كثرية السيما على مستوى خدمات الويب وهذا قلب ثورة املعلومات  اليت متثل

دوار عناصر أحدث ثورة على مستوى املضامني االتصالية، وغري من أاجليل الثاين للويب الذي ظهور  إىل

   االجتماعي، اإلعالمتندرج حتت مسمى اليت ظهور جمموعة من التطبيقات مما نتج عنه  العملية االتصالية،

 وإنشاءبالتحاور  لهوتفعيل دور املستخدم حبيث تسمح ، للشبكة البعد االجتماعي تعميق إىل أدتواليت 

سمح بالتعديل واحلذف تكة، والتعليق على خمتلف املقاالت، كما صداقات، والنقاش حول االهتمامات املشتر

هذه التطبيقات مواقع الشبكات االجتماعية  أهملعل من بني وامللفات وتبادهلا،  أنواعخمتلف  وإنشاء واإلضافة

أصبح بإمكان أفراد اتمعات املعلوماتية القيام جبوالت بفضلها كبري من طرف املستخدمني ف بإقبالاليت حتظى 

باألصدقاء وزمالء الدراسة أو األساتذة أو حىت أرباب العمل دون أدىن حاجة ملغادرة بيوم  وااللتقاء الكترونية

مبا يشكل جمتمعات  واألنشطةمشاركة بعضهم يف خمتلف امللفات  بإمكام أصبح، كما أو أماكن عملهم

مفهوم على  األولاملبحث  ملتيش، حثثالث مبايتضمن هذا الفصل حد كبري الواقع، ومن هنا  إىلحتاكي 

املبحث الثاين فيتضمن مفهوم اجليل الثاين للويب  أما ،خدماا االتصالية أهمنترنت، وتطورها عرب الزمن، مث اإل

املبحث الثالث فيتضمن  أما، تطبيقاته أشهر، مث جاء ا اليت واإلضافات، مث خصائصه "Web 2.0 2.0 ويب"

مث استخدام الشبكات ، وأهم أنواعها نشأاوخصائصها  أهموتعريفها بكات االجتماعية، من مفهوم الش

  .االجتماعية والعالقات االجتماعية، وأخريا مناذج عن أشهر مواقع الشبكات االجتماعية
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  االتصالية رها وأشهر خدمااونترنت وتطمفهوم اإل: املبحث األول

  

على خمتلف جماالت احلياة،  أثرتمميزات العصر احلايل، حيث مثل ظهورها ثورة أهم حد أنترنت تعد اإل     

حد أهم التطورات العاملية اليت شهدها أمشكلة بذلك السياسية واالقتصادية واالجتماعية، بل وحىت الثقافية 

احلدود اجلغرافية ومكنت  ألغتظاهرة كونية  حيث تتسم بأا ،وحىت وقتنا احلايل العامل خالل التسعينات

أحدثت تغريات على مستوى التقليدية قد  اإلعالموسائل  كانت وإذا من االتصال بأي نقطة يف العامل، األفراد

نظرا للسمات اليت متيزها عن غريها  ،نترنت يف هذا اال سيكون أعمقدور اإل أنواجلماعات فالشك  األفراد

 ، باعتبارها تدمج بني خصائص العديد من الوسائل من وسائل االتصال حيث تعد من أكثر الوسائل تطورا

أشهر خدماا كذا نترنت وتطورها، وومن هنا سنحاول من خالل هذا املبحث التعرف على مفهوم اإل

   .االتصالية

  

  نترنتاإل مفهوم: املطلب األول

  

لكترونية ال يوجد تعريف حمدد ميكن صياغته لتحديد مفهوم شبكة املعلومات اإلنه أعلى الرغم من      

ن التعريفات العديدة اليت أطلقها اخلرباء والباحثون والعلماء والعاملون يف جمال علم نظرا أل _نترنتإ_

وية تعامل كل واحد منهم معها املعلومات وتكنولوجيا االتصال والكمبيوتر واإلعالم، جاءت بناء على زا

هي ثورة تفوق يف أمهيتها كافة وسائل االتصال " نترنتأن اجلميع يتفق على أن اإل واستخدامه هلا، إال

    أسهمنترنت واتساع دائرة استخدامها تشعب اإل" أن إىل "الدناين ردمانعبد املالك "، ولقد ذهب )1("ةاحلديث

تعريف  أن" Mark Gates" "مارك جيتس"و "Richard Smith" "مسيث.ج ريتشارد"تعريفاا، ويرى  يف تعدد

نترنت بشكل عمل، وحاجة الشخص الذي يريد تعريفها، حيث يرى الشخص العادي اإل علىنترنت يعتمد اإل

         نترنت، امل لإلن من الصعوبة تقدمي تعريف شإ، ومن هنا ف)2("املهندس أوعن ما يراه املهين  خمتلف

  .مبا خيدم موضوع حبثنا مركزين يف ذلك على الشق االتصايل للوسيلة التعاريف أهمسنحاول استعراض  وإمنا

  

                                                           

  .27 ، ص2008، القاهرة :، الدار املصرية اللبنانية"رؤية مستقبلية"اإلنترنت والصحافة اإللكترونية ماجد سامل تربان، ) (1

 .111، ص 2003ة، القاهر: ، دار الفجر للنشر والتوزيعالوظيفة اإلعالمية لشبكة االنترنتعبد املالك ردمان الدناين،  )(2
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  :ةـغـــل-

هي " نترنتإ، فهناك من يرى أن كلمة "Internet" نترنتإغوي لكلمة لهناك اختالف حول األصل ال     

اليت يتم فيها ربط  "شبكة املعلومات الدولية": ، ومعناها"International Network" اختصار الكلمة االجنليزية

بينما  ،)1"(...طريق اهلاتف، واألقمار الصناعيةجمموعة شبكات مع بعضها البعض يف العديد من الدول عن 

كلمة منحوتة          "، "Internet" إنترنتإىل أن " علي حممد مشو": يذهب باحثون آخرون وعلى رأسهم

وتعين  "Network"وهي مبعىن ربط أكثر من شيئني ببعضهما البعض، وكلمة  "Interconnection"من كلمتني 

 "Net"، ومن الثانية اجلزء األول منها وهو "Inter"شبكة، فاستعري من الكلمة األوىل اجلزء األول منها وهو 

علي " برهن، والشك أن الرأي الثاين هو األرجح حيث )Internet")2"فصارت الكلمة اجلديدة املنحوتة هي 

مت عنترنت هي شبكة دولية حقا حبكم أا انتشرت واإل"على رأيه بالعديد من األدلة من بينها أن " حممد مشو

مل تكن دولية بل كانت شبكة حملية أمريكية وحىت  "Internet"سم أرجاء العامل، ولكن عندما أطلق عليها اإل

 يف أمريكا كانت بدايتها ممعنة يف احمللية، إذ أا كانت تابعة لوزارة الدفاع األمريكية وحمصورة يف البنتاجون 

نترنت كان ذلك يف األيام األوىل لإل...األمريكية الدخول إليها إال بإذنوال تستطيع الدوائر األخرى يف اإلدارة 

            قد تكون شبكة حملية "نترنت كما أضاف أن اإل ،)3("أي يف اية الستينات وبداية السبعينات

"Area Network"  وقد تكون قومية"Wide area network" وقد تكون داخل وزارة أو جامعة أو مؤسسة ،

"work Internet"نترنت ليست بالضرورة أن تكون إقليمية أو دولية أو حىت على مستوى قطر بأكمله، ، فاإل

   بل إن أي جمموعة من احلاسبات اآللية ترتبط ببعضها يف شكل شبكات، ويوضع هلا بروتوكول للتخاطب 

  .)4("نترنتإمع بعضها البعض ميكن أن يطلق عليها 

أو شبكة العنكبوت  "Word net"أو الشبكة العاملية  "The net"ويطلق عليها مسميات عدة مثل الشبكة      

"The web" أو الطريق السريع للمعلومات ،"Super information way"
)5(. 

  

                                                           

 .45 ، ص2007 ،عمان: ار جمدالوي للنشر والتوزيع، داإلدمان واإلنترنتعمر موفق بشري العباجي، ) (1

اإلسكندرية، : ، مطبعة ومكتبة اإلشعاع)الرقمي، امللتيميديااإلنترنت، القمر الصويت (االتصال الدويل والتكنولوجيا احلديثة علي حممد مشو،  )(2

  .240، ص 2008

 .املكان نفسه )(3

 .املكان نفسه )(4

 .27 ماجد سامل تربان، مرجع سبق ذكره، ص) (5



39 

 

  :اصطالحا

احلواسيب تنتشر يف مجيع أحناء العامل وميكنها االتصال  آالف من جمموعة: "على أا" نترنتاإل"تعرف      

فيما بينها عن طريق األلياف الضوئية، األسالك اهلاتفية واألقمار الصناعية اليت تسمح هلا بالتحاور مع بعضها 

توفر نظام للبنية األساسية اليت : "على أاحممد عبد احلميد ، ويعرفها )1("البعض وتبادل املعلومات والرسائل

الربط وتدعيم االتصال ونقل البيانات بني الشبكات، بينما الشبكات األخرى أيا كان موقعها على شبكة 

   .)2("نترنت فإا تنظيم للمحتوى وإدارته، وحتكمه املعايري اخلاصة بإدارة احملتوى ونشره على شبكة االنترنتاإل

 ، وتصلجمموعة من شبكات احلواسيب اجلزئية ليست جمرد شبكة حاسوب دولية، بل"نترنت وذا فاإل     

من جمموع هذه  )%60( شبكة حاسوب، منتشرة يف شىت بقاع األرض، وتتركز حوايل )60.000( إىل أكثر من

       لبقية الدول  )%14(منها و )%26(ى أوربا حبوايل حتظالشبكات يف الواليات املتحدة األمريكية، بينما 

عندما نترنت بالتطور والنمو الكبري الذي ستعرفه اإل "Colen" "كولن" تنبأولقد ، )3("من ضمنها الوطن العريب

جمموعة من قنوات االتصال املعقدة يسهل النظر إليها كنظام اهلاتف، وأا ليست حاسوبا " :على أا عرفها

      واحدا فحسب بل هي احملصلة النهائية للماليني من أجهزة احلاسوب املرتبطة ببعضها بعضا، كما ينظر 

ن إجديد للشبكة ف نترنت على أا رمز يشبه الغيمة إىل حد بعيد حبيث إذا ما أضيف حاسوبإىل شبكة اإل

  .)4("الغيمة تكرب

وهي عبارة " بالطريق السريع للمعلومات"ما يطلق عليه  ،"اتوستراد"نترنت بصيغة أخرى متثل عند واإل"     

  .)5("م1993أطلقها يف محلة االنتخابات الرئاسية عام " آل غور"مستعارة عن نائب الرئيس األمريكي السابق 

فهذا "ليس دقيقا متاما، ) الطريق السريع(هذا املصطلح وذهب إىل أن مصطلح " يتسجبيل "وقد انتقد      

التعبري يشري ضمنا إىل وجود مشهد طبيعي وجغرايف، ومساحة بني نقطتني، كما يعين ضمنا أن عليك أن تسافر 

يتمثل يف أا  برز أوجه تكنولوجيا االتصاالت اجلديدة هذه إمناأحد ألكي تنتقل من مكان آلخر، والواقع أن 

                                                           

 .122، ص 2000مصر، : ، مؤسسة شباب مصرالعالقات العامةأمحد حممد املصري،  )(1

 .14، ص 2007القاهرة، : ، عامل الكتبعلى شبكة اإلنترنتاالتصال واإلعالم حممد عبد احلميد، ) (2

 .30- 29عبد املالك ردمان الدناين، مرجع سبق ذكره، ص ص، ) (3

عمان، : ، الشروق للنشر والتوزيعاستخدام احلاسوب واالنترنت يف ميادين التربية والتعليم، جودت أمحد سعادة، عادل فايز السرطاوي )(4

 .68، ص 2007

 .118ص  سبق ذكره، ، مرجعحممد شطاح )(5
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فلن يهم يف شيء ما إذا كان الشخص الذي تتصل به موجودا يف الغرفة ااورة أو يف قارة  ،ستلغي املسافة

ن هذه الشبكة ذات الطابع الوسائطي عايل الكفاءة لن تتقيد باألميال أو بالكيلومترات، كذلك أخرى، أل

ن كل األشخاص يسلكون ويتبعون املسار أو الطريق نفسه، يف حني أن هذه أب) الطريق السريع(يوحي تعبري 

        ينظر إىل، أو يفعل،  أنالشبكة هي أشبه ما يكون مبجموعة من جمازات الريف، حيث ميكن لكل فرد 

   يؤكد  -الطريق السريع–هذا التعبري  أنهي  املشكلة الفعلية على أن...ما يتناسب مع اهتمامه الشخصي

املعلومات ("يفضل استخدام تعبري  "سجيت ليب"ن إ، وذا ف)1("البنية األساسية للمحاولة ال على تطبيقاا لىع

  .)2("، والذي يسلط الضوء على الفائدة وليس على الشبكة نفسها)يف متناول يدك

لتكنولوجيا  شبكة الشبكات، وهي أضخم تطبيق" :على أا "عالء عبد الرزاق الساملي" عرفها ولقد      

يف مجيع جماالت احلياة،  صرية فرضت نفسها كمصدر للمعلوماتوخالل فترة ق ،املعلومات على مستوى العامل

   ميكن النظر و، )3("من االستخداماتية وهي جمدية اقتصاديا يف الكثري وتعترب إحدى أدوات العمل الضرور

      لاحلر عن الرأي وكذلك التواصل مع اآلخرين من خالاألداة األوىل للتعبري  على أا نترنتاإل شبكة إىل

 لعقوهلم امتداد بأنه الكمبيوتر جهاز الكمبيوتر امستعملو يعترب ما" غالباف، ما أتاحته من خدمات خمتلفة

 ، ومبفرداتمواهتماما مواجتاها أذواقهم عن ويعربون يعكسون ليكترويناإل الفضاء وشخصيتهم، ويف

 ميتد نتقايلاإل الفضاء من منطا أصبحت الواسع كترويناإلل والفضاء الكمبيوتر أجهزة أن نقول النفسي التحليل

  .)4("عنها منفصلة بأخرى نفس فيه تلتقي حيث ونفسيته الفرد عامل فيه

ن ألبأنه غري واقعي ويفتقر إىل الوجود اإلنساين، نترنت تصال عن طريق اإلن كان البعض يرى يف اإلإو     

 وما يوفره من وجود  بالنسبة لبعضهم البعض عكس االتصال وجها لوجه، نيجمهول يكونون عادة ما هأطراف

متكن ماليني البشر على اتساع "ينفي الطابع االجتماعي للشبكة، كوا  ولكن هذا اليف الزمان واملكان، 

عن طريق ، )5("فيما بينهمة لمن االتصال ببعضهم البعض واملشاركة يف الشبكة واملفاع ةرقعتهم اجلغرافي

                                                           

، 1998الكويت، ": الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب"، عامل املعرفة )عبد السالم رضوان: مجةتر(، املعلوماتية بعد اإلنترنتببل جيتس،  )(1

 .17- 16ص ص، 

 .17، ص املرجع نفسه )(2

 .28ماجد سامل تربان، مرجع سبق ذكره، ص ) (3

وزارة اإلعالم  ، 55العدد ،مستقبل الثورة الرقمية العرب والتحدي القادم: العريب ، كتاباإلليكتروين الربيد سيكولوجيةصاحل،  حممد أمحد )(4

 .138- 137، ص ص، 2004 الكويت،: الكويتية

 .21- 20، ص ص، 1996، دمشق :، دار اإلميان-املعلومات الشاملة للبشرية مجعاء- اإلنترنتطريف اقبيق، ) (5
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 وهلذا فهي متكن الفرد املستخدم وغريها من اخلدمات...لكتروين، فرق املناقشة، الربيد اإللكترونيةاإل الرسائل

البشر عامل واسع متنوع من  إىلنترنت يعين الدخول عامل اإل إىلن الدخول أل"من التفاعل مع خمتلف الثقافات 

  .)1("الثقافات واألنشطة البشرية خمتلف

وإمنا أدت التطورات التكنولوجية  ،نترنت على جانب االتصال الشخصي فحسبومل يقتصر دور اإل     

وظاهرة واسعة االنتشار ووسيلة اتصال وإعالم " ،املتسارعة إىل حتويلها إىل وسيلة اتصال مجاهريية ضخمة

ستقاللية والالمركزية، تربط سكان العامل بعضهم البعض تكنولوجية عالية اجلودة جديدة ومؤثرة تتميز باإل

  .)2("بسرعة فائقة وقدرة استيعابية واسعة حىت باتت جزء مهما من حياة األفراد واملؤسسات

 أشكالواتصالية، وذلك من خالل تقدميها شكال جديدا من  رة معلوماتيةثو"نترنت وذا فقد حققت اإل     

 أهمهلذا يعترب االتصال  ،)غري اخلاضع للرقابة االجتاهالتواصل اجلماهريي الثنائي (فيما يسمونه  التواصل البشري

 مبختلف نترنتاإل خدمات من االستفادة للمستخدمني ميكن ال تصالاال فبدون"، )3("مميزات شبكة االنترنت

 االستخدامات خالل من تتأطر إمنا الشبكية االتصالية فالثقافة معا، واالجتماعي العلمي املستويني على أبعادها

  .)4("والصور والرموز واألصوات النصوص عرب والتحاور التخاطب فيحدث، بأنواعها االتصالية

عبارة عن دائرة معارف : "على أا أمهية خاصة ميكن النظر إليها نترنتلإل أنومن هنا ميكن الوصول إىل      

       يف شكل نص مكتوب  ،ميكن للمشتركني فيها احلصول على معلومات حول أي موضوع معني ،عمالقة

  فتراضية بني املاليني من البشرلكترونية اإل، كما تتيح خدمة التعارف والدردشة اإل)5("أو مرسوم أو خرائط

تربط عشرات املاليني من أجهزة احلاسوب "عرب خمتلف أحناء العامل عن طريق مواقع متخصصة، وهي ذا 

املنتشرة حول العامل عن طريق الربوتوكوالت املتعددة، وتعمل بواسطتها على تبادل املعلومات اهلائلة واملعارف 

  .)6("ل سهولة ويسراملتنوعة يف خمتلف جماالت احلياة البشرية والطبيعية والكونية بك

  

 

                                                           

 .21، ص مرجع سبق ذكره طريف اقبيق، )(1

 .41 ، ص2010، عمان :، دار أسامة للنشر والتوزيعاإلعالم اإللكتروينفيصل أبو عيشة،  )(2

 .42 املرجع نفسه، ص )(3

  .170  ، ص2005، بريوت: كز دراسات الوحدة العربية، مراجتماعية- اإلنترنت واملنظومة التكنورحومة،  علي حممد )(4

 .28 ماجد سامل تربان، مرجع سبق ذكره، ص) (5

 .69 جودت أمحد سعادة، عادل فايز السرطاوي، مرجع سبق ذكره، ص) (6
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  :نترنتاخلصائص االتصالية لشبكة اإل-

  :نترنت يفتتمثل أهم اخلصائص االتصالية لشبكة اإل

  :"Interactivity" التفاعلية -1

حد القنوات اليت ميكنها نقل رد فعل اجلمهور إىل املرسل أ"بأا  التفاعلية "Refaili"" رفايلي" عرف     

نترنت إحدى أكثر وسائل االتصال تفاعلية حيث تتيح انتقال تعد اإلومن هنا ، )1("ستجابةووصفها باإل

عكس وسائل اإلعالم األخرى اليت يكون انتقال املعلومات فيها يف اجتاه واحد،  ،املعلومات يف اجتاهني

      من جمرد متلقي سليب إىل مشارك متفاعل يرسل ويستقبل املعلومات "نترنت تتيح للمستخدم التحول فاإل

ال يقتصر على إبالغ الرسائل بل يتجاوز ذلك إىل مهام التعليم " نترنت اإلفالتواصل عرب، )2("يف الوقت ذاته

 لكتروين، والتحاور والتسامر التراسل عرب الربيد اإل - أيضا–والتعلم والترفيه واسترجاع املعلومات، ويشمل 

  .)3("من خالل حلقات النقاش وعقد املؤمترات عن بعد

  :"Multimedias" الوسائط املتعددة -2

متعددة،  أي "Multi"األول "جزأين،  من تتألف ملتيميديا كلمة"الساملي بأن  الرزاق عالء عبديشري      

"Medias" البصرية السمعية واألقراص ،، واألشرطةكالورق للمعلومات احلاملة املادية الوسائط إىل وتشري 

تستهدف الوسائط املتعددة املساعدة يف إيضاح املعاين، وتقوم على دمج النصوص "و، )4("وغريها املمغنطة

 "Gibbs"والرسوم والصور الثابتة واملتحركة باألصوات والتأثريات املختلفة، لتوصيل األفكار واملعاين، ويرى 

  .املواد املقدمة عربهانه ميكن للوسائط املتعددة وبفضل ما تتوافر عليه من مسات، حتسني االتصال، وإثراء أ

                                                           

 .91ص  فيصل أبو عيشة، مرجع سبق ذكره، )(1

      ، 2010، )األردن( اربد :، عامل الكتب احلديثالعوملة اإلعالمية وآثارها على مشاهدي الفضائيات األجنبيةرحيمة الطيب عيساين،  )(2

 .66 ص

 .364 ، ص2001الكويت، ": الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب" ، عامل املعرفةالثقافة العربية وعصر املعلوماتنبيل علي،  )(3

 .411 ص، 2000، عمان: املناهج دار ،املعلومات تكنولوجياالساملي،  الرزاق عالء عبد) (4
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نترنت على اكتساب املهارات وأسهمت الوسائط املتعددة بتوفري بيئة متميزة تساعد مستخدمي اإل     

واخلربات واملعرفة، كما ساعدت اجلمهور للتفاعل مع النصوص اجلامدة من خالل تضمني النصوص لقطات 

  .)1("را ورسوما كاريكاتوريةومسموعة ومرئية، وص

  :"Virtualité" فتراضيةاإل -3

     للتعبري  املعلومات، تكنولوجيا مع ظهر جديد مفهوم وهو االفتراضي، بالواقع أيضا أو ما يعرف"      

 خائلية متاحف :املسامع كثريا على يتردد إذ ،واقع أنه التخيل درجة إىل ويناظره الواقع حياكي ومهي عامل عن

  .إخل... خائلية ومصانع خائلية، متاجر ،)افتراضية(

       املبدع عليها حيصل باخليال، احلقيقة فيها متتزج األبعاد ثالثية اصطناعية صور األمر حقيقة يف وهي     

 الصور الستكشاف املصطنعة، البيئة هذه يف حواسه بكل الغوص من املستخدم ليتمكن احلاسوب طريق عن

  .)2("فعليا واقعا كان لو كما واخليال احملاكاة، عامل ومعايشة املعروضة،

  :التزامنية والالتزامنية -4

إمكانية إرسال واستقبال "نترنت اإل ، تتيح"التزامنية" استخدامها يف الوقت احلقيقي إمكانية إىل إضافةف     

الرسالة يف الوقت الذي يناسب املرسل واملستقبل على حد سواء، فأصبح لكل مرسل أن يبعث برسالته 

يريدها يف التوقيت الذي يناسبه، كما أصبح لكل مستقبل أن يستقبل الرسالة اليت تصله يف الوقت االتصالية اليت 

 وإمناالنظام يف الوقت نفسه،  يستخدموا أنال تتطلب من مستخدميها نترنت اإلوبالتايل ف، )3("الذي يناسبه

  .يف الوقت الذي يناسب كال منهم تتيح هلم استخدامه

  :نترنتدميوقراطية اإل -5

الصحف (ال شك أن أهم مشكل عاىن منه الصحفي أو حىت اجلمهور املستقبل يف وسائل اإلعالم التقليدية      

تتحكم ...قوى سياسية واقتصاديةدائما هناك  أنهو مشكل التحكم يف املعلومات، حيث ) واإلذاعة والتلفزيون

                                                           

 .93ص  فيصل أبو عيشة، مرجع سبق ذكره،) (1

      ،2004/2005جامعة اجلزائر، : ، قسم علوم اإلعالم واالتصال)غري منشورة(، مذكرة ماجستري اإلعالن عرب اإلنترنتربيعة فندوشي،  )(2

 .130 ص

  .66 رحيمة الطيب عيساين، مرجع سبق ذكره، ص )(3
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 أا كما"، )1("للحرية انترنت انتصارار اإلاعترب انتش"يف كمية املعلومات املنشورة ونوعها وطبيعتها ومن هنا 

 تعقد اليت ليكترونيةاإل الندوات يف واملشاركة ليكترويناإل الربيد طريق عن مطلقة حرية يف الرأي عن للتعبري أداة

        العامة، املشكالت كل مناقشة فيها ويتم القيود أو للرقابة ختضع وال الدولية، االتصاالت شبكات على

 والقوانني املختلفة الدول وسياسات احلكم، وطرق السياسية وأساليب والتنظيمات األوضاع ذلك يف مبا

  .)2("والتشريعات

   :الكونية -6

متكن أي فرد من التجول عرب العامل و ،نترنت بقدرا على ختطي حواجز الزمان واملكانحيث تتميز اإل     

أزرار لوحة التحكم، متفوقة بذلك على باقي الوسائل واالتصال بالنقطة اليت يريد من خالل الضغط على 

  .األخرى

  :"Dynamisme"الديناميكية  -7

ثابت  شكل يف امللفات تبادل خالل من املعلومات األوىل بإتاحة سنواا يف األنترنت، شبكة بدأت"     

(Statique)مبا يعرف بـ ، (one to many)، النصوص  عن اإللكترونية موادها خبروج-  الفين ارتقائها مع لكن

 نفسه املستخدم ليجد للطابع التفاعلي، ا اال فتح - املضمون وحتديث احليوي التصميم إىل الثابتة واألشكال

 الديناميكية متيزه الذي اإلجيايب، التفاعل عامل إىل املتلقي عن صفة خيرج جعله مما حرارة؛ بكل وحماورا مشاركا،

 .)3(.."الفردي واالتصال اجلماعية، املشاركة بني جيمع جو جديد؛ يف واحلركية،

حد الوسائل أ نترنتإلا من تجعلباإلضافة إىل العديد من املزايا األخرى، ، ن هذه اخلصائصإومن هنا ف     

سواء   وتعرف منوا متسارعا يوما بعد يوموتتفوق على باقي وسائل االتصال اجلماهريية، اليت حتظى بالريادة، 

  .يف اخلدمات والتطبيقات اليت تقدمها ملستخدميها ، أومجاهريهايف عدد 

  

  

                                                           

  .86 ، ص2008، بريوت :، دار اهلدى-إعالم ضد اإلعالم-اإلنترنت عبد احلليم محود، ) (1

: وزارة اإلعالم الكويتية ،61 ، العدداملستقبل وصناعة املعرفة :العريب ، كتابالرقمية للدميقراطية األخرية الساحة...اإلنترنيت ،زيد أبو أمحد )(2

  .106 ، ص 2005،الكويت

 .131، 130ص،  ص ،مرجع سبق ذكرهربيعة فندوشي،  )(3
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  وتطورها نترنتاإل نشأة: املطلب الثاين

  

 اتمع مسات أهميعد االنتشار الواسع للتكنولوجيا احلديثة لالتصال، وتبادل للمعلومات من "     

  نترنت لتكون جمموعة يف شكل االتصاالت بفعل شبكة اإل التكنولوجياوبال شك فقد غريت "، )1("املعاصرة

    الطباعة، كما تركن  أدتهدورا مهما ومشاا ملا  أدتمن املصادر موعة من املتصفحني فهذه التغريات 

تعرف بعصر  أصبحتهي اليت " نترنتاإل"شبكة االتصاالت  أندرجة  إىلعلى درجة من االتساع والعمق 

منوذجا حيتذى به لشبكات عسكرية " نترنتاإل"شبكة  وأصبحت، "The informatiopn age"املعلومات 

نزعة اتصالية ظهور ومدنية عديدة، خصوصا يف ظل احلاجات االقتصادية واالجتماعية املتزايدة، واليت حتمت 

تتيح احلصول نترنت حيث حد مميزات اإلأ، وهي )2("تكسر مركزية املعلومات وجتعلها أكثر مجاهريية وشيوعا

  .على املعلومات لكل األفراد من خمتلف أحناء العامل

يصبح فيها املتلقي قائما باالتصال وتسري فيها "كما أا تتميز عن بقية الوسائل التقليدية بأا أكثر تفاعلية      

مجهور بني تمثل منوذجا فعاال لديناميكية االتصال عرب التفاعل املستمر لالرسائل يف اجتاهات متعددة، 

، ولكن هذه املميزات واخلصائص مل تأت هكذا وإمنا جاءت نتاج جمموعة من املراحل )3("املستخدمني للشبكة

عندما اشتعلت محاسة املشتغلني بالعلوم والتكنولوجيا يف الشرق والغرب بسبب "وكانت البدايات األوىل 

سبوتنيك  1957ييت ألول تابع فضائي املنافسة احلادة اليت بدأت تطفو على السطح بعد إطالق السوف

)Spotnik Satellite( فقد كانت البداية مع شبكة ...بوجهة النظر املرتبطة مبفهوم الشبكات العلمية اوتأثر

وكالة مشروعات األحباث املتطورة، وهي إحدى الوكاالت اليت تتبع لوزارة الدفاع "، ARPANET" تااربان"

، ولتيسري التعاون ..لومات ونتائج التجارب العلميةللعلماء والباحثني لتبادل املعاألمريكية بغرض إتاحة الفرص 

يف مراكز البحوث  األمريكيةالدفاع  وزارةيف األوراق العلمية اليت يقدمها زمالؤهم أو املتعاونون مع 

  .)4("واجلامعات إلجراء دراسات وحبوث متنوعة

هجوم عسكري، أي تطوير تقنية تشبيك كمبيوتر تصمد أمام  - أربا–كان اهلدف من هذا املشروع "و     

عن طريق خاصية تدعى طريقة إعادة التوجيه الديناميكي، وتعتمد هذه الطريقة على تشغيل " أربا"وصممت 
                                                           

 .21ص ماجد سامل تربان، مرجع سبق ذكره،  )(1

 .34 املرجع نفسه، ص) (2

  .املكان نفسه )(3

 .229 علي حممد مشو، مرجع سبق ذكره، ص )(4
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الشبكة بشكل مستمر حىت يف حالة انقطاع إحدى الوصالت أو تعطلها عن العمل تقوم الشبكة بشكل مستمر 

  .)1("إىل وصالت أخرىبتحويل احلركة 

جامعة ومركز  72مت توصيل  )1972( ففي العام نفسه ،مرات عديدة "ARPANET"" اربانات"تطورت "     

حيث كان الباحثون ...حاسبا 254أحباث ا، واستمر معدل منوها إىل أن وصلت احلاسبات املتصلة ا حنو 

على املشاريع ومبادلة املالحظات على العمل، وكذلك الدردشة املفيدة  للتعاون "ARPANET"يستعملون 

"Chatting"ومل يكن استعمال أجهزة ، "ARPANET"  مقتصرا على االتصال الشخصي، فقد كانوا

حيث  "LIST MAIL"ومت بعد زمن قصري اختراع ما يعرف بالقائمة الربيدية ...متحمسني جدا هلذه اخلدمة

  .)2("نتباهآليا على أعداد كبرية من مستخدمي الشبكة بشكل مثري لإلتذاع رسالة واحدة 

حد أا بدأت  إىلمن قبل اجلامعات األمريكية بكثافة كبرية " "ARPANET"" اربانات"قد استخدمت و"     

ن الضروري إنشاء شبكة جديدة وهلذا ظهرت شبكة جديدة يف عام وأصبح م ،ازدحام يفوق طاقتها نتعاين م

تتوىل " اربانات"لتخدم املواقع العسكرية فقط، وأصبحت شبكة  "MIL NET" "مل نت"تسمى باسم  1983

 "نترنتإبروتوكول "من خالل برنامج امسه  "مل نت"االتصاالت غري العسكرية مع بقائها موصولة مع  أمر

"Internet Protocol" )IP(  فيما بعد املعيار األساسي يف الشبكات أصبحالذي")ورغم االنقسام الذي )3 ،

، "نترنتاإل"تبادل املعلومات بني الشبكتني متاحة، وعرف هذا االتصال باسم  إمكانيةظلت "حصل للشبكة 

، وهي شبكة تستخدم لالتصاالت األكادميية اليت "Bit net"عديدة مثل  أخرى شبكاتويف الثمانينات ظهرت 

  .)4("جزء منها وأصبحتنترنت هذه الشبكات بشبكة اإل ت، مث ربط...دولية ذات هدف تعليمي

أحناء الواليات الباحثني بعضهم ببعض يف كافة  بتشبيكمؤسسة العلوم الوطنية قامت  1986ويف سنة "     

لقد تكونت هذه ، "SFNET" من خالل مخسة حواسيب عمالقة ومسيت هذه الشبكة باسم املتحدة األمريكية

   ، وذلك كي حتمل املعلومات اليت تتحرك سريعا جدا وملسافات بعيدة، اإلرسالالشبكة من مراكز خلطوط 

                                                           

 .46- 45عمر موفق بشري العباجي، مرجع سبق ذكره، ص ص،  )(1

 .37- 36 ،تربان، مرجع سبق ذكره، ص ص ماجد سامل )(2

 .46 عمر موفق بشري العباجي، مرجع سبق ذكره، ص) (3

 .39 تربان، مرجع سبق ذكره، ص ماجد سامل) (4
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يدها  األمريكيةرفعت احلكومة  أننترنت وخاصة بعد الفقري للبنية التحتية لإل العمودهذه الشبكة كونت  نإ

 .)1("1985نترنت للناس عمليا يف سنة تقدمي خدمة اإل بدأتعنها، 

من فرنسا واليابان واململكة املتحدة،  ارتبطت باإلنترنت املتكونة شبكات أخرى ويف أواخر الثمانينات"     

 إمكانياتبغرض توفري  )Nord net(وغريها من دول العامل األخرى، وسامهت أوربا مبمرات للنقل السريع مثل 

، وهكذا عرف عدد املشتركني    )2("حاسوب متفرقة عرب عدد كبري من الشبكات ألفمن مائة  أكثرربط 

بلغ عدد "يف اإلنترنت تزايدا كبريا ومن هنا ظهرت تطورات يف معاجلة شبكة اإلنترنت للمعلومات فقد 

مليون وحدة معلومات، ويف ديسمرب  12حوايل  1989املعلومات اليت مرت من خالل شبكة اإلنترنت يف عام 

  .)3("من املرور عرب الشبكةبليون وحدة معلومات  6متكنت حوايل  1992عام 

الف الشبكات، آ إليهانترنت لتغطي رقعة واسعة من العامل وانضمت ويف بداية التسعينات انتشرت اإل"     

  أكثرشبكة يف ) 5000(حوايل  إىلووصلت حينه  )tcp-IP( ∗ويعود الفضل يف ذلك لتطبيق نظام بروتوكول

زودا بالصوت إليها  أخرىحاسوب، وشهدت دخول شبكات  7000من  أكثردولة وارتبط ا  36من 

"WEB"املتعددة مثل شبكة  اإلعالم وأدواتوالصورة، 
 "TIM Berners-lee" "تيم برنرزيل"ابتكر "، حيث )4(

اليت حتقق ربطا حيا HTML يف جنيف لغة  "CERN" النوويةلبحوث الطاقة  األوريبمن خمتربات املركز 

لنشوء الشبكة العنكبوتية العاملية اليت فاق  األساسنترنت وهذا كان إللنصوص املوزعة يف مواقع خمتلفة على 

 اخلاصة، السيما بعد نزول الربامج )5("خالل عشرات السنني إنترنتمنوها يف سنوات معدودة منو شبكة 

 ، مث ظهور متصفح مايكروسوفت..Netscape نيتسكايب، 1993موزاييك يف اية عام : بالتصفح مثل

"M.S.INTERNET EXPLORER" ، العاملي اجلديد املنتظر التشغيلنظام  إصداروذلك بعدWINDOWS 

95
)6(.  

                                                           

 .47 عمر موفق بشري العباجي، مرجع سبق ذكره، ص )(1

  .45- 44ص،  عبد املالك ردمان الدناين، مرجع سبق ذكره، ص) (2

 .233 علي حممد مشو، مرجع سبق ذكره، ص) (3

حبيث جتعل احلواسيب تتحادث وتتبادل  اإلنترنت ت املشتركة اليت تعمل من خالهلاراءاجمموعة من القواعد والنظم واإلج الربوتوكول هو ∗∗∗∗

   .املعلومات مع بعضها

 .45 عبد املالك ردمان الدناين، مرجع سبق ذكره، ص )(4

  .107 ، ص1998دمشق، : ، مركز الرضا للكمبيوترتكنولوجيا املعلومات على أعتاب القرن احلادي والعشرينهاين شحادة اخلوري،  )(5

  .املكان نفسه )(6
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       املاليني  إليهانترنت وشبكة الويب بالتحديد تطورات كبرية، جذبت ومنذ ذلك الوقت عرفت اإل     

، وهو ما يعرف بالواقع واألفكاروبذلك غدت مكانا يزدحم بالناس "العامل،  أحناءمن املستخدمني يف خمتلف 

"CYBER SPACE"االفتراضي 
 840نترنت عامليا بنحو قدر عدد مستخدمي اإل 2004 عام يف ايةو"، )1(

 أوربامعدل لذلك يف  أعلىإمجايل عدد السكان، مع وجود من  %13ـما تقدر نسبته ب أيمليون شخص 

بليون صفحة مع ارتفاع عدد  إىلنترنت لكترونية املبثوثة على اإل، كما زاد عدد الصفحات اإلواألمريكيتني

شبكة  وأصبحتنترنت تطورت شبكة اإل أنوهذا ما يؤكد "، )2("مخسة ماليني حاسب إىل اخلادمةاحلاسبات 

املوارد واخلدمات املختلفة يف جمال املعلومات، وما يزال العدد  آالف إىلميكن من خالهلا الوصول  ةمفتوح

  .)3("يف ازدياد مستمر ألنهنترنت غري حمدود بشكل دقيق احلقيقي ملستخدمي اإل

  نترنت يف اجلزائراإل

 متخصص هاتفي خط" قيطر عن وذلك ، 1993سنة يف نترنتاإل بشبكة للجزائر ربط أول كان     

(pardialup)  ،ربط مركزيكابل  قيطر نترنت، عناإل الكامل بشبكة الربط اجلزائر أقامت 1994 مارس ويف 

         تيبا  9600ـب الربط ذاه طاقة وتقدر ة،يطالياال pise "زبي" نةيمبد والتقين العلمي اإلعالم يف البحث

 "RINAF"مشروع شبكة  إطاريف _ ونسكويال مع تعاون مشروع إطار يف الربط هذا ندرجيو ة،يالثان يف

 واملواصالت، الربيد مصاحل مع وبالتعاون  1997سمربيد ويف، _حبيث تكون اجلزائر النقطة احملورية يف الشبكة

  تيلوبايك 256 تهسرع وتبلغ س،يبار نةيمبد رمي  (liaison spécialisée)خبط متخصص الكابلتدعيم هذا  مت

  .)4("ةييف الثان

 لألشخاص 1995شتراك سنة لإل مصلحة أول فتحت مث الباحثني، لفائدة الشبكة فتحت 1995 ويف"     

 اجلزائر ربط مت 1998 ويف هاتفيني، خبطني الشبكة تدعيم مت واملواصالت الربيد مع مصاحل وبالتعاون املعنويني،

 القمر طريق عن بالشبكة املركزارتبط   99/2000 وخالل سنة (MAA) األمريكي الساتل طريق عن بواشنطن

                                                           

  .41 ماجد سامل تربان، مرجع سبق ذكره، ص )(1

  .43 ، صاملرجع نفسه) (2

  .املكان نفسه )(3

، مرجع سبق - واتمع الفرد على واالنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة-اإللكترونية  والدردشة احملادثة منتديات ،إبراهيم بعزيز )(4

  .32- 31ص ص،  ذكره،
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 للمركز التابعة الوصول نقاط خالل من هاتفي خط إنشاء ومت األمريكية، املتحدة بالواليات الرابط الصناعي

  .)1("الوطن واليات عرب

 "GECOS" العامة احلاسوب خدمات مؤسسة مثل الا هذا يف خواص متعاملون ظهر الوسيلة وألمهية"     

 بشبكة باالتصال الوحيد املزود "CERIST"ظل  1999 غاية وإىل ،"Cyber Café"اإلنترنت  ومقاهي

 جمال وعرف املركز، قبل من متخصصة اتصال خطوط من استفادت اليت املؤسسات عن النظر بغض اإلنترنت،

أوت  25 بتاريخ 98/257 التنفيذي املرسوم إصدار بعد خاصة اخلواص من العديد ظهور اإلنترنت عرب االتصال

، ومنذ ذلك الوقت عرف عدد )2("اإلنترنت خدمة واستغالل وضع وكيفيات شروط حدد الذي ،1998

          املبحرين  عدد" يقدراالشتراك، حيث  أسعار اخنفاضالسيما بعد  ،نترنت يف اجلزائر تزايدا كبريااملستخدمني لإل

حتت عنوان  دراسةحسب ( )3("السكان من %12,8مليون جزائري أي  4,5على االنترنت يف اجلزائر حبوايل 

"™@WebDialn 2009 لسنةاإلنترنت يف اجلزائر  ، وهي خاصة بواقع"املوجة الثانية.( 
 

  نترنتإللاالتصالية دمات اخل: ثالثالاملطلب 

  

عندما ظهر احلاسوب، وبدأت الشبكات كانت الوسيلة الرئيسية لنقل املعلومات هي الطريقة املقروءة "     

"TEXT" الصوت والصورة  )معاجلةعلى ( التكنولوجيا وتطور احلاسوب والربجميات اليت تساعد، ولكن بتطور

)Audio, Video(  ظهرت الفكرة واحلاجة إىل نقل املعلومات بشىت صورها املقروءة واملرئية واملسموعة، وأخريا

  ، كل هذا أدى )4("الصور ذات البعد الثالثي، ودمج كل هذه األشكال املعلوماتية يف نظام معلومايت موحد

نترنت ن اإلونظرا أل"اخلدمات التقليدية، بعض تطوير  إىلنترنت، كما أدى إىل ظهور خدمات جديدة لإل

     ،كانت تستخدم يف البداية لألغراض البحثية العلمية فقط، فقد كان من الصعب استخدام هذه اخلدمات

أما يف الوقت الراهن فقد اتسع نطاق استخدامها ومت أيضا ابتكار واجهات تعامل بسيطة يستطيع اجلميع 

                                                           

، قسم علوم )غري منشورة(، مذكرة ماجستري واالتصال لإلعالم احلديثة التكنولوجيات ظل يف الشباب أوساط يف االتصالمليكة هارون،  )(1

  .161 ، ص2004جامعة اجلزائر، : اإلعالم واالتصال

  .162 ، صاملرجع نفسه )(2

  .)12/01/2011 ،07:15( ،www.startimes.com :متاح على املوقع ،اإلنترنت أخبارمنتدى  )3(

  . 51 عمر موفق بشري العباجي، مرجع سبق ذكره، ص )(4
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نترنت جمموعات من الربوتوكوالت والربامج اليت تسمح قة، ومتثل خدمات اإللالتعامل معها بسهولة مط

  .)1("نترنت بطرق خمتلفة ومتنوعةلألشخاص واهليئات باستخدام اإل

عددا من اخلدمات االتصالية اليت تتوافق وتدعم التواصل اإلنساين "يف الوقت احلايل بكة اإلنترنت تقدم شو     

      ندماج بني اتمعات وذلك من خالل التفاعل بني األشخاص سواء من جهة، وحتقق قدرا كبريا من اإل

نترنت كذلك تقدم شبكة اإل"كما ، )2("من خالل املنتديات وغرف الدردشة أوعن طريق الربامج احلوارية 

خدمات ومزايا عديدة وخاصة بعد تطوير برامج ختاطبية جديدة تستخدم نظم الوسائط املتعددة اليت توفر 

إمكانية االتصال والتخاطب بني األجهزة احلاسوبية بالصوت والصورة والنصوص املكتوبة، وتتمثل أهم 

  :)3("اخلدمات االتصالية فيما يلي

  :"Electronic Mail"لكتروين الربيد اإل-1

يستطيع الفرد من خالله إرسال واستقبال كل ما يريده  ،عبارة عن خط مفتوح على كل أحناء العامل"وهو      

    اآلخرعلى الطرف  أوغريهم، سواء كانوا يسكنون يف الشارع ااور  أواألصدقاء من  أي إىلرسائل من 

      هي اخلدمة اليت تشرف  أو"احلواجز اجلغرافية بني الدول، ب يعترفال باعتباره  ،)4("األرضيةمن الكرة 

 .)5("نترنتعلى إرسال واستقبال الرسائل من حاسوب إىل آخر داخل شبكة اإل

      لكترونية، وهي تكنولوجيا تفاعلية تعمل لكتروين تعريفه من تعريف الوسائل اإلويستمد الربيد اإل"     

الكمبيوتر وتسهل االتصال الشخصي بنوعيه الفردي واجلماعي سواء للمعلومات النصية  أجهزةمن خالل 

"Text" الصوتية  أو"Voice" الصور املرئية أو "Photos"نترنت تبادل ، وهو نظام ميكن مبوجبه ملستخدم اإل

من خالل ختصيص مساحة على اخلادم اخلاص م لتكون خمصصة للربيد  آخرستخدم مالرسائل مع 

اصا وبالتايل يكون لكل مشترك مع هذا املزود مساحة فرعية خاصة به، ويعطى املشترك عنوانا خ ،لكترويناإل

  .)6("لكترونية والتواصل مع اآلخرينسائل اإلبه ميكن من خالله استقبال الر

                                                           

  . 59 ماجد سامل تربان، مرجع سبق ذكره، ص )(1

  . 70 ، صمرجع سبق ذكرهفيصل أبو عيشة، ) (2

  .39 ، ص2008 ،اإلسكندرية :، دار الفكر اجلامعينترنتإرهاب اإل، بوادي حسنني احملمدي) (3

  .39 ، صاملرجع نفسه )(4

  .91 محد سعادة، عادل فايز السرطاوي، مرجعه سبق ذكره، صأجودت  )(5

  .71-70ص،  فيصل أبو عيشة، مرجع سبق ذكره، ص) (6
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نترنت، اخلدمة األكثر شعبية من اخلدمات االتصالية األخرى اليت تقدمها شبكة اإل لكتروينويعد الربيد اإل"     

لكتروين تعد أهم أهداف ن وظيفة الربيد اإلإف) نترنت العامل العريبإ(ووفقا لدراسة توصلت إليها جملة 

، )1("من إمجايل مستخدمي الشبكة %71لكتروين نترنت حيث بلغت نسبة متصفحي الربيد اإلمستخدمي اإل

حيث يوجد لكل مستخدم كلمة سر للتعامل مع الربيد  حتافظ على سرية الرسائل،"وتتميز هذه اخلدمة بأا 

  .)2("لكتروين، حبيث ال يعمل النظام إال بعد إدخاهلااإل

رمسية،  أومهنية  أوطباعة رسالة، شخصية كانت  أوكتابة " إىلكان الربيد التقليدي الورقي حيتاج  وإذا     

      إرساهلاوثائق ملحقة، ومن مث  أيةدائرة الربيد، وتضمينها  إىل وإيصاهلاومن مث كتابة العنوان على غالفها 

، إليهتقصر حسب املكان املرسل  أو، عادة ما تطول أيامذه الطريقة  إلرسالهاجلهة املعنية، ويستغرق الربيد  إىل

واستالم  إرسالل هذه اجلهود، فعن طريق حاسوب املستخدم يستطيع ك إىللكتروين فال حيتاج الربيد اإل أما

ن الربيد إ، وذا ف)3("ملفات ضرورية ومطلوبة أووثائق  أيةالرسائل بشكل سهل وسريع، وتضمينها 

ن رسالة املستخدم ميكن إكذلك ف"لكتروين خيتصر الكثري من اجلهد والوقت الذي يتطلبه الربيد التقليدي، اإل

        املوزعني  واألفرادمئات من اجلهات  إىل، األمراستدعى  إذاتكتب مرة واحدة وتوزع املئات منها  أن

يف توزيع  واألفرادطريق حواسيبهم املشاركة يف الشبكة، وهذا ما يفيد املنظمات  العامل عنيف خمتلف مناطق 

  .)4(..."والفواتري،  اإلشعارات إرسال أو، االستبيانات، اإلعالنات

أن خيصص له نترنت ينبغي إكل مستخدم للربيد االلكتروين عرب  وبالنسبة لعنوان الربيد اإللكتروين فإن     

 )5(:ويشمل العنوان على العناصر التالية آخربه، وغري املتطابق مع أي عنوان عنوانه الربيدي اخلاص 

  اسم تعريفي شخصي-ا

  عنوان موقع املستفيد- ب

   هذا اال  أهم الرموز املستخدمة يفاخل، ومن ...تعليمي أمهل هو جتاري، : تعريف بنوع وصفة املوقع- ج

   :يلي ما

- Edu وتعين مواقع اجلامعات والكليات واملعاهد التعليمية  
                                                           

  .71 ، صفيصل أبو عيشة، مرجع سبق ذكره )1(

  .39ص حسنني احملمدي بوادي، مرجع سبق ذكره،  )(2

  . 161 ،160ص،  ص ،2009عمان، : ، دار املسريةشبكات املعلومات واالتصاالتعامر إبراهيم قنديلجي، إميان فاضل السامرائي،  )3(

  . 160 ، صاملرجع نفسه )4(

  .161 املرجع نفسه، ص )5(
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- Gov وتعين مواقع حكومية  

- Int وتعين مواقع املنظمات الدولية 

- Org وتعين املنظمات ذات النفع العام 

- Com وتعين مواقع جتارية وشركات  

- Mil وتعين مواقع املؤسسات العسكرية 

  :"Mailing list" ةـديـم الربيـالقوائ-2

    لكتروين، إذ تستطيع جمموعة نترنت اليت تعتمد على الربيد اإلتعد القوائم الربيدية أشهر خدمات اإل"     

، وميكن )1("اليت مهم باستخدام هذه القوائم من الناس هلم االهتمامات املشتركة نفسها مناقشة املوضوعات

 ألشخاصليكترونية جمموعة من القوائم اليت تتضمن جمموعة من العناوين اإل: "أاتعريف القوائم الربيدية على 

ليكتروين، حول هذه لديهم اهتمامات وهوايات مشتركة، ويهتمون بتبادل الرسائل، عن طريق الربيد اإل

  .)2("واهلواياتاالهتمامات 

الصالون الثقايف حيث يلتقي األعضاء واملثقفون لتبادل  أوأشبه بالنادي االجتماعي " القوائم الربيديةفوذا      

فإذا "، )3("األفكار واآلراء وهذه القوائم متجددة دوما، حيث تظهر كل يوم قوائم جديدة وختتفي قوائم أخرى

شتراك، وفيما بعد نتساب واإلنك تستطيع اإلإتكون أنت مهتم به فيف خدمة القوائم هذه  اما وجدت موضوع

، ومما له عالقة بنفس اآلخرينتستلم كل الرسائل املرسلة من قبل سلكتروين نك ومن خالل بريدك اإلإف

بث ب، وهي تقوم بدورها إليهاخدمة القوائم املنسب  إىلرسالة  إرسالنك تستطيع بدورك إاملوضوع، كذلك ف

من جماميع خدمة  اآلالفنه توجد إف األساس، وعلى هذا اآلخريناملشاركني  إىل) أوتوماتيكيا(تلقائيا رسالتك 

  .)4("القوائم هذه

املسئول عنها، الذي قد  إىللتحاق يرسل طلب اإل أنشتراك يف قوائم الربيد فعليه املستخدم اإل أراد وإذا"     

كان املسؤول عن هذه القائمة برناجما فعلى املستخدم  فإذا، إنسانايكون برناجما يقوم بتسجيله فيها، وقد يكون 

                                                           

  . 60 ماجد سامل تربان، مرجع سبق ذكره، ص) 1(

  . 42 مرجع سبق ذكره، ص حسنني احملمدي بوادي، )2(

  . 43-42، ص ص، املرجع نفسه )(3

  .163 عامر إبراهيم قنديلجي، إميان فاضل السامرائي، مرجع سبق ذكره، ص )(4
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 نساناإكان  إذا أمافيها،  بإشراكهذا الربنامج لكي يقوم هل أمرلكتروين تشتمل على يبث رسالة بالربيد اإل أن

  .)1("لتحاقلكتروين ا طلب اإليبث رسالة عادية بالربيد اإل أنفعلى املستخدم 

 إذاهذه القوائم وقد يرفض  بأحدشتراك نادي اجتماعي فقد يقبل طلب املستخدم يف اإل وكأيوبالطبع "     

ويستقبل املشترك ...على حسب االختصاص األعضاءكانت مواصفات املستخدم غري متوافقة مع مواصفات 

نه إ، فإعجابهل مل تلق هذه الرسائ إذا، ولذلك إليها انضماموعات اليت  أوكل الرسائل املتبادلة يف اموعة 

  .)2("أخرىيستقبل رسائل  ميكنه سحب امسه من هذه القائمة حىت ال

  :)3(ومن مزايا وفوائد هذا النوع من اخلدمة

حيايت  أوموضوع معريف  أوواجلهات املعنية مبجال  األشخاصبني  الفعالة واملعلومات األفكارتبادل  - 1

  .معني

نترنت، بل يستطيع مستخدموا يكون مرتبطا بشكل كامل باإل أنباملشارك يف هذه اخلدمة  يشترط ال - 2

  .واالستفادة منها إليهالكتروين فقط الوصول اإلالربيد 

امعة من املشاركني يف قائمة  واألفكارواحملادثات  اآلراءجملة تشتمل على  أونشرة،  إصدار إمكانية - 3

  .حمددة

وهناك  .تركها مىت يشاء أوفيها،  االستمراروجمموعة حمددة،  إىلينضم  أنللمشارك يف هذه اخلدمة  - 4

توجيه  أوتوسط  إىلتدار تلقائيا، من دون احلاجة  األوىلالنقاشات،  أونوعان من قوائم اخلدمات 

  .اجلهة املؤسسة لقائمة حمددة أوجهة، والنوع الثاين عبارة عن قوائم تدار بواسطة الشخص  أوشخص 

  :"NEWS GROUPS" اإلخباريةاموعات -3

عبارة عن جمموعة من املشتركني تتناقش حول موضوع معني، وهي " :بأا اإلخباريةتعرف اموعات      

، وميكن نشر مقاالت معينة على شكل رسائل يقرؤها املشتركني من خالل )Use net(منتشرة بواسطة شبكة 

       باملائدة املستديرة اليت تضم عددا  األخباروميكن وصف جمموعة "، )4("اموعة ويتبادلون اآلراء حوهلا

                                                           

  .43 حسنني احملمدي بوادي، مرجع سبق ذكره، ص) (1

  .املكان نفسه )(2

  .164- 163عامر إبراهيم قنديلجي، إميان فاضل السامرائي، مرجع سبق ذكره، ص ص، ) 3(

  .76 جودت امحد سعادة، عادل فايز السرطاوي، مرجع سبق ذكره، ص )(4
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، وميكن من خالل خرآليطلع على الرسائل املوجهة من شخص  أنشخص  أليحبيث ميكن  األفرادمن 

    ، والصور الثابتة واملتحركة وميكن للمشترك الدخول األويلتبادل النصوص يف شكلها  اإلخباريةاموعة 

 صدر من هذه اموعةاخلاص به، وبعد ذلك يتلقى كل ما يلكتروين عن طريق الربيد اإل األخبارجمموعات  إىل

كما ميكن لكل مشترك "، )1("لكترويناهتماماته، عرب الربيد اإل إطاروبيانات وحنوها يف  وأخبارمن معلومات، 

ضيفت كما يستطيع إضافة ملعرفة األخبار اجلديدة، اليت أ آلخريراجع جمموعة املناقشة من وقت  أنيف الشبكة 

  .)2("حد األخبار املنشورةأمذكرة، أو رد على  أوخرب 

تتميز بعض اموعات بأا ختضع للرقابة يف حني تتيح معظم اموعات للمشتركني حرية الرأي و"     

الربيد والتعليق على ما ينشر، وبعض اموعات اإلخبارية تكون على شكل نشرة توزع على املشتركني عرب 

اليت ساعدت على انتشار اموعات اإلخبارية اليت جعلت  السماتلكتروين، ولعل التفاعلية من أهم اإل

      اإلخباريةوتعود املعرفة باموعات "، )3("لكتروين يقترب من االتصال الشخصي البالغ التأثريالتواصل اإل

حيث بدأت اخلدمة كمنتديات مجاعية ميكن للمشتركني فيها االتصال ببعضهم البعض،  1979إىل عام 

نتيجة إنشاء اجلامعات واملؤسسات العلمية األخرى جمموعات إخبارية  1985وازدادت شعبية هذه اخلدمة عام 

  .)4("بأعداد كبرية على الشبكة

  :"GOPHER" خدمة جوفر-4

يتميز بقدرته الفائقة على حفر سراديب  "قارض أمريكياسم حيوان "جنليزية هم اإل اللغةيف " جوفر"     

  .)5("يصعب حتديد مداخلها وخمارجها األرضحتت  وأنفاق

 برنامج لتسهيل عمليات التخاطب والبحث عن املعلومات يستخدم على نطاق واسع "فهو  اصطالحا أما     

حيدد سلفا  أنيتوجب عليه  أنيستطيع املستفيد من خالهلا القيام باستعراض املعلومات دون  إذنترنت، يف اإل

 إرسالبالبحث يف قوائم مصادر املعلومات، وتساعد يف " جوفر"توجد هذه املعلومات، وتسمح خدمة  أين

                                                           

  . 73-72فيصل أبو عيشة، مرجع سبق ذكره، ص ص، ) (1

  . 61 ماجد سامل تربان، مرجع سبق ذكره، ص )(2

  .73 فيصل أبو عيشة، مرجع سبق ذكره، ص )(3

  .املكان نفسه )(4

  . 54 موفق بشري العباجي، مرجع سبق ذكره، ص )(5
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  تسمح بالنفاذ  إذال ستعراض مشولية وتكامقوائم اإل أكثراملعلومات اليت خيتارها املستخدم، وتعد اخلدمة من 

  .)1("ىل قواعد البيانات وغريهاإىل امللفات وإ، وقوائم املكتبات إىل

نترنت، دف تسهيل عملية استخدام اإل 1991عام  األمريكيةطورته جامعة مينيسوتا "" جوفر"هذا النظام      

امللفات  إىل اإلشارةبحث من خالل القوائم لقراءة الوثائق ونقل امللفات، ميكنه لوهو يعتمد على عملية ا

  .)2("وغريها WAISومراكز معلومات  "TELENET"ومواقع 

  العامل وخاصة  أحناءمجيع اخلادمات اليت تقدم املعلومات يف مجيع  إىلبالدخول  "اجلوفر"وتسمح خدمة "     

حد مواقع شبكة أيتعلق باهليئات احلكومية واجلامعات واليت تنشر معلومات خاصة يصعب توافرها على ما 

 احلاسوب الشخصي للمستخدم إىلنقلها  أووثائق وملفات، ميكن قراءا " جوفر"الويب وتضم خادمات 

 وقت واحد، ومن خالل يف ثالث مهمات معا أداءنه ميكن أومن املميزات املهمة هلذه اخلدمة "، )3("وختزينها

  .)4("عملية نسخ امللفات الثالثة إمتام أثناء "اجلوفر"مواصلة تصفح قوائم  إمكانيةنوافذ منفصلة مع 

  :"Chat" ةــالدردش-5

لتقاء ، حيث ميكن اإلاملشتركني على الشبكة أكثروصل اليت جتمع بني التعترب مواقع الدردشة مبثابة حلقة "     

العامل والتحاور معهم، وقد تغطي مثل هذه احملادثات نطاقا واسعا من املوضوعات وقد بزائري الشبكة حول 

الذين يرتبطون بشكل  األشخاصثنان أو أكثر من إويسمح هذا النوع من اخلدمة إىل "، )5("تعىن مبجال حمدد

تقسم عادة  نترنت للتحاور بشكل مباشر، وجمموعات الدردشة واحلوار هذهعرب اإل) يف وقت واحد(متزامن 

  .)6("إىل قنوات وكل جمموعة حمددة مبوضوع معني خاص م للحوار

احملادثة " أي )IRC) (Internet Reley Chat(ولعل أشهر األنظمة اخلاصة بالدردشة هو ما يعرف باسم      

تشغل "، ومنذ ذلك الوقت )7("بواسطة كارينني 1988وقد مت تطوير هذه اخلدمة يف فنلندا عام ...نترنتعرب اإل

                                                           

  .75 فيصل أبو عيشة، مرجع سبق ذكره، ص )(1

  .كان نفسهامل )(2

  .98 محد سعادة، عادل فايز السرطاوي، مرجعه سبق ذكره، صأجودت  )(3

  . 99 املرجع نفسه، ص) (4

  .64 تربان، مرجع سبق ذكره، ص ماجد سامل) (5

  .166 عامر إبراهيم قنديلجي، إميان فاضل السامرائي، مرجع سبق ذكره، ص) (6

  .100 سبق ذكره، ص محد سعادة، عادل فايز السرطاوي، مرجعأجودت ) (7
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حزمة البيانات اليت يتم تبادهلا بني مستخدمي هذه الشبكة  نمساحة كبرية م -نترنتإعرب –تشغل الدردشة "

إىل اآلخرين، عن طريق وسائل وسيلة للوصول  إالنترنت إاملستخدمني ال يرون يف  منكثريا  إنالعاملية، بل 

وبرامج التراسل الفوري ومواقع الدردشة، وعلى  واملنتدياتلكتروين ل العديدة اليت توفرها مثل الربيد اإلاالتصا

     ، )1("من املستخدمني هلذه الشبكة %25من  ألكثرالدافع الرئيسي  أا إالوسيلة اتصال  األخرية أن الرغم من

لى تبادل النصوص بني عنوع من االتصال بني الناس، يقتصر  أانترنت ومن مزايا الدردشة عرب اإل"

    اجلنسية  أوكالعرق  أخرىمؤثرات  أيةاملتحاورين، ولذلك فهو نوع من احلوار الفكري البحت بعيدا عن 

سيغري طريقة اتصال  - عرب غرف الدردشة–هذا التواصل بني الناس  أنالصوت، ويرى كثريون  أواللون  أو

الذي بدوره سيؤدي لتطور  الفكرييسمح بالتبادل مع بعضها البعض يف دول العامل املختلفة حيث الناس 

  .)2("عما قبل أسرعالفكر البشري بصورة 

  :وميكن تقسيم مواقع الدردشة إىل قسمني- 

"Talk" احملادثة -1
)3(:  

ويتم  ،واستقبال رسائل منه اآلخرحد املستخدمني كتابة رسائل للمستخدم أفباستخدام هذا النوع يستطيع      

والرسائل املستقبلة من املستخدم  األولالتحدث يف الوقت نفسه دون تداخل بني الرسائل املرسلة من املستخدم 

  .اآلخر

"Realy Chat"الدردشة اجلماعية  -2
)4(:  

يف الوقت  األشخاصمع جمموعة من  )on line(تتيح هذه اخلدمة للمستخدم التحدث بطريقة مباشرة      

يستطيع من خالل هذه اخلدمة املشاركة يف حمادثة عامة تتعلق مبوضوع معني بني جمموعة كبرية نه أ أينفسه، 

  .من األشخاص

تطوير الربامج  إىلذلك  أدى فقدنترنت متزايدة من مستخدمي اإل أعدادان الدردشة تستقطب ونظرا أل     

غري متعددة املهام،  وأخرىام هة املبرامج حوارية متعدد إىلهذه الربامج  موميكن تقسي"، اخلاصة بالدردشة

     فاخلدمات اليت تقدمها الربامج متعددة املهام هي تلك اخلدمات اليت ميكن استخدام بعض الربامج اخلاصة 

                                                           

  .26 ، ص2002، اإلسكندرية: اجلامعي، دار الفكر نترنتاألحداث واإلعبد الفتاح بيومي،  )(1

  . املكان نفسه )(2

  . 65 ماجد سامل تربان، مرجع سبق ذكره، ص) (3

  .املكان نفسه )(4
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        جانب النصوص،  إىلمتعددة، مثل الصوت، الصورة  بأشكاليف التراسل الفوري يف تبادل املعلومات 

 امج احلوارية ذات املهام احملدودة، فهي تلك اليت تقدم من خالل برامج تقتصر اخلدمات اليت توفرها الرب أما

ما معا دون استخدام  أوالنصوص فقط  أوحمدودة يف نقل البيانات مثل الصوت فقط  أشكالعلى 

  .)1("الصورة

 ميكن من خاللهالذي  "Pal Talk"" بال توك"، برنامج ومن الربامج اليت توفر خدمات التراسل الفوري"     

        التواصل مع اآلخرين عرب الصوت والصورة والنصوص املكتوبة، وهناك بالطبع خدمة التراسل الفوري

تميز مجيعا بسهولة وهي ت ،...."MSN yahoo messenger"و "MSN messenger"برنامج  طريق عن

ولعل ظهور مواقع الشبكات ، )2"(احلوارات وغريها إلجراءإنشاء غرف خاصة  االستخدام، وإمكانية

وانتشارها على نطاق واسع لدى خمتلف شرائح اتمع  "التشبيك االجتماعي"يطلق عليه  ما أو االجتماعية

على الشعبية الكبرية اليت حتظى ا هذه اخلدمة، حيث تستقطب أعدادا كبرية من اجلماهري السيما من فئة  لدليل

  .الشباب

  "web:( "Word wide web(شبكة الويب -6

ت يف بداية التسعينات مببادرة من االحتاد أنشأ، وقد "WEB"شبكة العنكبوت العاملية، ختتصر بـ أو"     

حد أهم األدوات اليت سامهت يف تطور أ، وتعد هذه اخلدمة )3("األوريب لبحوث الطاقة النووية يف سويسرا

           " تيم برينرزيل"الفيزيائي الربيطاين "ارب كثرية نترنت بصفة عامة، وقد ابتكرها بعد جتشبكة اإل

"TIM Berners-lee"  وشبكة الويب ، 1991حوايل سنة  )4("جنيفلفيزياء اجلزئيات يف  األورويبيف املعمل

وكانت اخلدمات السابقة " ،نترنت ألغراض االتصالالعاملية هي واحدة من وسائل كثرية جدا الستخدام اإل

 أنظمةيف املؤسسة العلمية ومطوري  والباحثنينترنت حكرا على اجلامعيني شبكة اإل تأسيسللويب منذ 

     لكترونية وحيصلون على املعلومات املفهرسة اإل الكمبيوتر، وكان هؤالء يتبادلون عربها رسائلهم العلمية

ريها، جبانب املهام اليت يضطلع اليت تساهم يف تغذية حبوثهم وحماضرام اليت يقدموا لطالم يف اجلامعات وغ

                                                           

  .74 فيصل أبو عيشة، مرجع سبق ذكره، ص )(1

  . 75-74، ص ص، املرجع نفسه )(2

  . 113 ، صمرجع سبق ذكرههاين شحادة اخلوري،  )(3

  . 77 فيصل أبو عيشة، مرجع  سبق ذكره، ص) (4
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، ولكن بعد نشوء الويب تغري هذا الوضع ومل يعد األمريكيةيف خدمة املؤسسة العسكرية  آخرونا باحثون 

  .)1("نترنت حكرا على هؤالءاإل

  نه أهناك من يضنهما شيئا واحدا، مع  نترنت، بل إنبني الويب وشبكة اإل األشخاصخيلط الكثري من      

أو جمموعة ملفات ) صفحة(ملف "عبارة عن شبكة الويب هي  أنيف الواقع يوجد اختالف كبري بينهما حيث 

ميكن الولوج إليها عرب شبكة اإلنترنت، ولكل موقع صفحة رئيسية  "server"يتم ختزينها يف حاسوب خادم 

مضامني املوقع، تتضمن امللف األول الذي يزوره املتصفح ليأخذ فكرة عامة عن  تصمم غالبا لكي تكون

امللفات املوجودة باملوقع وصالت نصية أو رسومية يتم النقر عليها باستخدام جهاز مدخالت مثل الفأرة قصد 

  .)2("اإلنتقال من ملف إىل آخر داخل املوقع أو خارجه

ا بث نترنت فهي شبكة دولية من الكابالت واألسالك ووصالت املستخدمني، اليت يتم عربهاإل أما"     

   وصالت فائقة  "Home Page"وتدخل ضمن كل صفحة بدء  إليهاصفحات البدء لتسهيل الوصول 

"Hyper links"،  أخرىتستعمل الكلمات والرموز والعبارات املعيارية اليت تعترب نقاطا مرجعية ألجزاء       

يشري إىل اهتمامه مبشاهدة  أنضمن شبكة الويب وهنا ميكن للمستخدم  أخرىمن وثائق  أوذاا،  من الوثيقة

         والقدرة ...أخرىوصلة  إىلوالقفز من وصلة ...ذه األجزاء األخرى باستعمال لوحة املفاتيحهحد أ

أي استعراض (ستعراضية حد املزايا الرئيسية لشبكة الويب، فضال عن القدرة اإلأعلى االتصال ذا الشكل هي 

  .)3("استكشاف أو استعراض عدة صفحات بدء من خمتلف املواضيعاليت متكن املستخدم من ) الويب

نترنت نترنت وهي تستفيد من آليات اإللقد نشأت الويب على اإل" :ويقول الدكتور عباس مصطفى     

وأجهزا وبنيتها التحتية اليت هي جمموعة من الشبكات وامللقمات واألجهزة يف مجيع أحناء العامل، العناصر 

نترنت هي احلواسيب والشبكات وهي تسمح للمستخدم باالتصال باحلواسيب حول العامل، بينما األساسية لإل

  .)4("الويب هي جمموعة أدوات غري مادية تسمح بتبادل املعلومات بني املستخدمني أينما كانوا

                                                           

  .78- 77 سبق ذكره، ص ص،  فيصل أبو عيشة، مرجع) (1

  . 78 ، صاملرجع نفسه) (2

  .114 هاين شحادة اخلوري، مرجع سبق ذكره، ص) (3

  .79 ، صذكرهفيصل أبو عيشة، مرجع  سبق  )(4
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    ...نترنت ككل، بل إا جزء منها، ولكن هذا اجلزء مهم وجوهريليست اإل"وعلى هذا فالويب      

العاملية نترنت توسع كبري يف استخدام الشبكة اء دخول هذه الشبكة إىل اإلجوعلى هذا األساس فقد 

  .)1("للمعلومات

 "نتسكيب"منها من املستعرضات  جمموعةباستخدام "وتتم مشاهدة الصفحات عرب شبكة الويب      

"Netscape"موزاييك"، و" "Mosaic"إكسبلوررنترنت إ"، و" "internet explorer" وغريها.  

، بعد "internet explorer"" إنترنت إكسبلورر"، "Netscape"ظهور وتطور املستعرضات نتسكيب إن "     

، فيوال- فيوال"ومستعرض " جوفر"سلسلة من املستعرضات اليت صممها طالب اجلامعات مثل مستعرض 

نترنت سهل االستخدام ومكن من اإلجعل " برينرزيل"ومستعرض ميداس وغريها، بعد املستعرض الذي صممه 

لغة كانت، حيث مكنت املستعرضات من عرض  وبأياملعلومات املستخدمة فيها  إىل الوصولمستخدميه من 

     الويب فن جديد  - الدكتور عباس مصطفى-  صفحات الويب، وبالصورة وبالوسائط املتعددة، وأضاف

     اليت ختدم أغراضا خمتلفة، ومكنت األفراد واملؤسسات من وضع أنفسهم هو تصميم وإنشاء الصفحات 

  .)2("على الشبكة

 الويب يشمل فهي نظام متكامل مييز صفحات "Interactivity"تتميز صفحات الويب بالتفاعلية "     

، األصوات، اإلطارات واألشكال املتحركة وهي حالة املشاركة واألخذ والعطاء، وتستفاد النصوص، والصور

صفحة أخرى ومن موقع  إىلاليت تنقل املستخدم من صفحة  "Hyper links"" شعبيةتالوصالت ال"ميزات من 

       هلا موقع حمدد ومعروف وغري متكرر يسمى حمدد املصدر العاملي "وكل صفحة ويب  )3("إىل موقع آخر

وعناوين  ،)URL )UNIFORMER UNIVERSAL RESOURCE LOCATORأو املصدر املوحد 

، وهي اختصار للربوتوكول اخلاص بنقل النصوص املستخدمة يف شبكة )/:http(صفحات الويب تبدأ بالرمز 

  .)Hyper text transport protocol"()4(تشعب عرب صفحات االنترنت الويب، وهو بروتوكول نقل النص امل

  

  

  

 

                                                           

  .157 ق ذكره، صبعامر إبراهيم قنديلجي، إميان فاضل السامرائي، مرجع س) (1

  . 79 فيصل أبو عيشة، مرجع سبق ذكره، ص )(2
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  وأشهر تطبيقاته ،خصائصهمفهومه،  "Web 2.0"اجليل الثاين للويب : املبحث الثاين

  

اجليل  إىل ظهور أدتتطورات كثرية ا منذ ظهوره" الويب"الشبكة العنكبوتية املعروفة بـ تلقد عرف     

املضامني االتصالية وطرق الذي وسع من دور املستخدمني يف إنتاج  )(Web 2.0 "2.0الويب " الثاين للويب أو

   األخرية من معىن هذه  عمققد  2.0الويب ن إنترنت قد عرفت خباصية التفاعلية، فكانت اإل وإذا، عرضها

التجوال يف خمتلف غرف  أوللتسلية،  أداةجمرد  أونترنت جمرد خمزن للمعلومات، فلم تعد اإلبعد احلدود، أإىل 

، املستخدمنيفضاء ميثل جمتمعا موازيا للمجتمع الواقعي، يتيح التفاعل بني  إىلحتولت  وإمنااحلوار والدردشة، 

 أشكاهلااملعرفة بكل  راملسامهة يف تطوي أياملواد االتصالية ونقدها ومناقشتها، خمتلف  إلنتاجومينحهم الفرصة 

  " اإلعالم االجتماعي"تندرج حتت ما يسمى بـ اليت خالل العديد من التطبيقاتمن وبناء عالقات اتصالية، 

  .اخل..".إعالم اجلمهور" أو" إعالم النحن" أو

  

  "Web 2.0" "2.0ويب "نترنت اجليل الثاين لإلمفهوم : املطلب األول

  

 نترنت وكفاءا أصبحت تقل وتضعف بعض الشيء، تبني يف السنوات األخرية، أن جودة خدمات اإل"     

مع تزايد األعداد اهلائلة للمستخدمني وذلك الشك يرجع جلملة من األسباب الفنية، يأيت يف مقدمتها أن التقنية 

قل مما هي عليه اآلن، أنترنت، كانت أصال منذ سنوات تطويرها األوىل مصممة ألعداد املستخدمة يف اإل

آلالف أصبحت تستعمل من قبل املاليني، إضافة إىل تصاعد حاجات البحث العلمي فتقنية مصممة ل...

كميات ضخمة جدا من املعلومات بسرعة هائلة وأساليب فنية دقيقة  ل، وخباصة فيما خيص نق...والتعليمي

الباحثني، ، كل هذه األسباب أثارت اهتمام )1("ومأمونة، واستعمال تطبيقات شبكية بالغة التقدم والتعقيد

تبادل املعلومات "ودفعت م إىل البحث عن الطرق اليت متكنهم من تطوير الشكل التقليدي للويب القائم على 

      ، )2("_اجلامد اخلايل من التفاعلية_نترنت من خالل تبادل امللفات والوثائق ذات الطابع االستايتعرب اإل

مع املادة املعروضة، بل وإنتاجها أيضا، وقد خضع الويب إىل شكل آخر حديث يتيح إمكانية تفاعل املتلقي 

 ، سواء من الناحية التكنولوجية أو الوظيفية، مما أدى إىل ظهورواقع الشخصية إىل تغيريات كبريةالذي نعرفه وامل

  .)Web 2.0( أو "2.0 ويب" ما يعرف بـ

                                                           

 .162-161علي حممد رحومة، مرجع سبق ذكره، ص ص،  )(1

 .101 نبيل علي، مرجع سبق ذكره، ص) (2
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 هو  )O'Reiley Media مؤسسةصاحب ( "Tim O’Reiley" تيم أوريليإىل أن بعض الباحثني ذهب يو     

كلمة "خيالفوم الرأي ويرون أن  باحثني آخرين، لكن هناك 2004يف سنة  "2.0 الويب" مصطلح من صاغ

وجمموعة اإلعالمية املعروفة،  )O’Reilly(" أوريل"شركة سمعت ألول مره يف دورة نقاش بني " 2.0ويب "

سان الذي عقد يف  مؤمتر تطوير ويبيف  الدولية لتكنولوجيا املعلومات )MediaLive( "ميديا اليف"

        ، دايل دوغريتO’Reilly ذكرها نائب رئيس شركة أوريلحسبهم الكلمة  ،2003يف  فرانسيسكو

)Dale Dougherty( عترب اومنذ ذلك احلني  ،يف حماضرة الدورة للتعبري عن مفهوم جيل جديد للشبكة العاملية

وهلذا السبب فإنه حىت اآلن، ال يوجد  ،"2.0ويب "كة العاملية جزءا من كل ما هو جديد وشعيب على الشب

"2.0ويب "تعريف دقيق لـ 
، "2.0ويب "ـاختلف الباحثون حول إعطاء تعريف موحد ملا يعرف ب، حيث )1(

، وليس 1.0غلب التعاريف تناولته من حيث خصائصه ومميزاته، أو من حيث التفرقة بينه وبني الويب أكما أن 

  .كشيء مستقل

عدم وجود تعريف واحد وحمدد هلذا املصطلح، ولكنه حيدد مسات "ولقد ذهب عباس مصطفى صادق إىل      

نترنت إىل منصة عمل بدال أا نسخة جديدة من الويب يتم فيها حتويل شبكة اإل": جديدة لشبكة الويب، هو

  املواقع بدال من أن يعمل عليها املستخدم موئال للمواقع فقط، أي أن تعمل التطبيقات من خالل  من كوا

فهو ، "2.0ويب "وهذا التعريف ال يعطي صورة كاملة عن ما يعرف بـ، )2("من خالل جهازه الشخصي

  .يقتصر على شرح طريقة عمله، دون أن يعطي تعريفا حمددا له

باإلضافة إىل خدمات أخرى جيمع بني اخلدمات احلديثة للويب " "2.0ويب "وذهب باحث آخر إىل أن      

       .)3("...كاهلاتف،

والتطبيقات مصطلح يشري إىل جمموعة من التقنيات اجلديدة : "تعرفه على أنهف "wikipedia"ويكيبيديا أما      

وهذا التعريف كسابقه فيه الكثري من الغموض  ،)4("إنترنت"اليت أدت إىل تغيري سلوك الشبكة العاملية  الشبكية

، حيث أنه حتدث عنه كتقنية جديدة )(Web 2.0" 2.0ويب "كما أنه ال يعطي صورة كاملة عن ما يعرف بـ

                                                           

  .www.wikipedia.org ،07/03/2011 ،17:52 ،ويكيبيديا) 1(

 .107 ، ص2008، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، اإلعالم اجلديدعباس مصطفى صادق،  )(2

(3) philippe Torloting, enjeux et prospectives des reseaux sociaux, 2009, p 08. Site: www.phive-online.com, 

07/12/2010, 12: 24. 

 .مرجع سبق ذكرهويكيبيديا،  )4(
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لتقنية ذه اغريت من سلوك شبكة اإلنترنت، دون الغوص يف نوع هذا التغيري وطبيعته، أو إعطاء تعريف هل

  .وخصائصها

م مصطلح شامل يض"عبارة عن  )(Web 2.0" 2.0ويب "أن  "San Murugesan" انيزسان مورغ ويرى     

تكنولوجيات اليت تشكل الندسة واهل...اجتماعية، شبكات مدونات، ويكي، : خمتلف تقنيات الويب احلديثة

   :وفر مزايا عديدة تضمت 2.0ويب 

 .التحديث سهلة، و...خالقة، تسهيل تصميم صفحات ويب مرنة• 

 .ستجابةسريعة االمستخدم، غنية وتوفري واجهة • 

  .عياجلم الذكاءع يمجتدعم التعاون واملساعدة يف • 

 .والتعديل من قبل املستخدمنيمبدع  تيسري إنشاء حمتوى تعاوين• 

 .مشتركة اهتمامات ميلكونالذين  فرادلألإنشاء شبكات اجتماعية • 

التطبيقات  دمجأو / و واجلمع، استخدام،إعادة  من خاللالتمكني من إنشاء تطبيقات جديدة جذابة • 

  .)1("نترنت أو عن طريق اجلمع بني البيانات واملعلومات من مصادر خمتلفةاملختلفة على شبكة اإل

  والذي يركز  "Web" "ويب"ة العاملية العنكبوتية كلوصف اجليل الثاين للشب"ن املصطلح يعطى إوذا ف     

 1.0ويب لمستخدم، ففي أما بالنسبة ل، )2("نترنتمشاركة املعلومات على اإلالتعاون وعلى  األفراد قدرةعلى 

يبدع حمتوى خاص به، يتقاسم ": جيايبإ"املستخدم أصبح نشط  2.0املستخدم سليب، ولكن مع ويب "كان 

على شبكة  جمرد وسيلة للنفاذ للمعلومات" "Web" مل يعد الويب حيث، )3("...)صور، فيديو، (املعلومات 

حول ) (Web 2.0 2.0يبىن ويب حيث نترنت بل وسيلة متكن أي شخص عادي من إنتاج املعرفة ونشرها، اإل

زيادة سرعة االتصاالت، ويركز على تشجيع مشاركة املستخدمني، ويكون التعاون هو النتيجة احلتمية هلذه 

  .)4("النقلة النوعية السريعة

مركزا على الشق التفاعلي للجيل الثاين للويب معتربا إياه  2.0" ويب" "عبد اهللا الزين احليدري"قد تناول و     

اهلندسة اليت حولت الويب من مداره السيميائي الغارق يف املضامني إىل مداره االجتماعي العالئقي املزدهر "

       اهلندسةت ال حصر هلا، وهي كذلك بالتفاعالت واالنفعاالت مع ما يتم استثماره من مضامني وخدما
                                                           

(1) San Murugesan, Op.Cit, p 05.  

(2) Ibid, p 508. 

(3) philippe Torloting, Op.Cit, p 08. 
(4) Murugan Andarajan, Asokan Andarajan, E-research collboration theory-technique and challenges, 

springer: New york, 2010, p 220.   
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 الصاحلة التربة له وهيأت يستقبله، الذي واملضمون يبثّه الذي املضمون يف التحكم قوة الفرد منحت اليت
  وخلوها الرقابة، من حتررها...الزراعة هذه يف واملهم واألحاسيس، األفكار زراعة عرب ندماجواإل للتواصل

  .)1("والقيود القواعد من

كافة  -شجعيو-يسمح "حيث ، 1.0أكثر دينامية من سابقه ويب  - 2.0ويب -فإن  من هناو     

يف ثورة  2.0 يف الواقع لقد تسبب ويب ،، وتوزيع املعلومات والصوراملشاركةإنشاء، على املستخدمني 

  .)2("مشاركة إىل وسيلةوسيلة نشر  وتسبب يف نقلة نوعية من كونه ،ويباجتماعية يف استخدام ال

إصدار  ويف الواقع ليس شيئاً جديداً، وال ه"فإنه ، 2.0 يبوعلى الرغم من اخلصائص اليت يتميز ا و     

   1.0 يبالتقنيات املستخدمة لتطوير مواقع اإلنترنت يف الوو ،1.0ب يامتداد تقين طبيعي للو و، بل همحسن

ا تقوم باستدعاء الوظائف أهو  2.0ب يتطبيقات الوعاماً، وكل ما تفعله  16ما زالت كما هي منذ أكثر من 

  .ولكن يف اخللفية 1.0ب يالقدمية للو

زالت تستخدم بروتوكول ما ،مثالً، برغم كل التطور الذي يبدو عليها 2.0ب يفصفحات اإلنترنت يف الو     

البدائية، اليت تستخدمها مجيع مواقع اإلنترنت دون استثناء، منذ أن قام بتطويرها  html، وتقنية الـhttpالـ

حلساب املنظمة األوربية لألحباث  1991يف عام " TIM Berners-lee"يل  –العامل الفيزيائي تيم برينريز 

  .)3("النووية

، "2.0ويب "من خالل استعراض التعاريف السابقة ميكن أن جنزم بعدم وجود تعريف جامع ملا يعرف بـ     

، نظرا لتشعب تطبيقاته وتعدد خصائصه، باإلضافة يف آن واحد احلديثة واملعقدة وذلك لكونه من املصطلحات

 .الظواهر اليت تتطور وتتغري خصائصها باستمرار فهو أحد، الغري ثابتةنه من املصطلحات أإىل 

 

  

  

  

  

                                                           

مطبعة جامعة  ،"لعامل جديد...تكنولوجيا جديدة : اإلعالم اجلديد" :كتاب، ضمن اإلعالم اجلديد النظام والفوضىعبد اهللا الزين احليدري، ) 1(

 .141، ص 2009البحرين، : البحرين

(2) San Murugesan, Op.Cit, p 03.  

 .TUV: www.infomag.news.sy، 06/03/2011 ،42 :17ح PQR اWeb 2.0، JKLMNماذا تعرف عن ، عماد عرايب )3(
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  اخلصائص واإلضافات..."2.0ويب ": املطلب الثاين

  

، حيث 1.0الذي كان مييز ويب ، والنمط التقليدي للنشر ألغىعصرا جديدا للويب،  2.0لقد مثل ويب      

أتاح جلميع املستخدمني هذه نترنت حكرا على أصحاب هذه املواقع، ولكن مل يعد التحكم يف مواقع اإل

كما أتاح ارف، والتعليق على مقاالت أخرى، اإلمكانية من خالل متكينهم من النشر، والتعديل لبعض املع

 2.0ن ويب إتسهيل استخراج واستخدام، وإعادة استخدام البيانات، واملعلومات وحتديثها بطريقة مرنة، ومنه ف

Web 2.0)( خدامات وتطبيقات واقعية تستفيد من الذكاء اجلمعي، وليس هو نتاج حلاجات حقيقية، الست

الستخدامات مثالية حمصورة بصاحب املوقع، وتتطلب معارف كثرية باملعلوماتية، ومل يتوقف احلد عند ويب 

2.0 Web 2.0)( ا اعتمدت كلها على ...،4.0، 3.0، ولكن تاله ظهور ويب2.0 ويب خصائصنفس إال أ ،

 .التحسينات واخلصائص اجلديدةباإلضافة إىل بعض 

قات املوجودة أصال، خاصة تطبيقات هي قيامه على حزمة من التطبي "2.0الويب "أهم ما مييز "و     

 Asynchronous JavaScriptحوهي اختصار للمصطلوهي أداة تسهل التصفح للزوار،  "AJAX" جاكساأل

and XML  وهي طريقة ميكن بواسطتها تطوير تطبيقات الويب، حبيث يكون أكثر تفاعلية وأكثر استجابة

اجلافا "السريفر، وإعادة حتميل الصفحة، هذا باإلضافة إىل  إىلللمستخدم، لكي يتم التقليل من حاالت العودة 

نترنت، وكأنه قام على اإلشخص بتشغيل الربامج  أليوهي تسمح  ،.."Java web start" "استارت ويب

بشكل  "XHTML" "ال أم االكس اتش" "CSS" "اس سالسي ا"بتثبيتها على جهازه، جبانب استخدام لغات 

  .)RSS/Atom""...)1" "االراراس"و "االتو"صحيح واستخدام أدوات نقل احملتوى مثل 

      2.0اخلدمة لكي تصنف حتت تصنيف ويب  أوال يشترط توافرها مجيعها يف املوقع  األدواتهذه "     

)Web 2.0( ن يصنف حتت كرب ألأيف املوقع كلما كان املوقع مييل بشكل  أكثر، ولكن كلما وجدت خصائص

 ، فاملواقع الربجمية اليت تستخدم اجلافا اليت متكن الشخص العادي من العمل )Web 2.0( 2.0تصنيف الويب 

  نترنت وكأنه يعمل على جهازه، هذا جبانب تطبيقات أخرى تشمل التحول على الربنامج داخل متصفح اإل

       ، املوقعمن صاحب  "Update"يف نشر حمتويات املواقع من الطريقة التقليدية اليت تعتمد على التحديث 

وغوغل اي  "Blogs"، واملدونات "Wiki"طريقة التعديل املفتوح حملتويات املواقع، مثلما احلال يف الويكي  إىل

                                                           

 .107 ، مرجع سبق ذكره، صاإلعالم اجلديدعباس مصطفى صادق،  )1(
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اليت محلت تطبيقات " Creativ Commons" تطبيقاته املختلفة وكريتف كومونسو "Google APIs"يب اس 

  .)1("جديدة ومستحدثة تسهل التفاعل مع زوار املوقع، والتعامل احلر مع الربجميات املفتوحة وغريها

ثابتة غري تفاعلية نادرا ما يتم  صفحاتجمرد "نترنت من كوا مواقع اإل )Web 2.0( 2.0 وذا فقد حول     

ني املستخدم إسهاماتديناميكية متغرية باستمرار بفضل إىل مواقع ، "مواقع للقراءة فقط أي"حتديثها، 

إىل مصنع  ،تتحول من مصدر للمعلومات اجلاهزة" اإلنترنت وهذا ما جعل ،..ومشاركتهم يف النشر والتعليق

حمتويات يصنع ، الذي )2("للمعلومات التفاعلية، وأدى إىل انتقال املستخدم من دور الزبون إىل دور الشريك

            املواقع ويضيف ويعدل ويعلق بسهولة من خالل أنظمة إدارة احملتوى، كما تتيح مشاركة امللفات 

  .اخل..اآلخرينمع 

  :فيما يلي "Web 2.0"" 2.0 ويب"خصائص  أهموميكن حتديد 

أن يتعامل مع ويب كمنصة  "Web 2.0"" 2.0 ويب"يفترض يف جيل " :ويب هي منصة تطوير متكاملة-1

تطوير مبعزل عن أي عوامل تقنية أخرى، املوقع يستفيد من موارد وخصائص الشبكة متاما كما يستفيد مطور 

  .)3("التطبيقات من أوامر النظام الذي يربمج برناجمه عليه

 سوباحلا: كل األجهزة الرقمية باستعمالتصفح املوقع  يةإمكان ، باإلضافة إىل)4(من نوعه حتكم فريد -2

    ورمبا  اجلييب، احلاسوبو وِيلتف اخل، واهلاكل األكثر شيوعاً لتصفح اإلنترنتالعادي الشخصي وهو الش

   .زيف القريب العاجل التلفا

من علم االجتماع يقول  وهذا مصطلح" :"Collective Intelligence" االستفادة من الذكاء اجلمعي-3

    أننا جيب أن جنعل زوار املوقع يطورون املوقع  يعين  هذابأن هناك خربات تتطور نتيجة العمل اجلماعي، و

      غري مباشر  اتطويرخالل التعليقات، والرسائل واحلوارات و من امباشر تطويراًوما حيتويه من معلومات 

  .)5("اهتمامام من خالل مراقبة وتسجيل

                                                           

  .107 ، مرجع سبق ذكره، صاإلعالم اجلديدعباس مصطفى صادق،  )1(

 .مرجع سبق ذكره ،عماد عرايب )2(

 .مرجع سبق ذكرهويكيبيديا،  )3(

(4  ) Murugan Andarajan, Asokan Andarajan, Op.Cit, p 290. 

 .مرجع سبق ذكره ،عماد عرايب )5(
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 2.0أن املستخدمني هم من يبنون خدمات الويب "حيث ، )1(الويب هم املطورون وامستخدم: املشاركة-4 

وليس صاحب املوقع، فصاحب املوقع يقدم النظام كخدمة أو كفكرة قائمة أساسا على تفاعل املستخدمني 

مثال مبين على الصور الشخصية للمستخدمني، وموسوعة ويكيبيديا " فليكر"باملشاركة يف هذه اخلدمة، فموقع 

  .)2("لومة جديدة تفيد البشريةمبنية على جهود اآلالف إن مل نقل ماليني البشر، الذين يكتبون يوميا مع

ن األساس يف هذه احلقبة ربط التطبيقات أالذي تعتربه غايتها األساسية، حيث " :Networking التشبيك-5

 .)3("املختلفة بالشبكة والسماح للمستخدم باستعماهلا ألغراض التواصل العميق وليس فقط االتصال

ت يبشر ظهور جيل جديد من اإلنترن"احثني وهو ما يعين حبسب الب :"ما بعد التفاعلية"أو  التفاعلية-6

 دخلت إليها اإلنترنت بدء من عام تسمية" ما بعد التفاعلية"، و"ما بعد التفاعلية"مبرحلة جديدة هي مرحلة 

، واحد ، وأمكن فيها لكل متصفحي اإلنترنت أن يكونوا مبثابة مرسلي املادة اإلعالمية ومستقبليها يف آن2004

    تضمن تدفق احملتوى اإلعالمي يف اجتاهني  "Platform"أي أن اإلنترنت كوسيلة إعالمية صارت منصة أو 

     فقط  ابعد أن كان إنتاج حمتوى اإلنترنت وقف "Many to Many"أو أنه أصبح تدفق متعدد االجتاهات 

بفضل التطور التقين،  ،"One to Many"على من ميلكون املواقع، وهو ما يعرفه خرباء اإلعالم باسم اجتاه 

 .)4("وترمجته يف وسائل مثل السريفرات الضخمة، وقواعد البيانات املتطورة، وتقدم لغات تطبيقات الويب

 فليكر، استخدامك ملوقع )(Web 2.0 2.0تلك هي أنظمة ويب " :أنظمة تتطور إذا كثر استخدامها-7

يعين أنك جتعل  دياويكيبيبكثافة على سبيل املثال، يعين أنك تطور خدمة فليكر لألفضل، مشاركاتك يف خدمة 

يعين أنك  "Delecious"للمعلومات، نشرك للروابط املفضلة لديك يف موقع  امهم اموسوعة ويكيبيديا مصدر

 .)5("مرجعا مهما للروابط تطور هذا املوقع ليكون

 2.0نه من أهم مفاهيم ويب أحيث ": )6(، ولكن ليس حزم برجمياتفةخدمات فعالة من حيث التكل-8

Web 2.0)(  ا حزمة برجمياتا جمموعة من اخلدمات متوفرة يف املواقع أو يف التطبيقات وليست حبد ذاهي أ

                                                           

(1  ) Murugan Andarajan, Asokan Andarajan, Op.Cit, p 290. 
 .108، مرجع سبق ذكره، ص اإلعالم اجلديدعباس مصطفى صادق،  )2(

)3( www. kenanaonline.com ،11/01/2011،00: 14.  
مللتقى الوطين األول حول ، ورقة مشاركة يف ااملواقع التواصلية لشبكة اإلنترنت حنو ميالد بيئة اتصالية افتراضية جديدةيامني بودهان،  )4(

   .2010أكتوبر  19، 18، سطيفجامعة : فراد واتمعاتوسائل االتصال اجلديدة على األ تأثريات

 .مرجع سبق ذكرهويكيبيديا،  )5(

(6  ) Murugan Andarajan, Asokan Andarajan, Op.Cit, p 290. 
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   على الرغم ( "Web 2.0" )(2.0يعترب من ويب  "Itunes" ة منها، على سبيل املثال، برنامجتقدم لالستفاد

، لذا فالفكرة يف هذا اوثيق اولكنه يقدم حبد ذاته خدمة مرتبطة بشبكة ويب ارتباط) تطبيق ويبنه ليس أمن 

هو خدمة  "Itunes"الربنامج هو تنظيم امللفات الصوتية ومشاركتها أو نشرها على شبكة ويب، فربنامج 

  .)1("وليس حزمة برجميات

    عدم التعمق يف اجلوانب التقنية واالكتفاء  "2.0 ويب"ـاملقدمة عن الحاولنا من خالل املعلومات لقد      

، من النواحي 2.0يهمنا هو التعرف على ما أنتجه مصطلح ويب  ن ماألمبا خيدم موضوعنا من معلومات، 

إعالم "، أو "Social media" اإلعالم االجتماعيية، حيث أدى إىل ظهور ما يعرف باالجتماعية واالتصال

  "...إعالم النحن"أو " اإلعالم الشعيب"أو " اتمع

 ،)2("مجاهريهامت إنشاؤها بواسطة  يتاحملتويات ال" يشري إىل نهإاالختالف يف التسمية فبغض النظر عن و     

التفاعل مع بعضهم بللمستخدمني  تسمح، واألدوات اإللكترونية اليت الويب مصطلح يطلق على مواقعهو و

فهو يتمركز حول الفرد هتمامات، تبادل املعلومات واآلراء واملعارف واال عن طريقالبعض بطريقة أو بأخرى، 

حبيث يتيح له الفرصة ليكون عنصرا فاعال ينتج ويتفاعل مع خمتلف املضامني، ومع غريه من مستخدمي خمتلف 

 اجلمهور أو اتمع أفراد يقوم الذي اإلعالمي احملتوى ذلك إىل"يشري  نهأمواقع اإلعالم االجتماعي، أي 
 إنتاج أدوات انتشار اإلعالم من النوع هذا انتشار يف وساعد الشبكية، االتصالية الوسائل عرب وبثه بإنتاجه

 أنواع أعقد حالة يف النقالة اهلواتف وأجهزة الرقمية، والكامريات الفيديو كامريات مثل اإلعالم من النوع هذا
 عليه نطلق أن ميكن ما إليه ينتمي الذي النوع ذلك وهو املرئي، املسموع اإلعالم وهو اإلعالمي اإلنتاج

      .)3("اإلنترنت على املقاطع هذه وبث بإرفاق تسمح اليت اإللكترونية املواقع انتشار بعد )الفيديو صحافة(

اجليل الثاين للويب اليت حتمل خصائص ومسات  عبارة عن جمموعة من التطبيقاتاإلعالم االجتماعي هو  اإذ     

"Web 2.0" الشبكات االجتماعية  :يف أبرزهاتمثل ي"Networks Social" املدونات ،"Blogs"التأليف احلر ، 

"Wiki" وصف احملتوى ،"Content Tagging" امللخص الوايف للموقع ،"RSS".  

                                                           

  .مرجع سبق ذكرهويكيبيديا،  )1(

(2  ) Joel comm, twitter power 2.0, John Wiley & Sons: New Jersey, 2010, p 02. 

   .518  ذكره، صمرجع سبق ، نترنتملوقع اليوتيوب على شبكة اإل الشباب اجلامعي استخداماترضا عبد الواحد أمني،  )3(
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االختالفات بني هذه التطبيقات إال أن النقطة املشتركة بينها هي تفعيل دور  رغم وجود بعضعلى الو     

والتعليق االتصالية املستخدمني وتفعيل املشاركة والتعاون فيما بينهم، من خالل إنتاج خمتلف املواد اإلعالمية 

  .عليها

  :التايل يف الشكل )Web 2.0( 2.0 ويبو )Web 1.0( 1.0 ويب االختالفات بنيأهم وميكن االطالع على *

  

Web 1.0                    Web 2.0                    

  كتابة+قراءة   قراءة

  متغري ثابت

  مشاركة  نشر

 تم باملشاركة باملعلومات تم حبقوق ملكية املعلومات

  XMLعلى الـ يف املقام األول يعتمد  HTMLعلى  يف املقام األوليعتمد 

  من خالل أي شخص تكوين احملتوى  خالل مؤلفي املوقعمن  تكوين احملتوى

  تم باملشاركة باملعلومات  تم حبقوق ملكية املعلومات

  مدونات  مواقع شخصية

  شبكات اجتماعية  مواقع مجاعية

  ويكيبيديا املوسوعة الربيطانية
Ofoto  Flickr 

  Google AdSense  نقر مزدوج

Akamai  BitTorrent  

mp3.com  Napster  

  التسجيلهي وحدة احملتوى   الصفحةهي وحدة احملتوى 

  من إجناز الطالبة جدول

  

  

  

 2.0، وويب 1.0يوضح الفرق بني ويب : 01رقم  اجلدول
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  :)(Web 2.0 2.0 مناذج عن أشهر تطبيقات ويب: املطلب الثالث

  

واليت تندرج حتت مسمى اإلعالم االجتماعي،  ،الكثري من التطبيقاتيضم  )(Web 2.0 2.0 رغم أن ويب     

نظرا  "Wiki" والويكي "Blogs" عن أشهر هذه التطبيقات، متمثلة يف املدونات نيذجمنول اخترنا تناوإال أننا 

، باإلضافة إىل الدور الفعال فحسب بل حىت يف العامل يف اجلزائر ليساستخداما التطبيقات أكثر من لكوا 

    السيما كبرية شعبية حيظيان با م، كما أ...يف اجلانب السياسي، أو االجتماعي أو املعريف ءسواهلذين التطبيقني 

اليت هي موضوع حبثنا، واليت خصصنا هلا املبحث  ∗، باإلضافة طبعا إىل الشبكات االجتماعيةيف أوساط الشباب

  .الثالث

  :Blogsاملدونــات  -1

وجيا ومبقتضى تلك التكنول ،)WWW(هو مصطلح يعرب عن املوجة الثانية من الويب  2.0ويب إذا كان      

     د، فال شك نشر ومشاركة وتبادل اخلربات واملعلومات مع اموعات واألفرااجلديدة يتمكن األفراد من 

شرائح اتمع، بني  األخرية انتشارا كبريا حد أهم تطبيقاته، ولقد عرفت املدونات يف الفترةأأن املدونات متثل 

  .مبختلف أشكاله

 سجالت": تعين "WebLog" أو املدونة كلمةأن أصل  إىل "مجال الزرن"يذهب  الناحية اللغويةمن      

 "Web blog" ـل كتعريب  "مدونة "على عربيا االتفاق مت وقد يوميات إلكتروين، دفتر ، وتعريفها"الشبكة

"Blogging"ـل تعريب هي "تدوين" وكلمة )Blog( أو
 للبلوغر العربية الترمجة أن على إمجاع يوجد"، و)1(

 موقع ويذهب بلوقر أو بلوغر عوض بلوجر: النحو اآليت على كتابتها اآلخر البعض ويفضل، املدونة هي

  .)Bloggers")2 أي مدونات ومجعها ،"مدونة "بكلمةBlogger  ترمجة إىل "بلوغر أراب"

جنليزية من شقني، ميثل احلرف األول تتألف باإلووتعين كتاب املدونات،  "Blogers"وهناك أيضا كلمة "     

اليت تعين سرية، ويرتكز القسم الثاين  "Biography"" بيوغرايف"، القسم األول منها يشري إىل كلمة "B"" ب"

                                                           

   .ميكن أن حتتوي الشبكات االجتماعية على خدمة التدوين أيضا ∗

  :متاح على املوقع، 02اإلعالم واالتصال، ص  لعلوم العربية البوابة، "التدوين سلطة"و اإللكترونية املدوناتمجال الزرن،  )1(
www.arabmediastudies.net ،11/12/2010،11 :14.  

 .املكان نفسه )2(
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على من يقوم " بلوغرز"وتعين جدوال تسجل عليه األشياء بالتسلسل، يطلق اسم  "Log" على كلمة لوغ

  .)1("بكتابة ذلك املزيج املتآلف من جدول وسرية

  .)2("2003ألول مرة إىل معجم أكسفورد يف طبعة مارس " "Blog"وقد دخل مصطلح بلوغ 

نترنت، تظهر عليها ويب على شبكة اإلعبارة عن صفحة " :فيمكن تعريف املدونة على أا اصطالحاأما      

، ينشر منها عددا حمددا يتحكم فيه ناشر املدونة تصاعديا ، مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا)مدخالت( تدوينات

ألرشفة املدخالت القدمية، ويكون لكل مدخلة منها مسار دائم ال يتغري منذ  آليةبنفسه، كما يتضمن النظام 

الرجوع إىل تدوينة معينة يف وقت الحق عندما ال تعود متاحة يف الصفحة  حلظة نشرها، وميكن القارئ من

، ومنه فقد أتاحت املدونات الفرصة لكل )3("األوىل للمدونة، كما يضمن ثبات الروابط، وحيول دون حتللها

  رفة ن يشارك غريه املعرفة ويتفاعل معهم، كما أصبح بإمكانه أن يكون منتجا للمعأفرد أن ينشر ما يشاء، و

والثقافية  السياسية النخب أين كانت الكالسيكية اإلعالمية الوسائط زمن على خالف"ال جمرد متلقي سليب، 

  .)4("العامة اخلطابات إنتاج حتتكر واإلعالمية

   هذه اآللية وعلى الرغم من اخلصائص والسمات اليت تتميز ا، إال أا ال تتسم بأي تعقيدات تقنية،      

نترنت، وتتيح لكل شخص أن ينشر كتابته تعزل املستخدم عن التعقيدات التقنية املرتبطة عادة باإل"فهي 

تتيح ألي ) الويب(لكتروين على شبكة إبسهولة بالغة، يتيح موفروا خدمة عديدون آليات أشبه بواجهات بريد 

كما يتيحون أيضا وشخص أن حيتفظ مبدونة ينشر من خالهلا ما يريد مبجرد ملء مناذج وضغط أزرار، 

اليت دف إىل تسهيل متابعة التحديثات اليت تطرأ على احملتوى املنشور " التلقيم"خصائص مكملة، مثل تقنية 

شتراك يف قوائم بريدية، وخدمات أخرى للربط دوري، ودون احلاجة لإلدون احلاجة إىل زيارة املواقع بشكل 

حيث متثل "، )5("بني املدونات، إضافة إىل اخلاصية األهم وهي التعليقات اليت حتقق التفاعل بني املدونني والقراء

                                                           

 .89 ، مرجع سبق ذكره، صعبد احلليم محود) 1(

وسائل اإلعالم " :كتاب، ضمن لكترونية منوذجا وسيلة إعالمية منافسة أم مكملةاملدونات اإل: وسائل إعالم األلفية الثالثةاحلمزة منري،  )2(

 .189، ص 2010 ،اجلزائر: والنشرللطباعة  اخللدونية، دار "واتمع

 .190، ص املرجع نفسه )3(

 .يامني بودهان، مرجع سبق ذكره) 4(

 .152- 151ص، فيصل أبو عيشة، مرجع سبق ذكره، ص  )5(
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يها، واليت تأيت ردود أفعال القراء بعدا رئيسيا يف املدونات، وتأيت قيمة مدونة ما من حجم ردود فعل القراء عل

)1("يف شكل رسائل
. 

يوميات شخصية على الشبكة يتم إدراجها بواسطة برامج " :إىل اعتبار املدونات" بيزاين"وقد ذهب      

ليظهر على صفحة موقع املعين،  ر، وإرساله فور االتصال بالشبكة،بسيطة، تسمح بطبع نص على الكمبيوت

بفكرة أخرى أو مبقالة ينصح ا كاتب  أو متصلة مبصدر أصيلوهي متزج بني املعلومات واآلراء وتكون 

وهي ذا أشبه ما يكون، مبذكرة شخصية، يسجل الفرد فيها معلوماته الشخصية  )2("املدونة أو يعلق عليها

  . وآراءه، وأفكاره اجتاه خمتلف القضايا واملواضيع

مجال "الدكتور  هايعتربها شكال من الكتابة الصحفية، حيث يعرف حينما بعد من ذلكأإىل البعض ويذهب      

اسم يطلق على موقع ذلك الشخص الذي يقوم بكتابة خليط يتألف من رزنامة من األحداث " :بأا "الزرن

لكترونية، فهي شكل حديث من الكتابة الصحفية االفتراضية ونشر إوالسرية الذاتية والرأي على صفحة 

الشخصية واملناقشات واحلوارات حول تفاصيل احلياة اليومية، والثقافية والدينية  القصص والتجارب

اجلماعية منها والفردية، كما تشفع املدونة عادة بالصور والتسجيالت الصوتية  ،والسياسية واالجتماعية

   .)3("واملوسيقى واألغاين واألشرطة املصورة اليت تكون غالبا من صنع املدون نفسه

عبارة عن مذكرات يومية، إال أن ظهور العديد من األحداث "كانت املدونات يف بداية ظهورها إذا و     

واحلروب يف الفترة األخرية، جعلها تقترن بالشكل الصحفي، يف طريقة الكتابة وتناول القضايا وجيري جدل 

مات "عربها، فقد نشر  حول العالقة بينها، وبني الصحافة على خلفية قيام بعض الصحفيني بنشر صحافتهم

     "Report Drudje" "دردغ ريبورت"كلينتون، يف تقريره املعروف - قصة مونيكا" Matt Drudje "دردغ

للمرة األوىل اليت خترج فيها القصة خارج البيت األبيض، وقد نشط هذا اجلدال حول أهلية  1998يناير  17يف 

  أشهرها( ، واحلرب يف أفغانستان والعراق"سبتمرب 11" صحافة املدونات، عندما علقت املدونات على أحداث

                                                           

  : ، متاح على املوقع03ص  ،اإلعالم واالتصال لعلوم العربية البوابةاملدونات العربية النسائية، " عاملهن املنكشف"الصادق احلمامي،  )1(
www.arabmediastudies.net ،11/12/2010 ،56 :14. 

 .196، ص مرجع سبق ذكره، اإلعالم اجلديدعباس مصطفى صادق،  )2(

  .03، ص مرجع سبق ذكره، "التدوين سلطة"و اإللكترونية املدوناتمجال الزرن،  )3(
 



72 

 

*موقع سالم باكس 
Slam pax ( صدر أنتخابات ، ففي هذه اإل2004يف **األمريكيةمث أثناء االنتخابات

املدونات الذين كانوا يغطون  أصحاباحلزبان اجلمهوري والدميقراطي أوراق اعتماد صحفية إىل بعض 

  .)1("واملصداقية للصحفيني غري التقليديني التأثريمؤمترات احلزبني، وهو ما أشار ملستوى جديد من 

وتطور "، 2004كل األسباب السابقة أدت إىل انتشار ظاهرة املدونات على نطاق واسع بداية من سنة      

نترنت بيو لإل"هو عام املدونات، ويقدر مشروع  2005حد الباحثني إىل أن أصبح عام أ رأى، كما األمر

مليون قارئ، ويفيد مشروع  32زيادة عدد األمريكيني الذين يقرؤون املدونات إىل حوايل  "واحلياة األمريكية

جل أن املدونات من معظم هؤالء يتابعو أنمتياز يف الصحافة التابع جلامعة كولومبيا يف مدينة نيويورك، اإل

وفيما يتعلق بعدد املدونات املتاحة على العنكبوتية، تقوم شركتا "، )2("احلصول على املعلومات ومتابعة األخبار

Blog, Technorati أن عدد  2005مليون مدونة وسجلت الشركة األوىل يف سبتمرب  20عن  بتكشيف ما يزيد

إىل حمرك  "Intellisseek Blog pulse"شهور، بينما تضيف شركة  5املدونات يتضاعف تقريبا مرة كل 

مدونة  120.000نه يتم إنشاء أ إىلوتفيد بعض الدراسات "، )3("مدونة يوميا 50.000البحث اخلاص ا حوايل 

زيادة ن هذا التطور مرشح للأ، ال شك أن كل هذه مؤشرات عن تطور املدونات يف العامل، و)4("يف العامل يوميا

  .بقوة يف السنوات القادمة

  يعود  إن احلديث عن عوامل تطور املدونات بوصفها ظاهرة اتصالية، ال ميكن عزهلا عن عنصر حموري"     

ت من مرونة يف االتصال وأدوات تدوين بسيطة ومتاحة وجمانية، نتيجة لذلك فإن إىل ما توفره شبكة اإلنترن

املستخدمني يستطيعون االتصال بسهولة مع اآلخرين يف شبكام االجتماعية وجمتمعام اجلغرافية، حيث متثل 

م عرب تبادل املدونات أنظمة اجتماعية منظمة ذاتيا تساعد األفراد على التفاعل من خالل املشاركة والتعل

األفكار واملعلومات، باإلضافة حلل املشكالت اجلماعية، ومن أهم ما مييز املدونات أا توفر حالة من التفاعلية 

                                                           

، وكان الشاب حيكي يف مدونته "أين رائد" "Where is raed"وهو شاب من العراق كان يدون يومياته بشكل منتظم يف موقع باسم  *

اإلعالم انظر عباس مصطفى صادق، . كما كان ينقل مناحي احلياة اليومية يف بغداد احملتلة...الشخصية مشاهد احلرب، وتفاصيل حياته األسرية

  .192 ، واحلمزة منري، مرجع سبق ذكره، ص199 سبق ذكره، صمرجع ، اجلديد

، حيث لقيت إقباال كبريا من طرف اجلمهور، وسامهت 2008لكترونية دورا كبريا، يف االنتخابات األمريكية األخرية أيضا لعبت املدونات اإل **

   .140 يف جناح اوباما، انظر عبد اهللا الزين احليدري، مرجع سبق ذكره، ص

 .199- 198، مرجع سبق ذكره، ص ص، اإلعالم اجلديدعباس مصطفى صادق، ) 1(

 .192 احلمزة منري، مرجع سبق ذكره، ص )2(

 .املكان نفسه )3(

  .140 عبد اهللا الزين احليدري، مرجع سبق ذكره، ص )4(
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      حيث تسمح املدونات لقرائها بالتعليق على ما يطرحه املدون  ،غري موجودة يف وسائل اإلعالم األخرى

، شرعت بعض ام هذه األمهية البالغة للمدوناتوأم"، )1("من رؤى وأفكار وموضوعات بشكل آين ودون قيود

   قوى الضغط، واجلمعيات واألحزاب واملؤسسات يف العديد من اتمعات يف جتربة املدونات لتحقيق مستويات 

        نسنة، على غرار ما حيدث أمن التفاعل مع احمليط، مستويات مشحونة بروح تواصلية اجتماعية أكثر 

وبوينغ  )Google(وغوغل  )IBM( أموجند مؤسسات كربى مثل أي يب ...يف مستوى املدونات الشخصية

)Boeing(  وجنرال موتورز)Generale Motors(  قد بدأت جتربة التدوين ملا يف ذلك من فعالية يف التواصل

  .)2("وجدوى يف حتقيق احلضور املتميز

  :املدونات أنواع-

 إذاعيةتتنوع املدونات تبعا للوسائل، فهنالك مدونات نصوص فقط، وهنالك مدونات صور ومدونات      

املتخصصة يف بث  MP3صوتية، وهي حتتوي على وصالت مللفات صوتية ويطلق على بعضها مدونات الـ

ت كما توجد مدونا، Vblogوهناك مدونات الفيديو  ،والصوتيات، وتوجد مدونات البودكاست األغاين

  :)3(تشمل أنواععدة  إىلذلك تنقسم املدونات  علىخمتلطة، 

  يومية  أحداثاعاديون يكتبون بطريقة صحفية، ينقلون  أناس أويكون وراءها صحفيون  :املدونة الصحفية-

  .املقال أوقرب لكتابة العمود أيف شكل صحفي  واقتراحات أفكارايقدمون  أويعلقون على قضايا  أو

، أو شعرا خاصا به، أو رسوما قام برمسها، بالتايل اخلاصة أفكارهحيث يكتب الناشر  :الشخصيةاملدونة -

  .تصبح املدونة كمعرض شخصي ميكن الوصول إليه من أي مكان يف العامل

حبيث يقوم الناشر بكتابة خرباته وجتاربه يف املدونة، بالتايل تصبح املدونة وكأا  :مدونة اخلربات السابقة-

  .سرية خاصة به، تعرض مجيع قدراته ومهاراته

  . يتناول املدون املواضيع االجتماعية، ويكتب قصصا من وحي اتمع الذي يعيش فيه :املدونة االجتماعية-

  .ية، االقتصادية، السياسية، العلمية، الرياضيةباإلضافة إىل املدونات األدبية، الثقاف

                                                           

  .مرجع سبق ذكرهيامني بودهان، ) 1(

 .140، ص مرجع سبق ذكرهعبد اهللا الزين احليدري،  )2(

 .203، 202 ،ص، مرجع سبق ذكره، ص اإلعالم اجلديدعباس مصطفى صادق، ) 3(
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مل يعد فضاء ، ورنت منربا إلمساع صوا لآلخريننتاإل يفوجدت الكثري من اجلماعات االفتراضية "قد ل     

ري التعبري عن اآلراء واملواقف مقتصرا على النخب والصفوة من اتمع، بل أصبح لألفراد العاديني فرص للتعب

نشر األخبار واملعلومات و ،اآلخرين يف النقاش وتبادل اآلراءوإمساع صوم ومشاركة  ،)1("∗عن آرائهم

النفسي وحاجز اخلوف لدى  احلاجزكسر "واخلربات على نطاق واسع، ومن هنا فقد سامهت املدونات يف 

املواطنني، وفتح الباب أمام التعبري عن الرأي مع إمكانية التخفي عرب اإلنترنت من خالل الظهور بأي اسم، 

  .)2("ونشر ال مركزية العمل السياسي، وحتقيق مفهوم العاملية والتواصل والتفاعل

  : "WIKI"الــويكــي -2

  مثلها مثل املدونات،  )(Web 2.0 2.0حد تطبيقات اجليل الثاين للويب أ "WIKI" ∗∗"الويكي" ربعتي     

إال أن هناك اختالفات بينهما، فإذا كانت املدونة عبارة عن صفحة ويب تسمح لصاحبها بتسجيل مذكراته 

قد تأسست على مبدأ مفاده أن كل شخص " "WIKI" "الويكي"فإن وعرضها للجمهور والتعليق عليها، 

بعض املعرفة اليت يستطيع مشاركتها مع اآلخرين، حمررون تتراوح أعمارهم بني سبعة إىل سبعني  تقريبا لديه

ن التعلم حق أؤمن بنمشل جهد تعليمي، أكل منهم يساهم جبزء بسيط يساعد على بناء  ،عاما وما يزيد

  ، )3("تعليمه لآلخرين )ويتوقع منا( للجميع، ويف الوقت نفسه لدى كل منا بعض من العلم الذي نستطيع

   .، أال وهي التشارك يف املعرفة"الويكي"هذه هي الفكرة األساسية اليت يقوم عليها 

نوع " :بسرعة، أما بلغة التكنولوجيا فهي: بلغة شعب جزر هاواي األصليني، تعين "Wiki"كلمة : لغة     

)4("نترنتبسيط من قواعد البيانات اليت تعمل يف شبكة اإل
. 

                                                           

اليت شهدا  ، حيث كانت احملرك األول لألحداث"ثورة اليامسني"ولعل خري مثال على ذلك الدور الذي لعبته املدونات يف ثورة الشباب التونسي  ∗∗∗∗

  .البالد

 .يامني بودهان، مرجع سبق ذكره )1(

 .161فيصل أبو عيشة، مرجع سبق ذكره، ص  )2(

 Wikiإلدارة حمتويات املوقع، و يسمى أيضاً حمرك ويكي  ويكييعتمد تقنية  ويبهو تطبيق و" ويكي برنامج"أن تشري الكلمة أيضا إىل  ميكن ∗∗∗∗∗∗∗∗

Engine دون احلاجة ألي تطبيق آخر) ح هلمأو األعضاء املصر(، وهذا الربنامج تتوافر فيه خاصيتان، إمكانية تعديل الصفحات بواسطة الزائر    

، فمثال صفحة  فلسطني سوف اجعل القدس  WikiWordsيق كلمات الويكى إمكانية إدراج رابط لصفحة مل تنشأ بعد عن طر، ومن أي نوع

سأضع رابطاً للقدس سواء وجدت  ،لكن مع ويكي ال يهم ،رابطاً لصفحة يف املواقع العادية جيب أن يكون للقدس صفحة موجودة فعال أشري إليها

  .ورمبا اكتبها فيما بعد ،صفحتها أو ال

 .210، مرجع سبق ذكره، ص اجلديداإلعالم عباس مصطفى صادق، ) 3(

 .املكان نفسه )4(
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 :على أا" ويكي"كلمة  "Marcel Danesi"" مارشال دانيسي"ويعرف قاموس اإلعالم واالتصال لـ     

         ، بدون احلاجة يامحمتوتعديل أو  ،حبذفأنفسهم يسمح للزوار  الذي ويبالاسم يطلق على موقع "

، أطلقه عليها WiKi Wiki Web هي "WIKI"، وأول الربجميات اليت أطلق عليها اسم أحيانا إىل التسجيل

يتيح ألي " ويكي"أصبح  - 1995-ومنذ ذلك الوقت ،)Ward Cunningham""...)1" وارد كننغهام منشئها

مبا ميكن أي شخص من املسامهة يف تطوير حمتويات  املعلومات واملشاركة يف املعرفة،شخص املسامهة يف تقدمي 

قاعدة بيانات ويب، اليت تسمح لكل مشاهدي "عن عبارة " الويكي"وقد ذهب باحث آخر إىل اعتبار  املوقع،

الستخدامها كقاعدة للعمل التعاوين على النصوص  ، صناعة الويكي سهلة وبسيطة،...الصفحة بتعديل احملتوى

)2("والنصوص الفائقة
. 

مساحة مشتركة أين يتم نشر صفحات " :نهأعلى " الويكي"إىل تعريف  "Jérôme Bondu" ويذهب     

أن حيرروا "تخدمني يتيح للمس، وبالتايل فهو )3("حبرية، وأيضا تعديلها من طرف كل الزوار املخول هلمالويب 

بلغة ترميز بسيطة، وباستخدام املتصفح، ما مييز مواقع الويكي بشكل عام هو سهولة إنشاء و املوقع مجاعيا

رقابة توافق على إنشاء الصفحات مواضيع جديدة، أو حتديث مواضيع قدمية وتعديلها دون احلاجة إىل وجود 

تتطلب حىت تسجيل الدخول يف املوقع ال  ، وبعض مواقع الويكي_إال يف حالة وجود أخطاء_أو تعديلها عادة

تكون مفتوحة لعامة الناس وال حيتاج أي شخص "معظم مواقع ويكي حيث أن  ،)4("إلنشاء أو تعديل مواضيع

     وتعديل املواضيع بل يستطيع مباشرة املسامهة يف املوقع دون قيد إىل التسجيل يف املوقع ليتمكن من إنشاء 

  .)5("أو شرط

ألغراض كثرية ابتداء من استخدامها كوسيلة لالحتفاظ مبالحظات شخصية، " الويكي"ميكن استخدام "و     

كثرية " ويكي"ظهرت برامج " فقدومن هنا  إىل إنشاء قاعدة بيانات معرفية، مرورا بإنشاء مواقع تقليدية،

واعتمدت الكثري من املواقع على هذه الربامج واهلدف هو تبسيط عملية املشاركة والتعاون يف تطوير احملتويات 

  .)6("إىل أقصى حد ممكن

                                                           

(1) Marcel Danesi, dictionary of media and communications, M.E.sharpe: new york, 2009, p 305. 

(2) Anja Ebersbach and others, Wiki Web Collaboration, Springer: Germany, 2006, p 10. 

(3) Jérôme Bondu, Alain Garnier, L’impact Des Reseaux Sociaux, Inter-Ligere, Jamespot: Montreuil, 2009,      

p 06. 

  .ويكيبيديا، مرجع سبق ذكره )4(

  .164فيصل أبو عيشة، مرجع سبق ذكره، ص  )5(

  .211 ، مرجع سبق ذكره، صاإلعالم اجلديدعباس مصطفى صادق، ) 6(
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  : فيما يلي" الويكي"أهم خصائص تتمثل و

)Hypertext( الوصالت املتشعبة-1
∗∗∗∗:  

   حتتفظ مواقع الويكي بكل حمتويات املوقع يف قاعدة بيانات متشعبة، وتستطيع مواقع الويكي معرفة "     

املشارك يف حترير حمتويات كل صفحة وكل وصلة بني الصفحات، وال يهم مواقع الصفحات هنا، على 

كانت  إنبتفعيل هذه الوصالت، " ويكي"أن جيعل بعض الكلمات تعمل كوسيلة وسيقوم موقع  الويكي

ة غري موجودة سيظهر منوذج صفح إىلن كانت تشري إالوصلة تشري إىل صفحة موجودة سينتقل الزائر هلا، و

ذه الصفحة تلقائيا بتفعيل كل وصلة تصل ه" ويكي"الصفحة سيقوم موقع  أوعندما، تنشحمتوياا  إلضافة

  .)1("اجلديدة

  :تنظيم احملتويات-2

ال توجد هيكلية حمددة لتنظيم احملتويات يف مواقع ويكي، فيمكن ألي موقع أن ينظم حمتوياته باألسلوب "     

م احملتويات إال يف مواقع ويكي الكبرية مثل يويكي على صفحات تنظ الذي يناسبه، عادة ال حتوي مواقع

هناك صفحة رئيسية تقود الزائر إىل أقسام فرعية أو إىل املواضيع مباشرة، وميكن  "ويكيبيديا"، ففي "ويكيبيديا"

  مها، هذه املرونة يم احملتويات وتقسياملرور على صفحات تنظنتقال من موضوع إىل آخر دون احلاجة إىل اإل

يف ويكي غري متوفرة يف املواقع التقليدية اليت جترب صاحب املوقع على إنشاء هيكل حمدد حملتويات املوقع قبل 

وضع هذه احملتويات، أما يف ويكي ميكن لصاحب املوقع كتابة احملتويات مث تنظيمها بالطريقة اليت يريدها 

  .)2("وتناسبه

  

  
                                                           

معني  موضوع خبصوص املعلومات من مزيدا املتصفح أراد آخر، فإذا نص إىل اإلنترنت ملضمون املتصفح أو القارئ لحتي برجمة عن عبارة وهي ∗∗∗∗

 بلون، ملونة مجلة أو كلمة على ليد صورة عن عبارة تكون ما عادة وهي يهعل الضغط سوى عليه فما ،)اخل ...شخصية، فكرة، مفهوم، قضية(

(Link)  نتيجة وهذا القراءة يف متعة الذكية النصوص هذه التقليدية، وختلق االتصال وسائل إطالقا تتيحها ال السمة وهذه مغاير، لرابط إشارة 

: هومة ، دارالرقمية واالتصال اإلعالم وسائللعقاب،  انظر حممد. إن أراد واملعلومات األخبار وتوسيع واملعلومات، األخبار اختيار إمكانية إتاحته

  .57-56ص،  ، ص 2007اجلزائر،

  .ويكيبيديا، مرجع سبق ذكره) 1(

  .املكان نفسه )2(
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  :التحكم بالتعديالت-3

حد أهم اخلصائص اليت متيز أ"" التحكم بالتعديالت"باإلضافة إىل اخلصائص السابقة ميكن عد خاصية      

   من التركيز ال بسهولة، بدصممت حبيث يستطيع أي شخص أن يصحح األخطاء "حيث أا  ،"الويكي"مواقع 

ويكي تعترب حرة متاماً وميكن ألي شخص أن يرتكب األخطاء، ألن هذه على جتنب األخطاء، لذلك مواقع 

  .)1("األخطاء ستصحح من قبل الشخص نفسه أو من قبل أناس آخرين

تبسط عملية حترير احملتويات، فكل صفحة حتوي رابطا " ومن هنا تتمثل أحد أهم مساة مواقع الويكي يف     

 حمتويات الصفحة فعليه أن يضغط على الرابط وسيظهر له منوذج لتغيري حمتوياا، وإذا أراد شخص ما تغيري

وستظهر  ،لتحرير احملتويات، وعندما ينتهي من إضافة وتعديل ما يريد عليه أن يضغط الزر إلرسال التعديالت

  .)2("الصفحة كما قام بتحريرها، فهي تشجع على العمل اجلماعي

واليت تعرض قائمة بآخر  التغيريات حدثأوهي صفحة  وهناك خاصية متوفرة يف أغلب مواقع ويكي"     

هي عرض الصفحة قبل  األوىل: التعديالت اليت أجريت على صفحات موقع ويكي، هذه القائمة توفر وظيفتني

ختالف بني الصفحة احلالية وآخر تعديل أجري عليها، ذا األسلوب عرض اإل: هي الثانيةآخر تعديل، و

 عديل، وميكن إرجاع الصفحة إىل تعديل سابق للموضوع يف كل ت يستطيع أي كاتب أن يعرف ماذا أضيف

  .)3("صاحلهيف يف حال أن التعديالت األخرية مل تكن 

  :العبث والتخريب -4

         طبيعة مواقع ويكي املفتوحة للجميع واليت تتيح للجميع تعديل املقاالت تسمح للبعض أن يعبثوا      

   يف املواضيع، وأسباب هذا التخريب كثرية، فالبعض يعبث رد العبث وجتربة املوقع، والبعض يريد حذف 

 ما ال يوافق رأيه أو ختريب املقاالت اليت ختالفه الرأي، والبعض يكتب مقاالت جديدة ال عالقة هلا بتخصص 

الكثري من برامج  .ص ما أو فكر معنيأو توجه املوقع، قد تكون هذه املقاالت دعاية له أو دعاية ضد شخ

ويكي تتيح ملدراء املوقع محاية الصفحات فال يستطيع أحد تعديلها، وهذا اإلجراء يتخذ يف حالة املواضيع 

اخلالفية اليت يكثر تعديلها دون الوصول إىل وجهة نظر حمايدة ترضي مجيع األطراف، وقد تضطر مواقع ويكي 

                                                           

  .مرجع سبق ذكرهويكيبيديا،  )1(

  .211، مرجع سبق ذكره، ص اإلعالم اجلديدعباس مصطفى صادق، ) 2(

  .ويكيبيديا، مرجع سبق ذكره) 3(
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بشكل عام ميكن تعديل أي ختريب وإعادة  .يف كل املوقع ابة والتعديل متاميف بعض األحيان إىل وقف الكتا

الصفحات إىل ما كانت عليه قبل التخريب، لذلك من األفضل ترك املخرب يعبث كما يشاء ألنه سيتوقف 

     الحقاً، بعد ذلك ميكن ألي شخص إصالح ما عبث به املخرب، وميكن يف بعض املواقع وقف املخرب 

أو يف بعض احلاالت منعه متاما من تصفح املوقع وقراءة  ،فال يستطيع ختريب املقاالت IPرقم عن طريق 

  .)1(حمتوياته

بالعربية، وهو ما ميثل انعكاسا " ويكي"يف مواقع  افادح االصعيد العريب نالحظ أن هناك نقصعلى و     

واألملانية  2800جنليزية فبينما يصل عدد مواقع الويكي اإل"للحضور العريب احملتشم على الشبكة بصفة عامة، 

العربية ال يتجاوز أصابع اليد، لعل أشهرها، ويكيبيديا، " الويكي"ن عدد مواقع إ، ف)2("موقع 400

  ...واملعرفةوجوريسبيديا، 

  :ويكيبيديامنوذج 

النموذج األكثر شهرة،  "Wikipedia" ، ولكن تعد موسوعة ويكيبيديا"الويكي"توجد مناذج كثرية ملواقع      

الوقت ص أن يضيف ويعدل فيها، ولكنها يف مصدر مفتوح ميكن ألي شخ" "Wikipedia" ومتثل ويكيبيديا

شطب املواد غري املناسبة، ومحاية السلطة ملمارسة السيطرة التحريرية وتتمتع ببنية واضحة متنح املديرين نفسه 

املوسوعة احلرة املتعددة اللغات " :، ويعرفها قاموس اإلعالم واالتصال على أا)3("تلك املواد املعرضة للتشويه

، )ويكي( "Wiki"سم هو مزيج من الكلمات اال، 2002مارس  1يوم  نترنت، انطلقتاإلعلى 

        من طرف مقاالامعظم ميكن تعديل ، متطوعني بالتعاون بنيكتب ت ،)املوسوعة( "encyclopedia"و

بني من يرى  )4("وهلذا السبب هناك جدل على مدى دقة ويكيبيديا أي شخص تقريبا يصل إىل موقع الويب

 أن ينشر ما يشاء دون أي شروط مسبقة،  نه من حق كل شخصأن معلوماا غري موثوق منها، باعتبار أب

محاية عملية ما يكونون من الشباب يتولون  وبني من يرون أن املوقع يشرف عليه جمموعة من املنظمني، غالبا

  .املوقع من التخريب، وكذا التحقق من صدق املعلومات املنشورة فيه

                                                           

  .ويكيبيديا، مرجع سبق ذكره) 1(

  .166فيصل أبو عيشة، مرجع سبق ذكره، ص  )2(

  .ويكيبيديا، مرجع سبق ذكره )3(
(4) Marcel Danesi, Op.Cit, p 305. 
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     ومقرها فلوريدا "Wiki Media"" ويكيميديا"من خالل مؤسسة  "Wikipedia"وتعمل ويكيبيديا "     

 يف الواليات املتحدة األمريكية، وهي املنظمة املسؤولة عن مجع التطبيقات اليت حتمل امسا ممتدا لويكيبيديا

"Wikipedia" واملشاريع الشقيقة".  

  :)1(ما يلي "Wikipedia"ويضم مشروع الويكيبيديا "

يهدف لتوفري  عبارة عن مشروع تعاوين تشاركي،وهو  "ar.wiktionary.org"قاموس ويكاموس على *

قاموس متعدد اللغات لكل اللغات ومنها العربية مع توضيح أصول وجذور الكلمات، وطريقة اللفظ، وكافة 

  .املعاين يف كل ااالت

  .لكترونية جماناالذي يهدف إىل توفري الكتب اإل "wikibook.Org" لكترونية العامليةمشروع املكتبة اإل*

  "wikisource.org"املتعددة اللغات، وموسوعة مصادر ويكي  "wikiquote.Org"موسوعة االقتباسات *

، األدبيةكالرسائل ، حد حقوق الطبع والتأليف هلاأوهي مستودع للنصوص اانية احلرة املشاعة اليت ال ميلك 

  ....الكتب، احملاضرات الدينية

تكتبها  أننه املصدر احلر لألخبار اليت ميكن أوهو يشري إىل  "Wikinews"و الويكي اإلخباري أالويكي نيوز *

من مجيع أحناء العامل حلظة نشرها يف االنترنت لتغطي طيفا واسعا من االهتمامات،  األخبار، وهو يقدم أنت

         "كريتف كومونوز"ن ويكي نيوز يعتمد على أدوات من إوبعكس مجيع مشاريع ويكيبيديا، ف

"Creative commons "لترخيص حقوق امللكية لألخبار اليت تنشر فيه.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .212، مرجع سبق ذكره، ص اإلعالم اجلديدعباس مصطفى صادق،  )1(
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  ظهور الشبكات االجتماعية كأحد أشهر وسائل اإلعالم االجتماعي: املبحث الثالث

العديد من التطبيقات احلديثة يف تقدمي خدمات اإلنترنت، كما ظهرت  2.0واكب ظهور مصطلح الويب      

تقنية  2.0سبل جديدة للتواصل بني جمتمع مستخدمي اإلنترنت، وهو ما جعل البعض يظن خطأً بأن الويب 

فلسفة أو أسلوب جديد لتقدمي خدمات ي ه –كما أوضحنا مسبقاو– 2.0جديدة، ولكن يف الواقع أن الويب 

هذه اخلاصية جتسدت يف العديد من النماذج ، ميز خبصائص معينة من أبرزها تعظيم دور املستخدماإلنترنت يت

، اليت خلقت بيئة تواصلية على اإلنترنت ولعل من أبرز هذه النماذج مواقع الشبكات االجتماعيةوالتطبيقات، 

     نترنت شعبية نظرا مواقع اإلجديدة جذبت إليها مجاهري كبرية، وهذا ما جعلها حتتل الصدارة ضمن أكثر 

سنحاول تناول مفهوم هذه باملوضوع ملا توفره من خصائص تفاعلية، وكذا تكنولوجية، ومن هنا ولإلملام 

 .الشبكات وتطورها، وكذا دورها يف بناء العالقات االجتماعية، ومناذج عن أشهر مواقعها

  

  تعلى اإلنترن مفهوم الشبكات االجتماعية: املطلب األول

  

كات االجتماعية تلبية حلاجات بولقد كان ظهور الش نترنت وسيلة للقاء الناس بعضهم ببعض،ظلت اإل     

ظاهرة متيز الشبكة، األمر الذي ولد جيال "األفراد املتمثلة يف التواصل والتفاعل الذي أصبح يف الفترة األخرية 

   هو مشاركة املستخدمني " 2.0الويب "لكترونية، فاملبدأ الذي يوفره اجليل اجلديد من جديدا من املواقع اإل

وجد أكثر املواقع شعبية           أيف حمتويات املواقع، حيث يقومون بابتكار حمتوياا أو تعديلها، وهذا ما 

نترنت، يستطيع حتقيق ن أي شخص يريد أن يكون جزء من شبكة اجتماعية عرب اإلإنترنت، ولذلك فعلى اإل

         نترنت أداة مثلى تتيح جتمع عدد كبري متثل الشبكات االجتماعية على اإلو ،)1("ذلك عرب هذا الويب

  .من املستخدمني الذين يشتركون يف نفس االهتمامات، وتسهل بذلك التفاعل فيما بينهم

اتصالية نه استعري للداللة على ظاهرة أ إال عرف يف علم االجتماع الشبكات االجتماعية هو مفهوم قدميو     

، للداللة على هذا النوع من املواقع إضافة بعض الكلمات إىلجديدة، ومن هنا يذهب بعض الباحثني اجتماعية 

أو مواقع  ،"Network Online Social" "نترنتالشبكات االجتماعية على اإل"عبارات مثل  أصبحتحبيث 

 .هذه الظاهرة اجلديدةتستخدم للداللة على  "Social Network Site" "الشبكات االجتماعية

                                                           

  .79، مرجع سبق ذكره، ص اإلعالم اجلديدعباس مصطفى صادق،  )1(
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  :ةـغـــل-1

       وإمنا التالحم،  صطداماإلشبك، يشبك، والتشابك يكون شبكة حبيث ال يعين أمأخوذة من فعل "     

أي أو ..أو اخلطوط أو األفكار أو اجلهودط، أو األسالك، أو األلياف، أو الطرق وأي تالحم جمموعة من اخلي

لتكون يف النهاية نسيجا متكامال وظيفته احتواء  مادة أخرى ملموسة أو غري ملموسة، مرئية أو غري مرئية

واإلحالة دونه ودون أشياء  الشيء أو ضمه أو محايته أو قنصه أو اصطياده، أو القبض عليه، أو احملافظة عليه

   .)1(..."أخرى غري مرغوب فيها

   :اصطالحا

حبسب جمال استخدامها، إال أن النقطة املشتركة اليت متيز استخدام  "reseau"ختتلف معاين كلمة شبكة      

    والعالقات  ،جمموعات من أفراد: "ففي علم االجتماع تشري كلمة شبكة إىل ،"الربط"مصطلح شبكة هو 

  ، ميكن )أفراد(جمموعة من العالقات بني كيانات اجتماعية : "، أو هي)2("اليت حتافظ على عالقة أولئك بآخرين

   .)3("...عالقات مشاركة، صداقة، : أن تكون االتصاالت بني هؤالء األفراد على سبيل املثال

          الربط بني واحد أو عدد من أجهزة الكمبيوتر، مع كثري : "يف علم املعلوماتية فهي تشري إىلأما      

  .)4("الطرفيات املتباعدة، بواسطة عدة طرق للنقلمن 

موقع الويب الذي يسمح لألفراد " :أاعلى  نترنتالشبكات االجتماعية على اإلف يومن هنا ميكن تعر     

على سبيل ( األعضاءغريه من للربط علنا مع  ،"profile" وحترير صفحة ملف شخصي، ملكية، نضمامإلبا

نه مل يبتعد كثريا عن مفهوم أ، ومما يالحظ على هذا التعريف )5("مع أعضاء آخرين ، والتواصل)املثال أصدقاء

نه دمج بني تعريف الشبكات االجتماعية يف علم االجتماع وكذا إبل علم االجتماع للشبكة االجتماعية، 

اجلغرايف، كانت الشبكات االجتماعية تتم بني أشخاص جيمعهم البعد  أن، فبعد املعلوماتيةعلم تعريفها يف 

أصبح األفراد داخل البيئة االتصالية " حيث عرب وسيط تكنولوجي، وعن طريق موقع ويب،نشأ أصبحت ت

                                                           

  .178 ص ،2002قسنطينة،  ):جامعة منتوري(، خمرب علم اجتماع االتصال نترنت، الفقر، اللغةالعوملة، اإلفضيل دليو وآخرون،  )1(

(2) Laurent Collée, Sécurité et vie privée sur les réseaux sociaux, Master en gestion de la sécurité des 

systèmes d’information: Faculté de Droit, d’Economie et de Finance: université du Luxembourg, 2009, p 12. 

Site : www.cases.public.lu/fr/public.lu/fr/publication, 30/11/2010, 17:02. 

(3) Philipe Torloting, Op.Cit, p 10. 

(4) Laurent Collée, Op.Cit, p 12. 

(5) Panayiotis Zaphiris, Chee Siang Ang, Social Computing and Virtual Communities, Taylor & Francis 

Group: New york, 2010, p 265. 
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اجلديدة يتمتعون بقدرة على خلق فضاءات اتصالية افتراضية يلتقون فيها ظرفيا كأسلوب تعبريي جديد ميكنهم 

 .)1("من االتصال باآلخرين

اليت قد وبعض خصائص الشبكات االجتماعية فقط،  إىلنه يشري أولكن ما يؤاخذ على هذا التعريف      

 ،"Facebook" "بوكفايس: "مثل" التشبيك االجتماعي" تنطبق على بعض املواقع اخلاصة بالعالقات االجتماعية

     …،"Fliker"" فليكر"، "Youtube"" اليوتيوب"مثل  أخرىوليس على مواقع ، ..."MySpace""ماي سبيس"

الفئة  أناليت ينظر هلا املستخدمون على أا مواقع للتبادل وليس للتواصل وتكوين العالقات االجتماعية، حيث و

تركز على تبادل احملتويات أكثر من العالقات بني باعتبار أا  اقع هلا خصائص متيزها عن األوىلالثانية من املو

  .األفراد

 أي أو، موقع ويب" :أاتعريف الشبكات االجتماعية على  إىل "Broadly"" براديل" وقد ذهبتهذا      

  .)2("نترنت الذي يسمح لألفراد بالتفاعل مع بعضهم البعضمن االتصال عرب اإل آخرنوع 

 بغض النظر عن نوعية هذا التفاعلعنصر التفاعل نه أضفى أمشل من سابقه، كما أويعد هذا التعريف      

ويعترب التفاعل خاصية مميزة ملواقع ...إذا كان يف شكل تبادل ملفات، أو ربط عالقات اجتماعية، وطبيعته

 نترنت يف وقت مبكرتطبيقات اإل مسحت"بصفة عامة، حيث  2.0ولتطبيقات الويب الشبكات االجتماعية، 

 _خصوصا الويب_نترنت اإل تتطورعندما ، خالل شبكات مغلقةمن  للناس بالتواصل يف جمموعات صغرية

كرب، أ، كما أمكنهم التواصل حبرية نترنتعدد األشخاص الذين يستخدمون اإل وأصبحت شبكة مفتوحة، زاد

  .)3("وعالنية أكثر من أي وقت مضى

نترنت، يسمح مصطلح يشري إىل موقع على شبكة اإل"وهناك من يعرف الشبكات االجتماعية على أا      

ويقال عن الشبكة  ،"profile" "بروفايل"بطاقة تعريف افتراضية غالبا ما تسمى للمستخدم بالتسجيل وإنشاء 

رسائل عامة أو شخصية، : اجتماعية عندما تسمح باملشاركة مع أعضاء آخرين مسجلني على نفس الشبكة أا

  .)4(..."ألعاب، ،صور، أشرطة الفيديو  وصالت،

          بطاقة هوية املستخدم على الشبكات االجتماعية فإنه يعترب  "profile"" بروفايل"بالنسبة للـو     

امللف الشخصي  أو "profile"ن له هوية افتراضية متمثلة يف إكما لكل فرد هوية واقعية، فف ،نترنتعلى اإل

                                                           

  .سبق ذكره مرجعيامني بودهان،  )1(
(2) Carla Mooney, Online Social Networking, Gale: New york, 2009, p 10. 

(3) Loc.Cit. 

(4) Laurent Collée, Op.Cit, p 12. 
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 الشبكةموقع الذي يتكون من جمموعة من البيانات اليت متيز مستخدما عن غريه، وتشكل بطاقة تعريفه على 

   وهذه  ،، مبا ميكنه من التواصل مع أفراد آخرين واملشاركة معهم يف خمتلف األنشطة واملواضيعاالجتماعية

املشتركني يف الشبكة  مجع بيانات األعضاء"على حيث تقوم لشبكات اإلجتماعية هي الفكرة الرئيسية ملواقع ا

    والذين يبحثون عن ملفات  املصاحل املشتركة على الشبكة حىت يتجمع األعضاء ذو اويتم نشر هذه البيانات علن

  .)1("اخل... أو صور

تقوم على مبدأين، ميكن تلخيصهما على النحو " نترنتعلى اإل"ومنه ميكن القول أن الشبكات االجتماعية      

  :)2(يتاآل

  .أصدقاء أصدقائي هم أصدقائي-1

 .أصدقائياألشخاص الذين يشتركون معي يف نفس االهتمامات هم -2

، "Nicole Elisson"ليسون أوزميلها نيكول  "Dana Boyd"ويعد التعريف الذي قدمته كل من دانا بويد      

حد أشهر التعاريف وأكثرها استخداما من طرف الباحثني، واللذان يشريان إىل أن الشبكات االجتماعية أ

"Social networks"  بناء ملفات  )1 :نترنت، واليت تتيح لألفرادمواقع خدمات على شبكة اإل"هي عبارة عن

 حتديد قائمة املستخدمني اآلخرين الذين يشتركون معهم يف االتصال،  )2عامة، شبه عامة وفق نظام حمدد، 

نه ميكن اعتبار إوذا ف ،)3("عرض والتنقل بني قوائم اتصاالم، واليت أعدت من طرفهم داخل النظام )3و

أا  "Dana Boyd"، حيث ترى دانا بويد وثيق عالقات الصداقةتلتواصل وللالشبكات االجتماعية وسيلة 

التسمية اليت  أنوتعترب   مع األصدقاء القدامى، أكثر من كوا وسيلة لتكوين صداقات جديدة، تصالوسيلة لال

تعرب حقيقة عن طبيعة هذه  ، ال"freind List of"صال ائم االتوتطلقها بعض مواقع الشبكات االجتماعية على ق

         ن االتصال ال يعين بالضرورة الصداقة مضلال، أل "األصدقاء"ميكن أن يكون مصطلح : "العالقات، حيث تقول

، وال تكون دائما يف شكل صداقات، )4("تواصل الناس خمتلفة أسباب أنيف االستعمال اليومي للمعىن، كما 

 .....تكون عالقات مهنية، تبادل مصاحل وإمنا قد

                                                           

  .www.alyaseer.net/vb/showthread.php?  ،09/03/2011 ،17:30 :متاح على املوقع هبه حممد خليفة، قاعة شوقي سامل، )1(
(2) Laurent Collée, Op.Cit, p 12. 

(3  ) Danah Boyd, Nicole .B.Elisson, social network sites: definition, history, and sholarship, journal of 

computer-Mediated communication, issue 13, 2008, p 211. Site: www.onlinelibrary.wiley.comdoi, 09/12/2010,  

14: 54. 

(4  ) Ibid, p 213. 
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نه وعلى الرغم من االختالفات بني الباحثني على إعطاء تعريف موحد للشبكات أومنه ميكن القول      

      أصبحت فعال ظاهرة تستحق الدراسة نظرا للشعبية الكبرية أا األهم  ، يبقىعلى اإلنترنت االجتماعية

عرض أخبار "أا تقوم على خاصة واط الشباب وكذا تأثريها الكبري عليهم، اليت حتظى ا، السيما يف أوس

مثرية اجتماعية، فنية رياضية أو سياسية وغالبا ما تكون هذه األخبار متبوعة بصور ومقاطع فيديو، وما يزيد 

ميكن  األمر إثارة إمكانية مشاركة املوقع ونشره عدة مرات، إضافة إىل فتح اال على التعليقات حيث

        ، )1("أو املنخرطني يف الصفحة إبداء رأيهم يف كل مرة بالتعليق عن أي موضوع" األصدقاء"لألعضاء 

هذه األخرية "يف فضاءات افتراضية، تدعيم التواصل والتفاعل بني أعضاء الشبكة االجتماعية يف  مما يساهم

بعبارة أخرى أصبح املكان أكثر حضورا يف املتخيل منه ، أي اجلديدة يف بيئة اإلنترنت التواصلية مكان أصبح هلا

  .)2("وحمتوياابواقعية شبكة اإلنترنت  واإلعتراف، رغم اإلقرار على حد تعبري مجال الزرن يف الواقع املوضوعي

         رة عن مواقع ويب، تتسم بقدر كبريعبا مواقع الشبكات االجتماعية أنميكن الوصول إىل ذا و     

من التفاعلية والديناميكية، مبا ميكن املستخدمني األعضاء من ربط اتصاالت وتكوين صداقات مع أشخاص 

هم ممن ، ومشاركتها مع غري...)نصوص، فيديو، صور(، كما متكنهم من حتميل خمتلف أنواع امللفات آخرين

  .يقامسوم نفس االهتمامات

  :نترنتعلى اإل خصائص الشبكات االجتماعية- 

 إنشاء املادة على" تعتمد وهي ،2.0بيقات ويب تتميز مواقع الشبكات االجتماعية بنفس خصائص جل تط     

ربوفيالت والتفاعالت اليت تتم عربها، فالعناصر املكونة للتواصل بني املشتركني املعروضة ديناميكيا من جمموع ال

من أنت؟ أين تقطن؟ يف أي مدرسة تلقيت تكوينك؟ ما هي ميوالتك الفكرية؟ (مستمدة من اهلوية االجتماعية 

إذ مل يعد مصمموا  خصوصيته، (Web 2.0)وهو ما يعطي اجليل الثاين للويب ) ما هي عقيدتك السياسية؟

لقد حسمت هذه التقنيات ...احملتوى مطالبني بتصميم املواقعاملواقع مطالبني بتوفري احملتوى كما مل يعد موفروا 

مبا قطع ...التشارك على حيث صار اهلرم املعلومايت قائما ،شكل الويب يف األلفية اجلديدة -ظاهرياولو –

                                                           

 ديسمرب،  19، 2619، جريدة األحداث، العدد جرائم قتل حتبس األنفاس حتمل على هواتف مراهقني .انتحار .اغتصابليندة سليماين،  )1(

  .16، ص 2010

  .مرجع سبق ذكرهمني بودهان، اي )2(
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، ومنه ميكن )1("نترنت واحلصول على ترخيص أممي حصري إلدارااإلالطريق أمام الرغبة يف االستئثار حبكومة 

  :فيما يلينترنت على اإلخصائص الشبكات االجتماعية  أهمتلخيص 

 :"Sharing") التقاسم(املشاركة -1

سائل االتصال، حيث وتعد الوسيلة األكثر مشاركة من بني ريب يف أن الشبكة العنكبوتية العاملية  ال     

            ا، تفعيل دور املستخدمني من خالل متكينهم من نشر املعلومات اليت يرغبون يف نشره سامهت يف

  .نفسها بني عدد كبري منهم واملشاركة يف املعلومات حىت تبادهلا مع غريهم من مستخدمي الشبكةو بل

يف خمتلف أنواع  -االهتماماتممن يقامسوم نفس -  غريهممشاركة ألفراد وتتيح الشبكات االجتماعية ل     

تتقاسم حول مركز  جمموعاتإنشاء والقدرة على التسجيل يف "املضامني، اليت حتظى باهتمامهم من خالل 

وامللفات وتبادهلا فيما بينهم،  الرسائلخمتلف إرسال واستقبال من ميكن أعضاء اموعة  مبا، )2("اهتمام مشترك

      املشاركة يف املعلومات وتبادهلا والتعاون "من أهم خصائصها  أول خدمة للويب كان على الرغم من أنو

طور  1992على شكل نصوص فقط، ويف سنة " املشاركة"من ولكن أول ويب مكن "يف خمتلف ااالت، 

   ، )3("متصفح ويب يستطيع معاجلة الصور باإلضافة إىل النصوص "Marc Andreessen" أندرسونمارك 

تطورا كبريا السيما مع ثورة املعلومات  "Sharing" "املشاركة"عرفت  ،اليت عرفها الويب ومع التطورات"

       بإمكان األفراد التعليق : الذي مكن املستخدمني من املشاركة يف احملتوى واملعرفة "2.0ويب "وظهور 

)4("ويكي لى مواقع املدونات، كتابة مقاالتع
والصور  نصوصال، يف االتصاالتومشاركة اآلخرين  

حد اخلصائص األساسية ملواقع الشبكات أاملشاركة ف، الشبكات االجتماعيةمواقع من خالل اخل …والفيديو

أمثلة ملموسة للتقارب االجتماعي من خالل خلق عوامل افتراضية أين  ، حيث تعد هذه املواقعاالجتماعية

  ....)مهنيةإعجاب، تقاسم اهتمامات، عالقات صداقة، (يتفاعل األفراد حبرية ويتصلون بعالقات تبادلية 

  

  

                                                           

 ،www.arabmediastudies.net :وقعمتاح على امل، 6-5ص،  ص اإلعالم واالتصال، لعلوم العربية البوابة، زمن الفايسبوكعامر بوعزة،  )1(

)15/12/2011 ،06:30(.  
(2  ) Jérome Bondu, Alain Garnier, Op.Cit, p 10. 

(3  ) Panayiotis Zaphiris, Chee Siang Ang, Op.Cit, p 153. 

(4) Ibid, p p, 15-16. 
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  :"Interactivity" التفاعلية2-

أهم مسات اتمع املعلومايت، وتعين من " :يعرف املعجم اإلعالمي حملمد منري حجاب التفاعلية على أا     

قدرة مستقبل االتصال على التعامل مع املشتركني اآلخرين وتبادل ردود األفعال املستمر ملعلومات ومكونات 

، مبعىن الربط الكامل بني مجيع )1("هذه الشبكة طبقا ملا يرونه من ردود أفعال، وهلذا تتميز التفاعلية بالتشبيك

العملية اليت يتوافر فيها : "أاعلى  "Durlak" "ديرالك" كات االجتماعية، وقد عرفهاالشب مواقع مستخدمي

هناك من يرى ن إبل ، )2("التحكم يف وسيلة االتصال من خالل قدرة املتلقي على إدارة عملية االتصال عن بعد

ميكن لكل متصفحي  أين "بعد التفاعلية"ما  إىلنترنت ختطت مرحلة التفاعلية الشبكات االجتماعية على اإل أن

 "منصة"نترنت مبثابة اإلنترنت أن يكونوا مرسلني للمادة اإلعالمية ومستقبليها يف آن واحد، حيث أصبحت اإل

 لألفرادميكن " عن طريق الشبكات االجتماعيةو فق احملتوى اإلعالمي يف اجتاهني،تضمن تد "Platform"أو 

والتعليق  للمشاهدة على شبكة اإلنترنت ودعوة اآلخرين الكتابة والصور والفيديو، واملوسيقى إرسال

املستخدم يف الشبكات االجتماعية ليس جمرد متلقي للمعلومة مثل وسائل اإلعالم التقليدية، كما أن  ،)3("عليها

خمتلف أنواع  إنشاءحىت  ، بلالتعديل ،اإلضافةرائه، التعليق على املوضوعات، آوإمنا لديه احلرية يف التعبري عن 

  .ونشرها احملتويات

  :"Six degrees of séparation" الدرجات الست لالنفصال3-

شخص يف العامل، وليكن يف اليابان  أي افتراض أن" مواقع الشبكات االجتماعية علىفكرة  تقومحيث      

ليه من خالل هؤالء األشخاص ستطيع التوصل إأ، و)أو أشخاص( "degree Six" درجات 6"تفصلين عنه 

ست  أوكل البشر متصلون فعليا ببعضهم البعض عرب ست درجات من املعارف ن أ، ويفيد هذا املفهوم بالستة

        وتعرف  قد يكون يل صديق له ابن عم درس يف الواليات املتحدة األمريكيةخطوات اجتماعية، فمثال 

 ) على األقل نظريا(، وعرب ست خطوات اجتماعية ميكن يل "وباماأالرئيس "من اجلامعة إىل صديق مقرب يف 

       ، إال أن نظرية1990، وعلى الرغم من أن الفكرة هلا جذور منذ )4("أن أكون متصلة بالرئيس األمريكي

                                                           

  .156 ، ص2004القاهرة، : ، دار الفجر للنشر والتوزيعاملعجم اإلعالميحممد منري حجاب، ) 1(

  .91 فيصل أبو عيشة، مرجع سبق ذكره، ص )2(
(3  ) Carla Mooney, Op.Cit, p 12.  

، ضمن كتاب الثقافة العربية يف ظل وسائط االتصال احلديثة، اإللكترونية بني اخلصوصية واحلريةمواقع الشبكات االجتماعية رشا عبد اهللا،  )4(

  .164- 163، ص ص، 2010 ،81 تأليف جمموعة من الباحثني، كتاب العريب، ع
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ميكروسوفت ن من ا، عندما قام باحث2006عتراف ا على نطاق واسع منذ سنة مت اإل"درجات لالنفصال  6

من احملادثات مليار  30بتحليل  "Jure Leskovec"" زكوفاكجري لو"و  ،"Eric Horvitz" "اريك هورفيتز"مها 

نه جيب على األقل إنشاء أوكشفت الدراسة ..."Messenger Live"مليون مستخدم لـ "180"لكترونية لـاإل

قبل أن يتمكنوا من التحدث مع شخص معني ال يظهر على قائمة اتصاالم وذلك  ،أشخاص 6.6عالقات مع 

  .)1("من احلاالت %78يف 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source: Laurent Collée, Op.Cit, p 20.  

 

  

  :أنواع الشبكات االجتماعية-

  :)2(االجتماعية لعل أمهها هناك تصنيفات عديدة ملواقع الشبكات     

   "SNSs" "Social Network Site sharing"ويرمز هلا بـ": التبادل" شبكات منصات املشاركة-

    ، مثال أصبح التحميل واملشاركة )فيديو وصوت(تسمح بنشر احملتوى للمستخدمني وغالبا ميلتيميديا      

  .االنترنت يف مقاطع الفيديو أسهل ويف متناول كل مستخدمي جمتمع

 ...."Dailymotion"، دايلي موشن "YouTube" يوتيوب: أمثلة

                                                           

(1) Laurent Collée, Op.Cit, p 19.  
(2) Philipe Torloting, Op.Cit, p 11. 

 الدرجات الست لالنفصال: 01 رقم الشكل
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   :الشبكات الشخصية والعامة-

، اهلدف من هذا النوع هو ببساطة تقاسم ...)موسيقى، قراءة،(كز اهتمام غالبا ما تتمحور حول مر     

   "التشبيك االجتماعي"التواصل تدخل ضمن هذا النوع مواقع ( "جمتمع الشبكات"هلوايات مع باقي اتمع ا

  )."Social networking"ما يطلق عليه باالجنليزية 

  ."Friendster" ," Skyblog", "MySpace",...:أمثلة

  :الشبكات الشخصية واملوضوعية-

السيارات، املوسيقى، : غالبا ما تعمل على نفس مبدأ الشبكات العامة، ولكنها تتمحور حول موضوع     

  ...املطبخ

  ."EonsCom ","Boompa":...أمثلة

  :الشبكات املهنية-

عناوين، ( احلقيقي للكلمة، إا توفر إمكانية الربط وتبادل املعلومات هي الشبكات األكثر جناحا باملعىن     

  ...).معلومات عن املؤسسات

 .6nergies, Viaduc, LinkedIn, OpenBC: أمثلة

   :على اإلنترنت نشأة الشبكات االجتماعية

بكثري، إال أا تعد  2.0سبقت ظهور مصطلح الويب قد مواقع الشبكات االجتماعية  أنعلى الرغم من      

خصائص ومسات خدمات  احلديثةتوفر يف الشبكات االجتماعية ت، حيث "2.0الويب "من ضمن تطبيقات 

فمواقع الشبكات "، ، وهو ما متيزت به عن الشبكات االجتماعية القدمية2.0اإلنترنت يف بيئة الويب 

، )1("منذ مخس سنوات فقط إالعلى الرغم من أن جنمها مل يبزغ  ةلكترونية ليست باجلديداالجتماعية اإل

 1997مواقع الشبكات االجتماعية انطلق سنة  ن أوىلإووفقا لتعريف الشبكات االجتماعية يف الوقت احلايل ف"

"Six degree.Com" وتصفح قوائم األصدقاء ألصدقائهم، والذي مسح للمستخدمني بإنشاء ملفات، وقائمة ،

  .)2("1998ابتداء من سنة 

وقسم اتمع  ،1995الذي بدأ يف عام " ،"Classmatte.com" موقع سبقته مواقع أخرى مثل وهذا املوقع      

   األمريكي إىل واليات وكل والية تشتمل على املناطق الداخلية وكل منطقة ا عدد من املدارس املتاحة 
                                                           

  .163- 162رشا عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص ص،  )1(
(2  ) Danah Boyd, Nicole .B.Elisson, Op.Cit, p 214. 



89 

 

واليت تشترك يف هذا املوقع، وميكن للفرد البحث من خالل هذا التقسيم حىت يصل إىل املدرسة اليت كان 

ين للتواصل فيما بينهم من خالل هذا املوقع، وال تزال ينتسب هلا وجيد ا زمالء له ويرشح بعض الزمالء اآلخر

 مسح لألفراد قد "Classmatte.com"على الرغم من أن موقع "، و)1("هذه الشبكة تعمل حىت اآلن بنفس الفكر

باالنضمام، وتصفح الشبكة للبحث عن أفراد آخرين منضمني أيضا، لكن مل يكن بإمكان املستخدمني إنشاء 

األول الذي مجع بني هذه  "Six degree.com" أصدقاء حىت سنوات الحقة، وكانوائم ق أوملفات 

حاول حتديد ورسم خريطة موعة من العالقات احلقيقية، بني أشخاص "يعترب أول موقع  حيث، )2("الصفات

يرتبط  أنإىل أن كل فرد ميكن  "Six degree"مصطلح  ويشري"، )3("حقيقيني، يستخدمون أمساءهم احلقيقية

، - أصدقاء أصدقائك- الدرجة املوالية إىلبسلسلة طويلة من العالقات اليت تبدأ من أصدقائك املقربني، تنتقل 

 - فاق عدد مستخدميه مليون مستخدمحيث - ، ورغم التطورات اليت عرفها املوقع)4("وحىت الدرجة السادسة

 كان بأنه ∗، وقد وصف من قبل مؤسسه)2001ة نكان ذلك س(توقف بصفة ائية مل يكن مرحبا، ونه أ إال

ظهرت أو تعارف عليها من جانب  2.0هذه الفترة مل تكن تطبيقات الويب "ويف ، )5("ألوانه اسابق"

مكاا يف بيئة  تقد أخذومل تكن التقنيات املصاحبة والربجميات وثقافة التحاور  ،مستخدمي شبكة اإلنترنت

واليت تركز على استخدام  "Web Based"الويب، ولكن نشأت الشبكات اليت كانت تعتمد على بيئة الويب 

  .)6("غرف الدردشة والرسائل اإللكترونية وغريها

احملاوالت بعده مل تتوقف، حيث مثل هذا املوقع  أنإال  "Six degree" وعلى الرغم من توقف املوقع     

     جمموعة  2001وحىت  1997ذا ظهرت منذ سنة واألساس لظهور شكل جديد من املواقع االجتماعية، 

وكلها عانت من نفس املشاكل ، …,Asia avenue, Blak planet, Live journale:من مواقع الويب مثل

  .املادية

 "األصدقاء": انطالق مواقع يفنترنت على اإلاالنطالقة الفعلية ملواقع الشبكات االجتماعية "وتتمثل      

"freind" ماي سبيس"و" "MySpace" فايسبوك"و" "Facebook" تعد هذه املواقع األكثر شهرة بني املواقع ،

                                                           

  : ، متاح على املوقع08، ص استخدام الشبكات االجتماعية يف تقدمي خدمات مكتبية متطورةأماين مجال جماهد، ) 1(
informationstudies.net/images/pdf/86.pdf، )05/04/2010 ،11:13.(  

(2  ) Danah Boyd, Nicole .B.Elisson, Op.Cit, p 214. 

(3  ) David KirkPatrick, the face book effect, Simon & Schuster: New York, 2010, p 68. 

(4  ) Loc.Cit. 
∗  JKLV abcVSix degree.Com  defgeرو وjkا Lه"Andrew Weinrreich." 

(5) Laurent Collée, Op.Cit, p p, 15-16. 

  .08مرجع سبق ذكره، ص أماين مجال جماهد،  )6(
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يعترب املوقع الذي و 2002ويعترب املوقع األول هو األقدم حيث مت إطالقه عام  ،نترنتاالجتماعية على شبكة اإل

شارك يف تطوير الصفات املشتركة ملا يطلق عليه املواقع االجتماعية حيث جند فيه قوائم األصدقاء الذين 

  .)1(..."وإمكان إرسال الصور وتسجيالت الفيديو ،جيمعهم اهتمام واحد

 لغوغه خليفة أنعلى  "freindster"ولقد عرف املوقع يف البداية جناحا سريعا، وكان الناس يتحدثون عن      

"Google" غوغلمن " مليون دوالر 35" رفض صفقة بـ صاحبه أن، حىت "Google"  بعد ونه أنفسه، إال

ء خدمات اهلاتف، وضعف مرتبطة بذلك الوقت مثل سو(هذه الفترة تعرض املوقع إىل مشاكل مادية وتقنية 

     ، "Facebook" "فايسبوك"و "MySpace"" ماي سبيس"، وكذلك ظهور العمالقني ...)اإلنترنت تدفق

      لفرق املوسيقيةل "MySpace"" ماي سبيس" ستخداما، ولقد كان 2003يف  أفقد بد" ماي سبيس"أما 

   .حد األسباب الرئيسية لنجاحهأ" Indie rock" مثل

التكافلية بني لكن العالقات " ماي سبيس"املصدر الوحيد لنمو "مل تكن الفرق وعلى الرغم من أن هذه      

، "freindster"" فرنددستر"السابقني لـ املستخدمنيعلى التوسع على " ماي سبيس"ساعدت الفرق واملعجبني 

يف حني الفرق ترغب أن تكون قادرة على االتصال باملعجبني : منافع متبادلةلفرق واملعجبني النشطني كان ل

  .)2("يتوقون إىل االهتمام من طرف فرقهم املفضلةاملعجبون 

بشعبية كبرية يف بدايته، حيث كان يعترب من أكثر مواقع  "MySpace"" ماي سبيس"ولقد حظي      

   "Facebook" "فايسبوك"السيما بعد ظهور الشبكات االجتماعية استخداما، ولكنه عرف تراجعا فيما بعد 

 مليون 648 جلبت إليه أكثر منبشعبية كبرية،  ىأصبح حيظ حيث، هذا األخري والتطور الذي عرفه، 2004يف 

، "Microsoft"ومايكروسوفت  ،"Google" بعد كل من غوغل ة، حمتال بذلك املرتبة الثالث2010يف سنة  ∗زائر

ن عدد املستخدمني كما أ ،2007كل يوم منذ بداية عام  التسجيالت اجلديدة من 250.000لديه متوسط "و

    معا أكثر  يتقامسون، ويوميا يتصفحون همما يقرب من نصف ،كل ستة أشهر يفتضاعف تقريبا يالنشطني 

، )3("أسبوعكل  إخباريةقصص صور وومالحظات ، وإرسال مدونات تشمل، احملتوىمليار قطعة من  1 من

                                                           

  .163رشا عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
(2  ) Danah Boyd, Nicole .B.Elisson, Op.Cit, p 217. 

فايسبوك تتصدر خرائط : تقرير، أمين عبداهللا انظر .comescoreموقع حسب التقرير الذي نشره  2010هذه األرقام ختص شهر نوفمرب  ∗

  .www.swalif.net ،16/03/2011 ،15:35 :، متاح على املوقعالشعبية للشبكات االجتماعية حول العامل
(3  ) Joel Comm, Op.Cit, p 03. 
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ظهرت  كما"، )1("املوقع األكرب واألسرع من حيث النمو يف العامل "Facebook"" فايسبوك"أصبح "وذا 

، "2004ظهر عام الذي " Fliker"مثل موقع الفلكر "اليت تم بالصور ، من الشبكات االجتماعية أخرى أنواع

"2005فرباير  05الذي بدأ يف  "YouTube"مثل اليوتيوب "ونشر مقاطع الفيديو 
)2(.  

 نترنت مبختلف اللغاتويعرف الوقت احلايل منوا كبريا يف عدد مواقع الشبكات االجتماعية على اإل     

الكبري  اإلقبال، ولعل خري دليل على أعدادا كبرية من املستخدمنيإليها جذبت وحيث فرضت نفسها ، والبلدان

يتقدمهم  شعبية يف العامل األكثرموقع  500راكز متقدمة من بني ها ملعدد كبري من احتالل ، هوالذي تالقيه

وذلك ...املركز الثالثيف  يوتيوب وبعدهل، غوغالذي حل يف املركز الثاين بعد  "Facebook"" فايسبوك"

2010لسنة  حسب موقع اليكسا
الرسم التايل وموقع،  200حاليا  الشبكات االجتماعية ويفوق عدد ،)3(

  .نترنت وتطورهاأبرز الشبكات االجتماعية على اإل سنوات ظهوريبني  "Dana Boyd"دانا بويد للباحثة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

(1) Laurent Collée, Op.Cit, p 16. 

  .أماين مجال جماهد، مرجع سبق ذكره )2(

  .مرجع سبق ذكرهاليكسا،  )3(
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Source: Laurent Collée, Op.Cit, p 17. 

 

 نترنت وتطورهابرز مواقع الشبكات االجتماعية على اإلأيوضح سنوات ظهور  :02 رقم الشكل
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  والعالقات االجتماعيةعلى اإلنترنت الشبكات االجتماعية : املطلب الثاين

  

 ثر أنترنت منذ نشأا دورا كبريا يف جمال التعارف وتكوين العالقات االجتماعية، وهو ما لقد أدت اإل     

من خالل غرف على التركيبة البشرية وطبيعة العالقات بني األفراد، فأصبح التعارف بني األفراد يتم افتراضيا 

كان أين  الشبكات االجتماعية يف الوقت احلايل، على خالف ما كان سائدا يف السابقاحلوار والدردشة، مث 

ولعل ذلك ما تنبأ به  شكلة للعالقات االجتماعية،العوامل املأهم حد أالبعد اجلغرايف والتقارب بني أفراد اتمع 

"Philippe Breton" النترنت، مع أناس لن ا من خاللسندخل يف املستقبل القريب يف عالقات " عندما قال

  .)1("الشبكة عن طريقنراهم أمامنا، فكل اتصال وعالقة وكل مقابلة ستتم من اآلن فصاعدا 

حتقيق "والشك أن للعالقات االجتماعية أمهية كبرية يف حياة األفراد واتمعات وذلك لدورها الكبري يف      

الترفيه والتسلية واملودة والصحبة، كما أا أيضا جتنبنا مساوئ اإلنعزال والوحدة وتؤكد إحساسنا بقيمتنا، 

تعترب ومن هنا ، )2("وتبادل وجهات النظر معهمومتكننا من تبادل الود مع اآلخرين، ومشاركتهم يف الرأي 

 ،)SNS(")3(املركز لتجمع أنشطة أعضاء مواقع الشبكات االجتماعية"هي  الصداقة وإقامة العالقات االجتماعية

   هرة عاملية واسعة االنتشار بصورةالشبكات االجتماعية على اإلنترنت أصبحت ظا"أن " فريزر ودوتا" ويرى

 "hi5" وهاي فايف "Facebook" وفيس بوك "MySpace"فاملواقع اليت من قبيل ماي سبيس  ،ال تصدق

ويتم ...يعد أعضاؤها اآلن مبئات املاليني يف مجيع أحناء العامل، "Friendster"وفريندستر  "Orkut"ت وأورك

االجتماعية  مواقع الشبكاتأما عن احلوافز اليت تدفع الناس لالشتراك يف ...اعتناقها حبماسة من قبل الشباب

                                                           

(1) Philippe Breton, le culte de l’internet,une menace pour le lien social?, la découverte: paris, 2000, p 96. 

اململكة العربية  :، معهد اإلدارة العامة)خنبة من أعضاء قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم: ترمجة(، االتصال والسلوك اإلنساينروبن، برنت ) 2(

  .365 ، ص1991السعودية، 
(3) Panayiotis Zaphiris, Chee Siang Ang, Op.Cit, p 267. 
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احلوافز املهنية : فهي أسباب متعددة ومعقدة، ميكن تقسيمها على حنو من التبسيط املفرط، إىل فئتني واسعتني

يفعلون ذلك بالدرجة األوىل  "LinkedIn"دن فاملهنيون الذين يشتركون مبواقع مثل لينك ،واحلوافز االجتماعية

بناء على حسابات عقلية مرتبطة باهتمامام اخلاصة حبيام املهنية، يف حني أن معظم املراهقني الذي جيمعون 

حيث يكمن احلافز  ،ال يسعون لتحسني آفاق حيام املهنية "MySpace"على موقع ماي سبيس " األصدقاء"

جتهم الغريزية غري العقالنية لعقد روابط اجتماعية تقوم على القيم الرئيس وراء تفاعلهم االجتماعي يف حا

 .)1("واملعتقدات واألحاسيس املشتركة وما إىل ذلك

  :على مواقع الشبكات االجتماعية التقليدية والعالقات العالقات االجتماعية •

يف السنوات األخرية استخدام  أللتعبري عن صداقة هلا أمهية خاصة لنا، ولقد بد" "العالقة" تستخدم كلمة     

هذه الكلمة بطريقة حمددة للداللة على صداقة من نوع خاص تشري إىل صلة جنسية منظمة متفق عليها بني 

شخصني، كما تشري إىل صالت أخرى بني الوحدات االجتماعية، كالصلة بني املعلم والطالب، والزوج 

ن مصطلح العالقات االجتماعية إف وباختصار، )2("..بن، وصاحب العمل واملوظفوالزوجة والوالدين واإل

       تربطهم مادة معينة أو مصلحة ) سواء كانا فردين أو مجاعتني(نسق معني ثابت يشمل طرفني "يشري إىل 

  االجتماعيةن العالقات أوميكن القول بشكل آخر ...قيمة معينة تشكل قاعدة لتفاعلهم أو اهتمام معني، أو

  .)3("املنظم بني شريكني على أساس خطة حمددةهي نسق التفاعل 

     العالقات االجتماعية قد تأثرت بطريقة ما بالتطورات اهلائلة املتتالية اليت حدثت "مما الشك فيه أن و     

وهو ما يهيئ الفرصة  ،يف اتمعات يف ظل العوملة، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات وتقنية اإلنترنت

قد تكون جذرية يف االني املادي واملعنوي الذي تتخذه وتتشكل يف إطاره خمتلف مناذج العالقات لتغريات 

  .)4("االجتماعية

                                                           

  : ، متاح على املوقع2009، -دراسة يف الفرص الكامنة واملخاطر املستترة- العالقات االجتماعية عرب اإلنترنت، إبراهيم إمساعيل عبده )1(      
www.asbar.com/ar/contents.aspx.11/04/2011 ،10:54.  

  .357- 356برنت روبن، مرجع سبق ذكره، ص ص، ) 2(

  .99 ، ص2007اإلسكندرية،  :، دار املعرفة اجلامعيةسوسيولوجيا اتمعمجال جمدي حسنني،  )3(

  .، مرجع سبق ذكرهإبراهيم إمساعيل عبده )4(      
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 أدت"فقد ، )1("الشبكة العنكبوتية إبداع اجتماعي أكثر من كونه إبداعا تكنولوجيا" وما دامت     

       بذلك وأسهمت البعض، ببعضهم البشر بعالقة باآللة اإلنسان عالقة استبدال إىل اجلديدة التكنولوجيات

 تراعي جديدة قيم قيام - الكثريين رأي يف -واقتضت اإلنساين، السلوك حتكم اليت القيم إىل النظرة تغيري يف

 غري املاضي يف سائدا كان عما عديدة جوانب يف ختتلف واليت اآلن، القائمة والعالقات واألفكار االجتاهات

  .)2("البعيد

اختالفات بني كل من العالقات االجتماعية التقليدية والعالقات االجتماعية عرب على الرغم من وجود و     

 هماأن هناك العديد من السمات املشتركة بينفال أحد يستطيع أن ينكر  ،الشبكات االجتماعية على اإلنترنت

ففي كال النوعني يتجمع األفراد على قاعدة من املصاحل املشتركة، والقيم املتقامسة بينهم، وبالتايل فهي "

بكل بساطة نقل للشبكات االجتماعية التقليدية على الويب، مع إلغاء  - الشبكات االجتماعية على اإلنترنت_

هذا أن  يرى"الذي " عابد اجلابري"ذهب إليه وهو ما ، )3("احلدود اجلغرافية، والزمنية، وإىل حد ما النفسية

عاملنا الواقعي املعتاد، أو يف إمكانه أن يضمها مجيعها اتصال يضم مجيع أنشطة  "عامل اإلنترنت"العامل اجلديد 

ويضم أشياء جديدة أخرى، فقط مع هذا الفارق وهو أن مجيع أشيائه وأنشطته تسمى بأمساء يسبقها أحد 

   أما هوية األشياء ،األول يدل على التحكم، والثاين معناه عن بعد. "télé"، وتلي "cyber"املقطعني، سيرب 

مبعىن أن االتصال فيه يتم عن بعد  ،"virtuel" :اليت حيتويها واألنشطة اليت تتم فيه فتتحدد بالوصف اعتباري

  .)4("وعرب رموز

مع الشبكات االجتماعية، "عندما قال يف نفس االجتاه  "Wesch Michael"" ميشال ويش"ذهب  وقد     

عرب الشبكات االفتراضي  ومن هنا يشكل الفضاء ،)5("وجها لوجه االتصال حتاكي ألاألفة  مع هناك سحر

  .)6("حماكاة رقمية للفضاء الفيزيائي التقليدي"االجتماعية على اإلنترنت 

كل من العالقات االجتماعية التقليدية والعالقات  الفرق األساسي بنيويذهب بعض الباحثني إىل أن      

يف العامل اجلغرايف الذي يعد أساسيا يف تكوين العالقات الشبكات االجتماعية يكمن مواقع االجتماعية عرب 

                                                           

  .08 ، ص2005القاهرة،  :، الس األعلى للثقافة)أمحد شفيق اخلطيب: ترمجة(، نترنتاللغة واإلديفيد كريستال،  )1(

  .26 ، ص2001القاهرة، :العربية النهضة دار، املعلوماتية الثورة حتدي: االتصال وتكنولوجيا العربالرمحن،  عبد الفيصل )2(
(3) Manuela Teixeira, L’émergence de réseaux sociaux sur le Web comme nouveaux outils de marketing,   

p 33, site: www.michelleblanc.comimagesreseaux-sociaux-marketing.pdf, 30/11/2010, 17: 38. 
 .يامني بودهان، مرجع سبق ذكره) 4(

(5) Carla Mooney, Op.Cit, p 18. 

  .21ص  ،2001بريوت،  :، مركز دراسات الوحدة العربيةالفضاء املعلومايتحسن مظفر الرزو، ) 6(
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         كلما زادت الفرصة  ،فكلما اقترب الشخص منا يف مكان إقامته وكلما اقترب منا فيزيائيا"التقليدية 

حنوه، وإقامة روابط صداقة معه، إال أن هذا العامل غري متوفر يف العامل االفتراضي ألنه ال ميكن  يف االجنذاب

النظر إىل معناه اجلغرايف، واالجنذاب حنو شخص معني ال يكون أيضا اعتباطيا، ولكن حاجز اجلوار قد يعوض 

    إال اللغة الفرنسية مثال ال ميكنه بعوامل أخرى كاللغة اليت ميكن أن حتدد فضاءات التفاعل، فالذي ال يتقن 

  .)1("مع مجاعات تستعمل لغات أخرى أن يتفاعل

إضافة إىل أن العالقات االجتماعية التقليدية عادة ما ختضع موعة من احملددات الدينية والثقافية      

      ، حيث يشترك أفرادها يف جمموعة من القيم اليت تنظم العالقات فيما بينهم داخل جمتمع ...واالجتماعية

جتماعية على اإلنترنت فهي ال تعترف بأي عن طريق الشبكات اال اليت تتكونالعالقات من اتمعات، أما 

    لف الثقافات تبني خمعينة ومن هنا فقد أدى هذا االحتكاك نوع من احلدود أو القيم، وال حتكمها ثقافة م

  .)2("ظهور هيكلة اجتماعية من نوع جديد، برزت بوصفها نتيجة حتمية ملتطلبات عصر املعلومات"إىل 

ن العالقات االفتراضية على مواقع الشبكات إفال النوعني العالقة يف ك إلزاميةوبالنسبة إىل مدى      

الناس يرون  أن" "جورج هومانس"يرى  إذ" االجتماعية غري ملزمة بنفس درجة العالقات التقليدية الفيزيائية

والثمن  انطالقا من الفائدة، أي الفرق بني كمية ما جيزى به الشخص من وراء عالقة ما اآلخرينعواطفهم جتاه 

فكلما كانت اازاة كبرية والثمن ضئيال كلما كان هناك اجنذاب حنو هذه  ،األخريةهذه  إياهالذي تكلفه 

ن الشخص خيتار عالقاته اليت تستجيب حلاجاته العالقة، فهذه النظرية تنطبق كثريا عن العالقات االفتراضية أل

 أشياءلعالقة ايف الوقت ذاته ال تلزمه هذه ولكنه  ،العالقاتفهو جيين فائدة من وراء هذه  ،ورغباته وهواياته

  .)3("العالقةتفانيا يتعدى حدود  أومعتربة 

كن تبيان أهم الفروقات بني الشبكات االجتماعية التقليدية، والشبكات االجتماعية على الويب من هنا ميو     

  :كاآليت

  

  

  

  

                                                           

  .69 حسيبة قيدوم، مرجع سبق ذكره، ص )1(

  .34 ص، حسن مظفر الرزو، مرجع سبق ذكره )2(

  .71 حسيبة قيدوم، مرجع سبق ذكره، ص )3(
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 االجتماعية على الويبالشبكات  الشبكات االجتماعية التقليدية

 إلغاء احلدود-  على أساس جغرايف                        - 

 تبىن على مصاحل مشتركة-  تبىن على مصاحل مشتركة- 

 )من حيث املبدأ(بدون حدود -  .حمددة بسبب القيم االجتماعية، الدين- 

 )الفعلي(انتشار املعلومة يف الوقت احلقيقي -  انتشار حمدود للمعلومة- 

سلطة قادة الرأي حمدودة مع حضور يف وسائل - 

 اإلعالم التقليدية أو أنشطة شخصية

التأثري . حضور قادة الرأي على االنترنت مهم جدا- 

 يف الوقت احلقيقي ومضاعف 

نشر وتشجيع االختراع واالبتكارات حمدودة - 

باألماكن الفيزيائية، أو عن طريق وسائل اإلعالم 

 .صالالتقليدية الالزمة لالت

نشر وتشجيع االختراع واالبتكارات يف الوقت - 

 .احلقيقي

    موجودة أو حمدودة  املعلومات الشخصية غري- 

 .يف مجاعات اإلنتماء

 عرض املعلومات الشخصية عن األعضاء - 

 .اإلنترنتعلى 

Source: Manuela Teixeira, Op.Cit, p  .33  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الشبكات االجتماعية التقليدية، والشبكات االجتماعية على الويبيوضح الفرق بني : 02اجلدول رقم 
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 :استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت يف جمال العالقات االجتماعية •

يتمثل استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت يف جمال العالقات االجتماعية يف اجتاهني أساسيني      

 .فهي إما تستخدم للتواصل مع أصدقاء سابقني، أو لربط عالقات صداقة جديدة

  :التواصل مع األصدقاء السابقني-1

أن أغلب الشبكات االجتماعية        "يكية تشري بعض البحوث اليت أجريت يف الواليات املتحدة األمر     

وهناك مواقع متخصصة يف هذا اال مثال  ،)1("على اإلنترنت تستخدم للحفاظ على العالقات املوجودة سابقا

"Copaindavant.Com"  والذي ميكن األفراد من لقاء )2(ماليني عضو 10يف فرنسا الذي يقترب من ،

، ويف هذا اإلطار ترى ...أشخاص افترقوا عنهم لسبب أو آلخر مثل أصدقاء اإلبتدائي أو الثانوي إىل غري ذلك

أن الشبكات االجتماعية على اإلنترنت هي وسيلة لدعم العالقات السابقة،  "Danah Boyd"الباحثة دانا بويد 

من املهم اإلدراك أن الصداقة على مواقع الشبكات : "ت حقيقية وتضيفوليست وسيلة فعالة لتكوين صداقا

        االجتماعيةالشبكات ف ،)3("_التقليدية_االجتماعية واقعيا هي أضعف من العالقات خارج اإلنترنت 

بني جمموعة من املعارف واألصدقاء، كما متكن  االجتماعية احلياةهي شبكة مواقع فعالة جداً يف تسهيل "

بعضهم البعض وبعد طول سنوات ومتكنهم أيضا من التواصل املرئي والصويت  االتصالصدقاء القدامى من األ

)4("بينهم االجتماعيةوتبادل الصور وغريها من اإلمكانات اليت توطد العالقة 
.  

  :إقامة عالقات جديدة-2

سهل إنشاء الشبكات االجتماعية على اإلنترنت من إمكانية البحث عن صداقات مع أفراد من خمتلف      

وبالتايل بإمكان املستخدم ربط عالقات جديدة، مع أشخاص   ...أحناء العامل، إما من خالل اإلسم، الوظيفة

عرق أو اجلنس أو الدين، وهذا       من خمتلف الثقافات يقامسونه األفكار واالهتمامات دون اعتبار لعوامل ال

الدرجات الست "عمل الشبكات االجتماعية على اإلنترنت، أي  ما تؤكده الفكرة األساسية اليت يقوم عليها

فهي تتيح إمكانية االتصال بأي شخص يف العامل عرب ست خطوات اجتماعية، ومن هنا قد تنشأ  " لإلنفصال

                                                           

(1  ) Miltiadis D. Lytras, Patricia Ordóñez de Pablos, Social Web Evolution: Integrating Semantic 

Applications and Web 2.0 Technologies, Information science reference: New York, 2009, p 61. 

(2  ) Jérome Bondu, Alain Garnier, Op.Cit. p 09. 
(3  ) Panayiotis Zaphiris, Chee Siang Ang, Op.Cit. p 268. 

  .مرجع سبق ذكرهشوقي سامل، . هبه حممد خليفة، قاعة د )4(
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أو عالقات عارضة تنتهي مبجرد اية اللقاء األول، فالعالقات العارضة إما عالقات محيمة تستمر ملدة طويلة 

ميكن أن يتبادله أي إنسان مع أي إنسان آخر، فليس فيها ما يوحي "هي اليت يتبادل فيها أطراف العالقة كالما 

املوضوعات  بوجود أمهية تذكر هلذه العالقة بالنسبة ألي من املتحدثني، زد على ذلك أن هذه احملادثة تنقصها

اليت تتعلق بشخصية املتحدثني أو حىت مبوضوع احلديث، أو مبعىن آخر ال يديل أي من املتحدثني مبعلومات   

عن شخصيته وآرائه ومعتقداته إال بشكل سطحي ال يعول عليه، كما نالحظ بوضوح خلو هذه احملادثة     

  .من التعبري عن حقيقة ما يشعر املتحدثون

ظ أن املشاركني يف العالقات احلميمة يتبادلون املعلومات فيما يتعلق حبيام الشخصية وآرائهم ولكننا نالح     

 العالقات"هذا النوع من  وغالبا ما يتميز، )1("عن احلياة واملوت واملرض، وشعورهم حنو اآلخرين وحنو أنفسهم

 حبرية التعبري يتم حبيث شخصيا، منها كان ما خاصة املتبادلة، البيانات وصدق بالعفوية، االفتراضية والتفاعالت

 نوع تنشأ شخصني، بني جدية بطريقة االتصاالت استمرار ومع العالقة، أطراف هذه فيه يرغب شيء كل عن

املباشر  بااللتقاء األحيان من كثري يف تنتهي وطيدة، عالقة إىل الوقت مرور مع تتحول واليت املتبادلة، الثقة من

 .)2("بينهما تفصل طويلة مسافة كانت ولو حىت ،)لوجه وجها(

وعادة ما تكون العالقات احلميمة طويلة املدى حيث يسعى الطرفان للحفاظ على العالقة، بينما العالقات      

فلن تكون لذلك إال نتائج حمدودة وخسائر شخصية يسرية "العارضة هي عادة قصرية املدى، حىت إذا انتهت 

فإذا انزعجنا        "، )3("حتدد بوضوح التصور واألفعال اليت يتوقعها الطرف اآلخرال ...ألن هذه العالقات

  .)4("من شخص ما يف إحدى اللقاءات االفتراضية فإننا ميكننا جتاهله بسهولة ووقف االتصال به

  

  

  

  

  

                                                           

  .367 روبن، مرجع سبق ذكره، ص برنت) 1(

، مرجع سبق - واتمع الفرد على واالنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة-لكترونية اإل والدردشة احملادثة منتدياتإبراهيم بعزيز،  )2(

  .89 ص ذكره،

  .366 روبن، مرجع سبق ذكره، ص برنت )3(

  .71 حسيبة قيدوم، مرجع سبق ذكره، ص )4(



100 

 

  :نترنت على العالقات االجتماعيةتأثري الشبكات االجتماعية على اإل •

          الشبكات االجتماعية مواقع والسيما  ،اجلديدة االتصاللقد اختلف الباحثون حول تأثري تكنولوجيا      

ثريها بني من يرى أن تأ :على العالقات االجتماعية، وانقسم رأي الباحثني يف هذا اإلطار إىل اجتاهني رئيسيني

  .عكس من ذلكجيايب، وبني من يرى الإ تأثري على العالقات االجتماعية هو

 مبسائل لتزامببعض اإل بعضهم أفرادها يربط جمموعات تنشئها تواصلية فضاءات"يرى فيها  جتاه األولفاإل     

    حتولتا أ هو تاإلنترن مزايا بني" من أن الزرن مجال األستاذ، ويف هذا اإلطار يرى )1("مشتركة وقضايا

 جهة والقدسية، ومن والعبادة التأليه حد إىل تنترناإل وصلت والوجداين، لذلك الروحي للفراغ معوض إىل

 وزواج صداقة صالت ربط يف فاعل إىل فتحولت لألسرة كمعوض االجتماعي للتواصل أداة إىل حتولت أخرى

حيث يتالقى الناس من أماكن " قرية كونية"مظاهر حتول األرض إىل "ويعتربها كثريون من  ،)2("ناجحة

حتسني العالقات االجتماعية يتم من خالل حترير "ن إ، وذا ف)3("معا يف غرفة مرتليةمتباعدة، وكأم جيلسون 

الفرد من القيود اجلغرافية أو الصحية أو غريها حيث تعمل على بناء عالقات اجتماعية قائمة على أساس 

  ...عن معايري أخرى كالدين، أو العرقبعيدا  )4("االهتمامات املشتركة

   تعمل "أن الشبكات االجتماعية وغريها من تكنولوجيات االتصال احلديثة يرى اجتاه ثاين بينما هناك      

حيث أن االستخدام املتواصل واملفرط ، )5("على ندرة االتصاالت الشخصية القائمة على املواجهة الشخصية

وجها لوجه، وحيدث  يهدد بشكل مباشر كيان العالقات احلقيقية" على اإلنترنتملواقع الشبكات االجتماعية 

قطيعة بني األفراد، مما يؤدي إىل زوال النسيج االجتماعي التقليدي، وحلول نسيج اجتماعي افتراضي حمله، 

 العالقات نسيج يؤذي تنترنلإل الطويل التصفح"، كما أن )6("يتميز بانعدام محيمية اجلوار والتقارب

 التواصل، وخسارة وفقدان نطواءالناس، واإل عتزالاك االجتماعيةاملشكالت  من الكثري ويسبب االجتماعية

                                                           

 .يامني بودهان، مرجع سبق ذكره )1(

بريوت، : مركز دراسات الوحدة العربية ،"تاملعلوما وثورة العرب": ضمن كتاب، نترنتواإل اجلديد اإلعالم عن تساؤالتمجال الزرن،  )2(

  .122-121 ص، ، ص2005

  .85 عبد احلليم محود، مرجع سبق ذكره، ص )3(

  .125 ، ص2008 القاهرة،: ، عامل الكتبدراسات يف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال والرأي العامبسيوين إبراهيم محادة،  )4(

  .126 ، صاملرجع نفسه )5(

، اجلزائر: ، دار اخللدونية"وسائل اإلعالم واتمع" :كتاب، ضمن دة وأثرها على ثقافة املستعملنيوسائل االتصال اجلديإبراهيم بعزيز،  )6(

  .182 ص ،2010
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 اهلوية ال جيعل األفراد ، إضافة إىل أن القدرة على تغيري)1("األبناء على األسرية الرقابة وضعف األصدقاء

     هويته اليت التصقت بوجوده  بن إحساس الفرد بالقدرة على تغييأل"يف هويام وال يف عالقام صادقني 

       نترنت، ستشعره مبزيد من اإلحساس باألمان، والقدرة نقل بني مواقع شىت على اإلتالفيزيائي، عندما ييف العامل 

 نه متلبس مبمارستها، وتوفر هذه اخلاصية تربة خصبة حلصول كثري أعلى ممارسة أفعال ال يريد أن يعلم الغري 

  .)2("من االحنرافات السلوكية بعيدا عن أنظار الغري

     العالقات االجتماعية على الشبكات االجتماعية تأثري مواقع السابقني ميكن القول أن  االجتاهنيخالل من      

ن كانت تؤثر سلبا على العالقات وجها لوجه مع املقربني إفهي وفقط،  اجيابيإفقط أو  أن يكون سلبياال ميكن 

  .عالقات مع أشخاص من خمتلف املناطق والبلدانتؤدي إىل ربط تقرب املسافات ووالعائلة واألصدقاء، إال أا 

  

  نترنتمناذج عن أشهر الشبكات االجتماعية على اإل: الثالث املطلب

  

  متيزه  ومسات نترنت وتتنوع، حيث أن لكل موقع خصائصتتعدد مواقع الشبكات االجتماعية على اإل     

ونظرا عن غريه، وتبقى خاصيتا التفاعلية، ومشاركة املتلقي مها اخلاصيتان املشتركتان بني جل هذه املواقع، 

، هذه املواقع أشهرعن موقع اخترنا مناذج  200لتعذر ذكر كل مواقع الشبكات االجتماعية اليت فاق عددها 

كرب أيف العامل، من بينها  اهر شعبية ظوال أكثرواليت مل تعد جمرد مواقع ويب بقدر ما أصبحت تشكل أحد 

شبكة عامة تقدم خدمات وهي  "Facebook" فايسبوكني، ومن حيث النمو شبكة من حيث عدد املستخدم

، "تبادل الصور"، و"التشبيك" التواصل االجتماعي: مها أساسيتنيتشتهر خبدمتني  أا إالومتنوعة خمتلفة 

  هذا املوقع نظرا لكونه  خترنااوقد  ،إصدارام خرآوالذي يشتهر بالترويج للفنانني  "ماي سبيس"وكذلك 

مث شبكة اجتماعية من النوع الذي يركز على تبادل احملتوى  املواقع شعبية عند الشباب واملراهقني، أكثرمن 

      ، وقد أدرجنا هذه النماذج تبادل مقاطع الفيديو شبكات أشهر و أحدوه "YouTube موقع يوتيوب"

 .على سبيل املثال ال احلصر

  

                                                           

  .173 ص ،2007، 573 العدد العريب، جملة ،نترنتاإل وهوس العربية األسرة املصري، محدأ وليد) 1(

  .294حسن مظفر الرزو، مرجع سبق ذكره، ص  )2(



  

السيما يف الوطن _تماعية على اإلطالق

وهو ال ميثل منتدى اجتماعيا " ،)1("ت

  .)2(" بواسطتها ما يشاء

مكان أين ميكن أن يلتقي " إىليشري ي 

، )3("...ت عامة مع األصدقاء، العائلة

  ...صل مع جمموعات االهتمام واألفراد

        مستخدمني االنضمام لل ميكن...ماعي،

أيضا إضافة أصدقاء، وإرسال  ألفرادن ل

التبادل هي " ممارسة الفايسبوك"س يف 

ص به إضافة إىل املعلومات الشخصية، 

خص اهتماماته، ومن هذا اخلليط الذي 

 .)5("لياآديناميكيا و "Profile" وفايل

سرى للصفحة الرئيسية له، وهي ملف 

وملف مكان التسوق، ...لف الرسائل

  : وقع، متاح على امل2.0واملكتبات  2.0

(3) Sherry Kinkoph Gunter, Teach Your

(4) Todd Kelse, Social Networking Spa

New York, 2010, p 26. 
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                   :"Facebook"وك ـسب

أبرز الشبكات االجتماع "Facebook"" يسبوكاف"ى أن 

اإلنترنتل عاملا خاصة لدى الكثريين من مستخدمي 

يفعل بوا أناعدة تكنولوجية سهلة، بإمكان أي شخص 

جمتمع افتراضي  نهأعلى  "Facebook" "بوكفايس"ف 

واتصاالت ع ،تبادل صور، فيديو، ومعلومات أخرى

 مشتركة، والتفاعل حول اهتمامات متبادلة، والتواصل م

حد مواقع التواصل االجتماعيأ" :نهأعلى  فتعرفه 

تنظمها املدينة، ومكان العمل واملدرسة واملنطقة وميكن ل

فالقاعدة األساس يف"، )4(.."حتديث ملفام الشخصية

اخلاص ب" يلاالربوف"حياول كل مشترك أن يضع يف ، ك

واملواد متعددة الوسائط اليت تلخ ،وأفكارهعن ميوالته 

وصفحة الربوفايل تغري كل حلظة حمتويات الصفحة األوىل

ملشتركيه ستة أنظمة تطبيق على اجلهة اليسر_ فايسبوك

ذكرات، وملف اموعات، وملف األحداث، وملف

                            

2.0مدخل إىل دراسة الويب  :جليل الثاين من خدمات اإلنترنتاخليفة، 

www.journal.cybrarian، 22/02/2011 :11 :16. 

 . 218 مرجع سبق ذكره، ص، اإلعالم اجلديد ق،

 Yourself Facebook, Sams: United States of America, 2010

g Spaces_ From Facebook to Twitter and Everything In

 .05 سبق ذكره، ص 

 

ايسبــفموقع  -1

ال خالف على أ"     

، وقد شكل ع_العريب

فقط، وإمنا أصبح قاعد

وميكن تعريف      

تباد: األفراد ويتفاعلوا

املشاركة يف أعمال مش

ويكيبيديا  أما     

إىل الشبكات اليت تنظم

رسائل إليهم، وحتدي

والتقاسم واالشتراك

الروابط اليت تعرب عن م

يكونه املشتركون تتغري 

فايسب_مينح املوقع"     

الصور، وملف املذكرا

                                      

حممود عبد الستار خليفة )1(
brarians.info/index.php?

عباس مصطفى صادق، )(2
2010, p 05. 

ing In Between, apress  :  

مرجع سبعامر بوعزة، ) 5(
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الذي يسمح بالعثور على أشخاص هلم  "Ilinke" ضمن ما يتميز به نظاموملف آخر حول الفيديو، ومن 

  .)1("االهتمامات املوسيقية نفسها

نه ظاهرة أذهلت العامل فزيادة على العدد أميكن احلديث عن فايسبوك كموقع عادي، بل ميكن القول  ال     

أنا أرى " :"John Walford" جون ولفورد عنهوقد قال وا يف العامل، الكبري من املستخدمني، يعد أكثر املواقع من

لشخصي، اميكنها فتح احلوار بني الناس، ليس بديال عن التواصل  اليت  دوات من بني أخرىاألحد أ" فايسبوك"

  .)2("ولكن أكثر كآلية ربط فعالة  للبقاء على اتصال دائم

الصعود الصاروخي ملؤسسة فايسبوك األمريكية وتعاظم شعبية شبكتها االجتماعية أهم  قد يكون"     

نترنت يف السنوات األخرية، فقد ساد االعتقاد أن زمن النجاحات السريعة اخلاطفة األحداث اليت شهدا اإل

ن السوق اجلديدة قد تقامستها الشركات الكربى أ، وأوالثروات العمالقة بسبب الشبكة قد انتهى قبل أن يبد

املؤسسة ومن الصعب مبا كان الصمود إزاء تنامي إمرباطوريات املعلومات هذه بعد أن احتلت كل املواقع 

السريع وحتوله إىل ظاهرة ثقافية اتصالية على املستوى الكوين  "Facebook"" فايسبوك"املتقدمة، لكن جناح 

ن التميز التكنولوجي أنترنت ونه ال يوجد كبري يف السوق اجلديدة لإلأثبت أو ،)3("كذب هذه التوقعات

  .واإلبداع هو السبب الرئيسي للتفوق والنجاح

"Mark zuckerberg" "زوكربريغ"بعد أن فكر " فايسبوك"فكرة إنشاء موقع "جاءت ولقد      
يف تسهيل  ∗

التواصل إذا مت بنجاح، سيكون له شعبية جارفة،  عملية التواصل بني طلبة اجلامعة على أساس أن مثل هذا

وكان يف األصل مصمما "، )4("2004سنة " فايسبوك"موقعه  "Mark zuckerberg" "زوكربريغ"أطلق و

قاصرا على طلبة  "Facebook"استمر موقع فايسبوك "وقد  ،)5("اجلامعات/ ملساعدة الطلبة يف الكليات

أن خيطو خطوة أخرى  "Mark zuckerberg" "زوكربريغ"اجلامعات واملدارس الثانوية ملدة سنتني مث قرر 

                                                           

  .218 مرجع سبق ذكره، ص، اإلعالم اجلديدعباس مصطفى صادق، ) (1

(2) Todd Kelse, Op.Cit, p 52. 

 . 01 عامر بوعزة، مرجع سبق ذكره، ص3) (

فتشتغل يف جمال الفيزياء، برزت مواهبه  "كارين"عيادة لطب األسنان أما أمه  "Edward"من عائلة يهودية تقيم يف نيويورك، ميتلك أبوه ادوارد  ∗

إليه ورغبت يف انتدابه وضمه إىل قائمة مطوريها وهو مل ينه بعد  "Microsoft"نه لفت أنظار ميكروسوفت أيف جمال الربجمة منذ وقت مبكر حىت 

    ".Facebook"طلق الشبكة االجتماعية اختار مواصلة الدراسة اجلامعية يف هارفارد وهناك أ "تسجيبيل "دراسته الثانوية، لكنه على عكس 

 .17 ، ص594، العدد 2010جويلية  20 إىل 14ر، جريدة اخلرب األسبوعي، من الطفل الذي رفض مليار دوالهلام غازي، إ )(4

(5) Miltiadis D. Lytras, Patricia Ordóñez de Pablos, Op.Cit, p 59. 
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سنة خارج جمتمع  13لكل من هو أكثر من _)1("لألمام، وهي أن يفتح موقعه أمام كل من رغب يف استخدامه

الرواج الكبري الذي  بعد سنتني من انطالقه، هو ولعل السبب الرئيسي يف فتح املوقع أمام اجلميع" ،_اجلامعة

    األمر الذي شجعه على توسيع قاعدة من حيق هلم الدخول  "Harvard" "فاردرها"لقيه املوقع بني طلبة جامعة 

  .)2("اجلامعية سعون إىل التعرف على احلياةإىل املوقع لتشمل طلبة جامعات أخرى أو طلبة مدارس ثانوية ي

نترنت انطلق أساسا كوسيلة لدخول اإل" "Facebook" "فايسبوك"ن إمن الشبكات االجتماعية فوكغريه      

     ، )3("مع شيء ما مشترك ومن مث تبادل املعلومات مع بعضهم البعض نضمام إىل جمموعة من الناسواإل

من الصعب استيعاب حجم النمو " أصبح ألعداد املستخدمني والعائدات املالية الضخمةالكبري ومع النمو 

 2008يف بداية ...، 2006يف خريف منذ حلظة أن افتتح على املستخدمني من غري الطلبة " فايسبوك"العاملي لـ

      مليون  145، ...لغة 35أمكن استخدامه بـ 2008مشروع الترمجة اجلديد، ويف اية " فايسبوك"افتتح 

      نترنت يف العامل من مستخدمي اإل %30..ات املتحدة األمريكيةمن املستخدمني النشيطني خارج الوالي

، وبعد هذه الفترة عرف فايسبوك ارتفاعا ملحوظا لعدد )4("%11.11، بارتفاع قدره "فايسبوك"على 

مليون  1مليون مستخدم وكان ينمو حبوايل  350إىل أكثر من  2009اية "املستخدمني حيث وصل يف 

     115هو اآلن الشركة الرائدة يف السوق يف " فايسبوك"موقع  ،)5("دولة 180مستخدم جديد يف اليوم يف 

مليون مستخدم حىت  600بوك يساوجتاوز عدد أعضاء ف"، ...بلدا يف أربعة أركان العامل 132من أصل من 

 األرضيةيف الكرة  االجتماعيةعن خرائط انتشار الشبكات  Vincos.it تقرير موقع حسب( شهر ديسمرب احلايل

2010(")6(.  

تماعية وجود شبكات أخرى مفتوحة ومغلقة دف كلها إىل خدمة العالقات االج"وعلى الرغم من      

حد أثرياء العامل أ 2008ن لفايسبوك جاذبية غريبة أصبح مارك بفضلها سنة إف...والصداقاتوتنمية اخلربات 

، كما )7("البليون دوالر 2009الشهرية، بل إن ثروته جاوزت سنة  "فوربس"األربعمائة املصنفني يف جملة 

      األمريكية متقدما بذلك  "Times"" تاميز"جملة  من طرفيسبوك كرجل العام، امؤسس ورئيس موقع فاختري "

                                                           

 .17 مرجع سبق ذكره، ص ،الطفل الذي رفض مليار دوالرهلام غازي، إ )(1

  .املكان نفسه )(2
(3) Todd Kelse, Op.Cit, p 26. 

(4) David Kirkpatrick, Op.Cit.p 275. 

(5) Loc.Cit. 

  .مرجع سبق ذكره، أمين عبداهللا) (6

  .04 عامر بوعزة، مرجع سبق ذكره، ص )(7
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كرجل العام  "فاينانشيال تاميز"الذي اختارته (وستيف جوبز  ،)مؤسس موقع ويكيليكس(على جوليان أسانج 

 يسبوك غير حياتنا وكيف نتعامل األن ف ،"Times"" تاميز"، وذلك حسبما قالت جملة )بسبب إطالق األيباد

  .)1("مع الناس واملعلومات إىل األبد

  :"Facebook"استخدامات فايسبوك  •

والشعبية املتزايدة له مل تأت من فراغ، وإمنا نتيجة ما يوفره " فايسبوك"الشك أن النمو السريع ملوقع      

  : )2(للعضو من استخدامات متعددة، وذات أمهية بالغة، ومن بني أهم هذه االستخدامات ما يلي

 ةالتواصل مع األصدقاء القدامى، وأعضاء العائل...العائلة،التواصل مع األصدقاء، ..ناسالتواصل مع ال- 

  .حول العامل، تكوين أصدقاء جدد تقامسهم اهتماماتك نتشرينامل

  ...متابعة نشاطات أصدقائك- 

  ...لبومات الصور،أاملشاركة يف الرسائل، الروابط، - 

  .التدوين مع ميزة مذكرات فايسبوك- 

  .كل أنواع التجمعاتو...سهرات حفالت،م األحداث ودعوة األصدقاء إىل تنظي- 

  . مع األصدقاء التسلية- 

  .إرسال هدايا افتراضية، اين ميالد، وأشياء رقمية أخرى- 

  .شبكات للتواصل مع أفراد يشتركون يف االهتماماتإىل جمموعات و نضماماال- 

  ...بشخص مشهور، سياسي، فرقة موسيقية تصبح معجب- 

  ."Facebook Marketplace"صفقات وجتارة أعمال يف  - 

  .املشاركة مبلخص، إجياد وظيفة، أو موظف- 

  التعاون يف مشاريع علمية يف العمل أو املدرسة- 

  .تسويق نفسك، منتجك، مؤسستك- 

فمن جهة يستهوينا توظيف الفضاء "بني مؤيد ومعارض، " فايسبوك"وختتلف وجهات النظر حول      

      جيابية، ومن جهة أخرى حنترز االجتماعي وتعزيز فاعلية املشترك اإلفتراضي للتبادل الثقايف والتواصل اإل

                                                           

  ، k.com/2010/12/27-www.tech :اTUV JKLMNح PQR، ؟2011يف  »اإلعالم االجتماعي« كيف سيكون حالعمار بكار،  )1(

05/04/2011 ،14:13. 

(2) Sherry Kinkoph Gunter, Op.Cit, p 08. 



مربيالية حة اإلخر من أسلآملنتج سالحا 

نما تتزايد شعبية بي ،لك الرفض والقبول

ص والروابط والصور والتفاصيل يف كل 

  

 املشتركة بني أغلب مواقع الشبكات 

وهو  ،)التشبيك االجتماعي( بالتواصل 

هين، والترويج لألعمال، ء والتشابك امل

 2003، هذا املوقع أطلقه يف سنة )2("ب

Tom Anderson "  سنتا مونيكا"يف "

وفقا ، 2008 جويليةزيارة يف العامل يف  

  .رنت

حبث عن أصدقاء والوصول  ،ني األعضاء

وميكنك  ،ور فيديو، وحتميل موسيقى

واستقبال رسائل بريدية على املوقع  

 تشبيكص االجتماعية لكل من مواقع ال

(3) Carla Mooney, Op.Cit, p p, 16-18. 

(5  ) Carla Mooney, Op.Cit, p p, 16-18. 
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هذا املنتج اعتبارات الشخصية وقد تذهب بنا الريبة إىل 

بني هذين املوقفني عديد املواقف األخرى تدور يف فلك 

 مشتركيه يوميا وتتدفق يف شرايينه مليارات النصوص و

  .)1("النهار

                    :"My Space"" سـي سبي

 وتكوين العالقات االجتماعية وتعميقها، السمة املش

أحد أهم املواقع اخلاصة بالت "MySpace"ماي سبيس 

اإللتحاق مبجتمع خاص وحتديد مواعيد لاللتقاء وا"من 

ات، والعثور على أصدقاء الدراسة القدامى واألصحاب

and Chris DeWolfe "" سون وكريس دو وولف

Santa Monica Califo"
)3(.  

 "SNS"أكثر مواقع الشبكات االجتماعية ثاين " سبيس

Alexa من قائمة جلميع أنواع املواقع على شبكة اإلنترنت

عقد صداقات بني األ: يهدف إىلويب موقع عبارة عن و 

 ميكنك من عمل صفحة خاصة بك، وحتميل صور 

 ،وقع على التليفون احملمول، ميكنك إعداد مدونة

اخلصائص ا"جيمع بني هو ذا و ،)4("دمات االجتماعية

  .)5("دونات

                            

 .01  سبق ذكره، ص

 .218 مرجع سبق ذكره، ص ،اإلعالم اجلديد ق،

 

 .31- 30مرجع سبق ذكره، ص ص، 

 

 

املعلومات" تسليع"من 

، وبني الثقافية اجلديدة

املوقع ويرتفع عدد مش

ساعة من ساعات النها

اي ســم"موقع -2

  

يعترب التعارف وت     

االجتماعية، ويعد ماي

ميكن املستخدمني من 

ومشاركة االهتمامات،

توم أندرسو"كل من 

California " كاليفورنيا

ماي سبي" يعترب"     

Alexa" اليكسا"ترتيب ل

هو  ماي سبيس     

ألصدقاء سابقني، ميكن

استقبال خدمة املوقع

وغريها من اخلدما...

وقدرات النشر باملدونا

                                      

عامر بوعزة، مرجع سب) 1(

عباس مصطفى صادق، )(2

أماين مجال جماهد، مرج )4(
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 يف البداية كتجمع ملشجعي الفرق املوسيقية، حيث كان يستخدم "MySpace"" ماي سبيس"نشأ "     

    كانت الفرق املوسيقية أداة تسويقية عظيمة  "Wolf"وحسب وولف ...للترويج ملختلف الفرق املوسيقية

 باستخدامنا هلم، حيب الناس التحدث" ماي سبيس"كل هؤالء املبدعني أصبحوا سفراء لـ: "البداية، يقوليف 

  .)1("وهكذا أقامت الفرق املوسيقية بيئة طبيعية للتواصل عن املوسيقى،

صفحة ملف حتتوي على صورة هلم، وبعض املعلومات  "MySpace"" ماي سبيس"ميلك أعضاء "      

الشخصية، قوائم األصدقاء، قوائم تعليقات األصدقاء، باإلضافة إىل ذلك،  أغاين، قوائم االهتماماتالشخصية، 

   .)2("فيديو، وصورمقاطع ، ومواقع املدوناتمثل يف صفحات أخرى،  ملعلومات" روابط"توجد وصالت 

ذات هيئة منطية، لكن ميكن لألعضاء جتاوز ذلك مع خلفيات  "MySpace" "ماي سبيس"صفحات ملف      

رسائل خاصة أو عن طريق الكتابة  إرسالعن طريق الصور، وأنظمة األلوان، ميكن االتصال باألصدقاء إما 

 ،ن طريق مدونتهمعأن يبثوا لكل أصدقائهم وميكن لألعضاء أيضا ، لتعليقات العامةل ات أخرىعلى مساح

  .صور وأفالم فيديو

مساحة شخصية، حيث ميكنهم التعبري عن أنفسهم " للمستخدمني "MySpace" "ماي سبيس"وذا يوفر      

ميكن ، إىل جمانية وسهولة استخدام اخلدمةحبرية، والتعرف على أصدقاء جدد بأسهل طريقة ممكنة، باإلضافة 

      حياته، ورغباته، معلومات مفيدة  مدونة ليحكي فيها عن: وظائف لصفحته الشخصية إضافة: للمشترك

  .أو العكس، نظاما لتقاسم، ونشر مقاطع الفيديو والصور، وأخريا منتدى لكل اتمع

 إعالناتمثل قائمة األحداث ملنطقة حمددة، خدمة  إضافيةخدمات " MySPACE" "ماي سبيس"كما يقدم 

  .)3("وأخريا منصة لتقاسم الفيديو واملوسيقى على الويب...قصرية، دليل للمدارس

مكانا إلبراز اهلوية والتعبري عن الشخصية، من خالل "يف أحوال كثرية  "MySpace" "ماي سبيس"ويعترب      

املظهر اخلارجي للملفات، األشخاص يف قوائم األصدقاء، وحمتوى التعليقات املكتوبة على صفحات امللف 

وقد يلجأ البعض الستخدام املوقع كمنرب من أجل إبراز الذات واحلصول على تقدير اآلخرين  ،)4("الشخصي

 السيما أن أغلب مستخدميه هم من املراهقني والشباب الذين يسعون دائما إىل التعبري " شهرة االفتراضيةال"

       املستخدمني ميزة إضافية تتمثل  "MySpace"" ماي سبيس"أفكارهم وانفعاالم، ومينح أنفسهم، عن 

                                                           

(1) Carla Mooney, Op.Cit, p 18. 

(2) Panayiotis Zaphiris, Chee Siang Ang, Op.Cit. p 267. 

(3) Philipe Torloting, Op.Cit, p 21. 

(4) Panayiotis Zaphiris, Chee Siang Ang, Op.Cit. p 269. 
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مبشاهدة الصفحة، وال يتطلب ذلك سوى " كأصدقاء"وضع امللف بصورة خاصة تسمح فقط ملن دخلوا "يف 

، اليت تستخدم يف بناء صفحات اإلنترنت كما يقدم أيضا آلة حبث HTMLمعرفة املعلومات األساسية للغة 

د يف هذا اال، حيث أكد ، وقد أثبتت الدراسات اختالفا بني األفرا)1("داخلية ونظام بريد الكتروين داخلي

الباحثون أن املراهقني األصغر سنا يتجهون إىل تفضيل إظهار هويتهم، بينما يفضل املراهقون األكرب سنا 

  .استخدام قوائم األصدقاء هلذا الغرض

، وظلت تتربع على عرش الشبكات االجتماعية إىل أن خرجت 2003عام " ماي سبيس"ظهرت شبكة "      

 2005، ويف جويلية ، وهنا تراجعت شعبية الشبكة)2("2006إىل العاملية عام " الفايسبوك"منافستها الشهرية 

    ،)3(مليون دوالر 580بـ "MySpace" "ماي سبيس" News Corporation" كوربوريشن نيوز"اشترت 

الشباب  األعضائه" األمن"وال شك أن أحد أهم القضايا اليت أثرت على شعبية الشبكة هي قضية 

ملفات  إلغاء، سنة أربعة عشرة أدىنوضع حد عمر "إىل " ماي سبيس"ـ ، أدى هذا القلق ب"...املراهقني"

تقييد املعلومات الشخصية من ملستخدمني الكبار أيضا ا نيكمتالغرباء الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر، و

ن هذه القضية إ، فقع الشبكاتامطروحة على كل مو األمنكانت قضية  وإذا، )4(..."اخلاصة م لألصدقاء،

ماي "هناك من يتهم وغلب مشتركيه من املراهقني والشباب، أون كنظرا ل" ماي سبيس"على  أكثرمطروحة 

لكثري من األنشطة غري املشروعة مثل تعاطي املخدرات وشرب الكحول يف أوساط  روج على أنه "سبيس

بني بالغني سية ناملوقع كان متورطا يف سلسلة من الفضائح اجل"بل هناك حديث عن أن خاصة، بصفة املراهقني 

، أمني املستخدمني السيما املراهقنيلت رغم اإلجراءات املتخذة من جانب املسؤولني عن املوقعو، )5("وقصر

 "ماي سبيس"قى مطروحة ليس على بمن امللفات والبيانات تأ، إال أن قضية حنرافاتالتجاوزات واإلمواجهة و

  .نترنت عموماغلب مواقع الشبكات االجتماعية ومواقع اإلأ علىفقط ولكن 

  

  

                                                           

 . 218 ، مرجع سبق ذكره، صاإلعالم اجلديد عباس مصطفى صادق، )(1

 .30 أماين مجال جماهد، مرجع سبق ذكره، ص )2(

(3  ) Danah Boyd, Nicole .B.Elisson, Op.Cit, p 217. 

(4) Panayiotis Zaphiris, Chee Siang Ang, Op.Cit, p 270 

(5  ) Danah Boyd, Nicole .B.Elisson, Op.Cit, p 217. 



 

 أي إرفاق إمكانية على املوقع فكرة 

 املستخدم يقوم أن فبمجرد مالية، فة

        العامل، حول األشخاص ماليني رياها

 فضال املصاحبة، التعليقات إضافة خالل

 ملف أمهية مدى عن لتعرب درجات س

يوضع هذا  "ذع نفسك"أو "  لنفسك

     ت للمشاركة يف الفيديو ااين الشعيب، 

ره بكامريا جهاز اهلاتف املتحرك لنقل 

      سياسية أو اجتماعية أو مجالية  أوفنية 

 ومت إنشاء ة لشبكات اإلعالم اجلديدة،

   جواد كرمي وهم" بال بايل"لومات 

Steve C".  

 املتحدة الواليات كاليفورنيا، برونو، ان

 ينشروها أن وأرادوا فيديو، مقاطع طوا

 فكرة تتبلور بدأت هنا ومن  الكبرية، 

 .520 ص مرجع سبق ذكره، ت

 . 521 مرجع سبق ذكره، ص ،ت
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          :     "Youtube"وب ـي

 وتقوم...اإلنترنت، شبكة على اإللكترونية املواقع هر

تكلفة أي دون اإلنترنت شبكة على الفيديو مقاطع 

لرياها امللفات هذه من عدد أي إرفاق من يتمكن ع

خال من الفيديو مقطع حول مجاعي حوار إدارة من دون

مخس من مكونة نسبية قيمة إعطائه خالل من فيديو

  .)1("املوقع مستخدمي ظر

بث لنف": على فكرة مبدئية هي "YouTube" "يوتيوب

نترنت للة األوىل، وهو يعترب أهم مكان يف شبكة اإل

ا أفالم من صنع اهلواة حول العامل بعضها مت تصويره ب

و مضحك أو مثري، وكثري منها مت إنتاجه لدواع فنية

  .)2("ملة ما م منتج الفيلأسالة شخصية حول مس

لنوعية لالتطورات اواحدة من أهم  "YouTube" وب

You" " بنك املعلومابواسطة ثالثة موظفني سابقني يف

teve Chen" وستيف شان ،"Chad Hurley"  شد هريل

سان مدينة يف "YouTube"" يوتيوب" موقع إنشاء كرة

والتقطوا األصدقاء، ألحد حفلة يف الثالثة األصدقاء كان

 امللفات يقبل يكن مل ألنه اإلمييل عرب إرساهلا ستطيعوا

)3("اإلنترنت شبكة على الفيديو
 .  

                            

نترنتملوقع اليوتيوب على شبكة اإل الشباب اجلامعي استخداماتني، 

 .216 ، مرجع سبق ذكره، صاإلعالم اجلديدق، 

نترنتملوقع اليوتيوب على شبكة اإل الشباب اجلامعي استخداماتني، 

 

وتيــيموقع  -3

أشهر أحد هو"     

 من تتكون ملفات

املوقع يف بالتسجيل

املشاهدون يتمكن كما

الفيدي ملف تقييم عن

نظر وجهة من الفيديو

يوتيو"يقوم موقع "     

الشعار يف الصفحة األ

إذ حتمل عليه يوميا أف

حدث ما غريب أو م

أو حىت إليصال رسالة 

منو يوتيوبويعترب      

YouTube"يوتيوب 

"Jawed Karim"شد ،

فكرة بدأت وقد"     

كان عندما األمريكية،

يستط ومل زمالئهم، بني

الفي أفالم إلرفاق موقع

                                      

رضا عبد الواحد أمني،  )(1

عباس مصطفى صادق،  )2(

رضا عبد الواحد أمني، ) 3(
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يريد السيما  ذيوبالتايل فكروا يف طريقة متكن املستخدم من إعادة لقطات الفيديو اليت يريد يف الوقت ال     

أ بد...تقاسم الفيديولوقرروا بناء موقع "، ...تسونامي مثالتلف القضايا كارثة اليت بثت يف التلفزيون حول خم

املاليني من أشرطة الفيديو القصرية للمشاهدين يف مجيع أحناء  يقدموهو ، وكان جناحه فوريا 2005يف نوفمرب 

مليون  79ولديه حاليا "، )1("مليار دوالر 1.6مقابل  "Google" "لغوغ" عام اشترته ظرفيف و ،العامل كل يوم

)2("مليار مشاهد 3مستخدم وحوايل 
.  

 يستضيف املوقع بأن األمريكية "Wall Street Journal" "جورنال ستريت وول" ـال صحيفة ذكرت"و     

 الستهالك مماثل البيانات تدفق حجم من قدراً املوقع استهلك ،2007 يف تريابايت 600 بسعة فيلم، مليون 6.1

 مارس ويف، دقيقة كل يف األفالم من تقريباً ساعة 13 رفع ويتم ، 2000عام يف اإلنترنت مواقع جلميع العامل

 "فالش األدويب" تقنية املوقع ويستخدم، يومياً أمريكي دوالر مليون حبوايل املوقع كلفة قدرت ،2008
 لعرض∗

 قبل من املنتج الفيديو املوسيقى، ومقاطع والتلفزيون، األفالم، مقاطع بني املوقع حمتوى ويتنوع املتحركة، املقاطع

  .)3("موظف 67 ب مزود حالياً وهو ،وغريها اهلواة

، لدوره يف إعطاء 2006قادت جملة تاميز األمريكية إىل تسميته كاختراع العام سنة " اليوتيوب"شعبية "     

إن اختيار  "Times" "تاميز"الفرصة لزواره جمانا إلنتاج وعرض مواد فيلمية على املوقع اإللكتروين، وقالت جملة 

املوقع اإللكتروين يعكس أمهية الدور الذي يلعبه اإلنترنت يف صياغة موازين القوى يف اإلعالم سواء عن طريق 

  .)4("املدونات، أو صور الفيديو أو منتديات احلوار عرب اإلنترنت

 "اليكسا"وحبسب موقع ، )5("مخسة مليارات مشاهدة ألفالم الفيديو 2008وقد سجل املوقع يف يوليو "     

"ALEXA" ن يوتيوبإنترنت فاملتخصص يف قياسات مواقع اإل "YouTube" ثالث  )2010خالل ( هو حاليا  

                                                           

(1) Martin Lister and others, New Media: a critical introduction, 2rd eddition, Routledge  : new york, 2009,      

p 225. 
(2) larry clavette and others, new media and the air force, p 12, site:  

www.af.mil/shared/media/document/AFD-090406-036.PDF, 24/02/2010,  20:16. 

إىل نوع من أنواع ومسات مواقع ن كانت متلكها شركة مايكروميديا، واالسم تعدى الربجمية أبعد " دويبأ"الفالش هو برجمية متلكها شركة  ∗

ومشروعات الوسائط املتعددة، وهو يستخدم لبناء الغرافيك والصور والكارتون والكتابة املتحركة جنبا إىل جنب مع استخدام الصوتيات  نترنتاإل

   .112- 111ص، ذكره، ص  سبقانظر عباس مصطفى صادق، اإلعالم اجلديد، مرجع  .والفيديو وتطبيقات التفاعلية يف مكان واحد

  . 521 ص مرجع سبق ذكره،، نترنتاليوتيوب على شبكة اإل ملوقع الشباب اجلامعي استخداماترضا عبد الواحد أمني،  )3(

، جانفي 76، جهاز إذاعة وتلفزيون اخلليج، العدد من كليبات الفيديو إىل البث املباشر، جملة اخلليج...اليوتيوبعباس مصطفى صادق،  )4(

   .21 ، ص2009

  .اليكسا، مرجع سبق ذكره )5(
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"Facebook" "فايسبوك"و ،"Google" "غوغل" بعد كل منيف العامل شعبية  أكثر املواقع
)1(.  

واألفالم الغنائية املصورة ومدونات الفيديو يتضمن املوقع أنواعا ال حصر هلا من الكليبات التلفزيونية      

  :وفق املنظومة التالية "يوتيوب"، ويعمل "بلوغنغ"و ما يطلق عليه الفيديو اليومية، أ

يستطيع املستخدمون حتميل، وتبادل مقاطع الفيديو وتسميتها يف مجيع أحناء العامل، وتصفح ماليني املقاطع  *

  .املستخدمون األعضاءاألصلية اليت قام بتحميلها 

   لتحاق ا وتسهيل االتصال مع من لديهم االهتمامات نفسها واالشتراك العثور على مجاعات فيديو واإل *

  .يف خدمة تبادل مقاطع الفيديو املقصورة على األعضاء، وحفظ املقاطع املفضلة، ووضع قوائم تشغيل املقاطع

، "أيأي يب "مواقع الشبكة اليت تستخدم تقنيات حديثة مثل مع " يوتيوب"ـدمج مقاطع الفيديو اخلاصة ب *

  .وأيضا جعل مقاطع الفيديو عامة أو خاصة

عرض مقاطعهم أو مبشاركة أصدقائهم وعائالم فيها بصورة خاصة عند  ،يستطيع املستخدمون اختيار *

  .التحميل

واليت حتظى بأكرب قدر من النقاش، واألكثر األحدث، واحلاصلة على أعلى تقييم، : حيتوي املوقع على املقاطع *

  .تفضيال، واألكثر اتصاال مبواقع أخرى

تصنف مقاطع الفيديو أيضا إىل أبواب خمتلفة من الكوميديا والفن والرسوم املتحركة إىل العلوم * 

  .)2(والتكنولوجيا

، حيث تالقي اإلطالقعلى على اإلنترنت مناذج الشبكات االجتماعية  أشهرتعد النماذج السابقة من      

والتواصل،  ، اليت وجدت فيها جوا من التفاعلمن طرف اجلماهري السيما الشباب واسعامجاهرييا  إقباال

جتماعية يتم يف فضاء وخلقت واقعا جديد أصبح إنتاج املعرفة فيه والتناقش حوهلا وتكوين العالقات اال

ن هذه املواقع حتمل إوإمنا اجتماعية وثقافية أيضا، ومن هنا فتقتصر أبعاده على جوانب تكنولوجية افتراضي، ال 

الكثري نالت اهتمام  إشكاليةوهي احلدود،  وإلغاء االنفتاحشك قيما وثقافات معينة، خاصة يف ظل من دون 

األكثر باعتبارها الفئة عند الشباب خاصة وملة الثقافية بانتشار قيم الع عالقة هذه املواقع ال سيماالباحثني، من 

  .له يف الفصل الثاين التطرق نحاولسما  وهو استخداما هلذه املواقع،

                                                           

   .21 ، صمرجع سبق ذكره، من كليبات الفيديو إىل البث املباشر...اليوتيوبعباس مصطفى صادق،  )1(

  .207-206 ، مرجع سبق ذكره، ص ص،اإلعالم اجلديدعباس مصطفى صادق، ) 2(
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حد الظواهر اليت استحوذت على اهتمام الباحثني واملتخصصني ووسائل اإلعالم، بل وحىت أتعد العوملة      

من نقاشات يف األوساط العامة بني  يثريه املصطلحالناس العاديني، حىت أصبحت ظاهرة العصر من كثرة ما 

  يث حبحد الظواهر املعقدة واملركبة أمؤيد ومعارض، واألكيد أن العوملة متثل موجة فكرية واسعة االنتشار، و

ثقافية، وإذا كان ظهور العوملة  ،اجتماعية، جماالا من اقتصادية إىل سياسيةال تشمل جانبا واحدا وإمنا تتعدد 

نظرا لألمهية اليت  من هذه الظاهرة قد ارتبط باال االقتصادي إال أن اال الثقايف يعد أكثر ااالت تضررا

  .حتتلها الثقافة يف حياة األفراد واتمعات

ق واسع إىل تطور على نطاويرجع العديد من الباحثني السبب الرئيسي النتشار العوملة الثقافية      

باعتبارها سامهت يف تذويب احلدود بني الدول والتدفق احلر للمعلومات  ،تكنولوجيات االتصال احلديثة

 أهمحد أأصبح التحكم يف تكنولوجيات االتصال احلديثة ووسائل اإلعالم حيث واألفكار والعقائد والقيم، 

 ن التدفق احلر للمعلومات سيكون حساب أخرى، ألمما أدى إىل انتشار قيم ثقافات على  عوامل نشر الثقافة

لينا الكثري من القيم الغربية والسيما قيم الواليات املتحدة إوفدت فقد يف صاحل الدول املتقدمة ال حمال، وذا 

األمريكية، وبغض النظر عن طبيعة هذه القيم من حيث اجيابيتها أو سلبيتها سنحاول من خالل هذا الفصل 

التعرف على العالقة بني استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة السيما الشبكات االجتماعية على االنترنت، 

 مفهومها، خصائصها وأنواعها يف املبحث األول، التعرف أوال على القيم الثقافية ، وذلك بهذه القيم انتشارو

، أما املبحث الثالث بوسائل االتصال يف املبحث الثاين تهامفهومها، مظاهرها، مث عالقالعوملة الثقافية  ناتناول مث

التعرف       من خالل  اقع الشبكات االجتماعيةستخدام مووا العوملة الثقافية الربط بنيفحاولنا من خالله 

نترنت ومقترب االستخدامات الشبكات االجتماعية على اإل، مث الشباب مفهومه، خصائصه، حاجاتهعلى 

  .الثقافية واالجتماعية انعكاسااأهم نترنت واستخدام الشبكات االجتماعية على اإل، وأخريا واالشباعات
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  اـواعهـا، وأنـائصهـم، خصــوم القيـمفه :املبحث األول

  

         املوضوعات اليت اهتم أهمحد أري بني الباحثني حول موضوع القيم، حيث تعترب يثور خالف كب     

       ثقافة  ألي واألساسيةحد املكونات اهلامة أا لكوا كذو، ألي جمتمعالبالغة  ألمهيتها الباحثون نظراا 

  .عربية أوواء كانت غربية سمن الثقافات، 

       القيم  تعيشها، نابع من الوضعية اليت احلايل ى به موضوع القيم يف الوقتالذي حيظ االهتمامولعل      

       سنحاول  ومن هنانتيجة العديد من الظروف والعوامل، عليها  طرأتوالتغريات اليت  ،يف الوقت الراهن

  .على مفهوم القيم، وخصائصها وكذا أنواعها حسب التصنيفات املختلفةء الضو إلقاءمن خالل هذا املبحث 

  

  مفهوم القيم : املطلب األول

  

املوضوعات اليت تناوهلا الفالسفة منذ القدم بصورة عامة، ومل يظهر مبحث  أهممن  "Values"تعد القيم "     

 أين، )1("خالل القرن التاسع عشر إاليف صورته املعاصرة  "Axiology" ∗∗∗∗يسمى باالكسيولوجيا ما أوالقيم 

م  التحقمث  )2("جهود الفالسفة إىلنثروبولوجيا احلضارية وعلماء االجتماع يضمون جهودهم علماء األ أبد"

  .علماء النفس االجتماعي

فلوريدا " أمثالعند مستكشفي هذا العلم اجلديد من  اإلبداعومع انتهاء احلرب العاملية تفجرت طاقة "     

  يف االحتاد السوفيايت، ومع انتهاء العقد الثالث  "وخيترف وديلينج"، األمريكيةيف الواليات املتحدة " لبورتأ

الطموح حنو دراسة  خطواته ويبدأالرابع كان هذا العلم اجلديد يقف على قدميه،  وابتداء من العقد ،من القرن

ذ ذلك احلني والدراسات النفسية االجتماعية موضوعات بالغة التعقيد جاء يف مقدمتها موضوع القيم، ومن

  .)3("يف سلوك البشر األمهيةحول القيم كجانب بالغ  تتقدم وتتفرع وتتشابك

املوضوعات غموضا وذلك الرتباطه بالفلسفة من جهة، ولكونه موضوعا  أكثروضوع القيم من ويعترب م     

  .أخرىمن جهة ..) .االجتماععلم النفس، علم (األخرى مشتركا بني العديد من العلوم 

                                                

  .يقصد ا البحث يف طبيعة القيم وأصنافها ومقاييسها ومرتلتها من الفلسفة∗ 

 .19 ، ص2008، اإلسكندرية: ، دار املعرفة اجلامعيةاألخالقيةالقيم شكري،  أنورفايزة  (1)

  .07 ص، 1992الكويت، ": واآلداب الس الوطين للثقافة والفنون" عامل املعرفة ،القيم ارتقاءعبد اللطيف خليفة،  )(2

 .كان نفسهامل) (3
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الفلسفة، علم (منهم ختصص كل  الختالفتبعا  عرف مفهوم القيمة اختالفا كبريا بني الباحثني قدل     

 أصعبحد أمن مفهوم القيمة  جعلمما  ،يف التخصص نفسه حىتأحيانا بل  ،...)، علم النفساالجتماع

على حدا الفلسفة، علم  يف كل علم االقيمة، سنورد تعريفافهوم مب اإلملام، وبغية وأكثرها تعقيدا املفاهيم

  .غلب الباحثنيأمث يف الدين وهو التصنيف الذي يتفق عليه علم االجتماع النفس، 

 :القيم يف الفلسفة مفهوم-1

   ن قيمة الشيء أالقول ب إىل "Rebot"" ريبو"حاول العديد من الفالسفة حتديد مفهوم القيمة، فذهب       

ن القيمة تتناسب مع قوة الرغبة، جاعال هذا التعريف شامال لكل من القيم أعلى إثارة الرغبة، و قدرتههي 

القيمة صفة الشيء "بتعريفات أخرى للقيمة مثل قتصادية والقيم املعنوية، ويذهب بعض املفكرين إىل القول اإل

 االجتاهاتتعرف القيم على حسب أن ، وميكن )1("ن يطلبأنه قابل للرغبة فيه، أو ما هو جدير بأاملعترب 

  :إىلالفلسفية 

  : الفكر املثايل-1

ا يتضمنه تابعة مل -يف الفكر املثايل–قيمة الفعل "يستمد قيمه من عامل املثل، و اإلنسان أنوهو الذي يرى      

كرب، وتسمى أ، كانت قيمة الفعل أكملوكلما كانت املطابقة بني الفعل والصورة الغائية للخري  ،من خريية

  .)2("الصور الغائية املرتسمة على صفحات الذهن بالقيم املثالية

  :الفكر الواقعي-2

     ن لكل شيء قيمة أتصورا، و أوخياال  تالقيم حقيقة موجودة يف عاملنا وليس أنويرى الواقعيون "     

عن طريق الفعل،  أوالعلمي واخلطوات العلمية،  األسلوبيكتشف القيم باستخدام  أنيستطيع  اإلنسانن أو

هناك قيما غنية  أنعن طريق املشاهدة، ويرون  وتقديرهافالقيم عندهم مطلقة ولكن ميكن احلصول عليها 

يد قال ت أا أي خنرج عنها أنن هناك جمموعة من القيم املطلقة نستطيع إكافية وشاملة ممثلة للناس، وبالتايل ف

                                                

 .136 ، ص1983الكويت، : ، دار القلم3، طمقدمة يف علم األخالقحممود محدي زقزوق،  )(1

 .24 شكري، مرجع سبق ذكره، ص أنورفايزة  )(2
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    سعادة ولذة، ومنفعة، والسعادة  لإلنسانحتقق  اجتماعيةا، وكل القيم بالتايل هي قيم  امبااللتز اإلنسان

  .)1("وآثارهدون النظر لنتائجه  هي اخلري املرغوب فيه لذاته

  : الفكر الربامجايت-3

وبالتايل فالقيم حول القيم قابلة للتغري  فأحكامنامطلقة  أخالقيةيؤمن الربامجاتيون بعدم وجود قيم "     

، حيث يرى الربامجاتيون وجود قوانني قيمية يفرضها واقع طبيعي، فالقيم تقاس عندهم عندهم نسبية واألخالق

نفسه  ما يعود فيها باخلري على الفرد واتمع، ويقوم الشخص باستنباط القيم من واقع خربته بنتيجتها أي

 فالقيم، األحكامهو شر، وحىت ال تتذبذب  هو خري وما احيث خيتار بني مويستخدم ذكاءه وتفكريه يف ذلك 

وبالتايل فالقيمة ليست ...اليت نصدرها على شيء ما، األحكامتعتمد على  أنيرون ضرورة  ألمعندهم ذاتية 

 رآهان الشخص أل إالتعود لذات الشخص الذي يقيم الشيء، فالشجرة مل تكن مجيلة  أاموضوعية مبعىن 

  .)2("كذلك

تطلق " - القيمة-أاعلى يتفقون  أم إالختالفات بني الفالسفة حول مفهوم القيمة وعلى الرغم من اإل"     

       أخالقية أواجتماعية  أوسيكولوجية  أوهو جدير باهتمام املرء وعنايته العتبارات اقتصادية  ماكل على 

 أنيتحقق، ومن مث ميكن القول  أويطلب ن أب جديرا شيء أيمجالية، فالقيمة مبعناها الواسع هي ما جيعل  أو

  .)3("أصليعلى حنو  الفرد يف الواقع إليههي ما يسعى  القيمة

     من أفكار  ما يصادفه على أساسه الذي يقيم املرء أو املقياس مبثابة املعيار الفلسفةيف  وذا تعد القيم     

من حيث ، وأفعالهورغباته واهتماماته وحاجاته  تصوراته، ويزن به حقيقة أشياء أو...أو أشخاص أو معلومات

  .حسنها أو قبحها، ومن حيث قيمتها أو عدم قيمتها له

  

  

  

  

                                                

 .62 مىن كشك، مرجع سبق ذكره، ص) (1

 .كان نفسهامل) (2

 .23، 22ص،  شكري، مرجع سبق ذكره، ص أنورفايزة ) (3
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  :يف علم االجتماعمفهوم القيم -2

    فولسوم. ك .تعاون يف توجيه الفعل، فقد ذكر ج أمناطالقيمة باعتبارها  إىلنظر علماء االجتماع "     

J.K. Volsom تم  أننا املبادئ العامة للتكامل، وهذا يتضمن دائما  أووالقواعد  باألمناطيف دراسة الثقافة

التواضع  أوالتعقل،  أوالدقة،  أواحلق، والعدل واجلمال، : واعتربها البعض وسائل مثالية للسلوك مثل ،)1("القيم

 ، والقوةالسعادة، واحلرية، واملساواة، األمن" :مثالية مثل كأهدافيتحدثون عنها  أو، والفخر والوالء

  .)2("اخل..واإلخالص

اليت يصدرها  األحكامكذلك عبارة عن " - القيم– أااعتبار  إىلجتماع وقد ذهب العديد من علماء اإل     

وتتم هذه تقديره هلا،  أو، وذلك يف ضوء تقييمه األشياء أوعدم التفضيل للموضوعات  أوالفرد بالتفضيل 

   احلضاري الذي يعيش فيه ويكسب  اإلطارالفرد مبعارفه وخرباته وبني ممثلي من خالل التفاعل بني  العملية

      ال تصدر  أا إال أحكامان كانت إهذا التعريف و ، فالقيم حبسب)3("من خالله هذه اخلربات واملعارف

  .أخرىمن خالل تراكم معريف وتراكم يف اخلربات والتجارب اليت جتعل الفرد يفضل قيما دون  إال

نتقاء من بني معيار لإل أومستوى " أاوضع تعريف للقيم على اعتبار  إىلجتماع ويذهب بعض علماء اإل      

ليست تنظيما "، فالقيمة )4("الشخص االجتماعي يف املوقف االجتماعي أمامممكنات اجتماعية متاحة  أوبدائل 

النظام الديين، فالقيمة نظام يالزم الوجود،  أوالتقليد االجتماعي  أوخارجيا تفرضه سلطة ما مثل سلطة العقل 

 نصف سلوكا ما بصفة الصالح  أوشر  أونعت خري،  إنساننطلق على  أنحني نود  بأنفسنا إليهوحنن نرجع 

  .)5("الطالح أو

من حيث  األشياءويضاهي من خالله بني  املعيار يعين وجود مقياس يقيس به الشخص، أوفاملستوى "     

 وإدراكهفاعليتها ودورها يف حتقيق مصاحله، وهذا املقياس الذي يقيمه الشخص يرتبط بوعيه االجتماعي، 

                                                

 .161 ، ص2006، اإلسكندرية: ، مؤسسة شباب اجلامعة-دراسة يف علم االجتماع الثقايف- ...الثقافةمحد رشوان، أ عبد احلميد نيحس )(1

 .162 ص ،املرجع نفسه) (2

     ، ن.س.دلبنان،  :، مركز دراسات الوحدة العربية- العوملة إىلمن احلداثة ...واإلشكالياتاملفاهيم -سوسيولوجيا الثقافةعبد الغين عماد،  )(3

  .142 ص

 .33 عبد اللطيف حممد خليفة، مرجع سبق ذكره، ص) (4

 .23 فايزة أنور شكري، مرجع سبق ذكره، ص) (5
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ينتمي إليها،  ، وما تؤثر فيه من مؤثرات اجتماعية اقتصادية حتيط بالشخص أو بالطبقة االجتماعية اليتلألمور

  .)1("وباتمع أو ما يعايشه من ظروف تارخيية واقتصادية واجتماعية

  يف ضوء املقياس  وموازينها األشياءيقوم فيها الشخص مبضاهاة  فهو عملية عقلية معرفية: االنتقاء أما"     

       قة لهذه ليست مطنتقاء وعملية اإل ،نفسه، والذي حتدد بظروفه االجتماعية واالقتصاديةلالذي وضعه 

بوضع الشخص وفرصه، فكلما ارتقى الشخص يف السلم االجتماعي تعددت وتنوعت هي مشروطة  وإمنا

املتعددة  اإلنسان اليت تتجه حنو مصاحل واألهداف البدائل فهي جمموعة الوسائل وأماانتقائه،  فرص

  .)2("واملتنوعة

 :يف علم النفس مفهوم القيم-3

 ز اهتمامهم على دراسة قيم الفرد،علماء النفس فيترك أما"يتعامل علماء االجتماع مع القيم اجلماعية،      

اخل، فعلى حني متثل اجلماعة بؤرة اهتمام علماء ...جسمية أماجتماعية  أم وحمدداا سواء كانت نفسية

  .)3("ميثل الفرد بؤرة ومركز االهتمام لدى علماء النفس ،االجتماع

  :كاآليت األخرى مييز بينه وبني غريه من املفاهيمتوضيح مفهوم القيم من خالل الت وميكن

  :القيمة واحلاجة-1

عنها  أخارجية وينش أوشي ما، وقد تكون داخلية  بافتقادالكائن احلي  إحساس بأاتعرف احلاجة "     

خفض  إىل ، وتؤدي االستجابة ملوضوع اهلدف)احلافز(بواعث معينة بافتقاد شي ما، ترتبط مبوضوع اهلدف 

  .للفرد بالنسبة األمهية احلاجات شكال متدرجا، ومرتبا حسبو األهدافهذه  وتأخذ، ةاحلاج

مفهوم القيمة مكافئ ملفهوم احلاجة، كما تصور  أن )Maslow(ماسلو  أمثالمن  وقد اعترب بعض العلماء     

 الفردتوجد قيمة لدى  أنميكن  ال إذللفرد،  األساسيةبيولوجيا يقوم على احلاجات  أساساللقيمة  أنبعضهم 

هي اليت حتدد للفرد اختياراته  األساسية، فاحلاجات وإشباعهاحتقيقها  إىلكانت لديه حاجة معينة يسعى  إذا إال

 آخرومن جانب " ،)4("قيم اجتماعية" إىلتتحول فيما بعد، ومع منو الفرد " أوليةقيم بيولوجية "ومن مث فهي 
                                                

 .33 عبد اللطيف حممد خليفة، مرجع سبق ذكره، ص )(1

 .34-33ص ص، ، املرجع نفسه )(2

 .35-34، ص ص، املرجع نفسه )(3

 .24 ، ص2007 ،عمان: للنشر والتوزيع والطباعة ، دار املسرية2، طتعلم القيم وتعليمهاماجد زكي اجلالد،  )(4
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    متثيالت معرفية حلاجات الفرد  تتضمنأو حتتوي  القيم أنيرون  إذيفرق بعض العلماء بني احلاجة والقيمة 

دون سائر الكائنات، يف حني توجد احلاجات لدى مجيع الكائنات  لوحده باإلنساناتمع لذلك هي ختتص  أو

  .)1("إنسان وحيواناحلية من 

  :القيمة والدافع-2

     هي  ما أاالقيم على  إىلخلط شائع لدى بعض الباحثني يف استخدام هذين املفهومني والنظر  هناك"     

جناز الدافع لإل اعتربتخدم القيم بالتبادل مع الدافعية، فمثال الدافعية، وقد تسمشل هو أملفهوم حد اجلوانب أ إال

هناك ارتباطا  أن أوضحتدراساته، اليت نتائج  من خالل" ولسون"، ويؤيد ذلك "ماكليالند"مبثابة قيمة لدى 

  .)2(")على مقياس روكيتش( القومي األمنوقيمة  لألمنمرتفعا بني الدافع 

، فهي تعترب آخربديل دون  اختيار إىلبه  وتؤديقيم يف سلوك الفرد، النه عندما تؤثر أ "بنجستون"ويرى "     

بناء مترابط "بأا مكافئة للدوافع، فهو يعرف القيم  أومرادفة  أامع القيم على " فيذر"كدافع، كما يتعامل 

      إجياباسيئا،  أوا يراه الفرد حسنا مم تتكون وأايتضمن الوجدان، واملوقف احلايل الذي يوجد فيه الفرد، 

  .)3("∗ذلك يتسق مع النظرية املعرفية الدافعية أن، ويرى "سلبا أو

يريد  فأحياناكل الدوافع تعترب قيما،  أنيعين  ال الدوافعفئة من  بأا" فيذر"وتصورنا للقيم كما يرى "     

سلبية  إحدامهاا وجهتان، هلفالقيم الشخص شيئا ما أو يشعر بوجوب عمل معني، ولكنه ال يفعل شيئا، 

  .)4("جيابيةإ واألخرى

 كل منهما نوع اهلدف يف أساسالتفريق بني القيمة والدافع على  إىلولقد ذهب عبد اللطيف حممد خليفة      

 األساسيةحد احملددات أنه أالكائن احلي حنو هدف معني، وحالة شعورية تدفع " :بأنهحيث عرف الدافع 

 اهلدف يف القيمة  نأنوع اهلدف يف كل منهما، حيث  على أساس والدافعميكن املقارنة بني القيمة للسلوك، 

                                                

 .25-24، ص ص، مرجع سبق ذكره ماجد زكي اجلالد، )(1

 .36 عبد اللطيف حممد خليفة، مرجع سبق ذكره، ص) (2

يف موقف معني تكون خمتارة حسب رغبتهم ملا هو مفضل أو غري  ن دوافع األفراد حنو املوضوعات أو األنشطةأفتراض بهذه النظرية اإلتدعم  ∗

     انظر املرجع نفسه، . واإلبتعاد عنهإليه وما هو سليب وحياولون جتنبه جيايب وحياولون الوصول إهو مفضل من هذه املوضوعات أو األنشطة، ملا 

   .37 ص

 .37، 36 رجع نفسه، ص ص،امل) (3

  .37رجع نفسه، ص امل) (4
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    كما يقارن بينهما ، عمل هذا الشيءأ أن أريد: مثال املطلق ويتسم بالوجوب فيقول الشخصالنوع من 

عنه  الدوافع ملوضوع معني، فالدافع يتولد إشباعفشل يف السعي حنو  إذاالنقد  إليهالفرد يوجه  أن أساسعلى 

ال نشعر بالرغبة حنوه، ويزيد من فهمنا  فإننا، )كاحلاجة للطعام( قيمة معينة، ففي حالة عدم وجود قيمة للدافع

 البواعث جمرد ضغوط تعمل  أوالقيم ليست كالدافع  أنمن بعضهم  إليه أشارللفرق بني القيمة والدافع ما 

 والتصورات األفكار، ومن السلوكتوجيه بل تعين القيم نظاما من الضغوط لعلى توجيه السلوك يف اجتاه معني، 

  .)1("معىن وتربيرا معينا لتأويل هذا السلوك بإعطائه

       اليت تتشكل  األساستسبق الدافع فهي  ةالقيم أن أساس"وهناك من يفرق بني القيمة والدافع على      

     معىن وتربيرا معينا،  وإعطائهلتوجيه السلوك  نظامافالدافع يتولد عن قيمة معينة متثل  الدوافع، إطارهايف 

 إاويوجه سلوكه حنوها؟  اإلنسان لألمانةويف حالة عدم وجود القيمة ال يوجد الدافع، فمثال مالذي يدفع 

وتعطيه التربيرات والتصورات اليت توجهه حنو سلوك قيمي حمدد يتسم  السلوكم الفاعلة اليت تؤطر منظومة القي

  .)2("باألمانة

               :واالهتمامالقيمة -3

مكافئة ملا نفضله أو نرغبه، وميثل مركز اهتمامنا، وأن الرغبة واالهتمام "يرى الكثري من الباحثني بأن القيم      

للقيم، كما تعامل بعض الباحثني يف امليدان مع القيمة على أا مرادفة لإلهتمام متأثرين يف ذلك مها خربات 

يف تعريفهما للقيم وقياسها من خالل االهتمامات،  "Alport, Virnon" "ألبورت وفرينون"مبنظور كل من 

  .مواقف أو أشخاصهي إال اهتمامات معينة حنو أشياء أو  ما" أللبورت وفرينون"فالقيم بالنسبة 

     الفرد، ويهتم به نظرا ملا ميثله هذا املوضوع  إليهموضوع يسعى  إالهي  ما املنظورالقيمة وفق هذا ف     

    سلوكنا  وأشكالتوجه اهتمامنا  أا، كما املختلفةاملرجعي لتقومياتنا  اإلطارمن قيمة بالنسبة له، فهي تعد 

  .يف املواقف املختلفة

هي القيم  أون ارتكز فيه بعض الباحثني على االهتمامات كتعبري عن القيم، إن هذا املنظور وإاحلقيقة فويف      

، سواء مع خمتلف جوانب احلياة بالتعامل ةاخلاص األساسيةتشتمل على كل احملددات  أايرون  فإم، ذاا

    إطاريتعاملون مع القيم يف  أم، كما السلوك أماالجتاهات  أماحملددات ممثلة يف االهتمامات  تلك أكانت

                                                

   .37 ص ،عبد اللطيف حممد خليفة، مرجع سبق ذكره) (1

 .25 ماجد زكي اجلالد، مرجع سبق ذكره، ص) (2
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        نوعامتلي على الفرد  ذات هوية رمزية أاعلى  أخرى ، وتارةاألشياءكامنة يف  أاهذا التعريف تارة على 

  .)1("من القداسة

االختالف بني املفهومني  أوجهولقد ذهب باحثون آخرون إىل التفريق بني القيمة واالهتمام، وميكن تلخيص 

  .)2(:فيما يأيت

      يكشف  إمنااالهتمام يعترب مظهرا من املظاهر العديدة للقيمة فظهور اهتمامات معينة لدى الفرد  أن-1

  .االهتماماتعن بزوغ قيم معينة ترتبط ذه 

      غالبا بالتفضيالت املهنية اليت ال تستلزم الوجوب  األولمن القيمة، ويرتبط  أضيقاالهتمام مفهوم  أن-2

  .من الغايات، وتستلزم الوجوب غاية أو املثاليةالقيمة بضرب من ضروب السلوك  ، يف حني ترتبطاإللزام أو

  :جتاهالقيمة واإل-4

   االجتاهات والقيم  أن، مبعىن عناصر وجدانية إىلنفسي يستند  استعداد أوجتاه هو نزعة شخصية، اإل"     

ل وفقا لدرجة سهرميا يتسل وقد تتخذ شكال ،بينما تقل القيم هي دوافع مكتسبة، وقد تتعدد االجتاهات

  .)3("آلخرالتفضيل االجتماعي، تلك اليت تتمايز من فرد 

الثقافة هي يف ذاا نسق من القيم وجمموعة من االجتاهات، وحول القيم تتجمع االجتاهات،  أنوال شك "     

 فالقيم هي النواة وهي اجلوهر، وهي مكمن الدوافع وراء كل سلوك هادف وغرضي يتجه حنو هدف خاص 

   وتداخل بينهما، جتاه هناك عالقة وثيقة بني القيمة واإل أن، ويتضح )4("جتماعيةاإل أوله جاذبيته النفسية 

  )5(:برز مظاهر االتفاق بينهما ما يأيتأومن 

  .تتفق القيمة واالجتاه من حيث املكونات الثالثة املعرفية والوجدانية والسلوكية- 

  .سليب حنو موضوع معني أوجيايب إترتبط القيمة واالجتاه بالسلوك حيث يصدر عنهما سلوك - 

  .تقوميية حمددة اجتاه موضوع ما أحكام إصدارجتاه تتضمن القيمة واإل- 

                                                

 .38 ذكره، ص عبد اللطيف حممد خليفة، مرجع سبق )(1

 .40-39، ص ص، رجع نفسهامل )(2

 .70 ، ص1984اإلسكندرية، : رفا، املععلم االجتماع اجلماهريي وبناء االتصالقباري حممد إمساعيل، ) (3

 .71-70، ص ص، هسنفرجع امل) (4

 .29 ماجد زكي اجلالد، مرجع سبق ذكره، ص )(5
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  )1(:منها أساسيةبني القيمة واالجتاه فروقا  أنومن ناحية ثانية يظهر 

  :العموم واخلصوص-   

 عن اجتاهات العمومية فهي تعرب صفاتالقيمة هلا  أناالجتاه من ذلك  مشل من مفهومأعم وأفمفهوم القيمة      

الفرعية،  االجتاهات املترابطة، فالقيمة قد تتضمن مئات االجتاهات، وتتكون من جمموعة من شاملة أومركزة 

االجتاه حنو القراءة، واالجتاه حنو : االجتاهات منها آالف، يف حني جند عنده الفرد عشرات القيم فنحن جند عند

  .وغريها...م الذايتاملدرسة، واالجتاه حنو املعلم، واالجتاه حنو طلب العلم، واالجتاه حنو البحث واالجتاه حنو التعل

 أن اليت تتكون منها القيمة، وذلك يعين األساسيةالوحدة  ورفاقه "BITTY" "بييت"فاالجتاه هو كما يقول      

طبيعة القيم جزء من طبيعة االجتاهات، ويعتمد وجود القيمة على تكوين عدد من االجتاهات حنو موضوعات 

 تتكون منها اليت يف االجتاهات تغري إىلسيؤدي  اليت ترتبط بقيمة معينة حد االجتاهاتأتغري يف  فأيذات صلة، 

  .القيمة عبارة عن اجتاه مركزي أنولذلك قلنا  القيمة، هذه

  :الغائية والوسائلية-   

قل جتريدا أ ئليريد والرمزية يف حني ميثل االجتاه هدف وساجحيث متثل القيمة غايات ائية تتسم بالت     

   ، وحيرص عليها ويظهرها يف سلوكه الفرد إليهاالقيمة تعد غاية يف حد ذاا يسعى  أنورمزية، ومعىن ذلك 

" احلرية" إىليكرهه، فينظر  أويف حني ترتبط االجتاهات مبجموعة معتقدات تتعلق مبوضوع معني قد حيبه الفرد 

كاجتاه عندما  إليها، وينظر ة ائية جمردة يتمثلها يف سلوكهيالفرد ويعدها غا إليهاباعتبارها قيمة عندما يسعى 

  .وتوجهه رأيهحيب الفرد بعض مظاهرها كمحبته لتقبل وجهات نظر ختتلف مع 

  :الثبات والتغري-   

وذلك لطبيعتها املعرفية والوجدانية والسلوكية اليت تعززها املوروثات  ثباتا من االجتاهات أكثر فالقيم     

واحلياة، فالقيم تقوم  واإلنسانالكون  هيف بناء شخصية الفرد وسلوكياته جتا وألمهيتهاواالجتماعية،  الثقافية

غاية من الغايات اليت اكتسبها الفرد  أوالسلوك،  أشكالعلى جمموعة من املعتقدات الراسخة تتعلق بشكل من 

 إطارهازء من ذاته، يتحدد يف ج وأصبحتر به من خربات تعليمية طويلة حىت تعمقت يف نفسه مخالل ما 

، ومن هنا فهي صعبة التغيري وبطيئة االكتساب، يف حني و حقائق الوجود الكربىسلوكه ومعرفته ووجدانه حن

                                                

 .30-29ص ص، ، ماجد زكي اجلالد، مرجع سبق ذكره) (1
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ما يكتسبه من خربات وما مير  خالل ما يواجهه من مواقف وهي تتغري بتغري رد منفلدى ال االجتاهات تتشكل

  .به من جتارب

علماء  أنيف علم النفس، ميكن القول  األخرىبعد استعراض العالقة بني مفهوم القيمة وخمتلف املفاهيم      

معايري تتصل من قريب باملستويات اخللقية اليت تقدمها اجلماعة، " :أاالقيمة على  إىلينظرون عموما النفس 

، ويتخذها هاديا ومرشدا، أفعالهيربر ا  اخلارجية، ويقيم منها موازين االجتماعيةوميتصها الفرد من بيئته 

  .)1("وأعداءه وأصحابهفتحدد لكل منهم خالنه  األفرادوتنتشر يف حياة 

  :القيمة يف الدين-4

 األشياءن يف احلكم على قيم أشما للتعاليم والوحي السماوي من  فأبرزتجاءت الديانة املسيحية "     

 ، ةيف صورة واضح وأبرزهمن هذا  اإلسالم أكثروقد  ،من ثواب ا، فتكرب بشعور ما يترتب عليهواألعمال

واحلكم عليها،  واألعمال األشياءنه يف تقومي أرتباط ش، وهلذا اإلاألخرىوبني ما يربط احلياة الدنيا باحلياة 

وافق الشرع  وخطاب اهللا هو الفيصل يف احلكم على احلسن والقبيح، وعلى املباح واحملرم، واحلسن ما

 حسب الدنيا مقومة فأعمال، اآلخرةالعقاب يف  هخالف الشرع ويترتب علي واستوجب الثواب، والقبيح ما

  .)2("اآلخرةنتيجتها يف 

  :ن الكرمي لتدل على معاين عديدة وخمتلفة ومن بينهاآيف مواقع عديدة يف القرولقد جاء لفظ القيمة 

  : الدميومة والثبات-1

  مل يدل  إذا) ماله قيمة: (يدل على القيام مقام الشيء، يقال ألنه) قوم(الفعل  أصل إليهما يشري  وهو"     

 :أي دائم، وقوله) سورة الشورى 45 اآلية( "عذاب مقيم" :على الشيء ومل يثبت عليه، ومنها قوله عز وجل

  .)3("فيه إقامتهمأي يف مكان تدوم ) سورة الدخان( "أمنياملتقني يف مقام  إن"

                                                

            ، األساليب التنموية لتنمية القيم اإلميانية لدى الشباب املسلم يف ضوء التحديات املعاصرةمحد عبد الصمد الشنقيطي، أالطيب  )(1

 : متاح على املوقع .57 ، ص2007، )السعودية( جامعة أم القرى :، قسم التربية اإلسالمية واملقارنة)غري منشورة(ماجستري  مذكرة

www.4shared.comgetgJYyasLE ،27/01/2011 ،17:35. 

  .33 عبد اللطيف حممد خليفة، مرجع سبق ذكره، ص )(2

اململكة العربية  يف القيم األخالقية املتضمنة يف مقررات العلوم الشرعية للمرحلة املتوسطة بننييوسف حممد عبد الرمحان السقاف،  )(3

       متاح  .30 ص ،2009/2010، )السعودية( القرى أمجامعة  :، قسم التربية اإلسالمية واملقارنة)غري منشورة( ، مذكرة ماجستريالسعودية

 .www.4shared.comgetgJYyasLE،27/01/2011 ،55 :13: على املوقع
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  :واالستقامةالصالح -2

سورة ( "حنيفا إبراهيمدينا قيما ملة "فالشيء القيم، له قيمة بصالحه واستقامته، ومنه قوله عز وجل "     

 وأمر" مالناس ومعاشه ألمورالدين القيم هو الثابت القوم  أنالراغب  وأوردأي مستقيما،  )161 آية: األنعام

    مستقيمة : ة أيميقزيغ فيه، وكتب  مستقيم ال: حسن، ودين قيم أي: مستقيم، وخلق قيم أي: قيم أي

 .)1("امللة احلنيفية أراد) سورة البينة( "وذلك دين القيمة"بني احلق والباطل، 

والقيمة : "ويعترب عزي عبد الرمحن من الباحثني الذين يعتربون الدين املصدر األساسي للقيم، حيث يقول     

 ما يرتفع بالفرد إىل املرتلة املعنوية، ويكون مصدر القيم يف األساس الدين، فاإلنسان ال يكون مصدر القيم 

  .)2("وإمنا أداة ميكن أن تتجسد فيه القيم

القيم  أننستنتج ...،االجتماعمن خالل التعاريف السابقة يف خمتلف جماالت املعرفة الفلسفة، وعلم      

 وتأثرتعلمي املفاهيم اختلفت حبسب كل جمال  هذه أن، كما تعددت وتراوحت بني االتساع والضيق

حمددات للسلوك املفضل يف اتمع، كما متتاز هي القيم  أنخبصائصه، لكن الشيء املتفق بني كل التعاريف هو 

        تبعا الختالف الثقافات،  آلخربلوغها، وهي ختتلف من جمتمع يف باعتبارها مسة محيدة، يرغب كل فرد 

اجلانب املعنوي يف السلوك اإلنساين وهي تشكل السجل العصيب للسلوك الوجداين والثقايف واالجتماعي "فهي 

  .)3("ن القيم تشكل مضمون ثقافة أي جمتمع من اتمعاتأن القول بعند اإلنسان، وميك

  

  

  

  

  

                                                

 .31-30 ،ص صمرجع سبق ذكره، يوسف حممد عبد الرمحان السقاف،  )(1

جامعة : قسم علوم اإلعالم واالتصالالشباب، أطروحة دكتوراه،  لدى والسلوكيات القيم على اإلعالم وسائل أثر، السعيد بومعيزة )2(

 .144 ص ،2006/ 2005اجلزائر، 

 .26 ، ص2003، بريوت: ، مركز دراسات الوحدة العربية-التطور واملستقبل أسئلة-الثقافة العربيةجيهان سليم،  )(3
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  خصائص القيم: املطلب الثاين

  

قدرة التفكري يف ذاته  إلنسانل"جمموع العناصر اليت متنح التقاليد واملعتقدات والثقافة  إىل إضافةمتثل القيم      

       األخالقي،  وااللتزامعلى النقد والقدرة  املتمثلة يف العقالنية باإلنسانية وهي اليت جتعل منه كائنا يتميز

ختيار، وهي وسيلة اإلنسان للتعبري عن نفسه والتعرف على ذاته وعن طريقها تدي إىل القيم ومنارس اإل

كمشروع غري مكتمل وإعادة النظر يف اجنازاته والبحث دون توان يف مدلوالت جديدة وإبداعات وأعمال 

تتميز مبجموعة اليت األخرى ، ومن هنا تندرج القيم الثقافية ضمن جمموعة من القيم )1("فوق فيها على نفسهيت

  :أمههامن اخلصائص 

  :النسبية-1

وجدواها ختتلف  أمهيتها، فتقديرها وبيان واإلنسانن واملكان ختتلف باختالف الزم أا"نعين بنسبية القيم      

للقيمة وارتباطاا  األفرادزمان، وذلك لتصورات  إىل، ومن زمان آخر إىل، ومن مكان آخر إىل إنسانمن 

، )2("، وتصوراته كما حيددها يف زمن معني ومكان معنياإلنسانالزمانية واملكانية، وهي بذلك تتبع ملعتقدات 

 اختاروها ألم ،متثلهاوضرورة  وجدواها وأمهيتهافالقيم ثابتة راسخة عند معتقديها سواء من حيث مصدرها "

مثار  نسبية وهيفالقيم  ةمن الناحية التنظريي أماوميزوها بالعقل والفهم العميق وجعلوها معيارا لسلوكهم، 

قيمة  بأنه آخرجيابية قد يراه جيل إقيمة  بأنهيراه جيل  ، فماواألجيالوالثقافات  األشخاصجدل واختالف بني 

املعتقد والتصور الذي تنبع القيمة منه، فاختالف التصورات يورث الرؤى  إىلوذلك كله مرجعه سلبية وهكذا، 

)3("القيم تابعة للفكر ومتولدة منه"بناء على قاعدة للقيم احلسن منها والقبيح، واملقبول منها واملردود، 
.  

نسبية القيم تؤسس بدورها ملنظومة أخرى من القيم، تكون فيها اتمعات "إىل أن " بارسونز"ولقد أشار      

جيابية يف جمتمع ما قد يعد هو نفسه إوالثقافات املختلفة أرضية خصبة لربوز قيمة دون أخرى، إذ ما يعترب قيمة 

 .)4("قيمة سلبية يف جمتمع آخر

  

 
                                                

 .27جيهان سليم، مرجع سبق ذكره، ص  )(1

 .37 ماجد زكي اجلالد، مرجع سبق ذكره، ص) (2

  .املكان نفسه) (3

 .50 مسري لعرج، مرجع سبق ذكره، ص )(4
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استمرار  تعذرلالقيم دائمة التغيري والتبديل،  لو كانت ألنه اإلطالقم ال يؤخذ على ولكن القول بنسبية القي     

 أنيتعني  اإلنسانيةن أي تصور للقيم إ، ومن مث فالثقافية والبناءات االجتماعية واألمناط اإلنسانيةالشخصية 

ذات "القيم  أنومنه ميكن القول  ،والتغري النسيب النسيبستمرار اإلومها  يف اعتباره كال من السمتني للقيم يأخذ

تدخل يف نطاق العادات الفكرية واالجتماعية والسلوكية، لكن  ألااجتماعي نسيب، وثبات واستقرار نفسي 

، وتوفرت له جمموعة من الشروط اليت تسمح )1("الفرد ذلك أراد إذاهذا الثبات النسيب يسمح بالتغيري والتعديل 

 .حبدوث هذا التغيري

  :جتريديةالقيم -2

، تتضح معانيها احلقيقية يف السلوك الذي متثله والواقع ستقالليةتتسم باملوضوعية واإلالقيم معان جمردة "     

مل معنا ذهنيا غري حمسوس لكنه يتخذ قيمته من الواقع احلي حيمن حيث هو قيمة  الذي تعيشه، فالعدل

حدهم أ، ونسمي الذي حيايب حقوقهم ويساوي بينهم عادال أبناءهالذي يعطي  األباملمارس، فنسمي سلوك 

العدل الكلي وطابع  مفهوم أن إالفقيمة العدل متثلت يف واقع وسلوك واضح وحمدد، ، "غري عادل" اآلخرعلى 

من خالل الواقع الذي متتزج فيه القيمة  إاليدرك  نه الأ إالعدل يبقى عدال ليزال قائما، فا قيمته الكلية ال

  .)2("األشياءاردة بعامل 

الثقايف الذي يعيشه  اإلطاريف السلوك الذي ميثل  إال _القيمة_نه ال جمال لفهمها إ"ولكن ميكن القول      

موجودة يف حد ذاا، وحتدث نفعا وصالحا  ألاماهية،  أييكون هلا وجود ذايت  أن، لكن ميكن اإلنسان

يؤمن  أيت بالواقع والسلوك، ستلب إذا إالتكون  ورغم هذا ال معاين كلية ومطلقة، وجمردة إذنللناس، فالقيم 

 .)3("كموجه له وحيتضنها يف سلوكه اإلنسانا 

 

 

 

  

                                                

 غري( ، مذكرة ماجستريالتربوية املستنبطة من خطب املصطفى صلى اهللا عليه وسلمبعض القيم واألساليب حسني عبد اهللا حسني بانبيله،  )(1

 :متاح على املوقع .73 ، ص1987/1988، )السعودية( القرى أمجامعة : قسم التربية اإلسالمية واملقارنة) منشورة

www.4shared.comgetstbEbq16 ،27/01/2011 ،40 :15. 

 .37 ذكره، صماجد زكي اجلالد، مرجع سبق ) (2

  .38-37املرجع نفسه، ص ص،  )(3
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  :القيم ذاتية شخصية-3

، ديه على صور خمتلفة من التفضيالتل ترتبط القيم بشخصية الفرد وذاته ارتباطا وثيقا، وتظهر"     

، مما جيعلها قضية ذاتية شخصية خيتلف الناس واألحكامواحلاجات واالجتاهات،  واالختياراتواالهتمامات 

  .باختالف ذوام وشخصيام ومتثلها أمهيتهاحول مدى 

وهي بذلك تؤثر وتتأثر بذاتية الفرد واهتماماته وميوله ورغباته وتأمالته وطبيعته وذوقه، فتفاوت الناس      

حوهلا، فاحلسن  ة الختالف بنائهم الشخصي وملعتقدامجاء نتيج إمنا األشياءى يف احلكم عل واختالفهم

يوجد شيء حسن  ال إذواعتقاده فيه، على تصور الفرد هلذا الشيء  القبح، والقبول والرفض لشيء ما يبىنو

، الفلسفة الواقعية أنصارالصفة كما يقول هذه الذي يعطيه  ه هونع اإلنسانوقبيح يف حد ذاته بل تصور 

لدى متمثلها واملتمسك ا أمهيتها ومن هنا تكتسب القيمة فتصوراتنا لألشياء هي اليت تكسبها قيمتها عندنا، 

  .)1("من الناحية العملية

العقائد والتصورات الصحيحة عند بناء القيم وتشكيلها، فال يعتمد يف تلقينها  ترسيخ أمهيةوهذا يؤكد "     

  .)2("النفس والعقل والوجدان أعماقعقدي متني متغلغل يف  أساسيبىن هلا  أنعلى التعليم بل ينبغي 

  :القيمة مصادر تعدد-4

  العامة الثقافة رغبة تليب معايري القيم أن بالقول لنا يسمح مما الثقافة، مثل ومتنوعة كثرية مصادر للقيمة"     

      االنفعاالت إىل إضافة اجلميع، حيترمها حيث أفراده، لكل املشترك القاسم وتعترب اتمع، رغبة متثل اليت

 للفرد وتسمح االجتماعية املكانة حتدد اليت للقيم، مصدرا االجتماعي الدور يعترب كما ،الناس عند تكوا ليتا

 الظروف عن وكذلك نوعها، كان مهما املعتقدات من القيم تنبثق كما ،واختياراته ونزعاته انطباعاته بتوظيف

  .)3("واالقتصادية االجتماعية

  

  

                                                

  .35 ، صماجد زكي اجلالد، مرجع سبق ذكره) (1

  .املكان نفسه )(2

  .51 ، مرجع سبق ذكره، صثريا التيجاين )(3
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  :القيم متدرجة-5

   قبوال  األقلخيضع قيمه بعضها لبعض فيخضع  أنحياول الفرد  إذهرميا،  اتترتب ترتيب" القيم أنمبعىن      

        مسيطرة، هلا درجة كربى  أساسيةقيم "فرد كل ، فل)1("قبوال وفقا لترتيب خاص به لألكثرعند الناس 

، مما يشكل عنده نسقا قيميا داخليا أمهيةقل أ أخرىلديه قيما  أنم، كما ريف قمة اهل تأيت، وهي األمهيةمن 

 السلم القيمي واضحا يف مواقف احلياة وخباصة عندما تتعارض القيم املهمة مع تلك متدرجا للقيم، ويظهر

 بعضها لبعض، فالصالة وطلب العلم قيمتان يدين ما املرء،  وإخضاعختيار منها عمل على اإليف األقل أمهية

      اهلرمي لترتيبه نه قد يوجد يف ظرف حيتم عليه االختيار بينهما، فيقدم الصالة على طلب العلم وفقاأ إال

   .)2("وقد يفعل عكس ذلك

سلم القيم، فالقيم يكتسبها الفرد  أو تدرجنسبية تتحدد داخل ما يعرف باسم  أمهيةذات "القيم ن إومنه ف     

 األمهيةالتنشئة االجتماعية هلذه القيم واليت تدخل بعضها مع بعض يف منافسة حول  ةمن خالل التعليم وعملي

خربات  تري كلما استحدثللتغ وينتج بالضرورة عن هذه املنافسة ترتيب متدرج للقيم وهو خيضع، النسبية

  .)3("جديدة

  :واإللزامالوجوب -6

احلضاري الذي  واإلطاراليت تكتسب يف ضوء معايري اتمع  اإللزام أوتتسم خباصية الوجوب  أاأي "     

ذه  تتميزمثال ) الوسيطية أو( هذه القيم، وهي خاصية ختتلف باختالف نوع القيمة، فالقيم الوسيلية إليهتنتمي 

عن القيم الوسيلية اليت تتعلق بالكفاءة، فالفرد  األخالقيةاخلاصية عن القيم الغائية، كما تتميز ا القيم الوسيلية 

  .)4("منطقيةأو ن يسلك بذكاء من الضغوط أل أكثرومسؤولية  بأمانةيشعر بضغوط كبرية عليه لكي يسلك 

  

  

                                                

  .73 حسني عبداهللا حسني بانبيله، مرجع سبق ذكره، ص) (1

  .38 ماجد زكي اجلالد، مرجع سبق ذكره، ص) (2

  .154 مرجع سبق ذكره، صعبد الغين عماد،  )(3

  .51 عبد اللطيف حممد خليفة، مرجع سبق ذكره، ص )(4
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  :االنتقائية-7

      جماالا  أويف ميادين احلياة  اإلنسانفالقيم يف حقيقتها عبارة عن عمليات انتقاء واختيار يقوم ا "     

، حيث )1("والتقديسحترام اليت حتظى منه باإل واألشياء، وميوله العميقة اجلذور، األساسية اجتاهاتهاليت تضم 

  .خيتار الفرد قيمه من بني العديد من البدائل املتاحة

ليس نسقا ن هذا النسق أنسقا قيميا، و أوالقيم اليت يتبناها الفرد تنتظم مع بعضها لتشكل منظومة قيمية  أن-8

        تغري القيم  إمكانيةاستاتيكيا جامدا بل يتسم بالديناميكية، خصيصة الديناميكية تكشف عن نفسها يف 

  .متعددة ملتغرياتوفقا  أمهيتهاحسب  ترتيبها أوا هتوزيع أو

 األنشطةمن خالل  أون خالل التعبري اللفظي الصريح إما مالقيم اليت يتبناها الفرد تكشف عن نفسها  إن-9

  .)2(السلوكية اليت تصدر عن الفرد يف املواقف املختلفة

إنسان سوي، فالقيم أشبه مبرشد يتحكم يف النشاط احلر اإلرادي، وهذه القيم يف حياة كل  أساسيةالقيم -10

  .تساعد كل إنسان على تنظيم معامل شخصيته الفردية االجتماعية، كما تساعد القيم على تناسق بناء الذات

أفراد  ثر بارز يف السلوك العام واخلاص، ويف حتديد العالقات مع بعضأالقيم ذات طبيعة اجتماعية هلا -11

  .)3(اجلماعة الكربى اليت يعيش فيها ذلك الفرد

     من املفاهيم السهلة املمتنعة،  تعد "Values"من خالل ما ذكر من خصائص ميكن القول أن القيم      

فهي سهلة بسيطة واسعة االنتشار بني عامة الناس، تستخدم لوصف ما هو مرغوب فيه، من أمناط السلوك، 

         تشري  ، وهيالرتباطها بتراث فلسفي عميق ميتد إىل وجود اإلنسان على سطح املعمورةوهي معقدة 

      عالقتنا يف فيه املضي جيب ال وما عمله، ينبغي ما لنا مبينة ظلها، املبادئ األساسية اليت نعيش يف" إىل

  .)4("البيئة، ومع من يعيش فيها من البشرمع 

  

  
                                                

  .42 عبد اللطيف حممد خليفة، مرجع سبق ذكره، ص )(1

  .33 ان السقاف، مرجع سبق ذكره، صمحيوسف حممد عبد الر) (2

  .73-72 ص، اهللا حسني بانبيله، مرجع سبق ذكره، ص حسني عبد )(3

 .220 ذكره، صروبن، مرجع سبق  برنت) (4
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  القيم أنواع: املطلب الثالث

  

    نه أنظرا لصعوبة دراسة القيم لكثرا وتنوعها وتشعبها، يرى الكثري من الباحثني وعلماء االجتماع "     

    نه أ، الذي يرى "Sorly" )سوريل(، وذلك حسب وجهة نظر ودقيقامن الصعب تصنيفها تصنيفا شامال 

لة ألة التصنيف هي مسأمس"ن إ، وهلذا ف)1("القيم أنواعمجيع  أساسهااملستحيل وجود قاعدة حتدد على  من

   ، ومن هنا ظهرت العديد )2("، وهي انعكاس للخالف حول التعريفأكادمييةلة أهي مس خالفية مبقدار ما

 عايريجمموعة من امل باالعتماد علىنتناول هذه التصنيفات  أنالتصنيفات يف خمتلف العلوم وااالت وميكن  من

  :تسهل عملية التصنيف اليت

  )3(حمتوى القيمة: األولاملعيار 

" سرباجنر" األملاينتصنيف عامل النفس  ،التصنيفات اليت اعتمدت معيار حمتوى القيمة ومضموا أشهرمن      

"Spranger"  ا،  أمناطستة  إىل، حيث قسم الناس "الرجال أمناط"يف كتابه بناء على القيم اليت يعتقدون    

  :جاء تصنيفه بناء على دراسته ومالحظته لسلوك الناس يف حيام اليومية وقد

، األشياءالتعرف على القوانني وحقائق  إىلوتعين االهتمام باملعرفة واكتشاف احلقيقة والسعي  :القيم النظرية-ا

  .ثل منط العامل والفيلسوفومت

      املال والثروة وزيادا  إىلقتصادية واملادية والسعي وتتضمن االهتمام باملنفعة اإل :قتصاديةالقيم اإل-ب

  .واالقتصاد األعمالمنط رجال  لوهي متث...األموالواستثمار  اإلنتاجعن طريق 

  .وبالتناسقهتمام باجلمال والشكل تعرب عن اإل: القيم اجلمالية-ت

جيابية إنظرة  إليهم، والنظر وخدمتهمهتمام بالناس وحمبتهم ومساعدم وتتضمن اإل :االجتماعيةالقيم -ث

  .جتماعيسم منط الفرد اإلشخصية، وجت أهدافكغايات، ال وسائل لتحقيق 

  .والسيطرة عليها األشخاص أو األشياءتتضمن عناية الفرد بالقوة والسلطة والتحكم يف  :القيم السياسية-ج

                                                

  .52 ، صمرجع سبق ذكرهثريا التيجاين،  )(1

  .146 عبد الغين عماد، مرجع سبق ذكره، ص )(2

  .48-47ماجد زكي اجلالد، مرجع سبق ذكره، ص ص،  )(3
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هتمام باملعتقدات والقضايا الروحية والدينية والغيبية والبحث عن حقائق الوجود وتتضمن اإل :القيم الدينية-ح

  .الكون وأسرار

تكون  أنوصف الفرد بنمط قيمي معني ينفي أن  التصنيف السابق ال يعين أن إىللتفات هنا والبد من اإل     

  .يف سلوكه، ولذلك وسم به وظاهر هذا النمط من القيم غالب عليه أن، بل نعين أخرى أمناطلديه قيم من 

  )1(املقصد من القيمة: املعيار الثاين

  :قسمني إىلالقيم باعتبار مقصدها  تنقسم

   :قيم وسائلية-ا

  .بعد منهاأبعد، فهي ليست مقصودة لذاا بل لتحقيق غاية أوهي القيم اليت تعد وسيلة لغايات 

  : قيم غائية-ب

ويصعب التمييز بني القيم الوسائلية والغائية،  - مثل السعادة-  ذااوهي القيم اليت تكون غاية يف حد      

فيه، فمثال حتصيل العلم  إليهاوذلك نظرا لتداخلها والمتزاجها بعضها ببعض، وتبعا للظرف والزمان الذي ينظر 

ى الطالب ولكنه يف الوقت نفسه غاية يسع ،يكون وسيلة لتحقيق العمل والسعادة يف احلياة أنيف اجلامعة ميكن 

 .لتحقيقها يف مرحلته اجلامعية

  )2(شدة القيمة: املعيار الثالث

    العقوبة  أواليت تفرضها على الفرد، وثانيهما اجلزاء  اإللزامدرجة : أوهلما، بأمرينترتبط شدة القيمة      

ضعفها، فمثال  أوواجلزاء تكون شدة القيمة  اإللزاماليت تقررها وتوقعها على من خيالف القيمة، ومبقدار درجة 

هي قيمة ذات شدة عالية،  إذنفيها عالية، واجلزاء عليها شديد،  اإللزاممتحانات قيمة درجة عدم الغش يف اإل

ن إيفعلها ضئيل، ولذلك ف واجلزاء على من الفيها ضعيفة،  اإللزامفدرجة  "باإلحسان اإلساءةمقابلة "قيمة  أما

  :أنواعثالثة  إىلوتنقسم القيم باعتبار شدا شدا ضعيفة، 

  

                                                

  .49 ماجد زكي اجلالد، مرجع سبق ذكره، ص )(1

  .50-49، ص ص، املرجع نفسه )(2
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  :الناهية اآلمرة أوالقيم امللزمة -ا

تتعلق  من خيالفها شديدا، وهي غالبا ما لتزام ا، ويكون جزاءيكون، وجيب اإل أنا ينبغي مبوهي تتعلق      

القيم املتعلقة  أمثلتهاواستقراره ومنوه، ومن  أمنهباملصلحة العامة ومبا تعارف عليه اتمع من قيم وفضائل حتقق 

  .، وااللتزام مبعايري اتمع اخللقيةوإيذائهم اآلخرينعتداء على اإل مباملعتقدات الدينية، وبعد

  : القيم التفضيلية-ب

تكون، حيث يشجع الفرد على متثلها بصورة تفضيلية غري ملزمة، وال يكون  أنوهي القيم اليت يفضل      

  .، وصلة األرحاماجلريان إىل واإلحسانالضيف،  إكرام أمثلتهاصارما، ومن  أوجزاء من خيالفها شديدا 

  :القيم املثالية-ت

يف سلوكهم ولكنهم يشعرون بصعوبة حتققها  متثلها إىليتطلع الناس  واليتتكون،  أنوهي القيم اليت يرجى      

يعمل على توجيه سلوك ثرها أن أل األمهيةبشكل دائم وبصورة كاملة، وهذه القيم على درجة كبرية من 

والتضحية  واإليثارالزهد يف الدنيا،  أمثلتهاومن  لآلخرينوقدوة حسنة  أمنوذجاحنو املثل العليا، ويعطي  األفراد

  .والبذل والعطاء

)1(عمومية القيمة: املعيار الرابع
 

 .خاصة وأخرى عامة قيم قسمني، إىل واالنتشار الشيوع حيث من القيم تلك تنقسم

  :العامة القيم-ا

 أحنائه وعن املختلفة، وفئاته طبقاته عن نظرلا بغض كله اتمع يف انتشارها يعم ليتا القيم تلك وهي     

 ،احلسنة تربيةالو الرحم، وصلة الضيف، وإكرام العيد، أضحية ذلك أمثلة ومن ،وحضر ريف من اجلغرافية

 ويكون ،املعيشية وظروفه االقتصادية أحواله يف التجانس على معني جمتمع يف العامة القيم انتشار ويتوقف

 .العامة القيم من يتضمنه ما بقدر اتمع ووحدة متاسك

  :اخلاصة القيم-ب

 خاصة مجاعة أو بطبقة أو حمدودة، مبناطق أو معينة اجتماعية ومناسبات مبواقف املتعلقة القيم يف وتتمثل     

 والدور، املركز قيم أيضا اخلاصة القيم أنواع ومن ،...الدفن ومراسيم ،واخلتانوالوالدة  والزواج كاخلطبة

                                                

  .55- 54، مرجع سبق ذكره، ص ص، ثريا التيجاين )(1
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 اتمع، فالشخص يف به يقوم لذيا بالدور ويليق الفرد، حيتله لذيا املركز مع تتناسب ليتا القيم تلك وهي

 ،املسجد وإمام كالواعظ واإلرشاد كالوعظ دينية رسالة أو اجلامعي كاألستاذ علمية رسالة خبدمة يقوم الذي

 خاصة بقيم يتمسك أن ،به يقوم الذي والدور ،منهم واحد كل حيتله لذيا املركز عليهم حيتم هؤالء كلّ

 فقيمة ذلك ومثالبالسن،  خاصة وأخرى باجلنس خاصة قيم توجد كما ،هلا وفقا سلوكه ويربمج يتبناها معينة

  .ثقافتنا يف بالرجل خاصة الشجاعة وقيمة جمتمعنا، يف باملرأة خاصة األطفال تربية

 م، اخلاصة قيمهم فلألطفال ا، اخلاصة قيمها العمر من مرحلة لكل أن فنالحظ بالسن اخلاصة القيم أما     

 منوها يف األجيال ومتر ،خاصة قيم وللمسنني م، اخلاصة قيمهم وللكهول م، اخلاصة قيمهم شبابولل

 لذيا اتمع يتبناها اليت الثقافة تعينها كما ا، املرتبطة القيم يتبنون إليها يصلون مرحلة وكل خمتلفة، مبراحل

  .األفراد هؤالء فيه يعيش

  )1(وضوح القيمة: املعيار اخلامس

  :قسمني إىلتنقسم القيم من حيث الوضوح 

  .وهي القيم اليت يصرح ا الفرد ويعلن عنها بالكالم :القيم الصرحية-ا

ولذلك ، األفرادوهي القيم اليت يستدل عليها من خالل السلوك املنتظم الذي يصدر عن  :القيم الضمنية-ب

 .الظاهرة يف السلوك أثارهاما يدل على القيمة هي  عترب قيما حقيقية صادقة، إذ أن أفضلت

  )2(دوام القيمة: املعيار السادس

  :قسمني إىلتنقسم القيم من ناحية دوامها 

  : عابرةالقيم ال-1

ظاهرة معينة  أوحبدث ما  توجد لوقت قصري مؤقت الرتباطها وإمناوهي القيم العارضة اليت ال تدوم طويال      

سلوك معني مث سرعان ما تتالشى  أوتزول بزواهلا، فقد تظهر قيمة معينة بني طلبة اجلامعة تتعلق مبوضة ما 

  .وتذهب

  
                                                

  .51ماجد زكي اجلالد، مرجع سبق ذكره، ص  )(1

   .املكان نفسه )(2
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  : القيم الدائمة-2

والتقدير كالقيم اخللقية  اإللزامجيل، وتتخذ صفة  إىلوهي القيم اليت تدوم طويال ويتناقلها الناس من جيل      

  .وعدل وأمانة قمن صد

  طبيعة القيمة: املعيار السابع

  :قسمنيإىل ويقسمها الباحثون 

  :املادية القيم -أ

 الفرد بشهوات املتعلقة املختلفة، احلسية امللذات من وغريه كاملال املادية باجلوانب املتعلقة القيم يف تتمثل"      

 وزينة وهلو لعب الدنيا احلياة أن اعلموا: "تعاىل قوله خالل من الكرمي القرآن يف القيم هذه ووردت وميوله،

 ،عنها ستغناءاإل ميكننا وال لنا ضرورية املادية القيم هذه وكل ،...واألوالد األموال يف وتكاثر بينكم وتفاخر

)1("الفوضى والفساد يف سببا كانت وإال ووسطية باعتدال حتقيقها يكون أن جيب لكن
.  

  :الروحية القيم -ب

 والوطنية والتعاون والصداقة واحملبة والطاعة كالشرف االجتماعية املعنوية باألمور املتعلقة القيم وتعين"     

 النظم وسائر األديان من املنبثقة القيم وكذلك .واألخالق التربية عليها حتث اليت القيم من وغريها واإليثار،

         مستقلة القيم وكلما كانت دواما، أكثر وتكون...والصرب والسالم والعفة كالعدل األخرى اإلنسانية

 بالقيم مقارنة البقاء فترة وطول الدوام النسيب هنا بالدوام ويقصد بقاء، أطول كانت كلما املادية األحوال عن

 باجتاهها الروحية القيم تتميز اتمع، وبذلك مصلحة سبيل يف والتضحية ا النفس بضبط ترتبط ألا ،املادية

)2("حنو األنانية باالنسياق تتسم ليتا املادية للقيم خالفا وذلك ورفاهيتها، وسعادا مصلحة اجلماعة حنو
.  

 أاألا ختتلف حبسب املعيار الذي تصنف حسبه، كما  ،وبالتايل ال ميكن حصر أنواع القيم يف عدد معني     

لكل أنواع القيم تصنيف واحد جامع  إىلن الوصول إومن هنا ف ،ختتلف باختالف احملددات الثقافية لكل دولة

 .يعد أمرا غاية يف الصعوبة

 

  

                                                

  .57 ، مرجع سبق ذكره، صثريا التيجاين )(1

  .املكان نفسه )(2
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  ةـافيـة الثقــملوـة العـاهيــم: املبحث الثاين

 

احلدود بني الدول  إللغاءنتيجة  قد جاءتاملفاهيم شيوعا، و أكثرمن مفهوم العوملة يعد  أنال شك      

، االقتصادوتقريب املسافات، مما نتج عنه توحيد العامل على خمتلف املستويات فظهرت عوملة السياسة، وعوملة 

حد املكونات أالثقافة باعتبارها  ألمهيةاهتمام الكثري من الباحثني نظرا  أثارتاليت  األخرية هذهوعوملة الثقافة، 

حيث تسعى عوملة  هلم، واالجتماعيةعامال حامسا يف تكوين التركيبة النفسية واتمعات، و لألفراد األساسية

ومن هنا سنحاول  الثقافة إىل توحيد القيم الثقافية السائدة يف العامل، من خالل تشجيع التبادل بني الثقافات،

قة بني وسائل من خالل هذا املبحث إلقاء الضوء على مفهوم العوملة الثقافية، وكذا أهم مظاهرها، والعال

  .االتصال والعوملة الثقافية

  

 مفهوم العوملة الثقافية: األولاملطلب 

  

حدث ألقد أثار مصطلح العوملة الكثري من اجلدل بني الباحثني حول مفهومها، بني مؤيد ومعارض، مما      

   حمدد لظاهرة العوملة، ولكنهم اتفقوا  أوعلى تعريف جامع الباحثون مل يتفق " حيثانقساما كبريا بينهم، 

حتديد املفهوم، ونتيجة لذلك  إشكاليةالظاهرة، ولذلك استمرت  يزاالن يكتنفان ما واإلامالغموض  أنعلى 

عملية  أاالعوملة على  إىلظهرت العديد من التعريفات، بعضها اتسم بالتركيز على بعد واحد، وبعضها نظر 

  ...جيابية واآلخر سلبيةإعضها اعتربها ب، )1("األبعادمتعددة 

  :ـــغةـل-ا

، "فوعل"على صيغة " عومل"تعميم الشيء وتوسيع دائرته، ليشمل العامل كله، ويتصل ا فعل " لغة العوملة     

  .)2("الصرفية العربية، وهي صيغة تفيد وجود فاعل يفعل متاما املوازين أبنيةوهي من 

الشيء صفة  إعطاءوهذه الكلمة تعين  "Globalization"هي الترمجة احلرفية لكلمة "يف اإلجنليزية والعوملة      

  .)3("واإلقليميةالعاملية واخلروج من نطاق احمللية 

                                                

  .59 ، ص2007بريوت، : ، املؤسسة العربية للدراسات والنشرالثقافة العربية والعوملةثي، الربغ حسنحممد  )(1

  .380 صحممد منري حجاب، مرجع سبق ذكره،  )(2

  .17 ، ص2007، اإلسكندرية: نيا الطباعة والنشر، دار الوفاء لد- من منظور اجتماعي-العوملة والشباب حممد سيد فهمي،  )(3
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  اصطالحا-ب

، واجتاه يرى يف الظاهرة حال لكل املشاكل يف تناول مفهوم العوملة، مؤيد أساسيان نلقد برز اجتاها     

ومن هنا فقد تأثرت تعريفات الباحثني السيما النامية،  األخرىقضاء على خصوصيات الدول  أامعارض يرى 

تارخيي  اجتاه: "أاعلى  "Roland Robertson" "روالند روبرتسون"عرفها للظاهرة باجتاهام حنوها، حيث 

تعين جمرد االنكماش  العوملة ال إن: "بعد من ذلك عندما يقولأ إىل بل يذهب ،)1("حنو انكماش العامل

نكماش الذي حدث على صعيدي الزمان واملكان، أي باعتباره مكانا الوعي ذا اإل وإمنا، للعاملاملوضوعي 

وحدة  إىل، وذا يتحول العامل )2("والفردي يف العامل واإلقليميواحدا، وزيادة الوعي احلضاري واالجتماعي 

  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية األصعدةعلى كل واحدة متجانسة 

من خالهلا تصبح شعوب العامل  العملية اليت"اعتبار العوملة  إىل "Lodge George" "لودججورج "ويذهب      

هذا االتصال بطبيعة احلال  يتأتىوال ، )3("حياا ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وتقنيا أوجهمتصلة ببعضها يف كل 

      األصعدةيف شكل وحدة متجانسة على كافة  األخرياحلواجز اجلغرافية بني الدول فتنصهر يف  إلغاءدون 

للتدليل  "John Tomlinson"" جون توملنسون"حيث ذهب  ولعل أمهها اال الثقايف ويف خمتلف ااالت،

ثقافة احلديثة كما ترتبط املمارسة إن العوملة ترتبط بقلب ال: "على العالقة القوية بني العوملة والثقافة يف قوله

  .)4("الثقافية بقلب العوملة

هناك خصائص ثقافية مشتركة، ذات طابع عاملي وهي خصائص "ن أتوحي لفظة العوملة يف اال الثقايف بو     

 "مالكوم واترز"وسار  ،)5("متحررة من سيادة ثقافة بعينها، وتصلح لألخذ ا من طرف جمتمعات متباينة

"Malcom Waters"  اعلى نفس النهج عندما عرف العوملةبدون  أوكل املستجدات اليت تسعى بقصد " :بأ

فاهيم وإدراك م ،بروز وعي إىلتشري "ذا ، وهي )6("دمج سكان العامل يف جمتمع عاملي واحد إىلقصد 

  .)7("وقناعات ورموز وسائط ثقافية عاملية الطابع

                                                

  .18، ص فهمي، مرجع سبق ذكره حممد سيد) (1

  .380 حممد منري حجاب، مرجع سبق ذكره، ص )(2

  .49 ، ص2007، القاهرة: والتوزيع للنشردار الفجر  ،اإلعالم والعوملة رضا عبد الواحد أمني، )(3

  .134 ، ص2009اجلزائر،  :كنوز احلكمة ،)فلسفتها، مظاهرها، تأثرياا(العوملة عبد القادر تومي،  )(4

  .املكان نفسه )(5

  .49 ص مرجع سبق ذكره، ،اإلعالم والعوملة رضا عبد الواحد أمني، )(6

  .23 رحيمة الطيب عيساين، مرجع سبق ذكره، ص )(7
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واالتصال،  اإلعالموالتطور على مستوى تكنولوجيا  الثقافية بني ظاهرة العوملةمن الباحثني ويربط كثري      

التطورات السريعة يف تكنولوجيا  إىل أساساشري ت" أالى ع "هستنجر دونان"و "محدأكرب أ" مثل تعريف

، )1("قريبة يف املتناول أصبحتالعامل حىت  أصقاع أقاصييت قربت لاالتصاالت واملواصالت واملعلومات، وا

الكبري تطور ال نأظاهرة العوملة، باعتبار  بروزامي الكبري لتكنولوجيا االتصال ووذا فهما يربطان بني التن

      املسافات، ولكن هناك من الباحثني من انتقد هذه الفكرة  صياحلدود وتقل ساهم يف إلغاءلتكنولوجيا ل

، وجدت حىت قبل وجود التكنولوجيات احلديثة لالتصال اإالعوملة كظاهرة هي قدمية بل  أنعلى اعتبار 

  .ليس يف وجودهاوسامهت يف تعميقها  األخريةولكن هذه 

        نتماء العاملي، وهي تعبري خمتصر ظاهرة اإل" أايعرفها على " عدنان.د"ومن الباحثني العرب جند      

االنتماء العاملي  إىل، والعنصرية، والطائفية، وغريها اإلقليمية دوداخلروج عن احل: عدة فهي تشمل عن مفاهيم

والطائفية والعرقية،  اإلقليمية دوداحل لواسع بعيدا عن كل أشكال، معتربا بذلك العوملة ذلك العامل ا)2("األعم

ة الثقافيأن العوملة  "غليون إبراهيم"يرى  طاراإلبل هي االندماج ضمن فكر الثقافة العاملية املوحدة، ويف نفس 

من التطور احلضاري يصبح فيه  ، مرحلةالدخول بسبب تطور الثورة املعلوماتية والتقنية واالقتصادية معا: "هي

ال تعين التجانس  أا، فريى معىن الوحدة املقصودة هنانازعا للتوحد، ويستدرك على  أوموحدا  اإلنسانيةمصري 

بني مناطق وجمتمعات  العامل واتمع البشري، وال تعين درجة عالية من التفاعل أجزاءوالتساوي بني مجيع 

  .)3("املتبادلني التأثريازدياد  بشرية خمتلفة ومتباينة وبالتايل

واملعلومات  األفكارعامل بال حدود ثقافية حيث تنتقل  إىلتشري  الثقافيةالعوملة " أن بعض الباحثنيويرى      

قدر من التدخل من قبل  وبأقل، حبرية كاملة على الصعيد العاملي والسلوكية واالجتاهات القيمية واألخبار

  .)4("توتكنولوجيا االتصاالاملعلومات نقل الدول وذلك بسبب التقدم اهلائل يف وسائل ووسائط 

واملفاهيم والثقافات، هي اليت حتقق  لألفكارالعوملة الثقافية القائمة على التبادل احلر واملتوازن "ن إوبالتايل ف     

والثقافات لصاحل  األفكارهناك اختالل يف تدفق  كان إذابني اتمعات والشعوب ولكن  اإلنساينالتقارب 

بالثقافة  إضرار إىلدي قد تؤ ن الثقافةحر بسبب عوامل خارجة ع تبادل ثقافة معينة فلن يكون هناك تكافؤ وال

                                                

    .19 حممد سيد فهمي، مرجع سبق ذكره، ص )(1

  .19 ، ص2007اإلسكندرية، : للكتاب اإلسكندرية، مركز -من منظور علم االجتماع-العلمانية والعوملةمحد رشوان، أحسني عبد احلميد  )(2

  .23 ، مرجع سبق ذكره، صرحيمة الطيب عيساين) (3

  .23 مرجع سبق ذكره، صحممد سيد فهمي،  )(4
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وحماولة تعزيز اهلوية  جل تقارب احلضارات وانفتاحها على بعضها البعضأالسعي من "ن إ، ومن هنا ف)1("احمللية

  ، الثقافيةالعديدة للعوملة حدود ثقافية هو جمرد وجه واحد من الوجوه  بال ا حماولة خلق عاملالوطنية، ورمب

تتوجه حنو  أنن العوملة الثقافية ميكن هلا إ، فتقارب الثقافات وانفتاحها يسعى التوجه العام حنوما نه بقدر أذلك 

صراع احلضارات، وحنو اهليمنة الثقافية لثقافة واحدة على سائر الثقافات، وحنو نشر الثقافة االستهالكية 

ليت متهد الطريق جليا لترابط املناطق الثقافية رواجا على الصعيد العاملي، فالعوملة الثقافية ا األكثروجعلها الثقافة 

مناطق حضارية مغلقة، وتزداد انغالقا، وتستعد ملواجهة بعضها  إىلترسخ انقسام العامل  أن أيضا بإمكاا

القيم الغربية  ألمناطنتشار السريع والفعال واإل" سيادة ثقافات الدول القوية إىل األخريمبا يؤدي يف  ،)2("البعض

     جذريا من جوانب متعددة  اختالفاحمددة للعامل ختتلف والتسلية اليت حتمل رؤية  واملأكليف الفن وامللبس 

ترى شباا بوجه خاص يتبنون تلك الرؤية الغربية عن غري  أصبحتاتمعات غري الغربية واليت مع رؤية 

  .)3("وعي

تشكل حتديا قويا للثقافات، فهي انقالب " أايرى  يف تعريف العوملة الثقافية آخرومن هنا فقد برز اجتاه      

قضي على التنوع الثقايف كوين يستهدف القيم واملفاهيم، وطرق التفكري وهي بذلك قوة اختراق قد ت

خلق ثقافة واحدة ذات بعد عاملي، وقد ذهب  إىلمبا يؤدي ، )4("بشريالتطور ال أنتجهالذي  واحلضاري

عملية غسل حقيقية ": أاعلى بعد من ذلك عندما عرف العوملة الثقافية أ إىل "Martin Wolf"" مارتن وولف"

والعمل على استالب التاريخ عملية حملو اخلصوصيات والذاكرة اجلماعية والفردية  أايقصد به  وهو ما للعقول

تنظمه ...نعيش عاملا مفتوحا ال حواجز فيه، وال قيود عليه أننا، كما ...العميق اإلنساينوتفريغه من مضمونه 

ولعل هذا ما دفع ، األمريكيةاليت تتحكم فيها الواليات املتحدة ، )5("قوانني النظام الدويل اجلديد آلياتهوتشكل 

 إنتاجولكن ليس بصورة شاملة حد بعيد  إىلالعوملة من الناحية الثقافية هي : "القول إىل "فريدمان"ـب

وكلها  )6("على نطاق يشمل العامل "ميكي ماوس"وانتهاء بـ" ماك ماك وااليالبيج "، بدء من لألمركة

على العامل ثقافيا، ويف نفس  أمريكاسيطرة  األخري ، مبا جيسد يفاألمريكيةم الثقافة منتجات حتمل يف ثناياها قي

                                                

  .111 مرجع سبق ذكره، ص، اإلعالم والعوملةرضا عبد الواحد أمني،  )(1

  .48 ، مرجع سبق ذكره، صرحيمة الطيب عيساين )(2

  .24 -23ص ص،  سبق ذكره،حممد سيد فهمي، مرجع ) (3

  .110 ثي، مرجع سبق ذكره، صحممد حسن الربغ) (4

  .43 ، ص2007، اإلسكندرية: املعرفة اجلامعية، دار اإلعالم الدويل والعوملةمجال حممد أبو شنب،  )(5

  .68 ثي، مرجع سبق ذكره، صحممد حسن الربغ )(6
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الثقايف،  اإلنتاجاملسامهة الثقافية يف  أرجحية األمركةفهمنا من  إذا األمركةالعوملة تعين بالضرورة "يقول  اإلطار

 األمركة إن"ويواصل بالقول ، )1("ته ثورة املعلوماتأنشأاجلديد الذي  الفضاء العاملي - وسوف ميأل– ألالذي مي

اليت تنطوي عليها  األمريكيةخماطر اهليمنة  إبراز أن أيضا، لكنه يرى أركااحد أهي  وإمناليست مثرة العوملة 

تتحقق من خالل الرفض  ال هذه اهليمنة ن مقاومةاخلروج منها أل أوجل تربير رفضها أالعوملة، ال يكون من 

دولة  أليميكن  ظاهرة كونية ال وأصبحت، بقوةفرضت نفسها  اليت هذه األخرية، )2("للعوملة اإليديولوجي

يكمن  واحلل ال كل شعوب العامل إىل تأثريااهي موجودة بقوة وتصل وعزل نفسها عنها  أو، تأثريااجتنب 

  .األمريكيةيف التخلص من اهليمنة  وإمنايف اهلرب من العوملة 

       ، والعامل بعيد كل البعد االكتمالالعوملة الثقافية ليست بنفس القدر من " أن ويرى بعض الباحثني     

كانت العوملة االقتصادية والتجارية واملالية واليت تسارعت  إذانه إكذلك فعوملة ثقافية، يكون معوملا  أنمن 

 التأسيسيةن العوملة الثقافية هي يف املقابل ظاهرة جديدة ومتر مبراحلها إ، فوالثمانينات السبعيناتخالل عقدي 

والعامل ليس موحدا ثقافيا كما هو موحد " ،)3("خالل عقد التسعينات إال، ومل تربز كحقيقة حياتية األوىل

     مل تعمل " ، فهي)4("وجود لنظام ثقايف عاملي كما يوجد نظام اقتصادي عاملي نه الأجتاريا وماليا، كما 

حيث " ،)5("مستوى الثقافات الشعبية إىلتعمل على ختفيض الثقافات الوطنية  ألاعلى تغييب الثقافة الوطنية، 

 من خالل فهم عالقاا ذه الثقافة إال ال معىن هلا فأصبحتتكوينها  أعيدلية قد حيث أن اخلصوصيات احمل"

   .)6("كمةملة احلاواملع

حد أة يعد عملية غاية يف الصعوبة، فهي يعملية وضع تعريف لظاهرة العوملة الثقاف أنومنه ميكن القول      

      ن كانت تعرب إتنوعها وتعدد جماالا، فهي و سرعة تطورها، وكثرةتتميز ب أاكما  ،تعقيدا الظواهر أكثر

        متكافئة القوى،  أقطابيكون بني  أنالتبادل جيب  أن إال، بني الثقافات حرية التبادل يف ظاهرها عن

، ةعلى الدول الضعيف أضرارهسيكون له سيجعله يأخذ مفهوم اهليمنة، مما ن التبادل بني قوى غري متكافئة، أل

، وتصاب حبالة من التفكك، ويف هذه احلالة ليس هناك معىن ملفهوم التبادل االستمرارالقدرة على "حيث تفقد 

                                                

  .70  ، صحممد حسن الربغثي، مرجع سبق ذكره )(1

  .272 ص، مجال حممد أبو شنب، مرجع سبق ذكره )(2

  .105 مرجع سبق ذكره، ص ،اإلعالم والعوملة لواحد أمني،ارضا عبد  )(3

  .47 ، مرجع سبق ذكره، صعيساينرحيمة الطيب  )(4

  .272 مجال حممد أبو شنب، مرجع سبق ذكره، ص )(5

  .44 ، ص2002، عمان: ية للنشر والتوزيع، األهلالعوملة اإلعالميةمؤيد عبد اجلبار احلديثي، ) (6
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      ن سيطرة ثقافة أحيث  ،لثقايف الذي يسود العاملاالقضاء على التنوع  ألنه سيؤدي يف األخري إىل ،)1("الثقايف

  سيؤدي بالضرورة  على العامل يف ظل التفاوت املوجود يف اإلمكانيات اإلعالمية والتكنولوجية من الثقافات

  .يف القيم بني هذه الثقافات والثقافة املسيطرة االختالفاندثار غريها، السيما يف ظل  إىل

  

  ظاهر العوملة الثقافيةم: املطلب الثاين

  

، حيث تعريف دقيق إىلن العوملة ظاهرة يلفها الغموض، وهناك اجتهادات خمتلفة للوصول أب إقرارهناك "     

نه أ إال، )2("يف صيغتها الكاملةمرحلة التبلور  إىلومتر مبرحلة تطور ومل تصل بعد ) سيولة(الظاهرة يف حالة  أن

االجتماعية ، ، االقتصاديةالسياسيةن جتلياا ومظاهرها قد برزت يف خمتلف ااالت إوعلى الرغم من ذلك ف

  :مظاهر العوملة الثقافية فيما يلي أهم إمجالوالثقافية، وميكن 

  :التمكني للرتعة املادية على حساب الرتعة الروحية-1

القيمية  االعتباراتعن جبانبه  وينأىوجهه شطر املاديات ويعرض  -يف عصر العوملة– اإلنسانحيث يويل "     

ذاتيته، ومتيزه يف مواجهة غريه من البشر، وهي بذلك  اإلنسانالقيم هي اليت تضفي على  أنوذلك على اعتبار 

مث فهي اليت متثل عائقا يعترض  نوالتمايز الفكري والثقايف بني اتمعات، وم ختالفلإلاليت تشكل جماال 

كالسينما العاملية ( العوملة الثقافية آلياتتتجه  أن ، ومن هذا املنطلق فقد كان من املنطقيسياسات العوملة

التجهيل مبعىن التركيز على مواد الترفيه  أو ما ميكن تسميته بالتسطيح الثقايف إىل) والقنوات الفضائية املوجهة

        متلقي مثل هذه النوعية من املواد الثقافية  أنومن هنا جند ، …معنوي أواخلالية من أي مضمون قيمي 

        آنيةمتعة مضيعة للوقت، قد حتقق له  أويتعامل معها باعتبارها مادة للتسلية  وإمنااجلد  مأخذ يأخذهاال 

  .)3("ثر تثقيفي حقيقيأختلف وراءها أي  ال أاري أو سعادة حلظية عابرة، غ

  

 

                                                

  .123 ن الربغثي، مرجع سبق ذكره، صحممد حس) (1

  .83 ، صرجع نفسهامل) (2

  .84- 83 ، ص ص،2000 ،اإلسكندرية: اجلامعية للنشر، دار املعرفة العوملة دراسة يف املفهوم والظاهرة واألبعادمنصور،  حممدممدوح  )(3
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  :حمو اخلصوصية الثقافية والترويج لفكرة الثقافة العاملية-2

  نه إف األقلية أواحلدود الفاصلة بني اتمعات والقضاء على فكرة احمللية  إزالة والعوملة ههدف  كان إذا"     

وطمسها، فاهلوية  األطرافتمعات  هو حمو اهلوية الثقافية - على الصعيد الثقايف-  يكون هدفها أنمن الطبيعي 

       والوالء لنسق قيمي معني، ومن مث فهي  باالنتماءيف ذلك الشعور  أساساتتمثل  إمنا جمتمع أليالثقافية 

  .)1("خرواآل األنابني  اليت ترسم حدود التميز الثقايف

ظل  ياغة ثقافة عاملية يفهي االجتاه لص واملشكلةاخلصوصيات الثقافية هي رمز للهوية الذاتية، "وتعترب      

        العوملة قد ظهرت  إىلن الدعوة هلا قيمها ومعايريها، والغرض منها ضبط سلوك الدول والشعوب، وأل العوملة

   والسياسة  االقتصاديف  األمريكيتبين النموذج  إىلتعين الدعوة  أان هذا يفترض إ، فاملتحدةيف الواليات 

  .)2("ويف طريقة احلياة بشكل عام

 ذلك ال ينفي  أنعاملي بني البشر كافة، غري  إنساينوجود مشترك ثقايف  إلنكارجمال البتة  نه الأواحلق "     

احلفاظ عليها واالستمساك ا باعتبارها جزء من كيام  أبنائهخصوصية ثقافية لكل جمتمع يتعني على مثة  أن

العاجزة عن احملافظة  األمة نإ" :حد الكتابأيقول ويف هذا اإلطار  ،)3("ومقوما من مقومات ذاتيتهم اإلنساين

القابلة للذوبان يف أي حملول حضاري  أي عن جوهر كينونتها، وروحها احلضاري والدفاع عن خصوصيتها

  .)4("عنها يأسفغريب عنها ليست جديرة بالبقاء، ولن جتد من 

االتصال والتطور الذي ستغل الغرب وسائل االسعي للترويج لفكرة الثقافة العاملية الواحدة،  إطارويف      

السيطرة على العامل ثقافيا، والوصول إىل فكرة الثقافة العاملية املوحدة، وهي الثقافة اليت  دفإليه ت وصل

ظهرت وأخذت توطد حضورها بعد ضمور الثقافة املكتوبة أمام هجمة ثقافة الصورة اليت استطاعت أن حتطم "

نتيجة لتطور الثقافة اليت ساعدت على انتشار منظومة االتصال احلديثة  احلواجز اللغوية بني اتمعات اإلنسانية

بالنظام مهمتها تصدير ثقافة الصورة  إعالمية إمرباطورياتيف ضوئها  وتشكلت أنتجتهاخارج البلدان اليت 

ة قادرة ن الصورإبسعة االطالع اللغوي للمتلقني فكانت فعالية الكلمة مرهونة  فإذا" ،)5("السمعي البصري

                                                

  .85 منصور، مرجع سبق ذكره، ص حممدممدوح  )(1

  .118 مرجع سبق ذكره، ص، اإلعالم والعوملةرضا عبد الواحد أمني،  )(2

  .85 منصور، مرجع سبق ذكره، ص حممدممدوح  )(3

  .140 عبد القادر تومي، مرجع سبق ذكره، ص )(4

  .289 عبد الغين عماد، مرجع سبق ذكره، ص )(5
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وهكذا يتضح ...اإلقليمية العوملة االقتصادية يف حتطيم احلواجز أفلحتمثلما ، متاما على حتطيم احلاجز اللغوي

  السيطرةمث  ،سلب الوعي من خالل حتطيم اهلويات الثقافية احمللية أوالستهدف سياسات العوملة الثقافية ت أن

        العوملة بثه إىلالذي يستهدف الداعون  متهيدا لغرس احملتوى الثقايف ،ونهلياته وفنآبوسائله و اإلدراكعلى 

  .)1("تروجيه أو

  : األمريكيولنمط احلياة  واألمريكيةالتمكني لسيادة القيم الغربية -3

       سكرية، والسياسة املتزامنة مع قوة الثقافة الغربية واملسببة هلا، تزيد القوة االقتصادية والع أنمبعىن "     

، هيمنة الثقافة الغربية بوجه عام لعصر العوملة السماتبرز أمن " أن، حيث )2("من جاذبيتها بالنسبة للغري

، وهذا ما جتسد من خالل )3("ككل اإلنسانيةذاته على الثقافة  األمريكي، بل ومنط احلياة األمريكيةوالثقافة 

القرن القادم سوف  إن: "، مثل تصريح الرئيس جورج بوش الذي قالاألمريكينيتصرحيات بعض املسؤولني 

  .)4("األمريكيالعيش والسلوك  وأمناط األمريكيةانتشار القيم  يشهد

 صناعة عمالق "Michael Eisner"" ايزنر مايكل" قولي ،العامل يف األمريكي املنتج تسيد أسباب وحول     

    يتالءم بشكل بالتنوع تتميز األمريكية التسلية وسائل إن" :ديزين والت شركة إدارة جملس ورئيس األفالم

       بنجامني ، أما"مكان كل األفراد يف يرغبه الذي األمر ،الفردية التعبري وطرق واخليارات اإلمكانات مع

 روتغرز جامعة يف "Walt Whiteman Centre" وايتمان والت مركز مدير "Benjamin R. Barber" باربر .ل

"Rutgers University" يكمن العاملية للثقافة "ديزين والت" استعمار سبب أن فريى نيوجريسي والية يف     

 األزواج هذه من أول فكل .والبسيط املعقد بني ،والسريع البطيء بني ،والسهل الشاق بني املنافسة" ظاهرة يف

 وتعبنا هلونا مع يتالءم نهإف األزواج هذه من ثان كل أما ،واإلكبار اإلعجاب إىل يدعو ثقايف بنتاج يرتبط

  .)5("وبسيط وسريع سهل هو ملا تروج MTVو وماكدونالدز ديزين إن ،ومخولنا

  

                                                

  .86-85منصور، مرجع سبق ذكره، ص ص،  حممدممدوح ) (1

  .118 مرجع سبق ذكره، ص، اإلعالم والعوملةرضا عبد الواحد أمني،  )(2

  .86 ممدوح حممد منصور، مرجع سبق ذكره، ص) (3

  .149 سبق ذكره، صعبد القادر تومي، مرجع ) (4

 الوطن يف التشاركية السياسية والثقافة الدميقراطي اإلصالح برامج :العربية السياسية والثقافة الثقافية العوملةمسحة،  حممد مصطفى عمر )(5

  .40 ص ،2005 ،)فلسطني( الوطنية النجاح جامعة :السياسية والتنمية التخطيطقسم  ،)غري منشورة( ، مذكرة ماجستريالعريب
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  :)1(ولعل مرد تلك اهليمنة إىل العوامل التالية

 واالتصال ونقل اإلعالم على تكنولوجيا ،أيضا األمريكيةالواليات املتحدة  رأسهاسيطرة الدول الغربية وعلى -ا

  .وأدواااملعلومات مبختلف صورها 

وكذا على كافة عمليات تدفق  واإلعالنيةوالثقافية  اإلعالميةاملادة  إنتاجعمليات  هيمنة هذه الدول على- ب

على صناعة السينما العاملية  أوعلى سبيل املثال  )"روبرت مردوخ" إمرباطورية(واملعلومات عرب العامل األفكار 

، وعلى شركات البث الفضائي )بيل جيتس إمرباطورية(، وعلى عامل الكمبيوتر )هوليود استوديوهات(

العاملي  اإلخباريالكربى اليت تتحكم يف التدفق العاملية  األنباء، وكذا وكاالت )شركة ديزين( التلفزيوين

  ).يونيتدبرس، اسوشييتدبرس(

الدعاية  أساليبسيطرا على  إىل أدى، مما مليعمليات التسويق العاعلى  األمريكية اإلعالنهيمنة شركات - ت

  .املتلقني أوواجتاهات ورغبات املستهلكني  أذواقومن مث قدرا على تشكيل  واإلعالن

العرقية  اجلماعاتهي بلد املهاجرين، ومن مث فهي مكونة من خليط من  األمريكيةالواليات املتحدة  أن- ث

هوية  إىلهوية ثقافية مميزة، فضال عن افتقارها  أوودينيا وثقافيا ومن مث فليس هلا طابع ثقايف  املتباينة سالليا

   األمريكيةة ن ذلك التنوع الثقايف الذي اتسمت به الثقافأمن ش حضارية عميقة اجلذور وقد كان أوتارخيية 

        طرفا  أوقبوال لدى شعوب العامل املختلفة اليت قد جتد فيها بعضا من مالمح ثقافتها  أكثر أصبحت أن

  .من جوانب شخصيتها

قتصادية قد أتاحا فائضا اقتصاديا بالوفرة اإل األمريكيةومتتع الواليات املتحدة  األمريكيقتصاد قوة اإل أن- ج

 اإلنسانوارتفاع مستويات معيشة  ميدان اإلنتاج الثقايف، كما أن سعة السوق األمريكيةقابال للتوجيه إىل 

كالسينما، والنشر واملوسيقى ( األمريكيةالزدهار صناعة الثقافة يف الواليات املتحدة  أقد هي األمريكي

  .ذاا األوروبيةبغريها من الدول مبا فيها الدول  مقارنة )والتلفزيون

قد حققت شهرة طاغية ومكانة مرموقة، من خالل  األمريكيةوالبحثية اجلامعية  التعليمية املؤسسات أن- ح

، مما جعلها قبلة النخب املثقفة يف مجيع دول والتطوير العلمي والتكنولوجي اإلبداع جناحاا البارزة يف جماالت

  .معيشته وبأسلوبوبثقافته،  األمريكيباتمع  التأثرالعامل مبا ينطوي عليه ذلك من تزايد درجة 

                                                

  .87-86ممدوح حممد منصور، مرجع سبق ذكره، ص ص، ) (1
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منذ  "Globale language" باتت تشكل لغة عاملية - بالذات األمريكيةبل واللهجة  - جنليزيةن اللغة اإلأ- خ

واالنتشار لعدم وجود عائق اللغة للذيوع  األمريكيةالثقافة  أماماال  هيأ، مما 2ح ع "اية احلرب العاملية الثانية

  .كوسيط للتفاعل

دول  أبناءالعديد من  إعجابقد جعلها حمط األمريكية انتصار املعسكر الليربايل بزعامة الواليات املتحدة  نأ-د

للتنظيم االجتماعي والسياسي واالقتصادي مما جعل القيم  األمثلاجلنوب باعتبارها تعترب جتسيدا للنموذج 

  .املعمورة أرجاءتلقى قبوال عرب  األمريكية

، خلفها دول العامل الغريب يف كفةذاا، ومن  األمريكيةفقد وضعت الواليات املتحدة ق ومن هذا املنطل     

، )اآلخرينمواجهة (مبقولة الغرب يف  أخذا أخرىجمتمعة يف كفة  األخرىبينما وضعت بقية دول العامل 

       عازمة  ألمريكيةاومن هذا املنطلق باتت الواليات املتحدة ...فكرة صدام احلضارات أمامففتحت بذلك اال 

 األمريكيبالنموذج  األخذن بقية دول العامل يتعني عليها أعلى فرض قيمها ورؤاها على العامل، ومقتنعة ب

      .األمثلباعتباره النموذج 

  :العوملة اللغوية-4

اللغة باعتبارها وسيلة  نإنتشار العاملي للغة ما وهيمنتها على غريها من اللغات، يقصد بالعوملة اللغوية اإل"     

    األركان أهممن  مما كانت عليه فهي أكثريف عصر العوملة  أمهيتها أصبحتاتصال البشر بعضهم ببعض، 

بالثقافة اليت متثلها هذه  اعتزاز وإمنا، غة ليس وليد االعتزاز بذات اللغةعتزاز بالل، واإلعليها الثقافات تتأسساليت 

  .)1("أساسيا من مقومات األمة كما هي عند األملانالعتبار اللغة مقوما ، ومن هنا كانت الدعوة اللغة

واملنتشرة عرب العامل هي لغات اللغات املسيطرة  أنالواقع حيث نالحظ رض أويتجسد هذا فعليا على      

     هي اللغة املسيطرة يف العامل،  جنليزيةالدول املتقدمة سياسيا واقتصاديا والسيما تكنولوجيا، وتعترب اللغة اإل

فحسب  واإلسالميةليس على حساب الثقافات العربية  ،على نطاق واسع األمريكيةانتشار الثقافة  إىل أدىما 

فرنسا عربت عن رفضها  أنحيث " غري الناطقة باالجنليزية، األوروبيةبل وحىت على حساب ثقافات الدول 

، )2("يف مواجهة هذه املوجةللحفاظ على لغتها وثقافتها  وإجراءات، واختذت قرارات األمريكيةهليمنة الثقافة 

ويف هذا ، أورباحىت يف  األخرىعلى اللغات  وتأثريهاجنليزية على العامل وكل هذا ينذر خبطر هيمنة اللغة اإل

هيمنة  أنمقاال يربز فيه صاحبه  2006يف شهر مارس من عام  "Le monde" "لوموند"نشرت صحيفة " اإلطار

                                                

  .153 عبد القادر تومي، مرجع سبق ذكره، ص )(1

  .110 مرجع سبق ذكره، ص، اإلعالم والعوملةرضا عبد الواحد أمني، ) (2
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، فإذا كانت دول )1("ضرورة النضال ضد هذا التهديد إىلاللغة الوحيدة هي ديد للفرنسيني ودعا الكاتب 

غربية لديها العديد من القواسم الثقافية املشتركة مع الواليات املتحدة األمريكية، إضافة إىل اإلمكانيات 

الشك أن هذا التأثري فلثقافاا زخر ا، تعترب هيمنة الثقافة األمريكية ديدا اإلعالمية والتكنولوجية اليت ت

 بينها وبني بشكل خاص نظرا للتباعد الكبري الدول العربية واإلسالميةثقافات  علىخطر أكرب ونتائجه أسيكون 

  .الغربية واألمريكية بشكل خاص ثقافةللالقيم املكونة 

حصرها  وهلذا فإن  ن مظاهرها كثرية ومتشعبةمظاهر العوملة الثقافية ال كلها، أل أهمهذه متثل  أنالشك      

  .املصاحبة لظاهرة العوملة الثقافية برز املظاهرأعلى  ومن هنا كان تركيزنا، اية يف الصعوبةغ أمرهو 

  

  الثقافية والعوملةسائل االتصال و: املطلب الثالث

  

يف الوقت نفسه مقدمة لتكوين القرية الكونية  فإا، القوميةهي جتاوز للحدود "كانت العوملة الثقافية  إذا     

   عصر جديد، ولغته  مالحمه من يأخذجديد  إنسان، ويتكون فيها اليت توحدها وسائل االتصال واملعلومات

  .قومية أو مة أ ألينتماء اإل من أقوىالقرية الكونية، وبالتايل يكون  إىل، ويغدو انتماؤه من لغة املسيطر

أن العامل مقبل على تبين إيديولوجية جديدة هي " "Philippe Breton"" فيليب بروتن"أكد  وقد     

وهي إيديولوجية مرشحة لتحقيق ، كبديل لإليديولوجيات السابقة اليت عرفتها البشرية االتصالإيديولوجية 

جناح كبري، وهذا ال يعود لناقلها اإليديولوجي الذي يزداد قوة وشراسة، بل لكون خصمها أو عدوها ال ميكن 

أو عرقيا وبالتايل ليس هلا ضحايا، فهو عوضا أن يراها مقولة أوىل من مقوالت  اجتماعياحتديده سياسيا أو 

" فيليب بروتن"ة، يراها إيديولوجية قائمة بذاا وذات قوة وشراسة، ويعلم إيديولوجية العوملة وخدومة للعومل

"Philippe Breton"  حق العلم مدى ما يوفره االتصال يف إطار عامل مقبل على مدى من التشكل ورمبا       

  .)2("مل ينعت بعد بتوصيف العوملة

     القرية الكونية، ويف توحيد العامل يف تكوين  أمهية األكثر األساس"وسائل االتصال واملعلومات وتعد      

الدعوة للعوملة ال ميكن  أن، حيث اإلعالميالبعد  أمهية إىلبعض الباحثني  أشارولقد " ،)3("قريةهذه ال إطاريف 

                                                

  .154 عبد القادر تومي، مرجع سبق ذكره، ص) (1

  .262 ، ص2004اجلزائر، : املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، )التضليل اإلعالمي وثقافة امليديا(والنظم احلارسة  العوملةمنصور بوزفور،  )(2

  .261 ه، صسنفرجع امل) (3
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، وكسر اإلعالمعامل  أمام واسعة آفاقابفعل التطور اهلائل يف وسائل االتصاالت، الذي فتح  إالتتم  أنهلا 

الذي يستخدم مئات األقمار الصناعية، اليت تبث مادا اإلعالمية  عاملاحتكار الدولة له، وغدا هذا الز حاج

  .)1(")نترنتاإل(ليستقبلها ماليني البشر، عرب األجهزة املرئية أو عرب شبكة املعلومات 

يف احلصول على الثقافة ومجيع  األساسيةفهي تشكل الوسيلة "، "ثقافية أدوات" وسائل االتصال وباعتبار     

    قدرا هائال من التعبري الثقايف  أنبالنسبة للقطاعات الواسعة من الشعوب، وعلى الرغم من  اإلبداع أشكال

العصر الراهن توفر الزاد الثقايف  يف اجلماهريية اإلعالمن وسائل إف التقليدية املباشرة بإشكالهال يزال حيتفظ 

 اإلعالماملسؤولية امللقاة على عاتق وسائل  أن، ولذلك ميكن القول للماليني من البشر ربة الثقافيةوتشكل اخل

       أساسيبشكل ونشر الثقافة فحسب بل تؤثر  تأصيلال تقوم بدور  أااجلماهريية مسؤولية هائلة، ذلك 

 جيتاح ثقايف فيض أمام اال فتح االتصال لوسائل هائل تطور ظل يف"خاصة  ،)2("ابتداعه أويف انتقاء حمتواها 

 سوق حتتكر تكاد حيث املتحدة الواليات خاص وبشكل، ملعايريه وخيضع الشمال مصدره، األرضية الكرة

     العاملية املعلومات من 65% يتدفق حيث، التلفزيوين البث أو األنباء وكاالت خالل من سواء، املعلومات

  . املتحدة الواليات من

 وأمناط سلوكهم وأشكال ،املستهلكني وحاجات رغبات أن يشكل إال ميكنه ال املعلومات من الفيض هذا     

قدم الثقافة حىت ي صوره أمجله يف تبثو اإلعالمندسه وسائل  ،، وفق تصور يعكس الفكر الغريب)3("حيام

 اعتبار أنه النموذج املأمول،والشخص األمريكي على ، فرد يف هذا العامل يأل الثقافة املثالية األمريكية على أا

   ...تصرفاتهو ، لباسهفرد يف العامل وخاصة الشباب لتمثل سلوكاته، أفكارهالذي يسعى كل واملثايل 

، وفيما خيص القيم"يف قوله " نبيل علي"فيلخصها وسائل اإلعالم أما عن أهم القيم الثقافية اليت تروج هلا      

اجلوانب  أكثرنترنت، متثل مناظر اجلنس عرب اإل الكبرية والصغرية، وانتشارن مناظر العنف على الشاشتني إف

  .)4("األيامللجدل هذه  إثارة األخالقية اإلعالمية

اليت تبشر ا العوملة هي قيم تعتمد  يرى كثري من الدارسني والكتاب أن القيم"وعلى عكس نبيل علي      

وقبول اآلخر، وهي قيم هلا رصيد يف ثقافاتنا يف عهود  والتسامحعلى العقالنية واحلداثة وحقوق اإلنسان 

                                                

  .68 ، مرجع سبق ذكره، صحممد حسن الربغثي )(1

  .52 ، ص1984الكويت، ": الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب" ، عامل املعرفةقضايا التبعية اإلعالمية والثقافيةعواطف عبد الرمحن،  )(2

  .33 مسحة، مرجع سبق ذكره، ص حممد مصطفى عمر )(3
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 القيم يف املنظومة القيمية العربية، بشرط أن تتوافر اإلرادة السياسية والوعي زدهار، مما يسهل غرس تلكاإل

 آخرتيح من جانب تقد أن وسائل االتصال ، كما )1("احلضاري للحظة التارخيية اليت متر ا األمة العربية

: حد الباحثنيأثنية احملافظة على جوانب مهمة من خصوصياا الثقافية، ويف هذا اال يقول للمجموعات اإل"

إذاعتها وملبية حلظة وقوعها يف سيول، من خالل األ األلعاب 1988شاهدوا عام  أملانيايف  األتراكالعمال  أن إذ"

   الدينية املسجلة  واألناشيديسمع الشرائط  شيكاغو سائقا باكستانيا لتاكسي يف أنكما  الصناعية، باألقمار

 حمدد وثابت إقليم إىلال ينتمون  مع مشاهدين صورا متحركة تتقابل، وهكذا نشهد وإيرانيف باكستان 

      خالل هجرم وال يفقدون الصلة متاما ا من خالل تفاعلهم ينقل الناس هويام معهم  أخرىوبعبارة 

  .)2("االتصال مع اإلعالم ووسائل

ثقافة "ـقيم العوملة الثقافية ارتبط ظهورها وانتشارها على نطاق واسع مع ظهور ما يعرف ب أن وال شك     

 ثقافة أن واملفكرين الباحثني من ريكث رى، ياجلماهريي االتصال بوسائل الثقافة هذه الرتباط ونظرا"، "الصورة

 ،الصورة ثقافة إا ،املكتوبة الثقافة احتضار بعد الثقافة هذه ظهرت وقد ، "املكتوب بعد ما ثقافة" هي العوملة

 اجلغرافية احلواجز حتطيم استطاعت اليت االقتصادية العوملة يف احلال هو مثلما التأثري على القدرة من هلا ثقافة

 اتمعات بني اللغوية احلواجز حتطم أن استطاعت فإا ،الصورة لثقافة بالنسبة احلال كذا، وواجلمركية

  .)3("اإلنسانية

مييل : "ويذهب ممدوح حممد منصور إىل وصف تركيز العوملة الثقافية على ثقافة الصورة حيث يقول     

 -يف ظل ثقافة العوملة-  مهندسو العوملة الثقافية إىل التركيز على ما يعرف بثقافة الصورة، فقد أصبحت الصورة

      هي املفتاح السحري لنظام إنتاج وعي اإلنسان بالعامل، فالصورة هي املادة الثقافية اليت ميكن تسويقها 

ال حتتاج الصورة إىل املصاحبة اللغوية كي تنفذ إىل إدراك املتلقي إذ أا متثل لغة  إذعلى أوسع نطاق مجاهريي، 

      طغيان ثقافة الصورة - يف عصر العوملة–الحظ هكذا بات من امل...بذاا ولعل ذلك مكمن خطورا، 

، واندحار ثقافة الكلمة أمام اهلجمة الشرسة الوعي الثقايف اإلنساين مع التراجع الشديد ملعدالت القراءة على

  .)4("لإلعالم السمعي البصري

                                                

ـَم العــوملة فــي األدبعماد موسى،  )(1   : متاح على املوقع ،الطِّـفْــلي يف فلســطـني قـي
www.almolltaqa.com/vb/showthread.php ،29/03/2011،21:13.  
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ثقافة "ظهور  أحد أهم األسباب اليت أدت إىل اليوميةملكانة اليت حتتلها الصورة يف حياتنا ا كانت وإذا     

      التقليدية عرب الكتب واالت وصوال  ضعف العمل بنظام املخاطبة الثقافيةأالذي  الصورة والبث املتلفز

السمعية -  اإلمرباطورياتيف عهد  أصبحن املشروع الثقايف الغريب يف عصر العوملة قد إ، فاملدارس واجلامعات إىل

للمتلقي يف قالب مشوق  اإلعالميةوسلطة متكنها من تقدمي مادا  وإمكاناتمبا متلكه من نفوذ  -البصرية

أهدافه  اإليديولوجييبلغ خطابه  والتشويق، ويقارب عتبة املتعة ومعها اإلثارةنتباه عرب تكنولوجيات جيذب اإل

لنهاية قابال لتمرير وتقبل مجيع القيم د حاسة النقد لدى املتلقي الذي جيد نفسه يف اأستهالكية، ويسهم يف واإل

   .)1("ممانعة نفسية، ويف وضعية شديدة الشبه بوضع السم يف الدسم أو ملواقف السلوكية دون اعتراض عقليوا

عاملنا الشاسع إىل شاشة صغرية ميكن "ال سيما التلفزيون  وسائل االتصال اجلماهرييةفقد حولت وذا      

    ليست هناك رقعة على وجه األرض ف، )روموت كنترول(التجول يف أرجائها عرب جهاز التحكم عن بعد 

عرب ) القوة العظمى الثالثة(ة لذا ال ريب أن يوصف التلفاز بـال متسها بالبث قنوات األقمار الصناعية التلفزي

سنة نتيجة هلذه ) 30(عدد مشاهديه اآلن أضعاف ما كان عليه قبل هذا التوسع اهلائل حيث أصبح 

  .)2("التطورات

ومن هنا ميكن احلديث عن سيطرة كاملة للتلفزيون من بني وسائل اإلعالم التقليدية على تشكيل وعي      

رنامج إن ألف خطبة أو مقال ال تقف أمام ب: "عندما قال" سعيد حارب"املتلقني، ولعل هذا ما أكد عليه 

  أو حىت بعض حمطاتنا العربية املهاجرة، وقد أدى إىل أن املمنوع ليس له مكان  BBC أو CNNتقدمه حمطة 

يف عامل االتصاالت سواء كان املمنوع دينيا أو سياسيا أم اجتماعيا، فمازال الناس يتحدثون عن برنامج بثته 

   كما أصبح تأثري التواصل يطرق أبوابنا ...الزواجية حول ممارسة اجلنس قبل إحدى احملطات الفضائية العرب

 .)3("إىل غرف نومنا وخياطبنا مجيعا ال فرق بني كبري وصغري وال بني أمي ومتعلم

ميكن مع استغالل آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، وفأكثر أكثر يزداد تأثري التلفزيون  ال شك أنو     

  :االتصال الفضائي وعوملته يفتلخيص أهم نتائج التطورات يف جمال 

                                                

  .263- 262 ص ص، منصور بوزفور، مرجع سبق  ذكره، )(1
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زيادة  لتوزيع برامج التلفزيون وأدت إىلالتغريات التكنولوجية يف وسائل البث اليت فتحت جماالت جديدة - 

    عدد القنوات التلفزيونية املتاحة للفرد بشكل مل يسبق له نظري، سواء من خالل شبكات التلفزيون الكابلي 

  .أم البث بأقمار االتصال

جل جذب أع الكبري الذي حدث لقنوات التلفزيون جعل الصناعة توسع نطاق بعض اخلدمات من التنو- 

  .مجهور يتميز خبصائص دميغرافية يتم الوصول إليه من خالل البث

باخلدمات التلفزيونية العادية إىل منافسة  ،أدى وجود إمكانات أفضل للبث املباشر، وبروز قنوات جديدة- 

)1(شديدة، واخنفاض عدد املشاهدين لرباجمها
.  

بني يف القيم  االختالف سيما يف ظلال من غريه،  أكثر به ويتأثر البث الفضائيالعريب يف ظل  العاملويعيش      

العاملي،  اإلعالمي اإلنتاجعلى  األمريكيةسيطرة الدول الغربية والواليات املتحدة وكذا  العربية والغربية،الدول 

عصر التخطي ( بإحالل"من خالل الشركات املتعددة اجلنسيات، وتظهر خطورة هذا االحتكار بشكل جلي 

فيها بدرجات  حيل أساسيةوهي عملية ) الثقافة عابرة القوميات(حامال معه ظاهرة ) املعلومايت للحدود القومية

لكترونية وليس باحلوار اجلغرايف وليس إ بأساليبمتفاوتة ويف سياقات خمتلفة تنظيم الشعوب بعضها ببعض 

ظاهرة  إال هذه الظاهرة، ليست يف جوهرها أنالقومية، ويرى العديد من الباحثني  أوبالثقافة الوطنية 

  .)2("الواضح يف هذا اال األمريكيبسبب التفوق ) األمركة(

االجتاه من الدول  أحادين التبادل بني العامل العريب والدول الغربية تكرس يف شكل تدفق إهنا ف ومن     

حتصل من الدول النامية على خري  تقدمةالدول الصناعية امل" إن، ليس هذا وحسب بل الدول العربية إىلربية الغ

 بأي حتصل الدول النامية على ما ميكن وصفهعندها من عناصر الثقافة خصوصا املوسيقى والرقص، بينما  ما

يف الكم (غري املتكافئ يؤدي هذا التبادل  أن، والبد ما ينتج يف الدول الغربية أسوءمن  بأنهمعيار موضوعي 

ية الذي حيكم عمل األساسيلدول العامل الثالث، والقانون  فادحة بالثقافات القومية أضرار إحلاق إىل) والكيف

هو القانون التجاري الذي يعامل الثقافة كسلعة، وتقوم الشركات املتعددة اجلنسية  غري املتكافئ التبادل الثقايف

داخل دول العامل  األجنبيةتدفق الثقافات  أنعلى ...واألفالموالكتب  بالدور الرئيسي يف نقل املنتجات الثقافية

                                                

  .91 رحيمة الطيب عيساين، مرجع سبق ذكره، ص) (1

  .75 مؤيد عبد اجلبار احلديثي، مرجع سبق ذكره، ص )(2
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بل كثريا  -الدولية املوحدة للثقافة األمناط– بسبب انتشار منو الثقافة الوطنية إعاقة إىل يؤدي فحسب ال ،الثالث

  .)1("األخرىما يضع املثقفني واملبدعني الوطنيني يف منافسة غري عادلة مع املنتجات الثقافية 

الدول العربية  اجتهتفقد  ،والفضائيات بصفة خاصةبالنسبة للتجربة العربية يف جمال وسائل االتصال  أما     

منع  أنهذه الدول  أدركت أنقنوات عربية جديدة بعد  إطالقاليت متكنها من  األجهزةاقتناء خمتلف  إىلمؤخرا 

ودخل العرب بقوة يف جمال البث الفضائي، وهناك اليوم "مستحيال،  أمرااملواطن من متابعة الفضائيات، بات 

املطروح  املشكلن ، لك)2("من القنوات الفضائية داخل الوطن العريب ويف بالد املهجر) بل املئات(العشرات 

حىت محاية الثقافة العربية من خطر العوملة الثقافية  أوليس يف عدد هذه القنوات بل يف مدى قدرا على مواجهة 

تقدمي الثقافة العربية والترويج هلا، يف  هل قامت الفضائيات العربية بدورها :وهنا ميكن التساؤل، بصفة خاصة

  ؟والترفيه والربح املاديلتسلية دورها مل يتجاوز ا أن أم

زرع القيم واألفكار النفسية والفكرية والثقافية للقوى  وسائل االتصال تلعب دورا كبريا يف ال شك أن     

وإسقاط  "ختراقها ثقافياًا" ربية وفتح هذه اتمعاتعاملسيطرة يف وعي اآلخرين وعلى األخص أبناء اتمعات ال

عناصر املمانعة واملقاومة والتحصني لديها وباملعىن الثقايف احلضاري إعادة صياغة قيم وعادات جديدة تؤسس 

   هلوية ثقافية وحضارية أخرى هلذه اتمعات مهددة هلويتها احلضارية بشكل جدي باجتاه فرض منط ثقايف

ماضية بأبعادها القيمية والثقافية الرأمسالية من أجل  فالعوملة، جيسد العوملة الثقافية مبختلف أشكاهلاوهو ما 

والتكنولوجيا  الغربية على مجيع الثقافات املنتشرة يف العامل، ولتحقيق ذلك تسخر وسائل اإلعالم سيطرة الثقافة

وليس عن طريق "اإلغراء واإلغواء  احلديثة لنشر ثقافة العوملة وملنحها القدرة على فرض ما تريد، عن طريق

  .)3("التقنيات احلديثة يف جمال االتصال بل من خالل استعمال اإلغراءات اليت وفرا ،القوة

  

  

  

  

  

                                                

  .54 عواطف عبد الرمحان، مرجع سبق ذكره، ص )(1

  .98 حممد شطاح، مرجع سبق ذكره، ص )(2

  .عماد موسى، مرجع سبق ذكره )(3
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  يف ظل العوملة الثقافيةنترنت والشباب الشبكات االجتماعية على اإل: املبحث الثالث

  

نتقالية الفترة اإلمير كل إنسان مبراحل يف حياته بداية من الطفولة حىت الشيخوخة، ومتثل مرحلة الشباب      

   اليت تعقب مرحلة الطفولة، فهي إحدى املراحل اهلامة جدا ليس للشخص فحسب وإمنا للمجتمع ككل، 

بعضها  ،ومع اية األلفية الثانية أصبح الشباب يتعرض لكثري من الضغوط النفسية واالجتماعية، والعاطفية

خر خارجي مرتبطة والنفسية واالجتماعية، وبعضها اآلداخلي مرتبط خبصائص املرحلة والتغريات الفيزيزلوجية 

   باتمع والتغريات املختلفة املرتبطة به، وال شك أن من أمهها تكنولوجيات االتصال احلديثة، والتطورات 

ظهور ما يعرف مبواقع الشبكات االجتماعية، حيث  إىلنترنت، وأدت اليت عرفتها السيما تلك اليت مست اإل

اعال الفئة األكثر تف ذهه ال سيما الشباب باعتبار ،شخصية األفرادالتأثري على أصبحت متثل عامال أساسيا يف 

 يف ظل اجتياح ظاهرة العوملة للعامل حيث وفرت الشبكات االجتماعية خاصةوإقباال على كل ما هو جديد، 

  .التجول عرب العامل دون مغادرة مكانه والتعبري عن رأيه، بل وحىتفضاء للحرية  باب للش نترنتعلى اإل

  

  الشباب مفهومه، خصائصه، وحاجاته: املطلب األول

  

    :مفهوم الشباب-1

          الرغم على الشباب ملفهوم شامل تعريف إجياد يف الشباب حقل يف املختصني من الكثري اختلف"     

ا أللفرد، و اإلنسانية الشخصية تكوين طريق على حامسا انعطافا تشكل الشباب ةمرحل أن على اتفاقهم من

 واألفكار القيم واملعتقدات تقبل على ومستعدا قادرا) امرأة أم كان رجال( اإلنسان فيها يكون اليت املرحلة

  .)1("واجلماعات األفراد مع والتفاعل اتمع العيش يف يستطيع خالهلا من اليت اجلديدة واملمارسات

، ل الفرد لكي حيتل مكانة اجتماعيةتبدأ عندما حياول اتمع تأهي"يرى علماء االجتماع أن فترة الشباب و     

ولكي يؤدي دورا أو أدوارا يف بناء اتمع، وتنتهي هذه الفترة عندما يتمكن الفرد من احتالل مكانته 

  .)2("اتمع بشكل ثابت ومستقر االجتماعية، ويبدأ يف أداء أدواره يف

                                                

 .119سليمان بورحلة، مرجع سبق ذكره، ص  )(1

 .87حممد سيد فهمي، مرجع سبق ذكره، ص  )(2
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 يدخلون الذين األفراد أولئك: "املقصود منه الشباب إىل أن مصطلح "Keniston" كينستونويشري      

 الشباب سنوات أن من الرغم الرشد، وعلى فترة وتسبق املراهقة فترة منوهم، تلي مراحل من أخرى مرحلة

 أواخر أو ومنتصف عشر الثامنة سن بني تقع اليت الفترة تلك على أا تقريبية بصورة حتديدها ميكن

 حاالت من حالة متثل حقيقتها يف الشباب فترة فإن ،-الثالثني سن بلوغ تسبق اليت الفترة أي– العشرينيات

 الفرد جيتازها النفسي النمو مسارات من التساؤالت، ومسارا وإثارة التفكري نظم من العقل، ونظاما أو الذهن

أن مرحلة الشباب متتد من اخلامسة عشرة "" جاللعبد اهللا بو"آخرون من بينهم  رىيو، )1("وتطوره منوه يف

نه وعند الضرورة اإلجرائية ميكن أن تقسم هذه املرحلة إىل مراحل متدرجة، أإىل السادسة والعشرين، إال 

سنة، ومرحلة  18-15ني مرحلة الشباب األوىل وتقع ب: كالتقسيم الذي ورد يف دراسته على النحو التايل

  .)2("سنة 26-23سنة، ومرحلة الشباب الثالثة وتقع بني  22-19 الشباب الثانية وتقع بني

 الشباب ألن )سنة 24 إىل 15(الغالب من  حتديدها يف فترة الشباب يتم أن إىل" نصري بوعلي" أشاروقد      

 كثرية بعوامل يتأثر قد أيضا وفيها ،اخلارجي العامل على والتفتح التطلع حنو طموحاته وتكرب يكون ناضجا فيها

 24 من أكثر أو، املراهقة سن يف الشباب فيها يكون اليت سنة 15 دون ما فترة خبالف هذا ،وخارجية داخلية

 واجتماعية اقتصادية أخرى عوامل بفعل الشباب وحركية دينامية عن يبتعد تدرجييا بدأ الفرد يكون أين سنة

)3(وحيويته نشاطه من تقلل قد وبالتايل فيه تتحكم بدأت
.  

  :خصائص الشباب-2

حال  إىل حالة طفولة واعتماد على غريهاإلنسان من  اةمتثل مرحلة الشباب فترة التحول الكربى يف حي"     

، ومن هنا ميكن حتديد أهم )4("على النفس واكتمال النمو اجلسمي والعقلي والعاطفي االعتماديتم فيها 

  :هذه املرحلة كما يليخصائص 

  

                                                

 .119سليمان بورحلة، مرجع سبق ذكره، ص  )(1

 .176، ص السعيد بومعيزة، مرجع سبق ذكره )(2

 جامعة: واالتصال اإلعالم ، أطروحة دكتوراه، قسم علومالشباب اجلزائري على املباشر "الفضائي" التلفزيوين البث أثرنصري بوعلي،  )(3

 .13، ص 2002/2003 اجلزائر،

 .94حممد سيد فهمي، مرجع سبق ذكره، ص  )(4



153 

 

  : النمو اجلسمي-1

تشهد بداية مرحلة الشباب اقتراب شكل اجلسم ووظائفه من آخر درجات النضج، وفيها تشهد "حيث      

حتوالت واسعة وعميقة وسريعة يف مالمح جسم الشباب، وإذ تتالشى الرهافة ودقة القسمات املميزة للطفولة 

الناجتة من اختالف نسب أعضاء اجلسم وأطرافه خباصة نسب اليدين والساقني وحتل حملها من الفظاظة النسبية 

ولذلك يشعر الشباب بتوتر العظام وتزداد سعة القلب بشكل  ،واألنف، كما يسبق النمو العظمي النمو العضلي

اإلعياء يزيد على سعة الشرايني وقوا مما يؤدي إىل زيادة ضغط الدم ويظهر آثار ذلك يف الشعور بالصداع و

  .)1(..."وتنمو املعدة مما يترتب عليه زيادة شهية الشباب للطعام

  : النمو اجلنسي-2

      يت جتعل الشاب قادرا من النمو الفيزيولوجي تبدأ اخلصائص اجلنسية األولية والثانوية يف الظهور ال"     

   كل مع ، وحيدث أثرا عليه من حيث احلالة املزاجية والنفسية، وتتجلى حاجاته اجلنسية بإحلاح على التناسل

يصاحبها من توترات داخلية نتيجة الصراع بني األشكال واملؤسسات اليت تتيح له إشباعها، وهل يشبعها  ام

ن إاحلل أو ذاك، وعليه فهذا ىل أي حد تسمح له القيم السائدة باختاذ إعن طريق الزواج أو عن طريق آخر، و

هذه الصراعات واالضطرابات اليت يعاين منها الشاب يف هذه املرحلة تتباين من حيث الشدة والعنف باختالف 

  .)2("اتمعات والثقافات

  :النمو العقلي أو الذهين-3

 كالتفكري العقلية والعمليات اخلاصة، العقلية والقدرات ،العام كالذكاء ،العقلية الوظائف منو ا ويقصد"     

  .)3("املهين أو العلمي والتحصيل املعرفة واكتساب واحلفظ والتذكر واإلدراك

يف التعبري مثل القدرة على التعبري  ية عندهم ذروا وتصبح أكثر دقةيف مرحلة الشباب تبلغ القدرات العقل"     

اللفظي والقدرة العددية، ومن هنا تبدأ اهلوايات وامليوالت اخلاصة يف الظهور، وينمو التذكر واالنتباه معتمدا 

 على الفهم واستنتاج العالقات واملتعلقات، وتنمو معه القدرة على االستدعاء والتعرف، وعند الذروة تزداد

                                                

 .94حممد سيد فهمي، مرجع سبق ذكره، ص  )(1

 .179السعيد بومعيزة، مرجع سبق ذكره، ص  )(2
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       ، كما ينمو التفكري ارد وتزيد القدرة ري احملصور يف نطاق الصور احلسيةرد غالقدرة على التخيل ا

  .)1("على االستدالل واالستنتاج واحلكم على األشياء وحل املشكالت والقدرة على التحليل والتركيب

  : النمو االجتماعي-4

 االجتماعية، حيام اآلخرين مشاركة إىل مييل "ناضجا"رجال  أصبح أنه الشاب يشعر املرحلة هذه يف"     

   عالقات بناء يف نفسه على ويعتمد الشباب والرجولة عامل إىل يلج أن االجتماعية صالته خالل من وحياول

 انتقاد إىل وامليل السلطة، مقاومة يف الرغبة للشباب االجتماعي النمو مظاهر من يكون حيث اآلخرين، مع

  اهلدف يكون وقد الذات، تأكيد يف والرغبة النقد إىل وامليل االجتماعي، الوعي يزداد إذ املعلمني، أو اآلباء

 بطريقة األمور وتغيري االجتماعي اإلصالح الشباب من البعض يتصور حسبما االجتماعي السلوك من

  .)2("حادة

 وأفراد واألصدقاء األهل مع االجتماعية العالقات يف نسيب اتزان مرحلة تعترب الشباب مرحلة أن كما"     

 والكبار، والديه ويوقر مجاعته، حيترم فالشاب وطيشها، املراهقة بغرور قورن إذا نسيب تزاناإل وهذا اتمع،

 ألنه املندفعة، وشهوته اجلاحمة، رغباته من كثري من احلد إىل يدفعه حسابا فيه ورأيها اجلماعة لنظرة وحيسب

  .ناضج عاقل كشاب به تليق ال أا يرى

 املواقف يف التصرف على القدرة ميثل والذي االجتماعي الذكاء بنمو املرحلة هذه يف الشباب ويتميز     

 هذا وأساس أتراحهم، أو أفراحهم يف اآلخرين مع واملشاركة اإلنساين السلوك ومالحظة االجتماعية،

 يقابله تقدير السلوك نأل كلها بالسعادة والشعور واالجتماعي التوافق الشخصي حتقيق يف الرغبة السلوك

 واالعتماد خاصة، أسرة تكوين ويف األسرة عن االستقالل يف الرغبة املظاهر أيضا ومن ،واحترام اآلخرين

  .)3("بالشخصية واالهتمام واملهنة، بالعمل واالهتمام النفس، على

  

  

  

                                                

 .179السعيد بومعيزة، مرجع سبق ذكره، ص  )(1
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 :ظاهرة الرفض والنقد-5

 الرفض نإ، بل الشباب للمعايري، والسلطة، والتوجيه الذي ميارسه الكبار رفضيف "ظاهرة هذه التتبدى      

من حيث درجة ...أصبح ميثل موقفا عاما موحدا، يظهر بصورة سافرة يف مواقف عديدة، وجمتمعات خمتلفة

  .مها احلضاري، وطبيعة النظام السياسي السائد فيهادتق

ذلك الرفض الذي يظهر بني الشباب، يرتبط بالظروف لكن الشيء الذي ينبغي أن نشري إليه، هو أن      

التارخيية واالقتصادية والسياسية اليت مير ا اتمع، مثال ذلك أن الرفض الذي يظهر بني الشباب يف دول أوربا 

       وأمريكا خمتلف فيما يتعلق بأساليب التعبري عنه، وحمتواه وغاياته عن مناذج الرفض األخرى اليت تصدر 

 لتفسري التارخيي الثقايف، يف ضوءالشباب يف أقطار عديدة من البالد النامية، ويفسر ذلك إىل جانب اعن 

  .)1("الظروف الراهنة للمجتمع، والنسق القيمي السائد فيه

  :القلق وعدم االستقرار-6

سواء  من املشكالتتتميز مرحلة الشباب بالتوتر والقلق ويشوا الكثري " باإلضافة إىل اخلصائص السابقة     

  نفعايلفبعد فترة طويلة، نسبيا من النمو اهلادئ غري امللحوظ واالستقرار اإل اتمع أو بالنسبة للشباب أو أهله

يصبح الفرد غري متزن وغري مستقر وال ميكن التنبؤ باجتاهات تصرفاته، فهو غري قابل  -مرحلة الطفولة- 

   نصياع، متمرد على طلبات األسرة يرفض حترمياا غري متأكد من حقيقة ذاته، يتعامل مع الكبار بشيء لإل

  .)2("من احلساسية وقدر واضح من العناد

متثل النقاط السابقة أهم خصائص ومميزات مرحلة الشباب، وعلى الرغم من كون هذه اخلصائص تواكب      

   ، يف املستقبل خصية الفرد وحاجاتهتعترب احملدد الرئيسي لش اأاإلنسان إال حياة مرحلة معينة من مراحل 

يكوا  السلوكية اليتيعرب عن جمموعة القيم واملستويات مفهوم ثقافة الشباب الذي "تسهم يف تكوين  كما أا

ن مجاعات الشباب ذات الثقافة اخلاصة إ، وفوق ذلك فاألكربداخل الثقافة  فرعية متميزةالشباب، ومتثل ثقافة 

ومعايري  ومقاييس للهيبةللمكانة االجتماعية  أعضائهابني  على حمددات متعارف عليها األخرىتنطوي هي 

  .)3("فيه أتنش االجتماعي الذيللقيادة، وتتسم هذه الثقافة بالتنوع والتباين باختالف الوسط 

                                                

 .21ص ، 2003، القاهرة: املصرية اللبنانية، الدار الشباب العريب والتغري االجتماعيسامية الساعايت،  )(1

  .96-95حممد سيد فهمي، مرجع سبق ذكره، ص ص، ) (2

 .47ص مرجع سبق ذكره، سامية الساعايت،  )(3
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  :حاجات الشباب-3

تتميز بدرجة عالية من التعقيد والتشابك، تتداخل فيها عوامل "مرحلة الشباب بكوا مرحلة صعبة  تتسم     

دورا حامسا يف حتديد مسارها  - بشكل أو آخر–جسمية ونفسية واجتماعية وحضارية عديدة، تلعب 

تغريا ...عقلية أوجنسية،  أويفرض ظهور اخلصائص السابقة سواء كانت فيزيولوجية ، حيث )1("ونتائجها

ظهور  إىلكبريا على شخصية، ونفسية الشباب السيما يف ظل العوملة ومتغريات العصر احلديث، مما يؤدي 

)2(يلي كما "زهران السالم عبد" الدكتور حاجات تقترن مبرحلة الشباب، وقد حددها
:  

   :األمن إىل احلاجة 1-

   واحلاجة الداخلي، باألمن الشعور إىل واحلاجة اجلسمية، والصحة اجلسمي األمن إىل احلاجة وتتضمن     

 .اآلمنة األسرية احلياة إىل واحلاجة واألمل، اخلطر جتنب إىل

   :والقبول احلب إىل احلاجة 2-

 واالنتماء األصدقاء إىل واحلاجة االجتماعي، والتقبل القبول إىل واحلاجة واحملبة، احلب إىل احلاجة تتضمن     

  .اآلخرين إسعاد ىلإو الشعبية إىل واحلاجة اجلماعات، إىل

   :الذات مكانة إىل احلاجة3-

      املعاملة يف بالعدالة الشعور وإىل والقيمة، املركز وإىل الرفاق مجاعة إىل االنتماء إىل احلاجة تتضمن     

 واملصاريف واللباس املظهر يف والزمالء السن رفاق مع املساواة إىل واحلاجة اآلخرين، من االعتراف وإىل

 .االجتماعية واملكانة

  : رواالبتكا العقلي النمو إىل احلاجة 4-

 إشباع وإىل والتنوع، اجلديدة اخلربات إىل واحلاجة والسلوك، الفكر وتوسيع التفكري إىل احلاجة وتتضمن     

 املعلومات وإىل النفس عن التعبري إىل واحلاجة الدراسي والتقدم النجاح إىل واحلاجة العمل، طريق عن الذات

 .القرارات أخذ على والتعود

                                                

  .38 ، ص1985 الكويت،": الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب" عامل املعرفة، الشباب العريب ومشكالتهعزت حجازي،  )(1

  .79 مليكة هارون، مرجع سبق ذكره، ص )(2
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  :اجلنسي اإلشباع إىل احلاجة5-

 الغريي، اجلنسي التوافق إىل واحلاجة اآلخر باجلنس االهتمام وإىل اجلنسية التربية إىل احلاجة تتضمن     

 واحلاجة والتسلية الترفيه إىل واحلاجة ،نفسية حاجة وهي النفسي التوتر من التخلص إىل حاجته إىل باإلضافة

 .االقتصادية

  حد األدوات أاإلعالم وهذه احلاجات، وتعترب وسائل االتصال  إشباععن باستمرار الشباب  ويبحث     

نتيجة مهمة تتعلق باستقاللية الشباب "انتشار وسائل اإلعالم  ناالشباعات، حيث ترتب عبعضا من توفر اليت 

للمعلومات متاحا ومتوافرا لشباب العامل  مهما ميهم، وذلك بوصف وسائل اإلعالم مصدرالعن آبائهم، ومع

      تواجه املتطلبات واالهتمامات املتباينة لألفراد كافة  أنمجع، مع مالحظة أن وسائل اإلعالم ال تستطيع أ

  ، ومن هنا كان حبث الشباب عن وسائل أخرى تليب هذه احلاجات ال سيما التعبري )1("من خمتلف األعمار

ولعل هذا ما توفره التطبيقات  ،...والتفاعل وتكوين صداقات اال هلم للنشر والتعليق وإتاحة عن آرائهم،

  .نترنت وخاصة مواقع الشبكات االجتماعيةاحلديثة لإل

  

  نترنت ومقترب االستخدامات واالشباعاتعلى اإل الشبكات االجتماعية: ملطلب الثاينا

  

    أكثر املقتربات استخداما من الذي يعترب والدراسة ضمن مقترب االستخدامات واالشباعات، هذه تندرج      

حد البدائل واخليارات املطروحة أمام أويعترب االتصال الرقمي بوسائله املختلفة " واالتصال، اإلعالميف علوم 

بل إن االتصال الرقمي ، التوقعات اليت يرمسها باختياراتهمجهور وسائل اإلعالم إلشباع حاجاته بناء على 

إلشباع هذه احلاجات على شبكة  بينها وبني وسائل اإلعالم االختياريتصدر الوسائل األخرى يف 

من حتميل  ،احلاجات الشبكات االجتماعية يليب الكثري منمواقع ار عن طريق حبإلاأصبح حيث ، )2("نترنتاإل

غريها من احلاجات اليت تأيت تلبية وملفات إىل التعرف على األشخاص، إىل التواصل مع األصدقاء القدامى 

  .لطلب مجهور املستخدمني

                                                

 .21 ص، سامية الساعايت، مرجع سبق ذكره) (1

  .288 ص ، مرجع سبق ذكره،واجتاهات التأثري نظريات اإلعالمحممد عبد احلميد، ) (2
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الشبكات االجتماعية واألمهية  مواقع بروز تكنولوجيات االتصال اجلديدة اليت من أمهها أنوال شك      

توليفها بني عناصر "الكبرية اليت حتظى ا من طرف الباحثني يف ميدان االستخدامات واالشباعات، مرده إىل 

  .املتنوعة وتطبيقاا خدماا من خالل، )1("االتصال الشخصي واالتصال اجلماهريي، كما تتميز مبيزة التفاعلية

، بطبيعة نفسية اجتماعية، وتتخذ من اجلمهور حمورا هلا - االستخدامات واالشباعات-  م النظريةوتتس"     

جيايب يف تعامله مع وسائل إ، وتفترض أن اجلمهور نشيط وغري املباشرة االجتماعيةكما تبحث يف التأثريات 

ة لالستخدامات االتصال دف إشباع االحتياجات النفسية واالجتماعية له، وقد بنيت معظم الدراسات احلديث

ا اتسعت لتشمل وسائل واالشباعات على نفس التصور الذي قامت عليه منذ ثالثني عاما تقريبا، إال أ

، ومن هنا وجب على النظرية أن تتكيف مع املتغريات احلاصلة على مستوى التطبيقات )2("االتصال اجلديدة

    هناك حاجة ماسة لتطوير املفاهيم النظرية واألدوات املنهجية اليت تتفق  تنترنت، حيث أصبحاحلديثة لإل

فالنماذج املعاصرة جيب أن تستوعب مفاهيم مثل التفاعلية، وجتزئة اجلمهور، "مع هذه الوسائل اجلديدة، 

ث اجلوانب نترنت، والالتزامنية، وعلى الباحثني أيضا أن يكونوا قادرين على حبواملضامني االتصالية عرب اإل

  .)3("نترنت، وفقا ملنهج عام وشامل وكليالكيفية والشخصية لالتصال عرب اإل

   أن اخلصائص السابقة املرتبطة بظهور تكنولوجيات االتصال احلديثة والشبكات االجتماعية والشك      

       الذي حتظى به النظرية  لالهتمامحدث هذه التطبيقات، يعد السبب الرئيسي أباعتبارها نترنت على اإل

فخاصية التفاعلية عززت من املفهوم الرئيسي للجمهور النشيط الذي تقوم عليه نظرية "من طرف الباحثني، 

 العملية االتصالية وفق درجة أعلىواالشباعات، إذ يشري املفهوم إىل تبادل األدوار بني القائمني ب االستخدامات

والتفاعلية يف نظر البعض اآلخر مفهوم متعدد األبعاد قوامه تعدد فرص املشاركة من السيطرة والتحكم، 

جل احلصول أاملتاحة أمام املستخدم، وحجم اهود الذي يبذله املشارك يف العملية االتصالية من  االختيارو

بني قطاعات  على املعلومات، وتشري التفاعلية كذلك إىل دور الوسيلة يف تفعيل وتشجيع التفاعل الشخصي

  .مجاهريية واسعة

 فهو مفهوم االجتاهأما املفهوم الثاين املرتبط بوسائل االتصال اجلديدة والذي يعمل يف اجتاه سيادة هذا      

ازأ، أو بعبارة أوضح إمكانية القائم باالتصال أن يصل برسالته إىل مجاهري عديدة كل منها ميثل  اجلمهور

                                                

  .82 مرجع سبق ذكره، صالسعيد بومعيزة، عبد الرمحن عزي،  )(1

  .120 بسيوين إبراهيم محادة، مرجع سبق ذكره، ص )(2

  .املكان نفسه )(3
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الف احلال مع وسائل االتصال اجلماهريي التقليدية اليت تصل إىل مجهور عام قطاعا متجانسا يف داخله خب

  . أو بأعضاء آخرين يف نفس اجلمهورمتباين وغري قادر على االتصال املباشر والفوري مع القائم باالتصال، 

االتصالية يف الوقت إىل إمكانية إرسال واستقبال الرسالة عرب الوسيلة " الالتزامنية"ويشري املفهوم الثالث      

، أي أن املرسل واملتلقي لديه إمكانية إرسال واستقبال وختزين االتصاليةيناسب ظروف طريف العملية  الذي

الرسائل ميكن أن ختزن عرب "حيث أن ، )1("له واستدعاء املعلومات من الوسيلة يف الوقت الذي يراه مالئما

  .)2("كل واحد منهما هذه االميايالت يف الوقت املناسب أيقركن ملرسل االميايالت ومتلقيها أن الزمن، ومي

 نترنتالبحوث اخلاصة بالتطبيقات احلديثة لتكنولوجيا االتصال وخاصة اإلكل هذه السمات جعلت      

كافة البحوث والدراسات اليت جتري يف هذا اال، وذلك لسهولة تطبيق الفروض اخلاصة بنظرية " تتصدر

  .االستخدامات واالشباعات يف هذه البحوث والدراسات

فإذا كانت فروض النظرية تشري إىل نشاط مجهور وسائل اإلعالم واالستخدام املوجه لتحقيق أهداف      

       مي الشبكة أكثر نشاطا ومشاركة يف العملية االتصالية بتأثري التفاعلية ن فئات مجهور مستخدإمعينة، ف

اليت يتميز ا االتصال الرقمي، وبالتايل فإننا نتوقع أن يتخذ الفرد قراره باالستخدام عن وعي كامل باحلاجات 

  .)3("ومدى إشباعها من استخدام االتصال الرقمي مقارنة بوسائل اإلعالم أو املصادر األخرى

  نترنتدوافع استخدام الشبكات االجتماعية على اإل •

خلق دوافع جديدة واشباعات "نه بظهور أي وسيلة إعالمية جديدة فإا تساهم يف أمن املتعارف عليه      

جديدة وسط مجاعات اجلمهور املتنوعة، وبالتايل يتعني على الباحث حتديد هذه األبعاد اجلديدة لدوافع 

 - جتماعية بصفة خاصةوالشبكات اال-  نترنتوإشباع حاجام، وبالرغم من أن دوافع استعمال اإلاملستعملني 

األفراد املستعملني والوضعيات واحملركات اإلعالمية، إال أن معظم دراسات االستعماالت  قد تتنوع وسط

العادة، ومتضية الوقت، االسترخاء، واملرافقة، و: واالشباعات تبحث انطالقا من بعض أو كل األبعاد التالية

 .)4(...."الترفيه والتفاعل االجتماعي، واملراقبة اإلعالمية، واإلثارة، واهلروبية

  

                                                

  .123-122ص، ، ص  إبراهيم محادة، مرجع سبق ذكرهبسيوين )(1

  .91 مرجع سبق ذكره، صالسعيد بومعيزة، عبد الرمحن عزي،  )(2

  .288 ص ، مرجع سبق ذكره،نظريات اإلعالم واجتاهات التأثريحممد عبد احلميد،  )(3

   .83- 82مرجع سبق ذكره، ص ص، السعيد بومعيزة، عبد الرمحن عزي، ) (4
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  :الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية يف اآليت تدفع الشباب اليت وميكن حصر أهم احلاجات

    يظهرن وكيف اإلناث، عند خاصة اآلخرين فعل رد كوني كيف عن البحث مبعىن :الذات اكتشاف-1

       الكشف إىل نياملستعمل دفعي مما اإلنترنت، استعمال ا زيتمي اليت ةيالسر بفضل وهذا الناس، ونيع يف

 .أو حمدودة منعدمة الكشف هذا عواقب ألن ،اهر ذواممظ بعض عن

 اإلناث عند خاصة وبصفة العموم، على ةيالشخص ونقائص اخلجل جتاوز أي :االجتماعي ضيالتعو-2

  .اينفسان نيواملنطو

االنترنت يسهل تكوين العالقات االجتماعية، وبصفة خاصة  استعمال أن إىلويشري  :التيسري االجتماعي-3

 .)1(نه كلما تقدم املراهق يف السن قل عدد أصدقائهأن املعروف هو سنا، أل األكربعند املراهقني 

 جمال يف يرهاوتطو فهمعار ةيتنم ةيلكتروناإل املناقشة من عهداف كوني من هناك: املعارف عيوتوس التعلم-4

 .األفراد نيب واملعارف اخلربات تبادل خالل من ،نيمع

 عدة مع للتعامل هويته يريتغ إىل عمدي منهناك " (identity play): األدوار ولعبهلوية ا استكشاف-5

 تلك عن يهمورأ الناس نظرة على تعرفي لكي، آلخر فرد من ختتلف مستعارة ةيشخص ستخدميو أشخاص،

 خمتلفة، أدوار لعب خالل من ات،يالشخص خمتلف كتشفي أن اولحي فهو وبالتايل ،مها هلمقد اليت ةيالشخص

 نايمع دورا لعبي بأن وذلك ،يبوجتر استكشاف موضع هويته ضعي أن للفرد اال ة تفسحياالفتراض فالعوامل

           ورشات اسم ةياالفتراض العوامل على هذه النفس علماء بعض أطلق ولذلك ،(...) عالقة كل مع

            الذات كشف تجمتمعا "Thompson"تومبسن ا يهسمي كما أو ،"identity work shops" هوية

"société de révélation de soi"")2( يشري"، ويف هذا اإلطار "Livingstone and Bober"  إىل أن املراهقني

جل االتصال بشبكتهم الشخصية القائمة، بينما أنترنت يف غالب األحيان من يستعملون اإلاألكرب سنا 

بالغرباء، ويلعبون ويام، مبعىن أم قد يؤدون  االتصالجل أنترنت من املراهقون األقل سنا فيستعملون اإل

  .)3("دوار هويات متعددة أثناء التفاعل مع اآلخرأ

                                                

   .84 ، صمرجع سبق ذكرهالسعيد بومعيزة، عبد الرمحن عزي،  )(1

، مرجع سبق -واتمع الفرد على واالنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة- اإللكترونية، والدردشة احملادثة منتدياتإبراهيم بعزيز،  )(2

  .110-109ص ص،  ذكره،

   .84 عبد الرمحن عزي، السعيد بومعيزة، مرجع سبق ذكره، ص )(3
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 هلا اليت اجلماعة دجي أن دائما اولحي الفرد أن ثيحب (social involvment): االجتماعي نتماءاإل قيحتق-6

 روابط إقامة إىل ؤديي االنتماء دافع إشباع فإن وبالتايل ،تهيشخص مع تتوافق خصائص هلاو ،تهمامااهت نفس

 .عهمم دردشيو م تصلي نيالذ األشخاص ؤالءمع ه يقهاوتوث ةياجتماع

 األفراد طلقي ثيح العاطفي، سيالتنف البعض يهسمي كما أو :(emotional release) العاطفي التحرر-7

 .يتسترون عليهو خيفونه كانوا ما بكل بوحونيو املكبوتة املشاعر عن ةيحبر عربونيو ،النفعاالم العنان

 لكتروين،اإل النقاش عرب واالستراحة االسترخاء كنمي (relaxation): اإلحباط من والتخلص االسترخاء-8

     اريكث ساعدي احلر ريفالتعب واملشاكل، نشغاالتاإل نفس مهل أشخاص مع تمي ثياحلد كان ما إذا خاصة

 نياحملبط يكينياألمر من 06% حوايل ناكه أن املصادر بعض ريوتش ،واإلحباط والتوتر القلق من التخلص على

 هلم أشخاص مع النقاش ألن ذاوه ،يوميا ساعات 10 مبدة(net-therapie)  االنترنت بواسطة العالج ارسونمي

 والتخلص املشاكل هذه انينس يف اريكث ساعدي الشعور، ذا صابوني متهجعل اليت واألسباب املشاكل نفس

 .مؤقت لوقت ولو ريهاتأث من

 مةيق معلومات على تحصلواي أن األفراد عيستطي (information seeking): املعلومات على احلصول-9

 ... ن،ياآلخر مع االتصال خالل من امةوه

 دةيجد عالقات إقامة يف ةريكب بنسبة ةيلكتروناإل الدردشة اهمتس :دةيجد عالقات وبناء التعارف-10

 .االجتماعي جيالنس ليتشك يف وبالتايل

     فهناك دائمة، بصفة معهم والتفاعل نياآلخر مع التواصل خالل من :والوحدة العزلة من التخلص-11

 .اتمع عن واالنفصال الوحدة شعور من تخلصي لكي ،االهتمامات واهلوايات نفس هقامسي عمن بحثي من

    بحثي ما غالبا االجتماعي عهبطب املرء أن ثيح :(inclusion/companioship) واملرافقة االنتماء-12

 .فيها ندمجيو اقهرافي اليت اجلماعة أو أصدقاء عن

 الفرد علجي مما والقلق، بالضجر اإلحساسو الفراغ حالة يف كوني اوهذ (pass time): الوقت ةيمتض-13

 .لةيوس بأي الوقت قتلي أن اولحي

 إنسان أي اةيح يف ضروريوهذا  ،ريالغ مع التعامل أي (social interaction): االجتماعي التفاعل-14

 .جتماعياإل طياحمل مع تفاعل كوني أن والبد
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  .)expressive need()1(ريالتعب حاجة- 15

  :)2(دوافع أخرى كالتايل يضيفوهناك من      

  الطابع احلميمي للحوارات واللقاءات - 

  إمكانية تعدد اللقاءات- 

  إمكانية التحدث حبرية عن مواضيع اجلنس والطابوهات- 

  جل الكالمأمتعة الكالم من - 

  .سهولة وسرعة إجياد أفراد أو جمموعات لتقاسم نفس االهتمامات- 

  .هلزم الوحدة وكسر العزلةطريقة - 

  .بعيدا عن احلواجز االجتماعية االتصالالقدرة على - 

  .إرسال الرسائل إىل كل أحناء العامل- 

  .حتقيق بعض األعمال عن بعد- 

  .أماناس وبكل األمور احلميمة للنكرب يف أفرصة للتوغل بسهولة وبسرعة - 

  .عدد معترب من األشخاص الستهدافوسيلة - 

  .وإشباع الفضول اكتشافإمكانية - 

  .وميكن إضافة حاجة مشاركة اآلخرين النصوص والفيديو وخمتلف أنواع امللفات- 

  .وسيلة للتنفيس عن املعايري االجتماعية- 

  بعد التحاور عرب الشبكة  احتمال الدخول يف لقاءات وجها لوجه- 

 زائري ملواقع الشبكات االجتماعيةاستخدام الشباب اجلأهم دوافع الدراسات عن  إحدىولقد توصلت      

  :ما يليإىل نترنت على اإل

  األفالممشاهدة - 

  املوسيقى إىلستماع اإل- 

                                                

، مرجع سبق - واتمع الفرد على واالنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة-لكترونية اإل والدردشة احملادثة منتدياتإبراهيم بعزيز، ) (1

  .111-110ذكره، ص ص، 

 .91 حسيبة قيدوم، مرجع سبق ذكره، ص )(2
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  .)1(األصدقاءالدردشة مع - 

الشبكات مواقع  ستخدامال اليت تدفع الشباب اجاتاحلنه من الصعب حصر مجيع أومنه ميكن القول      

واليت تعد حاجات  ،يف هذا اال حسب بعض الدراسات السابقة أمههاولنا ذكر ااالجتماعية، ولكن ح

الشباب، فالشبكات فئة السيما على اإلنترنت مواقع الشبكات االجتماعية غلب مستعملي أمشتركة لدى 

رد تلبية  االستخدامال متكن الفرد النشيط من " االتصالحدث تكنولوجيات أحد أاالجتماعية باعتبارها 

ن يصبح الوقت نفسه، فكل فرد قد يكون لديه احلرية واإلمكانية أل يف لتلبية حاجات اآلخرينه، ولكن حاجات

نه ميتلك أإلشباع احتياجات اآلخرين طاملا  وأداةمتحررة ومصدرا للحدث اهلام  اتصالووسيلة  دار نشر متنقلة

)2("مهارات التعامل الفعال
.  

 :أهداف رئيسيةوحيقق منظور االستخدامات واالشباعات ثالث      

 الذي النشط ورمهاجل إىل بالنظر وذلك االتصال، وسائل األفراد ستخدمي فيك اكتشاف إىل السعي-1

 .تهتوقعا و تهحاجا تشبع اليت الوسائل ستخدميو تارخي أن عيستطي

 .التعرض هذا جةينت دثحي الذي والتفاعل االتصال، وسائل من نةيمع لةيلوس التعرض دوافع شرح-2

  .)3(اجلماهريي االتصال ةيعمل مفه فد االتصال وسائل استخدام نتائج على ديالتأك-3

   موضوعنا املتمثل يف استخدام الشبكات االجتماعية وعالقته بانتشار قيم العوملة الثقافية،  إىلوبالنسبة      

كيفية اكتشاف نستهدف من خالل تطبيق النظرية نفس األهداف السابقة املتمثلة أساسا يف  أننافال شك 

 مث دوافع وأسباب االستخدام، استخدام الشباب اجلامعي للشبكات االجتماعية، من عادات وأمناط االستخدام

  .مثة نتائج االستخدام يف ظل التحديات املعاصرة وعالقته بانتشار قيم العوملة الثقافية ومن

  

  

  

  

                                                

  .16 ليندة سليماين، مرجع سبق ذكره، ص )(1

  .128-127بسيوين إبراهيم محادة، مرجع سبق ذكره، ص ص،  )(2

  .241 ص ،2003 القاهرة،:اللبنانية، الدار املصرية 4، طاالتصال ونظرياته املعاصرةحسن عماد مكاوي، ليلى حسن السيد،  )(3
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  الثقافية واالجتماعيةنترنت وانعكاساا استخدام الشبكات االجتماعية على اإل: ثالثاملطلب ال

  

 فاكتشاف خاصة، ثقافية هزة حيدث االتصاالت يف اكتشاف كل" أن الرمحن عبد عزي الدكتور يرى     

 اإلذاعة واكتشاف ،ةاملكتوب إىل الشفوية احلالة من الثقافة نقل الطباعة واكتشاف الرموز، لغة أوجد الكتابة

 الثقافة بروز إىل املعلوماتية والشبكات احلاسوب اكتشاف أدى وأخريا بصرية، -مسعية ثقافة أدخل والتلفزيون

 اجلدي التفاعل مدى يربز فإنه بالضرورة، حمتواها وليس الثقافة شكل ميس كان نإالتجاذب و هذا التفاعلية،

  .)1("تصالاإل ووسائل الثقافة بني

مواقع الشبكات نترنت السيما جنحت التطبيقات التفاعلية لإلوبداية القرن احلايل مع اية القرن العشرين و     

استخدام الشبكات  ألن، )2("فضاء للثقافة املوازية"مشكلة بذلك  ،قرية كونية إىليف حتويل العامل  االجتماعية

فالشخص الذي يتحادث "تصال ال خيلو من تأثري وتأثر بثقافات الغري، إنترنت كوسيلة االجتماعية على اإل

ن ينقل كل واحد منهما أفكارا لآلخر، ويسوق له أويتفاعل مع شخص آخر خمتلف عن ثقافته وجمتمعه البد و

التكافل والتفاعل بني "ن إف) فالح كاظم(أصبح مالزما للثقافة، وكما يقول  فاالتصالثقافته وقيم جمتمعه، 

  .)3("وضوحا من أي وقت مضىقد غدا يف عصرنا الراهن أكثر  واالتصالالثقافة 

بيد أن مجيع العالقات السائدة بني الناس تعد : "يقول املفكر اجلزائري مالك بن نيبويف هذا اإلطار      

 أاالثقافة هي احمليط الذي يصوغ كيان الفرد، كما  إن...،إا خاضعة ألصول ثقافة معينة.. عالقات ثقافية،

فن استثمار املعرفة حيث يستوعب الفن كل "نعين ا  وقد، )4(..."واجلماليةمن القواعد األخالقية جمموعة 

ستثمار كل األساليب والتصرفات القدرات اإلبداعية والتخيلية لدى األفراد واجلماعات، وباملقابل يستوعب اإل

"املوزونة املقننة اليت تتعلق باجلانب اإلستخدامي والتخطيطي
)5(.  

      استخداماا"ن بالكونية، أل - نترنتحد تطبيقات اإلأباعتبارها -  االجتماعيةتميز الشبكات ل ونظرا     

         بالرغم الوقت نفس يف اتمعات كافة ختترق بل فحسب املتقدمة الصناعية اتمعات على تقتصر ال

                                                

  .74 مرجع سابق، ص ،سليمان بورحلة )1(

  .05 عامر بوعزة، مرجع سبق ذكره، ص )2(

  .184 ، صمرجع سبق ذكره، وسائل االتصال اجلديدة وأثرها على ثقافة املستعملنيإبراهيم بعزيز،  )3(

  .22 ، ص1986، دار الفكر، اجلزائر، 3عبد الصبور شاهني، ط: ترمجة، ميالد جمتمع شبكة العالقات االجتماعيةمالك بن نيب،  )4(

  .139عبد القادر تومي، مرجع سبق ذكره، ص ) 5(
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جيابيات إنترنت والتكنولوجيا احلديثة بصفة عامة لديها كغريها من تطبيقات اإلهي فوذا  ،)1("تفاوا من

ها ميشا واستفادة من جتارب الغري، وبني من يرى في أخرىبني من يرى فيها انفتاحا على ثقافات ، وسلبيات

ألغت ا ولكن الشيء املتفق عليه بني جل الباحثني هو أعلى خصوصياا الثقافية، للشعوب الضعيفة، وقضاء 

   ، )2("أصبحت تسوق العوملة" -التكنولوجيا-  اإومن هنا ف، بني الشعوب والثقافات اع احلدودمجيع أنو

  ."Brown Clayton"على حد تعبري كاليتون براون 

 ركز الباحثون يف دراسة انعكاسات استخدام التكنولوجيات احلديثة على فئة الشباب، يف هذا اإلطارو     

الشباب وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال من منظورات خمتلفة ويف سياقات ثقافية العالقة بني " وقاموا بدراسة

          متباينة مما مسح بإعادة النظر يف العديد من املفاهيم والتصنيفات، والوصول إىل استنتاج تدعمه الكثري

ب تكنولوجيا من املعطيات امليدانية ومفاده أن تكنولوجيا االتصال تشكل الشباب، وبدوره يشكل الشبا

وهو القوة ...نترنت وباحلاسب اآليلاالتصال، إذ يالحظ أن الشباب يف مجيع بلدان العامل، يتميز بألفة أكثر باإل

فالشباب يظهر رغبة ملحة يف التعبري احلر عن نفسه وتكمن فيه  ،األوىل واملتبين األول للتكنولوجيا اجلديدة

يتبع الشباب استراتيجيات استخدام خاصة به لتبين  التايلوبسائدة، عن الثقافة والتقاليد ال رداستعدادات التم

  .)3("جل اإلبداع الثقايف والتواصل االجتماعيأهذه التكنولوجيا اجلديدة وتكييفها وتوظيفها من 

سنة هم األكثر إقباال على مواقع احملادثة، ألم  25و 15تراوح أعمارهم ما بني تالشباب الذي " ويعترب     

        كرب من مشاغلهم، وبالتايل يعتربون احملادثة املباشرة أفضل طريقة إلفراغ أووقتهم  ،رغبة يف التغيري أكثر

         ما يف القلب من مهوم يعتربها املراهق مصريية كإحساسه بالكبت االجتماعي الذي يتحول إىل رغبة 

كبريا من طرف الشباب  إقباال "يسبوكفا"موقع  ويف مقدمتهابكات االجتماعية ، وتشهد الش)4("يف الكالم

لسنة Med&com و IDEATICمؤسسيت كل من  أعداحسب الدراسة اليت اجلزائري، حيث ميثل الشباب 

املبحرين اجلزائريني  نترنت يف اجلزائر من بني عددكرب فئة تستخدم اإلأوهي  %29,2: سنة 29- 20مابني 2009

ن إف ةالدراس هذه وحسبالسكان،  من %12,8مليون جزائري أي  4,5نترنت الذين يقدرون حبوايل على اإل

 بني يتراوحمستوى دراسي  مع جامعيونهم طالب و %66,2 بنسبة  املبحرين من الثلثني الشباب اجلامعي ميثل

                                                

  .73 سليمان بورحلة، مرجع سبق ذكره،  ص )1(

  .139عبد القادر تومي، مرجع سبق ذكره، ص  )2(

  .289 عبد الرمحن عزي، السعيد بومعيزة، مرجع سبق ذكره، ص )3(

  .151ذكره، ص  سبقعبد احلليم محود، مرجع  )4(
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BAC+1 وBAC+3، على الشبكات نترنت يف اجلزائر يترددوناملبحرين على اإل أكثر من النصف من أنكما 

"Facebook" هي اجلزائريوناليت يفضلها  االجتماعيةالشبكة و، 57,9%االجتماعية بنسبة 
)1(.  

 :نترنتثقافة اإل •

      إلقبال الشباب  نظر البعض منهمقافة اليت تقدمها اإلنترنت، حيث لثحول القد اختلف الباحثون      

من كوا ديدا للثقافة والقيم  على أا فرصة أكثر" اإلنترنت وتكنولوجيا االتصال عمومااستخدام على 

 يف التدفق الدويل إن انتشار الثقافة الغربية وغياب التوازن...والعالقات االجتماعية داخل اتمع املسلم،

نه حيفزه للمقاومة أمن حيث  ،جيابيا للطرف املتلقيإشيئا  -حسب هذا االجتاه–املعلومايت والثقايف قد ميثل 

بصفة عامة  حدث اجليل الثاين للويبأ، فقد )2("ثه للبحث عن التنوع الثقايف والتمسك بالقيم احملليةوحي

ن كل شخص ندماج فيها، ألثورة حضارية، ينبغي على الكل تقبلها واإل والشبكات االجتماعية بصفة خاصة

وصول تلك الثقافات هو جزء من هذا العامل، وليس بإمكانه وال من مصلحته إقامة حواجز حتول دون "

  .)3("واملعارف والعلوم

       الثقافة السريعة السطحية القائمة "نترنت هي الثقافة اليت تقدمها اإل نبرز اجتاه آخر يرى أكن ول     

ثقافة املتغريات ال الثوابت وليس  ألاكما يسموا،  السريعة املأكوالتثقافة  أوعلى متجيد الذات والفردية، 

ن إحنو التحرر واملصلحة واالستمتاع، و اإلنسانيةتعتمد على الرتعات  أاتربوية، حبيث  أو فيها قيم روحية

عن التسارع وعدم التوازن يف استثمار تقنيات ومواقع  - حسبهم– نوع من الثقافة ناتجهكذا  أمامفسح اال 

قدرة مؤثرات  أمام تأثريهخيف  والباحثنينترنت، فاختيار العلم والبحث والتواصل بني املفكرين إومعلومات 

كترونية والصور اخلالعية وعارضات االل األلعابيف فسح جمال التقنيات واخلدمات القائمة على  "املالتيمديا"

مل يع خماطر هذه الثقافة  الشباب املراهق، الذي أعنييف  جيد العيب الكرة وبعض املغنيني،، وحىت مت..األزياء

  .)4("االستهالكية

  

                                                

  .، مرجع سبق ذكرهاإلنترنت أخبارمنتدى  )1(

  .132 بسيوين إبراهيم محادة، مرجع سبق ذكره، ص )2(

  . 231 رحيمة الطيب عيساين، مرجع سبق ذكره، ص) 3(

  .178-177هاين شحادة اخلوري، مرجع سبق ذكره، ص ص،  )4(
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  :نترنت فيما يليمالمح ثقافة اإل أهمميكن تلخيص من خالل االجتاهني السابقني      

تقوم على االختصارات املختلفة للتعبري عن املشاعر  ،نترنتاستخدام لغة مكتوبة ميكن وصفها بلغة اإل-1

  .اإلنسانية

وليس  لآلخرينما يكتبه ويعرضه  نترنت من خاللاملكانة اليت تتحقق لدى الفرد يف اتمع االفتراضي لإل-2

  ".من هو"من خالل 

           وأي انتهاك هلا يواجه بأشكال خمتلفة ن األعراف والتقاليد،نترنت من جمموعة متتكون ثقافة اإل-3

  .الذين يشكلون اتمع االفتراضي األفرادمن العقوبات من جانب 

وتقليل حدة االنشقاقات مثل  أعضائهنترنت طرقا خاصة به تضمن حتقيق التماسك بني طور جمتمع اإل-4

  .عضو من عدم استقبال رسائل معينة أياليت متكن  اآللياتالكثري من 

اجلوانب الفنية والقيود املالية هو نترنت ومعيار التصنيف الطبقي مفهوم الطبقية ليس غريبا على جمتمع اإل-5

  .اليت متكن من احلصول على املعلومات

  .درجات الدميقراطية، فالكل يتمتع بنفس احلقوق تقريبا بأعلىنترنت يتسم جمتمع اإل-6

 .)1(نترنتالذي يقوم عليه جمتمع اإل األساس األعضاءميثل التفاعل بني -7

ن إ، فاألرباحلتشفري الشبكات حلفظ السلطة  بالرغم من اللجوءنه أ إذ: حرية املناقشة والتعبري للجميع-8

  .نترنت تعد منتديات تشجع الناس على التفاعل والتواصلجمتمعات اإل

، وهذا 2004نترنت عام مليون مستخدم لإل 940حيث يوجد حوايل : اجلدد باألعضاءالترحيب الدائم -9

  .العدد يتزايد باستمرار

 بإرادمهذا اتمع  إىلانضموا  األعضاء أنعلى اعتبار : نترنتالقوي لثقافة جمتمع اإل باالنتماءالشعور - 10

  .احلرة

ع الشخص يف موقعه موارد مهمة ويسمح ضفعندما ي: حتديد شخصية العضو من الذي يقوله ويفعله- 11

بالفريوسات يصبح والعكس عندما يرسل رسائل مفخخة ، وإنساينخري  بأنهعماهلا، يوصف باست لآلخرين

  .)2(عدوانيا

  

 

                                                

  .150 بسيوين إبراهيم محادة، مرجع سبق ذكره، ص) 1(

  .174-173 ص، مجال حممد أبو شنب، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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  على اإلنترنتلشبكات االجتماعية ل الثقافية واالجتماعية نعكاساتاال •

 ،على الربط بني الثقافات املختلفة وقامت بتحويلها إىل شيء خمتلف وفريد من نوعهالعوملة قد عملت ل     

": العوملة"حتت عنوان  "National Geographic"يف إحدى مقاالت جملة " إيرال زوينجل"هذا ما عرب عنه و

مث تعمل  ،عندما تستقبل الثقافات خمتلف التأثريات اخلارجية، فإا تستوعب بعضها وترفض البعض اآلخر منها

  .ا على حتويل ما مت استيعابهبعدها فور

االتصال منط اتصايل جديد يتسع لكل أمناط "قادت حنو على اإلنترنت فالشبكات االجتماعية ومن هنا      

 دوار االتصال بني الطرفني عالوة أملستقبل، وتبادل االتفاعلي القائم على التفاعل احلر واملباشر بني املرسل و

لكترونية مرشحة إوقد شهد عصرنا احلايل ميالد ثقافة "، )1("االختيارعلى اتساع وتنوع حرية املستقبل يف 

أي قدرة  "العوملة الثقافية"ومن هنا جاء مصطلح ، )2("العشرينقافة املهيمنة يف القرن احلادي ولتكون هي الث

إذ أن التكنولوجيا بدأت تلعب  االثقافات األقوى تكنولوجياً على السيطرة على الثقافات األضعف تكنولوجي

      بارزاً ليس على نطاق حملي فحسب وإمنا على نطاق عاملي، والعوملة الثقافية بصورة أوضح  اتأثريي ادور

جمتمع تعميم منوذجه الثقايف على اتمعات األخرى من خالل التأثري على املفاهيم احلضارية كل هي حماولة 

  .والقيم الثقافية واألمناط السلوكية ألفراد هذه اتمعات بوسائل سياسية واقتصادية وثقافية وتقنية متعددة

جوازات سفر وال إىل تأشريات دخول، فهم يدخلون نترنت ال حيتاجون إىل إاملبحرين يف عامل ونظرا ألن "     

إىل كافة مراكز خدمات املعلومات على الشبكة العنكبوتية اليت تلف الكون، وحيصلون على املعلومات حبرية 

نترنت إمن املشكالت على  ومتعة دون النظر إىل جنسيام، هذا العامل اجلديد بأبعاده مل يتقونن بعد، والعديد

          نترنت إمن التجارة على أمن املعلومات وأفمن املشاكل اإلباحية والصور اخلالعية إىل  تواجه العامل،

نترنت كلها مشاكل إلكترونية والرسائل املزعجة إىل البطء واالزدحام الشديد على خطوط إىل السرقات اإل

مسؤولة تستطيع أن تفرض  لكترونية حباجة إىل قوانني وضوابط وجهات رقابيةتدل على أن عامل احلرية اإل

سلطاا، وهذه الرقابة والقوانني ليست موجودة حىت اآلن على الشبكة العاملية، وتأخري هذه القوانني وتوصيفها 

مجع، قبل أن تتحول هذه الشبكة مرة أخرى إىل جزر أانتشارها يف العامل  ةهو لغاية فرض هذه التقنية وسهول

                                                

  .81 رحيمة الطيب عيساين، مرجع سبق ذكره، ص )1(

  .167 ، ص2002عمان، : الورق للنشر والتوزيع، العوملة واجلدل الدائر حوهلافالح كاظم احملنة،  )2(
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 الشبكات االجتماعية مواقع وميكن إمجال أهم انعكاسات ، )1("والرقابة لكترونية حتكمها السلطات واحلدودا

  :فيما يلي ال سيما على ااالت الثقافية واالجتماعية

  :انتشار الثقافة االستهالكية-1

    جماال ضيقا للحوار والتعاون والتنوع يف الثقافات ألا مصممة " تكنولوجيات االتصال احلديثةتتيح      

مع تسارع منطق السوق وتوجهاته الكونية، مابرح اإلنتاج و"، )2("أساس اهليمنة والسيطرة والتنميطعلى 

ا قد قدر أالثقايف يتخذ صفة السلعة املادية، وهو حبق سلعة لكن هلا مواصفاا املعنوية، وهي مواصفات يظهر 

  .)3("قيم جديدةن القيم اليت بنيت على أساسها هذه الثقافة هي أل أن تزاح،  هلا 

توحد بينهم  ،أن البشر يف كل مكان القادرون على االستهالك"وتقوم فكرة الثقافة االستهالكية على مبدأ      

الثقايف  اإلنتاجوجتمعهم سلع وبضائع ومنتوجات ختلق فيهم ميوال وأذواقا ورغبات مشتركة، ترفع من مستوى 

 ، )4("فيما بينهم، وتدرجييا جترد ثقافام من هويتها وخصوصيتها وتلبسها ثوب الثقافة االستهالكية اجلديدة

   إال أن هذا التوجه خضع للكثري من النقد  ،عامل متماثل ومتجانسأي أن العامل يتوجه حسب هذه النظرة حنو 

املتشاة يف شكلها " ماكدونالدز"مطاعم فحىت هذه الفكرة جمرد وهم،  من طرف الباحثني واعترب البعض منهم

  .اليت تتواجد فيها اتمعان اجتماعية خمتلفة حبسب الثقاف حتملاخلارجي املنتشرة يف مجيع أرجاء العامل يف الواقع 

       "Web 2.0" صال احلديثة ال سيما تطبيقات اجليل الثاين للويبتكنولوجيا االت يرى الباحثون أنو     

حتويل الثقافة إىل صناعة وجتارة عاملية، حيث ساعدت الوسائل "يف  قد أسهمت ،وما تتميز به من خصائص

ومكنت اجلديدة املنتجني على ختطي عقبات الرقابة اليت تفرضها الدول على توزيع املنتجات الثقافية، 

         ثر ذلك أمن احلصول على ما يرغبون بدون مواجهة مشاكل من حكومام، وقد  مستهلكي الثقافة

لثقافة من وجهة نظر على املستوى العاملي، فالنتيجة املترتبة على سيادة الطابع التجاري ل يف السياسات الثقافية

ذلك منو ظاهرة  وترتب على ...هي غياب الثقافة العامة اليت كانت حتظى بدعم حكومي، بعض الدراسات

 ال تقتصر على جانب واحد هنا  الثقافةو، )5("االستهالك الفردي للثقافة على حساب االستهالك اجلماعي

                                                

  .174 هاين شحادة اخلوري، مرجع سبق ذكره، ص )1(

  .231 رحيمة الطيب عيساين، مرجع سبق ذكره، ص )2(

  .324 منصف بوزفور، مرجع سبق ذكره، ص )3(

  .131رحيمة الطيب عيساين، مرجع سبق ذكره، ص  )4(

  .152-151بسيوين إبراهيم محادة، مرجع سبق ذكره، ص ص،  )5(
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تعرب عما يتناوله األفراد من طعام، وما يرتدونه من ملبس، كما أا تعرب عن املعتقدات واألفكار اليت  وإمنا

  .اليت ميارسوا بعوا واألنشطةيت

  :اإلباحيةاملواد -2

أن  باإلضافة إىل تعترب مسألة اخللقية والدعارة من املخاطر العظيمة على اتمعات القدمية واملعاصرة،"     

تعد رائجة جدا حيث يبلغ رأس ماهلا مثانية مليارات دوالر، كما أن هلا أواصر وثيقة تربطها  االتجارة فيه

  . )1("باجلرمية املنظمة حسب ما ذكرته وزارة العدل األمريكية

شكال من أشكال اجلرمية املنظمة تقوم ا شبكات حملية وجهوية "عرب اإلنترنت وتعد اإلباحية اجلنسية      

نترنت إستخدمي موعاملية، تقدم عروضا جنسية مغرية نفسيا وماليا عرب مواقع ظاهرة ومستترة تقتحم ا بريد 

دون استئذان، وجيد هذا النوع من اإلباحية الدعم الكامل والتشجيع العلين من طرف اجلماعات املوازية 

  .االفتراضية اليت تعمل على فرض أخالقياا اإلباحية يف شىت ااالت وتوفري احلماية القانونية هلا معياتواجل

 من مستخدمي انترنت اطلع ولو مرة واحدة  %60اعتربت مؤخرا بعض وسائل اإلعالم الفرنسية أن و     

، )2("نترنتإن كلمة جنس هي الكلمة األكثر استعماال عرب أعلى واحد أو أكثر من مواقع اإلباحية اجلنسية، وب

نترنت يتصفح مواقع إألف مستخدم 28  أكثر من" أناحلديثة تؤكد  اإلحصائيات إنليس هذا وحسب بل 

     اإلباحية يف كل ثانية،ن كلمة جنس حبثا عن املواقع مستخدم يكتبو372 من بينهم  إباحية يف كل ثانية،

  .)3("دقيقة 39كل إباحي ن الواليات املتحدة األمريكية تنتج شريط فيديو أكما 

فعالية الوسيلة واجلاذبية اليت تتميز ا مقارنة  إىلنترنت بشكل واسع، مرده عل رواج اجلنس يف مواقع اإلول     

أتاحت  حيثباعتبارها الوسيلة العابرة للحدود والقارات،  الطابع العامليمتيزها بإىل  إضافةمن الوسائل،  بغريها

الصور الفوتوغرافية املخلة حبرية تامة عن طريق هذه الشبكة، وأصبح هناك نواد إباحية يف الغرب، تباشر  تبادل"

                                                

امللتقى الوطين األول حول  ورقة مشاركة ضمن ،تأثري تكنولوجيا االتصال احلديثة على األسرة اجلزائريةبوعزيز،  بونيف، بوبكر حممد األمني )1(

  .06 ص، 2010أكتوبر  19، 18، سطيفجامعة ألفراد واتمعات، تأثريات وسائل االتصال اجلديدة على ا

  .28 فضيل دليو، مرجع سبق ذكره، ص) 2(

  .03 ص، بوعزيز، مرجع سبق ذكره بونيف، بوبكر حممد األمني )3(
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ق عن إباحية الكبار بدعوى احل ورغم أن الغرب كان يتغاضى أحياناأعماهلا باالستعانة بشبكة الويب العاملية، 

  .)1("دعارة أطفال"ن ذلك ال ينطبق على األطفال والصبية الصغار، بعدما انتشرت إف...يف محاية اخلصوصية

حيث يقوم على نطاق واسع، خمتلف أشكال اإلباحية  أتاحتقد مواقع الشبكات االجتماعية  ال شك أنو     

، مثرية وحىت جرائم بشعة، بطرق قتلبتحميل مقاطع فيديو خملة باحلياء، وكذا لقطات "الشباب واملراهقون 

غل كرب عدد ممكن من األصدقاء، وقد يستأاختطاف، اغتصاب، وغريها على هوام النقالة، وإرساهلا إىل 

       يشغل اجلنس حيزا كبريا و، )2("لتحميلها واستغالهلا بطرق خمتلفة...آخرون الصور الشخصية املنشورة

 اليت فيديوالمقاطع  تشكل حيثيف خمتلف مواقع الشبكات االجتماعية، السيما اخلاصة بتبادل مقاطع الفيديو، 

 املقاطع أو أصدقائهم، أو أنفسهم عن بإعدادها أفراد يقوم اليت تلك سواء"...مساحة كبرية تروج للجنس 

 هذه املواقع متصفحي أمام اريكب احتدي األفالم من النوعية هذهتشكل و ،)3("البورنو ملواقع وشركات الدعائية

، ولكنها يف ذات الوقت والعربية اإلسالمية القيم مع تتفق ال وأا خاصة، من الشباب اجلزائري والعريب عموما

  .عليها أرباحا كبرية جتذب عدد كبريا من املستخدمني ال سيما الشباب، مما يدر

 نترنت ملعرفة أكثر الدولتحليل زيارات صفحات اإللأشهر املواقع  "Alexa"وباالستعانة مبوقع اليكسا "     

اإلمارات العربية  يران مثإتصفحا للمواقع اإلباحية جند تصدر الواليات املتحدة األمريكية لعدد الزيارات تليها 

صارمة  مواقعن هناك رقابة للأملركز احلادي عشر، علما بملرتبة السابعة تليها السعودية بامصر مث الكويت باو

، )4("يتصدر الدول األكثر حجبا للمواقعلذي وحجب املواقع اإلباحية يف كل من الكويت والسعودية البلد ا

  .عن املواقع اإلباحيةلدول مواقع متقدمة يف جمال البحث ورغم ذلك حتتل هذه ا

  :وتراجع العالقات االجتماعية العزلة-3

 واليتلوصف التغريات يف تكنولوجيا االتصاالت " "القرية الكونية"مصطلح " مارشال ماكلوهان"وضع      

لكترونيا، وذا أصبح إبدت له أا تقوم برسم العامل بأكمله، ليصبح نوعا من املدينة الصغرية اليت يتم ربطها 

 "psychological communicaties" "جمتمعات سيكولوجية"لكتروين خلق من السهل يف عصر االتصال اإل

                                                

       ، 2000القاهرة،  :، الدار املصرية اللبنانية-املخاطر والتحديات والتأثريات االجتماعية-تكنولوجيا االتصالشريف درويش اللبان،  )1(

  .130 ص

  .16 ليندة سليماين، مرجع سبق ذكره، ص )2(

  .522 ، مرجع سبق ذكره، صاإلنترنت شبكة على يوتيوب اجلامعي ملوقع الشباب استخداماترضا عبد الواحد أمني،  )3(

  .09 ص، ، مرجع سبق ذكرهبوعزيز ، بوبكربونيف حممد األمني )4(
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          "جمتمعات افتراضية"حىت يتم يف النهاية خلق  تقوم بتوسيع نطاق عالقاتنا عرب الوقت واملسافة،

"virtual communicaties"،  اليت تتكون من الناس الذين نعرفهم فقط من خالل شبكات االتصال، ولعل هذا

)1("االجتاه هو ما يقودنا إىل جمتمع ما بعد احلداثة
.  

نترنت بصفة عامة، والشبكات االجتماعية بصفة خاصة تعترب العزلة أكثر املشاكل املرتبطة باستخدام اإلو     

بالعامل اخلارجي  ماالجتماعية إىل زيادة فردانية األفراد، ونقص احتكاكهؤدي كثرة استخدام الشبكات تحيث 

       الفيديو أو التلفزيون أمامطويلة  أوقاتاملالحظات امللموسة يف حياتنا اليومية هو قضاء الناس  أهم" ومن

         عزلتهم عن االتصال باجلريان درجة  إىلداخل بيوم  أكثر مما جيعلهم يقضون وقتااحلاسب  أجهزة أو

عليهم  أجريتفقط ممن  %25 أن األمريكيةيف الواليات املتحدة  اإلحصائياتبعض  أثبتت، وقد األقارب أو

  .)2(..".اجلريان، همالدراسة يعرفون من 

 ةياالجتماع العزلة ومشاعر نترنتاإل استعمال نيب عالقة ناكه" أن قد أكدت إحدى الدراساتو      

 االتصاالت اخنفاض مع عالقة له كانت نترنتلإل الزائد االستعمال أن دراسة أخرى نتيوب واالكتئاب،

 اتيفالتقن والوحدة، االكتئاب مشاعر ةيادز مع للعائلة، ةياحملل ةياالجتماع الدائرة حجم ونقص ة،يالعائل

 العامل أحناء كل من أشخاص مع ثياحلد ةيإلمكان نظرا وانبساط، مبتعة شعري الفرد جتعل نترنتلإل ةياالتصال

 نفصليوبالتايل  شعر،ي أن دون قضي أوقاتايو النقاشات يف ستغرقي جيعله ما ، وهذااملتزامن اآلين الوقت ويف

 اهيبقضا اهتمامه نقصيو ،عهجمتم عن بايغر شخصا صبحي، وةيافتراض يف جمتمعات دخليو قيياحلق اتمع عن

يبه صيو ة،ياالجتماع بيئته عن متاما منعزل شخص إىل تحولي الوقت مرور ومع االجتماعي، يطهحم وبأحداث

 فقدي أن درجة إىل ،ينياالفتراض بأصدقائه طهارتبا زدادي، و"le repli sur soi" "الذايت باالنعزال" سمىما ي

)3("وأصدقائه تهعائل أفراد مع لةيطو ملدة اجللوس يف الرغبة
.  

نترنت يوفر بيئة بالعديد من الدراسات يف هذا اال، وأكدت كلها أن استخدام اإلولقد قام الباحثون      

افتراضية تتميز بعالقات افتراضية بني مستخدميها، وكل هذا يؤدي إىل التأثري على عالقة الفرد مبحيطه 

أن تكون بأي حال  ، ألن البيئة االفتراضية اليت توفرها مواقع الشبكات االجتماعية ال ميكناالجتماعي احلقيقي

                                                

  .193 شريف درويش اللبان، مرجع سبق ذكره، ص )1(

  .176 حممد أبو شنب، مرجع سبق ذكره، صمجال ) 2(
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مثة شيئا مفقودا عندما نستخدم االتصال عرب وسائط " ، حيث أنمعوضا عن العالقات االجتماعية احلقيقية

لكترونية، ومن أمثلة هذه األشياء املفقودة التلميحات غري اللفظية، كتعبريات الوجه وحركات اجلسد، إ

   للكلمات، وهذا هو مفهوم احلضور االجتماعي واإلمياءات واليت تساعدنا يف فهم املعاين األكثر عمقا

"Social Presense"  الذي خيتلف عن احلضور النسيب، الذي يعين غياب التلميحات احملسوسة اليت تساعد    

  .)1("يف نقل املعاين املستترة

   :ديد اخلصوصية -4

يف عداد  تدخل أمور، فثمة أنفسهمنشر معلومات عن  أو إفشاء معد يف األفرادحق " إىلتشري اخلصوصية      

وتكمن ، )2("خطاب مرسل من خالل الربيد تقول يف، وماذا االنتخاببصوتك يف  اإلدالءاخلاصة مثل  األمور

خبطورة االختراقات اليت قد تقوم ا "الشباب املستخدم هلا  إدراكيف عدم خطورة مواقع الشبكات االجتماعية 

لعاب أللتحميل، قد تكون عبارة عن مثل هذه املواقع عن طريق نشر مواقع جتسس يف شكل برامج ترفيهية 

الربامج  وغريها منحىت قنوات تلفزيونية غري مشفرة  أو رموز مشاعر تستعمل يف الدردشة أوجمانية  كمبيوتر

اعتماد هذه املواقع يف حتميل مقاطع  األكرب، واخلطر الكمبيوتر حذفها منويصعب  حتميلها بسهولةاليت يتم 

)3("..الفضول ،سواء كان بدافع التسليةفيديو خطرية على اهلواتف النقالة ونشرها 
.   

الكثري من الباحثني حيذرون  أن إالوجود عمليات جتسس،  يؤكدوعلى الرغم من عدم وجود دليل عملي      

  اجلواسيس  األفراد، حيث يتنكر العديد منمواقع الشبكات االجتماعية على خصوصية من تبعات استخدام 

املمنوعة يف اجلنس ويف السياسة  األشياءيف  يتكلم أنالشباب املراهق الذي حيب "، الصطياد أصدقاء يف شكل

حتكي وتتكلم  أنتستطيع " متحررة" امرأة أولك حبثا عن فتاة ، فالذين يدخلون غرف الشات يفعلون ذأيضا

ساعة  أن، املهم وأهدافها، مكاا، هويتها، جنسيتها املرأة، وال يهم من تكون تلك وتناقش بكل حرية معهم

إىل هذه  بعض الشبابينظر ومن هنا ، )4(..."أحيانااهلاتف اجلوال  ألرقامتبادل  إىلمن احملادثة احلرة تتطور 

      وال التابوهات جيد الشخص نفسه داخال حلوار الذي ال تتدخل فيه املوانع فسحة من ا" أاعلى املواقع 
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للدخول كثريا كون البيانات اليت يقدمها  باألمانالذي جيعله حيس  األمرمواقع معينة باسم مستعار، وهو  إىل

  .وهنا تكمن اخلطورة )1("احلديث هو الذي سيكون حقيقياغري حقيقية، ولكنه ينسى أن ما سيقوله أثناء 

على العامل مل يعد  االنفتاح" أنرة يف فرنسا ادالص "لومغازين ديسرائيل"نشرت جملة ويف هذا اإلطار      

مواقع الشات لتعرف  إىليكفي الدخول  حبيثكما يف السابق فيما خيص جلب املعلومات، " إسرائيل"يكلف 

  .)2("كل شيء

املعلومات الشخصية من أصبحت متتلك ثروة ضخمة "ا يؤاخذ على مواقع الشبكات االجتماعية أ كما     

ر موميكن بسهولة تقدميها ألطراف أخرى لتحقيق غايات غري جتارية وهو أ ،تستثمرها يف جمال الدعاية املوجهة

لنفسها حسب العقد لذي يربمه معها كل  -مثال-  يبقى قائما وحمتمال، وحتتفظ فايسبوك إثباتهرغم صعوبة 

      العقد الذي نادرا مشترك حبقها يف التصرف يف البيانات الشخصية واستخدامها لغايات جتارية إذ يوضح 

عرض يف يا خوكلما كنت س ،ما يقرأه أحد أا بغاية توجيه الدعاية املناسبة لك يهمها أن تعرف كل ميوالتك

شخصيتك ناسبة وهويتك االجتماعية اليت هي كانت اإلعالنات املعروضة على بروفايلك مت ،خصوصياتك

احلقيقية، وبينما تبدو مسألة اخلصوصيات الشخصية بالنسبة إىل البعض ضربا من الترف وموضوعا ثانوي 

الغربية األخرى األمهية يف مقابل مناخ احلرية الذي توفره الشبكة، بدأت تظهر يف فرنسا وكندا وعديد الدول 

أمهية إمنا يتعلق  األكثرلكن السؤال املؤامرة ...املبالغ فيه وراء عرض اخلصوصياتاحترازات كثرية من اإلندفاع 

التلقائي والعفوي عن عصر الطوفان التعبري املثايل من املعلومات وقيمتها يف التاريخ بوصفها  األطنانمبصري هذه 

 ثريون أغلقوا حسابام يف فايسبوك مث أعادوا تنشيطها بعد فترة أن كل املعلومايت الذي نعيش، لقد الحظ ك

  .)3("...وجودا على حاله كأن مل متسسه يدما كتبوه وما تفاعلوا به مع اآلخرين ظل م

 املتخصصة "تست فارين شتيفتونغ" هيئة تنشرها اليت األملانية" تست" جملة ا قامت دراسة أوضحتولقد      

 يؤكده ما وهو اخلصوصية، حبماية يتعلق فيما ثغرات لديها الشبكات معظم أن املختلفة املنتجات تقييم يف

 ينشره مما الشبكات تلك حمتويات بكلاخلاصة  الفكرية امللكية حقوق موضحاً: "موركو فالك بالة، احملرر

 املعلومات، بتلك تشاء ما تفعل أن احلق متلك أا أي :الشبكات تلك ختص وصور، نصوص من املستخدمون

 املستخدمني "براكمان هوجلر" حيذر ناحيته ومن ،"الشخصية احلقوق على صرحياً تعدياً يعترب الذي األمر وهو
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 يستخدم أن جيب: "اإلطار هذا يف ويضيف مل، ما عادة واليت االستخدام، شروط يقرأوا أن عليهم إن قائالً

أمام  كبرية لوحة على نشره يتم أن مستعداً كان إن إال ما شيئاً وأال ينشر ،بوعي الشبكات تلك املرء

  .)1("مرتله

  :القرصنة-5

حد احملالت وحنن أ ال شبيها بسرقة منتج ما من على أرففالقرصنة عمتعد حبتة،  أخالقيةمن وجهة نظر "     

      والتأليفاستخدام ملادة تتمتع حبقوق النشر  أوترخيص،  أوتوزيع دون تفويض  أونقصد بالقرصنة سرقة 

  برنامج، وهذا النوع من القرصنة  أوالء على تصميم كمبيوتر القرصنة االستي أمناطحد أوبرباءة اختراع،  أو

 ت دعوى قضائية مت رفضها ضد شركيتللكمبيوتر، عندما رفع Apple" ابل"هو ما ادعته شركة 

ن بعض البنود يف براجمها أتتهمها فيها ب "Hewlett-Packard"" هيوليت باكارد"و Microsoft" مايكروسوفت"

)2("مت نسخها قدوالنوافذ  يقوناتاألمثل 
.  

    من امللفات  آخرنوع  أي أو-كمبيوترترخيص، لربامج  أووقرصنة الربامج هي النسخ دون تفويض "     

نسخ : ، منهالنسخ هذه الربامج أساليب، وتوجد مثة والتأليفتتمتع حبق النشر ...نصوص أوفيديو  أومن صور 

 معلومات،على شبكة  ز الكمبيوتر منحتميل الربنامج على جهاأو ، آخرلقرص  برنامج من قرص مرن

  .نترنت مثال، وعمل نسخة منهكاإل

صورة  يف والتأليفلكترونية لتوزيع مواد تتمتع حبق النشر قرصنة الشبكة فهي استخدام الشبكات اإل أما     

    رقمية مثال، دون احلصول على ترخيص بذلك، وعلى سبيل املثال فقد احتجت شركات املواد املسجلة 

عرب  الرقمية التسجيالتعلى املمارسة اخلاصة مبستخدمي الكمبيوتر، الذين يرسلون نسخا، غري مصرح ا من 

)3("نترنتاإلشبكة 
.  

 ،)4("الفكرية امللكية حبقوق املتعلقة املشكالت"العديد من بصفة خاصة وتثري مواقع الشبكات االجتماعية      

 قضائية دعاوى شركات عدة أقامت حيث" "يوتيوب"وخاصة فيما يتعلق باملواقع اخلاصة بتبادل الفيديو مثل 
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 املوقع وحياول بإزالتها، املوقع عن املسئولون وقام الفكرية، ملكيتها حق متتلك فيلمية مواد لنشره املوقع ضد

 املشكلة أما دقائق، 10 على مدا تزيد مادة أي منع طريق عن التلفزيونية والربامج الكاملة األفالم حتميل جتنب

     قصرية، أجزاء يف التلفزيونية والربامج الشهرية األفالم حيملون العديدين أن فهي احملاولة هذه مع تظهر اليت

      عدد ظهر بفاعلية، املشكلة معاجلة على الشركة قدرة ولعدم ،البعض بعضها مع األجزاء تلك جيمعوا مث

)1("الفكرية امللكية حبق املتعلقة الشكاوى من
.  

  :اإلدمان-6

الشبكات االجتماعية بصفة خاصة من مشكلة مواقع نترنت بصفة عامة ومستخدموا ين مستخدموا اإلايع      

 االنزعاج أويشعر املدمن بالقلق "جهاز الكمبيوتر، حيث  أمام، وهي مشكلة مرتبطة باجللوس الطويل اإلدمان

  .التقليل من عادته أوعندما حياول التوقف 

من مستخدمي شبكة  )0%6( ستة باملائة أن األمريكيةيف الواليات املتحدة  أجريت ةلقد بينت دراسة حديث     

 ا قد يتسبب مم، أسبوعياساعة  40 إىل مليون شخص، هم مدمنون يف حدود قد تصل 11حوايل  أي، الويب

القلق، (املشاكل النفسية االجتماعية  إىل باإلضافةللموظفني،  واإلنتاجية، لألطفاليف ضعف املردودية الدراسية 

تقوس الظهر من كثرة (، وحىت الفيزيولوجية )2("...)، املشاكل العائليةاألكاذيبالغضب، االنطواء، تصديق 

ال تقتصر على الدول الغربية  اإلدمانمشكلة  أنشك  وال، )..اليد أصابعاجللوس، ضعف البصر، مرض بعض 

          في اجلزائر مثال كشفت دراسة حديثة ف، يف الدول العربيةحىت ظاهرة موجودة  أصبحت وإمنافقط 

من مستخدمي الشبكة  %66 أن"نترنت ومواقع الشبكات االجتماعية لإل عن استخدامات الشباب اجلزائري

وحوايل  األسبوعساعة يف  20من  ألكثرمنهم يتواصلون بشكل يومي  %40نترنت، العنكبوتية مدمنون على اإل

)3("مليون جزائري على موقع فايسبوك 2.1
.  
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  خصائص جمتمع البحث

، وقد مت اختيارها عن طريق العينة العنقودية، وباستخدام 100جيدر التذكري بأن حجم العينة هو      
  .األسلوب القصدي يف سحب املفردات على مستوى كل كلية

وجمتمع البحث يف دراستنا هو شباب جامعة حممد خيضر بسكرة، ونظرا لضخامة جمتمع البحث وعدم      
توفر القائمة الكاملة له، فإننا جلأنا إىل املسح عن طريق العينة، وبالنسبة للعينة املناسبة لدراستنا فهي من نوع 

ضافة إىل عدم توفر املعطيات اإلحصائية العينة العنقودية وذلك لعدم وجود القائمة الكاملة تمع البحث، إ
  قد حاولنا اختيار مفردات العينة حبيث تغطي أغلب التخصصات املوجودة فاألساسية عن هذا اتمع، ومنه 

استمارة  100حيث قمنا بتوزيع يف اجلامعة، العلمية منها واألدبية وذلك من أجل جتنب التحيز يف العينة، 
، كلية التسيري كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم، كلية العلوم والتكنولوجيا: التاليةعلى الكليات استبيان 

نية واالجتماعية، وكلية اآلداب واللغات األجنبية، مث قمنا بسحب احلقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم اإلنسا
، وبطريقة احلصص املتساوية بني اإلناث )مفردة لكل كلية 20بالتساوي (مفردات العينة على مستوى كل كلية 

      والذكور، والشباب الذين يسكنون عاصمة الوالية وخارجها، مستخدمني يف ذلك األسلوب القصدي 
ألن ما يهمنا هو احلصول ، على مستوى كل كليةانتقاء مستخدمي مواقع الشبكات االجتماعية من خالل 

بانتشار قيم العوملة الثقافية  ذلكعالقة االستخدام واالشباعات احملققة، و أمناطوحول عادات على معلومات 
  .وليس التمثيل الدقيق تمع البحث لديهم
 01ولقد قمنا بتوزيع االستمارات واسترجاعها خالل أسبوع واحد، وبعد عملية ترقيم االستمارات من      

) اجلنس، اإلقامة(ترميزها، قمنا بتحليل البيانات، ومن خالل حتليل البيانات وفقا ملتغريات الدراسة و 100إىل 
  :نستطيع تقدمي النتائج التالية

  

  

  

 

  :بيانات شخصية-

 :واإلقامةيبني توزيع العينة حسب متغري اجلنس  01اجلدول رقم 
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  (%)التكرار والنسبة            

  املتغري

  اموع   (%)النسبة  التكرار  

 %50  50  ذكر  اجلنس

100  
 %50  50  أنثى

 %50  50  يف عاصمة الوالية  اإلقامة

100  
 %50  50  خارج عاصمة الوالية

  

طريقة احلصص تظهر بيانات اجلدول أن نسبة الذكور جاءت مساوية لنسبة اإلناث، نظرا العتمادنا على      
من جهة، وألن ما يهمنا ليس التمثيل  إحصائيات دقيقة حول جمتمع البحث، وذلك لعدم وجود املتساوية

امعي ملواقع الشبكات الدقيق تمع البحث بقدر احلصول على آراء حول تفضيالت واستخدامات الشباب اجل
بني ، ونفس الشيء بالنسبة ملتغري اإلقامة حيث أن هناك اختالفات من جهة أخرى االجتماعية على اإلنترنت

     خصائص سكان بلدية عاصمة الوالية وباقي البلديات، ألن عاصمة الوالية تتوفر فيها خصائص املدينة، 
، وغريها من اخلصائص واليت ال تتوفر ..سيطرة العرف والتقاليد م، تراجعمن كثافة سكانية عالية، انتشار التعلي

  .يف باقي سكان البلديات األخرى

  

 

  

 

 

  

  

 على اإلنترنت عــادات وأمنــاط استخدام الشبكـات االجتمـاعيـة: املبحث األول
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  :يبني كثافة استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت 02اجلدول رقم 

  

  (%)والنسبة التكرار                

  اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

 %40 40  دائما

 33% 33  أحيانا

 27%  27  نادرا

  %100  100  اموع

  

، "دائما"يستخدمون مواقع الشبكات االجتماعية  من أفراد العينة %40تظهر بيانات اجلدول أن ما نسبته      
ما يعين أن استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت  وهو ،%27بنسبة  "نادرا"مث  %33بـ "أحيانا"تليها 

هو نشاط أساسي لدى أغلب أفراد العينة، كما أن هذه البيانات تدل داللة واضحة على أن مواقع الشبكات 
االجتماعية جعلت من اإلنترنت وسيلة مجاهريية بدرجة كبرية، حيث أن استخدام الشبكات االجتماعية 

تصالية الراسخة لدى فئة الشباب اجلامعي بصفة خاصة، نظرا للخصائص والكفاءات أصبحت من األنشطة اال
        والكفاءات،  اإلمكاناتهذه املواقع من خدمات تتناسب مع هذه  أتاحتهوما  ،العلمية اليت يتميز ا

يستخدم موقع العريب إىل أن الشباب " توصلتواليت " فايسبوك والشباب العريب"وهذا ما يؤكد نتائج دراسة 
فايسبوك بكثافة، وهذا دليل على انتشاره الواسع يف العامل العريب، رغم تباين هذا االنتشار وسرعته من دولة 

  .)1("عربية إىل أخرى
 )59.8%(" نسبةإىل أن  يف دولة اإلمارات، واليت توصلتوكذا نتائج دراسة حول استخدامات اإلنترنت      
 واحتلت...)33.8%( بنسبة أحياناً ويليها األول املركز واحتلت دائما نترنتاإل يستخدمون العينة مفرداتمن 

 هذه قدرة على يدل إمنا شيء على دل إن وهذا ،)6.2%( ضئيلة نسبة بلغت فقد نادراً بينما ،الثاين املركز

  .)2("دائمة بصفة استخدامها على واإلقبال ،إليها الطلبة مجهور إقبال جذب يف احلديثة التقنية

                                  

 .، مرجع سبق ذكرهفورار منيألاحممد  )(1

تكنولوجيا : اإلعالم اجلديد" :ضمن كتاب، اإلمارات دولة يف الشباب على نترنتلإل والنفسية االجتماعية اآلثارعلي،  آل اهللا عبد فوزية )(2
 .351، ص 2009البحرين،  :، منشورات جامعة البحرين"لعامل جديد...جديدة
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استخدام اإلنترنت يف اتمع حول  الكحكي مصطفى عزة دراسةإليها  توهي نفس النتيجة اليت توصل     
 أحياناً ويستخدمه غالباً، نترنتاإل تستخدم )69.1%( إىل تصل عالية نسبة" أن إىل واليت ذهبت ،القطري

 قورنت ما إذا ضئيلة نسبة وهي فقط )9.1%( نسبة نترنتاإل يستخدم ما نادراً حني يف العينة، من )%21.8(
)1("بالعينة مكثف بشكل يستخدمون مبن

.  
 التعرضربيع يف دراسته حول  حممد سعيد اجلواد ليه عبدإحد بعيد مع ما توصل إىل  متقاربةوهذه النتائج      

     ) 61.6%("ن أىل إالريف، والذي ذهب  شباب لدى واالجتماعية النفسية اآلثار ببعض وعالقته لإلنترنت
    بشكل الشبكة يستخدمون منهم )21.6%( وأن بشكل دائم، اإلنترنت شبكة يستخدمون العينة أفراد من
)2("نادر بشكل الشبكة يستخدمون العينة أفراد من )16.8%(و ،)أحيانا( منتظم غري

.  
  

  :اجلنس يبني عادات استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري 03اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة             

  اإلجابة           

  اموع  أنثى  ذكر

 %40 40 44% 22  36% 18  دائما

 33% 33 32% 16 34% 17  أحيانا

 27%  27 24% 12 30% 15  نادرا

  %100  100  %100  50 %100  50  اموع

  05.99=اجلدولية 2كا                           02=احلريةدرجة                        0,74=احملسوبة 2كا          

  
نب أج لوايتتفاع عدد اإلناث العند مالحظة عادات االستخدام وفقا ملتغري اجلنس فإن أهم ما يربز هو ار     
والذين يقدرون  ،مقارنة بعدد الذكور الذين أجابوا نفس اإلجابة %44حيث وصل إىل نسبة " دائما"بـ
عند  32% مقابل %34عند الذكور بـ" أحيانا"حظ ارتفاع نسبة الذين أجابوا بـحني نال ، يف36%بـ

                                  

، "لعامل جديد...تكنولوجيا جديدة: اجلديد اإلعالم" :ضمن كتاب، النفسية بالوحدة وعالقته اإلنترنت استخدامالكحكي،  مصطفى عزة )(1
 .291، ص 2009البحرين،  :منشورات جامعة البحرين

اإلعالم " :ضمن كتاب، الريف شباب لدى واالجتماعية النفسية اآلثار ببعض وعالقته لإلنترنت التعرضربيع،  حممد سعيد اجلواد عبد )(2
 .180، ص 2009البحرين،  :جامعة البحرين، منشورات "لعامل جديد...تكنولوجيا جديدة: اجلديد
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، فقط عند اإلناث 24%عند الذكور، مقابل  30%فقد بلغت نسبتهم " نادرا"اإلناث، أما الذين أجابوا بـ
وتفوق اإلناث "االجتماعية على اإلنترنت من الذكور،  ما يعين أن اإلناث أكثر كثافة يف استخدام الشبكات وهذا

 بديلة ميكن تفسريه بنقص وسائل التسلية وأماكنها بالنسبة لإلناث وهذا ما قد جيعلهن يلجأن إىل وسائل
ال سيما وأن الفترة اليت يقضيها اإلناث يف البيت طويلة إذا ما قارناها  ،، لتمضية أوقات فراغهن)1("كاإلنترنت

  .اليت يقضيها الذكور بالبيت لفترةبا
     اإلنترنت ول آثار استخدامح الدراسات إحدىمع ما توصلت إليه إىل حد بعيد  وتتفق نتائج دراستنا     

 الذين نسبة" نأإىل  ، واليت ذهبتعلى كثافة االستخدام متغري اجلنستأثري يف دولة اإلمارات فيما خيص 
 ،..الذكور من )57.8%( مقابل )61.8%( نسبةبلغت  اإلناث من دائماً العينة أفراد من نترنتاإل يستخدمون

 ويليها ،..لإلناث )30.9%( مقابل )36.8%( الذكور من أحياناً نترنتاإل يستخدمون الذين نسبة بلغت بينما
)2("لإلناث )7.3%( مقابل )5.21%( بنسبة للذكور "نادراً" ضئيلة وبنسبة

. 

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  02أنه بدرجة حرية  03ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن قيمة  ،0,74أما قيمتها احملسوبة فهي  05.99اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

د عالقة ذات داللة أنه توجعن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي 
 .على اإلنترنتوكثافة استخدام الشبكات االجتماعية  بني متغري جنس أفراد العينة إحصائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 .302، السعيد بومعيزة، مرجع سبق ذكره، ص عزي عبد الرمحن )(1

 .351مرجع سبق ذكره، ص علي،  آل اهللا عبد فوزية )(2
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  :يبني عادات استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اإلقامة 04اجلدول رقم 

  

 (%)التكرار والنسبة            

  اإلجابة           

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

 %40 40  14% 07  66% 33  دائما

 33% 33 50% 25  16% 08  أحيانا

 27%  27 36% 18  18% 09  نادرا

  %100  100   %100  50  %100  50  اموع

  05.99=اجلدولية 2كا                           02=درجة احلرية                      28.64=احملسوبة 2كا          

  

 على اإلنترنت، االجتماعيةالشبكات  ملتغري اإلقامة على استخداميظهر من اجلدول أعاله التأثري الكبري      
عند  %14مقابل  66%عند الذين يقطنون يف عاصمة الوالية " دائما"حيث وصلت نسبة الذين أجابوا بـ 

الذين يقطنون يف البلديات اخلارجة عن عاصمة الوالية، يف حني أن أغلب الشباب الذين يستخدمون مواقع 
للذين  %16مقابل  %50هم من خارج عاصمة الوالية بنسبة " اأحيان"الشبكات االجتماعية على اإلنترنت 

من خارج عاصمة  "نادرا"يسكنون يف عاصمة الوالية، كما يالحظ ارتفاع نسبة الذين يستخدمون هذه املواقع 
أن الشباب  لوالية، وبالتايل ميكن أن نستنتجللشباب الذين يسكنون عاصمة ا %18مقابل  %36الوالية بنسبة 

ن يف عاصمة الوالية أكثر كثافة يف استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على اإلنترنت نويسك نالذياجلامعي 
، وهذا ما يفسر بقلة انتشار ثقافة استخدام اإلنترنت بصفة الذين يسكنون خارج عاصمة الواليةمن أولئك 

ة، السيما وأن أغلب عامة، والشبكات االجتماعية بصفة خاصة يف البلديات اخلارجة عن عاصمة الوالي
تكنولوجيات استخدام البلديات خارج عاصمة الوالية هي عبارة عن مناطق ريفية، مل تنتشر فيها ثقافة 

    إضافة إىل كون هذه املناطق تعاين غالبا من ضعف خدمات اإلنترنت وقلة الربط، بشكل كبري، االتصال 
 .بل وانعدامه يف أحيان أخرى

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  02أنه بدرجة حرية  04وجند من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن ، 28.64، أما قيمتها احملسوبة فهي 05.99اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(

احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك ) 2كا(قيمة 
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       الشبكات االجتماعية  وكثافة استخدام  متغري اإلقامة لدى أفراد العينة بني إحصائيةعالقة ذات داللة 
 .على اإلنترنت، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيح

 

  :يبني خربة املبحوثني يف استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت 05اجلدول رقم 

 

  (%)التكرار والنسبة                

  اإلجابة

 (%) النسبة  التكرار

 %30 30  منذ سنة

 %   38 38  منذ سنتني

 %18 18  سنوات 3منذ 

  % 14  14  سنوات 3منذ أكثر من 

  %100  100  اموع

  

مل مع مواقع الشبكات خربة معتربة يف التعا ميظهر من اجلدول أعاله أن أغلب أفراد العينة لديه     
، وهو ما يتزامن مع األحداث "منذ سنتني"أم يستخدمون هذه املواقع  %38حيث أجاب االجتماعية، 

 انتشارا األعوام أكثر كان -وما بعده-م 2008 عام أن ذلك ويربر"والتغريات اليت حدثت يف الوطن العريب، 
 ،)1("العريب الوطن يف والثقافية واالجتماعية السياسية األحداث يف كثرية أدوارا وأدى الشباب بني وشهرة

ال سيما ما يتعلق باإلنتصارات اليت حققها الفريق الوطين لكرة القدم، وبعدها الصراع  واجلزائر بصفة خاصة
  ملؤهلة للمونديال وهو ما جعل الشباب يبحثون عن جمال للتعبري الكبري اجلزائري املصري خالل التصفيات ا

وتبادل وجهات  ،نقاشويقبلون على هذه املواقع بكثرة حبثا عن مساحات للوأحزام عن آرائهم، وأفراحهم، 
إحدى الدراسات  اتوصلت إليه اليتالنتائج وهذا ما يؤكد ... واألخبار احلصول على املعلوماتالنظر وكذا 

املشاركة يف مواقع الشبكة االجتماعية على اإلنترنت ختضع "حيث ذهبت إىل أن  ،اليت أجريت يف اجلزائر
  .)2("للمناسبات واألحداث الطارئة كاألحداث السياسية وعلى وجه اخلصوص الرياضية

                                  

 .526ذكره، ص  ، مرجع سبقاإلنترنت شبكة على يوتيوب اجلامعي ملوقع الشباب استخداماتأمني، رضا عبد الواحد ) (1

 .307مرجع سبق ذكره، ص  ، السعيد بومعيزة،عزي عبد الرمحن )(2
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 ،"منذ سنة"الشبكات االجتماعية  قعامو يستخدمون أفراد العينة من %30 أن نتائج اجلدول بينت كما     
 وقد يعود السبب يف هذا اإلقبال إىل األحداث السياسية األخرية اليت شهدا املنطقة العربية واليت كانت سببا 
يف سقوط بعض األنظمة العربية اليت دامت فترة حكمها عقودا، مثل ثورة اليامسني يف تونس اليت أدت إىل اية 

ويف هذا اإلطار لعبت باإلضافة إىل األحداث يف كل من ليبيا واليمن وسوريا، علي،  نظام زين العابدين بن
حىت أن هناك من أطلق عليها  ،الشبكات االجتماعية على اإلنترنت الدور األساسي والفاعل يف هذه احلركية

  .يف احلياة املعاصرة راء وتكوين اجتاهات الشباباآلنظرا لدورها الكبري يف التأثري على " السلطة اخلامسة"لقب 
وهي نسبة متقاربة مع الذين  ،%18 "سنوات 03منذ "وقد بلغت نسبة الذين يستخدمون هذه املواقع      

 وميكن أن نفسر أهم أسباب تأخر رواج  ،%14واليت بلغت  "سنوات 03ألكثر من "يستخدمون هذه املواقع 
غياب فرص الولوج "اإلنترنت يف تلك الفترة، إضافة إىل أن هذا النوع من املواقع يف اجلزائر بغالء أسعار 

 .)1("واملهارات التقنية لدى الشباب اجلامعي ميكن أن يعرقل زيارة مواقع الشبكات االجتماعية واملشاركة فيها

 

  :يبني خربة املبحوثني يف استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اجلنس 06اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة           

  اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 %30 30 %44 22  %16 08  منذ سنة

 %38 38 %30 15 %46 23  منذ سنتني

 %18 18 %12 06 %24 12  سنوات 3منذ 

  %14  14 %14 07  %14  07  سنوات 3منذ أكثر من 

  %100  100 %100  50 %100  50  اموع

  07.81=اجلدولية 2كا                   03=درجة احلرية                  10,2=احملسوبة 2كا          

 

تظهر بيانات اجلدول أن الذكور أكثر خربة يف التعامل مع الشبكات االجتماعية على اإلنترنت مقارنة      
تليها ، %46وذلك بنسبة  "منذ سنتني"من الذكور يستخدمون هذه املواقع  األكربفئة الباإلناث، حيث أن 

يتناسب مع ما عرفته لدى الذكور ، ولعل هذا االرتفاع يف االستخدام "سنوات 3منذ "يستخدموا  %24نسبة 

                                  

 .308، السعيد بومعيزة، مرجع سبق ذكره، ص عزي عبد الرمحن ) (1
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       اإلجراءاتاإلنترنت بصفة عامة من رواج يف الفترة األخرية واالرتفاع الكبري يف عدد املشتركني نتيجة 
اليت اختذا الدولة اجلزائرية واليت يتمثل أمهها يف خفض أسعار االنترنت، أما اإلناث فإن أكرب نسبة تستخدم 

يفسر بأن  ، وهو ما"منذ سنتني"نها يستخدم %30تليها نسبة  %44فقط بنسبة  "منذ سنة"هذه املواقع 
ها بصفة كبرية يف أوساط اتمع، وذا استخدام هذه املواقع عند اإلناث مل ينتشر بصفة موسعة إال بعد رواج

  .فإن الذكور أكثر خربة يف استخدام هذه املواقع من اإلناث

 %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  03أنه بدرجة حرية  06ولكن نالحظ من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن  ،10,2أما قيمتها احملسوبة فهي  07.81اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(فإن 
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك ) 2كا(قيمة 

، خربة املبحوثني يف استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنتوبني متغري اجلنس  إحصائيةعالقة ذات داللة 
  .فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيحوبالتايل 

 

يبني خربة املبحوثني يف استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري  07اجلدول رقم 

 :اإلقامة

  

  (%)التكرار والنسبة            

  اإلجابة

  اموع  خارج عاصمة الوالية  داخل عاصمة الوالية

 %30 30  %36 18  24%   12  منذ سنة

 %38 38 %34 17 42% 21  منذ سنتني

 %36 18 %16 08 20% 10  سنوات 3منذ 

  %14  14 %14 07 %14  07  سنوات 3منذ أكثر من 

  %100  100 %100  50 %100  50  اموع

  07.81=اجلدولية 2كا                             03=درجة احلرية                           01.84=احملسوبة 2كا          

 

واخلاصة خبربة أفراد العينة يف استخدام مواقع الشبكات اجلدول، عند حتليل البيانات الواردة يف      
ميكن القول أن أكرب فئة من الشباب اجلامعي الذين يسكنون مقر عاصمة  ،االجتماعية حسب متغري اإلقامة

بالنسبة للذين  %34مقابل  ،%42وذلك بنسبة  "منذ سنتني"الوالية يستخدمون مواقع الشبكات االجتماعية 
يسكنون خارج عاصمة الوالية، ولعل هذا االرتفاع بالنسبة لسكان عاصمة الوالية على حساب سكان 
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البلديات ااورة يعود إىل قلة خدمات اإلنترنت وضعفها يف هذه البلديات يف ذلك الوقت، عكس عاصمة 
وبالتايل قد يعود  ،هي عبارة عن مناطق ريفية الوالية اليت حتظى بأكرب اهتمام، كما أن أغلب البلديات ااورة

       هذا اإلخنفاض إىل طبيعة خصائص سكان الريف الذين هم أقل إقباال على تكنولوجيا االتصال احلديثة 
ولكن يف ظل العوملة وإلغاء احلدود اجلغرافية فقد بدأت  ،من سكان املدن، حسب ما تؤكده أغلب الدراسات

ارتفاع عدد الذين بدأوا يستخدمون مواقع ص شيئا فشيئا، والدليل على ذلك  تتناقهذه الطريقة يف التفكري
يسكنون خارج عاصمة الوالية، مقابل  الذين عند الشباب %36الشبكات االجتماعية منذ سنة وذلك بنسبة 

  .الشباب اجلامعي الذين يسكنون مقر عاصمة الواليةعند  %24
عدد الذين يستخدمون اإلنترنت منذ فترة طويلة تتجاوز الثالث سنوات  اخنفاضولعل أهم ما يالحظ هو      

عند الشباب الذين يسكنون  20%بنسبة  "سنوات 03منذ "لكال الفئتني، وكذا  %14حيث مل تتجاوز نسبتهم 
  .للذين يسكنون خارجها %16مقابل  ،عاصمة الوالية

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  03أنه بدرجة حرية  07ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن قيمة ، 01.84أما قيمتها احملسوبة فهي  07.81اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عالقة ذات داللة د أنه توجأي لتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، عن عامل الصدفة، وبا
 .خربة املبحوثني يف استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنتقامة واإلبني مكان  إحصائية
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  :الشبكات االجتماعية على اإلنترنت األكثر استخدامايبني  08اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة              

  اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

 Facebook  94 %33.333  فايسبوك-

   Youtube  78 %27.659 يوتيوب-

  Skype  44  %15.602 سكايب-

  Messenger  35   %12.411  مسنجر-

  MySpace ماي سبيس-
08  %02.836  

  Twitter   تويتر-
11 %03.9  

 Tagged تاجد-
12  04.255 %  

  %100  282  اموع

  

وهلذا جاء جمموع  إجابةاملالحظ على بيانات اجلدول هو أن هناك فئة من املبحوثني اختارت أكثر من      
، كما أظهرت بيانات اجلدول أعاله أن موقع فايسبوك تكرارا "282"التكرارات أكرب من حجم العينة 

"Facebook"  ولعل هذا ليس بالشيء  33.333%هو أكثر الشبكات استخداما لدى أفراد العينة وذلك بنسبة
هو أكثر  "Facebook"فايسبوك أن "، حيث ذهبت إحداها إىل اجلديد، إمنا هو تأكيد ملا سبق من دراسات

      خرى وهو نفس ما توصلت إليه دراسة أ، )1("مواقع الشبكات االجتماعية زيارة من طرف املبحوثني
 خاصة الشباب "Facebook"فايسبوك  اليت يفضلها اجلزائريني هي االجتماعيةالشبكة " واليت ذهبت إىل أن

 .)2("%44وذلك بنسبة  اجلزائري

على اجلزائر فحسب بل يف أغلب ليس مقتصرا  "Facebook"فايسبوك وارتفاع عدد مستخدمي موقع      
 "Facebook"فايسبوك ، ويف هذا اإلطار أكدت دراسة أقيمت يف تونس أن موقع والعامل الوطن العريبدول 

، ولعل الشعبية الكبرية اليت حيظى ا املوقع تعود أساسا إىل كونه )3("%78 وذلك بنسبة...صدارة املواقع"حيتل 
املستمر هلذه اخلدمات، يعتمد على اخلدمات الكثرية واملتنوعة اليت يقدمها للمستخدمني، باإلضافة إىل التطوير 

                                  

 .307مرجع سبق ذكره، ص  ، السعيد بومعيزة،عزي عبد الرمحن )(1

 .مرجع سبق ذكره، اإلنترنت أخبارمنتدى  )(2

 .11ثريا السنوسي، مرجع سبق ذكره، ص  )(3
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وعلى دراسة مستفيضة لبيانات وأفكار مستخدميه، وهذا ما انعكس إجيابا على تقدمه مقارنة باملواقع اليت تقدم 
  .نفس اخلدمات

يف املرتبة الثانية وهو أكرب مكتبة ملقاطع الفيديو وذلك بنسبة  "YouTube" ولقد حل موقع يوتيوب     
ماي ، أما  12.411%بنسبة "Messenger" مسنجرو ،15.602%بنسبة  "Skype" سكايب مث ،%27.659

فلم حيظيا إال بنسب اهتمام ضئيلة، وقد أضاف بعض املستخدمون  "Twitter" تويتر، و"MySpace" سبيس
، ولعل أهم ما يالحظ على نتائج هذه الدراسة "Tagged"" تاجد"موقعا آخر هو  "%04.255"ويقدرون بـ

   الذين مشلتهم الدراسة يستخدمون أكثر من موقع واحد، وهذا و %100هو أن كل الشباب اجلامعي بنسبة 
     لعدد ما ميكن تفسريه بأنه ليس هناك وفاء ملوقع بعينه، وإمنا يتميز أفراد العينة حبب االكتشاف والتجريب

يوتيوب ، و"Facebook"من املواقع، وإن كان هناك إمجاع بني أغلب أفراد العينة على موقعي فايسبوك 
"YouTube"حيث يقدمان خدمات متميزة جعلتهما حيظيان بالريادة ،. 

 

 :الشبكات االجتماعية على اإلنترنت يبني السبب الرئيسي الستخدام 09اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة                

  اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

 %40 40  الدردشة-

 %23 23  حتميل ملفات-

  %22  22  جمموعات اجتماعية إنشاء-

  %15  15  التطفل على اآلخرين-

  %100  100  اموع

  

تظهر بيانات اجلدول أن السبب الرئيسي الستخدام أفراد العينة ملواقع الشبكات االجتماعية على اإلنترنت      
فعلى الرغم من التطور الكبري الذي عرفته مواقع الشبكات االجتماعية  ،%40وذلك بنسبة  "الدردشة"هو 

سمات اليت متيزها عن غريها واخلدمات اليت تتيحها حبيث تتعدد استخداماا حبسب خصائص كل شبكة وال
       وكذلك حبسب اجلمهور املستهدف وأهدافه من االستخدام، فهي إضافة إىل استخدامها  ،من الشبكات

من أجل تكوين العالقات االجتماعية تستخدم يف الدول الغربية يف جمال تسيري املؤسسات وعقد و  يف الدردشة
التسويق واإلعالن عن فعاليات كما تستخدم كتجمع "الزبائن وكذا االجتماعات االفتراضية والتعامل مع 
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ونشر املقاالت واملداخالت األدبية، وهي أيضا  للمعجبني بفنان أو موسيقى، ولنشر أعمال الفنانني اجلدد
، إال أن الصورة السائدة لدى املستخدمني عن هذه املواقع يف الوطن )1(..."وسيلة للتعبري، ولنشر املعلومات

لعريب عموما هي اعتبارها أماكن للقاء والدردشة وتكوين العالقات االجتماعية، وهذا ما يتفق مع نتائج ا
حني أشارت إىل أن استخدام اإلنترنت من جانب معظم "إحدى الدراسات اليت أجريت يف املنطقة العربية 

، ويذهب بعض الباحثني )2("خرىاإللكتروين والدردشة أكثر من االستخدامات األاملبحوثني يتركز على الربيد 
   حالة مرضية من جانب أن الفرد يعوض بواسطة هذه الوسيلة ما يفتقده "إىل تفسري الظاهرة بأا عبارة عن 

   يف واقعه خاصة إذا ما تعلق األمر بالعالقات االجتماعية، فالتعلق للحصول على عالقات اجتماعية مفقودة 
  .)3("ومهيا بالتعويض مما يزيد الفرد عزلة وابتعادا عن السياق االجتماعي احلقيقي إحساسايف الواقع قد حيدث 

 الستخدام أسباب ثالثة" إىل أن هناك ذهبتلكن هناك دراسات أخرى أثبتت عكس هذه النتائج، حيث      
 39.3 الدردشة باملائة، 44.9 األخبارباملائة،  83.2العلمي  البحث التوايل على لإلنترنت وهي العينة أفراد

  .)4("باملائة
 ولعل هذا يعود بدرجة كبرية  %23يف املركز الثاين وذلك بنسبة يف دراستنا فقد حل  "حتميل امللفات"أما      

ومن هنا فإن ارتفاع نسبة األفراد الذين يقومون بتحميل  ،إىل كون أفراد العينة هم من فئة الشباب اجلامعي
       " جمموعات اجتماعية إنشاء"، وقد جاء ...تتعلق بالدراسة، أو للترفيه أو غري ذلك سبابامللفات يعود أل

ومتثل هذه اموعات جتمعات ألفراد حول مركز اهتمام مشترك، وذا فهي  %22يف املركز الثالث بنسبة 
أو اهتمام  رةفك دفاع عنعبارة عن مساحات للنقاش وتبادل الرأي حول موضوع معني سواء كان مشكلة أو 

، ال سيما وأن أفراد العينة هم فئة هلا من الطاقات واإلمكانيات ما يؤهلها للعب دور فاعل يف اتمع، ..معني
  .%15فلم حيظى إال بنسبة  "التطفل على اآلخرين"ويبحثون عن جماالت ومساحات للتعبري عنها، أما 

  
 

 

                                  

  .165 رشا عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص )1(
 .307مرجع سبق ذكره، ص  ، السعيد بومعيزة،عزي عبد الرمحن )(2

 .281ص  ،املرجع نفسه )(3

  .161سليمان بورحلة، مرجع سبق ذكره، ص ) 4(
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  :الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اجلنسيبني السبب الرئيسي الستخدام  10اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة             

  اإلجابة            

  اموع  أنثى  ذكر

 %40 40 48% 24  %32 16  الدردشة-

 %23 23  22% 11 %24 12  حتميل ملفات-

  %22  22 %24 12 %20 10  جمموعات اجتماعية إنشاء-

  %15  15  %06 03 %24 12  التطفل على اآلخرين-

  %100  100 %100  50 %100  50  اموع

  07.81=اجلدولية 2كا                        03=درجة احلرية                   7.220=احملسوبة 2كا          

  
تظهر بيانات اجلدول اخلاص بالسبب الرئيسي الذي يدفع أفراد العينة إىل استخدام مواقع الشبكات      

عند الذكور، وقد يعود  %32مقابل  %48بنسبة  "الدردشة"االجتماعية، أن اإلناث أكثر إقباال على استخدام 
ور، إضافة إىل احلواجز هذا االرتفاع لعدم توفر وسائل أخرى للترفيه والتسلية لدى اإلناث عكس الذك

املوضوعة على اإلناث يف الواقع فيما خيص إقامة العالقات االجتماعية السيما مع اجلنس اآلخر، مما جيعلهن 
يلجأن إىل مواقع الشبكات االجتماعية على اإلنترنت إلقامة عالقات سواء مع الذكور أو اإلناث، من خمتلف 

  .و الرقابةأي نوع من احلواجز، أ وجود اجلنسيات دون
وهو ) عند اإلناث 22%عند الذكور و %24(فقد جاء بنسب متقاربة بني كال الفئتني  "حتميل امللفات"أما      

ما يكشف عدم وجود فروق جوهرية بني الفئتني يف جمال حتميل امللفات نظرا لكون أفراد العينة من فئة الشباب 
اجلامعي، حيث أن كال اجلنسني يقوم بالتحميل سواء ملفات متعلقة بالدراسة، أو الترفيه وتضييع وقت الفراغ، 

كون كال ) عند اإلناث %24عند الذكور، و %20" (ماعيةجمموعات اجت إنشاء"ونفس الشيء بالنسبة لـ
اجلنسني يبحثان عن مساحات اهتمام مشتركة حول خمتلف القضايا حسب اهتمامات كل فئة منهم، وقد يعود 

نظرا ألن اإلناث عادة ما يعانني من التهميش وال حتظى  ،االرتفاع الطفيف لإلناث على حساب الذكور
          مما جيعلهن أكثر حبثا  ،م اليت حيظى ا الذكور يف أغلب األسر اجلزائرية والعربيةآراؤهن بنفس درجة اإلهتما
        التطفل"، أما اخليار األخري املتمثل يف كنوع من التعويض عن اهتمامان عن مساحات أخرى للتعبري
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ما يكشف أن  عن اإلناث وهذا  %06مقابل  %24فقد أثبتت النتائج تفوقا واضحا للذكور بـ  "على اآلخرين
  .درجة الفضول للتعرف على بيانات اآلخرين عند الذكور أكثر من اإلناث

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  03أنه بدرجة حرية  10ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن قيمة ، 07.22أما قيمتها احملسوبة فهي  07.81اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  رق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج لفااحملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن ) 2كا(

عالقة ذات داللة أنه توجد عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي 
      والسبب الرئيسي الذي يدفعهم الستخدام الشبكات االجتماعية  بني متغري جنس أفراد العينة إحصائية

  .على اإلنترنت
  

الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري  يبني السبب الرئيسي الستخدام 11اجلدول رقم 

 :اإلقامة

 

  (%)التكرار والنسبة            

  اإلجابة            

  اموع  الواليةخارج عاصمة   يف عاصمة الوالية

 %40 40 %28 14  %52 26  الدردشة-

 %23 23  %28 14 %18 09  حتميل ملفات-

  %22  22 %24 12 %20 10  جمموعات اجتماعية إنشاء -

  %15  15  %20 10 %10 05  التطفل على اآلخرين-

  %100  100 %100  50 %100  50  اموع

  07.81=اجلدولية 2كا                         03=درجة احلرية                      06.52=احملسوبة 2كا          

 

يظهر من اجلدول املبني أعاله التأثري الكبري ملتغري اإلقامة على نتائج الدراسة فيما خيص السبب الرئيسي      
السبب األول لالستخدام بالنسبة  "الدردشة"الستخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت، حيث حتتل 

بالنسبة للذين يقطنون خارج  %28مقابل  %52للشباب اجلامعيني الذين يقطنون عاصمة الوالية وذلك بنسبة 
وقد يعود ذلك إىل خصائص سكان املدن وعواصم الواليات عموما أين تكون العالقات  ،عاصمة الوالية
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األخرى واملناطق الريفية عموما، إضافة إىل ارتفاع نسبة الذين  االجتماعية أقل من تلك السائدة يف البلديات
تأخذ وقتا عادة ما ميلكون الربط باإلنترنت من البيت يف عاصمة الوالية مقارنة بباقي البلديات، ألن الدردشة 

  .طويال وهلذا تتطلب أن يكون هناك ربط باإلنترنت من البيت
عند الشباب اجلامعي الذين يقطنون عاصمة  %18فقد احتل املرتبة الثانية بنسبة  "حتميل امللفات"أما      

املرتبة " جمموعات اجتماعية إنشاء"بالنسبة للذين يقطنون خارج عاصمة الوالية، واحتل  %28، مقابل الوالية
للذين يقطنون بالنسبة  %24، مقابل عند الشباب اجلامعي الذين يقطنون عاصمة الوالية %20الثالثة بنسبة 

خارج عاصمة الوالية، وقد يعود هذا االرتفاع لدى الشباب الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية واملناطق 
م أكثر رغبة يف إبداء آرائهم الريفية عموما، لعدم وجود مساحات للشباب للتعبري عن اهتمامام مما جيعله

  .اما يهمهم من مواضيع والبحث عن مساحات للتعبري عنه حول
عند الشباب الذين يقطنون عاصمة  %10 املرتبة الرابعة بنسبة "ى اآلخرينالتطفل عل"يف حني احتل      

وميكن تفسري هذا االرتفاع عند الذين يقطنون  ،عند الذين يقطنون خارج عاصمة الوالية %20الوالية، مقابل 
عبارة عن مناطق ريفية، ولعل أهم ما مييزها ارتفاع  الغالبخارج عاصمة الوالية بكون هذه البلديات هي يف 

 .درجة الفضول عند سكاا أكثر من سكان املدن وعواصم الواليات

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  03أنه بدرجة حرية  11ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن  ،06.52أما قيمتها احملسوبة فهي ، 07.81اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(

احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(قيمة 
عالقة ذات داللة  دأنه توجأي عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، 

       بني متغري إقامة أفراد العينة والسبب الرئيسي الذي يدفعهم الستخدام الشبكات االجتماعية  إحصائية
 .على اإلنترنت
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  :يبني أيام استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت 12اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة              

  اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

  %39 39  يوميا

 %08 08  أيام يف األسبوع 06

  07%  07  أيام يف األسبوع 05

  12%  12  أيام يف األسبوع 04

  05%  05  أيام يف األسبوع 03

  %19  19  يف األسبوعيومان 

  %10  10  يف األسبوع يوم واحد

  %100  100  اموع

  

من أفراد العينة تستخدم مواقع الشبكات االجتماعية  تظهر البيانات املوضحة يف اجلدول أن أكرب نسبة     
نسبة ب "يومان يف األسبوع" اوبفارق كبري عن الذين يستخدمو %39وذلك بنسبة  "يوميا"على اإلنترنت 

مجاهريية بامتياز، وهذا  إعالموتدل هذه النتائج على أن هذه املواقع قد حولت اإلنترنت إىل وسيلة ، 19%
معظم الطلبة ال حيرصون "يف فترات سابقة واليت توصلت إىل أن  اليت متت عكس نتائج العديد من الدراسات

، ولكن ظهور مواقع الشبكات )1("على زيارة اإلنترنت، وإمنا يقومون بعملية تصفحها حسب الظروف كثريا
      وهلا من سلوك عرضي إىل أحد السلوكات األساسية االجتماعية غري من طبيعة التصفح لدى الطلبة وح

  .اليت يقبل عليها الشباب اجلامعي بصفة يومية
  يومان "وقد جاء يف املرتبة الثانية األشخاص الذين يتصفحون مواقع الشبكات االجتماعية على اإلنترنت      

مث األشخاص الذين  ،12%بنسبة  "أيام يف األسبوع 04"، مث الفئة اليت تتصفح %19بنسبة  "يف األسبوع
للذين  %07، مث %08 بنسبة "أيام يف األسبوع 06"و، %10 بنسبة "يوما واحدا يف األسبوع"يتصفحون 
  .%05بنسبة  "أيام يف األسبوع 03"الذين يتصفحون  ، وأخريا"يف األسبوع أيام  05"يتصفحون 

                                  

  .127باديس لونيس، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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       يوتيوب اجلامعي ملوقع الشباب استخدامات ها دراسة حوليلإودراستنا تؤكد النتائج اليت توصلت      
 البحرين، إىل غالبيته ينتمي الذي البحرين يف اجلامعي الشباب" واليت ذهبت إىل أن ،اإلنترنت شبكة على

 بشكل لإلنترنت يتعرضون أم اجلامعي الشباب من 76% أفاد حيث كثيف، بشكل اإلنترنت يستخدمون
 نصف من أكثر" أناستخدام اإلنترنت يف اتمع القطري إىل حول دراسة أخرى  توصلتكما  ،)1("يومي
 نسبة أسبوعياً) أيام 3–4( من وتستخدمه األسبوع أيام كل أي يومياً نترنتاإل تستخدم )55.5%( بنسبة العينة

 يستخدمونه الذين نسبة تضاءلت حني يف ،)17.4%( نسبة أيام ثالث إىل يومني من ويستخدمه ،(%22.4)

  .)2("العينة أفراد من فقط )4.7%( إىل فقط واحد يوم

  

  :يبني أيام استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اجلنس 13اجلدول رقم 

  

 (%)التكرار والنسبة             

  ابة            اإلج

  اموع  أنثى  ذكر

  %39 39 44% 22  34% 17  يوميا

 %08 08  08% 04 08% 04  األسبوعأيام يف  06

  07%  07 04% 02 10% 05  أيام يف األسبوع 05

  12%  12  14% 07 10% 05  أيام يف األسبوع 04

  05%  05 06% 03 04%  02  أيام يف األسبوع 03

  %19  19 20% 10  18%  09  يف األسبوعيومان 

  %10  10 04% 02  16%  08  يف األسبوع يوم واحد

  %100  100 %100  50 %100  50  اموع

  12.59=اجلدولية 2كا                      06=درجة احلرية                        06.08=احملسوبة 2كا          

  

نالحظ من خالل بيانات اجلدول الذي يوضح أيام استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت وفقا      
مع وجود فارق بني اإلناث  "يوميا"كال اجلنسني يستخدمون هذه املواقع  النسبة الكبرية من ملتغري اجلنس أن

                                  

  .524، مرجع سبق ذكره، ص اإلنترنت شبكة على يوتيوب اجلامعي ملوقع الشباب استخداماترضا عبد الواحد أمني،  )1(
 .291مرجع سبق ذكره، ص الكحكي،  مصطفى عزة )(2
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          يومان " عند اإلناث، ويف املرتبة الثانية الذين يتصفحون44%  بالنسبة للذكور مقابل 34%والذكور، 
 "يف األسبوعأيام  04"الذين يتصفحون ، مث يف املرتبة الثالثة عند اإلناث %20عند الذكور و 18% "يف األسبوع

عند  16% "يوم واحد يف األسبوع"الذين يتصفحون  ويف املرتبة الرابعةعند اإلناث،  14%عند الذكور و 10%
عند كل من الذكور  08% بنسبة "أيام يف األسبوع 06"الذين يتصفحون تليها  عند اإلناث، 04%الذكور و

وأخريا عند اإلناث،  04%عند الذكور و 10%بنسبة  "أيام يف األسبوع 05"واإلناث، مث الذين يتصفحون 
هذا ما ميكن تفسريه ، وعند اإلناث 06%و عند الذكور %04بنسبة  "سبوعاألأيام يف  03" يتصفحونالذين 

الشبكات بوجود مواظبة على استخدام هذه املواقع عند اإلناث أكثر من الذكور، حبيث ميكن اعتبار استخدام 
كأحد األنشطة األساسية لدى اإلناث أكثر من الذكور، وهذا ما تؤكده النسبة االجتماعية على اإلنترنت 

  .أيام يف األسبوع 04املرتفعة لإلناث اللوايت يستخدمن هذه املواقع يوميا، وكذا 

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  06جند أنه بدرجة حرية  13ومن خالل اجلدول رقم      

وبالتايل فإن قيمة ، 06.08أما قيمتها احملسوبة فهي  12.59اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عالقة ذات داللة د أنه توجي أعن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، 
  .وأيام استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت بني متغري جنس أفراد العينة إحصائية
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  :يبني أيام استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اإلقامة 14اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة             

  اإلجابة            

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

  %39 39 %20 10   %58 29  يوميا

 %08 08  %00 00  %16 08  أيام يف األسبوع 06

  07%  07 %00 00  %14 07  أيام يف األسبوع 05

  12%  12  %24 12 %00 00  أيام يف األسبوع 04

  05%  05 %10 05  %00  00  أيام يف األسبوع 03

  %19  19 %30 15 %08  04  األسبوعيف يومان 

  %10  10 %16 08  %04  02  يف األسبوع يوم واحد

  %100  100 %100  50 %100  50  اموع

  12.59=اجلدولية 2كا                       06=درجة احلرية                          51.2=احملسوبة 2كا          

  
أعاله التأثري الكبري ملتغري اإلقامة على أيام استخدام الشبكات االجتماعية تظهر البيانات الواردة يف اجلدول      

الذين يقطنون يف عاصمة الوالية هذه املواقع بكثافة أكرب من الذين  الشباب على اإلنترنت، حيث يستخدم
 "األسبوعيف  أيام 06"، مث %58بنسبة " يوميا"يقطنون خارج عاصمة الوالية، وقد أجابت الفئة األوىل بـ

 ، وأخريا يوم واحد %08، تليها يومان يف األسبوع بنسبة %14بنسبة  "أيام يف األسبوع 05"، مث %16بنسبة 
أيام يف األسبوع، أما الشباب الذين يسكنون  03و 04وتنعدم النسبة عند كل من  ،%04يف األسبوع بنسبة 

 ايتصفحو %24يومان يف األسبوع فقط، ومنهم يستخدمون هذه املواقع  %30 جند أن خارج عاصمة الوالية
فقط، مث الذين يتصفحون يوم واحد يف األسبوع  %20نسبة " يوميا"أيام يف األسبوع، يف حني أجابت بـ 04

ى أن استخدام كل هذا يعطي مؤشرات عل ،أيام يف األسبوع 05و 06وتنعدم النسبة عند كل من ، %16بنسبة 
كثافة لدى سكان عاصمة الوالية من سكان باقي البلديات األخرى، وهذا الشبكات االجتماعية يكون أكثر 

إىل ارتفاع عدد املشتركني يف اإلنترنت  إضافة ،خربة هؤالء يف التعامل مع هذه املواقعإىل  ما يعود يف األساس
اإلنترنت  قلة عدد الذين ميلكون اشتراكا يفيف عاصمة الوالية، عكس املناطق األخرى اليت تتسم ب من البيت

  .من املشاكل هاغريشاكل التقنية مثل بطء التدفق وبعض امل وكذا ،نقص مقاهي اإلنترنت إضافة إىل ،البيت من
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فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  06أنه بدرجة حرية  14من خالل اجلدول رقم  ويتضح     

وبالتايل فإن قيمة  ،51.2أما قيمتها احملسوبة فهي  12.59اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك عالقة ) 2كا(

بني متغري اإلقامة لدى أفراد العينة وأيام استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت،  إحصائيةذات داللة 
  .يل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيحوبالتا

  
  :يبني فترات استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت 15اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة                

  اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

  %07.638 11  صباحا

 %32.638 47  بعد الظهر

  %43.055  62  يف السهرة

  %16.666  24  بعد منتصف الليل

  %100  144  اموع

  

املالحظ على بيانات اجلدول هو أن هناك فئة من املبحوثني اختارت أكثر من فترة وهلذا جاء جمموع      
، كما أظهرت بيانات اجلدول أن الفترة املفضلة الستخدام تكرارا "144"التكرارات أكرب من حجم العينة 

 "بعد الظهر"مث فترة  %43.055وذلك بنسبة  "يف السهرة"هي لدى أفراد العينة مواقع الشبكات االجتماعية 
 ،%07.638بنسبة  "الصباح"وأخريا فترة  ،%16.666بنسبة  "بعد منتصف الليل"مث فترة  ،%32.638بنسبة 

  من فئة الشباب اجلامعي، وبالتايل فإم  مالعينة هأفراد وميكن اعتبار هذه النتائج منطقية بدرجة كبرية كون 
 ،وقت الفراغ بالنسبة إليهم "السهرة"لب أوقات فراغ يف الفترة الصباحية، وذا متثل فترة اال ميلكون يف الغ

أن نوعية االتصال يف الفترة الليلية تكون أفضل وأقل تشويشا، مقارنة باألوقات األخرى حيث يشتد  كما
االزدحام يف اخلطوط اهلاتفية، إضافة إىل حبث الكثري من الشباب اجلامعي على االسترخاء والترفيه عن طريق 

عادة إىل ساعات متأخرة، وقد السهر لساعات متأخرة سواء يف البيت أو يف مقاهي اإلنترنت اليت تشتغل 
 يف املرتبة الثانية نظرا الرتباطها بأوقات الفراغ لدى بعض الشباب اجلامعي، مث فترة  "بعد الظهر"جاءت فترة 
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حيث يفضل عدد كبري اختيار هذه الفترة والسهر لساعات متأخرة حبثا عن السكينة  "بعد منتصف الليل"
يف الغالب مرتبطة باألوقات  ألاهتمام لدى أفراد العينة، ظى بنفس اإلفهي ال حت "الصباح"واهلدوء، أما فترة 
  .املخصصة للدراسة

          السيما دراسة إبراهيم بعزيز ،مع نتائج العديد من الدراسات السابقة وتتفق نتائج هذه الدراسة     
الليلية  الفترة يف اإللكترونية احملادثة منتديات استخدام يفضلون العينة أفراد معظم أن" اليت توصلت إىل

"(14.22%)بنسبة  الصباحية الفترة مث ،(41.10%) بنسبة املسائية الفترة وتليها ،(%44.66)
)1(.  

الفترة املسائية هي أكثر الفترات جذبا للطلبة وذلك بنسبة "إىل أن توصلت دراسة باديس لونيس  كما     
   من أفراد العينة اإلنترنت  )%21.90(ويستخدم ما نسبته  ،)%34.28(مث تليها الفترة الليلية بنسبة  ،)40%(

يف الفترة الصباحية، أما فترة اهلزيع املمتدة من منتصف الليل حىت السادسة صباحا فال يستخدم فيها االنترنت 
  .)2("من الطلبة )%03.80(سوى 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

مرجع سبق  ،- واتمع الفرد على واإلنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة- اإللكترونية والدردشة احملادثة اتيمنتدإبراهيم بعزيز،  )1(
  .130 ص ذكره،

  .136باديس لونيس، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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  :يبني فترات استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اجلنس 16اجلدول رقم 

  

  (%)والنسبةالتكرار           

        اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

  %07.638 11 %08.219 06  07.042% 05  صباحا

 %32.638 47  %28.767 21 36.619% 26  بعد الظهر

  %43.055  62 %46.575 34 39.436% 28  يف السهرة

  %16.666  24  %16.438 12 16.901% 12  بعد منتصف الليل

  %100  144 %100 73 %100  71  اموع

  07.81=اجلدولية 2كا                         03=درجة احلرية                       01.14=احملسوبة 2كا          

 

     تظهر بيانات اجلدول أعاله أن أغلبية أفراد العينة من كال الفئتني يتصفحون الشبكات االجتماعية      
عند الذكور،  39.436% مع وجود بعض االختالفات بني اإلناث والذكور، "يف السهرة"على اإلنترنت 

تفسريه بأوقات الفراغ عند اإلناث وهذا االرتفاع البسيط لإلناث على حساب الذكور ميكن  %46.575و
فعادة ما يستغل اإلناث فترات  الطويلة اليت لدى اإلناث عكس الذكور الذين ميلكون بدائل كثرية للتسلية

 "بعد الظهر"، وتأيت يف املرتبة الثانية فترة املساء للدراسة وهذا ما جيعلهن يبحثن عن أداة للترفيه يف فترة السهرة
عند اإلناث، مث نسب متقاربة بالنسبة  %28.767عند الذكور مقابل  36.619% يف نتائج متقاربة لكال الفئتني

عند اإلناث، وكذا  %16.438عند الذكور و 16.901% "بعد منتصف الليل"لألفراد الذين يتصفحون 
  .عند اإلناث %08.219عند الذكور، و  07.042%"صباحا"

حول استخدامات اإلنترنت يف دولة اإلمارات  الدراساتإحدى وتتفق نتائج دراستنا مع ما توصلت إليه      
 املساء يف التوايل على بلغت واإلناث ذكورلل بالنسبةاالنترنت  استخدام أوقات"أن  حيث ذهبت إىل

  متأخر وقت ويف النهار، أثناء ويليها ،…األول املركز واحتلت لإلناث )46.3%( مقابل للذكور) %52.6(
 االستخدام جاء بينما ،الثانية املرتبة يف وجاءت ...للذكور )26.3%( مقابل لإلناث (35.5%) بنسبة الليل من

)1("لإلناث) 18.5%( مقابل للذكور )6.3%( وبنسبة الثالث املركز يف النهار ثناءأ
.  

                                  

 .354مرجع سبق ذكره، ص علي،  آل اهللا عبد فوزية) (1
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فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  03أنه بدرجة حرية  16من خالل اجلدول رقم  ويتضح     
، وبالتايل فإن قيمة 01.14أما قيمتها احملسوبة فهي  07.81اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عالقة ذات داللة أي أنه توجد عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، 
  .بني متغري جنس أفراد العينة والفترات اليت يستخدمون فيها الشبكات االجتماعية على اإلنترنت إحصائية

  

 :يبني فترات استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اإلقامة 17اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة             

  اإلجابة            

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

  %07.638 11 %16.417 11  %00 00  صباحا

 %32.638 47  %44.776 30 %22.077 17  بعد الظهر

  %43.055  62 %31.343 21 %53.246 41  يف السهرة

  %16.666  24  %07.462 05  %24.675 19  بعد منتصف الليل

  %100  144 %100 67 %100  77  اموع

  07.81=اجلدولية 2كا                       03=درجة احلرية                   28.63=احملسوبة 2كا          

  
يظهر اجلدول التايل فروقات كبرية يف االستخدام وفقا ملتغري اإلقامة حيث أن أكرب عدد من الشباب      

" بعد منتصف الليل"، مث %53.246بنسبة " السهرة"فترة اجلامعي الذين يسكنون يف عاصمة الوالية اختاروا 
بنسبة " بعد الظهر"، مقابل أكرب نسبة من الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية اختاروا %24.675بنسبة 

الذين  الشباب وميكن تفسري هذا بكون نسبة كبرية من %31.343بنسبة " فترة السهرة"، مث 44.776%
 باإلضافة إىل نقص مقاهي يسكنون خارج عاصمة الوالية ينخفض عندهم اإلشتراك يف اإلنترنت بالبيت،

اإلنترنت يف هذه املناطق، كما ميكن تفسري ذلك بطبيعة سكان الريف حيث أم عادة ما ينامون باكرا ومن مثة 
، أما بالنسبة النعدام "ما بعد الظهر"فإن الفترة املفضلة عندهم الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية هي فترة 

فيمكن تفسريه  "صباحا"كان عاصمة الوالية األشخاص الذين يستخدمون مواقع الشبكات االجتماعية من س
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   بارتباط هذه الفترة عادة بانشغال الشباب اجلامعي بدراستهم، أو بأعمال أخرى، باعتبار أن فترة الصباح 
  .هي فترة النشاط بالنسبة للشباب

ومبستوى معنوي  03يتضح أنه بدرجة حرية فإنه  17على بيانات اجلدول رقم ) 2كا(ما طبقنا معامل  وإذا     
 ،28.63أما قيمتها احملسوبة فهي  07.81اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(فإن  0.05

احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ) 2كا(وبالتايل فإن قيمة 
بني متغري اإلقامة لدى أفراد العينة وفترات استخدام الشبكات االجتماعية  إحصائيةليس هناك عالقة ذات داللة 

  .على اإلنترنت، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيح
  

  :يبني مدة استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت 18اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة              

  اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

  %14 14  أقل من ساعة

 %14 14  ساعة

  %35  35  ساعتني

  %37  37  أكثر من ساعتني

  %100  100  اموع

  
ملدة تدوم أغلبية أفراد العينة يتصفحون الشبكات االجتماعية على اإلنترنت تظهر بيانات اجلدول أعاله أن      

ساعتني بنسبة " ا ملدةأولئك الذين يستخدمو، وبفارق ليس بالكبري عن %37وذلك بنسبة  "أكثر من ساعتني"
وهذه  ،لكل منهما %14 واحدة ساعةقل من ساعة، ويتصفحون هذه املواقع ألبينما بلغت نسبة الذين ، "35%

   تدل داللة واضحة على التأثري الكبري هلذه املواقع على عقول الشباب حبيث جتعلهم يستغرقون يوميا  النسب
يف خمتلف خدماا ملدة طويلة، مبا يؤثر من دون شك على أدائهم للواجبات اليومية السيما الدراسية منها، كما 

      وهو  ،15أن جزء كبريا منهم يستخدم هذه املواقع يف السهرة وبعد منتصف الليل كما بينه اجلدول رقم 
على نشاطهم وحيويتهم حيث أن السهر ما يؤثر بال شك على اجلانب الصحي هلؤالء الشباب، كما يؤثر 
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اليت تصاحب لنهوض يف اليوم املوايل، واآلالم لساعات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر جيعلهم يتأخرون يف ا
 )1("من اآلثار االجتماعيةالعديد دمان، واجللوس طويال أمام جهاز الكمبيوتر، إضافة إىل خطر إصابتهم باإل

ة األصدقاء، ضعف الرقابة األسرية          ، خسار..اهلوية الثقافية والعادات والقيمكالعزلة، وتأثرياا على 
  .إىل غري ذلك من التأثريات...على األبناء

ولقد جاءت العديد من الدراسات مقاربة يف نتائجها لدراستنا مثل دراسة سليمان بورحلة اليت توصلت      
   يوميا ساعات ثالث إىل ساعة من اإلنترنت تستخدم البحث عينة أغلبية أن"فيما خيص مدة االستخدام إىل 

، أما دراسة إبراهيم بعزيز فقد كانت نتائجها مقاربة لدراستنا مع فارق بسيط )2("باملائة 65.30 يقارب أي ما
          ساعة من اإللكترونية احملادثة منتديات يستخدمون (46%) العينة أفراد معظم أن"حيث توصلت إىل 

لدراسة  ، ونفس الشيء بالنسبة)3("ساعتني من ألكثر يستخدموا للذين (27.5%) نسبة تليها مث ساعتني، إىل
الفئة املستعملة اليت احتلت املرتبة األوىل هي تلك اليت تستعمل اإلنترنت "ن أحسيبة قيدوم اليت توصلت إىل 
"%30.3 ملدة ساعتني يف اليوم وهذا بنسبة

)4(
.  

 فئة" نسبة بلغتدراسة حول استخدامات اإلنترنت يف دولة اإلمارات ومن خالل نتائج ويف الوطن العريب      

 )26.0%( بنسبة ساعات 5-6 من ويليها ،األول املركز واحتلت )52.0%( ساعات 3-4 من االستخدام
)5("ضئيلة نسبة نالت فقد الفئات باقي وأما ،الثاين املركز احتلت

.  

 )34.1%( نسبة"أن  رنت يف قطر إىلالدراسات حول استخدامات اإلنت إحدىيف نفس اإلطار توصلت و     
     ساعات ثالث من يقضون )27.1%( نسبة يليها ساعات، وثالث ساعتني بني تتراوح لفترة يستخدمون

 عالية بكثافة نترنتاإل تستخدم العينة حجم ربع إىل تصل نسبة وجاءت نترنت،اإل أمام ساعات أربع إىل
) 13.2%( نسبة جاءت حني يف نترنت،اإل أمام ساعات أربع من أكثر تقضي أا إىل أشارت )25.6%( تصل

  .يومياً ساعة حلوايل نترنتاإل تستخدم فقط

                                  

  .67، ص 2010، اجلزائر: اخللدونية ، دار"وسائل اإلعالم واتمع"ضمن كتاب  ،اإلنترنت وإدمان األطفالمسية بن عمارة، ) 1(
  .159سليمان بورحلة، مرجع سبق ذكره، ص ) 2(

، مرجع سبق -واتمع الفرد على واالنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة-ة يااللكترون والدردشة احملادثة اتيمنتدإبراهيم بعزيز، ) 3(
  .126 ص ذكره،

  .106حسيبة قيدوم، مرجع سبق ذكره، ص  )4(
 .352مرجع سبق ذكره، ص علي،  آل اهللا عبد فوزية )(5
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 معدل ارتفاع" إىل النتائج شارتأ نترنت،اإل استخدام كثافة يف مستويات ثالثة إىل العينة بتصنيف-     
 اومتوسطو العينة من )57.1%( االستخدام كثيفوا نسبة جاءت حيث العينة، فرادأ بني نترنتاإل استخدام

  .)1("نترنتلإل االستخدام قليلوا العينة من فقط )9.1%( بلغت ضئيلة نسبة مقابل يف ،)33.8%( االستخدام

 العينة ثلث من أكثر ذكر حيث"فقد توصلت إىل نتائج خمتلفة " رضا عبد الواحد أمني"أما دراسة      
 لفترة لإلنترنت يتعرضون أم )22.2%( أفاد بينما اليوم، يف ساعة من أقل انترنت يستخدمون أم )%39.3(

 اليوم يف ساعتني من أكثر يقضون أم )14.8%( ذكر حني يف ،يوميا ساعتني إىل ساعة من تتراوح زمنية
  .)2("يوم كل لإلنترنت يتعرضون ال أم )23.7%( ذكر بينما اإلنترنت، مواقع يتصفحون وهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

 .291، مرجع سبق ذكره، ص الكحكي مصطفى عزة) (1

 .524، مرجع سبق ذكره، ص اإلنترنت شبكة على يوتيوب اجلامعي ملوقع الشباب استخدامات، رضا عبد الواحد أمني )(2
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  :يبني مدة استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اجلنس 19اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة             

  اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

  %14 14 %10 05  %18 09  أقل من ساعة

 %14 14  %06 03 %22 11  ساعة

  %35  35 %26 13 %44 22  ساعتني

  %37  37  %58 29 %16 08  أكثر من ساعتني

  %100  100 %100 50 %100  50  اموع

  07.81=اجلدولية 2كا                       03=درجة احلرية                    19.9=احملسوبة 2كا          

  
لشبكات االجتماعية على اإلنترنت من الذكور تستخدم الفئة املستخدمة ل تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية     

 "أقل من ساعة"، مث %22بنسبة  "ساعة واحدة"، تليها %44يوميا وذلك بنسبة  "ساعتني"هذه املواقع ملدة 
يف حني أن أكرب فئة من اإلناث تستخدم هذه املواقع ، %16، وأخريا فئة أكثر من ساعتني بنسبة %18بنسبة 
مث فئة  %26بنسبة  "ساعتني"مث الفئة اليت تستخدم هذه املواقع ملدة  %58وذلك بنسبة  "الساعتنيتتجاوز "ملدة 

اإلناث أكثر ارتباطا ، وهذا ما يدل على أن %06، وأخريا فئة ساعة واحدة بنسبة %10بنسبة  "من ساعة أقل"
يف البيت بعد  التواجد اليومي"إىل املكوث الطويل للفتاة بالبيت إضافة وذلك بسبب  ،ذه املواقع من الذكور

فترات الدراسة، بسبب قرب اجلامعة أو املركز اجلامعي الذي ينتمون إليه، فخالل السنوات القليلة املاضية قد 
شهد قطاع التعليم العايل باجلزائر تطورا كبريا يف عدد اهلياكل اجلامعية واملقاعد البيداغوجية فقد فاق عدد 

      هيكال، وأضحى التنقل من مدينة إىل أخرى ملزاولة الدراسة ال يتم  )50(امعية الـاجلامعات واملراكز اجل
أو مراكز  أن ينتسبوا جلامعاتري من الطلبة إال يف بعض الفروع القليلة جدا على املستوى الوطين مما يسمح لكث

حمافظا ال يسمح بتنقل الفتاة  جامعية مبدم وأماكن إقامتهم، خاصة بالنسبة لإلناث، حبكم أن اتمع مازال
وبالتايل فإن فترات الفراغ الطويلة  ،)1("خارج املدينة أو الوالية اليت تقطن ا للتمدرس إال يف حاالت الضرورة

  . لشبكات االجتماعية على اإلنترنت من الذكورمح هلن باستخدام أطول لتس عند اإلناث
                                  

  .163رحيمة الطيب عيساين، مرجع سبق ذكره، ) 1(
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 ساعات لعدد بالنسبةحول استخدامات اإلنترنت يف دولة اإلمارات  إحدى الدراساتولقد توصلت      
 )61.8%( بلغت االستخدام ساعات نسبة" أنوحول تأثري متغري اجلنس على مدة االستخدام إىل  ستخداماال

 بنسبة )5-6( الساعات عدد ويليها األول املركز واحتلت...للذكور )42.1%( مقابل لإلناث بالنسبة
          ساعات7-8  الفئات باقي وأما...الثاين املركز واحتلت لإلناث) 20.6%( مقابل للذكور )%31.5(

  .)1("مرتفعة ليست وهي )9.2%( ىلإ )6.3%( بني ما تراوحت ضئيلة نسبة نالت فقد فأكثر ساعات 9و

         وتؤكد هذه النتائج ما توصلت إليه دراسات سابقة، واليت أكدت كلها أن النساء أكثر إدمانا      
عن تزايد مضطرد يف عدد السيدات، الاليت يستخدمن ...حيث كشفت دراسة بريطانية"نترنت، على اإل

 لبالغني من الرجال الشبكة إىل حد اإلدمان، وبشكل يفوق استخدامها الذي كان مقصورا على املراهقني وا

 .)2("يف العامل

 0.05ومبستوى معنوي  03يتضح أنه بدرجة حرية  19اجلدول رقم على بيانات ) 2كا(وبتطبيق معامل      

    أما قيمتها احملسوبة  07.81اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(فإن  %95وبدرجة ثقة 
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني ) 2كا(وبالتايل فإن قيمة  19.9فهي 

د العينة ومدة استخدامهم بني متغري اجلنس لدى أفرا إحصائيةالقيمتني، أي أنه ليس هناك عالقة ذات داللة 
 .لشبكات االجتماعية على اإلنترنت، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيحل

  
  

  

  

  

  

  

  

                                  

 .352مرجع سبق ذكره، ص علي،  آل اهللا عبد فوزية) (1

 .42شريف درويش اللبان، مرجع سبق ذكره، ص  )(2
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  :يبني مدة استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اإلقامة 20اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة              

  اإلجابة            

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

  %14 14 %14 07  %14 07  أقل من ساعة

 %14 14  %12 06 %16 08  ساعة

  %35  35 %42 21 %28 14  ساعتني

  %37  37  %32 16 %42 21  أكثر من ساعتني

  %100  100 %100 50 %100  50  اموع

  07.81=اجلدولية 2كا                     03=درجة احلرية                     02.34=احملسوبة 2كا          

 

وفقا ملتغري اإلقامة أن على اإلنترنت بيانات اجلدول اخلاص مبدة استخدام الشبكات االجتماعية من تظهر      
مقابل الفئة  %42وذلك بنسبة  "ألكثر من ساعتني"واقع هذه املمن سكان عاصمة الوالية يستخدمون فئة  أكرب

، وهو ما يفسر "ساعتني"ملدة  %42من جانب الشباب الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية بنسبة األكرب 
وذلك لكون  ،بتفوق سكان عاصمة الوالية يف مدة االستخدام على سكان البلديات خارج عاصمة الوالية

سكان املدن أكثر ارتباطا بتكنولوجيات االتصال احلديثة من سكان األرياف، وقد جاء يف املرتبة الثانية بالنسبة 
 "لساعة واحدة"، مث الذين يستخدمون %28بنسبة  "ساعتني"لسكان عاصمة الوالية الذين يستخدمون ملدة 

، أما بالنسبة للذين يسكنون خارج %14بنسبة  "ألقل من ساعة"، وأخريا الفئة اليت تستخدم %16بنسبة 
، مث الفئة اليت %32بنسبة  "ألكثر من ساعتني"عاصمة الوالية فقد جاء يف املرتبة الثانية الفئة اليت تستخدم 

  .%12بنسبة  "لساعة واحدة"، وأخريا الفئة اليت تستخدم %14بنسبة  "من ساعةألقل "تستخدم 
        وميكن تفسري تفوق سكان عاصمة الوالية يف مدة استخدام مواقع الشبكات االجتماعية بالعديد      

من األسباب من بينها ارتباط نسبة كبرية من البيوت باإلنترنت إضافة إىل العدد الكبري من مقاهي اإلنترنت 
   واخلربة الطويلة يف التعامل مع اإلنترنت حيث أن أغلب أفراد العينة  املنتشرة على مستوى عاصمة الوالية،

جتماعية على اإلنترنت منذ سنتني كما الشبكات اال نون عاصمة الوالية يستخدمونمن الشباب الذين يسك
 .07رقم بينه اجلدول 
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فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  03أنه بدرجة حرية  20ويتضح من خالل اجلدول رقم      

وبالتايل فإن قيمة ، 02.34أما قيمتها احملسوبة فهي  07.81اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عالقة ذات داللة أي أنه توجد عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، 
  .على اإلنترنتلشبكات االجتماعية د العينة ومدة استخدامهم لأفرا إقامةبني متغري  إحصائية

 

  :يبني مكان استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت 21اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة                

  اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

  %55.038 71  من البيت

 %26.356 34  اإلنترنتمن مقهى 

  %18.604  24  اجلامعة

  %100  129  اموع

 

   وهذا ، تكرارا "129" اجلدول أن جمموع التكرارات هو أكرب من عدد أفراد العينةالحظ على بيانات ن     
من خالل  ، كما يظهرما يفسر بأن بعض أفراد العينة يستخدمون مواقع الشبكات االجتماعية من أماكن خمتلفة

       البيانات الواردة يف اجلدول أعاله أن أغلبية أفراد العينة تستخدم الشبكات االجتماعية على اإلنترنت 
واليت تقدر نسبتها  "من مقهى اإلنترنت"مقابل الفئة اليت تستخدمها  ،%55.038وذلك بنسبة  "من البيت"

، وال شك أن %18.604بنسبة  "من اجلامعة"، ويف املرتبة الثالثة الذين يستخدمون هذه املواقع %26.356بـ
ارتفاع نسبة األفراد الذين يستخدمون هذه املواقع من البيت يرجع إىل اإلجراءات والتسهيالت اليت اختذا 

عداد املشتركني يف اإلنترنت الذي الدولة اجلزائرية واخلاصة بتخفيض أسعار اإلنترنت، مما انعكس إجيابا على أ
من مؤسسيت  الدراسة اليت أعدا كليف الفترة األخرية، وهذا ما يؤكد نتائج  ارتفاعا ملحوظاعرف 

IDEATIC و Med&com اإلنترنت من املبحرين يلجون %65" ، حيث توصلت إىل أن2009لسنة          
         مدارسهم أو ثانويام مراكز الشباب و ،مقاهي النتمن  من املبحرين يتصلون غالبا6,5% ...من منازهلم

   نترنت لإل مستخدمني 3 جتمع على األقل ADSL من املنازل املتصلة بشبكة% 50من  أكثر...جامعتهم أو
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، وقد يعود نقص األفراد الذين يتصفحون مواقع الشبكات االجتماعية من اجلامعة إىل حتديد )1("ن واحدآيف 
  .واليت عادة ما تتصادف مع أوقات الدراسة لدى الطلبة ،اإلنترنتقاعات  استخدامأوقات 

نتائج خمتلفة عن النتائج اليت توصلنا إليها نظرا  إىلوقد توصلت بعض الدراسات اليت أجريت يف املاضي      
وكذا لعدم شيوع استخدامها يف أوساط اتمع، ومن بني هذه  ،الرتفاع تكلفة اإلنترنت يف ذلك الوقت

        ، %44.6حيتل املرتبة األوىل بنسبة  اإلنترنتمقهى "الدراسات دراسة حسيبة قيدوم اليت توصلت إىل أن 
       ، وهي تقريبا نفس النتائج )2("%09.71وأخريا اجلامعة بنسبة  %17.62مث يف املرتبة الثانية البيت بنسبة 

    اإلنترنت الطلبة يستخدمون من املبحوثني أغلبية" أن إىلاليت توصلت إليها دراسة سليمان بورحلة واليت ذهبت 
 خريا أماكنأ، و25.5%بنسبة  ، مث اجلامعة34.2% باملائة، مث يف البيت 60.2% بنسبة االفتراضية املقاهي يف

توصلت دراسة باديس لونيس         ، كما )3("%6.6اجلامعي، يف العمل، عند األصدقاء بنسبة  أخرى احلي
     ، %47.95بنسبة  اإلنترنتاعتبار البيت آخر مكان يفضله أفراد العينة وفقا للترتيب التايل أوال مقهى "إىل 

  .)4("%12.24، مث البيت %39.79مث اجلامعة 
       نتائج مقاربة ملا توصلنا إليه، حيث ذهبت الدراسات إىل  إحدىأما يف الوطن العريب فقد توصلت      
 املرتبة يف اجلامعة يف ويليها ،)54.6%( نسبةب األوىل املرتبة يف جاءت املرتل يف اإلنترنت استخدامات" أنإىل 

  .)5(")27.0%( بنسبة الثانية
  
  
 

 

 

 

 

  

                                  

  .مرجع سبق ذكره، منتدى أخبار اإلنترنت )1(
  .100حسيبة قيدوم، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
  .156مرجع سبق ذكره، ص سليمان بورحلة،  )3(
  .139مرجع سبق ذكره، باديس لونيس،  )4(

 .353مرجع سبق ذكره، ص علي،  آل اهللا عبد فوزية )(5
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  :استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اجلنس يبني مكان 22اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة              

  اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

  %55.038 71 %59.649 34  %51.388 37  من البيت

 %26.356 34  %19.298 11 %31.944 23  من مقهى اإلنترنت

  %18.604  24 %21.052 12 %16.666 12  اجلامعة

  %100  129  %100 57 %100 72  اموع

  05.99=اجلدولية 2كا                     02=درجة احلرية                  2.630=احملسوبة 2كا          

  

تظهر البيانات الواردة يف اجلدول أعاله واخلاص مبكان استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وفقا ملتغري      
للذكور  %51.388مع فارق بسيط يف النسب  "من البيت"أن كال اجلنسني يستخدمان هذه املواقع  ،اجلنس
يف املرتبة الثانية لكال الفئتني مع وجود فارق بينهما  "مقهى اإلنترنت"لإلناث، وقد جاء  %59.649مقابل 

روم من الرقابة عند اإلناث، ويفسر هذا االرتفاع لدى الذكور  %19.298للذكور مقابل  31.944%
خمتلف أنواع امللفات، ألنه عادة        يف ربط عالقات مع اجلنس اآلخر أو يف التصفح وحتميل األسرية سواء

الجتماعية بصفة وبالتايل فإن استخدام مواقع الشبكات ا ،ما يكون يف البيت الواحد جهاز كمبيوتر واحد
حلت يف املرتبة األخرية بنسبة فقد  "اجلامعة"العائلة قد يسبب هلم بعض اإلحراج، أما من  خاصة حبضور أفراد

  .عند اإلناث %21.052 مقابل عند الذكور 16.666%
 نسبة" ويف الوطن العريب توصلت إحدى الدراسات حول تأثري متغري اجلنس على مكان االستخدام أن     
 )47.3%( مقابل )61.8%( لإلناث بلغت حيث نسبة أعلى هي املرتل يف اإلنترنت يستخدمون الذين

 ...للذكور )10.5%( مقابل لإلناث )37.1%( بنسبة "اجلامعة يف" ويليها األول املركز واحتلت ،...للذكور
        للذكور )36.8%( بنسبة الثالثة املرتبة املقاهي يف االستخدام نسبة جاءت بينما الثاين املركز واحتلت

    ينفردون الذكور، وذهبت الباحثة إىل أن )1("املقهى يف هلم استخدامات أية الدراسة من يتبني فلم اإلناث وأما
  شيء على دل نإو وهذا ،لإلناث شيء ال مقابل )18.2%( النسبة بلغت حيث املقاهي يف االستخدام يف"

                                  

 .353مرجع سبق ذكره، ص علي،  آل اهللا عبد فوزية )(1
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 ،اإلنترنت مقاهي ىلإ الذهاب يستطعن ال الفتيات أن حيث احملافظ، اإلمارايت اتمع طبيعة على يدل إمنا
 .)1("اتمع يف السائدة والتقاليد للعادات خمالف أنه حيث

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  02أنه بدرجة حرية  22من خالل اجلدول رقم ويتضح      
وبالتايل فإن قيمة  ،2.630أما قيمتها احملسوبة فهي  05.99اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
ي بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج   احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهر) 2كا(

عالقة ذات داللة أي أنه توجد عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح،  عن
 .الشبكات االجتماعية على اإلنترنتأفراد العينة ومكان استخدام لدى نس اجلبني متغري  إحصائية

 

  :يبني مكان استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اإلقامة 23 اجلدول رقم

  

  (%)التكرار والنسبة              

  اإلجابة            

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

  %55.038 71 %42.187 27  %67.692 44  من البيت

 %26.356 34  %31.25 20 %21.538 14  من مقهى اإلنترنت

  %18.604  24 %26.562 17 %10.769 07  اجلامعة

  %100  129  %100 64 %100 65  اموع

  05.99=اجلدولية 2كا                      02=درجة احلرية                     09.27=احملسوبة 2كا          

 

يستخدمون الشبكات  ،تظهر بيانات اجلدول أن أكرب فئة من الشباب الذين يسكنون يف عاصمة الوالية     
بالنسبة للذين يسكنون خارج  %42.187مقابل  ،%67.692بنسبة  "من البيت"ماعية على اإلنترنت االجت

 وهذا االرتفاع لدى سكان عاصمة الوالية ميكن تفسريه بارتفاع عدد املشتركني يف اإلنترنت ،عاصمة الوالية
من اجلامعة عكس سكان قرب املنازل  إىل، إضافة هايف عاصمة الوالية عن الذين يقطنون خارج "من البيت"

لديهم اشتراك يف البيت البلديات األخرى خاصة البعيدة عن اجلامعة مما حيتم عليهم أحيانا حىت ولو كان 
  .استخدام مقاهي اإلنترنت أو حىت القاعات املخصصة لإلنترنت على مستوى اجلامعة

                                  

 .353مرجع سبق ذكره، ص علي،  آل اهللا عبد فوزية )(1
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لدى أفراد العينة يف املرتبة الثانية لكال الفئتني مع وجود فارق بسيط  "مقاهي اإلنترنت"وجاء استخدام      
عند الذين يسكنون خارج عاصمة  %31.25، والذين يسكنون يف عاصمة الواليةعند  %21.538بينهما 
اخلاصة بنقص عدد املشتركني يف اإلنترنت خارج عاصمة و ،أسبابوقد تعود هذه النسب ملا ذكر من الوالية، 

    عن اخلصوصية بعيدا عن رقابة الوالدين  شبابالوالية باملقارنة مع عاصمة الوالية، إضافة إىل حبث بعض ال
عند  %10.769فقد جاءت يف آخر الترتيب لكال الفئتني مع فارق بسيط بينهما  "اجلامعة"أو أفراد األسرة، أما 

 .عند الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية %26.562الذين يسكنون يف عاصمة الوالية، و

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  02أنه بدرجة حرية  23من خالل اجلدول رقم ويتضح      
وبالتايل فإن قيمة  ،09.27أما قيمتها احملسوبة فهي  05.99اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك عالقة ) 2كا(

الشبكات االجتماعية على اإلنترنت،  ستخدامأفراد العينة ومكان ابني متغري اإلقامة لدى  إحصائيةذات داللة 
  .وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيح

 

  :على اإلنترنت ن الشبكات االجتماعية ويبني األشخاص الذين يتصفح معهم املبحوث 24اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة                

  اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

  %70.085 82  مبفردك

 %12.820 15  األصدقاءمع 

  %17.094  20  مع العائلة

  %100  117  اموع

 

اختيار بعض املبحوثني ألكثر من طريقة بسبب من املالحظ أن عدد التكرارات أكرب من عدد أفراد العينة      
نستخدم هذه املواقع على حسب املوقف فمثال أحيانا نفضل أن نكون منفردين يف االستخدام، وأحيانا أخرى 

أعاله أن أغلب أفراد العينة تظهر بيانات اجلدول  ، كما..سرة إذا تطلب األمر ذلك وهكذامع أفراد األ
يبحثون         ذا ما يدل على أم، وه%70.085وذلك بنسبة  "مبفردهم"االجتماعية  مواقع الشبكات ونتصفحي
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  الشبكات االجتماعية، خاصة وأن السبب الرئيسي لالستخدامعن السرية واخلصوصية يف استخدامهم ملواقع 
يتمثل يف الدردشة لدى غالبية أفراد العينة، إضافة إىل خصوصية استخدام احلاسوب  - كما سبق وأوضحنا- 

  الذي يتميز بأنه وسيلة ال تسمح باالستخدام اجلماعي مثل وسائل اإلعالم األخرى كالتلفزيون مثال، وجاء 
خاصة بالنسبة للذين لديهم أفراد من العائلة يعيشون  %17.094وذلك بنسبة  "مع العائلة"الثانية يف املرتبة 

املرتبة الثالثة اختار للتواصل مع أقارم، ويف مجاعيا وبالتايل فإم يستخدمون هذه الشبكات  ،خارج الوطن
، وقد يعود اخنفاض نسبة الذين يستخدمون الشبكات %12.820 وذلك بنسبة" مع األصدقاء"املبحوثون 

طبيعة  إىلاالجتماعية مع أصدقائهم نظرا لكون هذه املواقع شخصية ال تتطلب أكثر من مستخدم، إضافة 
       .احلاسوب يف حد ذاته والذي يتميز بكونه وسيلة ذات استخدام فردي عكس وسائل االتصال األخرى

احتلت املرتبة "باديس لونيس متقاربة مع ما توصلنا إليه مع فارق بسيط حيث ولقد جاءت نتائج دراسة      
 بنسبة" مع أفراد العائلة"، وأخريا %43.68مث مع األصدقاء والزمالء بنسبة  %51.45األوىل مبفردهم بنسبة 

04.85%")1(.  
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االجتماعية على اإلنترنت حسب يبني األشخاص الذين يتصفح معهم املبحوثني الشبكات  25اجلدول رقم 

  :متغري اجلنس

  

    (%)التكرار والنسبة             

  اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

  %70.085 82 %69.491 41  %70.689 41  مبفردك

 %12.820 15  %05.084 03 %20.689 12  مع األصدقاء

  %17.094  20 %25.423 15 %08.620 05  مع العائلة

  %100  117  %100 59 %100 58  اموع

  05.99=اجلدولية 2كا                     02=درجة احلرية               10.39=احملسوبة 2كا          

  
تظهر نتائج اجلدول املبينة أعاله فيما خيص األشخاص الذين يتصفح معهم املبحوثون مواقع الشبكات      

مقابل  عند الذكور %70.689بنسبة  "مبفردهم"االجتماعية أن كال اجلنسني يفضلون استخدام هذه املواقع 
  %25.423مقابل عند الذكور  %08.620بنسبة " مع العائلة"عند اإلناث، واحتلت املركز الثاين  69.491%

وميكن تفسري هذه النسب بكون اإلناث أكثر ارتباطا بالعائلة وأكثر مكوثا بالبيت من الذكور،  ،عند اإلناث
           استخدام هذه املواقع  %20.689فضل ما نسبته يالذين يرتبطون كثريا جبماعات األصدقاء، حيث 

  .%05.084ناث فهن ال يفضلن ذلك إال بنسبة أما اإل ،"األصدقاءمع "

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  02أنه بدرجة حرية  25ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن قيمة ، 10.39أما قيمتها احملسوبة فهي  05.99اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك عالقة ) 2كا(

الشبكات  األشخاص الذين يتصفح معهم املبحوثونبني متغري اجلنس لدى أفراد العينة و إحصائيةذات داللة 
  .غري صحيح االجتماعية على اإلنترنت، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض
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  ةـات االجتماعيــع الشبكـواقـة من مقـات احملقـاعـاالشب: املبحث الثاين

  

  :دوافع استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت يبني 26اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة               

  اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

 28,571% 40  الترفيه

 26,428%  37  ومعارفاحلصول على معلومات 

 09,285% 13  التعارف وتكوين صداقات 

 07,857%  11  القدامى األصدقاءالتواصل مع 

 08,571%  12  ربط عالقات مع اجلنس اآلخر 

 03,571%  05  التخلص من الشعور بالوحدة

 10,714%  15  تقاسم امليوالت واالهتمامات

 05%  07  الشهرة االفتراضية

  %100  140  اموع

  
مواقع ني اختارت أكثر من دافع الستخدام املالحظ على بيانات اجلدول هو أن هناك فئة من املبحوث     

، كما أظهرت بيانات تكرارا "140"الشبكات االجتماعية وهلذا جاء جمموع التكرارات أكرب من حجم العينة 
الشبكات االجتماعية مواقع يستخدمون  %28.571اجلدول أن النسبة األكرب من أفراد العينة واملتمثلة يف 

السيما يف ظل نقص مرافق الترفيه يف اجلزائر واملرافق الرياضية والثقافية، ومن هنا  ،"الترفيه"للحصول على 
 %26.428يعمد الشباب اجلامعي لقضاء وقت فراغه يف هذه املواقع حبثا عن التسلية والترفيه، مث نسبة 

وهذا طبيعي على اعتبار أن أفراد العينة هم من الشباب اجلامعي ومن هنا  ،"للحصول على معلومات ومعارف"
 %10.714ونسبة  ،فهم يلجئون إىل هذه املواقع للبحث عن معلومات عن مذكرام أو أحباثهم املختلفة

 ، سواء كانت اهتمام بقضية مثل القضية الفلسطينية أو موضوع معني أو فنان"امليوالت واالهتمامات لتقاسم"
ربط عالقات مع اجلنس "، مث 09,285%التعارف وتكوين صداقات فقد حظي بنسبة أما ، ..أو شخصية

الشهرة "، ومثلت 07,857%نسبة  "التواصل مع األصدقاء القدامى"وقد شكل ، %08.571ملا نسبته  "اآلخر
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إال باهتمام ضئيل قدرت  "التخلص من الشعور بالوحدة"، يف حني مل حيظى %05الدافع ملا نسبته " اإلفتراضية
 ."03,571%"نسبته بـ

بينما  ومن هنا ميكن القول أن هناك تقاربا واضحا يف دراستنا بني الدوافع النفعية ودوافع التسلية والترفيه     
  .مل حتظ بقية الدوافع إال باهتمام ضئيل من طرف أفراد العينة

  مع ما توصل إليه  والتسلية الترفيه حاجات إشباع نسبة ارتفاعوتتفق نتائج دراستنا اليت توصلت إىل      
    عينة على أجروها اليت دراستهم يف أشاروا الذين "Hunter" وهينتر "Christopher" كريستوفر"كل من 

 اليت املهمة اإلشباعات من لالستمتاع واحلاجة التسلية طلب أن إىل عام بشكل اإلنترنت مستخدمي من
 فهو املختلفة املواقع بني التلقائي بالتجوال يقوم عندما املستخدم أن ويرون اإلنترنت، استخدام من تتحقق
 املعلومات من جديدة ومساحات جديدة، جماالت استكشاف مع باإلثارة اإلحساس خربة ميارس بذلك
 بني رحالته ويف واالنشغال، التسلية إىل احلاجة وهي العاطفية، حاجاته إحدى يرضي ما وهو عفوي، بشكل

 حاجاته بالتبعية يشبع ما وهو واهتماماته، تتفق إعالمية ومواد معلومات املستخدم يصادف قد املعلومات
  .)1("الوقت نفس يف املعرفية

      يف الوطن العريب  "YouTube"موقع يوتيوب  الدراسات حول استخدامات إحدىولقد توصلت      
 يوتيوب على الفيديو ملفات يشاهدون الدراسة عينة من )31.7%( أنفيما خيص دوافع االستخدام إىل 

"YouTube" بعد املثال سبيل فعلى ،النادرة اإلخبارية واللقطات املصورة اهلامة باألخبار إمدادهم يف لرغبتهم 
 وداعه الزيدي منتظر العراقي الصحفي أراد حني باحلذاء بوش جورج السابق األمريكي الرئيس ضرب واقعة

 مشاهدة نسبة وسجل املوقع، يتصدر اللقطة هذه يسجل الذي الفيديو كان قليلة بدقائق 2008 ديسمرب يف
  ... قصرية، ساعات خالل جدا كثيفة
 إمجايل من )29.9%( بلغت مئوية بنسبة الثانية املرتبة يف جاء والترفيه التسلية دافع أن الدراسة بينت كما     
 التليفزيونية والربامج واألفالم املسرحيات مثل الكوميدية اللقطات بآالف املوقع حيفل حيث الدراسة، عينة

 )26,1%( بنسبة مشاهدا من التمكن يتم مل تليفزيونية برامج من أجزاء مشاهدة يف الرغبة مث الكوميدية،
 التزامنية عائق ليتخطى اهلامة، التليفزيونية لألعمال ضخما أرشيفا ميثل يوتيوب موقع نأ القول ميكن حيث

 وخاصة التقليدية، اإلعالم بوسائل اجلمهور عالقة يف هام تطور وهو ،التليفزيوين اإلعالم ا يتسم اليت
 .التليفزيون

                                  

  .531، مرجع سبق ذكره، ص اإلنترنت شبكة على يوتيوب اجلامعي ملوقع الشباب استخداماترضا عبد الواحد أمني،  )1(
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 ملوقع استخدامهم دافع بأن ذكروا للموقع يتعرضون الذين املبحوثني من )20,5%( أن الدراسة وأظهرت     
  . )1(سواه ما عن وخمتلف جديد إعالمي لنمط للتعرض الفضول هو" يوتيوب" الفيديو مقاطع وإرفاق مشاهدة

       تصنيف دوافع استخدام اإلنترنت إىل قسمني أساسيني، حيث توصلت  وذهبت دراسة أخرى إىل     
 :يلي إىل ما

  ::::    نترنتاإل    الستخدام    الطقوسية    الدوافع    -1111

 بنسبة ما حد ىلإ "الفراغ وقت شغل" نترنتاإل يستخدمون الذين معدل ارتفاع"وتوصلت الدراسة إىل      
 وبدرجة ما حد إىل )47%( بنسبة والتفاؤل باملرح الشعور دافع يليه )36.9%( بنسبة كبرية وبدرجة )%37.2(

 بالوحدة الشعور يليه ،)43.2%( بنسبة جاء حيث واملشكالت اهلموم نسيان ما حد إىل يليه )37.5%( كبرية
 .)2(")36.3%( بنسبة الصحبة عن البحث مث ،)%39.1(

 ::::    نترنتاإل    الستخدام    النفعية    الدوافع-2

    املعرفة اكتساب بدافع كبرية بدرجة نترنتاإل يستخدمون الذين نسبة"اع ارتفوتوصلت الدراسة إىل      
 "اآلخرين مع التواصل" دافع )45.7%( ما حد إىل يليهما العينة، إمجايل من )67.2%( إىل ااالتخمتلف  يف
 املنتديات خالل من األمور بعض مناقشة" ما حد إىل )45.4%( بنسبة يليه "سالنا مع التعامل" دافع مث

     أكثر جانب من "نترنتاإل من صداقات اكتساب" دافع رفض معدل وارتفع) 43.2%( بنسبة "والشات
  .)3(")57.7%( بنسبة العينة نصف من

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

  .528، مرجع سبق ذكره، ص اإلنترنت شبكة على يوتيوب اجلامعي ملوقع الشباب استخداماترضا عبد الواحد أمني، ) (1
  .292 ، مرجع سبق ذكره، صالكحكي مصطفى عزة) (2
  .293، ص املرجع نفسه )(3
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  :يبني دوافع استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على حسب متغري اجلنس 27اجلدول رقم 

  

      (%)التكرار والنسبة            

  اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 %28.571 40 23,943% 17 33,333% 23  الترفيه

احلصول على معلومات 

  ومعارف

14  %20,289 23  %32,394 37  26.428% 

 %08.571 13 09,859% 07 08,695% 06  التعارف وتكوين صداقات 

  %09.285  11 05,633% 04 10,144% 07  التواصل مع األصدقاء القدامى

  %08.571  12 05,633%  04 11,594%  08  ربط عالقات مع اجلنس اآلخر 

 03,571%  05 04,225%  03 02,898%  02  التخلص من الشعور بالوحدة

 %10.714  15 12,676%  09 08,695%  06  واالهتماماتتقاسم امليوالت 

 %05  07 05,633%  04 04,347%  03  الشهرة االفتراضية

  %100  140  %100 71 %100 69  اموع

  14.06=اجلدولية 2كا                           07=درجة احلرية                        06.14=احملسوبة 2كا          

  

الشبكات ن الدافع األساسي الستخدام بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة من الذكور يعتربون أتظهر      
، يف حني احتل الدافع األساسي لالستخدام لدى %33.333 بنسبة "الترفيه"االجتماعية على اإلنترنت هو 

ولعل هذا يعود يف األساس إىل كون الدراسة  ،32.394%بنسبة  "احلصول على معلومات ومعارف"اإلناث 
لترفيه اتقع ضمن أولويات اإلناث يف حني أن الذكور أقل اهتماما من اإلناث بالدراسة، وأكثر حبثا عن وسائل 

     ، وحل %20.289 لديهم يف املرتبة الثانية بنسبة "احلصول على املعلومات واملعارف"والتسلية، حيث حل 
     "ربط عالقات مع اجلنس اآلخر"، وقد جاء دافع 23.943%بنسبة  "الترفيه"يف املرتبة الثانية لدى اإلناث 

، يف حني مل حيظى باهتمام اإلناث حيث مل تتجاوز نسبته %11.594يف املرتبة الثالثة لدى الذكور بنسبة 
عديد من العالقات مع اجلنس يقيمون ال كومهذه النسبة املرتفعة لدى الذكور إىل  ، وميكن تفسري05.633%
         عن طريق هذه املواقع، ال سيما األجنبيات رغبة يف ربط عالقات صداقة أو زواج تساعدهم اآلخر 

  .اهلجرة على
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، يف حني مل حيظى %12.676املرتبة الثالثة بنسبة فقد احتل عند اإلناث  "تقاسم امليوالت واالهتمامات"أما      
   ، %10.144عند الذكور نسبة  "ىالتواصل مع األصدقاء القدام"، وقد احتل %08.695عند الذكور إال بنسبة 

     "التخلص من الشعور بالوحدة"، و"الشهرة االفتراضية"عند اإلناث، ومل حتظى كل من 05,633%  مقابل
  .إال بقدر ضئيل من اإلهتمام لدى كال الفئتني

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  07أنه بدرجة حرية  27من خالل اجلدول رقم  ويتضح     
وبالتايل فإن قيمة  ،06.14أما قيمتها احملسوبة فهي  14.06اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عن عامل الصدفة، ومن هنا فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي أنه توجد عالقة ذات داللة 
 .لى اإلنترنتلشبكات االجتماعية عهم لدوافع استخدامبني متغري جنس أفراد العينة و إحصائية

 

  :يبني االشباعات احملققة من استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت 28اجلدول رقم 

 

  (%)التكرار والنسبة                

  اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

  %17.931 26  التخلص من القلق والضغوط

 %04.137 06  اهلروب من الواقع

  %23.448  34  إبداء آرائك حبرية

 %22.068  32  حاجتك للمعلومات إشباع

 32.413%  47  املشاركة يف مناقشة القضايا الراهنة

  %100  145  اموع

  
وهلذا جاء جمموع  إجابةاملالحظ على بيانات اجلدول هو أن هناك فئة من املبحوثني اختارت أكثر من      

، كما تظهر نتائج اجلدول املبني أعاله أن أكرب فئة من أفراد تكرارا "145" أكرب من حجم العينة التكرارات
حيث أتاحت الشبكات  ،32.413%وذلك بنسبة  "املشاركة يف مناقشة القضايا الراهنة"العينة اختارت 

     إىل صفحات حسب اهتمامام والتطرق إىل خمتلف املواضيع  االنتماءاالجتماعية على اإلنترنت لألفراد 
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كل  إبداءإجياد حلول لبعض القضايا من خالل  املسامهة يفوهذا ما يتيح هلم ...سياسية، رياضية،اليت مهم 
بالذات كون  اإلشباعوميكن تفسري اختيار املبحوثني هلذا  ،عضو لرأيه حول املوضوع حمل االهتمام من اموعة

حول املوضوعات اليت مهم، كما حيقق رائهم آ إبداءاملشاركة يف مناقشة خمتلف القضايا حتقق هلم احلرية يف 
حتقيق ذوام، والشعور مبكانتهم، وهو ما يفتقده الشباب تفاعل والتعاون مع بعضهم البعض وهلم عنصر ال

         يف الواقع السيما اجلامعي، الذي على الرغم من املستوى الذي يتميز به إال أنه جيد نفسه يعيشالعريب 
له أي دور فاعل يف أي جمال من ااالت، وذا فقد وجد هؤالء الشباب يف هذه يف اتمع دون أن يكون 
  .مناقشة بعض القضايا وحماولة إجياد حلول هلا كل حسب اهتماماته من خالل املواقع جماال لتفريغ طاقام

حاجة  إشباع"وبنسبة مقاربة للذين اختاروا  "إبداء آرائهم حبرية" %23.448نسبته  ولقد اختار ما     
 ، إضافة يف الواقع حبريةد جمال إلبداء اآلراء ، وميكن تفسري ذلك بعدم وجو%22.068وذلك بـ "املعلومات

      حبرية أكرب  مإبداء آرائه معن وسائل بديلة تتيح هل ونيبحث م، مما جيعلهود املفروضة على الشبابإىل القي
تعد أحد أهم  "حاجة املعلومات إشباع"ن والثقافية، إضافة إىل أيف خمتلف ااالت السياسية واالجتماعية 
 إضفاءتعلق مبجال دراسته، أو حىت يف جمال كانت معلومات تاالهتمامات لدى الشباب اجلامعي سواء 

، وقد اختار بعض خاصة وأن نسبة الفضول تكون مرتفعة لدى الشباب أكثر من غريهم لثقافته العامة معلومات
      ملواقع كنوع احيث يلجأ الكثري من الشباب هلذه ، %17.931من القلق والضغوط بنسبة التخلص ة العينأفراد 

عن النفس والتخلص من كل أنواع الضغوط اليت يتعرض هلا الشباب اجلامعي سواء املتعلقة بالدراسة  من الترفيه
بسيط من طرف أفراد العينة وتقدر نسبته ظى إال باهتمام حيفلم  "اهلروب من الواقع"أو يف أي جمال آخر، أما 

وهذا دليل على أن الشباب اجلامعي ال يسعى للهروب من الواقع بقدر ما يسعى للتأقلم معه  ،%04.137بـ
  . ملشاكله ولوإجياد حل
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يبني االشباعات احملققة من استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري  29اجلدول رقم 

  :اجلنس

  

     (%)والنسبة التكرار             

  اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

  %17.931 26 %19.512 16  %15.873 10  والضغوطالتخلص من القلق 

 %04.137 06  %00 00 %09.523 06  اهلروب من الواقع

  %23.448  34 %19.512 16 %28.571 18  إبداء أرائك حبرية

 %22.068  32 %23.170  19 %20.634  13  إشباع حاجتك للمعلومات

املشاركة يف مناقشة القضايا 

  الراهنة

16  25.396%  31  37.804%  47  %32.413 

  %100  145  %100 82 %100 63  اموع

  09.48=اجلدولية 2كا                      04=درجة احلرية              11.07=احملسوبة 2كا          

 

امعي كبري ملتغري اجلنس على االشباعات اليت حيققها الشباب اجلالتأثري التظهر البيانات املوضحة يف اجلدول      
اليت اختارها رنت، حيث جاء يف مقدمة االشباعات لشبكات االجتماعية على اإلنتمن خالل استخدامهم ل

بنسبة  "مناقشة القضايا الراهنةاملشاركة يف "، مث %28.571وذلك بنسبة  "إبداء آرائهم حبرية"الذكور 
 يف مقدمة االشباعات اليت حيصلون عليها  "مناقشة القضايا الراهنة"، أما بالنسبة لإلناث فقد جاءت 25.396%

تفسري  ، وميكن%23.170بنسبة  "إشباع حاجة املعلومات"، مث %37.804 من خالل هذه املواقع وذلك بنسبة
واإلناث بكون الذكور أكثر حبثا عن احلرية ومتردا على القيود اليت يفرضها اختالف االشباعات بني الذكور 

الواقع من اإلناث، كما أن املكانة اليت حيظى ا الذكور يف اتمع جتعلهم يبحثون عن مساحات أكرب للحرية 
يف املرتبة  "مناقشة القضايا الراهنة"يشاءون يف خمتلف ااالت دون أي نوع من القيود، وجاءت  وقول ما

الثانية من حيث االشباعات احملققة للذكور من هذه املواقع واليت يبدي من خالهلا آراءه يف خمتلف األحداث 
خاصة إذا كان يستعمل امسا مستعارا، وقد جاءت يف مقدمة  ،والقضايا بدون قيود وبدون حتمل لتبعات أقواله

 اال للتعبري عن أفكارهن وآرائهن حول خمتلف القضايا جمهلن االهتمامات بالنسبة لإلناث نظرا لكوا تفسح 
اليت حتظى باهتمامهن، ومتكنهن من املسامهة الفعالة يف إجياد حلول ملختلف املشاكل االجتماعية والثقافية 

     ن اإلناثيف املرتبة الثانية لدى اإلناث نظرا أل "ملعلوماتحاجة ا إشباع"والسياسية أو حىت إثرائها، وجاء 
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 حيث يضع اإلناث الدراسة يف مقدمة األولويات، أما عند ،العادة أكثر اهتماما باال الدراسي من الذكور يف
فعرفت ارتفاعا عند  "التخلص من القلق والضغوط"أما  ،%20.634الذكور فقد جاءت يف املرتبة الثالثة بنسبة 

وذلك لنقص وسائل الترفيه إضافة إىل الضغوط  ،عند الذكور %15.873مقابل  %19.512بنسبة  اإلناث
عربية بشكل عام، حيث ختضع العديد الكثرية والقيود اليت تعاين منها اإلناث يف اتمع اجلزائري واتمعات ال

ة املسلطة عليهن من خمتلف أفراد األسرة ال سيما ثريإضافة إىل الرقابة الك ،من األسر اإلناث للكثري من القيود
الذكور، مما جيعلهن يبحثن عن مساحات للتنفيس عن هذه الضغوط اليت تسبب لإلناث يف الكثري من األحيان 

  .يف حني انعدمت النسبة عند اإلناث %09.523بنسبة  "اهلروب من الواقع"القلق والتوتر، وقد اختار الذكور 

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  04أنه بدرجة حرية  29ل اجلدول رقم ويتضح من خال     
وبالتايل فإن قيمة ، 11.07أما قيمتها احملسوبة فهي  09.48اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك عالقة ) 2كا(

الشبكات االجتماعية  من استخدام لدى أفراد العينة االشباعات احملققةبني متغري اجلنس و إحصائيةذات داللة 
  .على اإلنترنت، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيح
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يبني االشباعات احملققة من استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري  30اجلدول رقم 

  :اإلقامة

  

      (%)التكرار والنسبة           

  اإلجابة

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

  %17.931 26 16,901% 12 18,918% 14  التخلص من القلق والضغوط

 %04.137 06 08,450% 06 00% 00  اهلروب من الواقع

  %23.448  34 29,577% 21 17,567% 13  إبداء أرائك حبرية

 %22.068  32 15,492%  11 28,378%  21  إشباع حاجتك للمعلومات

مناقشة القضايا املشاركة يف 

  الراهنة

26  %35,135 21  %29,577 47  %32.413 

  %100  145  %100 71 %100 74  اموع

  09.48=اجلدولية 2كا                        04=درجة احلرية                  11,62=احملسوبة 2كا          

 

    يظهر من بيانات اجلدول أن اإلشباع األكثر طلبا بالنسبة للشباب الذين يسكنون يف عاصمة الوالية      
ين يسكنون خارج ق واضح عن الشباب الذاروبف 35,135%بنسبة  "املشاركة يف مناقشة القضايا الراهنة"هو 

بنفس النسبة، حيث يعاين الشباب الذين  "إبداء آرائهم حبرية"، إضافة إىل 29,577%سبة عاصمة الوالية بن
   من الكثري من الضغوط ال سيما  - وهي عموما عبارة عن بلديات ريفية-  يسكنون خارج عاصمة الوالية

أن هذه املناطق مازالت متمسكة كما وأن مرحلة الشباب ترتبط بالبحث عن احلرية وجتاوز كل القيود، 
عن الرأي  جعل مساحات التعبريما ، مناطق حمافظة جدا إىل كواإضافة بالعادات واألعراف بدرجة كبرية، 

من الشباب الذين يسكنون يف عاصمة الوالية  28,378%عند الشباب أقل بالنسبة هلذه املناطق، وقد اختار 
اختارت  18,918%، ونسبة للشباب الذين يسكنون خارجها 15,492%مقابل  "إشباع حاجة املعلومات"
اليت مثلت عندهم  واليت ترتبط عادة بسكان املدن أكثر من املناطق الريفية "والضغوط التخلص من القلق"

فلم تسجل أي اهتمام  "اهلروب من الواقع"أما ، "إبداء أرائهم حبرية"اختاروا  17,567%، تليها فقط %16,901
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كنون خارج عاصمة الذين يسوعلى العكس من ذلك مثلت اهتماما كبريا بالنسبة للشباب من هذه الفئة 
  .08,450%ما نسبته الوالية حيث سجلت 

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  04أنه بدرجة حرية  30ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن قيمة ، 11,62أما قيمتها احملسوبة فهي  09.48 اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي) 2كا(
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك عالقة ) 2كا(

الشبكات االجتماعية من استخدام لدى أفراد العينة الشباعات احملققة ابني متغري اإلقامة و إحصائيةذات داللة 
  .صحيح على اإلنترنت، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري

 

  :لدى أفراد العينة "Page Fan"يبني الصفحات املفضلة  31اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة              

  اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

 14,685% 21  األزياء واملوضة

 19,580% 28  األعمال السينمائية العاملية

 30,069%  43  الرياضة

 07,692%  11  الثقافة اجلنسية

 27,972%  40  )اجلزائرية( احمللية الثقافة

 %100  143  اموع

  

وهلذا جاء جمموع  إجابةاملالحظ على بيانات اجلدول هو أن هناك فئة من املبحوثني اختارت أكثر من      
، كما تظهر بيانات اجلدول أن الصفحات املفضلة لدى أغلبية تكرارا "143" التكرارات أكرب من حجم العينة

، وميكن تفسري ذلك بكون أفراد العينة هم 30,069%وذلك بنسبة  "اخلاصة بالرياضة"أفراد العينة هي تلك 
يتعلق بالرياضة السيما كرة القدم، خاصة بعد الصراع  كلهم من الشباب الذين يفضلون كثريا متابعة كل ما

زائري حول التأهل إىل كأس العامل، ومن مثة تأهل املنتخب الوطين اجلزائري، كل هذا جعل أغلب املصري اجل
 جزائرية فضائياتاجلزائريني يتابعون بشغف كبري كل ما يتعلق باملنتخب الوطين، ونظرا لعدم وجود 
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         احلصول جيد الشباب إال مواقع الشبكات االجتماعية على اإلنترنت اليت متكنهم من مل  متخصصة،
بكل ما يتعلق 27,972% معها واملشاركة فيها، كما اهتم ما نسبته  يريدون من معلومات والتفاعل ما على

ومقوماته، متمسكا بثقافته وهو مؤشر إجيايب يدل على أن الشباب اجلامعي اجلزائري الزال  "بالثقافة احمللية"
الصفحات اخلاصة باألزياء "، مث 19,580%بنسبة  "العامليةالصفحات اخلاصة باألعمال السينمائية "وتالها 
  .07,692%بنسبة  "الصفحات اخلاصة بالثقافة اجلنسية"، وأخريا 14,685%بنسبة  "واملوضة

           العينة أفراد من باملائة 56.63" سابقة واليت توصلت إىل أنال أحد الدراساتما يؤكد نتائج  ذاوه     
 النوع هلذا املتصفحون باملائة، أما30.61  بلغت فقد يتصفحوا نادرا الذين اإلباحية، أما املواقع يتصفحون ال

 1.020بنسبة  أي دائمة بصورة اإلباحية املواقع يتصفحون الذين باملائة، أما 11.73 بلغت  فقد أحيانا املواقع من
  .)1("باملائة
 غربية الة العوملعلى الرغم من أن الصفحات املفضلة اليت احتلت املقدمة ال متثل على األقل يف ظاهرها قيم      
واليت متثل أهم قيم العوملة الثقافية الغربية قد حظيت  ،السينما العاملية، األزياء واملوضة، واجلنس نا جند أنإال أن

العينة ال ميثلون العامة وإمنا هم من الشباب اجلامعي الذي خصوصا وأن أفراد  ،بنسب ال بأس ا من االهتمام
 ميثل صفوة اتمع، ويتميز عن غريه باملستوى العلمي والثقايف، وال شك أن هذه النسب ستكون أكرب بكثري 
       إذا كانت العينة من الشباب الذي مل يواصل تعليمه، وهذا ما ينذر خبطر انتشارها لدى شرائح أخرى 

ستقبل كون هذه القيم تتوسع دائرة انتشارها يوما بعد يوم، ومن هنا وجب أخذ االحتياطات املالئمة اليت يف امل
  .باب من هذه القيم الغربيةحتصن الش

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

                                  

  .166سليمان بورحلة، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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  :لدى أفراد العينة حسب متغري اجلنس "Page Fan"يبني الصفحات املفضلة  32اجلدول رقم 

  

    (%)التكرار والنسبة             

  اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 14,685% 21 %27.272 18 %3,8960 03  األزياء واملوضة

 19,580% 28  13.636% 09 24,675% 19  األعمال السينمائية العاملية

 30,069%  43 %19.696 13 38,961% 30  الرياضة

 07,692%  11 %04.545  03 10,389%  08  الثقافة اجلنسية

 34,848%  23 22,077%  17  )اجلزائرية( الثقافة احمللية

  

40  %27,972 

 %100  143  %100 66 %100 77  اموع

  09.48=اجلدولية 2كا                      04=درجة احلرية                   23.4=احملسوبة 2كا          

  

بنسبة  "الصفحات اخلاصة بالرياضة"تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة من الذكور اختاروا      
         طبيعي ألن الذكور أكثر اهتماما بأمور الرياضة  رمأعند اإلناث، وهذا  %19.696 مقابل %38,961

 34,848%عند الذكور، و 22,077%بنسبة  "الصفحات اخلاصة بالثقافة احمللية اجلزائرية" حظيتمن اإلناث، و

وجاء يف املرتبة الثالثة وهو ما يربز أن اإلناث أكثر تعلقا بكل ما خيص الثقافة احمللية من الذكور، عند اإلناث 
عند اإلناث،  13.636%عند الذكور، مقابل  24,675%بنسبة  "الصفحات اخلاصة باألعمال السينمائية العاملية"

يبني االهتمام الكبري الذي حتظى به األعمال السينمائية الغربية السيما عند الذكور حيث ال يكتفي ما وهذا 
     ألن حبث الشباب الشباب مبتابعة األفالم بل يبحثون عن معلومات حوهلا، وهو أحد مظاهر عوملة الثقافة 

تقليد لباس جنوم  ا، بل حياول بعضهمعن معلومات حول هذه األعمال نابع من االهتمام الكبري الذي يولونه هل
حركام وطريقة حديثهم ويتأثرون بأفكارهم الغربية اليت تنتمي إىل ثقافات ختتلف عن ثقافتنا، والسينما العاملية 

عند  %27.272، مقابل %3,8960 فلم حتظى عند الذكور إال بنسبة" األزياء واملوضةالصفحات اخلاصة ب"أما 
ذه النسبة من االهتمام من طرف اإلناث باألزياء واملوضة بطبيعة املرأة حيث مييل اإلناث، وميكن تفسري ه

   فلم حتظى  "الصفحات اخلاصة بالثقافة اجلنسية"النساء عموما إىل االهتمام مبظهرهن أكثر من الرجال، أما 
عند اإلناث، ولعل هذا يعود بالدرجة  %04.545عند الذكور، مقابل  10,389%إال بنسب اهتمام ضئيلة 

      األوىل إىل الثقافة احملافظة اليت تتميز ا األسر اجلزائرية، حيث أن احلديث عن اجلنس يعد من احملظورات 
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أننا بدأنا نشهد مؤخرا بعض مظاهر اإلحنالل يف اتمعات العربية  ورغم ،يف اتمع اجلزائري والعريب عموما
فإنه يصعب يف الكثري من األحيان على  األفراد البوح بتصفحهم ملواقع اجلنس حىت لو قاموا  هذامع عموما، و

  .بزيارا فعال

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  04أنه بدرجة حرية  32ويتضح من خالل اجلدول رقم      

وبالتايل فإن قيمة ، 23.4أما قيمتها احملسوبة فهي  09.48اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك عالقة ) 2كا(

، وبالتايل فإن الفرض لدى أفراد العينة "Page Fan" الصفحات املفضلةبني متغري اجلنس و إحصائيةذات داللة 
  .االختبار هو فرض غري صحيححمل 

 :اإلنترنتأفراد العينة على الشبكات االجتماعية على يبني نوعية نشاط  33 اجلدول رقم

  

  (%)التكرار والنسبة              

 اإلجابة 

  (%)النسبة  التكرار

 19,879% 33  االطالع فقط

 34,337% 57  التعليق+االطالع

 18,072%  30  النشر

 17,469%  29  جمموعات اجتماعية إنشاء

 10,240%  17  حلمالت التوعية االنضمام

  %100  166  اموع

  

املالحظ على بيانات اجلدول هو أن هناك فئة من املبحوثني اختارت أكثر من نشاط وهلذا جاء جمموع      
أفراد العينة اختاروا  أغلبهر بيانات اجلدول أعاله أن ، كما تظتكرارا "166"التكرارات أكرب من حجم العينة 

وذلك بنسبة  "االطالع فقط"تليها يف املرتبة الثانية نشاط ، 34,337%وذلك بنسبة  "التعليق+اإلطالع"نشاط 
وهذا ما يعين أن نشاط الشباب اجلزائري اجلامعي مل يتجاوز بعد مرحلة إبداء الرأي إىل املسامهة  %19,879

         ، وهي نسبة منخفضة 18,072% "النشر"حيث مل تتجاوز نسبة الذين اختاروا نشاط  ،الفعالة يف النشر
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     إذا ما قارناها مبستوى أفراد العينة، حيث متثل هذه الفئة خنبة اتمع اليت يفترض أن تساهم مسامهة فعالة 
  .يف هذه املواقع مبا يناسب مستواها

جمموعات  بإنشاءبأم قاموا  17,469%فقد أجاب ما نسبته  "اجتماعيةإلنشاء جمموعات "بالنسبة و     
زيادة كبرية أما مواضيعها فتختلف حسب اهتمامات  جزائرينياجتماعية، وتعرف اموعات اليت ينشئها 

بداية من دعم  باستغالل األطفال يف سوق الدعارة واملخذرات، أومنها من تندد بالتسلح مثال "املستخدمني 
  .)1(..."، مرورا بانتقاد جدار العار املصري واحلمالت املسيئة للرسول الكرمي...اهدة اجلزائرية مجيلة بوحريدا

        ، وختتلف هذه احلمالت 10,240%فلم حتظى إال بنسبة  "لإلنضمام حلمالت التوعية"أما بالنسبة      
محلة "وكمثال على احلمالت اليت ينظمها الشباب اجلزائري ...عية إىل سياسية أو اقتصاديةمن محالت اجتما

تنظيف املدن اليت سعت إىل جتنيد اجلماهري لإلنضمام إليها من أجل مدن جزائرية نظيفة وقد جاءت حتت 
البالد "بفضل شبكة االتصاالت االجتماعية الفايسبوك، وأشرفت على هذه املبادرة جمموعة " نقي بالدك"عنوان 

  .)2("واليت تضم شبابا متطوعني مبختلف مستويام ، "خبري
مشاركة "إىل أن  إحداها توصلتولقد ذهبت العديد من الدراسات إىل نتائج مماثلة ملا توصلنا إليه، حيث      

املبحوثني يف مواقع الشبكات االجتماعية تبقى ضئيلة للغاية، إذ بلغت نسبة الذين شاركوا يف فايسبوك 
"Facebook ")16.8%( وبنسبة ،)يف يوتيوب  )0%5"YouTube"

)3(.  
      عملية التفاعل مع ما يقرأ عرب الويب، "ويف نفس اإلجتاه توصلت دراسة أجريت يف تونس إىل أن      

أو بصفة غري منتظمة  )%10(من الطلبة املستجوبني سواء كان ذلك بصفة دائمة  %)52(هي ممارسة يقوم ا 
     ، وهو ما يفضي بنا إىل استبعاد احلديث عن عادة ممارسة التفاعلية عند العينة املستجوبة السيما )42%(

        من الطلبة املستجوبني صرحوا باكتفائهم باالطالع على األحداث دون إبداء رأي أو تعليق  %48وأن 
ام الرقمي لإلعالم ممارسة مستجدة أو املشاركة يف النقاشات املطروحة عرب املواقع التفاعلية، فاالستخد

  .)4("وسطحية

                                  

، العدد 2010جويلية  20 إىل 14جريدة اخلرب األسبوعي، من ، ينضم إىل دولة الفايسبوك اإللكترونيةأكثر من مليون جزائري إهلام غازي،  )1(
  .16 ، ص2010، 594

، 6327 ، العدد)يومية جزائرية( جريدة اخلرب ،"نقي بالدك"لتنظيف املدن اجلزائرية بشعار " الفايسبوك"محلة على رزيقة ادرغال، ) 2(
  .24، ص 16/04/2011

  .307مرجع سبق ذكره، ص  ، السعيد بومعيزة،عزي الرمحنعبد  )3(
  .11ثريا السنوسي، مرجع سبق ذكره، ص  )4(
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 إلشباعالذين صرحوا بأم يستعملون التفاعل  %)52(ـمن بني ال"وقد ذهبت نفس الدراسة إىل أنه      
بإضافة رأي أو تعليق دون متابعة احلوارات ) %68(حاجات اتصالية لديهم، يكتفي قرابة الثلثني منهم 

وعن تقمص دور املتقبل الفاعل  ،يعترب احلديث عن إضافة فعلية لطلبة العينة عرب النتاإلفتراضية اجلادة، لذلك 
واملتفاعل أمر سابق ألوانه حبثيا وأكادمييا، فثقافة املشاركة يف صياغة األحداث اآلنية واملسامهة يف حياكة 

  . )1("تفاصيلها مغيبة عند العينة
 لقطات عرض موقع يف املشاركة مبستوى يتعلق فيما" رضا عبد الواحد أمني"ويف نفس اإلطار توصل      

 بانتظام، املوقع على الفيديو ملفات إرفاق على حيرصون الذين هم فقط )08.4%(" أنإىل  "يوتيوب" الفيديو
 فيديو ملف إرفاقب يقوم من الباحث عد وقد املوقع، على املقاطع بإرفاق أحيانا يقومون الذين )12.1%( وأن

 مدة يف يرفق ومن يوتيوب، على امللفات بإرفاق املتعلق النشاط يف منتظما األقل على األسبوع يف واحد
  ).أحيانا( متغري يستحق ذلك من أكثر زمنية
 وأن منتظم، بشكل الفيديو ملفات على بالتعليق يقومون )14.9%( أن امليدانية النتائج بينت كما     

 بنشاط يتعرض الذي اجلامعي الشباب إمجايل يكون وذا القصرية، األفالم هذه على أحيانا يعلقون )%18.7(
 نشاطه يف منتظم بني وما ومرفق، معلق بني ما )54.1%( املوقع مع التفاعلية من معني مستوى وحيقق

      ،النشاط من متعددة مبستويات املوقع مع تتعامل تقريبا العينة نصف من أكثر أن يعين ما وهو ومتقطع،
 يوتيوب على الفيلمية املادة مشاهدة يف ينتظمون املبحوثني من )22.4%( أن إىل الدراسة توصلت حني يف

 .)2("منتظم غري بشكل يوتيوب على الفيديو أفالم يشاهدون منهم )23.4%( وأن فقط،

  

  

  

 

  

 

                                  

  .12، ص ثريا السنوسي، مرجع سبق ذكره )1(
  .530- 529 ، مرجع سبق ذكره، ص ص،اإلنترنت شبكة على يوتيوب اجلامعي ملوقع الشباب استخداماترضا عبد الواحد أمني،  )2(
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حسب متغري  اإلنترنتأفراد العينة على الشبكات االجتماعية على يبني نوعية نشاط  34 اجلدول رقم

 :اجلنس

  

      (%)والنسبة التكرار               

  اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 19,879% 33 21,917% 16  18.279% 17  االطالع فقط

 34,337% 57 41,095% 30 29.032% 27  التعليق+االطالع

 18,072%  30 13,698% 10 21.505% 20  النشر

 17,469%  29 16,438%  12  18.279%  17  جمموعات اجتماعية إنشاء

 10,240%  17 06,849%  05  12.903%  12  اإلنضمام حلمالت التوعية

  %100  166  %100 73 %100 93  اموع

  09.48=اجلدولية 2كا                           04=درجة احلرية                       4.880=احملسوبة 2كا          

  

فعلى الرغم ، على مواقع الشبكات االجتماعيةتظهر بيانات اجلدول أن الذكور أكثر نشاطا من اإلناث      
نسبة الذكور الذين تفوق وهي  ،41,095%بلغت  "التعليق+االطالع"نشاط اللوايت يقمن ب من أن نسبة اإلناث

حيث ال يتجاوز  ال يعرب عن تفاعل حقيقي مع هذه املواقعإال أن هذا النشاط  29.032% يقومون بنفس النشاط
مثل األخرى بعض األنشطة التفاعلية  تفوق الذكور يف نالحظ يف حني، رأي العضو حول مضامني معينة إبداء

واليت تعد مقياسا حقيقيا  عن اإلناث، "اإلنضمام حلمالت التوعية"، و"إنشاء جمموعات اجتماعية"و "النشر"
يف املرتبة الثانية عند الذكور بنسبة  "النشر"جاء نشاط  على مدى تفاعل أفراد العينة مع هذه املواقع، حيث

أم بمن الذكور  18.279% ، وأجاب ما نسبته13,698%، بينما مل يسجل عند اإلناث إال نسبة %21.505
ونفس الشيء ، 21,917% اإلناث اللوايت يكتفني باإلطالع ، يف حني بلغت نسبة"االطالع"يكتفون بنشاط 

اليت سجلت عند الذكور على التوايل  "اإلنضمام حلمالت التوعية"وكذا  "إلنشاء جمموعات اجتماعية"بالنسبة 
  .06,849%، و16,438%، بينما مل يسجل كال النشاطني عند اإلناث إال ما نسبته 12.903%، و%18.279

  تفاعلية يف تعاملهم مع مواقع الشبكات االجتماعية من اإلناث  أن الذكور أكثر ؤكدالنتائج تكل هذه      
يف خمتلف أنواع النشاطات ولعل هذا يعود يف األساس إىل قلة معرفة اإلناث للمهارات التقنية إضافة إىل إقبال 

  .اهتماما بباقي النشاطاتالفتيات على الدردشة أو على األكثر حتميل امللفات وهذا ما جيعلهن أقل 
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فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  04أنه بدرجة حرية  34ويتضح من خالل اجلدول رقم      

وبالتايل فإن قيمة  ،4.880أما قيمتها احملسوبة فهي  09.48اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عالقة ذات داللة أي أنه توجد عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، 
  .تماعيةأفراد العينة على مواقع الشبكات االجنوعية نشاط و بني متغري اجلنس إحصائية

  
حسب متغري  اإلنترنتأفراد العينة على الشبكات االجتماعية على يبني نوعية نشاط  35اجلدول رقم 

  :اإلقامة

  

      (%)التكرار والنسبة             

  اإلجابة

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

 19,879% 33 36,486% 27 06,521% 06  االطالع فقط

 34,337% 57 24,324% 18 42,391% 39  التعليق+االطالع

 18,072%  30 13,513% 10 21,739% 20  النشر

 17,469%  29 16,216%  12 18,478%  17  جمموعات اجتماعية إنشاء

 10,240%  17 09,459%  07 10,869%  10  التوعية حلمالت اإلنضمام

  %100  166  %100 74 %100 92  اموع

  09.48=اجلدولية 2كا                        04=درجة احلرية                    45.06=احملسوبة 2كا          

  
هو الذين يسكنون يف عاصمة الوالية  ن النشاط املفضل لدى فئة الشبابتظهر بيانات اجلدول أ     

عند الشباب اجلامعي الذين النشاط املفضل " االطالع فقط"يف حني مثل  ،42,391%بنسبة  "التعليق+االطالع"
 "التعليق+االطالع "نشاط نسبة ، وميكن تفسري ارتفاع 36,486%وذلك بنسبة  خارج عاصمة الوالية يسكنون

 "االطالع فقط"لدى شباب عاصمة الوالية، ويف نفس الوقت ارتفاع نشاط  "االطالع فقط"واخنفاض نشاط 
عند الشباب اجلامعي الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية، بكون سكان عاصمة  "التعليق+االطالع"واخنفاض 

  نظرا المتالكهم للمهارات التقنية، إضافة  الشبكات االجتماعية الوالية هم أكثر نشاطا ومشاركة يف مواقع
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ثر أن النشاط ، وما يربهن على ذلك أكاإىل اخلربة الطويلة يف التعامل مع هذه املواقع واالستخدام املكثف هل
وذلك بنسبة  "النشر"هو لدى الشباب يف عاصمة الوالية  "التعليق+االطالع"بعد الذي حل يف املرتبة الثانية 

بنسبة  "االنضمام حلمالت التوعية"، مث 18,478%بنسبة  "جمموعات اجتماعية إنشاء"، مث %21,739
باملقابل وبالنسبة للشباب الذين ، 06,521%إال بنسبة  "االطالع فقط"بينما مل حيظى نشاط ، %10,869

هو  "االطالع فقط"يسكنون خارج عاصمة الوالية فإن النشاط الذي حل يف املرتبة الثانية بعد 
 "جمموعات اجتماعية إنشاء" ، ومل حتظى باقي األنشطة إال باهتمام ضئيل،24,324%بنسبة  التعليق+االطالع"

، وكل هذا ميكن 09,459%بنسبة  "التوعية حلمالت اإلنضمام"، 13,513% بنسبة "النشر"، 16,216%بنسبة 
وذلك  ،تفسريه باخنفاض املهارات التقنية لدى سكان البلديات اخلارجة عن عاصمة الوالية واألرياف عموما
استخدام بسبب تأخر دخول اإلنترنت إىل هذه املناطق إضافة إىل رداءة نوعية االتصال، وغياب ثقافة 

وضحه أفراد العينة أواخنفاض عدد املشتركني يف اإلنترنت من البيت كما  اتكنولوجيا االتصال لدى سكا   
   .23يف اجلدول رقم 

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  04أنه بدرجة حرية  35ويتضح من خالل اجلدول رقم      

وبالتايل فإن قيمة ، 45.06أما قيمتها احملسوبة فهي  09.48اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك عالقة ) 2كا(

أفراد العينة على مواقع الشبكات االجتماعية، وبالتايل فإن نوعية نشاط و اإلقامةبني متغري  إحصائيةذات داللة 
  .الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيح
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  :اإلنترنتالشبكات االجتماعية على  يبني اإلحساس يف حال عدم استخدام 36اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة               

 اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

  %23 23  فراغ وقلق

 %23 23  ملل

  %08  08  اكتئاب

 %46  46  حتس بشيء ال

  %100  100  اموع

  
يف حال عدم استخدام مواقع  "ال حيسون بشيء"تظهر بيانات اجلدول أعاله أن أغلبية أفراد العينة      

، وهذا دليل على أن استخدام مواقع الشبكات %46الشبكات االجتماعية لظرف طارئ وذلك بنسبة 
بأم نسبة الذين أجابوا بلغت  اإلدمان، وقد االجتماعية لدى أفراد العينة هو استخدام عقالين مل يصل إىل حد

، فيما مل تتجاوز نسبة الذين أجابوا "ملل"، وهي نسبة مساوية للذين أجابوا بـ%23 "فراغ وقلق"ـبحيسون 
  .%08" اكتئاب"بـ

  :والنتائج اليت توصلنا إليها تؤكد نتائج دراسة سابقة واليت توصلت إىل أن     
  ).%47.56( ينتبهون لذلك، نسبتهمأغلبية أفراد العينة ال - 
  .)%19.56(مث بعدهم تأيت فئة أخرى حيسون بالفراغ، ونسبتهم - 
)%19.15(والقلق  باالضطراب اإلحساسوأخريا متثل نسبة الطلبة الذين يصل م األمر إىل - 

)1(.  
     اإلنترنت فقد توصلت إىل نتائج مغايرة لنتائج دراستنا، حيث ذهبت  أما دراسة حسيبة قيدوم حول     

     أضيفتوإذا ....قد صرحوا باإلحساس بتوتر شديد عند تعذر أو انقطاع الربط بالشبكة) %47("أن  إىل
     )%49.54(املتعلقة مبؤشر اإلحساس خبيبة أمل فإننا نتحصل على نسبة  )%21.32(إىل هذه األخرية نسبة 

، وتتدعم هذه احلالة واالستياءمن جمموع التكرارات متثل نفس اإلجتاه يف اإلحساس ورد الفعل وهو الرفض 
النفسية بسلوك اإلصرار جمسدا يف البقاء أمام احلاسوب وحماولة إعادة الربط عدة مرات وقد ورد هذا املؤشر 

  .من جمموع التكرارات %25.22من جمموع مفردات العينة و %42بنسبة 

                                  

  .195باديس لونيس، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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وقد ...%17.5شخص من العينة أي  35وقد يصل األمر بالبعض إىل تغيري مكان الربط كما صرح بذلك      
يتغري السلوك لكن ليس يف إجتاه اإلصرار وتغيري مكان الربط وإمنا باالنتقال ملمارسة نشاط آخر وهذا ما أكده 

    "%01"بنسبة ضئيلة جدا تقدر بـ إطالقامن جمموع مفردات العينة، وقد ورد مؤشر عدم اإلنزعاج  19%

  .)1("من جمموع مفردات العينة
  

حسب متغري  اإلنترنتالشبكات االجتماعية على  اإلحساس يف حال عدم استخدام يبني 37اجلدول رقم 

  :اجلنس

  

     (%)التكرار والنسبة             

  اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

  %23 23 %20 10  %26 13  فراغ وقلق

 %23 23  %28 14 %18 09  ملل

  %08  08 %10 05 %06 03  اكتئاب

 %46  46 %42  21  %50  25  الحتس بشيء

  %100  100  %100  50  %100  50  اموع

  07.81=اجلدولية 2كا                       03=درجة احلرية                  02.3=احملسوبة 2كا           

  
تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة ال حتس بشيء يف حال وقع طارئ منعها من استخدام مواقع      

ولعل ارتفاع نسبة الذين ال حيسون  ،عند اإلناث %42عند الذكور، و %50الشبكات االجتماعية وذلك بنسبة 
   لدى الذكور مقارنة باإلناث يفسر بوجود العديد من منافذ التسلية للذكور مقارنة باإلناث، إضافة  ءبشي

إىل أن االناث أكثر ارتباطا مبواقع الشبكات االجتماعية حبيث يقضون وقتا أطول من الذكور على هذه املواقع 
ه على اإلناث أكرب من الذكور، حيث ، وهلذا فإن وقوع ظرف معني سيكون تأثري19وهو ما بينه اجلدول رقم 

وهي أشد حاالت التأثر، بينما " اكتئاب"بـ %10، و"فراغ وقلق"بـ %20و "ملل"ـمن اإلناث ب %28حتس 
بينما  ،%26بـ" فراغ وقلق"يبدو الذكور أقل تأثرا من عدم االستخدام حيث أن النسبة األكرب حتس بـ

  .فقط %06إىل  "اكتئاب"ـوالذين حيسون ب، %18 إىل" ملل"تنخفض نسبة الذين حيسون بـ

                                  

  .148- 147حسيبة قيدوم، مرجع سبق ذكره، ص ص،  )1(
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فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  03أنه بدرجة حرية  37ويتضح من خالل اجلدول رقم      

وبالتايل فإن قيمة  ،02.3أما قيمتها احملسوبة فهي  07.81اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

اللة عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي أنه توجد عالقة ذات د
 .شبكات االجتماعيةمواقع ال يف حال عدم استخدامأفراد العينة إحساس و إحصائية بني متغري اجلنس

حسب متغري  اإلنترنتالشبكات االجتماعية على  يبني اإلحساس يف حال عدم استخدام 38اجلدول رقم 

  :اإلقامة

  

      (%)والنسبة التكرار              

  اإلجابة

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

  %23 23 %20 10  %26 13  فراغ وقلق

 %23 23  %16 08 %30 15  ملل

  %08  08 %10 05 %06 03  اكتئاب

 %46  46 %54  27  %38  19  حتس بشيء ال

  %100  100  %100  50  %100  50  اموع

  07.81=اجلدولية 2كا                        03=درجة احلرية                         4.380=احملسوبة 2كا          

  
يف حال وقعت ظروف منعتهم من استخدام  "ال حيسون بشيء"تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة      

عند األفراد الذين يسكنون يف عاصمة الوالية،  %38مواقع الشبكات االجتماعية مع وجود بعض الفروق 
وهو ما ميكن تفسريه بأن سكان عاصمة الوالية أكثر  ،عند الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية %54و

، "فراغ وقلق"بـ %26، و"ملل"ـمنهم ب %30حيث حيس مبواقع الشبكات االجتماعية ارتباطا من غريهم 
، بينما نالحظ أن الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية أقل تأثرا من جراء عدم استخدام "كتئابا"ـب %06و

     مع ارتفاع ، "ملل"بـ %16، و"فراغ وقلق"بـ ونحيس %20 حيث جند أن مواقع الشبكات االجتماعية
      يدمنونترتبط ببعض األفراد الذين إال أا نسبة قليلة قد  %10إىل  "اكتئاب"ـبيف نسبة الذين حيسون 

استخدام هذه املواقع، وميكن تفسري هذه النسب بكون سكان البلديات اخلارجة عن العاصمة أقل ارتباطا  على
 %50كثافة االستخدام حيث أن  اخنفاضذه املواقع نظرا لقلة عدد املشتركني يف اإلنترنت، باإلضافة إىل 
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عند الشباب  ،"دائما" 66%و "أحيانا"فقط  16%مقابل  ،"دائما" 14%و "أحيانا"يستخدمون هذه املواقع 
  .04هو موضح يف اجلدول رقم  حسب ما الذين يسكنون يف عاصمة الوالية وذلك

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  03أنه بدرجة حرية  38ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن قيمة  ،4.380أما قيمتها احملسوبة فهي  07.81اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي أنه توجد عالقة ذات داللة 
  .الشبكات االجتماعية مواقع يف حال عدم استخدامأفراد العينة إحساس و اإلقامةبني متغري  إحصائية

  
  :الشبكات االجتماعية على استخدام وسائل اإلعالم التقليدية مدى تأثري استخدام يبني 39رقم اجلدول 

  

  (%)التكرار والنسبة               

 اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

  %49 49  تتابع وسائل اإلعالم بدرجة أقل 

 %06 06  تتابع وسائل اإلعالم بدرجة أكرب

  %14  14  ال تتابع متاما

 %31  31  مل يؤثر متاما

  %100  100  اموع

  

تظهر بيانات اجلدول أعاله أن استخدام مواقع الشبكات االجتماعية أثر على استخدام وسائل اإلعالم      
بدرجة التقليدية وسائل اإلعالم  ونابعيت"أصبحوا  %49 أي ما يقارب أغلبية أفراد العينةأن التقليدية حبيث 

لوسائل اإلعالم التقليدية،  مملواقع الشبكات االجتماعية على متابعته ماستخدامه "مل يؤثر" %31، بينما "أقل
وسائل اإلعالم  ونتابعي" وافقط أصبح %06، و"وسائل اإلعالم التقليدية متاما ونتابعيال " واأصبح %14و

  ."التقليدية بدرجة أكرب
أن ولعل االخنفاض يف متابعة وسائل اإلعالم التقليدية لدى النسبة األكرب من أفراد العينة ميكن تفسريه ب     

يستخدمون هذه املواقع  %37أفراد العينة هم من اجلامعيني وبالتايل فإن وقت فراغهم ضيق، باإلضافة إىل أن 
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   ، وبالتايل فإن هذا سيؤثر 18ملدة ساعتني كما هو موضح يف اجلدول رقم  %35ملدة تتجاوز الساعتني، و
  .على الوقت املخصص الستخدام وسائل اإلعالم التقليدية ال حمال

راهيم بعزيز اليت ذهبت وقد توصلت دراسات سابقة إىل نتائج مقاربة ملا توصلنا إليه، ومن بينها دراسة إب     
 لوسائل اإلعالم استعماهلم نسبة اإللكترونية أثرت على أفراد العينة حبيث أدت إىل تراجع الدردشة"إىل أن 

  .)1("بقيت دون إجابة %05مل يتراجع معدل استخدامها لوسائل اإلعالم، و %05، مقابل %52وذلك لدى 
من جمموع مفردات العينة  %78.82أن "ونفس الشيء بالنسبة إىل دراسة حسيبة قيدوم واليت توصلت إىل      

     اليت أقرت حبدوث هذا التأثري قد صرحت أن استعمال اإلنترنت قد أثر بالنقصان يف مشاهدة التلفزيون 
 .)2("منها أصبحت ال تشاهد التلفزيون إطالقا %07.05وأن 

بالشبكات االجتماعية كمصدر من مصادر اخلرب،  "رويترز"عاملية حبجم  أنباءاهتمام وكالة  أن"وال شك      
حنو صحافة  أكثرالشبكات االجتماعية اليوم يف جمال العمل الصحفي، واالجتاه مواقع  بأمهيةيعد اعترافا صرحيا 

أما إذا كانت هذه "حيث تلعب هذه املواقع دورا هاما يف جمال تغطية األحداث املختلفة، "، )3("املواطن
التقنيات ستؤدي إىل انتهاء عصر اإلعالم التقليدي فهو أمر حمل تساؤل، ولكن املؤكد أن السلطة والسطوة 

  .)4("عوداملطلقتني اللتني كانتا تتمتعان ما وسائل اإلعالم التقليدية هي صور من ماضٍ لن ي

   نترنت أشارت الدراسة ألف مستخدم من مستخدمي اإل 17على  2008ويف دراسة حديثة يف مارس      
 املعلومات أكثر أمهيةن وسائل اإلعالم االجتماعي أصبحت مصدرا لإلعالم وأدولة إىل  29طبقت على  اليت
  : كما تشري بعض النتائج إىل أن ،.)..اإلذاعة والتلفزيون والصحافة(اإلعالم التقليدي  من
  . نترنتمن املستخدمني يتابعون لقطات الفيديو على اإل 83% -     
  . شاركوا يف تبادل صور شخصية أنسبق  55% -     

                                  

، مرجع سبق - واتمع الفرد على واإلنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة-ة ياإللكترون والدردشة احملادثة اتيمنتدإبراهيم بعزيز،  )1(
  .205 ص ذكره،

  .154، ص حسيبة قيدوم، مرجع سبق ذكره) 2(
، ورقة مشاركة ضمن امللتقى الوطين األول حول تأثريات وسائل االتصال اإلعالم اجلديد تساؤالت عن املصداقية والفعاليةمجال العيفة، ) 3(

  .06 ، ص2010أكتوبر  19، 18، سطيفجامعة فراد واتمعات، اجلديدة على األ

  .04، ص نفسه املرجع )4(
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  .)1(سبق أن شاركوا يف تبادل فيديو شخصي 22% -     
  

التقليدية استخدام وسائل اإلعالم الشبكات االجتماعية على  يبني مدى تأثري استخدام 40اجلدول رقم 

  :حسب متغري اجلنس

  

      (%)التكرار والنسبة                

  اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

  %49 49 %56 28  %42 21  تتابع وسائل اإلعالم بدرجة أقل 

 %06 06  %00 00 %12 06  تتابع وسائل اإلعالم بدرجة أكرب

  %14  14 %16 08 %12 06  ال تتابع متاما

 %31  31 %28  14  %34  17  مل يؤثر متاما

  %100  100  %100  50  %100  50  اموع

  07.81=اجلدولية 2كا                     03=درجة احلرية                     07.56=احملسوبة 2كا          

  
تتابع وسائل اإلعالم التقليدية "ت تظهر البيانات الواردة يف اجلدول أعاله أن أغلبية أفراد العينة أصبح     

عند اإلناث وميكن تفسري نسبة االرتفاع  ،%56عند الذكور و %42مع وجود فارق بني الفئتني  "بدرجة أقل
ور، وبالتايل فقد أثر أكثر ارتباطا باستخدام مواقع الشبكات االجتماعية من الذك نعند اإلناث بكو

 املخصصة لوسائل اإلعالم التقليدية بدرجة أكرب من الذكور،  هلذه املواقع على تقلص األوقات ناستخدامه
فقط          %12، بينما "ال يتابعن وسائل اإلعالم التقليدية متاما"من اإلناث أصبحن  %16كما أن ما نسبته 

، وما يؤكد أن استخدام مواقع "يتابعون وسائل اإلعالم التقليدية متاما ال"هم الذين أصبحوا من الذكور 
الشبكات االجتماعية أثر على األوقات املخصصة لوسائل اإلعالم التقليدية لدى اإلناث أكثر من الذكور هو 
نسبة الذين مل يؤثر استخدامهم هلذه املواقع على األوقات املخصصة لوسائل اإلعالم التقليدية حيث وصل لدى 

                                  

 :املوقع ،شبكات التعارف الدولية مليون مستخدم يف 700هل يسقط اإلعالم التقليدي؟  ....االجتماعياإلعالم  ،علي بن شويل القرين )1(
www.al-jazirah.com.sa/2009 ،06/03/2011، 17:25.  

    
  



240 

 

من الذكور أصبحوا  %12، كما أن ما نسبته %28جاوز عند اإلناث نسبة بينما مل يت %34إىل نسبة  الذكور 
  .بينما انعدمت النسبة عند اإلناث ،يتابعون وسائل اإلعالم التقليدية بدرجة أكرب من قبل

 الذكور هم الذين أن"ولقد توصلت دراسة إبراهيم بعزيز إىل نتائج خمالفة ملا توصلنا إليه حيث ذهبت إىل      

 نسبته بلغ حيث اإلناث، من أكثر اإللكترونية الدردشة بفعل اإلعالم لوسائل استعماهلم نسبة تراجعت

 فعكس لإلناث بالنسبة أما ،(33%)اإلعالم  لوسائل تعرضهم يتراجع مل الذين نسبة بذلك متجاوزين (%42.5)

 مقابل اإللكترونية، الدردشة بفعل اإلعالم لوسائل تعرضهن تراجع ممن فقط) (09.5%جند  أننا إذ متاما، ذلك
)1("استعماهلن يتراجع مل ممن )12.5%(

.  

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  03أنه بدرجة حرية  40ويتضح من خالل اجلدول رقم      
 وبالتايل فإن قيمة ،07.56أما قيمتها احملسوبة فهي  07.81اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي أنه توجد عالقة ذات داللة 
على استخدام وسائل  رنتاإلنتالشبكات االجتماعية على  مدى تأثري استخدامبني متغري اجلنس و إحصائية

  .اإلعالم التقليدية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

، مرجع سبق -واتمع الفرد على واإلنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة-ة ياإللكترون والدردشة احملادثة اتيمنتدإبراهيم بعزيز،  )1(
  .205ص  ذكره،
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الشبكات االجتماعية على استخدام وسائل اإلعالم التقليدية  يبني مدى تأثري استخدام 41اجلدول رقم 

  :حسب متغري اإلقامة

  

      (%)التكرار والنسبة              

  اإلجابة

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

  %49 49 %42 21  %56 28  تتابع وسائل اإلعالم بدرجة أقل 

 %06 06  %12 06 %00 00  تتابع وسائل اإلعالم بدرجة أكرب

  %14  14 %12 06 %16 08  ال تتابع متاما

 %31  31 %34  17  %28  14  مل يؤثر متاما

  %100  100  %100  50  %100  50  اموع

     07.81=اجلدولية 2كا                       03=درجة احلرية                    07.56=احملسوبة 2كا          

  

على استخدام تماعية على اإلنترنت أثر كات االجتظهر البيانات املوضحة يف اجلدول أن استخدام الشب     
عند اجلامعيني الذين يقطنون مقر عاصمة  %56 بنسبة وسائل اإلعالم التقليدية لدى فئة كبرية من أفراد العينة

عند الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية، ولعل هذا الفارق بني الفئتني ميكن تفسريه  %42الوالية، مقابل 
كما هو  %66بارتباط سكان عاصمة الوالية ذه املواقع أكثر من غريهم حيث يستخدموا بصفة دائمة بنسبة 

خاصة وأن وقت أفراد  ،ذا ما يؤثر على استخدامهم لوسائل اإلعالم التقليديةوه ،04رقم مبني يف اجلدول 
وسائل اإلعالم يتابعون "أصبحوا  سري ارتفاع نسبة الذينهم من فئة اجلامعيني، كما ميكن تفة حمدود باعتبارالعين

مقابل انعدامها عند الشباب يف عاصمة  ،%12بنسبة عند الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية  "بدرجة أكرب
بانعدام وسائل الترفيه يف هذه البلديات السيما وأن أغلب البلديات خارج عاصمة الوالية هي عبارة  ،الوالية

وما يؤكد أن استخدام مواقع الشبكات االجتماعية أثر على األوقات املخصصة لوسائل عن مناطق ريفية، 
الذين يسكنون يف عاصمة الوالية أكثر من الشباب الذين يسكنون خارج  اإلعالم التقليدية لدى الشباب

هو نسبة الذين مل يؤثر استخدامهم هلذه املواقع على األوقات املخصصة لوسائل اإلعالم  ،عاصمة الوالية
، بينما مل يتجاوز %34حيث وصل لدى الشباب الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية إىل نسبة  ،التقليدية

  .%28لدى الشباب الذين يسكنون يف عاصمة الوالية نسبة 
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فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  03أنه بدرجة حرية  41ويتضح من خالل اجلدول رقم      

وبالتايل فإن قيمة  ،07.56أما قيمتها احملسوبة فهي  07.81اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي أنه توجد عالقة ذات داللة 
مواقع الشبكات االجتماعية على استخدام وسائل اإلعالم  مدى تأثري استخدامو اإلقامةبني متغري  إحصائية
  .التقليدية

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



243 

 

  وانتشار قيم العوملة الثقافية على اإلنترنتية العالقة بني استخدام الشبكات االجتماع: املبحث الثالث

  

  :حتمل قيم غربية على اإلنترنت الشبكات االجتماعية يبني إذا كانت 42اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة               

 اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

  %92 92  نعم 

 %08 08  ال

  %100  100  اموع

  

حتمل قيم اإلنترنت  الشبكات االجتماعية علىأفراد العينة ترى أن  يةتظهر بيانات اجلدول أعاله أن أغلب     
وميكن تفسري هذه النتائج بأن أغلب  ،حتمل قيم غربيةاليت ترى أا ال  %08، مقابل %92غربية وذلك بنسبة 

اليت حتملها متام املعرفة أن الكثري من القيم أفراد العينة واعون بالقيم الغربية املوجودة يف هذه املواقع، ويعرفون 
ئري هي من ثقافات خمتلفة متاما عن القيم اليت حتملها ثقافة اتمع العريب واإلسالمي واجلزا هذه الشبكات
  .بشكل خاص

 الدردشة أن يرون ممن (30.5%) املبحوثني من نسبة هامة أن هناك" ولقد ذهبت دراسة إبراهيم بعزيز إىل     

 نسبة أن ورغم وسلوكام، عادام وتبين الغربية الثقافات اعتناق وإىل التغريب، إىل تؤدي قد اإللكترونية

   ،(69.5%)إىل  الغربية وصلت بالقيم والتمسك التغريب إىل تؤدي ال اإللكترونية احملادثات بأن قالوا الذين

 األفراد، وسلوكات أخالق على وذلك أحد، على خيفى أن ميكن واضح وال أثر هلا اإللكترونية الدردشة أن إال

 بلغات احلديث أن حيث والكالم، اللباس طريقة يف خاصة ويتبنوا، ا يتأثرون اليت الثقافية األمناط وطبيعة
 احمليط مع اليومية احلياة يف استعماهلا درجة إىل اللغة ذه التأثر إىل يؤدي عديدة، مرات ويف طويلة ملدة أجنبية

)1("االجتماعي
. 

 

  

                                  

، مرجع سبق - واتمع الفرد على واإلنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة-ة ياإللكترون والدردشة احملادثة اتيمنتدإبراهيم بعزيز، ) 1(
  .168 ص ذكره،
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  :حتمل قيما غربية حسب متغري اإلقامة على اإلنترنت الشبكات االجتماعية يبني إذا كانت 43اجلدول رقم 

  

     (%)التكرار والنسبة             

  اإلجابة

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

  %92 92 %100 50  %84 42  نعم 

 %08 08  %00 00 %16 08  ال

  %100  100 %100 50 %100 50  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                       01=درجة احلرية                      08.64=احملسوبة 2كا          

  
تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة أجابت بأن مواقع الشبكات االجتماعية حتمل قيما غربية وذلك      

عند الشباب الذين يسكنون خارج  %100عند الشباب الذين يسكنون يف عاصمة الوالية، مقابل  %84بنسبة 
إىل كون  إرجاعهلدى الشباب الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية ميكن  االرتفاعولعل هذا  ،عاصمة الوالية

عبارة عن مناطق حمافظة جدا، ومتمسكة بالقيم ، هي بلديات اخلارجة عن عاصمة الواليةهذه املناطق وال
 حتترم ثقافات الدول العربية المواقع الشبكات االجتماعية املضامني اليت حتمل على أن وبالتايل فهي تعترب 

ومن هنا فهي تعمل على بث القيم الغربية وتروج هلا، أما سكان عاصمة الوالية فقد كانوا أقل  ،واإلسالمية
حتمل قيما غربية، وذلك  منهم أجابوا بأا ال %16تشددا يف احلكم على هذه القيم والدليل على ذلك أن 

  .لالنفتاح النسيب لسكان عاصمة الوالية

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  43رقم  من خالل اجلدول ويتضح     
وبالتايل فإن قيمة ، 08.64أما قيمتها احملسوبة فهي  03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك عالقة ) 2كا(

حتمل  إذا كانتبني متغري اإلقامة لدى أفراد العينة ونظرم ملواقع الشبكات االجتماعية  إحصائيةذات داللة 
  .قيما غربية أم ال، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيح
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 :على اإلنترنت الشبكات االجتماعيةيبني القيم اإلجيابية اليت حتملها  44اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة                

 اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

 43.939%  58  احلرية

 27.272% 36  املشاركة

  21.212%  28  التفاعلية

  07.575%  10  املساواة

  %100  132  اموع

  

وهلذا جاء جمموع  إجابةاملالحظ على بيانات اجلدول هو أن هناك فئة من املبحوثني اختارت أكثر من      
      ، كما تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة ذهبت تكرارا "132"التكرارات أكرب من حجم العينة 

، حيث متثل مواقع الشبكات 43.939%وذلك بنسبة  "احلرية"إىل أن مواقع الشبكات االجتماعية تروج لقيمة 
االجتماعية بالنسبة إىل الشباب منابر إعالمية تسمح هلم بالتعبري عن أنفسهم وعما جيول يف خواطرهم دون 

قد و، ..حىت آرائهم يف السياسة واالقتصادخوف أو شعور باملسؤولية، يعربون عن حاجام ومتطلبام وأدىن 
خمتلف قامسوا أن يتا ههذه املواقع ملستخدميتسمح  ، حيث"املشاركة"من أفراد العينة قيمة  27.272%اختار 

  .07.575%إال بنسبة  "املساواة"، بينما مل حتظى قيمة 21.212%بنسبة  "التفاعلية"اإلهتمامات وامللفات، مث 
ببحث الشباب عن جماالت  "املشاركة"و "احلرية"وميكن تفسري اختيار النسبة األكرب من املبحوثني لقيميت      

      تتيح هلم التعبري عن آرائهم والتشارك مع من يبادلوم نفس االهتمامات بعيدا عن أي نوع من الضغوط 
  .رقابةأو ال
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  :حسب متغري اجلنسعلى اإلنترنت الشبكات االجتماعية  يبني القيم اإلجيابية اليت حتملها 45اجلدول رقم 

  

      (%)التكرار والنسبة                

  اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 43.939% 58 29.729% 22  62.068% 36  احلرية

 27.272% 36  35.135% 26 17.241% 10  املشاركة

  21.212%  28 21.621% 16 20.689% 12  التفاعلية

  07.575%  10  13.513%  10  00%  00  املساواة

  %100  132  100%  74 %100  58  اموع

  07.81=اجلدولية 2كا                       03=درجة احلرية                           17.47=احملسوبة 2كا          

  
وفقا  الشبكات االجتماعية اجلدول اختالفات فيما خيص القيم اإلجيابية اليت حتملها مواقعتظهر بيانات      

           62.068%وذلك بنسبة  "احلرية"ملتغري اجلنس، حيث يرى أغلبية أفراد العينة أن هذه املواقع حتمل قيمة 

عند الذكور  17.241%انية بنسبة يف املرتبة الث "املشاركة"عند اإلناث، وجاءت قيمة  29.729%عند الذكور و
عند اإلناث، أما قيمة  21.621%عند الذكور و 20.689%بنسبة  "التفاعلية"عند اإلناث، مث قيمة  35.135%و
الذكور، يف حني حظيت بنسبة  طرف من أي اهتمامفقد جاءت يف املرتبة الرابعة حيث مل حتظى ب "املساواة"

  .عند اإلناث %13.513
ميكن تفسريه  "املشاركة"، وباملقابل اختيار أغلبية اإلناث لقيمة "احلرية"ولعل اختيار أغلبية الذكور لقيمة      

كما أم أكثر رغبة يف إبراز آرائهم ووجهات نظرهم  ،بكون الذكور أكثر متردا من اإلناث وحبثا عن التحرر
أا أداة للمشاركة من خالل خمتلف عمليات التبادل والتقاسم ملختلف  لوايت ينظرن إليها علىمن اإلناث ال

ميكن تفسريه بالتهميش الذي يعاين  "املساواة"قيمة  رناخت لوايتأنواع امللفات، كما أن ارتفاع نسبة اإلناث ال
ومن هنا  ،ناثمنه اإلناث داخل أغلب األسر العربية واجلزائرية، حيث أنه غالبا ما يتم تفضيل الذكور على اإل

  .فهن يرين يف هذه املواقع مساحات من املساواة والعدل بينهن وبني الذكور

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  03أنه بدرجة حرية  45من خالل اجلدول رقم  ويتضح     
وبالتايل فإن قيمة ، 17.47أما قيمتها احملسوبة فهي  07.81اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك عالقة ) 2كا(
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 ،مواقع الشبكات االجتماعيةالقيم اإلجيابية اليت حتملها و أفراد العينةلدى  بني متغري اجلنس إحصائيةذات داللة 
 .وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيح

 

  :حسب متغري اإلقامةعلى اإلنترنت الشبكات االجتماعية  يبني القيم اإلجيابية اليت حتملها 46اجلدول رقم 

  

      (%)التكرار والنسبة              

  اإلجابة

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

 43.939% 58 55.737% 34  %33.802 24  احلرية

 27.272% 36  19.672%  12  %33.802  24  املشاركة

  21.212%  28  11.475%  07 %29.577  21  التفاعلية

  07.575%  10  13.114% 08 02.816% 02  املساواة

  %100  132 %001 61 100% 71  اموع

  07.81=اجلدولية 2كا                        03=درجة احلرية                    15.6=احملسوبة 2كا          

  
مع وجود بعض الفروق بني  "احلرية"تظهر بيانات اجلدول أعاله أن أكرب فئة من أفراد العينة اختارت      

عند اجلامعيني الذين  55.737%يف عاصمة الوالية، مقابل عند اجلامعيني الذين يسكنون  %33.802الفئتني 
عند اجلامعيني  %33.802بنسبة  "املشاركة"يسكنون خارج عاصمة الوالية، وقد جاءت يف املرتبة الثانية قيمة 

   عند اجلامعيني الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية،  19.672%يف عاصمة الوالية، مقابل الذين يسكنون 
عند 11.475% يف عاصمة الوالية، مقابل معيني الذين يسكنون عند اجلا %29.577بنسبة  "التفاعلية"مث قيمة 

عند  02.816%فلم حتظى إال بنسبة  "املساواة"اجلامعيني الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية، أما قيمة 
عند اجلامعيني الذين يسكنون خارج عاصمة  13.114%يف عاصمة الوالية، مقابل اجلامعيني الذين يسكنون 

  .الوالية
بكثرة الضغوط  "احلرية"وميكن تفسري اجتاه أغلبية الشباب الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية إىل قيمة      

والقيود اليت يعاين منها سكان البلديات الريفية بصفة خاصة، حيث ختضع هذه املناطق للعرف والتقاليد بدرجة 
وهو ما جيعل مساحة التعبري عن الرأي حمدودة  كما أن األفراد فيها يتقيدون باملبادئ واألعراف السائدة، ،كبرية

اآلراء حيث يتميز الشاب يف هذه املرحلة  إبداءجدا، ومبا أن مرحلة الشباب تقترن برفض القيود والسعي إىل 
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       يتعاملمتمرد على طلبات األسرة يرفض حترمياا غري متأكد من حقيقة ذاته،  نصياع،إللقابل غري "بأنه 
وذا جيد الشباب يف هذه املواقع جماال للحرية ، )1("ء من احلساسية وقدر واضح من العنادمع الكبار بشي

قاله أو كتبه يف أي جمال من ااالت، كما تسمح له  وإبداء الرأي دون قيود أو أي حتمل للمسؤولية حول ما
تقمص أي شخصية من الشخصيات حتت  من هميكن مبابالظهور حتت امسه احلقيقي، أو حتت أمساء مستعارة، 

  .اسم مستعار دون أن يظهر هويته احلقيقية، أو يظهر بعضا من جوانبها فقط

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  03أنه بدرجة حرية  46من خالل اجلدول رقم  ويتضح     

وبالتايل فإن قيمة ، 15.6أما قيمتها احملسوبة فهي  07.81اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك عالقة ) 2كا(

مواقع الشبكات االجتماعية حسب أفراد القيم اإلجيابية اليت حتملها و اإلقامةبني متغري  إحصائيةذات داللة 
  .العينة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيح

  

  :اإلنترنتالشبكات االجتماعية على اليت حتملها يبني القيم السلبية  47اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة                

 اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

 %09.629 13  العنف

 49.629% 67  اجلنس

  40.740%  55  اخلروج عن الدين

  %100  135  اموع

  

وهلذا جاء جمموع  إجابةاملالحظ على بيانات اجلدول هو أن هناك فئة من املبحوثني اختارت أكثر من      
أن مواقع  دول أن أغلبية أفراد العينة ترى، كما تظهر بيانات اجلتكرارا "135"التكرارات أكرب من حجم العينة 

سلبية تعمل هذه املواقع على نشرها، وذلك بنسبة  ةكأهم قيم "جلنسا"ـلالشبكات االجتماعية تروج 
اليت تنتشر على هذه املواقع،  خمتلف أشكال اإلباحية اجلنسيةويظهر ذلك من خالل من أفراد العينة،  %49.629

                                  

  .96، مرجع سبق ذكره، ص حممد سيد فهمي )1(
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الوسائل ، أو غريها من اتإما من خالل اإلعالنات أو امللفات السمعية البصرية املنتشرة بكثرة عرب هذه الشبك
التقليدية، ولكن مواقع  اإلعالمالقيم السائدة يف وسائل  يعد أحد أهم "اجلنس" أنعلى الرغم من والطرق، و

 ،يف نشره على نطاق واسع، مع توفريها لدرجة كبرية من اخلصوصية ملستخدمهاسامهت الشبكات االجتماعية 
 ،حبيث ميكن لكل فرد أن يطلع على هذه امللفات وحيملها على هاتفه أو أي جهاز آخر يف أي وقت أراد

  .التقليدية اليت ال تتيح كل هذه اخلصائص اإلعالمعكس وسائل 
      اخلروج "من أفراد العينة أن أكثر القيم املروج هلا عرب هذه املواقع هي قيمة  40.740%ترى نسبة و     
، وذلك من خالل الترويج ملختلف أشكال املساس بالدين اإلسالمي، من خالل نشر قيم العوملة "دينعن ال

   الغربية اليت تتناقض يف كثري من األحيان مع مبادئ الدين اإلسالمي، والسعي إىل تشويهه وحماولة القضاء 
السلبية املروج هلا وذلك بنسبة يف آخر مرتبة من حيث القيم  "العنف"ما ميت بصلة له، وجاءت قيمة  على كل
من أفراد العينة، سواء يف شكل مقاطع فيديو تتضمن اعتداءات بالضرب على أشخاص، أو مقاطع  09.629%

أحد تعد ألفالم تلفزيونية عنيفة أو غريها من الطرق والوسائل، وهو ما يؤكد أن مواقع الشبكات االجتماعية 
 .باعتبارها من أكثر القيم انتشارا على هذه املواقع قيمة اجلنس السيماأهم الوسائل لنشر قيم العوملة الثقافية 
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  :على اإلنترنت الشبكات االجتماعيةم أفراد العينة عند استخدام يبني املوضوعات اليت  48اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة              

  اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

  %15.384 28  سياسية

 %02.197 04  اقتصادية

  %28.571  52  ثقافية

 %29.120  53  رياضية

 %24.725  45  اجتماعية

  %100  182  اموع

  

وهلذا جاء جمموع  إجابةاملالحظ على بيانات اجلدول هو أن هناك فئة من املبحوثني اختارت أكثر من      
، كما تظهر البيانات الواردة يف اجلدول التايل أن املوضوعات تكرارا" 182"التكرارات أكرب من حجم العينة 

حتظى باهتمام أكرب قدر من أفراد العينة حيث حتظى األوىل بنسبة  "الثقافية"وبدرجة أقل  "الرياضية"
، وهذا ما يفسر باالهتمام الكبري من جانب الشباب باال الرياضي، %28.571والثانية بنسبة ، 29.120%

    السيما األخبار اخلاصة باملنتخب الوطين، خاصة بعد مباراة أم درمان يف السودان وتأهل املنتخب الوطين 
ت ومن بعدها التصفيات اإلفريقية حيث أصبحت الرياضة تشكل أحد أهم األولويا ،إىل ائيات كأس العامل

      ، وجاء اهتمام الشباب اجلامعي اجلزائري بالقضايا الثقافية ..تلف شرائح اتمع وخاصة الشبابلدى خم
     وهذا  ،اهتمام من الشباب اجلزائري وليس هذا بغريب فلطاملا حظيت هذه األخرية بأكرب ،يف املرتبة الثانية

        املواضيع الثقافية حتتل مقدمة اهتمامات اجلزائريني "ما أكدته دراسة إبراهيم بعزيز اليت توصلت إىل أن 
، مث الرياضية 17.40%، مث الدينية 23.48%مث املواضيع العاطفية بنسبة ، 37.29% يف منتديات الدردشة بنسبة

  .)1("10.77%، والسياسية %11.04

                                  

، مرجع سبق - واتمع الفرد على واإلنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة-ة ياإللكترون والدردشة احملادثة اتيمنتدإبراهيم بعزيز،  )1(
  .153 ص ذكره،



251 

 

، ولعل األمر املثري لإلنتباه هو احتالل %24.725بنسبة  "االجتماعية"وقد اختار املبحوثون املواضيع      
أصبحوا  ،، فبعد أن كان الشباب يف املاضي يبتعدون عنها%15.384ملكانة هامة بنسبة  "السياسية"املواضيع 

         على هذا النوع من املواضيع، ولعل األحداث األخرية واالنتفاضات اليت شهدا بعض الدول العربية  إقباالأكثر 
اليت زادت من اهتمام الشباب باملواضيع السياسية، إضافة إىل بعض القضايا الدولية اليت لطاملا حظيت بدعم  هي

      على غرار اجلدار الفوالذي، فمنذ اإلعالن األول عن هذا اجلدار تأسست جمموعة أطلقت "اجلزائريني 
ع السفارات املصرية يف العامل، باإلضافة دعت إىل إقامة جتمعات ومظاهرات أمام مجي" جدار العار"على نفسها 

إال بنسبة اهتمام ضئيلة تقدر  "االقتصادية"واضيع ، فيما مل حتظى امل)1("حشد الدعم للقضية الفلسطينية إىل
 .%02.197بـ

  
حسب متغري الشبكات االجتماعية يبني املوضوعات اليت م أفراد العينة عند استخدام  49اجلدول رقم 

 :اجلنس

      (%)التكرار والنسبة              

  اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

  %15.384 28 16.129% 15  %14.606 13  سياسية

 %02.197 04  %00 00 %04.494 04  اقتصادية

  %28.571  52 %38.709 36 %17.977 16  ثقافية

 %29.120  53 %15.053  14  %43.820  39  رياضية

 %24.725  45  %30.107  28  %19.101  17  اجتماعية

  %100  182  %100 93 %100 89  اموع

  09.48=اجلدولية 2كا                       04=درجة احلرية                    19.97=احملسوبة 2كا          

  
حيث متثل  ،تظهر بيانات اجلدول التأثري الكبري ملتغري اجلنس على نوعية املواضيع املفضلة لدى أفراد العينة     

      ، مقابل اختيار أكرب فئة %43.820 أحد أولويات االهتمام لدى الذكور وذلك بنسبة "الرياضية"املواضيع 

                                  

  .16، ص مرجع سبق ذكره، أكثر من مليون جزائري ينضم إىل دولة الفايسبوك اإللكترونيةإهلام غازي،  )1(
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، وميكن تفسري هذه النسب بكون الذكور أكثر اهتماما %38.709من اإلناث للمواضيع الثقافية وذلك بنسبة 
بالنسبة للذكور املرتبة الثانية بنسبة  "االجتماعية"بالرياضة من اإلناث السيما كرة القدم، مث مثلت املواضيع 

، أما %04.494بدرجة أقل  "االقتصادية"، و%14.606 "السياسية"و %17.977 "الثقافية"، مث 19.101%
 16.129%بنسبة  "السياسية"، مث %30.107املرتبة الثانية بنسبة  "االجتماعية"ت املواضيع اإلناث فقد مثل

  .فلم حتظى بأي اهتمام من طرف اإلناث "اإلقتصادية"، أما املواضيع %15.053 "الرياضية"و

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  04أنه بدرجة حرية  49من خالل اجلدول رقم  ويتضح     
وبالتايل فإن قيمة ، 19.97أما قيمتها احملسوبة فهي  09.48اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك عالقة ) 2كا(

الشبكات االجتماعية اد العينة عند استخدام املوضوعات اليت م أفربني متغري اجلنس و إحصائيةذات داللة 
  .على اإلنترنت، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيح

 

  :يبني وجود أصدقاء من دول غربية لدى أفراد العينة 50اجلدول رقم 
  

  (%)التكرار والنسبة                

 اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

 %58 58  نعم

 %42 42  ال

  %100  100  اموع

  

نسبة تربز بيانات اجلدول أن نسبة كبرية من أفراد العينة أجابوا بأن لديهم أصدقاء من دول غربية وذلك ب     
ولعل هذا ما يربز التفتح الكبري على الثقافات الذي مييز الشاب ، "ال"أجابوا بـالذين  %42، مقابل 58%

        إضافة إىل أنه من املعروف  ،على خمتلف أشكال الثقافاتاجلزائري بصفة خاصة والفضول يف التعرف 
وهذا ما يسهل عمليات التعارف على أجانب والتحاور معهم بكل  ،أن اجلزائريني غالبا ما يتقنون أكثر من لغة
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       أجروا نقاشامن أفراد العينة  %52"نتائج دراسة إبراهيم بعزيز اليت ذهبت إىل أن بساطة، وهو ما تؤكده 
)1("مل جيروا %48ن، مقابل يوالد دةيأمور العق حول مسلم ريغ شخص مع حوارا أو

.  
  

  :يبني وجود أصدقاء من دول غربية لدى أفراد العينة حسب متغري اجلنس 51اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة             

  اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 %58 58 50% 25 %66 33  نعم

 %42 42  50% 25 34% 17  ال

  %100  100 100% 50 100% 50  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                       01=درجة احلرية                 02.62=احملسوبة 2كا          

  
       تظهر بيانات اجلدول أعاله أن الذكور أكثر اجتاها حنو ربط عالقات مع أشخاص من دول غربية      
   ،فقط بالنسبة لإلناث %50 ، مقابل%66إىل  هممن" نعم"اإلناث، حيث وصلت نسبة الذين أجابوا بـمن 

وهو ما يفسر بكون الذكور أكثر فضوال ورغبة يف التعرف على األجانب من اإلناث، إضافة إىل أن الذكور 
هذه  همالكثري منيستخدم حيث  ،من بينها الرغبة يف اهلجرة ،لديهم العديد من األسباب اليت تدفعهم لذلك

  .الغربية عن أسلوب العيش يف الدولمعلومات تساعدهم يف احلصول على  ربط عالقات مع أجانباملواقع ل
اإلناث ميارسن الدردشة "ذهبت إىل أن  ، حيثملا توصلنا إليه توصلت إحدى الدراسات إىل نتائج مقاربةو     

أما الذكور  ،%04.2ومع عرب بنسبة  %09.2ومع جنسيات أخرى بنسبة  %16.7مع جزائريني بنسبة  بانتظام
 ، ومع عرب بنسبة)%24(فيمارسون الدردشة بانتظام مع جزائريني، وجنسيات أخرى بنفس النسبة 

)08%(")2(. 

                                  

، مرجع سبق - واتمع الفرد على واالنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة-ة ياإللكترون الدردشةو احملادثة اتيمنتدإبراهيم بعزيز، ) 1(
  .168 ص ذكره،

  .311، ص ، السعيد بومعيزة، مرجع سبق ذكرهعزي عبد الرمحن )2(
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فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  51ويتضح من خالل اجلدول رقم      

وبالتايل فإن قيمة  02.62أما قيمتها احملسوبة فهي ، 03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي أنه توجد عالقة ذات داللة 
   دول غربية من بني متغري جنس أفراد العينة ومدى اجتاههم حنو ربط عالقات صداقة مع أشخاص إحصائية

  .الشبكات االجتماعية عن طريق مواقع

  :يبني وجود أصدقاء من دول غربية لدى أفراد العينة حسب متغري اإلقامة 52اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة            

  اإلجابة

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

 %58 58 5%2 26 %64 32  نعم

 %42 42  %48 24 3%6 18  ال

  %100  100 100% 50 100% 50  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                        01=درجة احلرية                  1.460=احملسوبة 2كا          

  
     أفراد العينة حنو ربط عالقات مع أصدقاء  لكبري ملتغري اإلقامة على اجتاهتظهر بيانات اجلدول التأثري ا     

، مقابل %64بنسبة " نعم"من دول غربية، حيث أجاب أغلبية اجلامعيني الذين يسكنون عاصمة الوالية بـ
ن سكان املدن أجامعيني الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية، وميكن تفسري هذا الفارق بللفقط  52%

ناطق من سكان امل ،وعواصم الواليات عادة ما يكونون أكثر انفتاحا ورغبة يف تكوين عالقات مع أجانب
الذين ينتمون إىل مناطق ريفية حمافظة يف العموم، وعلى الرغم من ذلك تبقى نسبة  ،البعيدة عن عاصمة الوالية

كون هؤالء الشباب قد تأثروا جبو إىل ، وقد يعود ذلك "ال"ـمرتفعة عن الذين أجابوا ب" نعم"الذين أجابوا بـ
  . املدينة كون العينة من طلبة اجلامعة وهلذا بدت أكثر انفتاحا وتقبال لصداقات مع أشخاص من دول أجنبية

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  52ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن  ،1.460أما قيمتها احملسوبة فهي  ،03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
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احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(قيمة 
أنه توجد عالقة ذات داللة  عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي

 من دوللدى أفراد العينة ومدى اجتاههم حنو ربط عالقات صداقة مع أشخاص  اإلقامةبني متغري  إحصائية
  .الشبكات االجتماعية عن طريق مواقع غربية

  
  :يبني األسباب اليت تدفع أفراد العينة إىل إقامة صداقات مع أشخاص من دول غربية 53اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة                   

 اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

 18.644% 22  حتسني لغاتك األجنبية

 30.508% 36  الرغبة يف التعرف على ثقافات أخرى

التعريف بثقافتك اجلزائرية ودينك 

  اإلسالمي

44  %37.288  

اإلعجاب بالغرب والرغبة يف التقرب 

  منهم

13 %11.016  

  02.542% 03  )ة(زوجالبحث عن 

  100% 118  اموع

 

وهلذا جاء جمموع  إجابةاملالحظ على بيانات اجلدول هو أن هناك فئة من املبحوثني اختارت أكثر من      
، كما تظهر بيانات اجلدول أن النسبة األكرب من أفراد العينة تكرارا "118"التكرارات أكرب من حجم العينة 

التعريف بالثقافة اجلزائرية "أجابت بأن األسباب اليت تدفعها إىل إقامة صداقات مع أشخاص من دول غربية هي 
مل تؤثر  -واليت تفوق الثلث- بأس ا  نسبة ال دليل على أن وهذا ،37.288%وذلك بنسبة " والدين اإلسالمي

 ت نسبةفيما ذهبعلى اعتزازها بثقافتها ورغبتها يف نشرها،  مواقع الشبكات االجتماعيةقيم العوملة الوافدة مع 
أن السبب الرئيسي الذي يدفعهم إىل إقامة صداقات مع أشخاص من دول غربية إىل  من أفراد العينة %30.508

على طبيعة باب اجلامعي اجلزائري إىل التعرف الش، حيث يتطلع "رغبتهم يف التعرف على ثقافات أخرى"هو 
الرغبة يف حتسني "حياة الغرب، وطريقة عيشهم، واألسباب اليت جعلتهم يتفوقون يف العديد من ااالت، أما 
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من أفراد العينة، حيث أن الكثري من الشباب يربرون ذلك  18.644% ما نسبته فقد اختارها "اللغات األجنبية
       مهم للغات اليت يعرفوا يف الواقع سيجعلهم ينسون هذه اللغات مع مرور الزمن وهذابأن عدم استخدا

   ،ما يدفعهم إىل ربط عالقات مع أفراد من الدول األم هلذه اللغات مبا يساعدهم ليس على االستخدام فقط
سبة الذين أجابوا وتعلم لغات أخرى، ولعل ما يالحظ هو ارتفاع نتطوير لغام األجنبية بل حىت على 

، وهو مؤشر خطري يدل على أن انتشار 11.016%بنسبة " والرغبة يف التقرب منهم اإلعجاب بالغرب"بـ
   يعين من دون شك تقليد القيم الغربية  اإلعجابعوملة الثقافة أصبح له تأثري واضح على القيم احمللية، ألن 

لذين يربطون عالقات مع أشخاص من دول اومن مثة القضاء على قيم الثقافة اجلزائرية واإلسالمية، أما نسبة 
           من جمموع املبحوثني، وهذا ما يدل  02.542%فلم متثل إال  ")ة(البحث عن زوج "غربية من أجل 

  .ة بالثقافة احملليةموع القيم واألعراف املرتبط ختضععلى أن عالقات الزواج مازالت 
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إقامة صداقات مع أشخاص من دول غربية حسب  إىليبني األسباب اليت تدفع أفراد العينة  54اجلدول رقم 

  :متغري اجلنس

  

  (%)التكرار والنسبة             

  اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 18.644% 22 16.949% 10 20.338% 12  حتسني لغاتك األجنبية

الرغبة يف التعرف على ثقافات 

  أخرى

12 %20.338 24 %40.677  36 %30.508 

التعريف بثقافتك اجلزائرية ودينك 

  اإلسالمي

19 %32.203 25 %42.372 44  %37.288  

     اإلعجاب بالغرب والرغبة 

  يف التقرب منهم

13  %22.033 00 %00 13 %11.016  

  02.542% 03 00% 00 05.084%  03  )ة(البحث عن زوج

  100% 118 100%  59 100%  59  اموع

  09.48=اجلدولية 2كا                        04=درجة احلرية                         20.98=احملسوبة 2كا          

  
للتعريف "تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة يربطون عالقات صداقة مع أفراد من دول أجنبية      

عند اإلناث، وميكن  42.372%عند الذكور، و 32.203%وذلك بنسبة  "بثقافتهم اجلزائرية ودينهم اإلسالمي
تفسري ارتفاع النسبة عند اإلناث على حساب الذكور بكون اإلناث أقل تأثرا بقيم العوملة الغربية عن الذكور 

بينته نتائج سابقة، وجاء يف املرتبة الثانية على الرغم من أن أكثر استخداما هلذه املواقع من الذكور كما 
حتسني "عند اإلناث، تليها  40.677%الذكور، و عند 20.338%بنسبة  "الرغبة يف التعرف على ثقافات أخرى"

اإلعجاب بالغرب والرغبة "عند اإلناث، مث  16.949%عند الذكور و 20.338%بنسبة " األجنبية ملغا      
        النسبة عند اإلناث وهذا ما يربر  انعدمتعند الذكور يف حني  22.033% بنسبةوذلك " يف التقرب منهم

ور عن زوجات من الذك 05.084%كما أن حبث  ما ذكرناه سابقا بأن الذكور أكثر تأثرا بقيم العوملة الغربية،
 هنلوايت انعدمت عندباحلضارة الغربية وإعجام ا، على عكس اإلناث الهم الكبري تأثرأجنبيات لدليل على 

  .النسبة
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فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  04أنه بدرجة حرية  54ويتضح من خالل اجلدول رقم      

وبالتايل فإن قيمة ، 20.98أما قيمتها احملسوبة فهي  09.48اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك عالقة ) 2كا(

مع أشخاص إقامة صداقات  إىلاألسباب اليت تدفعهم بني متغري اجلنس لدى أفراد العينة و إحصائيةذات داللة 
الفرض حمل االختبار هو فرض غري ، وبالتايل فإن الشبكات االجتماعية مواقع من دول غربية عن طريق

  .صحيح
  

 :يبني مدى توفري الشبكات االجتماعية على اإلنترنت لواقع بديل أفضل من الواقع املعاش 55اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة              

 اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

 %37 37  نعم

 %63 63  ال

  %100  100  اموع

  

          الشبكات االجتماعية أن أجابت ب %63 أي حوايل اجلدول أن أغلبية أفراد العينةتظهر بيانات      
أن الشباب على  ، وهذا مؤشر إجيايب يدليال أفضل من الذي يعيشهتوفر للفرد واقعا بدال على اإلنترنت 

        حيث أن ارتباطه بالعامل احلقيقي أكرب د مرحلة اإلدمان على هذه املواقع اجلامعي اجلزائري مل يصل بع
   ألن الواقع اإلفتراضي على الرغم مما يوفره من مزايا، إال أنه من ارتباطه بالواقع الذي توفره له هذه املواقع، 
ينفي التأثري الكبري الذي متارسه هذه  للواقع احلقيقي، وهذا ال ال ميكن يف أي حال من األحوال أن يشكل بديال
وهي نسبة مرتفعة " نعم"أجابت بـ %37حيث أن ما نسبته املواقع يف تفشي العديد من القيم الثقافية الغربية، 

  .تعكس تأثر هؤالء ذه املواقع لدرجة أا شكلت هلم واقعا بديال أفضل من الذي يعيشونه

نسبة هامة من الشباب العريب "د من ذلك، حيث ذهبت إىل أن الدراسات إىل أبع إحدىولقد توصلت      
بديال ممتاز للواقع الذي يعيشونه بعيدا عن شبكة اإلنترنت،  "بوكفايس"الواقع اإلفتراضي على موقع  ترى يف

وهذا مؤشر خطري على ما ميكن وصفه حباالت إدمان مرضي على املوقع، حيث يفضل الشاب أن يعيش واقعا 
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دا عن احلياة الطبيعية، بقية الشباب العريب يرى بأن الواقع االفتراضي على املوقع هو امتداد للواقع افتراضيا بعي
  .)1("احلقيقي، حيث ميكن الواقع االجتماعي االفتراضي من القفز على حواجز الزمان واملكان

  

 من الواقع املعاش يبني مدى توفري الشبكات االجتماعية على اإلنترنت لواقع بديل أفضل 56اجلدول رقم 

  :حسب متغري اجلنس

  

  (%)والنسبة التكرار              

 اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 %37 37  30% 15 %44 22  نعم

 %63 63  70% 35 56% 28  ال

  %100  100 100% 50 100% 50  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                       01=درجة احلرية                   02.08=احملسوبة 2كا          

  
تظهر بيانات اجلدول أن كال الفئتني أجابت بأن مواقع الشبكات االجتماعية ال توفر واقعا بديال أفضل      

ولعل هذا الفارق ميكن تفسريه  ،عند اإلناث 70%عند الذكور و56%  من الواقع املعاش، وذلك بنسبة
أكدت أن الذكور أكثر إعجابا بالغرب ورغبة يف التقرب منهم،  واليت 54رقم بالبيانات اليت وردت يف اجلدول 

وبالتايل فقد وفرت مواقع الشبكات االجتماعية هلؤالء أداة تسمح هلم بالتعرف عن قرب على اتمع الغريب، 
فيه حىت ولو افتراضيا حيث يعاين الكثري من الشباب حاالت  االندماجوبالتايل  ...طرق عيشه، وأفكاره وقيمه

واقع أصبحوا يعتربوا امتدادا للحىت املواقع ويندجمون فيها  عاملا ومهيا على هذه ونيعيش جعلتهمإدمان لدرجة 
  .احلقيقي، بل واقعا بديال أفضل حىت من الواقع احلقيقي

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  56ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن  ،02.08أما قيمتها احملسوبة فهي  ،03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(

                                  

  .مني فورار، مرجع سبق ذكرهألاحممد  )1(
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احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(قيمة 
عالقة ذات داللة أي أنه توجد  ل االختبار هو فرض صحيح،عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حم عن

 مدى توفري الشبكات االجتماعية على اإلنترنت لواقع بديل أفضل من الواقع املعاشبني متغري اجلنس و إحصائية

  .العينة أفرادحسب 
  

 لواقع بديل أفضل من الواقع املعاشعلى اإلنترنت يبني مدى توفري الشبكات االجتماعية  57اجلدول رقم 

  :حسب متغري اإلقامة

  

  (%)والنسبة التكرار           

 اإلجابة

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

 %37 37 32% 16 %42   21  نعم

 %63 63 %68 34 %58 29  ال

  %100  100 100% 50 100% 50  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                    01=درجة احلرية                 01.04=احملسوبة 2كا          

  

الشبكات االجتماعية على اإلنترنت ال توفر واقعا بديال  أغلبية أفراد العينة ترى أنتظهر بيانات اجلدول أن      
للشباب  68% مقابل ،الوالية عند الشباب الذين يسكنون يف عاصمة %58 للشباب اجلامعي، وذلك بنسبة

الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية، وميكن تفسري هذا الفارق بني الفئتني بكون سكان عاصمة الوالية أكثر 
     ، ولعل هذا ما يعود يف األساس عية من الشباب الذين يسكنون خارجهاارتباطا مبواقع الشبكات االجتما

، ومدة أطول 04نترنت بكثافة أكرب كما بينه اجلدول رقم االجتماعية على اإلم يستخدمون الشبكات أإىل 
كما أم أكثر اشتراكا يف اإلنترنت من سكان البلديات اخلارجة عن عاصمة الوالية ،20كما بينه اجلدول رقم 

       من غريهمارتباط سكان عاصمة الوالية أكثر  على تدل ؤشراتامل، كل هذه 23كما بينه اجلدول رقم 
    أن هذه املواقع ميكن  %42وبالتايل يعترب عدد ال بأس به بنسبة  ،لديات مبواقع الشبكات االجتماعيةمن الب

  .أن توفر هلم واقعا بديال، أفضل حىت من املعاش

   اجلدولية ) 2كا(فإن  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  57ويتضح من خالل اجلدول رقم      
) 2كا(وبالتايل فإن قيمة  ،01.04أما قيمتها احملسوبة فهي  ،03.83من خالل جدول كارل بريسون هي 
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احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج عن عامل 
بني  إحصائيةالقة ذات داللة عأي أنه توجد الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، 

  .حسب أفراد العينة املعاشنترنت لواقع بديل أفضل من مدى توفري الشبكات االجتماعية على اإلو اإلقامةمتغري 

 

  :بديليبني أسباب توفري الشبكات االجتماعية على اإلنترنت لواقع  58اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة                 

  اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

 %30.232 13  احلرية املتاحة

قدرة القائمني على هذه املواقع على 

  فهم منط التفكري البشري

11 25.581% 

كثرة اخلدمات اليت تقدمها هذه 

  املواقع

11  25.581% 

الرواج الكبري الذي تلقاه من طرف 

  الشباب

08  18.604%  

  %100  43  اموع

 

وهلذا جاء جمموع  إجابةاملالحظ على بيانات اجلدول هو أن هناك فئة من املبحوثني اختارت أكثر من      
مفردة، كما تظهر  "27"واملقدر عددهم بـ" نعم"بـ وااألفراد الذين أجاب عددأكرب من  "43"التكرارات 

من الواقع الذي لواقع بديل أفضل بيانات اجلدول أن السبب األساسي لتوفري مواقع الشبكات االجتماعية 
، من جمموع %30.232وذلك بنسبة  "احلرية املتاحة ملستخدمي هذه املواقع"يعيشونه حسب أفراد العينة هو 

اب اجلزائري عن احلرية يف هذه ر هلم واقعا بديال، ولعل حبث الشاألفراد الذين أجابوا بأن هذه املواقع توف
 ،من الضغوطات واليت جتعله يعيش الكثري ،اليت يعاين منهااملربرة وغري املربرة  املواقع لدليل على كثرة احلواجز

  .تتميز مرحلة الشباب بالطاقة واحليويةخاصة يف ظل  ،لقول ما يشاءوذا فهو يبحث عن مساحات من احلرية 
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كثرة "وكذا " قدرة القائمني على هذه املواقع على فهم منط التفكري البشري"ولقد جاءت كل من      
 ولعل هذا  ،لكل منهما %25.581يف املرتبة الثانية بنفس النسبة وذلك بـ" اخلدمات اليت تقدمها هذه املواقع

يعود إىل منط العرض والواجهة اجلذابة ألغلب هذه املواقع، إضافة إىل أن اخلدمات اليت تقدمها هذه املواقع ما 
الرواج الكبري الذي تلقاه من طرف "فقد ذهبت إىل أن  %18.604غالبا ما متتاز باملرونة والتنوع، أما نسبة 

 .هو السبب األساسي لتوفريها لواقع بديل "الشباب
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 ريـزائـاب اجلــوك الشبــر على سلـأثيــلتا مظــاهر :املبحث الرابع

  

 :عالقات حقيقية وقوية يبني مدى جناح الشبكات االجتماعية على اإلنترنت يف ربط 59اجلدول رقم 

 

  (%)التكرار والنسبة              

 اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

 %27 27  نعم

 %73 73  ال

  %100  100  اموع

  
تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة ترى أن مواقع الشبكات االجتماعية غري ناجحة يف ربط      

ناجحة يف ربط عالقات حقيقية الذين أجابوا بأا  %27مقابل  ،%73عالقات حقيقية وقوية وذلك بنسبة 
هذه وقوية، ولعل هذا أكرب دليل على أن األفراد ال يثقون يف األشخاص الذين يتواصلون معهم عن طريق 

، أين حل الترفيه يف املرتبة األوىل، االستخدام، وهو ما يؤكد النتائج اخلاصة بدوافع واإلنترنت عموماواقع امل
يلعب إخفاء اهلوية دورا أساسيا يف عدم وجود ثقة بني األشخاص الذين يتواصلون عن طريق هذه املواقع، كما 

  .على صحة البيانات اليت تديل ا إثباتاتفكل فرد ميكنه أن ينتحل الشخصية اليت أراد دون وجود أي 
عندما اعتربت أن مواقع الشبكات االجتماعية  "Dana Boyd"ويعد هذا تأكيدا لكالم الباحثة دانا بويد      

  وتعترب أن التسمية   وسيلة للتواصل مع األصدقاء القدامى، أكثر من كوا وسيلة لتكوين صداقات جديدة،
      ال تعرب حقيقة  ،"freind contacts"اليت تطلقها بعض مواقع الشبكات االجتماعية على قائمة االتصال 

ميكن أن يكون مصطلح األصدقاء مضلال، ألن االتصال ال يعين : "العالقات، حيث تقولعن طبيعة هذه 
)1("بالضرورة الصداقة، يف االستعمال اليومي للمعىن، كما أن أسباب تواصل الناس  خمتلفة

.  
 األشخاص يف يثقون ال املبحوثني من) %61.5(" ولقد أكدت دراسات سابقة هذا الكالم وتوصلت إىل أن     

 معروف غري اآلخر والطرف آنية، عالقات االفتراضية العالقات كون إىل معهم، وهذا راجع يدردشون الذين

 يدردشون الذي الشخص وية اخلاصة البيانات صحة من يتأكدوا حىت يثقون ال فهم وبالتايل جيد، بشكل

                                  

(1  ) Danah Boyd, Nicole .B.Elisson, Op.Cit, p 213. 
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 الطرف من احلذر املدردشون يتوخى أين للعالقة، األوىل البدايات يف وخاصة صادق، يتبني هلم بأنه وحىت ،معه
       مشاكل حصول من خيشون األفراد من العالقة، فالكثري وتتوطد االتصاالت تتكرر أن غاية إىل اآلخر،

  .)1("شخصية معلومات تقدمي خالل ومن عن هويتهم الكشف من جراء
  

  :وقوية حسب متغري اإلقامةيبني مدى جناح الشبكات االجتماعية يف ربط عالقات حقيقية  60 اجلدول رقم

 

  (%)والنسبة التكرار            

 اإلجابة

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

 %27 27  %20 10  %34 17  نعم

 %73 73  %80 40 %66 33  ال

  %100  100 100% 50 100% 50  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                      01=درجة احلرية                 02.46=احملسوبة 2كا          

  
يف ربط عالقات  تظهر بيانات اجلدول أن كال الفئتني يرون أن مواقع الشبكات االجتماعية غري ناجحة     

الشباب  عند %80عند الشباب الذين يسكنون يف عاصمة الوالية، مقابل  %66حقيقية وقوية وذلك بنسبة 
عند " نعم"ما يالحظ هو االرتفاع النسيب للذين أجابوا بـأهم ، ولعل الواليةج عاصمة الذين يسكنون خار

أكثر استخداما هلذه املواقع هم الشباب الذين يسكنون يف عاصمة الوالية وهذا ما ميكن تفسريه بكون هؤالء 
 كثر ثقة فيها من غريهم، حيث أن كثافة االستخدام وانتظامها جيعل املستخدمني أكثر ارتباطا ذه املواقع وأ

من أولئك الذين يستخدموا بدرجة أقل، وبالتايل يندجمون يف الواقع االفتراضي الذي توفره هذه املواقع 
ويصبحون جزء منه، بل وتتراجع عالقام مع حميطهم االجتماعي لصاحل عالقام االفتراضية، أما الشباب 

جناح هذه املواقع يف ربط عالقات حقيقية وقوية،  الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية فهم أقل ثقة يف مدى
وقد يعود سبب عدم ثقتهم يف مواقع الشبكات االجتماعية إىل عديد األسباب من بينها أن هذه العالقات اليت 
تتكون عن طريق هذه املواقع غري ملزمة لصاحبها، فبإمكان أي شخص قطع االتصال إذا أحس أن الطرف 

                                  

، مرجع سبق - واتمع الفرد على واالنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة- االلكترونية والدردشة احملادثة اتبمنتدإبراهيم بعزيز،  )1(
  .149 ص ،ذكره
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آثار استياءه، إضافة إىل أن إمكانية إخفاء اهلوية وانتحال شخصيات أخرى، جتعل  سلوك اآلخر قام بتصرف أو
األشخاص ال يثقون يف هذه املواقع، ولعل هذه النسب تؤكد أن الدافع األساسي للشباب املستخدم ملثل هذه 

 .املواقع يف ربط عالقات صداقة هو التسلية والترفيه وليس ربط عالقات حقيقية

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  60من خالل اجلدول رقم  ويتضح     

وبالتايل فإن قيمة  ،02.46أما قيمتها احملسوبة فهي  03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عالقة ذات داللة أي أنه توجد عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، 
  .ة يف ربط عالقات حقيقية وقويةاملبحوثني يف مواقع الشبكات االجتماعيومدى ثقة  اإلقامةبني متغري  إحصائية

  
  :يبني نوعية العالقات اليت نشأت عن طريق الشبكات االجتماعية على اإلنترنت 61اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة               

 اإلجابة 

  (%)النسبة  التكرار

 %88.888 24  صداقة حقيقية

 %11.111 03  مشروع زواج

  %100  27  اموع

  

الذين حتولت عالقام إىل عالقات حقيقية وقوية عن طريق أفراد العينة تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية      
      ، بينما نالحظ اإلخنفاض الكبري %88.888بنسبة  "صداقة"الشبكات االجتماعية متثلت يف عالقات  مواقع

      ولعل هذا ما ميكن تفسريه بنقص الثقة يف العالقات اليت تتم  ،"مشاريع زواج"يف العالقات اليت حتولت إىل 
ألن الزواج حيتاج إىل معرفة حقيقية يف الواقع وليس افتراضية، أما الصداقات فيمكن هلا  ،عن طريق هذه املواقع

لعالقات وقد توصلت العديد من الدراسات إىل أن التعلق باإلنترنت وبا ،أن تنشأ حىت عن طريق واقع افتراضي
ال يكون نتيجة رغبة تلقائية وإمنا هروبا من واقع اجتماعي يعتربه الفرد ال يليب "اليت تنشأ عن طريقها 
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دا يجد حقال وأوجدت أحدثت قد"، إال أن هناك من الباحثني من يعترب أن العالقات االفتراضية )1("احتياجاته
   واحلصول املختلفة، املعارف تبادل مبإمكا األفراد أن ثيح املعلومات، نقل أشكال من وشكال للتفاعل

 تالقح إىل ؤديي ما ذاوه العامل، شعوب نيب تنتشر مثقافا وجعل ،)للفقراء بالنسبة خاصة( املعلومات على

 األفراد نيب بيالتقر يف ماهتس اليت الوسائل نيب من االتصال أن (wolton)عترب ي ذاهلو الثقافات، ذهه وتزاوج

  .)2("والثقافات ميوالق
من الشباب يستخدمون اإلنترنت للقاء  %30"الدراسات اليت متت يف الكويت أن  إحدىوقد ذهبت      

         اجلنس اآلخر، ويعين ذلك أن القيود القيمية اخلاصة بعدم لقاء اجلنس اآلخر خارج األقارب والزواج 
مت جتاوزها، ويظهر يف الدراسة املذكورة أن املواضيع اليت تدفع اإلناث إىل االحتكاك باجلنس اآلخر معرفة 
      منظور الذكور وكيفية التعامل مع الصراع مع األصدقاء والقلق مع األولياء والزوج املثايل، كما اعترب اجلنسان 
     أن التواصل مع اجلنس اآلخر على الشبكة يوفر األمن الشخصي وجذابا، والبعض من هذا التواصل يتحول 

من هؤالء الشباب يرون أن اإلنترنت  %61إىل لقاءات حقيقية يف املقهى مثال، وتشري الدراسة املذكورة أن 
باب يرون أن عالقام مع اجلنس تؤثر سلبا على أخالقيات وسلوكيات الشباب ومرة أخرى، فإن هؤالء الش

    اآلخر على اإلنترنت ليس بغرض تكوين عالقات حقيقية كالزواج مثال وإمنا يروا حالة مؤقتة غري جدية 
  .)3("يف كل األحوال

  
  
  
  
  
  
  

                                  

  .281- 280مرجع سبق ذكره، ص ص،  ، السعيد بومعيزة،عزي عبد الرمحن )1(
، مرجع سبق - واتمع الفرد على واالنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة- االلكترونية والدردشة احملادثة اتبمنتدإبراهيم بعزيز،  )2(

  .118 ص ،ذكره
  .279- 278، ص ص، مرجع سبق ذكره ، السعيد بومعيزة،عزي عبد الرمحن )3(
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يبني نوعية العالقات اليت نشأت عن طريق الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب  62اجلدول رقم 

  :متغري اجلنس

  

  (%)والنسبة التكرار            

 اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 %88.888 24 %100 14  %76.923 10  صداقة حقيقية

 %11.111 03  00% 00  %23.076 03  مشروع زواج

  %100  27 100% 14 100% 13  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                       01=درجة احلرية                   03.61=احملسوبة 2كا          

  
عرب مواقع الشبكات االجتماعية      "قةعالقات الصدا"تظهر بيانات اجلدول أن اإلناث أكثر اجتاها لربط      

وقد يعود هذا كما سبق وأوضحنا للمكوث  ،عند الذكور %76.923مقابل  %100من الذكور، وذلك بنسبة 
   إضافة إىل القيود املفروضة  ،الطويل لإلناث يف البيت عكس الذكور الذين ميلكون خيارات أخرى للترفيه

، ويف اجلانب اآلخر تفوق الذكور تماعية ال سيما مع اجلنس اآلخرعلى اإلناث يف جمال تكوين العالقات االج
النسبة عند انعدمت عند الذكور يف حني  %23.076على اإلناث وذلك بنسبة  "مشاريع زواج"يف إقامة 

أو مغتربات حيملن اجلنسية للبحث عن زوجات أجنبيات، اإلناث، ولعل هذا ما ميكن تفسريه باجتاه الذكور 
أثر ، ألن تبغرض احلصول على فرصة يف اهلجرة إىل أحد البلدان الغربيةاألجنبية ألحد البلدان األوروبية، 

الذكور بطريقة احلياة الغربية جعلهم يعتقدون أن السفر إىل هذه البلدان سيحل كل مشاكلهم ويوفر هلم كل 
يف ظل  السيما، على البيت وتوفري متطلبات املرتل واإلنفاقلب بالعمل حاجام، خاصة وأن الرجل هو املطا

 وهلذا فهم أكثر رغبة يف اهلجرة ...بطالة، وفقر املشاكل اليت يعاين منها الشباب يف البلدان العربية عموما من
  .من اإلناث، ويعتربوا احلل الوحيد لكل مشاكلهم إىل الضفة األخرى 

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  62من خالل اجلدول رقم  ويتضح     
وبالتايل فإن قيمة  ،03.61أما قيمتها احملسوبة فهي  03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي أنه توجد عالقة ذات داللة 
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حسب  على اإلنترنتنشأت عن طريق الشبكات االجتماعية العالقات اليت نوعية واجلنس  بني متغري إحصائية
  .أفراد العينة

 

الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب لعالقات اليت نشأت عن طريق يبني نوعية ا 63اجلدول رقم 

  :متغري اإلقامة

  

  (%)والنسبة التكرار            

 اإلجابة

  اموع  عاصمة الوالية خارج  يف عاصمة الوالية

 %88.888 24 %100 10 %82.352 14  صداقة حقيقية

 %11.111 03  00% 00  17.647% 03  مشروع زواج

  %100  27 100% 10 100% 17  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                       01=درجة احلرية                    01.98=احملسوبة 2كا          

  
تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية الشباب الذين أجابوا بأن مواقع الشبكات االجتماعية ناجحة يف ربط      

عند  %82.352وذلك بنسبة  ،"عالقات صداقة"قد حتولت عالقام يف الغالب إىل  ،عالقات حقيقية وقوية
أولئك الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية، فيما  عند %100الشباب الذين يسكنون عاصمة الوالية، مقابل 

      ، 17.647%وذلك بنسبة  "شاريع زواجمل"يالحظ أن الشباب الذين يسكنون عاصمة الوالية أكثر إقامة 
وهذا ما ميكن تفسريه باالنفتاح النسيب  ،النسبة عند الذين يقيمون خارج عاصمة الوالية انعدمتيف حني 

إضافة إىل أن املشاكل اليت يعاين منها الشباب يف املدينة  ،الوالية مقارنة بغريها من البلدياتيف عاصمة  لألسر
    السيما الريفية منها فهي أكثر حتفظا األخرى عن أجنبيات للسفر إىل اخلارج أما بالنسبة للبلديات  جتعله يبحث

  .راف والتقاليد السائدةيف هذا اال كما أن الزواج يف هذه املناطق مازالت حتكمه األع

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  63من خالل اجلدول رقم  ويتضح     
وبالتايل فإن قيمة  ،01.98أما قيمتها احملسوبة فهي  03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي أنه توجد عالقة ذات داللة 
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حسب  الشبكات االجتماعية على اإلنترنت العالقات اليت نشأت عن طريقونوعية  قامةاإلبني متغري  إحصائية
  .أفراد العينة

 

  :يبني طبيعة العالقات اليت تنشأ عن طريق الشبكات االجتماعية على اإلنترنت 64اجلدول رقم 

  

  (%)التكرار والنسبة             

 اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

 %04 04  أقوى من الواقعية

 %23 23  ال فرق بينهما

 %73  73  باجلديةال تتسم 

  %100  100  اموع

  
ال تتسم "تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة يرون أن العالقات على مواقع الشبكات االجتماعية      

يوجد فرق بني العالقات على مواقع الشبكات  ال" يرون أنه %23، مقابل %73وذلك بنسبة  "باجلدية
العالقات على مواقع الشبكات "إىل أن فقط  %04، بينما ذهب ما نسبته "االجتماعية والعالقات يف الواقع

الشبكات  عن طريق، ولعل النسبة املرتفعة للذين أجابوا بأن العالقات "االجتماعية أقوى من العالقات الواقعية
 حيث أنا، غري ملزمة ألصحا أااالجتماعية ال تتسم باجلدية ميكن تفسريها بكوا ليست واقعية إضافة إىل 

يؤثر تأثريا كبريا على طبيعة العالقات ومدى عمقها، " استخدام اهلوية املستعارة"إخفاء اهلوية أو ما يعرف بـ
يذهب أغلبية املستخدمني إىل أم ال يكشفون عن هويام بسبب عدم الثقة يف الشخص الذي يتحادثون و

من اجلانبني مما جيعل العالقات ال تتسم  واالحتراسوذا فهذا النوع من العالقات يطبعه نوع من احلذر  ،معه
  .سليةوإمنا هي جمرد عالقات للترفيه والت ،بأي نوع من اجلدية

أن الشبكات حيث ذهبت إىل  "Danah Boyd"توصلت إليه الباحثة دانا بويد  وتؤكد نتائج دراستنا ما     
االجتماعية على اإلنترنت هي وسيلة لدعم العالقات السابقة، وليست وسيلة فعالة لتكوين صداقات حقيقية 
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من املهم اإلدراك أن الصداقة على مواقع الشبكات االجتماعية واقعيا هي أضعف من العالقات : "وتضيف
  .)1("_التقليدية_خارج اإلنترنت 

 املباشرة وجها احلقيقية العالقات يفضلون العينة أفراد غالبية أن" الدراسات إىل إحدىولقد توصلت      

 سياق يف وحتدث وعفوية، صادقة احلقيقية العالقات بكون األفراد برر هؤالء وقد ،(73%)بنسبة  وذلك لوجه،

 أا إىل باإلضافة واألحاسيس، الوجه وتعبريات كاملظاهر اللفظية غري اللغة وعناصر امللموسة األشياء فيه تتوفر

 فهي وبالتايل اآلخر، الطرف على التعرف عملية تسهلو االفتراضية، العالقات من أكثر وصادقة واقعية

 ذلك فيربرون ،(20.5%)اإلنترنت  عرب اإلفتراضية العالقات يفضلون الذين أما أكثر، وقوية متينة عالقات

 ومتكنهم املباشرة، العالقات يف موجودة غري كثرية أمور اكتشاف من ميكنهم العالقات من بكون هذا النوع

 لألفراد أكثر حرية توفر أا كما ونظرم هلا، الناس آراء ومعرفة خمتلفة، وشخصيات استعمال هويات من
)2("السلوك أو التعبري حيث من سواء

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  

(1  ) Panayiotis Zaphiris, Chee Siang Ang, Op.Cit. p 268. 
، مرجع سبق - واتمع الفرد على واإلنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة-ة ياإللكترون والدردشة احملادثة اتيمنتدإبراهيم بعزيز،  )2(

  .137ص  ،ذكره
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يبني طبيعة العالقات اليت تنشأ عن طريق الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب  65اجلدول رقم 

  :متغري اجلنس

  

  (%)والنسبة التكرار            

 اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 %04 04 %00 00 08% 04  أقوى من الواقعية

 %23 23  28% 14  18% 09  ال فرق بينهما

 %73  73 72% 36 74% 37  ال تتسم باجلدية

  %100  100 %100  50 %100  50  اموع

  05.99=اجلدولية 2كا                       02=درجة احلرية                  05.08=احملسوبة 2كا          

  
العالقات على مواقع الشبكات "تظهر بيانات اجلدول أن كال من الذكور واإلناث متفقون على أن      

عند اإلناث، ولكن ما يالحظ هو  72%عند الذكور، و 74%وذلك بنسبة  "باجلديةاالجتماعية ال تتسم 
للذكور، وميكن تفسري ذلك  18%مقابل  28%بنسبة  "ال فرق بينهما"ن أنه لوايت يريارتفاع نسبة اإلناث ال
وبني هذه املواقع حبيث أن  نمما ولد نوعا من اإلرتباط بينهن هذه املواقع بكثافة كبرية، بكون اإلناث يستخدم

  لتكوين عالقات صداقة، كما أن الكثري من اإلناث يتغلنب  واقعا تلجأ إىل هذا النوع من املنسبة ال بأس 
على اخلجل بإقامة عالقات افتراضية للتنفيس عما يشعرون به، خاصة إذا كان الشخص اآلخر ال يعرف عنهن 

فلم  "أقوى من الواقعية"اليت قد تكون غري حقيقية يف األساس، أما الذين أجابوا بأا و ،إال بعض املعلومات
  .النسبة عند اإلناث انعدمت بينما عند الذكور 08%تتجاوز نسبتهم 

 الذين نسبة أن"إىل املفضلة العالقات  نوعالدراسات يف تأثري متغري اجلنس على  إحدىولقد توصلت      

 كال عند وهذا  (20.5%)اإلفتراضية العالقات يفضلون الذين نسبة تفوق (73%) احلقيقية العالقات يفضلون

 العالقات يفضلون ممن (17.5%) مقابل (56.5%) بنسبة احلقيقية العالقات يفضلون فالذكور اجلنسني،
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 العالقات يفضلن ممن (03%) مقابل (16.5%) بنسبة احلقيقية العالقات يفضلن واإلناث االفتراضية،
)1("االفتراضية

.  

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  02أنه بدرجة حرية  65من خالل اجلدول رقم  ويتضح     
وبالتايل فإن قيمة  ،05.08أما قيمتها احملسوبة فهي  05.99اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي أنه توجد عالقة ذات داللة 
 .ريق الشبكات االجتماعيةإحصائية بني متغري اجلنس وطبيعة العالقات اليت تنشأ لدى أفراد العينة عن ط

 

يبني طبيعة العالقات اليت تنشأ عن طريق الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب  66اجلدول رقم 

  :متغري اإلقامة
  

  (%)والنسبة التكرار             

 اإلجابة

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

 %04 04 %04 02 %04 02  أقوى من الواقعية

 %23 23  %16 08  %30 15  فرق بينهماال 

 %73  73 %80 40 %66 33  ال تتسم باجلدية

  %100  100 %100  50 %100  50  اموع

  05.99=اجلدولية 2كا                       02=درجة احلرية                   02.78=احملسوبة 2كا          

  
تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة ترى أن العالقات اليت تتكون عن طريق الشبكات االجتماعية      

عند الشباب الذين يسكنون يف عاصمة الوالية، مقابل  %66وذلك بنسبة  "ال تتسم باجلدية"على اإلنترنت 
وميكن تفسري هذا االرتفاع عند الشباب الذين  ،عند الشباب الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية 80%

                                  

سبق ، مرجع - واتمع الفرد على واإلنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة-ة ياإللكترون لدردشةاو احملادثة اتيمنتدإبراهيم بعزيز، ) 1(
  .139 ص ،ذكره
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إىل كوم أقل ارتباطا ذه املواقع حيث أن قلة  ،يسكنون خارج عاصمة الوالية ويف بلديات جماورة
وبالتايل فهم ال يثقون فيها يف تكوين عالقات جدية،  ،استخدامهم هلذه املواقع جتعلهم ال يندجمون فيها كثريا

عروف عن سكان املناطق الريفية أم أقل ارتباطا بتكنولوجيا االتصال احلديثة من سكان إضافة إىل أنه من امل
أكثر من خالل نسبة الذين  املدن، وذا فهم يستخدموا فقط رد التسلية والترفيه عن النفس، وهذا ما يتضح

عند  %16ة، مقابل عند الذين يسكنون يف عاصمة الوالي %30وذلك بنسبة  "ال فرق بينهما"أن  أجابوا
 "أقوى من الواقعية"الشباب الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية، بينما كانت نسبة الذين أجابوا بأا 

  .لكل منهما %04متساويا بني الفئتني بنسبة 

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  02أنه بدرجة حرية  66من خالل اجلدول رقم  ويتضح     
وبالتايل فإن قيمة  ،02.78أما قيمتها احملسوبة فهي  05.99اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

أي أنه توجد عالقة ذات داللة عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، 
     الشبكات االجتماعية  تنشأ لدى أفراد العينة عن طريق إحصائية بني متغري اإلقامة وطبيعة العالقات اليت

  .على اإلنترنت
  

  :يبني تأثري استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على الوقت مع األسرة 67اجلدول رقم 
  

  (%)والنسبةالتكرار               

  اإلجابة

  (%)النسبة  التكرار

 %42 42  نعم

 %58 58  ال 

  %100  100  اموع

 

 بأن استخدامهم ملواقع الشبكات االجتماعية  واتظهر بيانات اجلدول أن نسبة كبرية من أفراد العينة أجاب     
أثر استخدامهم ملواقع "للذين  %42، مقابل %58وذلك بنسبة  "مل يؤثر على الوقت الذي يقضونه مع األسرة"

، وعلى الرغم من أن النسبة األكرب مل يؤثر "الشبكات االجتماعية على الوقت الذي يقضونه مع أفراد األسرة
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تبقى " نعم"إال أن النسبة اليت أجابت بـ ،استخدامها هلذه املواقع على الوقت الذي يقضيه أفرادها مع أسرهم
مع األبناء،  يف التنشئة واحلوار التراجع الكبري لدور األسرةمرتفعة مقارنة بطبيعة اتمع، وهذا ما يدل على 

     حبيث يلغى دور األسرة والوالدين بصفة خاصة  ،وهو ما يعترب انتشارا صارخا لقيم العوملة الثقافية الغربية
 ،ة وتوجيه الشباب، ولعل هلذا أسبابه حيث أن جلوء الشباب السيما اجلامعي هلذه املواقع ذا احلجميف التربي

يدل على أن هناك شيئا ما مفقودا يف األسر اجلزائرية والعربية عموما، وال شك أن الوقت الطويل الذي يقضيه 
           ي إىل انتماء هؤالء الشبابث سيؤدحي ،عليهم كبري هؤالء الشباب يف هذه املواقع سيكون له تأثري

 هممما سيؤدي إىل شعور سرهم والواقع االجتماعي احلقيقي،إىل اتمعات االفتراضية أكثر من انتمائهم إىل أ
بنوع من العزلة عن واقعهم ويقل اهتمامهم به، وال شك أن كل هذا سينتج عنه تقلص األوقات اليت يقضيها 

واليت سيصيبها الفتور  يعة العالقات مع اتمع الواقعيهؤالء الشباب مع أصدقائهم وأسرهم مما سيؤثر على طب
  .ال حمال

 مدىو اإللكترونية، احملادثة منتديات استعمال بني عالقة أن هناك"ولقد توصلت إحدى الدراسات إىل      
 نسبتهم كانت "نعم"بـ أجابوا الذين أن فرغم األصدقاء،و األهل مع األفراد يقضيه الذي الوقت تقلص

 الستغراقه منها جزء اقتطاعو األفراد، أوقات على اإللكترونية الدردشة تأثري على يؤكد ذلك أن إال )%35(
 ويقل الوقت، مرور مع اتمع عن واإلنفصال بالعزلة حيسون جيعلهم ما وهذا اإللكترونية، احملادثات يف

، )1("أفرادها مع والتضامن اجلماعة حس مدهعن ويقل خمتلفة، ووقائع أحداث من حوهلم حيدث مبا اهتمامهم
  كثرة استخدام الشبكة يكون على حساب العالقة مع العائلة واألتراب والفرق املرجعية األخرى "حيث أن 

واالجتماعية العائلية مما يضعف اإلنتماء العائلي واالجتماعي وما يترتب عن ذلك من ابتعاد الفرد عن املسؤولية 
     أن وسائل اإلعالم تلعب دورا عكسيا " الثقافة ذات السياق الواسع والضيق"واألدوار، وقد بينت نظرية 

كالثقافة (يف الثقافات املختلفة فهي تلعب دورا سلبيا يف الثقافة الغنية يف حميطها باملعاين والعالقات االجتماعية 
هم البعض وحترمهم من اكتساب هذه املعاين والعالقات والعكس فهي تبعد األفراد عن بعض) العربية مثال

  .)2("بالنسبة للثقافة الفقرية نسبيا يف هذه املعاين والعالقات

                                  

، مرجع سبق - واتمع الفرد على نعكاساتواإل االستخدام دوافع يف دراسة-ة يلكتروناإل والدردشة احملادثة اتيمنتدإبراهيم بعزيز، ) 1(
  .166 ص ،ذكره

  .277- 276، مرجع سبق ذكره، ص ص، عزي، السعيد بومعيزة عبد الرمحن )2(
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 األصدقاءو األهل مع اجللوس نسبة تقلص إىل تؤد مل اإللكترونية الدردشة أن" وتوصلت دراسة أخرى إىل     

 مقابل (29%) نسبتهم بلغت جلوسهم مدة تقلصت الذين فالذكور اجلنسني، كال عند وذلك كبرية بنسبة
 مدة تراجعت اللوايت نسبة فبلغت اإلناث أما االجتماعي، احمليط مع جلوسهم مدة تتقلص مل ممن (%48)

)1("ألصدقاءاو األهل مع يقضينها اليت املدة تتراجع مل ممن (64%) مقابل، )%06( األهل مع جلوسهن
.  

 

يبني تأثري استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على الوقت مع األسرة حسب  68اجلدول رقم 

  :متغري اإلقامة
  

  (%)التكرار والنسبة              

 اإلجابة

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

 %42 42 %30 15 %54 27  نعم

 %58 58  %70 35  %46 23  ال 

  %100  100 %100 50 %100 50  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                       01=درجة احلرية                    05.9=احملسوبة 2كا          

  
يرون أن استخدام النسبة األكرب من الشباب الذين يسكنون عاصمة الوالية تظهر بيانات اجلدول أن      

 %30 ، مقابل%54وذلك بنسبة  الذي يقضونه مع األسرةثر على الوقت أالشبكات االجتماعية على اإلنترنت 

ولعل هذا ما ميكن إرجاعه إىل االرتباط الكبري بني  ،يسكنون خارج عاصمة الوالية عند الشباب الذين فقط
حيث أن استخدامهم املكثف هلذه  ،ومواقع الشبكات االجتماعية الشباب اجلامعي الذي يسكن عاصمة الوالية

املواقع جيعلهم يثقون فيها أكثر من الشباب األقل استخداما، حبيث يقيم هؤالء شبكة من العالقات االفتراضية 
جتعلهم ينتمون إىل جمتمعات افتراضية تعوضهم عن اتمعات الواقعية اليت ينتمون إليها، وهي يف نفس الوقت 

املختلفة اليت تبقى أمهها حرية التعبري والترفيه، ومن هنا تصبح األوقات اليت يقضيها حتقق هلم إشباعا حلاجام 
  .هؤالء الشباب يف هذه املواقع أكرب بكثري من تلك اليت يقضوا مع أسرهم

                                  

، مرجع سبق - واتمع الفرد على إلنعكاساتوا االستخدام دوافع يف دراسة-ة يااللكترون والدردشة احملادثة اتيمنتدإبراهيم بعزيز، ) 1(
  .167 ص ،ذكره
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فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  68ويتضح من خالل اجلدول رقم      

وبالتايل فإن قيمة  ،05.9أما قيمتها احملسوبة فهي  03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك عالقة ) 2كا(

 ذات داللة إحصائية بني متغري اإلقامة ومدى تأثري استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على الوقت 
  .هو فرض غري صحيح، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار أفراد العينةلدى  مع األسرة

  
يبني األسباب اليت جعلت استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت يؤثر على الوقت  69اجلدول رقم 

  :مع األسرة
  

  (%)التكرار والنسبة                

 اإلجابة 

  (%)النسبة  التكرار

 %50 21  وفرت التواصل

 %23.809 10  وفرت احلرية

 %26.190  11  وفرت اخلصوصية

  %100  42  اموع

  
تظهر بيانات اجلدول أن األغلبية من أفراد العينة الذين أجابوا بأم يقضون يف مواقع الشبكات االجتماعية      

               يرون أن السبب يف ذلك يعود ملا وفرته هذه املواقع  ،وقتا أطول من الذي يقضونه مع أفراد األسرة
، "احلرية"اختاروا  %23.809و ،"اخلصوصية"اختاروا  %26.190مقابل ، %50وذلك بنسبة  "تواصل"من 

أن أفراد العينة هم من فئة الشباب اجلامعي الذي يتميز مبهارات وكفاءات علمية وميكن تفسري هذه النسب ب
ويبحث عن مساحات للتواصل، والتفاعل مع غريه من الشباب الذين يقاربونه يف السن واالهتمامات 

 ذا فقد وجد يف هذه املواقع جماال، الثقافة، واالقتصاد، آرائه يف السياسة، يف واالنشغاالتواحلاجات 
ثل األب اجلزائري الرجل مي"حيث  ،الذي تفتقده الكثري من األسر اجلزائرية والعربية بشكل عام، للتواصل
عن التنظيم العائلي التقليدي بسلطة مطلقة وغري مشروطة على أبنائه، وأهم ما مييز العالقة بني اآلباء  املسؤول
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هو عدم التساوي فعلى اإلبن اإلحترام العميق والطاعة لوالديه مهما كان سنه، فهو مطالب بتقبل رأي  واألبناء
  .األب واخلضوع لطلباته بدون نقاش

 ال حيتاجون باستمرار إىل محايتهوبني أبنائه وهو يتعامل معهم انطالقا من أم أطففاألب يترك مسافة بينه      
وقيادته، وحيتل األب هذه املكانة من الشرع اإلسالمي، فالقرآن والسنة يؤكدان على الطاعة الكاملة للوالدين 

 تعطيه هذه احلقوق إضافة إىل فكرة أن األب يتكلم باسم مصلحة العائلة، وباسم التقاليد املوروثة واليت
، ومن هنا فالشباب كثريا ما يشتكون من نقص مساحات االتصال والتواصل وحياولون البحث )1("واإلمتيازات

، حيث جيدون من يستمع إليهم ويتفاعل معهم ويبادهلم مواقع الشبكات االجتماعية علىحات عن هذه املسا
  .اآلراء واالهتمامات

اليت جعلت استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت يؤثر على الوقت يبني األسباب  70اجلدول رقم 

  :مع األسرة حسب متغري اجلنس

  

  (%)التكرار والنسبة              

 اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 %50 21 %57.142 12 %42.857 09  وفرت التواصل

 %23.809 10  %19.047 04  %28.571 06  وفرت احلرية

 %26.190  11 %23.809 05 %28.571 06  وفرت اخلصوصية

  %100  42  %100  21  %100  21  اموع

  05.99=اجلدولية 2كا                        02=درجة احلرية                             0.9=احملسوبة 2كا          

  
أغلبية الشباب اجلامعي من أفراد العينة الذين أجابوا بأم يقضون وقتا يف مواقع تظهر بيانات اجلدول أن      

ما وفرته هذه يعود إىل الشبكات االجتماعية أطول من الذي يقضونه مع أسرهم، يرون أن السبب يف ذلك 
الذكور، عند  %42.857تعويض االتصال املفقود يف العائلة وذلك بنسبة مسح ب ،"تواصل"املواقع من 

ولعل هذا االرتفاع عند اإلناث ميكن تفسريه بأن اإلناث يف األسر اجلزائرية والعربية  ،عند اإلناث %57.142و

                                  

ورقة مشاركة ضمن امللتقى الوطين  ،–عنابة  –دراسة ميدانية مبدينة  األسريةيف العالقات  اإلنترنتتأثري االتصال عرب ، مسرية سطوطاح )1(
  .08، ص 2010أكتوبر  19، 18، سطيفجامعة األول حول تأثريات وسائل االتصال اجلديدة على األفراد واتمعات، 
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      أن العالقة اليت تربط األخ بأخته تتصف "عموما ال حيظني بنفس االهتمام الذي حيظى به الذكور حيث 
، ومن هنا تعاين اإلناث يف العموم )1("ك خضوع األختيف أغلب األحيان بعدم املساواة فأمام سيطرة األخ هنا

، ونقص املكانة مما جيعلهن يبحثن عن مساحات حرة للتعبري عن أنفسهن، وذا فهن داخل األسرة من التهميش
عكس الذكور الذين يتمتعون  انشغاالنجيدن يف هذه املواقع مساحات للتواصل وإبداء آرائهن والتعبري عن 

  .مبكانة أكرب داخل األسرة
عند اإلناث،  %23.809عند الذكور، مقابل  %28.571يف املرتبة الثانية بنسبة  "اخلصوصية"كما جاءت      

حيث أن الذكور أكثر حبثا عن مساحات توفر هلم السرية واخلصوصية يف االستخدام من اإلناث، وجاءت 
  .عند اإلناث %19.047عند الذكور، مقابل  %28.571الثالثة بنسبة  يف املرتبة "احلرية"

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  02أنه بدرجة حرية  70وجند من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن قيمة  ،0.9أما قيمتها احملسوبة فهي  ،05.99اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي أنه توجد عالقة ذات داللة 
الشبكات االجتماعية على اإلنترنت األسباب اليت جعلت استخدام أفراد العينة ولدى نس اجلبني متغري  إحصائية

  .على الوقت مع األسرة يؤثر
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

  . 09ص  مرجع سبق ذكره،، مسرية سطوطاح )1(
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  :حنو الثقافة الغربية االجتاهيبني تأثري استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على  71اجلدول رقم 
  

  (%)التكرار والنسبة                

 اإلجابة 

  (%)النسبة  التكرار

 %26 26  نعم

 %74 74  ال

  %100  100  اموع

  
رسخ يواقع الشبكات االجتماعية مل مل هماستخدام أن يرونأفراد العينة  تظهر بيانات اجلدول أن أغلب     
مقابل  ،%74وذلك بنسبة  ،أن الثقافة الغربية واألمريكية بشكل خاص أحسن من اجلزائريةباالعتقاد  ملديه
عطي االنطباع بأن اإلعتزاز بالثقافة اجلزائرية يعد أحد ما ي هذا، ولعل "نعم"الشباب الذين أجابوا بـ من 26%

       األمور الراسخة اليت مل تتأثر ولو نسبيا من تيارات العوملة الثقافية الغربية، رغم كل ما يستخدم من إمكانيات 
فإن تأثري هذه النسب  ، وعلى الرغم منثقافيا وفق نظرة الشمال املتقدممن الدول الغربية لتوحيد العامل 

استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على انتشار قيم الثقافة الغربية ظاهر للعيان يف خمتلف الدول العربية اليت 
من خالل خمتلف أشكال السلوكات واأللبسة وطريقة احلديث واليت أصبحت حتاكي  وذلك  ،من بينها اجلزائر

ل على هذا التأثر هو التزايد الكبري يف استخدام وال شك أن أكرب دليإىل حد بعيد السلوكات الغربية، 
عرفت تزايدا كبريا يف أعداد املستخدمني يف اجلزائر  اليتتكنولوجيا االتصال لدى الشباب السيما اإلنترنت 

مازالوا يف مرحلة " أن هؤالء الشباببفئة الشباب اجلامعي، وذهب أحد الباحثني إىل تربير الظاهرة  خاصة
    صاحب عادة ظهور أية وسيلة جديدة، مث ما يلبث أن يعود االستخدام إىل وضعه الطبيعي اإلنبهار الذي ي

     ، إال أن الظاهرة تتجاوز ذلك بكثري حيث أن استخدام الشباب هلذه التكنولوجيات )1("مع مرحلة النضج
ومعتقدات  املستوردة تعمق مفاهيماملضامني الثقافية "، حيث أن ال خيلو من مظاهر التأثر مبا حتمله من قيم غربية

قيم ومعايري ، وما تسوقه من األجنبيةمع الثقافات الوطنية باجتاه هيمنة الثقافة وعادات وسلوكات تتعارض 
ا يفسر ، وهذا ماجتماعية وتربوية، جتعل املواطن يهمل أمنوذجه الوطين متطلعا إىل تقليد األمنوذج األجنيب الوافد

                                  

  .273- 272، السعيد بومعيزة، مرجع سبق ذكره، ص ص، عزي عبد الرمحن )1(
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تطرق اللباس والتعامل والسلوك غري األخالقي وغري يف اتمعات املختلفة بية بروز بعض الظواهر الغر
  .)1("القيمي

 الدردشة أن روني ممن (30.5%) نياملبحوث من هامة نسبةهناك " وقد توصلت إحدى الدراسات إىل أن     
 نسبة أن ورغم م،وسلوكا معادا وتبين ةيالغرب الثقافات اعتناق وإىل ب،يالتغر إىل تؤدي قد اإللكترونية

نسبة  إىلت وصل ةيالغرب ميبالق والتمسك بيالتغر إىل تؤدي ال ةيلكتروناإل احملادثات بأن قالوا نيالذ
 أخالق على وذلك أحد، على فىخي أن كنمي وال واضح أثر هلا ةيلكتروناإل الدردشة أن إال ،(%69.5)

 ثيح والكالم، اللباس قةيطر يف خاصة ا،تبنوا وي تأثروني اليت ةيالثقاف األمناط عةيوطب األفراد، وسلوكات
 اةياحل يف اهلاستعما درجة إىل اللغة ذه التأثر إىل ؤديي دة،يعد مرات ويف لةيطو ملدة ةيأجنب بلغات ثياحلد أن

)2("االجتماعي طياحمل مع ةيوميال
ليست بالكبرية إال أنه ال شك أن هذه " نعم"ورغم أن نسبة الذين أجابوا بـ ،

    النسب ستتزايد خاصة مع اإلمكانيات املسخرة من الدول الغربية لفرض منوذجها الثقايف على باقي الدول 
  .ال سيما النامية منها، واإلمكانيات التكنولوجية اهلائلة اليت متلكها وتسخرها هلذا الغرض

أغلب أفراد العينة يعتقدون أن عاداتنا وتقاليدنا أحسن من عادات "ذهبت إحدى الدراسات إىل أن و     
لدى  )%67.63(لدى الذكور و )%67.35(من أفراد العينة بذلك، مثلتها نسبة  )%67.52(وتقاليد الغرب 

منهم أن بعض عادات الغربيني وتقاليدهم أحسن من عاداتنا  )%32.08(يف مقابل ذلك رأت نسبة  ،اإلناث
من اإلناث بذلك، ومل تر إال نسبة  )%32.08(من الذكور، ونسبة  )%31.63(وتقاليدنا، حيث أجابت نسبة 

  .)3("أن كل عادات الغربيني أحسن من عاداتنا وتقاليدنا )%0.40(جدا تكاد تكون معدومة قليلة 
  

  

  

  

  

                                  

  .141رحيمة الطيب عيساين، مرجع سبق ذكره، ص  )1(

، مرجع سبق -واتمع الفرد على واالنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة-ة يااللكترون والدردشة احملادثة اتيمنتدإبراهيم بعزيز،  )2(
  .168 ص ،ذكره

  .256رحيمة الطيب عيساين، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
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يبني تأثري استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على اإلجتاه حنو الثقافة الغربية  72اجلدول رقم 

  :حسب متغري اجلنس
  

  (%)التكرار والنسبة            

 

  اموع  أنثى  ذكر

 %26 26  12% 06 40% 20  نعم

 %74 74  88% 44 60% 30  ال

  %100  100 100% 50 100% 50  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                       01=درجة احلرية                   10.16=احملسوبة 2كا          

  
واقع الشبكات االجتماعية مل يرسخ مل همأن استخدام يرونأفراد العينة  أغلب تظهر بيانات اجلدول أن     
عند  88%عند الذكور و 60%وذلك بنسبة  ،أن الثقافة الغربية واألمريكية أحسن من اجلزائريةب االعتقاد ملديه

م أكثر  ،أكثر تأثرا بالغرب ماإلناث ولعل النسبة املنخفضة للذكور ميكن تفسريها بكوحيث ميتاز الذكور بأ
ومن هنا فهم يتطلعون إىل احلياة الغربية أكثر من اإلناث ويرون أن  ،رفضا للواقع والقيود والضغوط اليت متيزه

تقليد حياول الكثري منهم  وذا...عاماشبا ،تطلعام ،احلياة هناك توفر هلم حال لكل مشاكلهم، حاجام
      وحماولة التقرب منهم، وهذا ما يعد خطرا كبريا يساهم ...يف أكلهم، وطريقة حديثهم، ولباسهمالغرب 

     " عوملة الثقافة"حمو اخلصوصيات الثقافية احمللية، حيث تؤدي  ينتج عنهجتانس ثقايف  وإحداثيف التغريب 
إىل سيطرة ثقافة واحدة على العامل أمجع وهي الثقافة الغربية واألمريكية بصفة خاصة وهذا التوحيد العاملي 

تبدأ أعراض مي إىل ثقافة جمتمعه، ويشعر وكأنه ال ينت" للثقافة جيعل الشباب العريب واجلزائري بصفة خاصة
الناجتة عن كثرة  التملص من عادات جمتمعه وتقاليده، وتبدوا أعراض التشبث بالقيم الغربية، وأمناطهم الثقافية

   ، حيث أن العالقات املتكررة للذكور بأجنبيات سواء من أجل البحث )1("االتصال معهماالحتكاك م و
املناسبة أو حىت بدافع الفضول للتعرف على الثقافات الغربية، جيعلهم يتعودون على احلديث بلغات  عن الزوجة

ومن هنا وجب إجياد الطرق الناجعة ليس لصد هذا الغزو  ،أجنبية، وحياولون تقليدهم يف خمتلف جماالت الثقافة

                                  

ورقة مشاركة ضمن امللتقى الوطين ، نعكاساتاآلثار واإل: املفرط لوسائل االتصال احلديثة من طرف األفراداالستخدام بعزيز، إبراهيم  )1(
  .13 ، ص2010أكتوبر  19، 18سطيف، جامعة األول حول تأثريات وسائل االتصال اجلديدة على األفراد واتمعات، 
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ل تقوية ثقته واعتزازه بثقافته ووطنه على األقل حماولة احلفاظ على الشباب اجلزائري من خال وإمنا ،األجنيب
  .وجذوره

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  72ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن ، 10.16أما قيمتها احملسوبة فهي  ،03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(

احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك ) 2كا(قيمة 
حنو  االجتاهعلى  الشبكات االجتماعية تأثري استخدام مواقعبني متغري اجلنس ومدى  إحصائيةعالقة ذات داللة 

  .ر هو فرض غري صحيحوبالتايل فإن الفرض حمل االختبا، لدى أفراد العينة الثقافة الغربية
  

حنو الثقافة الغربية حسب  االجتاهالشبكات االجتماعية على اإلنترنت على  تأثري استخدام 73اجلدول رقم 

  :متغري اإلقامة
  
  (%)التكرار والنسبة              

 اإلجابة

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

 %37 26  22% 11 %30 15  نعم

 %63 74  78% 39 70% 35  ال

  100%  100 100% 50 100% 50  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                       01=درجة احلرية                    0.80=احملسوبة 2كا          

  
     لشبكات االجتماعية على اإلنترنتني أجابوا بأن استخدامهم لتظهر بيانات اجلدول أن أغلبية املبحوث     
عند الشباب  70%أن الثقافة الغربية واألمريكية أحسن من اجلزائرية وذلك بنسبة ب االعتقادرسخ لديهم يمل 

    ، ولكن على الرغم اعند الشباب الذين يسكنون خارجه 78%مقابل  ،الذين يسكنون يف عاصمة الوالية
ملحوظا لدى الذين تأثروا ذه ا أساس مكان اإلقامة نالحظ ارتفاع من ذلك وعند املقارنة بني الفئتني على

وذلك  - أحد أبرز خصائص العوملة الثقافية يوه- املواقع وأصبحوا يرون أن الثقافة الغربية أحسن من اجلزائرية 
، وهذا ما ميكن هاعند الذين يسكنون خارج 22%عند الذين يسكنون عاصمة الوالية مقابل  %30بنسبة 

بينها االستخدام املكثف للشباب يف عاصمة الوالية لإلنترنت وربطه تفسريه بالعديد من األسباب اليت من 
أدت مع مرور  ، كلها أسبابال سيما مع األجانب إضافة إىل طول مدة االستخدام ،للكثري من العالقات

  .الوقت لترسيخ تفوق الثقافة الغربية على اجلزائرية يف عقول بعض الشباب
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 0.05ومبستوى معنوي  01جند أنه بدرجة حرية  73على بيانات اجلدول رقم  )2كا(وبتطبيق معامل      

أما قيمتها احملسوبة فهي  ،03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(فإن  %95وبدرجة ثقة 

احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني ) 2كا(وبالتايل فإن قيمة  ،0.80
هو فرق ضئيل ناتج عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي أنه توجد 

حنو  االجتاهعلى لشبكات االجتماعية مواقع اتأثري استخدام ومدى  قامةاإلبني متغري  إحصائيةعالقة ذات داللة 
  .حسب أفراد العينة الثقافة الغربية

  

  :حنو اهلجرة االجتاهالشبكات االجتماعية على اإلنترنت على تأثري استخدام  يبني 74اجلدول رقم 
  

  (%)التكرار والنسبة                

 اإلجابة 

  (%)النسبة  التكرار

 %53.846 14  نعم

 %46.153  12  ال

  %100  26  اموع

  
تظهر بيانات اجلدول أن نسبة كبرية من الشباب الذين أجابوا بأن استخدامهم للشبكات االجتماعية      

أصبحوا يتجهون إىل التفكري يف اهلجرة بنسبة  ،جعلهم يرون أن الثقافة الغربية واألمريكية أحسن من اجلزائرية
  الذين ال يفكرون يف ذلك، ولعل هذا ما ميثل قمة التأثر بالثقافة الغربية، حيث  %46.153مقابل  ،53.846%

وليس اهلجرة الشرعية فحسب بل عرف  ،يف ظل العوملةأن الرغبة يف اهلجرة أضحت أهم مميزات هذا العصر 
طر املوت ، حيث يعرض الشباب نفسه خل"ظاهرة احلراقة" غري شرعيةالعصر احلايل تنامي ما يعرف باهلجرة ال

 أخطر انعكاسات العوملة على التفكري أين يصل حد اإلنبهار بالغرب  أحد هيللوصول إىل الضفة الغربية، و
     ، ويغامر بنفسه من أجل السفر للمجهول، وهذا ال يقتصر لدرجة تصبح حياته ال معىن هلاعند الشباب 

ات اجلامعية، كل هذا حيدث نتيجة التغريب على الشباب الذي مل يكمل تعليمه بل حىت الشباب حامل الشهاد
فئة الشباب باخلصوص، وجيعلهم يتخلون عن ثقافتهم والذي ميس  ،عوملة الثقافة أنتجتهالثقايف الذي 

وخصوصيتهم، ويتنكرون من عادام وحضارم ويتشبثون بالقيم الغربية، وينجر عن هذا االخنداع بالثقافة 
اللغة األم،  إمهال، واهتمام بلغتهم إىل درجة ...)سلوكات، عادات، لباس(الغربية، اهتمام بالغ بكل ما يفعلونه 
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وراء استعمال اللغات األجنبية قبل تعلم اللغة الوطنية، حيث جند أن الشباب يف أغلب الدول  بسبب الركض
تفقري وينجر عن كل هذا " العربية مييل إىل استخدام كلمات من أجنبية  ما يؤثر على استخدام اللغة األصلية،

  .)1("والتفكري احلر االصطالحللغة املستعملة وبالتايل حيدث عجز يف القدرة على 
  

تأثري استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على اإلجتاه حنو اهلجرة حسب  يبني 75اجلدول رقم 

  :متغري اجلنس
  

  (%)والنسبة التكرار              

 اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 %53.846 14  66.666% 04 50% 10  نعم

 %46.153 12  33.333% 02 50% 10  ال

  %100  26 100% 06 100% 20  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                     01=درجة احلرية                        0.49=احملسوبة 2كا          

  
تظهر بيانات اجلدول أن نسبة كبرية من الشباب اجلامعي الذي تأثر تفكريه من جراء استخدام الشبكات      

وأصبح يرى أن الثقافة الغربية أحسن من اجلزائرية أصبح يفكر يف اهلجرة وذلك  ،االجتماعية على اإلنترنت
     م من أن عدد اإلناث الذين تأثرواوعلى الرغ ،عند اإلناث 66.666%عند الذكور مقابل  50%بنسبة بـ

نسبة الذكور، اهلجرة أكرب من يف ن فكري نأصبح لوايتمن استخدام هذه املواقع أقل من الذكور إال أن نسبة ال
ولعل هذا ما ميكن تفسريه بالتقنيات اهلائلة ملواقع الشبكات االجتماعية وغريها من تكنولوجيا االتصال احلديثة 
اليت فرضت منطا ثقافيا معينا يتميز بالتركيز على فئة الشباب بصفة خاصة، السيما ما يتعلق بالصورة املضيئة 

حيث تصورها على أا متساوية متاما  ، تعيشها املرأة يف الدول الغربيةاليت تقدمها هذه املواقع عن الوضعية اليت
مع الرجل وتشغل مناصب عليا وتعيش حرية مطلقة وال تعاين من أي نوع من أنواع التهميش بل إن القانون 

مي حيمي كل حقوقها ويضمن هلا كرامتها، كل هذا يغري اإلناث السيما اجلامعيات اللوايت يتميزن مبستوى عل

                                  

، مرجع سبق - واتمع الفرد على واالنعكاسات االستخدام دوافع يف دراسة-ة يااللكترون والدردشة احملادثة اتيمنتدإبراهيم بعزيز،  )1(
  .117 ص ،ذكره
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، يف ظل إمكانيانوكفاءات عالية، مما جيعلهن يرين أن الدول الغربية هي املكان الوحيد الذي يناسب 
  .بصفة خاصة فئة اإلناثو ،التهميش الذي تعاين منه الكفاءات اجلامعية يف اجلزائر والبالد العربية بصفة عامة

  هناك فروقا واضحة "أن  إىل أشارتحيث  ،نتائج خمالفة ملا توصلنا إليه رحيمة عيساين إىلذهبت  ولقد     
، فقد عرب عن حالة الشعور واإلناثغتراب والتفكري باهلجرة بني الذكور يف التعبري عن حاالت الشعور باال

   من اإلناث اللوايت عربن  )%39.69( ةمقابل نسبمن الذكور،  )%72.11(داخل اتمع احمللي نسبة بالغربة 
من الذكور الرغبة يف اهلجرة خارج الوطن بعد التخرج، فيما أبدت  )%62.24(عن ذلك، كما أبدت نسبة 

من اإلناث عدم اهلجرة، فيما فضلت  )%61.24(من اإلناث، وفضلت نسبة  )%38.36(نفسها نسبة الرغبة 
  .)1("الوطنخارج فقط من الذكور عدم اهلجرة ) %37.76(نسبة 

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  75ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن قيمة  ،0.49، أما قيمتها احملسوبة فهي 03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي أنه توجد عالقة ذات داللة 
لدى أفراد  حنو اهلجرة االجتاه علىمواقع الشبكات االجتماعية تأثري استخدام بني متغري اجلنس ومدى  إحصائية

 .العينة
  
  

  

  

  

  

  

  

                                  

  .262رحيمة الطيب عيساين، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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حنو اهلجرة حسب  االجتاهالشبكات االجتماعية على اإلنترنت على  يبني تأثري استخدام 76اجلدول رقم 

  :متغري اإلقامة
  

  (%)والنسبة التكرار             

 اإلجابة

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

 %53.846 14  63.636% 07  %46.666 07  نعم

 %46.153 12  36.363% 04 %53.333 08  ال

  %100  26 100% 11 100% 15  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                        01=درجة احلرية                             0.71=احملسوبة 2كا          

  
تظهر بيانات اجلدول أن نسبة كبرية من األفراد الذين يسكنون يف عاصمة الوالية ال يفكرون يف اهلجرة      

        فعلى الرغم من أن استخدامهم ملواقع الشبكات االجتماعية جعلهم يعتقدون  ،%53.333وذلك بنسبة 
الذين  %46.666يف اهلجرة، مقابل  تفكرهم ال أن النسبة األكرب منإال  ،أن الثقافة الغربية أحسن من اجلزائرية

خارج عاصمة الوالية يفكرون  ونيسكن نمن الشباب الذي 63.636%نسبة  يفكرون يف اهلجرة، يف حني جند
ن يف ذلك، ولعل هذه النسبة املرتفعة لدى الشباب الذي ونفكريال  فقط الذين 36.363%يف اهلجرة مقابل 

أن  كماخارج عاصمة الوالية متثل الفئة اليت تستخدم مواقع الشبكات االجتماعية بكثافة كبرية،  ونيسكن
م وتقف عائقا حتد من حريته بصفة خاصة اببالشوالقيود والضغوط اليت يعاين منها سكان البلديات الريفية 

البطالة وانتشار الفقر ونقص  ، إضافة إىل أن هذه البلديات عادة ما تعاين من كثرةأمام أحالمهم وطموحام
بالد العربية عامة، المما يدفع الشباب إىل اليأس وتصبح نظرته متشائمة عن الوضع يف  ،املرافق الترفيهية والثقافية

وحتقيقا  كل مشاكلهمن  اخالصالذي يرى فيه  بالنسبة إليههي احلل الوحيد  ويف نفس الوقت تصبح اهلجرة
  .آلماله وطموحاته

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  76ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن قيمة  ،0.71أما قيمتها احملسوبة فهي  ،03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي أنه توجد عالقة ذات داللة 
  .حنو اهلجرة االجتاهنترنت على تأثري استخدام الشبكات االجتماعية على اإلومدى  اإلقامةبني متغري  إحصائية
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  :يبني املظاهر الغربية اليت رسختها الشبكات االجتماعية على اإلنترنت لدى أفراد العينة 77اجلدول رقم 
  

  (%)التكرار والنسبة                

 اإلجابة 

  (%)النسبة  التكرار

 %08.208 11  اللباس

 %09.701 13  األكل

 %05.223  07  املشروبات

  15.671%  21  األغاين

  38.805%  52  املاديات

  22.388%  30  السلوكات والتصرفات

  %100  134  اموع

  
املالحظ على بيانات اجلدول هو أن هناك فئة من املبحوثني اختارت أكثر من إجابة وهلذا جاء جمموع      

      تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة تفضل ، كما تكرارا "134"التكرارات أكرب من حجم العينة 
       ولعل  38.805%ذلك بنسبة و...) السيارات، املنازل(املتمثلة يف " املاديات"من املظاهر الثقافية الغربية 

هذا ما جيسد التأثري الكبري لظاهرة العوملة، اليت يعد أحد أهم خصائصها تشجيع الثقافة االستهالكية املادية، 
 ويصبح هم اإلنسانعلى حساب اجلانب الروحي املعنوي، فيتحول كل شيء إىل سلع قابلة للبيع والشراء، 

     ستخدمها اإلنسان جمرد وسائل ي مناليت حتولت و ،هو احلصول على هذه املادياتيف هذه احلياة الوحيد 
ورغم أن الثقافة االستهالكية ليست جديدة، بيد أا أصبحت يف التسعينات "إىل غايات يسعى إليها، يف حياته 

عطيات وسلع الثقافة االستهالكية،  األكثر رواجا فلم حيدث يف التاريخ أن أصبح العامل مقبال على رموز وم
، كما أنه مل حيدث يف السابق أن متكنت الثقافة االستهالكية من الوصول إىل قطاعات كما هو مقبل عليها اآلن

األفراد والشعوب من كل املستويات االجتماعية، ويف كل القارات، ورغم رواجها بني كل الشرائح واسعة من 
على هذا النوع من السلع  إقباالباعتبارها الفئة األكثر  )1("تتوجه بشكل خاص للشباب االجتماعية إال أا

   على كل جديد والرغبة يف املغامرة والتجريب، ولعل  إقبالواخلدمات نظرا ملا تتميز به مرحلة الشباب من 
يعجبون  22.388%ما جيسد انتشار عوملة الثقافة على نطاق واسع وتغلغلها يف أوساط الشباب هو أن ما نسبته 

                                  

  .49رحيمة الطيب عيساين، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(
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شد أنواع التأثر، حيث أن اإلحتكاك املستمر بالغرب عن طريق بسلوكات وتصرفات الغرب وهو ما ميثل أ
الدردشة معهم والتعرف على خصائص الثقافة الغربية، واستعمال لغتهم، وحماولة اإلندماج فيهم، كل هذا أدى 
مبستخدمي الشبكات االجتماعية على اإلنترنت لإلعجاب حد اإلنبهار بكل ما يصدر عن الغرب من تصرفات 

حىت ولو كانت ال تناسب ثقافة اتمع الذي يعيش فيه أولئك الشباب، بل حىت  ،مناط التفكريوسلوكات وأ
لوب مولع بتقليد املغ"خلدون  ابنولو كانت تتناىف مع املنطق، واألخالق والذوق السليم، فكما يقول 

ويله إىل وحدة ومن هنا فإن مسامهة الشبكات االجتماعية على اإلنترنت يف حتجيم العامل وحت، "الغالب
سيطرة الثقافات اليت متلك املؤهالت املالية اإلعالمية والتكنولوجية، فأصبحت الثقافة الغربية  إىلمتجانسة، أدى 

   وبصفة خاصة األمريكية هي ثقافة كل العامل دون متييز خلصوصيات معينة، مع إلغاء كل احلواجز والقيود 
وسائل اإلعالم التقليدية قد سامهت يف إلغاء املسافات، فإن دور اليت تعوق حتقيق هذا اهلدف، فإن كانت 

  .التطبيقات احلديثة لإلنترنت يتجاوز ذلك بكثري
وسائل انتقال الثقافة، واليت ال تقل أمهية عن الوسائل  إحدىاألغاين، وهي  15.671%وقد اختارت      

األخرى، ألن الفيديو كليبات املصورة ال تنقل أغاين فقط بل أفكارا ولغات وسلوكات ومنط عيش اإلنسان 
              لألكل، اللباس، واملشروبات فلم حتظى إال بنسب اهتمام ضئيلةالغريب بصفة عامة، أما بالنسبة 

 .%05.223، %08.208، %09.701 لتوايلوهي على ا

حد ينكر التأثري العاملي للثقافة الغربية على العامل، وإن بدا هذا التأثري سطحيا يف بعض أومن هنا فال "     
        ، )1("وأمناط االستهالك، إال أنه حيمل معه تأثريا على الفكر والثقافة بصورة عامة ،ااالت كاأللبسة

، ويف نفس الوقت "سلوكات وتصرفات الغرب"ـجليا من خالل ارتفاع نسبة املعجبني بوهذا ما ظهر 
  .ألكل، اللباس، واملشروباتمبظاهر أخرى كا للمعجبنياالخنفاض النسيب 
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يبني املظاهر الغربية اليت رسختها الشبكات االجتماعية على اإلنترنت لدى أفراد العينة  78اجلدول رقم 

  :حسب متغري اجلنس
  
  (%)التكرار والنسبة            

 اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 %08.208 11  10.144% 07 %06.153 04  اللباس

 %09.701 13  15.942% 11 %03.076 02  األكل

 %05.223  07 07.246% 05 %03.076 02  املشروبات

  15.671%  21 %13.043 09  %18.461 12  األغاين

  38.805%  52 %26.086 18  %52.307 34  املاديات

  22.388%  30 %27.536 19  %16.923 11  السلوكات والتصرفات

  %100  134 %100 69 %100 65  اموع

  11.07=اجلدولية 2كا                        05=درجة احلرية                  15.66=احملسوبة 2كا          

  
بنسبة " املاديات"تظهر بيانات الدراسة أن أغلبية الذكور اختاروا من بني املظاهر الغربية اليت تعجبهم      

يعكس بشكل واضح ميول الرجل إىل اجلانب املادي، وذلك شيء طبيعي ألنه  االختيارولعل هذا ، 52.307%
إعجاب الشباب اجلامعي من الذكور باملاديات اليت يعيش عليها  كما أن ،املكلف األول باإلنفاق على البيت

يعد انعكاسا طبيعيا للحاجات اليت يشعرون ا، حيث أن افتقادهم هلذه األشياء ...الغرب من سيارات ومنازل
       وعملت  ،الشبكات االجتماعية على اإلنترنت هذه احلاجات وقد استغلتهو ما جعلهم يعجبون ا، 

      داخل خمتلف اتمعات السيما على نطاق واسع يع النمط االستهالكي وانتشار هذا السلوك على تشج
يف املرتبة الثانية بنسبة فقد حلت األغاين أما ما جيسد أحد أهم خصائص عوملة الثقافة،  يف الوطن العريب، وهو 

واألغاين متثل سفرية الدولة فهي ال تنقل أغنية فحسب بل ثقافة متكاملة من لغة، سلوكات ، 18.461%
اللباس، األكل، ، ومل حتظى كل من %16.923، مث جاءت السلوكات والتصرفات يف املرتبة الثالثة بنسبة ..وقيم

  .%03.076، %03.076، %06.153واملشروبات إال باهتمام ضئيل لكل منها 
، ولعل هذا %27.536 بـ" السلوكات والتصرفات"لنسبة لإلناث فقد اختارت أكرب نسبة منهن أما با     

اإلعجاب نابع يف األساس من تأثريات تكنولوجيات االتصال احلديثة ومواقع الشبكات االجتماعية بصفة 
على رسم صورة خاصة، اليت جاء دورها مكمال ملا جاء يف اإلعالم التقليدي، فإذا كان هذا األخري قد عمل 



290 

 

فهو الطيب الذي حيب اخلري  ،الكمال صفاتذهنية لإلنسان الغريب على أنه ذلك اإلنسان الذي جتتمع فيه كل 
مما جيسد شخصية اإلنسان املثايل لدى سكان العامل الثالث والدول العربية بشكل  ،والقوي الذكي يف آن واحد

خاص، فقد عملت مواقع الشبكات االجتماعية على ترسيخ هذه القيم لدى الشباب العريب واجلزائري بصفة 
    . .املباشر بالغرب والتكلم بلغتهم، والتعرف على أفكارهم وعقائدهم لالحتكاكخاصة، وأتاحت الفرصة 

كما أن أكثر إقباال          الفتيات بشكل خاص نظرا لكون أكثر عاطفية من الذكور،  إعجابمما يثري 
اإلناث بنسبة  لدىيف املركز الثاين  "املاديات"وقد جاءت على الدردشة وتكوين العالقات االجتماعية، 

متثل رموزا ...) هومربغر، بيزا (ل ، حيث أصبحت مأكوالت مث15.942%بنسبة  "املأكوالت"، مث 26.086%
بنسبة  "املشروبات"و، 10.144%بنسبة  "اللباس"و %13.043بنسبة  "األغاين"لنمط ثقايف مهيمن، مث 

%07.246.  
ولعل أهم ما يالحظ على بيانات اجلدول أن انتشار قيم العوملة الثقافية الغربية قد مشلت بعض ااالت      

انتشار الثقافة االستهالكية والثقافة املبنية على املاديات، كما أا أدت إىل عوملة دون أخرى حيث أدت إىل 
السلوكات وأساليب التصرف، وبدت جماالت أخرى كاألكل واملشروبات أقل تأثرا من مظاهر العوملة الثقافية 

  .الغربية

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  05أنه بدرجة حرية  78ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن  ،15.66فهي ، أما قيمتها احملسوبة 11.07اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(

احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك ) 2كا(قيمة 
نت الشبكات االجتماعية على اإلنتر ملظاهر الغربية اليت رسختهااعالقة ذات داللة إحصائية بني متغري اجلنس و

  .، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيحأفراد العينة حسب
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  :الشبكات االجتماعية على اإلنترنت عرب يبني امللفات املفضل اإلطالع عليها 79اجلدول رقم 
  

  (%)التكرار والنسبة                

 اإلجابة 

  (%)النسبة  التكرار

 41.739% 48  نصية

 58.260% 67  مسعية بصرية

  %100  115  اموع

  
وهلذا جاء جمموع  إجابةاملالحظ على بيانات اجلدول هو أن هناك فئة من املبحوثني اختارت أكثر من      

تظهر بيانات اجلدول أن أكرب فئة من أفراد العينة تفضل ، كما تكرارا "115"التكرارات أكرب من حجم العينة 
امللفات "الذين يفضلون  41.739%، مقابل 58.260%وذلك بنسبة  "امللفات السمعية البصرية"االطالع على 

، ولعل تفضيل الشباب اجلامعي للملفات السمعية البصرية مرده إىل الثقافة الشفوية اليت انتشرت بكثرة "النصية
التقليدية السيما التلفزيون قد ساهم يف انتشار الثقافة  اإلعالمة األخرية، حيث أن استخدام وسائل يف اآلون

السمعية البصرية اليت تتميز يف الغالب بالتركيز على ثقافة الصورة واحلركة دون النصوص، وقد عملت مواقع 
الشبكات االجتماعية على تكريس هذه الثقافة وتعميقها أكثر لدى الشباب بصفة خاصة، حيث حيمل جهاز 

     من خصائص التلفزيون ويفوقه من خالل تعميق مبدأ التفاعلية، ودور املتلقي يف التحكم احلاسوب الكثري
يف خمتلف احملتويات االتصالية، إضافة إىل أن الكثريين يعتربون أن املطالعة تأخذ وقتا طويال، وباعتبارهم شبابا 

علق مبجال دراستهم، وإمنا يف إطار جامعيني ال ميلكون الكثري من الوقت خاصة إذا كانت هذه امللفات ال تت
اهتمامات أو ثقافة عامة، كما أن الكثري منهم يعترب امللفات السمعية البصرية أكثر إيضاحا من امللفات النصية، 
 إضافة إىل توفر عناصر اإلثارة والتشويق اليت متيز امللفات السمعية البصرية وجتعلها أكثر جاذبية وأكثر واقعية 

  .ق وأقرب إىل متثيل الواقعيف عرض احلقائ
 معا، آن يف املرئية املسموعة الرسالة لصاحل تصب اجلماهري جذب رهانات كل اإلعالمية النواحي فمن"     
      فقط، الصورة أو فقط، الصوت تأثري مرات يفوق باحلركة املصحوبتان والصورة الصوت تأثري أن ذلك

 إخباريا عليها اجلماهري اعتماد يف التليفزيونية القنوات تفوق يفسر ما وهو وحدها، املطبوعة الكلمة أو

 – التعبري هذا صح إن- ) الفيديو صحافة (أن بيد الراديو، وحمطات املطبوعة الصحافة من كل عن وإعالميا
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 اإلعالم عن أخرى مبيزة تنفرد املشاة املواقع من وغريه يوتيوب يف املتوفرة الفيديو ملفات إىل يشري الذي
 البحث بعد يريده الذي الفيديو ملقطع يتعرض أن املستخدم بوسع حيث الالتزامنية، خاصية وهي التليفزيوين

   . )1("يشاء مكان أي ويف يشاء وقت أي يف عنه

 فالتوصيل يتوقف، مل اجلديدة والتكنولوجيات للوسائل املتسارع التطوير فإن التقنية الناحية من وأما     
 تغيري إمكانية على وينطوي املعلومات، تكنولوجيا يف قفزة أحدث هو النقال اهلاتف خالل من الفيديوي

 الصحافة كلية يف اجلديد اإلعالم أستاذ "جرالنيك جيف" قول حد على ا التنبؤ ميكن ال بطرق اتمع
 ساحة يف هائلة بسرعة تنتشر بدأت 3Gs الثالث اجليل من النقالة اخللوية فاهلواتف كولومبيا، جبامعة

 الترفيهية واملواد والربامج واملعلومات األخبار على احلصول على القدرة إىل ذلك ويؤدي العاملية، االتصاالت
     اآلن اخللوي اهلاتف يفعله م 1945 عام السمعي اال يف الترانزستور راديو فعله ما إن السلكي، عامل يف
 عالية الكامريات باستخدام الفيديوية املواد إنتاج أو البث باستقبال يتعلق فيما سواء البصري الفيديو جمال يف

 أمهها متعددة، مواقع على الكمبيوتر أجهزة عرب أو النقالة اهلواتف عرب آخرين إىل إرساهلا مث ومن اجلودة،
  السينمائية األفالم أو تليفزيونية قنوات من املنقولة األفالم أو اهلواة، أفالم عرض يف املتخصصة املواقع تلك
  .)2(آخره إىل

وميكن حتميل امللفات السمعية البصرية إما من مواقع متخصصة يف حتميل الفيديو، مثل موقع يوتيوب      
"YouTube"  أو مواقع تقدم خدمات عامة، ويف نفس الوقت تقدم خدمات حتميل الفيديو والصور         

  ."MySpace"أو ماي سبيس  "Facebook"مثل فايسبوك 
  
  
  
  
  
  

                                  

  .527، مرجع سبق ذكره، ص اإلنترنت شبكة على يوتيوب ملوقع اجلامعي الشباب استخداماتأمني،  الواجد عبد رضا) 1(
  .املكان نفسه )2(
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الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري  عربيبني امللفات املفضل اإلطالع عليها  80اجلدول رقم 

  :اجلنس
  

  (%)التكرار والنسبة            

 اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 41.739% 48 56.923% 37 %22 11  نصية

 58.260% 67  43.076% 28 %78 39  مسعية بصرية

  %100  115 100% 65 %100 50  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                        01=درجة احلرية                      14.15=احملسوبة 2كا          

  
 ،%78وذلك بنسبة  "امللفات السمعية البصرية"تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية الذكور يفضلون حتميل      

، يف حني تفضل النسبة األكرب من اإلناث "امللفات النصية"فقط من الذكور الذين يفضلون حتميل  %22مقابل 
يفضلن حتميل امللفات السمعية البصرية، وميكن  43.076%، يف مقابل 56.923%بنسبة  "امللفات النصية"حتميل 

وعلى العموم هم أقل اهتماما  ،تفسري هذا اإلختالف بني اجلنسني بكون الذكور أكثر رغبة يف اإلثارة واحلركة
بالدراسة، كما أم أقل رغبة يف املطالعة عكس اإلناث اللوايت جندهن أكثر رغبة يف الدراسة، بل إن الدراسة 

        يعود  ،متثل أحد أهم األولويات عند اإلناث، ومن هنا فإن ارتفاع نسبة حتميل اإلناث للملفات النصية
يف األساس إىل كون هذه امللفات تساعدهن يف دراستهن، ويعد االهتمام الكبري من جانب الذكور بامللفات 

ثقافة "ية البصرية أو كما يطلق عليها بـلثقافة السمعا جتسيدا النتشار" ملفات الفيديو"السمعية البصرية 
         احلرف ثقل انتقال"لعصر احلايل تكريسا لثقافة العوملة بكل أشكاهلا حيث يشهد اواليت تعد  ،"الصورة

 اجلديدة األجيال قناعة لعدم وذلك الصورة، عصر يف جدوى ذات الكتابة تعد مل حيث الصورة، إىل
 ثقافة أو العامة الثقافة ترى ما مبقدار وجديته األدب ثقافة ترى ال"أصبحت فئة الشباب  وذا ،)1("بالقراءة

        الفظيعة لكترونيةاإل عالناتواإل كليب والفيديو اجلديدة والسينما التلفزيونية بالدراما املتمثلة الصورة،
 أننا واملؤسف الرؤية، أدوات معها تتغري اليت الصور من وغريها اجلديدة النشر ووسائل لكترونيةاإل املواقع يف

                                  

تكنولوجيا : اإلعالم اجلديد" :ضمن كتاب ،اجلديد اإلعالم وسائل التفاعلي عرب اإلتصال يف كمتغري الثقافةالقضاة،  أمحد حممد )1(
  .468ص  ،2009البحرين،  :، منشورات جامعة البحرين"لعامل جديد...جديدة
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 الفضائية احملطات مئات جند حني يف يطالعها أو يشتريها من جند وال الكتب مبئات يومياً تدفع املطابع نرى
 الكتاب غياب والنتيجة وساعات، ساعات أمامها للتمترس وتدفعهم األجيال تستقطب لكترونيةاإل واملواقع

  .)1("واألذواق والتمييز النقد على القدرة على ينعكس ما وهو الصورة، وحضور

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  80ويتضح من خالل اجلدول رقم      

وبالتايل فإن قيمة ، 14.15أما قيمتها احملسوبة فهي  03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك عالقة ) 2كا(

 امللفات املفضل اإلطالع عليها عرب الشبكات االجتماعية على اإلنترنتبني متغري اجلنس و إحصائيةذات داللة 
 .، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيححسب أفراد العينة

  

الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري  عربيبني امللفات املفضل اإلطالع عليها  81جلدول رقم ا

  :اإلقامة
  

  (%)والنسبة التكرار              

 اإلجابة

  اموع  خارج عاصمة الوالية  يف عاصمة الوالية

 43.478% 48  %46 23 %38.461 25  نصية

 58.260% 67 %54 27 %61.538 40  مسعية بصرية

  %100  115 100% 50 %100 65  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                           01=احلريةدرجة                           0.64=احملسوبة 2كا          

  
وذلك بنسبة  "امللفات السمعية البصرية"تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة تفضل حتميل       

للشباب الذين يسكنون  %54مقابل  ،عند الشباب اجلامعي الذين يسكنون يف عاصمة الوالية 61.538%
الوالية، ولعل هذا االرتفاع لدى الشباب الذين يسكنون يف عاصمة الوالية ميكن تفسريه خارج عاصمة 

                                  

 468 ص ،مرجع سبق ذكره القضاة، أمحد حممد )1(

  
  



295 

 

  بالعديد من األسباب من بينها جودة خدمات اإلنترنت يف عاصمة الوالية ألن امللفات السمعية البصرية عادة
    عدد مشتركي اإلنترنت  ارتفاعإىل سرعة تدفق عالية باملقارنة مع امللفات النصية، باإلضافة إىل  ما حتتاج

 ولو استغرق يوما كامال  حتميل أي ملف مهما كان حجمه، حىتمن ميكن  مبا ،عاصمة الواليةيف من البيت 
  .أو أكثر

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  81ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن قيمة  ،0.64أما قيمتها احملسوبة فهي  ،03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

أي أنه توجد عالقة ذات داللة عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، 
 .حسب أفراد العينةامللفات املفضل اإلطالع عليها عرب مواقع الشبكات االجتماعية و إحصائية بني متغري اإلقامة

 

  يبني نوع امللفات السمعية البصرية املفضل اإلطالع عليها عرب الشبكات االجتماعية  82اجلدول رقم 

  :على اإلنترنت
  

  (%)التكرار والنسبة              

 اإلجابة 

  (%)النسبة  التكرار

 07,534% 11  العنف واحلركة

 19,178% 28  الرومانسية

 45,205% 66  الفكاهية

 13,698% 20  اجلنسية

 14,383% 21  اخلروج عن املألوف

  %100  146  اموع

 

وهلذا جاء جمموع  إجابةاملالحظ على بيانات اجلدول هو أن هناك فئة من املبحوثني اختارت أكثر من      
       تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة تقبل ، كماتكرارا "146"التكرارات أكرب من حجم العينة 
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املرتفعة ميكن تفسريها بكون الشباب ولعل هذه النسبة  45,205% وذلك بنسبة "الفكاهية"على ملفات الفيديو 
ومن هنا فإن أغلب  ،بصفة عامة السيما اجلامعي يبحث عن الترفيه يف ظل الضغوط واملشاكل اليت يعاين منها

  الشباب يقبل على ملفات الفيديو اليت حتمل لقطات غريبة أو مضحكة ومسلية، أو بعض الربامج الفكاهية 
  ....الكامريا اخلفية، أو حىت بعض اخلطابات املضحكة لشخصيات فنية أو سياسيةاليت مت بثها يف التلفزيون أو 

    وهذا طبيعي لكون الشباب 19,178%  بنسبة "ملفات الفيديو الرومانسية"ولقد جاء يف املرتبة الثانية      
        كما مت التطرق إليه سابقا -يف هذه املرحلة مييل إىل هذا النوع من امللفات، حيث أن مرحلة الشباب 

عادة تكون متأججة العواطف يعيش فيها الشباب فترة عدم استقرار عاطفي،  - يف خصائص مرحلة الشباب
" ثقافة الصورة"ـوانتشاره على نطاق واسع با ارتبط ظهوره اليتعلى هذا النوع من امللفات،  إقباالجتعله أكثر 

اليت ظهرت مع ظهور التلفزيون، ولعب التطور التكنولوجي الكبري الذي عرفته خمتلف وسائل االتصال دورا 
السيما مواقع كبريا يف تشجيع هذا النوع من امللفات الذي ينتشر بكثرة على مواقع اإلنترنت عموما و

املرتبة الثالثة بنسبة  "خارج عن املألوف"هو  ملفات الفيديو اخلاصة بكل ما، مث احتلت الشبكات االجتماعية
هو جديد خارج عن املألوف نظرا للفضول الكبري الذي مييز  ، حيث يبحث الشباب عن كل ما%14,383

املرتبة الرابعة بنسبة  "امللفات اخلاصة باجلنس"هذه املرحلة وكذا حب اإلكتشاف، بينما احتلت 
إىل أن هناك فئة كبرية  إضافةهي نسبة معتربة إذا ما قارناها بطبيعة اتمع اجلزائري احملافظ، هذا و  ،%13,698

امللفات "منها باحلرج، مث جاءت  إحساساقد تقبل على هذا النوع من امللفات وال تفصح عن هذا اإلقبال 
إىل توفر هذا النوع من امللفات ، وقد تعود هذه النسبة املنخفضة 07,534%بنسبة  "اخلاصة بالعنف واحلركة

  .بكثرة يف وسائل أخرى وحىت وسائل اإلعالم التقليدية
 املأخوذة املقاطع"ويف دراسة متت يف البحرين حول امللفات املفضلة لدى الشباب اجلامعي توصلت إىل أن      
 تليها )57.9%( بلغت مئوية بنسبة الدراسة عينة الشباب لدى تفضيال األكثر هي التليفزيونية الربامج من

 واألفالم املسرحيات من املأخوذة الفنية واملقاطع )53.3%( بنسبة والنادرة اهلامة اإلخبارية السياسية املقاطع
 بنسبة الدينية املوضوعات تلتها ،)41.1%( بنسبة الرياضية املوضوعات مث ،)52.3%( بنسبة واألغاين

            ،)21.4%( بلغت تفضيل نسبة على جنسية مقاطع على حتتوى اليت امللفات وحصلت ،)%27.1(
           ألبنائهم أو ألنفسهم معروفني غري أشخاص يعدها اليت امللفات تلك وهي الشخصية، الفيديوهات مث
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      الدراسة، عينة من )07.4%( بلغت تكرار بنسبة غريبة أو كوميدية مواقف على وحتتوى أصدقائهم، أو
  .)1("بديل من أكثر اختيار بإمكام كان املبحوثني أن عتباراإل يف األخذ مع
  

الشبكات  البصرية بعد اإلطالع عليها عرب يبني كيفية التعامل مع امللفات السمعية 83اجلدول رقم 

  :االجتماعية على اإلنترنت
  

  (%)التكرار والنسبة                  

 اإلجابة 

  (%)النسبة  التكرار

 %22.047 28  تكتفي باالطالع

 %54.330 69  حتملها على جهاز الكمبيوتر

 %23.622 30  حتملها على هاتفك أو أي جهاز آخر

  %100  127  اموع

  
املالحظ على بيانات اجلدول هو أن هناك فئة من املبحوثني اختارت أكثر من إجابة وهلذا جاء جمموع      

تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة ال تكتفي ، كما تكرارا "127"التكرارات أكرب من حجم العينة 
، ولعل %54.330باإلطالع على ملفات الفيديو املفضلة لديها وإمنا تقوم بتحميلها على جهاز الكمبيوتر بنسبة 

 هذا ما ميكن تفسريه بالتعلق الكبري للشباب ذا النوع من امللفات السمعية البصرية، حيث يقومون بتحميلها
لتكرار مشاهدا عدة مرات أو تبادهلا مع أصدقائهم، مث جاء يف املرتبة الثانية األفراد الذين يقومون بتحميلها 

      "تكتفي باإلطالع فقط"، وأخريا الفئة اليت %23.622 بنسبة "اهلاتف اخلاص أو أي جهاز حتميل آخر"على 
  .%22.047وال تقوم بالتحميل بنسبة 

الكبري ذه امللفات،  همارتباطعلى إن قيام أغلبية أفراد العينة بتحميل امللفات بعد اإلطالع عليها لدليل -     
ومن هنا فهو ارتباط بالثقافة السمعية البصرية اليت تعد أحد أوجه العوملة الثقافية وأحد خصائصها وهي ثقافة 

 .معمم بني أفراد اتمعتتميز بتسطيح الوعي، ونشر الثقافة االستهالكية كنموذج 

                                  

  .530، مرجع سبق ذكره، ص اإلنترنت شبكة على يوتيوب ملوقع اجلامعي الشباب استخداماتأمني،  الواجد عبد رضا) 1(
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يبني كيفية التعامل مع امللفات السمعية البصرية بعد اإلطالع عليها عرب الشبكات  84اجلدول رقم 

  :االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اجلنس
  

  (%)والنسبة التكرار                

 اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 %22.047 28 20% 12 %23.880 16  تكتفي باالطالع

 %54.330 69  61.666% 37 %47.761 32  حتملها على جهاز الكمبيوتر

حتملها على هاتفك أو أي جهاز 

  آخر

19 28.358% 11 %18.333 30 23.622% 

  %100  127 %100  60 %100 67  اموع

  05.99=اجلدولية 2كا                      02=درجة احلرية                     2.660=احملسوبة 2كا          

  
باإلطالع، فهم إما يقومون  ونمن كال اجلنسني ال يكتفالعينة أفراد اجلدول أن أغلب تظهر بيانات      

  عند اإلناث،  61.666%عند الذكور، ونسبة  %47.761وذلك بنسبة  ،بتحميل امللفات على جهاز الكمبيوتر
عند اإلناث، وأهم  18.333%عند الذكور، مقابل  %28.358أو على اهلاتف أو أي جهاز آخر للتحميل بنسبة 

ملقارنة بني الذكور واإلناث هو أن الذكور أقل حتميال على جهاز الكمبيوتر من اإلناث وأكثر ما يالحظ عند ا
كثر حبثا            أولعل هذا ما ميكن تفسريه بكون الذكور  ،آخرحتميل حتميال على اهلاتف اخلاص أو أي جهاز 

من اإلناث، وهو ما يؤكد النتائج السابقة، ألن التحميل على جهاز الكمبيوتر يعين أن بإمكان  اخلصوصية عن
آخر،  إذا كانت على اهلاتف أو أي جهاز أي أحد من أفراد األسرة أن يطلع على تلك امللفات، على خالف

، أما نسبة الذين أجابوا بأم اثا يقومون بتحميله أكثر من اإلنخاصة وأن بعض الذكور مييلون إىل إخفاء م
  .عند اإلناث 20%عند الذكور، و %23.880يكتفون باإلطالع فبلغت 

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  02أنه بدرجة حرية  84ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن  ،2.660أما قيمتها احملسوبة فهي  ،05.99اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(

  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج) 2كا(قيمة 
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عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي أنه توجد عالقة ذات داللة 
لفات السمعية البصرية بعد اإلطالع عليها عرب مواقع الشبكات كيفية التعامل مع املبني متغري اجلنس و إحصائية

  .حسب أفراد العينةاالجتماعية 
  

  :يبني اإلنزعاج إذا اطلع أحد أفراد األسرة على امللفات السمعية البصرية يف حال حتميلها 85اجلدول رقم 
  

  (%)التكرار والنسبة                

 اإلجابة 

  (%)النسبة  التكرار

 %32 32  نعم

 %68 68  ال

  %100  100  اموع

  
تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة ال يرتعجون إذا اطلع أحد أفراد األسرة على امللفات اخلاصة      

أجابوا بأم يرتعجون عندما يطلع أحد على امللفات اليت قاموا بتخزينها،  %32مقابل   68%م وذلك بنسبة
إال أن نسبة الذين يرتعجون تعترب مرتفعة ولعل هذا يعود  ،النسبة األكرب ال ترتعج من ذلكوعلى الرغم من أن 

ثقافة الفردانية واخلصوصية، واالستخدام املنفرد على انتشار ثقافة العوملة اليت تشجع يف األساس  إىلباألساس 
 .بصفة عامة، واإلنترنت بصفة خاصة تصالااللوسائل 
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يبني اإلنزعاج إذا اطلع أحد أفراد األسرة على امللفات السمعية البصرية يف حال حتميلها  86اجلدول رقم 

  :حسب متغري اجلنس

  

  (%)والنسبة التكرار            

 اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 %32 32 %22 11 %42 21  نعم

 %68 68  %78 39 %58 29  ال

  %100  100 %100  50 %100 50  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                        01=درجة احلرية                   04.58=احملسوبة 2كا          

  
تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة ال يرتعجون إذا اطلع أحد أفراد العائلة على امللفات اليت قاموا      

من الذكور  %42 نسبته ماأن عند اإلناث، يف حني  %78 عند الذكور مقابل %58ا، وذلك بنسبة حميلهبت
نظرا  باإلناثفقط من اإلناث، وميكن تفسري هذا االرتفاع لدى الذكور مقارنة  %22يرتعجون يف مقابل 

      لألسباب املتعلقة باخلصوصية، والفردانية، واللتان تعدان من خصائص العوملة حيث يعترب الفرد أن هذه 
على امللفات السمعية  إقباالأكثر الذكور  خاصة وأنمن اخلصوصيات اليت ال ينبغي لآلخرين اإلطالع عليها، 

الذكور  كما أن ،80رقم النصية كما بينه اجلدول على امللفات  إقباالعكس اإلناث اللوايت هن أكثر  ،البصرية
  امللفات اإلباحية  أحوال كثرية مع قيمنا مثليقومون بتخزين بعض امللفات اليت حتمل قيما قد ال تتناسب يف 

، ومن هنا فهم يتحرجون من حمتوى هذه اإلنسانيةاليت تتضمن لقطات مرعبة أو مؤذية للمشاعر  تلك أو
  .وخاصة إذا كان من أفراد العائلة ،امللفات وال حيبون أن يطلع عليها أحد

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  86ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن ، 04.58أما قيمتها احملسوبة فهي  ،03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(

احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك ) 2كا(قيمة 
اإلنزعاج إذا اطلع أحد أفراد األسرة على امللفات ومدى أفراد العينة جنس ة ذات داللة إحصائية بني متغري عالق

  .، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيحالسمعية البصرية يف حال حتميلها
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السمعية البصرية يف حال يبني أسباب اإلنزعاج إذا اطلع أحد أفراد األسرة على امللفات  87اجلدول رقم 

  :حتميلها

  

  (%)التكرار والنسبة                

 اإلجابة 

  (%)النسبة  التكرار

 %65.625 21  أمر خاص

 %34.375 11  تتحرج من حمتوى امللفات

  %100  32  اموع

  
       تظهر بيانات اجلدول أن النسبة األكرب من أفراد العينة الذين ال حيبون أن يطلع أحد أفراد األسرة      

وهذا ما يعد أحد  %65.625وذلك بنسبة  "أمرا خاصا"ذلك بأم يعتربونه  ربرونعلى امللفات اخلاصة م ي
    الفردانية واخلصوصية، كما أن  تشجيع قيمهذه األخرية اليت تقوم على أساس العوملة الثقافية، خملفات أهم 

والشك أن حترجهم نابع من أن هذه  "من حمتوى هذه امللفاتيتحرجون "أجابوا بأم  %34.375ما نسبته 
الذي يعد أحد  امللفات حتمل قيما غري مقبولة يف اتمع اجلزائري، ولعل أكثر القيم الغري مقبولة هي اجلنس

الغربية، فهو وإن كان شيئا مباحا يف الدول الغربية إال أنه يعد يف ثقافتنا اجلزائرية، وديننا أشهر قيم العوملة 
اإلسالمي أحد احملظورات اليت يعد احلديث عنها أو ممارستها خارج إطار الزواج الشرعي إخالال بالقانون 

 .والدين، والعرف
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يبني أسباب اإلنزعاج إذا اطلع أحد أفراد األسرة على امللفات السمعية البصرية يف حال  88اجلدول رقم 

  :حسب متغري اجلنس حتميلها

  

  (%)والنسبة التكرار            

 اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 %65.625 21 %72.727 08 %61.904 13  أمر خاص

 %34.375 11  %27.272 03 %38.095 08  تتحرج من حمتوى امللفات

  %100  32 %100  11 %100 21  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                       01=درجة احلرية                           0.35=احملسوبة 2كا          

  

أن األغلبية من كال اجلنسني تعترب أن السبب األساسي النزعاجها من إطالع أحد  دولتظهر بيانات اجل     
              وال حيبون أن يطلع أحد  "األمر خاص"أفراد األسرة على امللفات اخلاصة م، هو اعتبار أن هذا 

نسبته ناث، ويرى ما عند اإل %72.727مقابل  ،عند الذكور %61.904على خصوصيام، وذلك بنسبة 
من اإلناث، ولعل ارتفاع نسبة  %27.272مقابل  ،"يتحرجون من حمتوى امللفات"من الذكور أم  38.095%

اليت يراها الغربية على بعض القيم  إقباالمللفات لدى الذكور مرده إىل كوم أكثر االذين يتحرجون من حمتوى 
يف حني أن االناث أقل إقباال على هذا النوع من ملفات ...اتمع سلبية، مثل قيمة اجلنس، قيمة العنف

  .النتائج اليت توصلنا إليها سابقا هؤكدتالفيديو، وهو ما 

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  88ويتضح من خالل اجلدول رقم      
وبالتايل فإن قيمة  ،0.35أما قيمتها احملسوبة فهي  ،03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
  احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج ) 2كا(

عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض صحيح، أي أنه توجد عالقة ذات داللة 
سرة على امللفات السمعية األإذا اطلع أحد أفراد  االنزعاجأسباب وأفراد العينة جنس بني متغري  حصائيةإ

 .حسب أفراد العينة البصرية يف حال حتميلها
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  :يبني مدى سلبية ملفات الفيديو على الشبكات االجتماعية على اإلنترنت 89اجلدول 

  

  (%)التكرار والنسبة                

 اإلجابة 

  (%)النسبة  التكرار

 %88 88  نعم

 %12 12  ال

  %100  100  اموع

  
تظهر بيانات اجلدول أن األغلبية من أفراد العينة يرون أن ملفات الفيديو على مواقع الشبكات االجتماعية      

الذين يرون أن هذه املواقع ال حتمل قيما سلبية تضر بثقافة  %12مقابل ، %88حتمل قيما سلبية وذلك بنسبة 
ع الفيديو اليت حتمل على مواقع الشبكات ا تتضمنه بعض مقاطيعود ملاتمع اجلزائري، ولعل السبب يف ذلك 

ملقاطع الفيلمية اليت تروج كا ،من قيم خمالفة لثقافات الدول العربية واإلسالميةاالجتماعية على اإلنترنت 
مشاهد عنف مثل رجل يتعرض للضرب املربح والركل باألقدام، أو فتيات  أوللجنس، أو عمليات اغتصاب، 

، إضافة إىل ما حتمله اإلعالنات من صور مشينة، تروج ...أو الضرب والركل أسرهنيتعرضن للعنف من أفراد 
قيم العوملة الغربية البعيدة تروج لذلك من السلوكات اليت  ملختلف أشكال العنف، واجلنس واإلباحية، إىل غري

    لقيم الغربية كل البعد عن ثقافتنا اجلزائرية العريقة، ومن هنا فإن الشباب اجلامعي واعي كل الوعي ذه ا
  .نترنت ولعل ذلك يعود يف األساس للمستوى العلمي الذي يتميز بهاليت تبثها بعض املواقع االجتماعية على اإل

ما يالحظ على هذه النتائج هو وجود نظرة مزدوجة لدى الشباب ملواقع الشبكات االجتماعية  أهملعل و     
ومن جهة أخرى يقبلون على هذا النوع من املواقع،  ،فهم من جهة واعون بأا تعمل على نشر قيم غربية

الثقافية العربية اليت تهم هم إال حمصلة لبيئ ويرى بعض الباحثني يف تفسري هذه الظاهرة أن هؤالء الشباب ما
 االنبهار فيعود أن هذهإىل التكنولوجيا الوافدة من الغرب بنظرة االنبهار والتخوف يف نفس الوقت، أما  تنظر"

        هذه الوسائل ومن مث فإن املغلوب عادة ما يقلد الغالب وينبهر به،  إنتاجتنتج أو تساهم يف  الثقافة العربية ال
وف على القيم واملوروثات والتقاليد والسلوكيات اليت متيز هذه الثقافة عن غريها، أما التخوف فمربره اخل
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         األولياء مثال، وقد يؤدي سوء استخدامها  إشرافوهذه االزدواجية تؤثر على استخدامها بعيدا عن 
  .)1("لبعض ألن ذلك مساس بقيم اتمع وثقافته من جهة أخرىإىل اإلحساس بالذنب عند ا

 

  :يبني مدى سلبية ملفات الفيديو على الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اجلنس 90اجلدول 

  

  (%)والنسبة التكرار            

 اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 %88 88 %80 40 %96 48  نعم

 %12 12  %20 10 %04 02  ال

  %100  100 %100  50 %100 50  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                         01=درجة احلرية                         06.04=احملسوبة 2كا          

 

تظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد العينة يرون أن ملفات الفيديو اليت تبث على مواقع الشبكات      
عند اإلناث، ولعل النسبة املرتفعة لدى  %80مقابل  ،عند الذكور %96االجتماعية حتمل قيما سلبية بنسبة 

وبالتايل فهم أكثر معرفة بالسلبيات إضافة  ،الذكور ميكن تفسريها بكوم أكثر فضوال وزيارة ملختلف املواقع
  .إىل أم أكثر تصفحا للمواقع احملضورة كما سبق توضيحه

 الشباب نسبة أن إىل البحرينالدراسات اليت أقيمت يف  إحدىوعلى خالف ما توصلنا إليه، ذهبت      
 حيث )38.3%( بلغت يوتيوب وخاصة األفالم، مقاطع عرض مواقع على التحفظ بعض أبدى الذي اجلامعي
 عامال يكون ال حىت خالله من املقدم احملتوى على رقابة هناك يكون أن ينبغي ولكن جيد، املوقع بأن ذكروا

 حتتل جنسية ملفات على الحتوائه نظرا السائدة، والثقافة العامة األخالقيات على السليب التأثري عوامل من
     الصريح، اجلنس عرض عدم على املوقع على القائمني حرص من بالرغم الرئيسية وصفحته املوقع واجهة

  .عاما عشر ثالثة عن تقل أعمارهم أن يذكرون من أمام امللفات بعض حجب أو

 أن املبحوثني من )27.1%( ذكر حيث ،سلبية قيما املوقع أعطوا تقريبا العينة ربع أن الدراسة أوضحت كما

 .السابقة للتربيرات السائدة، واألخالقيات بالقيم ويضر سيء، املوقع

                                  

  .274- 273عبد الرمحن عزي، السعيد بومعيزة، مرجع سبق ذكره، ص ص،  )1(
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 عرض موقع بفلترة العربية احلكومات تقوم أن مع املبحوثني من )46.7%( أن الدراسة نتائج وبينت     
 أنه املبحوثني بعض ذكر حيث للموقع، آمن تصفح العريب للمستخدم يتوفر حىت يوتيوب الفيديو مقاطع
  .)1(جنسية مقاطع على املوقع واجهة الحتواء نظرا املرتل، يف أو األسرة نطاق يف املوقع تصفح يتجنب

فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  01أنه بدرجة حرية  90ويتضح من خالل اجلدول رقم      

وبالتايل فإن ، 06.04أما قيمتها احملسوبة فهي  ،03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
هناك  احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس ) 2كا(قيمة 

سلبية ملفات الفيديو على مواقع بني متغري اجلنس ورأي املبحوثني حول مدى  إحصائيةعالقة ذات داللة 
  .، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيحالشبكات االجتماعية

  
يبني مدى سلبية ملفات الفيديو على الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري  91اجلدول 

  :اإلقامة

  

  (%)والنسبة التكرار            

 اإلجابة

  اموع  عاصمة الواليةخارج   يف عاصمة الوالية

 %88 88 %96 48 %80 40  نعم

 %12 12  %04 02 %20 10  ال

  %100  100 %100  50 %100 50  اموع

  03.83=اجلدولية 2كا                        01=درجة احلرية                    06.04=احملسوبة 2كا          

  
الشبكات االجتماعية  أن ملفات الفيديو اليت تبث على العينة يرونتظهر بيانات اجلدول أن أغلبية أفراد      

عند  %96عند الشباب الذين يسكنون يف عاصمة الوالية، مقابل  %80على اإلنترنت حتمل قيما سلبية بنسبة 
الشباب اجلامعيني الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية، ولعل النسبة املرتفعة لدى اجلامعيني الذين يسكنون 

إىل كون هذه املناطق تتميز بأا حمافظة بدرجة كبرية، كما تتميز بسيادة  إرجاعهاخارج عاصمة الوالية، ميكن 

                                  

  .532، مرجع سبق ذكره، ص اإلنترنت شبكة على يوتيوب ملوقع اجلامعي الشباب استخداماتأمني،  الواجد عبد رضا )1(
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األفراد، وتعد احملك الرئيسي الذي يفرقون به بني احلسن الكثري من القيم واألعراف اليت تسري منط معيشة هؤالء 
كما أم  ،والقبيح، السيء واجليد، عكس سكان عاصمة الوالية عموما الذين هم أكثر ارتباطا ذه الوسائل

  . هو جديد أقل التزاما باألعراف والتقاليد، وأكثر انفتاحا لتقبل كل ما

 0.05ومبستوى معنوي  01يتضح أنه بدرجة حرية  91على بيانات اجلدول رقم  )2كا(وبتطبيق معامل      

أما قيمتها احملسوبة فهي  ،03.83اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(فإن  %95وبدرجة ثقة 

احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، ) 2كا(وبالتايل فإن قيمة ، 06.04
سلبية ملفات الفيديو ورأي املبحوثني حول مدى  اإلقامةبني متغري  إحصائيةأي أنه ليس هناك عالقة ذات داللة 

  .، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيحعلى مواقع الشبكات االجتماعية
  

  :يبني القدرة على التخلي على الشبكات االجتماعية على اإلنترنت مستقبال 92اجلدول 
  

  (%)التكرار والنسبة              

 اإلجابة 

  (%)النسبة  التكرار

 %19 19  نعم

 %51 51  ال

 %30  30  ال أدري

  %100  100  اموع

  
ال ميكن أن يستغنوا عن مواقع الشبكات االجتماعية  أن أغلبية أفراد العينة يرون أمتظهر بيانات اجلدول      

 حىت مع السلبيات اليت تقوم بنشرها، وبرروا ذلك بأننا يف عصر العوملة وال ميكن أن نرجع للوراء، وأن احلل 
ال يكمن يف التخلي عن هذه الوسائل والتوقف عن استخدامها، بقدر ما يكمن يف إجياد السبل املثلى للتعامل 

أن التنشئة األسرية اجليدة بإمكاا أن جتنب الشباب أي آثار سلبية ميكن أن تنجم عن استخدام  معها، كما
هي القاعدة األساسية  اإلسالميهذه املواقع، حيث يرون أن التربية السليمة على الثقافة اجلزائرية، والدين 

  .حلماية اتمع والشباب بصفة خاصة من خطر عوملة الثقافة
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أم ينوون فعليا التوقف عن استخدام هذه املواقع بصفة ائية ألا إل من الشباب  %19 تهنسبوذهب ما      
السلبية  اتأثرياا فإن احلل الوحيد حسبهم لتجنب حتمل قيما غربية تضر بثقافة اتمع اجلزائري وقيمه، ومن هن

        بني ما قدمته هلم هذه املواقع  ونمتردد هممن الشباب ف %30 تهنسبما ، أما مقاطعتها ائيايكمن يف 
      على القيم والثقافة احمللية، السلبية تأثرياا ، وبني ...من تقريب للمسافات واملشاركة يف خمتلف امللفات

من تطورات، مبا حيدث يف املستقبل  إىل أن التوقف عن استخدام هذه املواقع مرهونكما ذهب البعض منهم 
مرتبط حبداثة الوسيلة، حيث يف الوقت احلايل طرف الشباب من االنبهار الذي تالقيه الشبكات االجتماعية  ألن

وسيلة يف بدايتها حتدث انبهارا عند اجلمهور لكن سرعان ما يتعود عليها األفراد وتصبح جمرد أدوات  أن أي
  .لتحقيق وظائف حمددة ال أكثر

اليت توصلت إىل أن  "Facebook"راسة حول استخدامات فايسبوك وتتفق نتائج هذه الدراسة مع د     
بأن املوقع قد يتعارض مع الثقافة، والقيم واملبادئ السائدة يف الدول العربية لكنهم رغم "يقر الشباب العريب 

فعال هذا ال ميكن أن يستغنوا عن املوقع اقتناعا منهم بأن منط استخدامهم هو الذي حيدد ما إذا كان املوقع 
  .)1("يعارض الثقافة، القيم املتعارف عليها يف اتمعات العربية، أم ال

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

                                  

  .، مرجع سبق ذكرهفورار منيألاحممد  )1(
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يبني القدرة على التخلي على الشبكات االجتماعية على اإلنترنت مستقبال حسب متغري  93اجلدول 

  :اجلنس

  

  (%)والنسبة التكرار            

 اإلجابة

  اموع  أنثى  ذكر

 %19 19  10% 05 28% 14  نعم

 %51 51  52% 26 50% 25  ال

 %30  30 38% 19 22% 11  ال أدري

  %100  100 %100  50 %100  50  اموع

  05.99=اجلدولية 2كا                       02=درجة احلرية                       06.38=احملسوبة 2كا          

  
   ال ميكن أن يستغنوا عن الشبكات االجتماعية  ميرون أأن أغلبية أفراد العينة تظهر بيانات اجلدول      

عند اإلناث،  52%عند الذكور، مقابل  50%على اإلنترنت حىت مع السلبيات اليت تقوم بنشرها، وذلك بنسبة 
عند اإلناث، ويف املركز  38%عند الذكور، مقابل  22% واملقدرة بـ" ال أدري"تليها نسبة الذين أجابوا بـ

عند  10%عند الذكور، مقابل  28%بنسبة مستقبال األخري الذين أجابوا أم سيستغنون عن هذه املواقع 
  .اإلناث

ولعل أهم ما يالحظ على هذه البيانات أن النسبة األكرب اليت حددت موقفها بعدم التوقف عن االستعمال      
 38% فمثلت فيها اإلناث النسبة األكرب بـ" ال أدري"لفئة اليت أجابت بـ، أما اواإلناثمتقاربة بني الذكور 

     وهذا ما ميكن تفسريه بكون اإلناث أكثر ترددا، فهن يعني سلبيات هذه املواقع  ،عند الذكور 22% مقابل
الراهن، ويف نفس الوقت ال يستطعن التخلي عن استخدامها، كوا أصبحت من األدوات الضرورية يف العصر 

فقط  %10مقابل  %28 أما الذين قرروا التخلي عن هذه املواقع مستقبال فشكل الذكور النسبة األكرب بـ
كثرية توفر الذكور على منافذ  ، واليت من بينهاوهذا ما ميكن تفسريه مبا سبق ذكره من أسباب ،لإلناث

ومن هنا  ،للتسلية والترفيه، بينما يشعر اإلناث بامللل بسبب الفترات الطويلة اليت يقضينها يف البيت ومتعددة
  .عن هذه املواقع مستقبال فإن الذكور أكثر قدرة على التخلي
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فإن  %95وبدرجة ثقة  0.05ومبستوى معنوي  02أنه بدرجة حرية  93ويتضح من خالل اجلدول رقم      

وبالتايل فإن ، 06.38أما قيمتها احملسوبة فهي  ،05.99اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) 2كا(
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أنه ليس هناك ) 2كا(قيمة 

         مواقع الشبكات االجتماعية  القدرة على التخلي علىبني متغري اجلنس و إحصائيةعالقة ذات داللة 
  .، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار هو فرض غري صحيحمستقبال
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  االستنتاجات العامة والتوصيات: املبحث اخلامس

  

  :بعد حتليل وتقييم البيانات توصلنا إىل النتائج التالية

والتحاور  لتقاءباالتسمح لألفراد  افتراضيةمبثابة جمتمعات على اإلنترنت الشبكات االجتماعية  تعد- 01

وتقاسم  وتكوين العالقات االجتماعية مع أفراد من خمتلف دول العامل، مبا ميكن من تبادل وجهات النظر

  .أنواع امللفاتوكذا خمتلف  االهتمامات

ما يدل على أن  وهذا  ،بكثافة كبريةعلى اإلنترنت الشبكات االجتماعية  راد العينةفأ أغلبية يستخدم- 02

 هذه املواقع صفة اجلماهريية  أضفتنشاط أساسي لدى أغلبية أفراد العينة، حيث  وهواقع هذه املاستخدام 

  .على اإلنترنت

    هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني متغري جنس أفراد العينة وكثافة استخدام الشبكات االجتماعية - 03

     نظرا لألوقات الطويلة  ورعلى اإلنترنت، حيث أن اإلناث أكثر كثافة يف استخدام هذه املواقع من الذك

 .اليت يقضيها اإلناث يف البيت، إضافة إىل عدم وجود منافذ أخرى للتسلية

كبرية منهم يستخدموا حيث أن نسبة يف التعامل مع هذه املواقع،  م خربة معتربةلديه ية أفراد العينةأغلب- 04

استخدام يف  اخلربةمكان إقامة أفراد العينة وأثبتت النتائج وجود داللة إحصائية بني كما  ،"منذ سنتني"

         خربة أكثرحيث أن الشباب الذين يسكنون يف عاصمة الوالية الشبكات االجتماعية على اإلنترنت، 

ربط هذه  تأخروقد يعود ذلك إىل  ،من الشباب الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية هذه املواقعيف استخدام 

 .إىل قلة خدمات اإلنترنت وضعفها إضافة املناطق باخلطوط اهلاتفية واإلنترنت،

أكثر الشبكات االجتماعية استخداما من طرف  "YouTube" مث يوتيوب "Facebook"يعد فايسبوك - 05

األسباب اليت جتعل تعترب الدردشة من أهم ظرا ملا يوفرانه من خدمات ومزايا، كما الشباب اجلامعي اجلزائري ن

مث إنشاء اموعات  ،توبنسبة أقل حتميل امللفا ،الشبكات االجتماعية الشباب اجلامعي يقبل على مواقع

  .االجتماعية

اإلناث عند مواظبة مع وجود  ،"يوميا"نترنت الشبكات االجتماعية على اإل لبية أفراد العينة يستخدمونأغ- 06

  .الذكور لألسباب املذكورة سابقا منأكثر 

وهذا ما ميكن تفسريه بكون أفراد  لبية أفراد العينةغاملفضل لالستخدام لدى أ الوقت "السهرة"متثل فترة - 07

لب أوقات فراغ يف الفترة الصباحية، ومن هنا االعينة هم من فئة الشباب اجلامعي وبالتايل فهم ال ميلكون يف الغ



311 

 

إضافة إىل أن نوعية االتصال يف الفترة الليلية تكون أفضل وأقل  ،وقت الفراغ بالنسبة إليهم "السهرة"متثل فترة 

  .تشويشا، مقارنة باألوقات األخرى حيث يشتد االزدحام يف اخلطوط اهلاتفية

متغري  حسبيف وقت استخدام مواقع الشبكات االجتماعية أثبتت نتائج الدراسة أن هناك اختالفا - 08

الذين يسكنون يف عاصمة الوالية، بينما متثل فترة  الوقت املفضل للشباب "السهرة"حيث متثل فترة  ،اإلقامة

الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية، وذلك لعدة د العينة من الشباب البية أفرغالوقت املفضل لدى أ "الظهر"

البيت بالنسبة للشباب الذين يف اإلنترنت من  اشتراكاسبة الذين ميلكون من بينها اخنفاض نواليت  ،اعتبارات

  .يسكنون خارج عاصمة الوالية

تفوق "طويلة ملدة  على اإلنترنت د العينة الشبكات االجتماعيةايستخدم الشباب اجلامعي من أفر- 09

    ، ونفس الشيء بالنسبة للشبابالذكورلإلناث اللوايت يقضني وقتا أطول من مع بعض التفوق  ،"الساعتني

  .الشباب الذين يسكنون خارج عاصمة الواليةعلى حساب من عاصمة الوالية 

 املرتبة "نترنتمقاهي اإل"واحتلت  "من البيت"مواقع الشبكات االجتماعية يستخدم أغلبية أفراد العينة - 10

      ملشتركني الواسع لإلنترنت، وتطور عدد ا االنتشاراملرتبة الثالثة، وهو ما يدل على  "اجلامعة"ا احتلت الثانية بينم

على كل  والتسهيالت اليت اختذا احلكومة اجلزائرية من أجل تعميم اإلنترنت اإلجراءاتمن منازهلم، نتيجة 

  .البيوت اجلزائرية

، حيث يفضل أغلبية أفراد العينة "دانيةباخلصوصية والفر"بكات االجتماعية يتميز استخدام مواقع الش- 11

  .منفردين هااستخدام

التعارف "مث  "تقاسم امليوالت واالهتمامات"، و"احلصول على معلومات ومعارف"، و"الترفيه"ميثل - 12

     الشبكات االجتماعية  شباب اجلامعي يقبلون على استخدامدوافع اليت جتعل الأهم ال "وتكوين صداقات

  .نترنتعلى اإل

             احلصول "، مث "الترفيه"ثل ميهناك اختالفات بني الذكور واإلناث يف جمال دوافع االستخدام، حيث - 13

أهم  ،"التواصل مع األصدقاء القدامى"مث  "ربط عالقات مع اجلنس اآلخر"مث  ،"على معلومات ومعارف

  ،"الترفيه"، مث "معلومات ومعارفاحلصول على "يف حني متثل كل من  ،االشباعات اليت يبحث عنها الذكور

  .هلذه املواقع أهم دوافع استخدام اإلناث ،"تقاسم امليوالت واالهتمامات"مث 

       ،"حاجة املعلومات إشباع"مث ، "اآلراء حبرية إبداء" مث ،"املشاركة يف مناقشة القضايا الراهنة"متثل - 14

أهم االشباعات اليت حيصل عليها الشباب اجلامعي من خالل استخدامه  ،"من القلق والضغوطالتخلص "مث 

 .للشبكات االجتماعية على اإلنترنت
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باألعمال  ةاخلاص"مث  ،"الصفحات اخلاصة بالثقافة احمللية"مث  ،"الصفحات اخلاصة بالرياضة"تعترب - 15

الصفحات املفضلة لدى  ،"بالثقافة اجلنسيةاخلاصة "وأخريا  ،"اخلاصة باألزياء واملوضة"، مث "السينمائية العاملية

  .الشباب اجلامعي حسب أفراد العينة

الصفحات اخلاصة "متغري اجلنس على الصفحات املفضلة لدى الشباب اجلامعي حيث يفضل الذكور  يؤثر- 16

          ،"احملليةالصفحات اخلاصة بالثقافة "يف حني متثل ، "باألعمال السينمائية العاملية اخلاصة"مث  ،"بالرياضة

  .الصفحات املفضلة لدى اإلناث ،"اخلاصة باألزياء واملوضة"مث 

يف االطالع على ما ينشر على مواقع الشبكات  ةإن عملية التفاعل لدى أغلبية أفراد العينة جمسد- 17

نسبة كبرية مستبعدا خاصة وأن  ،أمرا ومن هنا فإن احلديث عن تفاعل حقيقي يعد ،لتعليق فقطا+االجتماعية

مواقع الشبكات  مث جاء يف املرتبة الثالثة الفئة النشطة اليت تقوم بالنشر على ،أجابت بأا تكتفي باإلطالع

  .حلمالت التوعية يف املرتبة األخرية االنضمامبينما حل نشاط  ،جمموعات اجتماعية إنشاءمث  ،االجتماعية

 ،ط الذي يقوم به أفراد العينةايف التأثري على طبيعة النشيلعب كل من متغري اجلنس واإلقامة دورا كبريا - 18

شر على مواقع الشبكات ين أوحيث توصلنا إىل أن الذكور أكثر نشاطا وتفاعال من اإلناث مع ما يبث 

جمموعات  إنشاءو ،النشر بعض األنشطة التفاعلية مثلويظهر ذلك من خالل ارتفاع نسبة االجتماعية، 

لدى عند الذكور أكثر من اإلناث، كما تشهد هذه األنشطة ارتفاعا حلمالت التوعية  االنضماماجتماعية، و

  .لوالية أكثر من الذين يسكنون خارجهاالشباب الذين يسكنون يف عاصمة ا

الشبكات  وقع طارئ منعهم من استخدام  حاليف "ال حيسون بشيء"أجاب أغلبية أفراد العينة أم - 19

 فئة، يف حني مل تشكل "حتس مبلل"فئة أخرى و ،"حتس بفراغ وقلق"نترنت، مث هناك فئة االجتماعية على اإل

متغري اجلنس أظهرت النتائج أن نسبة الذين ال حيسون  تأثري عن، وإال نسبة ضئيلة "حيسون باكتئاب"الذين 

وهو  ،اإلناثمن الذكور أكثر من شيء يف حال وقع طارئ منعهم من استخدام مواقع الشبكات االجتماعية ب

      ةأكثر من الذكور، ولعل ما يربهن على ذلك أكثر هو النسبة املرتفع املواقعذه  لإلناثما يبني االرتباط الكبري 

  الشباب الذين يسكنون ، وعن تأثري متغري اإلقامة فقد توصلت النتائج إىل أن "مبلل"يشعرن  اللوايت من اإلناث

مبواقع الشبكات االجتماعية من الذين يسكنون خارجها، حيث أن نسبة الذين يف عاصمة الوالية أكثر ارتباطا 

        من خارج عاصمة الوالية أكرب من الشباب الذين يسكنون يف حال عدم االستخدام  "بشيء حيسونال "

  .لدى سكان عاصمة الوالية "مبلل"، وكذا "حيسون بفراغ وقلق"يف عاصمة الوالية، إضافة إىل ارتفاع الذين 
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ص يعلى استخدام وسائل اإلعالم التقليدية حبيث أدى إىل تقل مواقع الشبكات االجتماعية أثر استخدام- 20

 ، بل أن نسبة ال بأس ا أصبحت األوقات اليت خيصصها الشباب اجلامعي هلذه الوسائل لدى فئة كبرية منهم

  .  تتابع وسائل اإلعالم التقليديةال

ا على أن أهم القيم وغربية واتفق اجيمع أغلبية أفراد العينة على أن مواقع الشبكات االجتماعية حتمل قيم- 21

  ."اخلروج عن الدين"مث  "اجلنس"، أما السلبية فهي "املشاركة"مث  "احلرية"الغربية اإلجيابية هي 

أهم املواضيع اليت تثري اهتمام  "السياسية"مث  ،"االجتماعية"، مث "الثقافية"مث  ،"الرياضية"متثل املوضوعات - 22

الشباب اجلامعي على مواقع الشبكات االجتماعية، ويؤثر متغري اجلنس على املوضوعات املفضلة لدى الشباب 

  ."املوضوعات الثقافية"، يف حني يفضل اإلناث "املوضوعات الرياضية"يفضل الذكور حيث 

الذين ذكور نسبة ال وتفوقأن لديهم أصدقاء من دول غربية، بأجاب ما يفوق النصف من أفرد العينة - 23

سكان عاصمة الوالية  الشباب من ة اإلناث، كما تفوق نسبةن لديهم أصدقاء من دول غربية نسبأجابوا بأ

سبة نالذين أجابوا بأن لديهم أصدقاء من دول غربية نسبة الذين يسكنون خارج عاصمة الوالية، وذهبت 

التعريف بالثقافة اجلزائرية والدين " إىل هذه الصداقات بـ ماليت تدفعه سباباألير كبرية منهم إىل ترب

  ."األجنبية محتسني لغا"، تليها "أخرىالرغبة يف التعرف على ثقافات "، مث "اإلسالمي

واقعا بديال أفضل  منترنت ال توفر هلإلالشبكات االجتماعية على ا أن ونريأفراد العينة نسبة كبرية من - 24

اليت أجابت بأن هذه  وعلى الرغم من ذلك تبقى النسبةوتفوق نسبة اإلناث الذكور، ، ونهعيشيمن الذي 

قدرة القائمني على هذه املواقع " مث، "احلرية"وفرت هلم  بأابررت ذلك و ،مرتفعةاملواقع وفرت هلا واقعا بديال 

   الرواج الكبري الذي تلقاه "وأخريا ، "اخلدمات اليت تقدمها هذه املواقعكثرة "و، "على فهم منط التفكري البشري

  ."من طرف الشباب

     وقوية،  غري ناجحة يف ربط عالقات حقيقية االجتماعيةيرى أغلبية أفراد العينة أن مواقع الشبكات - 25

بينما فقد أجاب أغلبيتهم بأن تلك العالقات حتولت يف الغالب إىل عالقات صداقة، " نعم"أما الذين أجابوا بـ

  .نسبة ضئيلة جدا هي اليت حتولت إىل مشاريع زواج ومشلت الذكور دون اإلناث

       نترنت مل يؤثر على اإلالشبكات االجتماعية  فراد العينة إىل أن استخدامأ نسبة كبرية من تذهب- 26

  .ع أفراد األسرةعلى الوقت الذي يقضونه م

أن الثقافة الغربية  االعتقادأن مواقع الشبكات االجتماعية مل ترسخ لديهم  أغلبية أفراد العينةترى - 27

، وهو ما يكشف "نعم"ـوعلى الرغم من ذلك فإن ما يفوق الربع قد أجابوا بحسن من اجلزائرية، واألمريكية أ

ات الشباب ما ميكن مالحظته من خالل سلوكات وتصرف ذاوهعن بروز اجتاهات عوملية لدى الشباب، 
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الذين أجابوا بأن استخدام مواقع من نصف اليفوق ما  أن كماإىل غري ذلك، ...وطريقة احلديث واللباس

بأن الثقافة الغربية واألمريكية أحسن من اجلزائرية أصبحوا يفكرون  االعتقادالشبكات االجتماعية رسخ لديهم 

على سلوك الشباب الثقافية ، وهو مؤشر آخر يدل على التأثري الكبري لقيم العوملة إىل بالد أخرىيف اهلجرة 

  .اجلامعي

أفراد العينة من بني املظاهر الثقافية الغربية  ل أغلبيةيفضيتجسد انتشار قيم العوملة الثقافية الغربية يف ت- 28

     ، "األكل"، مث "األغاين"، تليها "السلوكات والتصرفات"، مث ...)السيارات، املنازل(املتمثلة يف " املاديات"

  .مث اللباس وأخريا املشروبات

وهو ما جيسد التأثري  "النصية امللفات"أكثر من  "امللفات السمعية البصرية"يفضل أغلبية أفراد العينة حتميل - 29

الكبري لثقافة العوملة اليت يعد من أهم خصائصها التركيز على ثقافة الصورة، ولكن يالحظ أن هناك اختالف 

، يف حني تفضل النسبة "امللفات السمعية البصرية"حتميل  أغلبية الذكوربني اإلناث والذكور، حيث يفضل 

        بني اجلنسني بكون الذكور أكثر رغبة  االختالف، وميكن تفسري هذا "النصيةامللفات "األكرب من اإلناث حتميل 

وعلى العموم هم أقل اهتماما بالدراسة، كما أم أقل رغبة يف املطالعة عكس اإلناث يف اإلثارة واحلركة 

فجاءت أفراد العينة ا هيفضلاليت  "امللفات السمعية البصرية"أما عن نوع  ،اللوايت جندهن أكثر رغبة يف الدراسة

امللفات "مث  ،"امللفات اليت حتمل اخلروج عن املألوف"، مث "الرومانسية"مث  ،يف املرتبة األوىل "امللفات الفكاهية"

  ."وحركة اليت حتمل عنفامللفات "مث ، "اجلنسية

، على الشبكات االجتماعية الفيديو مقاطعباإلطالع على  إن عدم اكتفاء نسبة كبرية من أفراد العينة- 30

أو على اهلاتف اخلاص أو أي جهاز حتميل  ،إما على جهاز كمبيوتر كما أجاب األغلبيةوقيامهم بتحميلها 

  .على هؤالء الشبابلفات ذه املتأثري الكبري هلعلى ال ، لدليلآخر

أما الذين أجابوا  ألسرةأحد أفراد اعليها ال يرتعجون إذا اطلع عدد كبري من أفراد العينة بأم  أجاب- 31

وال حيق لآلخرين اإلطالع عليه، بينما ذهبت فئة أخرى "أمر خاص "بأم يرتعجون فقد برر األغلبية ذلك بأنه 

  ."يتحرجون من حمتوى امللفات"إىل تربير ذلك بأم 

تضر بثقافة أفراد العينة أن ملفات الفيديو على مواقع الشبكات االجتماعية حتمل قيما سلبية يرى أغلبية - 32

مثل  ،هذه الشبكاتولعل السبب يف ذلك ما تتضمنه بعض مقاطع الفيديو اليت حتمل على  ،اتمع اجلزائري

اعتبارها أحد أهم أدوات ومن هنا ميكن ..أو عنف املقاطع الفيلمية اليت تروج للجنس، أو عمليات اغتصاب،

          التخلي  وننويال  ماألغلبية منهم أ فقد أجاب السلبياتهذه كل  وعلى الرغم من العوملة الثقافية،

  .عن استخدام هذه املواقع مستقبال
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 :التوصيات

  

 ،الشباب اجلزائريتعترب مواقع الشبكات االجتماعية أحد أهم الظواهر اليت حتظى باهتمام مجاهري واسعة من -1

 الضوء على هذه الظاهرة وذلك من خالل تناوهلا يف أحباث ودراسات أكادميية متعمقة  إلقاءوجب هنا من و

    الشباب ال سيما اجلامعي  إلقبالمن أجل الوصول إىل نتائج تعطي تصورا واضحا عن األسباب احلقيقية 

  .واالشباعات احملققة منه اإلقبالوعادات هذا  ،على هذه املواقع

من أجل الوصول إىل وضع  ،ج هذه الدراسات يف فهم منط تفكري الشباب اجلزائري وحاجاتهئاتاستغالل ن-2

  اخلطط واالستراتيجيات املناسبة لتوجيه استخدام مواقع الشبكات االجتماعية حنو االستخدام االجيايب الذي 

  .اجلزائري اجلامعي ابمن شأنه أن يطور من مهارات وكفاءات الشب

العلمية للشباب  اإلمكانياتالتقنية العالية وخدماا التفاعلية يف تطوير  بإمكانياااستغالل هذه الشبكات -3

  .اجلامعي من خالل استخدامها يف نشر األحباث العلمية وتبادهلا بأقل جهد وتكلفة

هذه املواقع وجتنب املخاطر اليت  إجيابياتباالستفادة من  واجلامعي بصفة خاصة ،بصفة عامة توعية الشباب-4

 أدائهمقد تنجم عن بعض االستخدامات السلبية هلا وذلك على كافة املستويات الصحية واألخالقية وحىت على 

  .العلمي

على هذه املواقع،  وكل ما يتعلق بتفاصيل حيام يف عرض خصوصيام اإلسرافبعدم  توعية الشباب-5

وضع الصور الشخصية، حىت ال يساء استخدامها، وكذا عدم التواصل مع أي شخص صدرت عنه وجتنب 

  .تعليقات غري الئقة، وجتنب قبول أي دعوات من أشخاص جمهولني

 أفكار بسيطة، ىتقوم علوإمنا  ،إن املبدأ الذي تقوم عليه مواقع الشبكات االجتماعية عموما ليس باملعقد-6

حتاكي املواقع  ،إسالميةخلق وإنشاء مناذج لشبكات اجتماعية ذات ثقافة عربية  وجب التفكري يف ومن هنا

   .والعريب عموماقيم اتمع اجلزائري حتترم  املوجودة تقنيا، ويف نفس الوقتالعاملية 
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  ةــامتـــاخل

  

لقد شكل ظهور التطبيقات احلديثة لإلنترنت طفرة حقيقية وتطورا غري مسبوق عمق من أمهية اإلنترنت      

وجعلها حتظى باألولوية والريادة من بني وسائل االتصال األخرى، كما أضفى عليها بعدا اجتماعيا من خالل 

املواد  فيما بينهم، بل وحىت منحهم الفرصة إلرسال كرب إلبداء آرائهم والتفاعلأمنح املستخدمني جماال 

حد أتبادهلا مع غريهم، وشكلت مواقع الشبكات االجتماعية يف هذا اإلطار  واالتصالية اليت يرغبون يف نشرها أ

ألا تستجيب وذلك  ،أهم التطبيقات اليت حظيت بشعبية كبرية يف أوساط اجلماهري السيما فئة الشباب

بداية من الترفيه، توفري املعلومات  دماتمن خالل ما توفره من خوتتالءم مع طموحاته  حلاجات ورغباته،

  .التعارف وتكوين صداقاتواملعارف، وتقاسم امليوالت واالهتمامات، وكذا 

مواقع الشبكات االجتماعية مثل غريها من الوسائل واألدوات هلا جوانب اجيابية وأخرى سلبية، ويف هذا و     

عب نوعية استخدام هذه املواقع دورا أساسيا يف احلكم على مدى سلبيتها أو اجيابيتها، السيما يف ظل اإلطار تل

وهذا ما شكل حتديا كبريا خاصة بالنسبة للدول العربية، فهي  ،العوملة وإلغاء خمتلف أشكال احلدود بني الدول

يف ربط العالقات املعلومات واملسامهة ليات انتقال من جهة تلعب دورا كبريا يف تقريب املسافات وتسهيل عم

يف ذات الوقت حتمل مؤهالت وتنمية االهتمامات املشتركة، وهي االجتماعية أو تعميق العالقات املوجودة 

أن استخدام الشباب اجلامعي اجلزائري هلذه املواقع وخصائص ترشحها لتكون أحد أهم أدوات العوملة حيث 

ية لاالراقية واملث ةكنموذج للثقافديد من القيم الغربية ال سيما األمريكية منها ساهم يف بدور كبري يف انتشار الع

وهو ما يظهر جليا من خالل تأثر عدد كبري منهم مبظاهر الثقافة الغربية من ماديات  يف هذا العامل، لكل شاب

، باإلضافة إىل اإلقبال الكبري على الثقافة السمعية البصرية من خالل حتميل خمتلف ...وسلوكات وطرق تفكري

أكدوا  الشباب اجلزائريمقاطع الفيديو اليت تنتشر بكثرة على هذه املواقع، وعلى الرغم من أن نسبة كبرية من 

أن هذه املواقع مل تؤثر على اعتزازهم بثقافتهم، وبالتايل ال ميكن أن تشكل هلم بأي حال من األحوال واقعا 

بديال للواقع الذي يعيشونه، إال أم يف الوقت ذاته يقبلون عليها بكثافة كبرية وهو ما يكشف عن نوع      

  .من االزدواجية لديهم

  

  

 



  

 
  

  

  

 

  

  

  

  

  
  

  ـعــائمـة املراجــقـ
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  ألا وفرت لك اخلصوصية-     
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  .............................................................................................اذكره
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  نعم-   

  ال-    

  :اليت تعجبكغربية فيم تتمثل أهم املظاهر الثقافية ال-26
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  ............................................................................................ملاذا؟-   

  ، ماذا تفضل؟)فيديو( يف حال اطالعك على امللفات السمعية البصرية-28

  العنف واحلركةاخلاصة ب-   

  الرومانسيةا-   

  اهيةالفك-   

  اخلاصة باجلنس -   

  اخلاصة باخلروج عن املألوف-   

  آخر-   

  ............................................................................................ملاذا؟-   
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  ............................................................................................اذكره-   

  حتمل قيما سلبية تضر بثقافة اتمع اجلزائري؟) فيديو(هل ترى أن امللفات املتداولة على هذه الشبكات -31
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  ال -   

  الجتماعية على االنترنت، هل تفكر االستغناء عنها مستقبال؟مع السلبيات املوجودة يف الشبكات ا-32

  نعم-   

  ال-   

  دريأال -   

  

  ................................................................................أية إضافات أخرى- 

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

...................................................................................................  
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  على اإلنترنت جتماعيةاالبكات الشمواقع عن أشهر قائمة  

  طريقة التسجيل  نوعها  الشبكة

 ماي سبيس

(MySpace)  

، 2008و 2007عام فقد بعض من شعبيته يف عامي 
  .النهضة يف اآلونة األخريةولكن بدأت جتربة طفيفة يف 

مفتوحة أمام الذين 
 13تتراوح أعمارهم 

  .وما فوق

  فيس بوك

(Facebook)  

  مفتوحة أمام الشعب  عامة

   ويندوز اليف سباسز

    (Windows Live 

Spaces) 

 مفتوح املدونات 

  .نيستخدمامل ملفاتدردشة و غرفة ...شبابعامة لل )Habbo( هابو
مفتوحة أمام الشعب 

  .وأكرب 13من سن 

 فريندستر

Friendster)( 

مل يعد منتشراً يف  ،جنوب شرق آسياعامة منتشر يف 
 .العامل الغريب

مفتوحة أمام الشعب 
  . وأكرب 16 من سن

hi5 

، ومنغوليا، والربتغال، اهلندعامة ذات شعبية كبرية يف 
وأمريكا , ووسط أفريقيا، وجامايكا، ورومانيا، وتايالند
  .الواليات املتحدة يفال حتظى بشعبية كبرية  .الالتينية

مفتوحة أمام الشعب 
  . وأكرب 13 من سن

  ال يسمح لألطفال

Tagged.com  مفتوح عام 

 .ذو شعبية يف الربازيل واهلند. متلكها جوجلة عام )Orkut( اوركت
مفتوحة أمام الشعب 

 وأكرب 18من سن 

مفتوحة أمام الشعب  األفالم السينمائية )Flixster( فليكستر
 .وأكرب 13من سن 

Reunion.com  مفتوح والعائلةمجع األصدقاء 

Classmates.com  للشعب من سن  مفتوح  والعسكرية ،املدرسة، الكلية، العملزمالء
  .وأكرب 18
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 )Netlog( نت لوج

 عام ذو شعبية يف أوروبا وتركيا والعامل العريب وكندا يف
 Facebox  كانت تعرف سابقا باسم .مقاطعة كويبيك

  Redboxو

مفتوحة أمام الشعب 
 .وأكرب 13من سن 

مفتوحة أمام الشعب   عامة  )Bebo( بيبو
  .وأكرب 13من سن 

 عامة، ولكن هي متخصصة أساسا يف األعمال )LinkedIn( لينكدين
مفتوحة أمام الشعب 

 .وأكرب 18من سن 

Odnoklassniki مفتوح عام له شعبية يف روسيا واجلمهوريات السوفياتية السابقة 

             أدلت فريندفيندر

( Adult 

FriendFinder)  

  شبكة إباحية للكبار فقط
 مفتوح

V Kontakte مفتوح  شبكة اجتماعية روسية  

MyHeritage مفتوح خدمات الشبكة االجتماعية املوجه إىل العائلة 

 مفتوح املدونات  )Xanga( إكسنجا

  مفتوح  موسيقى، فيديو، صور، مدونات )imeem( إميييم

  مفتوح  عام املدونات الصغرية، آر إس إس، والتحديثات  (Twitter) تويتر

            سكاي روك
) Skyrock( 

 مفتوح الشبكة االجتماعية للعامل الناطق بالفرنسية

)Last.fm( مفتوح مفتوحة أمام   موسيقى
الذين تتراوح أعمارهم 

  وما فوق 13

Mixi  بالدعوة فقط  اليابان  

 بالك بالنت

(BlackPlanet) 

 مفتوح  أمريكيني من أصل أفريقي

 مفتوح .أمريكا اجلنوبية واسبانياذو شعبية يف . حتويل الصور (Fotolog) فوتولوج
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Source : Laurent Collée, Op.Cit, p p, 23-25. 

  

  
 

            فريندز ريونيتد

(Friends Reunited) 

 ،املدرسة، الكلية، والعمل ،مقرها يف اململكة املتحدة
 والشوارع ،والرياضة

  مفتوحة 

  اليف جورنال

)live journal( 

 مفتوح  املدونات

Sonico.com 
بشكل عام ذو شعبية يف أمريكا الالتينية واسبانيا 

 .والربتغال واملناطق الناطقة بالربتغالية

مفتوحة أمام الشعب 
 .وأكرب 13 من سن

Plaxo مفتوح القائم بالتسويق 

Xiaonei مفتوح  موقع مهم يف الصني  

Geni.com مفتوح األسر، األنساب  

مفتوحة أمام الشعب   عامة، منتشرة يف أوروبا  )Badoo( بادوو
 .وأكرب 18من سن 

Nasza-klasa.pl مفتوح يف بولونياوأصدقاء الدراسة، منتشرة  زمالء  

Wayn السفر وأسلوب احلياة 
مفتوحة أمام الشعب 

 .وأكرب 18من سن 

Buzznet مفتوح  ملوسيقى وثقافة البوبا  

 )Multiply( ملتيبلى
     ،آسيايف  ذات شعبية". العامل احلقيقي"يف عالقات 

 .العامل الغريبال حيظى بشعبية كبرية يف 

مفتوحة أمام الشعب 
   . وأكرب 13 من سن

لألطفال  ال يسمح
 .مبشاهدته
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 حسب موقع اليكسا 2010لسنة  العاملزيارة يف اإلنترنت مواقع أكثر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	 ��� ذآ�� ،اليكسا: املصدر��.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  املوقع  الرتبة
1  Google (google.com)  

2   Facebook (facebook.com)   

3  YouTube (youtube.com)  

4  Yahoo (yahoo.com)  

5  Baidu.com (baidu.com) 

6  Blogger.com (blogspot.com) 

7  Wikipedia (wikipedia.org)  

8  Windows Live (live.com)  

9  Twitter (twitter.com)  

10  QQ.COM (qq.com) 

11  MSN (msn.com)  

12  Yahoo! Japan (yahoo.co.jp ) 

13  LinkedIn (linkedin.com) 

14  Google India (google.co.in) 

15  Amazon.com (amazon.com) 
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   حسب موقع اليكسا 2010لسنة  زيارة يف اجلزائراإلنترنت مواقع أكثر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .مرجع سبق ذكره اليكسا،: املصدر

 

  املوقع  الرتبة
1   Facebook (facebook.com)   

2  Google (google.com)  

3  YouTube (youtube.com)  

4  Google France (google.fr)  

5  Windows Live (live.com)   

6  Yahoo (yahoo.com)   

7  Echroukonline (echoroukonline.com)   

8  El Khabar (elkhabar.com)   

9  Startimes (startimes.com)   

10  Blogger.com (blogspot.com)  
11  Elheddaf (elheddaf.com)  

12  Maktoob.com Inc. (maktoob.com)   

13  MSN (msn.com)   
14  Ennaharonline (ennaharonline.com)  

15  Babylon (babylon.com)  

16  Wikipedia (wikipedia.org)  

17  Kooora (kooora.com)   

18  Ouedkniss (ouedkniss.com)  

19  google.dz (google.dz)   
20  Conduit.com (conduit.com)   

21  MediaFire (mediafire.com)   
22  Djelfa "8ر وا<=>;:89تBCD> EFGH>ا"  (djelfa.info)  

23  XNXX Galleries (xnxx.com)   
24  4shared (4shared.com)  

25  Microsoft Corporation (microsoft.com)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Top Twenty Five Social Networ

optimization.com/2009/02/top-twenty-fiv

co  2010نوفمرب  

 "Compete"ب موقع 
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  .+#*( )'& ذآ#"، اوي

etworking Sites – Feb 2009, Site: social-media- 

five-social-networking-sites-feb-2009/, 05/09/2011, 09: 

comescoreموقع حسب  ياهوو ايسبوكفعدد زوار 

تويتر حسب "و" ماي سبيس"، "ايسبوكف"عدد زوار  


	�د ا���اوي :ا3456ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1, 09: 52. 

عددتطور مقارنة بني 

تطور مقارنة بني 
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بوك تتصدر خرائط الشعبية للشبكات االجتماعييساف: ، تقرير اهللا 
 

    

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 انظر أمين عبد: املصدر
16/03/2011 ،35 :15. 
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 www.facebook.com :ا����ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 www.youtube.com :ا����ر

 

وكـــع فايسبــهة موقـواج  

  واجهـة موقـع يوتيـوب



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  
  

  الـفهرس اجلداول واألشك
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  فهرس اجلداول واألشكال

 قائمة اجلداول

 الرقم عنوان اجلدول الصفحة

 01  2.0، وويب1.0الفرق بني ويب  جدول يوضح 68

يوضح الفرق بني الشبكات االجتماعية التقليدية، والشبكات االجتماعية على  جدول 84

 .الويب

02 

  

  قائمة األشكال

 الرقم عنوان الشكل الصفحة
الدرجات الست لالنفصال شكل يوضح 87  01 

 02 شكل يوضح سنوات ظهور أبرز مواقع الشبكات االجتماعية 92

  

  الدراسة امليدانية  جداولقائمة 

 الرقم عنوان اجلدول الصفحة
 01  واإلقامة  يبني توزيع العينة حسب متغري اجلنس جدول 180

اإلنترنتجدول يبني كثافة استخدام الشبكات االجتماعية على  181  02 

 03 جدول يبني عادات استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اجلنس 182

 04 جدول يبني عادات استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اإلقامة 184

 05 جدول يبني خربة املبحوثني يف استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت 185

خربة املبحوثني يف استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري يبني جدول  186

 اجلنس

06 

يبني خربة املبحوثني يف استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري جدول  187

 اإلقامة

07 

 08 يبني الشبكات االجتماعية على اإلنترنت األكثر استخداماجدول  189

السبب الرئيسي الستخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت يبني جدول 190  09 
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يبني السبب الرئيسي الستخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري جدول  192

 اجلنس

10 

يبني السبب الرئيسي الستخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري جدول  193

 اإلقامة

11 

 12 يبني أيام استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنتجدول  195

 13 يبني أيام استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اجلنسجدول  196

يبني أيام استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اإلقامةجدول  198  14 

االجتماعية على اإلنترنتيبني فترات استخدام الشبكات جدول  199  15 

 16 يبني فترات استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اجلنسجدول  201

 17 يبني فترات استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اإلقامةجدول  202

يبني مدة استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنتجدول  203  18 

يبني مدة استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اجلنسجدول  206  19 

الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اإلقامة يبني مدة استخدامجدول  208  20 

يبني مكان استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنتجدول  209  21 

االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اجلنسيبني مكان استخدام الشبكات جدول  211  22 

يبني مكان استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اإلقامةجدول  212  23 

يبني األشخاص الذين يتصفح معهم املبحوثني الشبكات االجتماعية على اإلنترنتجدول  213  24 

      يبني األشخاص الذين يتصفح معهم املبحوثني مواقع الشبكات االجتماعية جدول  215

 على اإلنترنت حسب متغري اجلنس

25 

يبني دوافع استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنتجدول  216  26 

يبني دوافع استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري اجلنسجدول  219  27 

يبني االشباعات احملققة من استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنتجدول  220  28 

يبني االشباعات احملققة من استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب جدول  222

 متغري اجلنس

29 

يبني االشباعات احملققة من استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب جدول  224

اإلقامةمتغري   

30 

 31 لدى أفراد العينة "Page Fan"يبني الصفحات املفضلة جدول  225

 32 لدى أفراد العينة حسب متغري اجلنس "Page Fan"جدول يبني الصفحات املفضلة  227
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 33 على اإلنترنت يبني نوعية نشاط أفراد العينة على الشبكات االجتماعيةجدول  228

الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري  يبني نوعية نشاط أفراد العينة على جدول 231

 اجلنس

34 

يبني نوعية نشاط أفراد العينة على الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري جدول  232

 اإلقامة

35 

يبني اإلحساس يف حال عدم استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنتجدول  234  36 

اإلحساس يف حال عدم استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب  يبنيجدول  235

 متغري اجلنس

37 

يبني اإلحساس يف حال عدم استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب جدول  236

 متغري اجلنس

38 

على استخدام وسائل الشبكات االجتماعية على اإلنترنت يبني مدى تأثري استخدام جدول  237

 اإلعالم التقليدية

39 

جدول يبني مدى تأثري استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على استخدام وسائل  239

 اإلعالم التقليدية حسب متغري اجلنس

40 

الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على استخدام وسائل يبني مدى تأثري استخدام جدول  241

 التقليدية حسب متغري اإلقامةاإلعالم 

41 

يبني إذا كانت الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حتمل قيم غربيةجدول  243  42 

يبني إذا كانت الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حتمل قيما غربية حسب متغري جدول  244

 اإلقامة

43 

االجتماعية على اإلنترنتيبني القيم اإلجيابية اليت حتملها الشبكات جدول  245  44 

حسب متغري يبني القيم اإلجيابية اليت حتملها الشبكات االجتماعية على اإلنترنتجدول  246  

 حسب متغري اجلنس

45 

يبني القيم اإلجيابية اليت حتملها الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب متغري جدول  247

 اإلقامة

46 

اليت حتملها الشبكات االجتماعية على اإلنترنتيبني القيم السلبية جدول  248  47 

       يبني املوضوعات اليت م أفراد العينة عند استخدام الشبكات االجتماعية جدول  250

 على اإلنترنت

48 

 49       يبني املوضوعات اليت م أفراد العينة عند استخدام الشبكات االجتماعية جدول  251



351 

 

اجلنسعلى اإلنترنت حسب متغري   

يبني وجود أصدقاء من دول غربية لدى أفراد العينةجدول  252  50 

يبني وجود أصدقاء من دول غربية لدى أفراد العينة حسب متغري اجلنسجدول  253  51 

يبني وجود أصدقاء من دول غربية لدى أفراد العينة حسب متغري اإلقامةجدول  254  52 

أفراد العينة إىل إقامة صداقات مع أشخاص من دول غربيةيبني األسباب اليت تدفع جدول  255  53 

إقامة صداقات مع أشخاص من دول غربية  إىليبني األسباب اليت تدفع أفراد العينة جدول  257

 حسب متغري اجلنس

54 

جدول يبني مدى توفري الشبكات االجتماعية على اإلنترنت لواقع بديل أفضل من الواقع  258

 املعاش

55 

الواقع  على اإلنترنت لواقع بديل أفضل منيبني مدى توفري الشبكات االجتماعية جدول  259

 حسب متغري اجلنس املعاش

56 

حسب  يبني مدى توفري الشبكات االجتماعية لواقع بديل أفضل من الواقع املعاشجدول  260

 متغري اإلقامة

57 

اإلنترنت لواقع بديليبني أسباب توفري الشبكات االجتماعية على جدول  261  58 

يبني مدى جناح الشبكات االجتماعية على اإلنترنت يف ربط عالقات حقيقية وقويةجدول  263  59 

يبني مدى جناح مواقع الشبكات االجتماعية يف ربط عالقات حقيقية وقوية حسب جدول  264

 متغري اإلقامة

60 

الشبكات االجتماعية على اإلنترنتيبني نوعية العالقات اليت نشأت عن طريق جدول  265  61 

         يبني نوعية العالقات اليت نشأت عن طريق مواقع الشبكات االجتماعية جدول  267

 على اإلنترنت حسب متغري اجلنس

62 

يبني نوعية العالقات اليت نشأت عن طريق الشبكات االجتماعية على اإلنترنت حسب  268

 متغري اإلقامة

63 

الشبكات االجتماعية على اإلنترنت بيعة العالقات اليت تنشأ عن طريقيبني طجدول  269  64 

جدول يبني طبيعة العالقات اليت تنشأ عن طريق الشبكات االجتماعية على اإلنترنت  271

 حسب متغري اجلنس

65 

جدول يبني طبيعة العالقات اليت تنشأ عن طريق الشبكات االجتماعية على اإلنترنت  272

اإلقامةحسب متغري   

66 

 67 جدول يبني تأثري استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على الوقت مع األسرة 273
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األسرةيبني تأثري استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على الوقت مع جدول  275  68 

   يبني األسباب اليت جعلت استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت يؤثر جدول  276

 على الوقت مع األسرة

69 

   يبني األسباب اليت جعلت استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت يؤثر جدول  277

 على الوقت مع األسرة حسب متغري اجلنس

70 

استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على اإلجتاه حنو الثقافة يبني تأثري جدول  279

 الغربية

71 

يبني تأثري استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على اإلجتاه حنو الثقافة جدول  281

 الغربية حسب متغري اجلنس

72 

الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على االجتاه حنو الثقافة الغربية  تأثري استخدامجدول  282

 حسب متغري اإلقامة

73 

يبني تأثري استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على االجتاه حنو اهلجرةجدول  283  74 

 يبني تأثري استخدام الشبكات االجتماعية على اإلنترنت على اإلجتاه حنو اهلجرةجدول  284
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