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  وتقديــــــــــررــــــــــشك
 

متام هذا امعمل  امحلد هلل نثريا حنمده ونشكره عىل عونه امكبري وفضهل اجللَل يف ثوفِله منا لؤل

 .ااملوااضع واملصال واملصم عىل  سَد ااألومل وااآل ٍري ننُيا  د  ىل   علَه و سمّل 
                      أألما بعــــــــــــــد 

ىل ااأل سملاذ اارشف عىل هذا امعمل          نملوجه ابمشكر اجلًزل واممللدٍر امكبري اؤل

اذلي  عى وبلك أألمانة علمَة ومعلَة اؤلىل ثوجهينا اموهجة امللمية " حلرضي بلوفةب"

. واملحَحة يف امنحث

        اؤلىل لك مي  اعدين و اندين لؤلجناز هذا امعمل وأألشكر لك مي كدم يل ًد امعون 

. مي كًري أألو مي بعَدع أأل اثذال كلس علوم الؤلعصم والثلاا عىل رأأل سس ررُي امللس أأل 

راا بي اتيمع ااأل سملاذال وهَنة . أأل  أأل كًرد مسريعامعريب بوعاممةع ونذا ااأل اثذال ااألفاال

 .ع ااأل سملاذ بوزًفي

ىل املادال ااألفاال أألعضاء جلنة ااناكشة عىل          نام أألثلدم ابمشكر اجلًزل والامتنان اؤل

بداء مصحظاهتس وثلوًناهتس املمية . كبوهلس كراءال هذا امعمل واؤل

ىل لك مي اكن هل بلمة يف هذا امعمل ااملوااض نمللدم بشكران امعمَق واجلًزل .         واؤل

 أألمسسان هلريال
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 اإلهـــــــــــــداء
 

     امحلد هلل رب امعاالع محدا نثريا طَنا ًلَق جبصهل وهجه وعظمي  لطانهع امحلد هلل 

 .اذلي وفلين لؤلجناز هذا امعمل ااملوااض فا هلل امحلد وامشكر

ىل أألطَي رواحئ امرحيان اموادلٍي امكرميلع    أألطاا   يف معرهام وخا ة اموادلال امعٍززال اؤل

 ومول رااها ودعواهتا اا جنحتع شكرا أأليم أألحبم ااميت مل ثنخل علَا بدعواهتا و لواثه

 احلنونة اميت ثلف جبانيب ااأل تأألغىل ما دلي يف اموجود  اؤلىل وأألمتىن أألن تكوين دامئا معيع 

 وااألخ حلليف لك حاليت حفظسا   يلعوزوهجا امغايلع أآللء كرال عَين ااصك املغري 

ىل اؤلىل ع واذلي مل ًملواىن ًوما يف ملانديت يف مشواري ادلرايس لك امعارةل امكرميةع واؤل

 سامع نرميانع  ارال و امكتكوثة ماًرملا ًولع : ااأل دكاء وامزمصء وامزمِصت يف ادلرا ة

 . د ااألمل بلعريبع بي عُشة عند امكرميع  عَدال بي عامرع هرمية كصعةع احلاج فارس

 

             اؤلىل لك مي و عسس كليب ومل وٌلعسس كلمي
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 : الدراسةممخص
تيدؼ ىذه الدراسة إلى مناقشة مفيـك اليكية كطرح أىـ اإلشكاالت المرتبطة بيا،      

تمعب مكاقع التكاصؿ كالتعرؼ عمى معالـ اليكية الجديدة التي يقدميا اإلعبلـ الجديد، بحيث 
االجتماعي دكرا رئيسيا عمى اليكية فيي الخطكة األكلى التي تمكف المستخدميف مف معرفة 
األشخاص الذيف يتكاصمكف فيما بينيـ كبالتالي فيـ كتقييـ ىذا التفاعؿ،كيعتبر الحديث عف 
اليكية مف بيف أىـ القضايا التي يطرحيا استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي، ذلؾ أنيا 

تعتبر غامضة نكعا ما إذا ما عدنا إلى محددات اليكية التي اعتدنا عمييا في العالـ 
الفيزيائي، كتعتبر الصفحات الشخصية كشبكات األصدقاء التي يقـك المستخدـ بخمقيا جكىر 

فبعد التسجيؿ عبر االنترنت يككف المستخدـ مطالبا بخمؽ . مكاقع التكاصؿ االجتماعي
 .صفحتو الشخصية التي تحدد ىكيتو كالتي تتنكع حسب طبيعة المكقع

كمع زيادة استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي مف قبؿ مختمؼ الفئات أصبح مكضكع      
اليكية مف أىـ القضايا التي أثارىا ىذا االستخداـ، ففي الكقت الذم يفضؿ البعض تجسيد 
ىكيتو الحقيقية عمى الشبكات فإف البعض يتجو اتجاىا آخر بانتحاؿ الشخصيات أك خمؽ 

. ىكيات جديدة كألغراض مختمفة

فيكية الفرد تختفي في ظؿ التفاعبلت داخؿ المجتمعات االفتراضية لتحؿ محميا اليكية     
االفتراضية، كالتي عف طريقيا يككف أكثر تفاعبل كنشاطا، كمشاركة في المجتمع االفتراضي 

عنو في المجتمع الكاقعي، كذلؾ عائد لخصائص المجتمع االفتراضي الذم يركز عمى 
ففي العالـ االفتراضي تنمحي خصائص الحضكر الفيزيائي . التكاصؿ الفكرم كليس المظير

كتختفي العناصر الظاىرية كالمباس كالمكف كالجنس كغيرىا، كيعرؼ الفرد مف خبلؿ عنكانو 
البريدم كاسمو المستعار، أم الصكرة الرمزية التي يقدميا لمغير، كالتي ال تعكس في أغمب 

 .األحياف ىكيتو الحقيقية
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Abstract: 

   The current study deals with some principles on the identity concepts, thus, 

our interest in this thesis takes into account the focus on the identity 

problematic and the pinpoints of the new identity debate aroused by the new 

media. 

     As far as the social networking sites and their important role are concerned, 

such a state if identifying, activing, producing effect on each other and finally 

evaluating this interaction. 

     Yet the debate on the identity requires the most important issues as raised 

by social networking sites, considered as little bit ambiguous comparing to the 

identity pinpoint we’re used to while dealing with the real world, since the 

personal pages and friends “networks of the users” own creation are the pillars 

of the social networking sites. 

    As soon as, the registration via internet is well done, the user is invited to 

create his own personal page through which he identifies himself, such an 

identity that varies according to the nature of the site. 

    Consequently to the intensive use if social networking sites by different 

groups, hence forth, the debate on the identity issue has become more and 

more important. 

     While some groups prefer to show their real identity, others opt for another 

way and prefer to hide behind false personalities for different purposes. 

   As a matter of fact, the individual’s identity disappears in the interactions 

within virtual communities, leaving place to the virtual identity to be more 

active and produces effect in the virtual than the real life, as a part of the 

virtual community nature, which gives more interest and focus on intellectual 

communication rather than physical appearences standing on clothes, color, 

sex and so on.. 

   Individuals are identified according to their e-mail and their pseudonyms, 

that’s to say their symbolic image provided to others instead of their real 

identity. 
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Résumé: 

     Vivant une grande mobilité et un grand enthousiasme par l’intérêt croissant 

que suscite à chaque fois le thème de l’identité, voir ses paradoxes, la présente 

étude nous invite via des portes grandes-ouvertes à identifier les repères de la 

nouvelle identité véhiculée par les nouveaux médias ou les réseaux sociaux 

jouent un rôle phénoménal, seuil de tout utilisateur visant à connaitre d’autres 

personnes, communiquer et faire partie d’une interaction qui ne cesse de 

prendre de l’ampleur, en sus de son rôle a évaluer cette interaction. 

     Le débat sur l’identité est dans le centre des préoccupations qui concernent 

les utilisateurs des sites des réseaux sociaux, vu son caractère ambigu 

relativement aux repères de l’identité en usage dans notre monde réel, les 

pages personnelles et les réseaux d’amis crées par l’utilisateur demeurent la 

pierre angulaire des sites des réseaux sociaux. 

     Dés la création d’un compte sur l’internet, l’internaute est invité à créer sa 

propre page qui détermine son identité et qui varie suivant la nature du site. 

      Plus l’utilisation des sites des réseaux sociaux par les différentes couches de 

la société s’accentue, plus le sujet de l’identité devient des plus en plus 

polémique, au moment ou certains utilisateurs préfèrent ôter la voile sur leur 

propre identité, d’autres ont tendance à l’usurpation des personnalités et la 

création de nouvelles identités pour des finalités différentes. 

       L’identité de l’individu submerge dans l’océan des interactions des sociétés 

virtuelles, en cédant la place à l’identité  virtuelle, qui devient à la fois un fin et 

moyen permettant à l’individu plus actif et plus coopérant dans le monde 

virtuel que dans sa propre société réelle ; un tel comportement est issu des 

caractères de la société virtuelle qui favorise l’interaction intellectuelle au 

détriment des apparences, le monde virtuel a déclaré la mort de sa présence 

physique en se libérant de toutes les éléments concrets, habits, couleurs, sexes, 

etc…, seules le e-mail de l’internaute et son pseudonyme, en d’autres termes 

l’image symbolique que fait transmettre au tiers, et qui ne reflète pas souvent 

sa propre identité. 
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  : عامةمقدمة* 
تعد مكاقع التكاصؿ االجتماعي مف أىـ أساليب االتصاؿ الحديثة التي ظيرت في      

العقكد األخيرة، كالتي ساىمت في إظيار تغيرات جذرية خاصة عمى مستكل االتصاؿ 
االجتماعي بيف األفراد كالجماعات، حيث أصبحت مف أكثر المكاقع انتشارا في األكساط 

 .االجتماعية كذلؾ نظرا  لتعدد الخدمات التي تتيحيا كالتطبيقات التي تكفرىا لممستخدـ
    فنجدىا حممت الكثير مف التغيرات خاصة في أنماط االتصاؿ كذلؾ في ظؿ تحكؿ 
الفضاء العاـ لبلتصاؿ، كمف بيف الرىانات التي تحققيا ىذه المكاقع تمكيف الفاعميف مف 

تجاكز االكراىات المرتبطة بالكاقع كالتي تتمثؿ في التخمص مف الحضكر الجسدم كالمكاني 
لمتحكؿ إلى سياقات اتصالية جديدة افتراضية بالدرجة األكلى، إذ يحدث التكاصؿ بيف 

حيث نجد أف . المستخدميف تزامنيا مع صكر كأسماء تصنع ىكيتو عبر رمكز افتراضية
الفايسبكؾ مف بيف أكثر المكاقع استخداما خاصة لدل فئة الشباب الذيف كجدكا ضالتيـ فيو 

مف خبلؿ المساحات االفتراضية الكاسعة لمتعبير عف أفكارىـ كآرائيـ كاتجاىاتيـ كحتى 
مشاكميـ، كلذلؾ مف خبلؿ إنشاء صفحات خاصة بيـ بيدؼ تحقيؽ التكاصؿ كالتفاعؿ 

 .االجتماعي
   فمكضكع اليكية قديـ متجدد يرتبط بالكجكد البشرم كأصالتو، فاإلنساف ىك كثير التساؤؿ 

فاليكية مف أبرز . ألنو دائما في تغير، كيرتبط كجكد الذات البشرية كجكىرىا كانتمائيا
النقاشات االجتماعية في الكقت الراىف عمى أساس اعتبارىا قاعدة الستقرار الفضاء 

فنحف نبحث عف الذات السكسيكلكجية التي تشكؿ التفاعؿ بيف الذات كالمجتمع، . االجتماعي
كالذات بعد الحداثة غير ثابتة إذ تشكؿ اليكيات المتعددة الجكانب كاألكجو كالقكالب متعددة 
لذات إنسانية كاحدة بأكجو متعددة بتعدد السياقات الداللية االجتماعية كالنفسية التي يحياىا 

 .الفرد كيتردد عمييا عبر مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ
   إذ يمثؿ ىذا المكقع الفضاء االفتراضي الذم يجد فيو الشباب الجزائرم مساحة لمتعبير 
عف ذاتو مف خبلؿ خمؽ ىكية خاصة بو تعكس تمثبلتو كشخصيتو الكاقعية كتصكره ليكية 



17 
 

كالتي مف خبلليا نحاكؿ الكشؼ عف . معينة تمكنو مف تبني خمفيات تشكؿ ىكيتو االفتراضية
 .إنتاج كتشكيؿ ىذه اليكية لدل الشباب الجزائرم عبر مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ

   كمف أجؿ الكصكؿ إلى فيـ دقيؽ ليذا المكضكع اعتمدنا خطة لمدراسة مقسمة إلى مقدمة 
جراءاتو المنيجية  عامة ك أربعة فصكؿ كخاتمة، أما الفصؿ األكؿ فعنكانو مكضكع الدراسة كا 

كالذم يشمؿ اإلشكالية، تساؤالت الدراسة، فرضيات الدراسة، أسباب اختيار المكضكع، 
أىداؼ الدراسة، أىمية الدراسة، مفاىيـ الدراسة، الدراسات السابقة، المنيج كأدكات جمع 
البيانات، منيج الدراسة كنكعيتيا، مجتمع البحث كعينة الدراسة، تقنيات البحث كمجاالت 

 .الدراسة
المدخؿ كالنظريات كىك مقسـ بدكره :    كالفصؿ الثاني المعنكف بمكاقع التكاصؿ االجتماعي

إلى مبحثيف، تضمف المبحث األكؿ سبعة عناصر أساسية ىي مفيـك مكاقع التكاصؿ 
االجتماعي، نشأة كتطكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي، خصائص مكاقع التكاصؿ االجتماعي، 

أنكاعيا كخدمات مكاقع التكاصؿ االجتماعي ككذا مكاقع التكاصؿ االجتماعي كخصكصية 
أما المبحث الثاني تضمف خمسة عناصر أساسية تتمثؿ في النظريات .المجتمع الجزائرم

المفسرة لمكاقع التكاصؿ االجتماعي، نظرية االستخدامات كاالشباعات، نظرية الثراء، نظرية 
التفاعبلت الرمزية، نظرية انتشار المستحدثات ك كذا ثنائية األثر لشبكات التكاصؿ 

 .االجتماعي
   ثـ الفصؿ الثالث فقد خصص لممجتمع االفتراضي كاليكية االفتراضية كقسـ ىك اآلخر 

حفريات في المجتمع االفتراضي، تضمف المجتمع االفتراضي : إلى مبحثيف، المبحث األكؿ
، أنكاع المجتمعات االفتراضية، خصائصيا كمراحؿ تشكؿ ىذه المجتمعات . كدالالت المفيـك

أما المبحث الثاني فقد ركزنا فيو عمى اليكية االفتراضية، مف خبلؿ البحث عف ماىية، 
المفيـك : اليكية مف منظكر بعض المداخؿ المعرفية، أنكاعيا، كظائفيا، اليكية االفتراضية

كاألنكاع، الشبكات االجتماعية كاليكية االفتراضية كالعكامؿ الكامنة كراء تشكؿ اليكية 
 .االفتراضية ككذا العبلقات االفتراضية كمستقبؿ العبلقات الكاقعية
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   أما الفصؿ الرابع خصص لعرض كتحميؿ البيانات الميدانية كصكال إلى استخبلص النتائج 
 .المتعمقة بتساؤالت كفرضيات الدراسة كتكضيح دالالتيا بالنسبة ألىداؼ الدراسة
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: اإلشكالية.1
 مبتكرات القرف الحادم كالعشريف في عالـ أىـأحد تعتبر شبكات التكاصؿ االجتماعي 

 تغيرات ساىمت في إحداثفمقد كشفت العقكد األخيرة عف ظيكر أكعية اتصالية . االتصاالت
 البشرية؛ السيما مف حيث إعادة ىندسة مناحي الحياةعمى أكثر مف صعيد مف جكىرية 

كما صاحبو مف تدفؽ معمكماتي؛ كاف لتطكر التقني أف ا ال شؾاتيا التكاصمية كالتفاعمية، كبني
ليس فقط عمى مستكل نماط االتصاؿ كالتفاعؿ باعثا عمى التغير في كتيرة كأشكاؿ أ

نما عمى مستكل الييئات كالمؤسسات أيضااألفراد كالجماعات  .، كا 
؛  ظؿ مجتمع شبكي افتراضيفي ريب أف التحكؿ في نمط التكاصؿ بيف األفراد كال

إنو األفؽ . إلى نمط رقمي، يككف قد فتح آفاقا جديدة لمتفاعؿ مف نمط تكاصمي كبلسيكي
التكاصمي الذم سيؿ مف ميمة التكاصؿ بيف األفراد في زمف عابر لمقارات، كالذم قدـ إنذارا 
نو الفضاء الذم  لكسائط التكاصؿ الكبلسيكية إيذانا بحمكؿ نمكذج جديد في عالـ االتصاؿ، كا 

 المباشر ككّرس لعادات تكاصمية مف نكع جديد بعثت التكاصؿ الشخصيقمص مف حجـ 
.  ثقافية جديدةارمكزتحمؿ في طياتيا ممارسات  كاؿتصكراتعمى انتشار مدكنة مف اؿ

 اليكاتؼ النقالةيستطيؿ الحديث عف أكعية التكاصؿ المتاحة اليـك عمى شاكمة 
 ىذه يصاحب، إلى الحديث عّما تكنكلكجيا االتصاالتكما أسفرت عنو  المكحات االلكتركنيةك

 -الفايبر-  التكتير-الفايسبكؾ)مثؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي تطبيقات الكسائط مف 
 عما ستسفر ناىيؾ (ىام فايؼ-  ميكسي- مام سبيس- أكرككت- ببلرؾ-تمبمر- كفميكر

 .التكاصؿ االفتراضي مستقببلاالختراعات في خضـ عنو إرىاصات 
 كأحد التطبيقات التي قّدمت خدمات "الفايسبكؾ"ظير، مع ظيكر الجيؿ الثاني لمكيبؼ
ة بما يسمح  االفتراضيات االنخراط في المجتمع حيث تمكينيـ مفمفيف لمستخدـمستحدثة ؿ

الطرح، سيدفعنا مجددا إلى الخكض ىذا كلعؿ مثؿ . النطاؽنسج عبلقات اجتماعية كاسعة ب
. نظريفالـلدل سكاد عظيـ مف محؿ نقاش ؛ ىذا المفيـك الذم كاف كسيظؿ مفيـك اليكيةفي 
ذلؾ االىتماـ الذم يبحث في  اليكية االفتراضية كعضكأف يشيد ـ إذا؛ كاف مف الطبيعيفمقد 
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خضـ في تمارسيا عمى الفرد بالتأثيرات التي مدل ارتباط شبكات التكاصؿ االجتماعي 
 كضكع يكاجو ـذلؾ كمو؛ؿك. في أشكاليا التكاصميةالتحكالت التي آلت إلييا المجتمعات 

ا اتو تأثيرتاليكية االفتراضية رىانات حقيقية، خاصة في ظؿ التحديات الراىنة التي أضحى
مجتمع ة،السيما عمى مستكل تداكالت المستخدميف مف الشباب كالفئات المختمفة باؿبارز

 عمى اليكية  كتأثيراتشكاليات لفضاء الفايسبكؾ، كما يصاحب ىذا االستخداـ مف إالجزائرم
 .الفردية الحقيقية
ذا كانت  فإف ذلؾ يعني أنيا عرضة لميدـ غير، التك تطكرمف اؿحركة دائبة في اليكية      كا 
 عمى إعادة ؛ فيي مف سيحمؿ اليكيةالتبادالت االجتماعيةأما الكضعيات ك. كالبناء مف جديد
حداث صياغة نفسيا   . السمكؾ البشرم عمى مستكلتغيرات عميقةكا 

 مف بدائؿ، قد  االتصاؿ الرقميك المتسارع عمى ما تقدمو منظكمةنفتاح البلمحدكد إف اال    
ة ىذا األخير مبنية عمى حيث أضحت ىكم ىكية المستخدـ،  مبلمح فيتغييريعمؿ عمى 
 في إطار الحراؾ التداكلي عالمي ليا مف العبلقة ما يتعدل المحمي إلى اؿسياقاتخمفيات ك

 الشبكات االجتماعية اتتأثيركبمعنى آخر، فإف . لمغة كالمصطمحات كالرمكز كاإلشارات
مف التداكالت بيف األشخاص التي تختمؼ تماما عف سياقات دالالت جديدة  قد منحت الرقمية

 عمى مستكل العبلقات االتصاؿ الشخصي، بؿ كساىمت أيضا في تغيير مبلمح التكاصؿ
 .االجتماعية

تقنيات     إف اعتماد األفراد، المجتمعات كالييئات كالمؤسسات كالمنظمات اليـك عمى 
 قد ىيأ ،كأكعية بديمة عف الكسائط الكبلسيكية في التكاصؿ كالبحث عف المعمكمةالمعمكماتية 

نسؽ حدكد الزماف فيو المستخدمكف تجاكز التكاصؿ الشخصي بطابع آخر إمكانية 
ذكات مستيمكة لمجمكعة مف إاّل أف ىؤالء المستخدميف ال يعدكف أف يككنكا مجرد ،كالمكاف

عالميف متقاربيف كمتباعديف في الحيف ذاتو، بؿ بيف يجمع فضاء  ضمف الرسائؿ كالمضاميف
ال يعدكف أف يككنكا إاّل مجرد آليات ساىمت في تكريس منظكر ىكاياتي جديد؛ انصير فيو 

ف ذلؾ ليستدعي التأمؿ . الفتراضي باالكاقعي ىذه الشبكات كالتعامؿ  بعمؽ في استعماالتكا 
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        ق كفمحتكل الذم ينتجىا كمآالتيا في إنتاج رمزية اؿ أبعادليامعيا كمنظكمة عبلئقية 
 .ك يتداكلكنو فيما بينيـ

، أللفينا "الفايسبكؾ"    كلك أننا أمعنا النظر في أشكاؿ اليكيات التي يظير بيا مستخدمك 
، كبعضيا اآلخر يظير بشكؿ صريح، كلكف ذلؾ لـ مجيكلةكثيرا منيا مبطنا تحت ىكيات 
تفاقـ إذا؛ إف .  كاإلخفاء التي يمارسيا ىؤالء المستخدمكفاألقنعةيمنع مف تفشي ظاىرة لعبة 

سكاء أكانكا مف جنس الذككر أك "الفايسبكؾ"التستر عف اليكية الحقيقية لدل مستخدميظاىرة 
السف كالجنس )كبيانات صكر ك ألقاب كأسماء تحتمستعارة  بخمفية ىكيات اإلناث، كظيكرىـ
 ال عبلقة ليا بيكيتيـ الفيزيقية كالحقيقية، يدفعنا إلى إعادة النظر في رمكز ك،(كالمينة كغيرىا

. ستخدميفتصكرات الـ ىك مف يؤطر ؿالمستعارإشكاليات ُتَحقِّؽ في القكة التي أضحى فييا 
تيـ ىكمكعدـ الجنكح إلى إظيار رمزية  ك افتراضيةاتىكمكعميو؛ فإف مسألة تقمص األفراد ؿ

ف لذلؾ متعددةأتاح فرص تبني ىكيات قد الحقيقية ضمف فضاء الفايسبكؾ، كالصريحة  ، كا 
 كألقابيـ في استخداـ أسمائيـخمفية تككف قد اْنَبنت إما عمى خمفيات ذاتية تدرأ عنيـ الحرج 

 في كالحريةالخصكصية كتجعميـ يتمتعكف بيامش أكفر مف صكرىـ الشخصية الصريحة ك
سباب أك ألء ا عف األضكيف بعيدكا يبؽتمكنيـ بأفاحترازية ، أك لدكافع الطرح كالنقدالمشاركة ك

 خبلؿ ىذه كعميو؛ سنسعى مف.    أخرل مجيكلة؛ كال يمكف أف تنجمي إاّل بعد دراسة كتحميؿ
 ىكية بناء الشباب الجزائرم في إليياالتي يستند كالمعايير العكامؿ عف تقصي اؿالدراسة إلى 

؛ أف ىذا  مع األخذ بعيف االعتبار،"الفايسبكؾ"قع التكاصؿ االجتماعي اافتراضية ضمف مك
مف ىنا ك. تمثبلتاؿصكر كاؿمعاني ، اؿرمكزاؿ ،يـتؤطره ثقافة تييمف عمييا الؽستخداـ اال

بابا أماميـ يفتح مجاؿ ؾاستخدامات شبكات التكاصؿ االجتماعي مف طرؼ الشباب ستتأسس 
البناء ك ما يطمؽ عميو اسـ ىا كيحددكنيا كه ب تجارب جديدة بالطريقة التي يرغبكفنحك

.  الفضاء السيبيرمضمفاالجتماعي لميكية االفتراضية 
إف ىذه المقدمات لتستدعي في تحميبلتيا دكف شؾ طرح إشكاليات عدة، يتمثؿ 

 :جكىرىا في البحث عف إجابة لئلشكاؿ الرئيس اآلتي
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؟ "الفايسبوك"ضمن فضاء افتراضية ة رمزيةىويلالشباب الجزائري خمفيات تبني ما 
كفي محاكلة لمفصمة تنكعات تراكيب ىذه اإلشكالية؛ سيقكدنا سؤاؿ اليكية االفتراضية إلى 

 :البحث 
 : تساؤالت الدراسة-2
  ضمف فضاء الفايسبكؾ؟ اليكية االفتراضيةاشباعات  خصائصكسمات عف ماىية - 1
 ليكية افتراضية؟تبني الشباب الجزائرم خمفيات الكامنة كراء كاؿما العكامؿ ك- 2
مستخدمك الفايسبكؾ إلى ذكاتيـ في خضـ مجتمع افتراضي يسمح              كيؼ ينظر -3

 بالتخفي خمؼ ستار ىكية رمزية؟
 مجاال لكشؼ حقيقة ىكيتو؟ىكية افتراضية أيمكف لنا أف نعتبر تخفي المستخدـ خمؼ - 4

كتأكيدا عمى ضركرة انتقاء االحتماالت الممكنة، نقترح كإجابة مؤقتة الفرضيات األربعة 
 :اآلتية

 الفرضيات. 2
يتميز مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ بسمات تقدـ لممستخدـ اشباعات ال يمكف * 

 . ىكية افتراضيةالحصكؿ عمييا إاّل في كنؼ 
 ىكية افتراضية؟ذاتية تدفع بالشباب الجزائرم إلى االنخراط خمؼ خمفيات كعكامؿ ىنالؾ *
ٌشعر مستخدمو الفاٌسبوك فً خضم هوٌة رمزٌة أنهم فً مركز ٌسمح لهم بممارسة *

 .حرٌتهم المطلقة فً التعبٌر

تشكل ظاهرة تخفً مستخدمً الفاٌسبوك من الشباب الجزائري خلف هوٌة افتراضٌة * 

 . منبرا للتعبٌر عما ال ٌستطٌعون التعبٌر عنه صراحة فً العلن

: سباب اختيار الموضوعأ. 3
   تتنكع األسباب التي دعت إلى اختيار ىذا المكضكع بعينو دكف سكاه، فمنيا ما ىك متعمؽ 

 :كيمكف تمخيص أىـ ىذه األسباب فيما يمي. بأسباب ذاتية كأخرل مكضكعية
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 : األسباب الموضوعية1.3
 األىمية الكبيرة التي تكتسييا اليكية كارتباطيا بالتحديات الجديدة خاصة في ظؿ اإلعبلـ 

 .الجديد
 . تأثير اإلعبلـ الجديد خاصة مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى ىكية الشباب
 . تعمؽ الشباب الجزائرم بالعالـ االفتراضي
 . تأثير التفاعؿ اليكمي عبر االنترنت عمى ىكية الشباب
 . مساىمة مكقع الفايسبكؾ في ظيكر العديد مف المصطمحات الجديدة
 . معرفة مدل إرتباط الشباب بتككيف عبلقات افتراضية داخؿ الشبكات االجتماعية
 . أسباب خمؽ الشباب ىكية افتراضية مغايرة ليكيتيـ الحقيقية

 : األسباب الذاتية2.3
 . الرغبة الشخصية في دراسة المكضكع
 الفضكؿ العممي لمتعرؼ عمى طبيعة استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي كأىميتيا لدل 

 .الشباب كانعكاساتيا عمى ىكيتيـ
 . الرغبة في معرفة أىـ األسباب الكامنة كراء إخفاء الشباب الجزائرم ليكيتيـ الحقيقية
 . تسميط الضكء عمى أىـ سمات مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ
: أىداف الدراسة.4

كتحديد مجاالتيا، كفي تعييف األسمكب األمثؿ  الدراسة حصر إطارفي  أىداؼ الدراسة تساىـ
. لدراسةمفصمة ؿلمحصكؿ عمى البيانات، ككذلؾ في اختيار المنيج ككضع خطة 

: كتيدؼ ىذه الدراسة إلى
  اليكية االفتراضيةأىمية التفاعؿ االفتراضي كالكشؼ عف أبعاد عف بحثاؿمحاكلة . 
  ىكيتو إلى بناءلشباب الجزائرم تدفع باالتعرؼ عمى أىـ المعايير كالخمفيات التي 

 . االفتراضية عبر مكقع التكاصؿ االجتماعي
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  بينيا كبيف اليكية الفاصمة اليكية االفتراضية كالحدكد سمات التكصؿ إلى معرفة
 .الحقيقية

  تحديد طبيعة العبلقات االجتماعية التي تتشكؿ في خضـ المجتمعات االفتراضية
 .كأثرىا عمى العبلقات الحقيقية داخؿ المجتمع

 في كنؼ ىكية رمزيةالكشؼ عف االنعكاسات المترتبة جراء استخداـ الفايسبكؾ  .
: أىمية الدراسة. 5
ال تتطمع الدراسة الحالية إلى إعادة بعث مفيـك اليكية الذم أخذ الكثير مف البحث      

 بقدر ما تسعى لئلشارة إلى كالتمحيص مف قبؿ الباحثيف كالمختصيف في المجاؿ االجتماعي،
التغيرات الحاصمة في المجتمع كمدل تأثير ىذه التغيرات عمى مستكل ىكية الشباب، كىذا 
ما يدعكا إلى فيـ مكاصفات العالـ االفتراضي الذم يفرض ىامشا مف الحرية، إذ يمج فيو 

 لذلؾ تتطمع الدراسة إلى البحث في الشباب إلى عالـ الكاقع بمنظار جديد يشبع فيو ذاتيتو،
 .لميكية االفتراضيةمختمؼ المعايير كالخمفيات التي يتخذىا الشاب الجزائرم في تحديده 

 : الدراسات السابقة-6
 مرجعيةلمدراسات السابقة دكر ميـ إلرساء معالـ مشركع أم بحث عممي باعتبارىا    

معرفية يمكف االستفادة مف أرصدة تنكعات مناىجيا كتكجياتيا كطرائؽ معالجاتيا كتأتي 
 التي تناكلت نفس بحاثأىمية الدراسات السابقة أيضا، انطبلقا مف ككنيا تشير إلى األ

المجاؿ الخاص بالمشكمة التي يقـك بدراستيا الباحث، بحيث تمثؿ بالنسبة لممشكمة المطركحة 
كلذلؾ تظير أىميتيا أكثر في تطكير المشكمة .  نتائجيا حيثمفخاصة قاعدة معرفية أكلية 

 .العممية كالمساعدة عمى صياغة اإلطار النظرم الذم يعد نقطة انطبلؽ لبحث جديد
     كما تعد الدراسات السابقة ذات أىمية في البحث العممي ألنيا تّبصر الباحث بمكضكعو 

أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف الدراسات مف حيث اليدؼ مف الدراسة، المناىج  كتكشؼ لو
المعتمدة، مفردات كأنكاع العينات، أدكات جمع البيانات كأيضا مف حيث المتغيرات التي 

 . ككذا نتائجيابحثت فييا تمؾ الدراسات
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    كمف ىذا المنطمؽ يأتي عرضنا لمجمكعة مف الدراسات الجزائرية التي تناكلت اليكية 
االفتراضية كمكاقع التكاصؿ االجتماعي كمتغيريف لمدراسة الحالية، كنيدؼ مف خبلؿ ذلؾ 

 .تككيف رؤية كاضحة لمكضكع الدراسة، كاالستفادة مما قدمتو دراسات الباحثيف اآلخريفإلى 
     كبما أف الدراسة الحالية تتناكؿ مكضكعا حديثا كثر حكلو الجدؿ كاالىتماـ مف قبؿ 

الباحثيف كالمفكريف كالمتمثؿ في اليكية االفتراضية، فقد كجدنا بعض الدراسات التي تناكلت 
بالبحث بعض جكانب مكضكع دراستنا، كالتي يمكف استعراضيا كمناقشتيا كبياف عبلقتيا 

: بالدراسة الحالية فيما يمي
 : الدراسة األولى.6-1
–دكافع استخداـ اليكية االفتراضية في الشبكات االجتماعية كأثرىا عمى الفرد "بعنكاف    

دراسة استكشافية لعينة مف مستخدمي الفايسبكؾ أنمكذجا، مذكرة ماجستير في عمـك اإلعبلـ 
. 2015-2014 سنة "ريحانة بمكطي"كاالتصاؿ تخصص كسائؿ اإلعبلـ كالمجتمع لمطالبة 

ما ىي دكافع :  مفادىاإشكاليةاستيمتيا الطالبة بالتعريؼ بالمكضكع كتقديمو ثـ طرحت 
استخداـ اليكية االفتراضية عمى الشبكات االجتماعية؟ كما أثرىا عمى الفرد؟ كتفرعت ىذه 

ما : اإلشكالية إلى عدة تساؤالت خاصة باالستخدامات كباالشباعات كالتي تمثمت فيما يمي
ىك المقصكد باليكية االفتراضية؟، ماىي عادات تعرض الجزائرييف لمكقع الفايسبكؾ؟، ما 

تحديدا جميكر –ىي أنماط كطرؽ استخداـ اليكية االفتراضية في الشبكات االجتماعية 
الفايسبكؾ؟، ما ىي دكافع استخداـ اليكية االفتراضية في الشبكات االجتماعية؟، ما ىي 

االشباعات المحققة مف كراء استخداـ اليكية االفتراضية في الشبكات االجتماعية؟، ما ىك 
األثر الذم يحدثو استخداـ اليكية االفتراضية في التكاصؿ داخؿ الشبكات االجتماعية عمى 

مستكل الفرد؟ ك ىؿ اليكية االفتراضية ىي محاكاة لميكية الحقيقية كالعالـ االفتراضي 
انعكاس لمعالـ الحقيقي عبر شبكات التكاصؿ؟ كتيدؼ الدراسة حسب ما تمت اإلشارة إليو 

: إلى 
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التكصؿ إلى معرفة أسباب كدكافع استخداـ الفرد لميكية االفتراضية في تكاصمو عبر * 
. الشبكات االجتماعية

 كالكسائؿ االتصالية الحديثة كمنيا إعبلـ الشبكات 2.0التعرؼ عمى تطبيقات الكيب * 
.  االجتماعياإلعبلـاالجتماعية أك 

الحدكد الرابطة بينو كبيف  التعرؼ عمى ماىية المجتمع االفتراضي كالحدكد الفاصمة أك*
. المجتمع الحقيقي

التعرؼ عمى مفيـك الشبكات االجتماعية كدكرىا كتفعيؿ الحياة االتصالية لؤلفراد * 
. كالمجتمعات

محاكلة التكصؿ إلى معرفة اليكية االفتراضية كالحدكد بينيا كبيف اليكية الحقيقية لمستعمؿ * 
. الشبكات االجتماعية

الكشؼ عف اإلشباع الحقيقي مف كراء استخداـ بيانات ىكية افتراضية لدل جميكر * 
. الشبكات االجتماعية

معرفة األثر المترتب عف استخداـ الفرد ليكية افتراضية في تكاصمو مع غيره في شبكات * 
التكاصؿ االجتماعي سكاء باإليجاب أك بالسمب عمى مستكل ىكيتو الحقيقية كتعامبلتو مع 

. األفراد داخؿ المجتمع الذم يعيش فيو
كتندرج ىذه الدراسة ضمف إطار الدراسات الكصفية التي تتمحكر باألساس حكؿ دكافع    

استخداـ اليكية االفتراضية في الشبكات االجتماعية، كمعرفة االشباعات المحققة مف كراء 
إخفاء اليكية الحقيقية في التكاصؿ مع اآلخريف كالكصكؿ إلى معرفة أثرىا عمى الفرد، أما 
منيج الدراسة فقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي الذم ييدؼ إلى كصؼ ظاىرة 

استخداـ اليكية االفتراضية في الشبكات االجتماعية بطريقة كمية كاستخبلص مجمكعة مف 
. النتائج بناء عمى المعمكمات المحصؿ عمييا مف أفراد العينة
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 التي استخدمتيا الباحثة في ىذه الدراسة تمثمت في االستبياف مف خبلؿ طرح األداةأما     
 لجمع البيانات حكؿ مكضكع دكافع استخداـ اليكية االفتراضية في الشبكات كأداةاالستمارة 

.  استمارة عمى مستخدمي الفايسبكؾ200االجتماعية، كتـ تكزيع 
كقد تكصمت الباحثة إلى مجمكعة مف النتائج نذكر منيا ما ليا عبلقة بمكضكعنا    

: كالمتمثمة في
ينخرط المستخدمكف في الفايسبكؾ مع المجمكعات االفتراضية المختمفة كالتي تككف      

، كيستخدـ أكثر مف نصفيـ أسماء مستعارة أك %21.21ذات تكجو متنكع لدييـ بنسبة 
مركب مف اسـ حقيقي كآخر مستعار كتككف دالالت ىذه األسماء مختمفة إما حركؼ 
كما . مختصرة ألسمائيـ أك مقتبسة مف أسماء شخصيات مشيكرة فنيا أك تاريخيا أك رياضيا
يكفر المبحكثكف بياناتيـ المتمثمة في السف ، الجنس، مكاف العمؿ كاإلقامة، كالمستكل 

كقد تتطابؽ مع بيانات ىكيتيـ الحقيقية كقد تختمؼ عنيا، لذا يخفي بعضيـ . الدراسي كغيرىا
سنو كجنسو مف الظيكر عمى الجداريات الخاصة بيـ خكفا مف المضايقات كاإلحراج أك 

. بداعي رفض المبدأ أساسا كبعضيـ مبرره التسمية كالترفيو
إلى عدـ كضع صكرىـ الحقيقية عمى الفايسبكؾ خاصة اإلناث منيـ % 74.21كما يمجأ    

. نظرا لمخكؼ مف قرصنة كاختراؽ حساباتيـ أك تجنبا لممضايقات التي تمحقيـ مف الجنسيف
كبالتالي كاف مبرر المبحكثيف األساسي في عدـ التصريح بيكيتيـ الحقيقية كالتكاصؿ مف    

خبلؿ استخداـ ىكية افتراضية ىك الخكؼ مف القرصنة كاالختراؽ قـ تجنب المضايقات 
. كاإلحراج كبدافع الحرية في التكاصؿ ككذا التكاصؿ دكف أف يتعرؼ عمييـ الغير

أما عف أثر اليكية االفتراضية عمى الفرد فانقسمت إلى شقيف أحدىما إيجابي كتمثمو     
ثبلث أبعاد حيث مكنت الفرد مف الحديث بكؿ حرية أثناء التكاصؿ مع الغير دكف التخمي 

أما .عف القيـ كالمبادئ االجتماعية التي يممكيا، كساعدت في تعزيز األخبلؽ المحمكدة
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جانبيا السمبي فيتمثؿ في بعد كاحد ىك التقكقع في الشخصية االفتراضية كالتقميؿ مف 
 1.العبلقات االجتماعية بيف األفراد في األسرة الكاحدة

 :أوجو االستفادة
 اليكية االفتراضية كىك صمب المكضكع التي تـ طرحو في ىذه ىذه الدراسة تناكلت   

الدراسة، فيي إذا تتفؽ مع الدراسة الحالية في الكقكؼ عمى دكافع استخداـ اليكية االفتراضية 
. في التكاصؿ الرقمي مع األفراد

: الدراسة الثانية
دراسة استكشافية عمى عينة مف " الخصائص كاألبعاد: اليكية االفتراضية : "بعنكاف    

 بجامعة قاصدم "بايكسؼ مسعكدة"المشتركيف في المجتمعات االفتراضية مف إعداد األستاذة 
مرباح بكرقمة ، كىي دراسة نشرت في مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية  عمى خمفية 

الممتقى الدكلي األكؿ حكؿ اليكية كالمجاالت االجتماعية في ظؿ التحكالت السكسيكثقافية في 
 .2010 أكتكبر 27/28المجتمع الجزائرم يكمي 

كسعت ىذه الدراسة إلى البحث في إشكالية عبلقة اليكية االفتراضية باليكية الحقيقية ككيؼ 
يتفاعؿ األفراد داخؿ المجتمع االفتراضي؟ كأبعاد ىذا التفاعؿ عمى الحياة الكاقعية؟ كانبثقت 

:  عف ىذه اإلشكالية التساؤالت اآلتية
ما ىي خصائص المجتمعات االفتراضية التي يسعى األفراد إلى االنتماء إلييا؟  - 1
ما ىي دكافع األفراد لبلنخراط في المجتمعات االفتراضية؟ - 2
ىؿ تعتبر اليكية االفتراضية انعكاسا لميكية الحقيقية لؤلفراد أـ انفصاال عنيا؟ - 3
ىؿ تسعى اليكية االفتراضية إلى االنسبلخ عف قيـ المجتمع كمعاييره أـ تراعييا داخؿ - 4

المجتمع االفتراضي؟ 

                                                           
عينة مف ؿدراسة استكشافية -دوافع استخدام اليوية االفتراضية في الشبكات االجتماعية وأثرىا عمى الفردريحانة بمكطي،  1

التصاؿ، جامعة الحاج لخضر  امسخدمي الفايس بكؾ أنمكذجا، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـك اإلعبلـ
 .2014،2015باتنة، 
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كيؼ ينظر األفراد ليكياتيـ االفتراضية كتفاعميـ في المجتمع الرقمي؟ - 5
التعرؼ كالتعريؼ بالمجتمع االفتراضي ك الكشؼ : ككانت أىداؼ الدراسة األساسية ىي    

. عف بعض مبلمح اليكية االفتراضية كأبعاد التفاعؿ الرقمي
كاقتضت طبيعة الدراسة إلى استخداـ المنيج الكصفي الذم ييدؼ إلى استكشاؼ    

 مفردة كالتي تـ 60اشتممت عمى  الظركؼ المحيطة بالظاىرة، مف خبلؿ استمارة رقمية،
، حيث تـ نشر الرابط docs-googleجوجل تصميميا بكاسطة خدمات مكقع مستندات 

في منتدييف كمجمكعتيف بريديتيف كعمى مكقع الفايسبكؾ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا 
: الدراسة

يفضؿ األفراد المبحكثيف االنضماـ إلى أكثر مف مجتمع افتراضي كما أنيـ يفضمكف - 1
المجتمعات االفتراضية ذات البعديف العربي كالعالمي كذات الطابعيف الثقافي كالعاـ، كىك ما 
يعكس سعي أفراد العينة لبلنفتاح عمى المجتمعات اإلنسانية األخرل خارج اإلطار المحمي أك 
الكطني مع تمسكيـ باليكية العربية، كما يسعكف لبلنخراط في مجتمعات افتراضية ذات ىكية 

. محددة تنعكس عمى الشعارات المشتركة بيف األعضاء
إف االنضماـ إلى المجتمعات االفتراضية كاف يدفع الحكار كتبادؿ اآلراء الدرجة األكلى، - 2

مما يؤكد سعي األفراد إلى إثبات الذات كنشر األفكار، كما أنو تحكمو الرغبة ككجكد الراحة 
. كالتقبؿ كاالنسجاـ مع قيـ الفرد كأفكاره

تمثؿ اليكية االفتراضية عند غالبية األفراد انعكاسا ليكياتيـ الحقيقية كىك ما يفسر - 3
تصريحيـ ببياناتيـ الحقيقية حكؿ السف كالجنس كالمكاصفات ككضع صكرىـ الحقيقية، كما 
يحاكؿ البعض ربطيا باليكية الحقيقية عف طريؽ االسـ المستعار الذم يككف لو دالالت 
. شخصية غالبا ككذا كضع صكر رمزية كاتخاذ شعارات تحمؿ التكجو الفكرم أك تكجو آخر

ىناؾ عكامؿ تزيد مف فعالية األفراد داخؿ المجتمعات االفتراضية كتزيد مف تمسكيـ بيا، - 4
ظيار قدراتيـ منيا تقمدىـ منصب في ىذه المجتمعات  كما تعمؿ عمى إثبات ىكية األفراد كا 

.  كحصكليـ عمى تقدير أك كساـ اعترافا بمجيكداتيـ
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يرل الغالبية أنيـ عف طريؽ اليكية االفتراضية يككنكف أكثر تفاعبل كنشاطا كمشاركة - 5
كأحسف تصرفا في المجتمع االفتراضي عنو في المجتمع الحقيقي، كذلؾ لخصائص المجتمع 
االفتراضي الذم يرتكز عمى التكاصؿ الفكرم كليس عمى المظير كاالنطباعات األكلى مثمما 

ىك مكجكد في المجتمع الكاقعي، كما أنو أكثر تمقائية كصراحة النعداـ تعقيدات االتصاؿ 
المباشر االجتماعية كالقياـ ببعض الترتيبات أك العادات كالمراسيـ أك النفسية كالشعكر 

بالخجؿ أك االرتباؾ كغيرىا، إال أف القدرة عمى إخفاء اليكية يعتبره األفراد أمرا سمبيا ينقص 
 1. مف مصداقية اليكيات االفتراضية كيشجع عمى اختراؽ الحدكد الدينية كاألخبلقية

تتشابو ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في ككنيما تيتماف باليكية االفتراضية عمى شبكة    
االنترنت، في حيف ترتكز الدراسة عمى تعريؼ اليكية االفتراضية كأبعادىا، أما دراستي تبحث 

 ."الفايسبكؾ"ضمف فضاء افتراضية ة رمزيةىكمؿالجزائرم خمفيات تبني الشبابعف 
 :أوجو االستفادة

الدراسة تطرقت بالتحميؿ كالشرح إلى تأثير الشبكات عمى العبلقات ىذه في حيف أف     
ىذه  ت درسكما. االجتماعية كمنيا العيش في بيئة افتراضية ما تتكلد عنو اليكية االفتراضية

. الظاىرة عمى اعتبارىا ظاىرة اجتماعية
:  الدراسة الثالثة

أثر شبكة االنترنت لدل الشباب في ظؿ العكلمة : " بعنكاف"دحماني سمير" أجراىا    
، كىي رسالة ماجستير نكقشت بقسـ عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ ، جامعة الجزائر "اإلعبلمية

ىؿ يمكف أف :  ، تمحكرت إشكالية الدراسة حكؿ تساؤؿ مركزم مفاده 2009-2008سنة  
يككف الستخداـ شبكة االنترنت أثر عمى اليكية لدل الشباب الجامعي الجزائرم في ظؿ 

العكلمة اإلعبلمية؟ كأم اتجاىات تحمميا ىذه الفئة نحك ذلؾ كنحك ىكيتيـ الثقافية؟ ككانت 

                                                           
دراسة استكشافية عمى عينة من المشتركين في المجتمعات ، اليوية االفتراضية الخصائص واألبعادبايكسؼ مسعكدة، 1

اليكية كالمجاالت االجتماعية :  حكؿ األكؿممتقى الدكليباؿ خاص اؿعدداؿمجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، ، االفتراضية
 .2013في ظؿ التحكالت السكسيكثقافية في المجتمع الجزائرم، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، 
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أىداؼ الدراسة األساسية تتمثؿ في دراسة أثر استخداـ شبكة االنترنت عمى اتجاىات الشباب 
الجامعي نحك العناصر المككنة ليكيتيـ الثقافية في مجتمعيـ، الكقكؼ عمى العبلقة 

االرتباطية بيف تأثير استخداـ االنترنت عمى اليكية الثقافية لدل الشباب كبيف المتغيرات 
الفردية كاالجتماعية المختمفة لمعينة ككذا التعرؼ عمى جممة األسباب التي ساىمت في تأثير 

. االنترنت عمى اليكية لدل الشباب
: كلتحقيؽ ىذه األىداؼ قاـ الباحث بطرح مجمكعة مف األسئمة مف بيف أىميا    

ىؿ يمكف الستخداـ االنترنت أف يؤثر عمى ىكية الشباب الجزائرم المستخدـ ليا أم ىكية 
المستخدـ الثقافية، حسب ما تحممو ىذه الفئة مف اتجاىات نحك ذلؾ، كمف خبلؿ اتجاىاتيا 
نحك عناصر ىكيتيا الثقافية؟، ما ىي العكامؿ التي يمكف أف تككف قد ساىمت في تأثير 

استخداـ االنترنت عمى اليكية الثقافية لدل الشباب؟ 
كلئلجابة عف ىذه التساؤالت لجأ الباحث إلى منيج المسح مف خبلؿ استخداـ العينة    

 فردا، كقد صنفت ىذه الدراسة ضمف الدراسات الكصفية، 340العرضية كاف عدد أفرادىا 
كمف بيف أدكات البحث الذم استعمميا المبلحظة المقصكدة كالمنتظمة كالتي كظفت أثناء 

.  تطبيؽ االستمارة
:  كتكصؿ الباحث إلى عدة نتائج ىامة نذكر مف بينيا

خاصية اليكية الثقافية مستمرة ديناميكية كمتغيرة باإلضافة إلى أنيا متناقمة مف جيؿ إلى - 1
آخر ، يعي عناصرىا كؿ جيؿ تناقمت إليو، كىي تحمؿ التمّيز كاإلنفراد عف اآلخر كتأخذ 

. شكؿ المناعة كمما ظير ىناؾ تيديد يمس خصكصيتيا
ىناؾ ما ييدد اليكية الثقافية مف الخارج، كمف خبلؿ الشبكة إذ تعتبر ىذه األخيرة أداة - 2

مف أدكات العكلمة الثقافية، كما أف الشباب الجامعي مدرؾ ليذه األىداؼ الخفية كالمستترة ، 
.  مف خبلؿ ما تحممو مف مضاميف كاعتبارىا أداة مف أدكات االختراؽ الثقافي لممجتمع

الشباب الجامعي يحمؿ اتجاىات إيجابية كقكية نحك عناصر ىكيتو الثقافية، ككؿ ما - 3
. يمثؿ التمسؾ بيا، كىي راسخة عندىـ كلـ تتأثر باالنترنت
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التأكيد عمى ضركرة حماية اليكية الثقافية المحمية كىذا في إطار اليكية العربية - 4
 1.اإلسبلمية، كىي ضركرة تممييا مستجدات العصر، ما يفرض عمينا ضركرة تحصيف ثقافتنا

 :أوجو االستفادة من الدراسة
الشباب الجزائرم كاليكية "الدراسة مع شعب كحيثيات مكضكع دراستنا ىذه تمتقي    

-الفايسبكؾ- دراسة ميدانية لعينة مف مستخدمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي " - االفتراضية
 اليكية االفتراضية في التكاصؿ  الشبابفي المحكر الجكىرم الذم يبحث في تراكيب استخداـ

أثر شبكة االنترنت لدل الشباب في ظؿ "داخؿ الشبكات االجتماعية، كقد أبرزت نتائجيا 
، العديد مف النقاط التي ستفيدنا في دراستنا مف حيث التركيز عمى أىـ "العكلمة اإلعبلمية

اآلثار الناتجة عف استخداـ الشباب لمكقع الفايسبكؾ كأىـ ما تركتو خاصة عمى مستكل 
. اليكية الفردية
: الدراسة الرابعة

دراسة حكؿ استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية كتأثيره في  ،"مريـ نريماف نكمار"ة باحثاؿ    
العبلقات االجتماعية، دراسة عينة مف مستخدمي مكقع الفايسبكؾ في الجزائر، كىي مذكرة 
ماجستير في عمـك اإلعبلـ االتصاؿ تخصص اإلعبلـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة، جامعة 

. ، الجزائر2012، 2011الحاج لخضر، باتنة،
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدكر الكبير الذم تمعبو تكنكلكجيا االتصاؿ في حياة     

باإلضافة  األفراد كبالتحديد مكاقع الشبكات االجتماعية كمدل تأثيرىا في العبلقات االجتماعية
إلى الكشؼ ك. إلى كشؼ سبب انتشار العبلقات االفتراضية عمى حساب العبلقات الحقيقية

عف أثر استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية في العبلقات االجتماعية مف خبلؿ دراسة عينة 
: مف مستخدمي مكقع الفايسبكؾ في الجزائر، كانطمقت مف طرح التساؤالت التالية

                                                           
،دراسة مسحية لعينة مف الطمبة الجامعييف أثر شبكة االنترنت لدى الشباب في ظل العولمة اإلعالمية  دحماني سمير، 1

كاالتصاؿ،  االنترنت بالجزائر العاصمة، رسالة لنيؿ شيادة ماجستير في عمـك اإلعبلـ مستخدمي الجامعييف مستخدمي
. 2009، 2008جامعة الجزائر، 
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ما ىي عادات كأنماط استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي لدل الجزائرييف؟ - 1
ما ىي الدكافع كالحاجات التي تكمف كراء استخداـ الجزائرييف لمكقع الفايسبكؾ؟ - 2
كيؼ يؤثر استخداـ الفايسبكؾ عمى العبلقات االجتماعية لدل الجزائرييف؟ - 3
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي كاعتمدت عمى المبلحظة كاالستبياف كأداتيف لجمع    

البيانات، كجو االستبياف إلى عينة قصدية مف المستخدميف الجزائرييف لمكقع الفايسبكؾ 
 مفردة، كما تككف االستبياف مف ثبلث محاكر، تناكؿ المحكر األكؿ عادات 280كقكاميا 

 سؤاال، كالمحكر الثاني حكؿ الدكافع 12كأنماط استخداـ الفايسبكؾ لدل الجزائرييف كضـ 
 سؤاال، كالمحكر 11كالحاجات التي تكمف كراء استخداـ الجزائرييف لمكقع الفايسبكؾ كضـ

 . سؤاال16الثالث حكؿ الفايسبكؾ كالعبلقات االجتماعية كضـ 
:      تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

مف أفراد العينة يشارككف في المجمكعات االفتراضية % 72.07تكصمت الدراسة إلى أف - 
كاالجتماعية % 25.76كالمجمكعات الترفييية % 39.57تتقدميا المجمكعات الثقافية بنسبة 

%. 18.40بنسبة 
كما تكصمت الدراسة إلى أف أغمب المبحكثيف يدخمكف لمكقع الفايسبؾ بيكيتيـ الحقيقية - 

بيكية مستعارة، كيستخدـ ىؤالء اليكية الحقيقية حتى % 33.33فيما يدخؿ % 66.03بنسبة 
حتى يحظكا بثقة المتعامميف % 39.42فيما يستخدميا % 60.57يجدىـ معارفيـ بنسبة 

. معيـ
 أما مستخدمي اليكية المستعارة فيستخدمكنيا بدافع التصرؼ بكؿ حرية في المكقع - 

ف عمى ىكيتيـ مخكفا مف أف يتعرؼ اآلخر% 23.33كيستخدميا بنسبة % 57.77بنسبة 
. حتى يتقمصكا شخصية غير شخصيتيـ% 18.88الحقيقية فيما يستخدميا 

 نجح مكقع الفايسبكؾ في تجسيد ثقافة الكتركنية تكاصمية جديدة بيف األفراد أنتجت مشاعر- 
جديدة حيث أصبح األفراد يتكاصمكف عف طريؽ الفايسبكؾ أكثر مف تكاصميـ كجيا لكجو 
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كأصبحكا يقضكف كقتا أكثر في الحديث مع أصدقائيـ فيسمح ليـ ذلؾ بنقؿ آرائيـ كاتجاىاتيـ 
. كالتعبير عف مشاعرىـ بطريقة أفضؿ

يؤثر استخداـ مكقع الفايسبكؾ عمى التفاعؿ االجتماعي لممستخدـ مع عائمتو كأصدقائو - 
معارفو، فقضاء كقت طكيؿ في تصفح المكقع ككضع المشاركات كالرد عمى التعميقات يجعؿ 

. المستخدـ ينسى نفسو مع تراجع المشاركة في مختمؼ النشاطات االجتماعية
مكاقع الشبكات االجتماعية تتيح لممستخدـ فضاءا آخر لمتفاعؿ ضمف مجتمع افتراضي - 

يقـك مف خبللو ببناء عبلقات افتراضية مع أشخاص قد يجمعو بيـ عبلقات قرابة كصداقة 
. في الكاقع أك أشخاص يبادلكنيـ نفس االىتماـ

ساىـ مكقع الفايسبكؾ في تكسيع العبلقات االجتماعية كالحفاظ عمييا، فقد نجح ىذا - 
المكقع في أف يجمع عددا كبيرا مف أصدقاء المدرسة كالرفاؽ كسيؿ التكاصؿ مع األقارب 

 1.خاصة منيـ الذيف يقطنكف في مناطؽ بعيدة
 :أوجو االستفادة

 في العديد مف النقاط الجكىرية المتمثمة في مكضكع الحاليالدراسة مع اؿىذه كما اتفقت    
تطرقت بالتحميؿ كالشرح مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ كبحثيا عف طبيعة استخداـ 

 اإلى تأثير الشبكات عمى العبلقات االجتماعية كمنيا العيش في بيئة افتراضية ما تتكلد عنو
.  ركزت فييا عمى التأثير المجمؿ عمى العبلقات االجتماعية ككؿ كما.اليكية االفتراضية
: الدراسة الخامسة

، بعنكاف منتديات المحادثة كالدردشة االلكتركنية دراسة في دكافع االستخداـ "إبراىيـ بعزيز"  
كاالنعكاسات عمى الفرد كالمجتمع، مذكرة ماجستير في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة بف 

ما ىي دكافع : ، طرح الباحث اإلشكالية اآلتية2008، 2007يكسؼ بف خدة، الجزائر، 
. استخداـ منتديات المحادثة االلكتركنية،ك ما ىي انعكاساتيا عمى الفرد كالمجتمع

                                                           
، دراسة عينة مف مستخدمي استخدام مواقع الشبكات االجتماعية تأثيره في العالقات االجتماعيةمريـ نريماف نكمار، 1

. 2012، 2011مكقع الفايسبكؾ في الجزائر، مذكرة ماجستير في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ىدفت الدراسة إلى تحديد دكافع االستخداـ المفرط لمنتديات الدردشة االلكتركنية مف طرؼ    
الجزائرييف مف خبلؿ إبراز السمات العامة ليـ، كتبياف مكانة ىذه الكسيمة مف خبلؿ التعرض 
ليا كبالتالي الكشؼ عف االنعكاسات كالتأثيرات المختمفة عمى الفرد كالمجتمع، تحديد طبيعة 

العبلقات االجتماعية التي تتشكؿ في خضـ العبلقات االفتراضية، كأثرىا عمى العبلقات 
. الحقيقية، كعمى تفاعؿ الفرد مع المحيط االجتماعي

كاستخدـ الباحث المنيج المسحي الذم يعتبر كاحدا مف المناىج األساسية في البحكث    
الكصفية، كقد اعتمد عمى االستبياف كالمبلحظة كأداتيف لجمع البيانات، كجو االستبياف إلى 

.   مفردة220عينة قصدية مف مستخدمي منتديات المحادثة االلكتركنية كقكاميا 
:  كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية

أكثر مف العبلقات % 73معظـ المبحكثيف يفضمكف العبلقات االفتراضية المباشرة - 
%. 20.05االفتراضية عبر االنترنت 

غالبية المستجكبيف ال يشعركف بالكحدة كالعزلة عف المحيط االجتماعي بفعؿ المحيط - 
ممف يشعركف % 27.05االجتماعي بفعؿ الدردشة، لكف مع اإلشارة إلى كجكد نسبة ىامة 

. بالكحدة مرتبطة بشكؿ مباشر بنسبة استخداـ منتديات الدردشة
جماعة )ىناؾ نسبة معتبرة ممف يحسكف باأللفة كاالنتماء إلى الجماعة االفتراضية - 

. أكثر مف جماعتيـ األكلية (المدردشيف
تعتبر منتديات الدردشة فضاء لمتفاعؿ كاالتصاؿ عف بعد، الشيء الذم أدل إلى نشأة - 

عبلقات كثيرة، منيا ما بقى افتراضيا كمنيا ما تحكؿ إلى عبلقة حقيقية مباشرة كتجسد في 
 1.الكاقع، كلذلؾ فيي أداة إلقامة ركابط بيف األفراد كلتشكيؿ النسيج االجتماعي

 
 

                                                           

، دراسة في دوافع االستخدام واالنعكاسات عمى الفرد والمجتمع ،منتديات المحادثة والدردشة االلكترونيةإبراىيـ بعزيز، 1 
. 2008، 2007مذكرة ماجستير في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة بف يكسؼ بف خدة الجزائر،
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 : أوجو االستفادة من الدراسة
تتقاطع مع الدراسة التي نحف بصدد إعدادىا في جزئية المحادثة االلكتركنية عمى اعتبار    

 خر كىذا يتطمب منواآلطرؼ اؿأف لتكاصؿ عبر الشبكات االجتماعية أساسو التخاطب مع 
 درست المجتمع  كما نجدىا قد. سكاء كانت حقيقية أـ افتراضية خاصة بوىكيةتجسيد 

. االفتراضي كجزئية المقارنة بيف االتصاؿ االفتراضي كاالتصاؿ الحقيقي
 :لدراسة السادسة ا

، حكؿ انعكاسات استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى نمط العبلقات "نكاؿ بركات   "
االجتماعية، دراسة ميدانية عمى عينة مف المستخدميف الجزائرييف، أطركحة دكتكراه عمـك في 

 عمـ اإلجتماع، تخصص عمـ اجتماع االتصاؿ كالعبلقات العامة، جامعة محمد خيضر
ما ىي عكامؿ كانعكاسات : ، طرحت الباحثة اإلشكالية اآلتية2016، 2015بسكرة، 

استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى نمط العبلقات التي تربط المستخدميف الجزائرييف 
: مع محيطيـ االجتماعي؟ كتفرعت إلى التساؤالت التالية

ما ىي طبيعة استخداـ الجزائرييف لمكاقع التكاصؿ االجتماعي؟ - 1
ما ىي عكامؿ إقباؿ الجزائرييف عمى استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي؟ - 2
ما ىي انعكاسات استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى نمط العبلقات األسرية - 3

كالقرابية الجزائرية؟ 
ما ىي انعكاسات استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى نمط عبلقات الجيرة في - 4

المجتمع الجزائرم؟ 
ما ىي انعكاسات استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى نمط العبلقات االجتماعية - 5

 أك العمؿ في المجتمع الجزائرم؟/ بيف زمبلء الدراسة ك
ىدفت الدراسة إلى تحديد أسباب إقباؿ الجزائرييف عمى استخداـ مكاقع التكاصؿ    

االجتماعي كمعرفة انعكاسات استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى نمط العبلقات 
.  االجتماعية في المجتمع الجزائرم
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استخدمت الدراسة المنيج الكصفي كاعتمدت عمى المبلحظة البسيطة المباشرة كاالستبياف    
كأداتيف لجمع البيانات، كجو االستبياف إلى عينة قصدية مف المستخدميف الجزائرييف لمكقع 

:  مفردة،  كمف أىـ النتائج المتكصؿ إلييا نذكر1000الفايسبكؾ كقكاميا 
لقد شكمت بعض العبلقات كالركابط االجتماعية لدل العديد مف المستخدميف بديبل متميزا - 1

عف العبلقات الكاقعية بكؿ أبعادىا، حيث أنو كفي عالـ افتراضي كامؿ يعبر فيو المستخدـ 
عمى ما يجكؿ في خاطره بحرية مطمقة، كفي عالـ افتراضي كامؿ يسعى المستخدـ إلبراز 

بداء رأيو كلمحصكؿ عمى المعمكمات كاألخبار كتمضية الكقت . تكاجده كا 
استطاعت مكاقع التكاصؿ االجتماعي أف تمد المستخدميف بقنكات جديدة لممشاركة في - 2

األنشطة االجتماعية كركابط جديدة لتككيف نمط عبلقات اجتماعية تتميز باالفتراضية 
.  البلمحدكدة يختمؼ نمطيا عف تمؾ العبلقات االجتماعية الكاقعية

في ختاـ عرضنا لمجمؿ الدراسات السابقة التي ليا عبلقة بمكضكع الدراسة الحالية     
نجدىا قد تناكلت في مجمميا استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي كاليكية االفتراضية، كما 
ركزت بعض الدراسات عمى تأثير ىذه المكاقع خاصة الفايسبكؾ كانعكاساتيا عمى الفرد 

. كالمجتمع 
كقد سمطت الدراسات السابقة الضكء عمى بعض الجكانب المتعمقة بمكضكع الدراسة      

تأثيرات االنترنت عمكما في المجتمع : الحالية حيث أكدت بعضيا عمى بعض النقاط أىميا
مف خبلؿ الخدمات التي تكفرىا، كدكافع استخداـ الفايسبكؾ كمعرفة انعكاسات كتأثيرات ذلؾ 
عمى العبلقات االجتماعية خاصة منيا االفتراضية، كما تتفؽ الدراسة الحالة مع الدراسات 

السابقة في تناكؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي كمكاضيع ىامة فرضت نفسيا أما العديد مف 
. الباحثيف في كقتنا الحالي

كبالتالي الدراسات السابقة تتقاطع مع مكضكعنا الحالي في جزئية اليكية االفتراضية التي    
إال أنيا تختمؼ عنيا في تطرقنا إلى محاكلة معرفة . تعد مف الجزئيات الميمة في ىذا البحث

الدكافع الكامنة كراء المجكء إلى استخداـ اليكية االفتراضية في الشبكات االجتماعية كتجاكز 
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 العبلقات مستكل خاصة عمى ذلؾ إلى معرفة األثر المترتب عف ىذا االستخداـ عمى الفرد
 كما أف بعضيا تتقاطع معيا في المدخؿ النظرم .االجتماعية الكاقعية منيا كاالفتراضية

لمدراسة ما دفعنا إلى االستزادة أكثر مف خبلؿ تكظيؼ بعض الدراسات المشابية مف حيث 
في ضبط كصياغة الجانب النظرم خاصة بإحالتنا لمعديد  كالتي ساعدتنا النظرية المستخدمة

لدعـ الجانب التطبيقي في كيفية جمع  كمف المراجع الميمة كفي بناء الجانب النظرم
 .البيانات كاألرقاـ اإلحصائية لخدمة النتائج النيائية لممكضكع محؿ الدراسة

 تعد الدراسات السابقة التي تـ التطرؽ إلييا بمثابة مصدر يتناكؿ المكضكع المطركح   كما 
بالتالي مكنت مف تكظيؼ الرصيد المعرفي كحتى المنيجي المستخدـ في التأسيس كاالقتباس 
منيا باإلضافة فقد ساىمت ىذه الدراسات المعركضة في تكجيو الباحثة في الركاؽ المعرفي 
. بطريقة تضمف الكصكؿ إلى نتائج يمكف القكؿ عنيا أنيا تحمؿ الصبغة العممية األكاديمية

 : المنيج وأدوات جمع البيانات-7
 :منيج البحث. 7-1
إف اختيار المنيج المراد إتباعو مف طرؼ الباحث النجاز بحثو يعتبر مف أىـ العناصر    

عبارة عف " :المنيج عمى أنوموريس أنجرس لمقياـ ببحث ناجح، كفي ىذا الصدد يعرؼ 
 كما يمكننا القكؿ بأف 1."مجمكعة مف العمميات المنظمة قصد الكصكؿ إلى أىداؼ معينة

طريقة مكضكعية يتبعيا الباحث لدراسة ظاىرة مف الظكاىر بقصد "منيج البحث ىك 
تشخيصيا كتحديد أبعادىا كمعرفة أسبابيا كعبلجيا كالكصكؿ إلى نتائج عامة يمكف 

 مناىج البحث متعددة كمتنكعة فإنو يتحتـ عمى الباحث اختيار المنيج كما دامت "2."تطبيقيا
المناسب الذم يخدـ بحثو بطريقة عممية كمنيجية سميمة، ككما نعمـ بأف ىناؾ العديد مف 

                                                           
، ترجمة بكزيد صحراكم، كماؿ بكشرؼ، منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية، تدريبات عمميةمكريس أنجرس،  1

 .56، ص 2004سعيد سعنكف، دار القصبة لمنشر، الجزائر، 
، 1998، القاىرة، المكتب الجامعي الحديث، البحث العممي الخطوات المنيجية إلعداد البحوث االجتماعيةمحمد شفيؽ، 2 

 .156ص 
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الدراسات في العمـك االجتماعية كالثقافية ككؿ دراسة تتطمب مناىج معينة مف أجؿ الكصكؿ 
 1."األىداؼ المسطرة في بداية البحثإلى 

فالباحث ممـز باختيار نكع المنيج الذم يصب فيو تحميؿ معطياتو كعمى ىذا األساس "   
التحميمي، حيث يعتمد فيو الباحث عمى التحميؿ  اعتمدنا في بحثنا عمى المنيج الكصفي

بجمع البيانات الدقيقة كذلؾ لمخركج بتعميمات ككذا جمع الحقائؽ كتفسيرىا كاستنباط كؿ 
كصؼ ظاىرة ":  بأنوكفالنتائج أم تصكير الكاقع االجتماعي كتحميمو، بحيث يعرفو الباحث

 2."معينة ماثمة في الكضع الراىف، فيقـك بتحميؿ خصائص تمؾ الظاىرة كالعكامؿ المؤثرة فييا

بحيث يركز المنيج الكصفي التحميمي عمى كصؼ الظاىرة أك طبيعة مجتمع معيف أك "    
 3."سمكؾ أفراده كيدرس العبلقة المكجكدة بيف المتغيرات

أسمكب مف أساليب التحميؿ المتمركز عمى معمكمات : "كيمكف تعريفو أيضا عمى أنو    
كافية كدقيقة عف ظاىرة أك مكضكع محدد مف خبلؿ فترة أك فترات زمنية معمكمة كذلؾ مف 
أجؿ الحصكؿ عمى نتائج عممية ثـ تفسيرىا بطريقة مكضكعية كبما ينسجـ مع المعطيات 

 4".الفعمية لمظاىرة

كييتـ المنيج الكصفي بدقة بذكر الخصائص كالمميزات لمشيء المكصكؼ معبرا عنو "   
بصكرة كمية ككيفية، كيعرؼ ىذا المنيج عمى أنو طريقة مف طرؽ التحميؿ كالتفسير بشكؿ 

عممي، لمكصكؿ إلى أغراض محددة لكضعية اجتماعية معينة، أك ىك طريقة لكصؼ 

                                                           
 .13، ص 1995، القاىرة، عالـ الكتب، األسس والمبادئ: بحوث اإلعالمسمير محمد حسف،  1

، ص 2003، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم واالتصالأحمد بف مرسمي، 2 
291. 

، دار القبة لمطباعة كالنشر التكزيع،  بدكف بمد، دط، مناىج البحث في االتصال والرأي العام واإلعالم الدوليأحمد بدكم،  3
 .291ص ، 1998

، ص 1999، عماف، دار كائؿ لمنشر، القواعد والمراحل والتطبيقات: منيجية البحث العمميمحمد عبيدات كآخركف،  4
46. 
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الظاىرة المدركسة كتصكيرىا كميا عف طريؽ جمع معمكمات مقننة عف المشكمة كتصنيفيا 
خضاعيا لمدراسة الدقيقة  1."كتحميميا كا 

 :نوع الدراسة

كعميو تنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية التي تستيدؼ كصؼ خصائص كظركؼ "   
مشكمة الدراسة كصفا دقيقا كشامبل معتمدا في ىذا عمى جمع الحقائؽ كتحميميا كتفسيرىا 
الستخبلص النتائج، كدالالت نصؿ منيا إلى تعميمات بشأف الظاىرة المدركسة، كبصفة 

عامة فالبحث الكصفي ييدؼ إلى كصؼ ظكاىر أك كقائع أك أشياء معينة مف خبلؿ جمع 
الحقائؽ كالمعمكمات كالمبلحظات الخاصة بيا، بحيث يرسـ ذلؾ كمو صكرة كاقعية ليا، ىذا 
كقد ال تكتفي تمؾ البحكث بمجرد كصؼ الكاقع كتشخيصو، كتيتـ بتقرير ما ينبغي أف تككف 

 2."عميو األشياء أك الظكاىر مكضكع البحث

   كتستيدؼ البحكث الكصفية كصؼ خصائص كظركؼ مشكمة الدراسة كصفا دقيقا 
كشامبل معتمدا في ىذا عمى جمع الحقائؽ كتفسيرىا الستخبلص النتائج كدالالت نصؿ منيا 

. إلى تعميمات بشأف الظاىرة المدركسة

كبناءا عمى ما تقدـ تبيف لنا بأف المنيج الكصفي التحميمي ىك الذم يخدـ مكضكعنا    
. بصكرة مباشرة ألنو ييدؼ إلى كصؼ كتحميؿ أثر اليكية االفتراضية عمى الشباب الجزائرم

خمفيات تبني    كعميو فإننا مف خبلؿ استخداـ المنيج الكصفي نعمد إلى كصؼ ظاىرة 
 ليكية افتراضية في شبكات التكاصؿ االجتماعي بطريقة كمية مف خبلؿ ما الشباب الجزائرم

 الظاىرة لمدراسة الكمية إخضاعنقكلو مف مادة معرفية كيفية إلى لغة أرقاـ تمكننا مف 
كاستخبلص بمجمكعة مف النتائج بناء عمى المعمكمات المحصؿ عمييا مف أفراد العينة، كىذا 

                                                           

 .150، ص 2003 دار العمـك لمنشر كالتكزيع، عنابة، ،، دطمنيجية البحث العمميصبلح الديف شركخ، 1 
 .35، ص 1982 مكتبة غريب، القاىرة، دط،،مناىج البحث في العموم االجتماعيةصالح محمد الفكاؿ،  2
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يمكننا مف إصدار تعميـ كمي لمظاىرة فيما بعد، كبياف خصائصيا كالدكافع كاألسباب التي 
تتحكـ في ذلؾ باإلضافة إلى الغاية المحققة مف كراء استخداميـ لميكية االفتراضية بدال عف 

.  اليكية الحقيقية في التكاصؿ عبر الشبكات االجتماعية

   كاعتماد المنيج الكصفي في الدراسة يعكد بالدرجة األكلى إلى اعتباره أحد األشكاؿ 
 الخاصة بجمع المعمكمات عف األفراد كسمككياتيـ كانعكاسات تمؾ السمككيات عمى حياتيـ
كما يعتبر الشكؿ الرئيسي كالمعيارم لجمع المعمكمات خاصة عندما تشمؿ الدراسة عينة 
 كبيرة كمنتشرة بالشكؿ الذم يصعب االتصاؿ بمفرداتيا، كىك ما نحتاجو في ىذه الدراسة

حيث يسمح ىذا المنيج بدراسة عدد كبير مف المتغيرات في كقت كاحد مثؿ السمات العامة 
كاالجتماعية الديمغرافية، ككذلؾ أنماط السمكؾ التكاصمي كطبيعة استخداـ مكاقع الشبكات 

االجتماعية كبالتالي يتيح لنا معرفة انعكاسات ىذا االستخداـ عمى اليكية لدل الشباب 
. الجزائرم

: مجتمع البحث وعينة الدراسة. 7-1

 مجتمع البحث في لغة العمـك اإلنسانية ىك مجمكعة منتيية أك غير منتيية مف العناصر "
المحددة مسبقا كالتي تركز عمييا المبلحظات، كما يعرؼ عمى أنو مجمكعة عناصر ليا 
خاصية أك عدة خصائص مشتركة، تميزىا عف غيرىا مف العناصر األخرل التي يجرم 

 اإلنسانية يمجأ عمـكنظرا الستحالة دراسة كؿ مجتمع البحث في اؿ ك.التقصي أك البحث عنيا
الباحث دكما إلى العينة كأسمكب إلجراء الدراسة بدال مف المجتمع الكمي كالتي تعرؼ عمى 

جراء الدراسة "أنيا  عبارة عف مجمكعة جزئية مف مجتمع البحث يتـ اختيارىا بطريقة معينة، كا 
 1".عمييا مف ثـ استخداـ تمؾ النتائج كتعميميا عمى كامؿ مجتمع الدراسة األصمي

                                                           
، ص 1998 دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف، ، دط،البحث العممي، أدواتو وأساليبوعبيدات كآخركف،   محمد1

74. 
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تتميز بحكث اإلعبلـ كاالتصاؿ بتعامميا مع قاعدة معرفية كبيرة يككف أساسيا الجميكر     
 مكضكع الدراسة التي تبحث  طبيعة مففانطبلقاالذم يتسـ باتساع انتشاره الزمني كالمكاني، 

 . اليكية االفتراضية لدل الشباب الجزائرمفي 

    إف طبيعة الدراسة كما تحممو مف خصكصيات نجدىا قد فرضت عمينا اختيار أفراد 
العينة عمى أسس كمعايير عممية كمنيجية محددة لمكصكؿ إلى مجمكعة مف التحميبلت 

 .كالبيانات تـ جمعيا بأدكات محددة
تعرؼ العينة عمى أنيا جزء مف مجتمع الدراسة الذم يتـ جمع البيانات الميدانية "      حيث 

منو، كىي تعتبر كجزء مف الكؿ، بمعنى أنيا تؤخذ مجمكعة مف أفراد المجتمع، عمى أف 
تككف ممثمة لمجتمع البحث، فالعينة إذا ىي جزء معيف أك نسبة معينة مف أفراد المجتمع 

 1".األصمي، ثـ تعمـ نتائج الدراسة عمى المجتمع كمو
كعميو فقد اخترنا عينة غير احتمالية قصدية كىي التي يقـك فييا الباحث باختيار    "

مفرداتيا بطريقة تحكمية ال مجاؿ فييا لمصدفة، بؿ يقـك ىك شخصيا بانتقاء المفردات 
الممثمة أكثر مف غيرىا لما يبحث عنو مف معمكمات كبيانات، كىذا إلدراكو المسبؽ كمعرفتو 
الجيدة لمجتمع البحث كلعناصره اليامة التي تمثمو تمثيبل صحيحا، كبالتالي ال يجد صعكبة 

 2".في سحب مفرداتيا بطريقة مباشرة
 عمى العينة القصدية أيف يختار الباحث عمدا األفراد  اعتمدنافي دراستنا ىذه     ك

المبحكثيف بما يتناسب مع تحقيؽ ىدؼ بحث معيف، حيث يقـك الباحث باختيار مفردات 
عينة المبحكثيف في ضكء انطباؽ سمات أك خصائص معينة عمييـ، كتستبعد المفردات التي 

خضع إلى قكانيف اإلحصاء كال إلى م النكع مف العينات ال اال تتكفر فييا ىذه السمات، ىذ
صدفة بؿ إلى مكاصفات يضعيا الباحث لمغرض الذم يخدـ بحثو، سنحاكؿ أف نجعميا اؿ

                                                           

 دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عيف مميمة  دط، منيج وأدوات البحث العممي في العموم االجتماعية،رشيد زركاتي، 1 
 .334، ص 2007الجزائر، 

 . 197ع سبؽ ذكره، ص جأحمد بف مرسمي، مر 2
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ممثمة لمجتمع البحث قدر اإلمكاف كذلؾ بإتباع اإلجراءات المعمكؿ بيا في مثؿ ىذا النكع 
. مف العينات

فقد - الفايسبكؾ–   كبما أف دراستنا تقتصر عمى مستخدمي مكقع التكاصؿ االجتماعي 
 .اخترنا العينة القصدية أيف يقـك الباحث باختيار مفرداتيا بطريقة تحكمية كمباشرة

 حيث تـ التركيز  تحديدا عمى فئة الشباب 150حيث بمغ عدد المفردات في ىذه الدراسة 
دكف غيرىا مف الفئات االجتماعية األخرل كىذا لككنيـ األكثر استخداما لمفايسبكؾ في 

 شباب مف كسط ك شرؽ كغرب الجزائر إلجراء الدراسة عميو الجزائر، ككما تـ التكجو ىنا إلى
كىذا تماشيا مع سيكلة تنقؿ الباحثة ك الكصكؿ ليذه الفئة بيذه المناطؽ كلقد تـ استثناء 

كاليات الجنكب الجزائرم تبعا لبعد المسافة إضافة إلى عدـ كجكد إمكانيات لمكصكؿ إلى تمؾ 
 :تكزع حجـ العينة في ىذه الكاليات التي تـ اختيارىا عمى النحك اآلتي كما .الفئة ىناؾ

 36 مفردة بكالية سطيؼ، 16 مفردة بكالية الجزائر العاصمة، 20 مفردة بكالية عنابة، 32
 . مفردة بكالية كىراف16 مفردة بكالية معسكر، 30مفردة بكالية مستغانـ، 

 :كفيما يتعمؽ بالخصائص السكسيك ديمغرافية لمعينة  
 . مفردة61 مفردة ك فئة الذككر 89 فمف حيث متغير الجنس نجد اإلناث  -
 35-30، (35) 29-24، (89) 23-18فئة : أما مف حيث متغير السف فنجد -
 .(10) فما فكؽ 35، (16)
، (10)، الثانكم (0)المتكسط : أما مف حيث متغير المستكل التعميمي فنجد -

 .(29)، دراسات عميا (111)جامعي
، (11)، مطمؽ (28)، متزكج (108)أعزب : أما مف حيث الحالة االجتماعية فنجد -

 .(03)أرمؿ 
، المنطقة شبو (92)المنطقة الحضرية : أما مف حيث متغير األصؿ الجغرافي فنجد -

 .(08)، المنطقة الريفية (50)حضرية 
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 :  تقنيات البحث2- 7

لمبحث العممي أدكاتو التي تساعد الباحث في بحثو، كترتبط ىذه األدكات بمكضكع     "
البحث كالمنيج المستخدـ في الدراسة، كيتكقؼ نجاح الباحث إلى حد كبير عمى استخداـ 
أدكات البحث، فعميو اإلحاطة جيدا باألدكات ك الطرؽ التي يستخدميا لمكصكؿ إلى نتائج 

 1".مرضية بأقؿ كقت كجيد كتكاليؼ

كىناؾ الكثير مف الكسائؿ التي تستخدـ لمحصكؿ عمى البيانات كيمكف استخداـ عدد مف "
ىذه الكسائؿ معا في البحث لتجنب عيكب إحداىا كلدراسة الظاىرة مف كافة الجكانب كعمكما 
يتعيف أف تقييـ األدكات المختمفة لجمع البيانات في ضكء كفاءة كؿ منيا في القياـ بالكظيفة 

، المقابمة، المبلحظة،تحميؿ  (االستبياف) االستمارة: التي اختيرت ليا كيمكف حصرىا فيما يمي
 2".المحتكل، التحميؿ اإلحصائي، التجريب

    كعميو، مف أجؿ أف تككف المقاربة المنيجية الكصفية عمى مستكل معيف ككبير مف الدقة 
 إضافة إلى (االستبياف) تكظيؼ كاستخداـ أداة االستمػػػػػػػػػارةب قمناكالبعد العممي المكضكعي 
مف خبلؿ تفريغ – أم ىذه األخيرة - تمظيرلذم مالستبياف اؿالمبلحظة كأداة مساعدة 

البيانات كالمعطيات الميدانية كذلؾ كفقا ك تماشيا مع تنظيـ المتغيرات كالمؤشرات، كتحكيميا 
إلى بيانات رقمية في شكؿ جداكؿ إحصائية بسيطة بيدؼ قراءتيا قراءة تحميمية نقدية كذلؾ 

 لنا بتكخػػػػػػػػي التفسير كالفيـ حبتحكيؿ األرقاـ إلى جممة مف الدالالت اإلحصائية تسـ
. الصحيحيف

 

 
                                                           

القاىرة، دط،، الخطوات المنيجية إلعداد البحوث االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث: البحث العمميمحمد شفيؽ،  1
 .186، ص 1998

 .26، ص 1996 القاهرة، دط،،أسسه وطرٌقة كتابته، المكتبة األكادٌمٌة: البحث العلمًمحمد الصاوي، محمد مبارك،  2
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 : االستبيان 7-1.2

 تقنية أساسية في جمع المعمكمات التي يتطمبيا البحػػػػػػػػػػػػث الميداني، كبناء بيافعتبر االست   م
عمى طبيعة المكضكع فإنو يفرض عمينا نكع األدكات المناسبة لذلؾ، ليذا سكؼ يككف 

تعرؼ بأنيا أداة مف أدكات البحث العممي، معدة لجمع " التي اعتمادنا عمى أداة االستمارة
البيانات بيدؼ الحصكؿ عمى إجابات عف مجمكعة مف األسئمة ك االستفسارات المكتكبة في 

كيقـك المبحكثيف بتسجيؿ إجاباتيـ بأنفسيـ، أك ىي أداة تتككف مف  نمكذج أعد ليذا الغرض
مجمكعة مف األسئمة تكجو أك ترسؿ أك تسمـ إلى األشخاص الذيف يتـ اختيارىـ لمكضكع 

 1".الدراسة، ليقكمكا بتسجيؿ إجاباتيـ عمى األسئمة الكاردة بعد ذلؾ لمباحث

خمفيات تبني  مف خبلليا الكشؼ عف يتسنى لناالتي  كلقد تمت االستعانة بتقنية االستمارة  
 ."الفايسبكؾ"ضمف فضاء افتراضية ة رمزيةىكمؿالشباب الجزائرم 

ألسئمة المطركحة ؿ ا محاكر تتماشى كفؽأربعةعمى  اشتممت ىذه األداة  تصميـحيثكمف    
 بدكرىا أسئمة مفتكحة كمغمقة، حرصنا  تضمنتالتي مكضكعية كدقيقة، كاتكذلؾ إليجاد إجاب

عطائيا الصيغة المباشرة دكف كضع الفرد المستجكب في حالة مف  عمى ترتيبيا كتكضيحيا كا 
 مختصيف في مجاؿ عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ 2الغمكض كتـ تحكيميا مف قبؿ أساتذة محكميف

:  سؤاال مكزعا عمى المحاكر اآلتية29 االستمارة قبؿ عممية التكزيع النيائية، كتضمنت

حالة الجنس، السف، المستكل الجامعي، اؿ: ت المتغيرات التالية كتضمف:بيانات الشخصيةال
 . األصؿ الجغرافي،االجتماعية

                                                           
، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعيةرشيد زركاتي،  1

 .182، ص 2008
أستاذ كباحث بكمية اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة الجزائر، الدكتكر / األستاذ الدكتكر تمار يكسؼ:األساتذة المحكميف ىـ 2

 األستاذة الدكتكرة األستاذ الدكتكر قريد سمير، أستاذ محاضر بجامعة عنابة،،3أستاذ محاضر بجامعة الجزائر / فبلؽ أحمد
 .3أستاذة محاضرة بجامعة الجزائر /  كىيبة بكزيفية، الدكتكر3أستاذة محاضرة بجامعة الجزائر / رشيدة سبتي
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سمات اليكية  كتضمف ىذا المحكر مجمكعة مف األسئمة لمتعرؼ عمى :ولالمحور األ
 (18) ثمانية عشر كالذم شمؿ عمى االفتراضية عبر مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ

. سؤاال

بالعكامؿ الكامنة بط ت كفي ىذا المحكر قدمنا مجمكعة مف األسئمة التي تر:نيالمحور الثا
. أسئمة (05)، كالذم احتكل عمى عشرة كراء تككيف ىكية افتراضية

كتضمف ىذا المحكر مجمكعة مف األسئمة المتعمقة بالخمفيات المعتمدة في :ثالثالمحور ال
 .أسئمة (08)تككيف ىكية افتراضية لدل الشباب، كالذم احتكل عمى ثمانية 

 استبياف، كذلؾ عمى إثر 150 استبياف، كبعد الفرز كالتنظيـ تحصمنا 200   تـ تكزيع 
استبياف بسبب عدـ إتماـ المبحكثيف اإلجابة عف األسئمة المطركحة باإلضافة  (37)استبعاد 

استبياف لـ نتمكف مف استرجاعيا، كتأكيدا لذلؾ لـ يتـ تسميـ االستبياف لممبحكثيف  (13)إلى 
 .إال بعد التأكد مف أنيـ مستخدميف نشيطيف عمى مكقع الفايسبكؾ

 :المالحظة المباشرة . 7-2-2

تعرؼ المبلحظة عمى أنيا عممية مراقبة أك مشاىدة الظكاىر كالمشكبلت كاألحداث    '
كمككناتيا المادية كالبينية، متابعة سيرىا كاتجاىاتيا كعبلقاتيا، بأسمكب عممي منظـ كمخطط 
بقصد تفسير كتحديد العبلقة بيف المتغيرات كالتنبؤ بسمكؾ الظاىرة كتكجيييا لخدمة أغراض 

 1".اإلنساف كتمبية احتياجاتو

المبلحظة مف إحدل أىـ الطرؽ العممية لمكشؼ عف كينكنة الظكاىر "     حيث تعرؼ 
بصفة دقيقة عف طريؽ المشاىدة الدقيقة، مف أجؿ الكصكؿ إلى الخصائص كالعكامؿ 

                                                           

 دار كائؿ لمنشر، بيركت، ،2، طمنيجية البحث العممي، القواعد والمراحل والتطبيقاتمحمد محمكد الذنيبات كآخركف، 1 
 .07، ص 1999
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المتحكمة في الظاىرة كما تتطمب الكقكؼ عمى األشياء كالتمعف فييا بكاسطة استخداـ 
 1".مختمؼ الحكاس

تعد المبلحظة كأداة ثانية مساعدة إلى جانب أداة االستبياف التي اعتمدنا عمييا كأداة    "
رئيسية في جمع البيانات كىدفيا يتمثؿ في أنيا تفيد في التعرؼ عمى مدل التناقض الذم قد 
يحدث بيف تصريح المبحكث كبيف حقيقة مشاعره ك آرائو كردكد فعمو ك سمككاتو، كما تساعد 

 2".في التعرؼ عمى معمكمات جديدة لـ يفكر فييا الباحث مف قبؿ

كعميو تعتبر المبلحظة أداة ىامة لجمع البيانات كاستسقاء المعمكمات المناسبة حيث     
ككذا سمات اليكية االفتراضية عبر مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ تسمح بمعرفة 

 مع االستمارة، كلتدعيـ نتائج بحثنا قمنا ـ مباشرة أثناء تعاممو الشبابالتعرؼ عمى مكاقؼ
ىك عميو أك في الطبيعة  بتكظيؼ المبلحظة كأداة ثانية كىذا مف أجؿ مشاىدة الكاقع عمى ما

 .بيدؼ إنشاء الكاقع العممي

   كلئلجابة عف تساؤالت الدراسة الخاصة بالبيانات الشخصية كتحميؿ البيانات التي تـ 
جمعيا، قمنا بتفريغ كتحميؿ ىذه البيانات مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي 

SPSS(Statistical Package for social Sciences).  

 :مجاالت الدراسة- 8
    يعد تحديد مجاالت الدراسة مف الخطكات المنيجية التي ال يمكف إغفاليا في أم دراسة 
–فمف خبلليا يتـ التعرؼ عمى المنطقة الجغرافية التي أجريت بيا الدراسة كاألفراد المبحكثيف 

الذيف تضمنيـ البحث باإلضافة إلى الفترة الزمنية التي أجريت فييا الدراسة، - عينة الدراسة

                                                           

 .202، ص 2008، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، األردف، منيجية إعداد البحث العمميعناية غازم، 1 

 رسالة لنيؿ استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة وانعكاساتيا عمى قيم الشباب الجامعي،محمد الفاتح حمدم، 2 
 .179، ص 2008،2009شيادة الماجستير في أصكؿ الديف، كمية العمـك االجتماعية كالعمـك اإلسبلمية، جامعة باتنة، 
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كقد اتفؽ كثير مف الباحثيف عمى أف لكؿ دراسة مجاالت رئيسية ثبلث كىي المجاؿ "
 : كىي كاآلتي في الدراسة التالية1".المكاني، المجاؿ البشرم كالمجاؿ الزمني

 :المجال المكاني- 8-1
    المجاؿ المكاني ىك المنطقة الجغرافية التي يستخدميا الباحث في أخذ عينة الدراسة 

حيث يساعده في تحديد دراستو، ك الذم حصرناه بيف شرؽ ك كسط غرب كالية 
كعف األماكف التي  (الجزائر العاصمة، عنابة، سطيؼ، مستغانـ، كىراف كمعسكر)الجزائر

 .فييا تكزيع االستبياف عمى الشباب فقد تمثمت في  مقاىي االنترنت، الجامعات كالشكارع
 :المجال البشري- 8-2

   المجاؿ البشرم ىك مجتمع الدراسة، أم عدد األفراد المشتركيف في مكضكع البحث 
-  كفي ىذه الدراسة شمؿ الشباب الجزائرم المستخدـ لمكقع التكاصؿ االجتماعي.كمشكمتو
 - .الفايسبكؾ

 :المجال الزمني- 8-3
الكقت أك المدة التي يحتاجيا الباحث لجمع بياناتو الميدانية، أك "   نقصد بالمجاؿ الزمني 

الفترة الزمنية التي استغرقتيا الدراسة الميدانية، كقد تمت ىذه الدراسة كفؽ مراحؿ متتابعة 
حيث قمنا بتصميـ كصياغة االستبياف الذم تـ اعتماده في الدراسة كتطبيقو عمى العينة 

المختارة، كعرضو عمى األستاذ المشرؼ ليبدم مبلحظاتو كتكجيياتو، ثـ تـ عرض االستبياف 
 2".عمى أساتذة محكميف كؿ في تخصصو

   كبعد تصحيح االستبياف كتعديمو كفؽ المبلحظات كالتكجييات، قمنا بإجراء الدراسة 
: الميدانية، كىي تكزيع االستبياف عمى منطقة  الكسط، الشرؽ كالغرب الجزائرم حيث شممت

ابتداء مف تاريخ . الجزائر العاصمة، عنابة، سطيؼ، معسكر، مستغانـ ك كىراف
 .27/01/2018 إلى غاية تاريخ 10/09/2017

                                                           

 .211مرجع سبؽ ذكره، ص  محمد شفيؽ،1 
 .02 كالممحؽ رقـ 01أنظر الممحؽ رقـ 2 
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دخاليا     كقد تمت في مرحمة مكازية لممرحمة األخيرة عممية ترميز البيانات، كتفريغيا كا 
 كىذا بالنسبة لمبيانات الشخصية فقط SPSSمباشرة لمبرنامج اإلحصائي لمعمـك االجتماعية 

 إلى غاية تاريخ 01/02/2018لنباشر بعدىا عممية تحميؿ ىذه البيانات خبلؿ المدة مف 
، ثـ تـ التعميؽ عمى البيانات كتحميميا مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج 2018أكاخر شير جكاف 

 .متعمقة باإلجابة عمى أسئمة كفرضيات الدراسة كتحقيؽ أىدافيا
:تحديد المفاىيم. 9  

دراستو إجراءات    يعتبر تحديد المفاىيـ إحدل الخطكات اليامة التي يحتاجيا الباحث في 
كتتجمى أىـ المفاىيـ األساسية . بيدؼ إرساء المحددات الخاصة التي تظير حاجتو إلييا

: ليذه الدراسة فيما يمي
  :مفيوم اليوية االفتراضية- 1

لقد أحدثت تكنكلكجيا االتصاؿ الكثير مف المفاىيـ كالممارسات، التي ساىمت في بركز     
تغيرات اجتماعية خاصة عمى المستكل الفردم، مما نتج عنو استحداث فضاء افتراضي 

كعبلقات افتراضية كجماعات افتراضية ككذا ىكيات افتراضية، كالتي تطرح إشكاالت 
 .مفاىيمية خاصة عمى مستكل الكجكد االفتراضي لمفرد

 الشخصية التي يتـ إنشاؤىا ىياليكية االفتراضية " "webopediaحسب مكسكعة الكيب    "
. مف طرؼ المستخدـ الذم يعمؿ كصمة كصؿ بيف الشخص الطبيعي كالشخص الظاىرم
كحسب ىذا التعريؼ فإف اليكية االفتراضية ىي السمات كالمكاصفات التي يقدميا الفرد 

الشخص : الطبيعي لآلخريف عبر االنترنت، فتككف عممية االتصاؿ بيف ثبلثة أطراؼ كىي
فيعرؼ اليكية الصادق رابح  أما األستاذ 1."العادم كاليكية االفتراضية كاألشخاص اآلخريف

اليكية التي تتجمى في "االفتراضية في دراستو عف االنترنت كفضاء لتشكؿ الذات، عمى أنيا 

                                                           
، دراسة استكشافية عمى عينة مف المشتركيف في المجتمعات الخصائص واألبعاد: اليوية االفتراضيةبايكسؼ مسعكدة،  1

اليكية كالمجاالت االجتماعية في :  حكؿ األكؿممتقى الدكليباؿعدد خاص اؿاالفتراضية، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، 
 .396، ص 2013ظؿ التحكالت السكسيكثقافية في المجتمع الجزائرم، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، 
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المنتديات الحكارية كغرؼ الدردشة االنترنتية، كىي ىكية يسعى الفرد غالبا مف خبلليا إلى 
التبلعب بيكيتو بيدؼ دفع محاكريو كالمتفاعميف معو إلى التعامؿ معو عمى أساس أف ىذه 

حيث تسعى اليكية االفتراضية في غالب األحياف لتحقيؽ . اليكية المتخيمة ىي ىكيتو الفعمية
، لذلؾ نجد الشباب يسعى إلى 1"رغبات كتطمعات أقضتيا الحياة الفعمية كمنعتيا مف التحقؽ

 بأف Turkle"كىذا ما أشار إليو . بناء ك تشكيؿ ىكية افتراضية تحمؿ مبلمح خاصة بو
العالـ االفتراضي أصبح مكانا يسمح لؤلفراد بتجريب العديد مف اليكيات، كما يجب عمى 

الفرد عند كلكجو ليذه المجتمعات أف يشكؿ ىكية بكاسطة طرؽ ككسائؿ أتيحت لو ككضعت 
، إذ سمح ىذا العالـ لمشباب بتككيف ىكية افتراضية كاسعة المعالـ تجسد 2"تحت تصرفو

 . شخصيتو االفتراضية
 :لمفيوم اإلجرائيا* 
نقصد باليكية االفتراضية في دراستنا ىذه مجمكع الصفات كالدالالت كاألشكاؿ كالسمات     

كالرمكز كالبيانات التي يستخدميا الشباب في تعامميـ ضمف مكقع الفيسبكؾ، كتمثيميـ 
 .ليكيتيـ نحك أنفسيـ كنحك اآلخريف، كالتفاعؿ معيـ داخؿ المجتمع االفتراضي

: مفيوم مواقع التواصل االجتماعي- 2
مكاقع التكاصؿ االجتماعي ىي كيانات اجتماعية يتفاعؿ عبرىا األفراد كالتي تكفر ليـ      

خاصية االتصاؿ كالتكاصؿ عبر الفضاء االفتراضي الذم يمكنيـ مف تككيف عبلقات 
 . اجتماعية تفاعمية

مكاقع إلكتركنية تتيح لؤلفراد خمؽ صفحة خاصة بيـ يقدمكف فييا "تعرؼ عمى أنيا    إذ  
لمحة عف شخصيتيـ أماـ جميكر عريض أك محدد كفقا لنظاـ معيف يكضح قائمة لمجمكعة 
                                                           

1
، ص،ص 2016، كممة لمنشر كالتكزيع، تكنس، 1، طفي التأسيس والنقد والمستقبل: السؤال عن اليويةالبشير ربكح،  

458،459. 

2
حسابات مستخدمي الفايسبكؾ أنمكذجا : اليويات في مواجية تقانة المجتمع الشبكي المخمعةتكمي فضيمة، نبيمة بكخبزة،  

، 2015، ديسمبر 21دراسة استكشافية، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة محمد بكضياؼ، المسيمة، العدد 
 .25ص
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مف المستخدميف الذيف يتشارككف معيـ في االتصاؿ، مع إمكانية اإلطبلع عمى صفحاتيـ 
الخاصة أيضا كالمعمكمات المتاحة، عمما أف طبيعة كتسمية ىذه الركابط تختمؼ كتتنكع مف 

 . كما يمكنيـ مف تككيف صداقات عبر نطاؽ غير محدكد حكؿ العالـ1."مكقع إلى آخر
مكاقع تتيح تبادؿ المعمكمات كاألفكار كالثقافات "   كما تعتبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي أنيا 

كالتعارؼ بيف أناس يتشارككف في الفكر كالثقافة كالتكجو كالميكالت، إذ تتيح ىذه المكاقع 
التكاصؿ بيف المستخدميف في بيئة افتراضية كتسمح لمستخدمييا بالتسجيؿ كخمؽ ىكية 

 كالتي يتـ مف خبلليا التكاصؿ ما بيف المستخدميف الذيف تجمعيـ ركابط 2."افتراضية
 . اجتماعية ك ثقافية

: لمفيوم اإلجرائيا*     
ىي مجمكعة مف المكاقع التي تتيح لمشباب التكاصؿ ضمف المجتمع االفتراضي كيتـ مف    

خبلليا نقؿ األفكار كالتجارب كتبادؿ الخبرات كالمعارؼ بينيـ في إطار مف التكاصؿ 
. كالتفاعؿ المستمر

: مفيوم المجتمع االفتراضي- 3
    في ظؿ التطكر التكنكلكجي كالتغيرات التي صاحبت ىذا التطكر، كالتي أدت إلى تغيير 

نمط الحياة االجتماعية لمفرد مف خبلؿ التكاجد ضمف كينكنة حياة رقمية في فضاء افتراضي، 
فكجد الفرد نفسو مف تمثبلت المجتمع الطبيعي الكاقعي إلى تمثبلت رقمية غيرت مف انتمائو 

الفكرم كالجسمي كالسمككي حتى، كذلؾ مف خبلؿ خمؽ فضاء افتراضي يعكس الحياة 
 .الكاقعية
مجتمع يتككف مف أشخاص " المجتمع االفتراضي بأنو محمد منير حجابيعرؼ ك     

متباعديف جغرافيا، كلكف االتصاؿ كالتكاصؿ بينيـ يتـ عبر الشبكات االجتماعية، كينتج بينيـ 
كبتعبير آخر، فإف المجتمع االفتراضي . نتيجة لذلؾ نكع مف اإلحساس كالكالء كالمشاركة

                                                           
 .44مريـ نريماف نكمار، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
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عبارة عف تجمعات اجتماعية شبكية في إطار نسيج مف العبلقات الشخصية في الفضاء 
 . 1"السيبيرم

مجمكعة مف األفراد الذم يتشارككف عبر " يعرفو عمى أنو نديم منصوريكنجد الدكتكر      
 شبكة االنترنت لفترة زمنية لتحقيؽ غاية أك ىدؼ أك ىكاية، مف خبلؿ عبلقة اجتماعية

 .2" اجتماعيةافتراضية تحددىا منظكمة تكنك
:  المفيوم اإلجرائي* 
تجمعات اجتماعية افتراضية يتكاصؿ عبرىا الشباب لفترة زمنية كغاية محددة مف اجؿ     

إشباع اىتمامات معينة تفترض بناء عبلقات اجتماعية افتراضية، يتقاربكف كيتكاصمكف عبر 
الكمبيكتر كالكسائط التكاصمية المتاحة، كالياتؼ النقاؿ كالصفائح االلكتركنية كىمـ جرا مف 

.  إفرازات التقنية
 :الشباب - 4

الشباب مرحمة عمرية محددة مف بيف مراحؿ العمر، كحالة نفسية مصاحبة تمر     "
باإلنساف كتتميز بالحيكية كترتبط بالقدرة عمى التعمـ كمركنة العبلقات اإلنسانية كتحمؿ 
المسؤكلية كتعتبر مرحمة الشباب مف أىـ مراحؿ الحياة إذ فييا يكتسب الشباب مياراتو 

اإلنسانية، كىي مجمكعة الميارات االجتماعية كالبدنية كالنفسية البلزمة لو، لتدبير شؤكنو 
 .3"كتنظيـ عبلقاتو باآلخريف

يجاد "   إذ  تمثؿ فئة الشباب مرحمة تكيؼ طكيمة كمتكاصمة تيدؼ إلى بناء ىكية اجتماعية كا 
مكاف داخؿ المجتمع في نفس الكقت الذم تربط فيو ىذه المكانة بدبمـك أك مكقع ميني كمف 

                                                           

السياقات الثقافية الموجية لميوية الرقمية في ضوء تحديات المجتمع الشبكي من التداول االفتراضي كمثـك بيبيمكف، 1 
 .76، ص 2016 شتاء، ربيع 34، 33، مجمة إضافات، العدداف إلى الممارسة الواقعية

 .21، ص 2014، منتدل المعارؼ، بيركت، 1، طسوسيولوجيا االنترنت نديـ منصكرم، 2
اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، . ممارسة مينة الخدمة االجتماعية في رعاية الشباب: محمد محمكد الميدلي 3

 .273- 272، ص ص 2002
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خبلؿ ىذا التكيؼ فالشباب ينكعكف خبراتيـ االجتماعية أيف يظير مف خبلؿ ذلؾ تكجو 
 .1"االستقطاب كالتجانس: يتميز بتناقض كاضح لشباب اليـك

    كفي حقيقية األمر يختمؼ الباحثكف في تحديد مفيـك الشباب بسبب اختبلؼ تكجاتيـ 
بؿ عدة مفاىيـ متباينة ما بيف . الفكرية كالعممية، كليذا ال نجد تعريفا مكحدا ليذا المفيـك

 .المنظكر الزمني، البيكلكجي، النفسي كاالجتماعي

 (30-15)فيك الذم يعتبر الشباب مرحمة عمرية، تتراكح ما بيف  " المنظور الزمني    فمف
كىي المرحمة التي يكتمؿ فييا النمك الجسمي كالعقمي عمى نحك يجعؿ المرء قادرا عمى أداء 

  2".كظائفو المختمفة

يميؿ أصحاب ىذا االتجاه إلى تحديد مرحمة الشباب عمى "، المنظور البيولوجي   كمف 
أساس اكتماؿ نمك البناء العصكم كالكظيفي لممككنات األساسية لجسـ اإلنساف، سكاء كانت 

 ".عضكية داخمية أك خارجية

فيرل أنصار ىذا االتجاه أف الشباب ليس مرحمة عمرية تتحدد "، المنظور النفسي   أما مف 
نما حالة نفسية ال عبلقة ليا بالعمر الزمني،فأنت شاب بمقدار ما تشعر  بسف معينة، كا 

بالحيكية كالحماس، كالحركة كالطمكح كاألمؿ في الحياة، كأىمية الدكر المناط بالفرد، كىذا 
االتجاه يعكس نظرة اإلنساف لمحياة، فبمقدار ما يشعر أنو يتمتع بالحيكية كالشباب، كبمقدار 
ما يستطيع أف يكلد في اآلخريف الرغبة في العمؿ كالحياة يككف شابا، كحيف يخفؽ في ذلؾ 

 .3"يشعر باليأس كاإلحباط كالرغبة في اليركب مف الحياة، كىذه بدايات مرحمة الشيخكخة

 تمثؿ فئة الشباب ظاىرة اجتماعية، تشير إلى مرحمة مف فمن المنظور السوسيولوجي   
العمر تعقب مرحمة المراىقة، كتبدك خبلليا عبلمات النضج االجتماعي، كالنفسي، 

                                                           
 .83، ص 2011الجزائر، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، . مدخل إلى التحميل السوسيولوجي: عبد العالي دبمة1
2

 .46، ص 2005، دط، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، الشباب والقيم في عالم متغيرماجد الزيكد،  
 .46 المرجع نفس، ص 3
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كالبيكلكجي كاضحة كيعد الشباب مف أكثر الشرائح االجتماعية تفاعبل مع التغير الحادث في 
، ففترة الشباب تبدأ حينما يحاكؿ بناء المجتمع تأىيؿ الشخص لكي يحتؿ مكانة 1المجتمع

اجتماعية، كيؤدم دكرا أك أدكارا في بنائو، كتنتيي حينما يتمكف الشخص مف احتبلؿ مكانتو 
 2.كأداء دكره في السياؽ االجتماعي كفقا لمعايير التفاعؿ االجتماعي

:  المفيوم اإلجرائي* 
الشباب الجزائرم المستخدـ لمكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ كىك فئة اجتماعية 

 سنة كالذيف 40 إلى 18تكجد في مرحمة عمرية كالتي حددناىا حسب ىذه الدراسة مف 
يقطنكف بشرؽ كسط كغرب الجزائر، كيتميز أفراد ىذه الفئة ببعض المميزات كالخصائص 

 .النفسية كاالجتماعية كالثقافية التي تجعميـ يختمفكف عف الفئات االجتماعية األخرل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .15، ص 2003القاىرة، الدار المصرية المبنانية،  ،الشباب العربي والتغير االجتماعيسامية الساعاتي، 1
 .46ماجد الزيكد، المرجع السابؽ، ص  2
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 المدخل والنظريات:  التواصل االجتماعيمواقع: ثانيالفصل ال
 

 المدخل والنظريات: مواقع التواصل االجتماعي: أوال
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 مدخل إلى مواقع التواصل االجتماعي: أوال
:  مواقع التواصل االجتماعيتعريف.1

    تعد مكاقع التكاصؿ االجتماعي مف بيف الفضاءات الرقمية التي فرضت نفسيا  ككسيط 
عبلمي ىاـ يدخؿ في صمب الحياة اليكمية لؤلفراد في مختمؼ المجتمعات، التي  اتصالي كا 
نما باتت في حد ذاتيا أسمكب  أصبحت ال تتخذ مف ىذه المكاقع مجرد مصدر لممعمكمات كا 

 .حياة افتراضي مكازم لمعالـ الكاقعي
 الذم 2.0ارتبط ظيكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي بظيكر الجيؿ الثاني مف الكيب "    كقد

 ضأحدث بحؽ ثكرة عالـ االنترنت كشكؿ ما أصبح يعرؼ بالمجتمع االفتراضي، كقبؿ الخك
رىا النظرية نكد رفع المبس عف إشكالية في طفي مفيـك مكاقع التكاصؿ االجتماعي كأ 

التسمية فقد شاع لدل الكثير مف الباحثيف مصطمح الشبكات االجتماعية لمداللة عف مكاقع 
التكاصؿ االجتماعي كىك خمط البد مف تكضيحو فمصطمح الشبكات االجتماعية إلى 
مفيكميف مختمفيف األكؿ مفيـك سكسيكلكجي كثاني تكنكلكجي متعمؽ بظيكر االنترنت 

 أف الشبكة فوست كاسرمان كافكتطبيقاتيا الحديثة، فمف نظرة سكسيكلكجية يرل الباحث
االجتماعية ىي مجمكعة مف العبلقات بيف كحدات اجتماعية، بينما يحيؿ مصطمح 

الشبكات االجتماعية إلى مجمكعة نكع جديد مف المكاقع االلكتركنية مثؿ الفايسبكؾ كالتكيتر 
 1."كغكغؿ بمكس

   كلقد تعددت كاختمفت التعريفات التي قدميا الباحثكف حكؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي، 
مجمكعة الشبكات االفتراضية المكجكدة عمى "حيث نجد بعض الباحثيف يشيركف إلى أنيا 

شبكة االنترنت كالتي تمكف الجماىير مف التكاصؿ مع اآلخريف كتبادؿ النقاشات حكؿ 
المكضكعات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالخاصة، كتختمؼ طبيعتيا مف 

شبكة ألخرل، فبينما تكجد بعض الشبكات التي تتيح إمكانية التعرؼ عمى األصدقاء 
                                                           

شكالية الفضاء العمومي،ىكارم حمزة،  1 ، 20 مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، العدد مواقع التواصل االجتماعي وا 
 .224، ص 2015سبتمبر 
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كتككيف الصداقات عبر العالـ، فإف األخرل بإمكانيا إرفاؽ ممفات الفيديك المصكرة حكؿ 
المكضكعات المختمفة ليتبادؿ األفراد الحديث كالتعميقات كالنقاشات حكليا عمى نطاؽ 

 1."كاسع
 منظكمة مف الشبكات االلكتركنية التي بأنياكاقع التكاصؿ االجتماعي تعرؼ ـ"ككما 

تسمح لممشترؾ فييا بإنشاء مكقع خاص بو، كمف ثـ ربطو عف طريؽ نظاـ اجتماعي 
 2."الكتركني مع أعضاء آخريف لدييـ االىتمامات كاليكيات نفسيا

مكاقع عمى االنترنت تمكف المستخدـ مف إنشاء ممؼ تعريؼ "أنيا     ك يشار إلييا أيضا ب
 3."كبناء شبكة شخصية تربطو مع اآلخريف كبمجمكعات متنكعة

 :كمف أبرز الباحثيف الذيف قامكا بتعريؼ مكاقع التكاصؿ االجتماعي نجد
المكاقع االلكتركنية التي تكفر فييا تطبيقات االنترنت " عمى أنيا خالد المقداديكيرل     

 صفحة معركضة لمعامة ضمف مكقع أك نظاـ معيف، إنشاءخدمات لمستخدمييا تتيح ليـ 
كتكفر كسيمة اتصاؿ مع معارؼ منشئي الصفحة أك مع غيره مف مستخدمي النظاـ كتكفر 

. 4"خدمات لتبادؿ المعمكمات بيف مستخدمي ذلؾ المكقع أك النظاـ عبر االنترنت
مكاقع كيب تسمح لمستخدمييا بإنشاء صفحات كمساحات " بأنيا أماني مجاىدكعرفتيا    

خاصة ضمف المكقع نفسو، كمف ثمة التكاصؿ مع األصدقاء كمشاركة المحتكيات 
. "كاالتصاالت

خدمات تكجد عمى شبكة الكيب تتيح لؤلفراد بناء " فيعرفيا عمى أنيا شريف المبانأما    
بيانات شخصية عامة أك شبو عامة خبلؿ نظاـ محدد، كيمكنيـ كضع قائمة لمف يرغبكف 

                                                           
 .108، ص 2015، 1، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر، طاإلعالم الجديدرضا أميف،  1
 .111، ص نفسو نفس المرجع  2

3 Lisa Dawley, Social network knowledge construction emerging virtual world pedagogy, 
boise state university, Idaho,USA, 2009, p 111. 

4
 .55 مجمة باحثكف،العدد األكؿ، المغرب،  ص ،"الفايسبوك نموذجا"اإلعالم الجديد والتحول المجتمعي سممى بف سعيد،  
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في مشاركتيـ االتصاؿ، كرؤية قكائميـ أيضا لمذيف يتصمكف بيـ، كتمؾ القكائـ التي يصنعيا 
. 1"اآلخركف خبلؿ النظاـ

 منظكمة مف الشبكات االلكتركنية التي تسمح لممشترؾ " ىيطاىر أبو زيدأيضا  نجد ك    
فييا بإنشاء حساب خاص بو كمف ثمة ربطو مف خبلؿ نظاـ اجتماعي الكتركني مع 
أعضاء آخريف لدييـ نفس االىتمامات كاليكيات أك جمعو مع أصدقاء الجامعة أك 

 2."الثانكية
تعد شبكات التكاصؿ االجتماعي مكاقع تتيح تبادؿ المعمكمات كاألفكار كالثقافات      

كما أنيا كيانات تتككف مف . كالتعارؼ بيف أناس يتشارككف في الفكر كالتكجو كالميكالت
كيستعمؿ لفظ ". أشخاص كمؤسسات اجتماعية ترتبط فيما بينيا بركابط تفاعمية متبادلة

الشبكة االجتماعية لداللة عمى مكاقع االنترنت التي تسمح لمستخدمييا بالتسجيؿ كخمؽ 
كيطمؽ عمى ىذه المكاقع صفة اجتماعية ألنيا تسمح بتبادؿ الرسائؿ العامة . ىكية افتراضية

كالخاصة بيف المشتركيف التي قد تتضمف فيديكىات كصكر كألعاب بيدؼ إمكانية تكسيع 
 3."دائرة األصدقاء كالعبلقات

، خاصة 2007شكمت مسألة المصطمح اىتماما أساسيا لدل الباحثيف منذ سنة حيث     "
عندما اتفؽ بعض الباحثيف عمى أف الفايسبكؾ كالتكيتر كالمكاقع الشبيية بيا ال تمثؿ 

 ال تتيح التكاصؿ 4"شبكات اجتماعية، بؿ مكاقع الكتركنية أم منظكمات مؤسسة تكنكلكجية
االجتماعي بقدر ما تسمح لمفرد بإدارة عبلقاتو االجتماعية القديمة، دكف أف يصبح التكاصؿ 

.  ىذه التطبيقاتؿنكعا مخصكصا مف االستخدامات لؾ

                                                           
1

 55 مجمة باحثكف،العدد األكؿ، المغرب،  ص ،"الفايسبوك نموذجا"اإلعالم الجديد والتحول المجتمعي سممى بف سعيد،  

اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء نضاؿ عبد اهلل بربخ،  2
، ص 2014،2015دراسة ميدانية في محافظات غزة، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، غزة، العدوان اإلسرائيمي عمى غزة، 

79. 
 .55  ص المرجع نفسو،سممى بف سعيد،  3
 .60، 56ص . سبؽ ذكره، صمرجع الحمامي الصادؽ،  4
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فالشبكات االجتماعية مفيـك أساسي مف مفاىيـ عمـ االجتماع يحيؿ عمى العبلقات     "
المنتظمة التي تجمع أفرادا أك منظمات، كيتشكؿ حكؿ ىذه المفيـك حقؿ معرفي يسمى 

 كعمى ىذا النحك فإف مصطمح مكاقع الشبكات االجتماعية 1."تحميؿ الشبكات االجتماعية
يميز الشبكات االجتماعية االفتراضية الرقمية عف الشبكات االجتماعية الكاقعية التي 

. يتناكليا بالدراسة عمى االجتماع
 الدراسة زمبلءتككيف األصدقاء الجدد كالتعرؼ عمى ب"  الذم يسمحالفايسبكؾ   كمف أىميا 

حكؿ العالـ أك االنضماـ إلى مجمكعات مختمفة عمى شبكة الكيب، كيمكف المشتركيف في 
المكقع مف االشتراؾ في شبكة أك أكثر عمى المكقع مثؿ المدارس أك أماكف العمؿ أك 

المناطؽ الجغرافية، أك المجمكعات االجتماعية، كىذه الشبكات تتيح لمستخدميف االتصاؿ 
باألعضاء الذيف ىـ في نفس الشبكة، كيمكف ليـ أف يضيفكا أصدقاء لصفحاتيـ كيتيحكا 

. 2"ليـ رؤية صفحتيـ الشخصية
ـ، عندما كاف طالبا 2004كذلؾ في عاـ " مارك زوكربيرج"ق أسس"ىذا المكقع المجاني ك    

في جامعة ىارفارد األمريكية، ككاف مشيكرا بكلعو الشديد باالنترنت، ككاف ىدفو أف يقـك 
بتصميـ مكقع يجمع زمبلئو في الجامعة كيمكنيـ مف تبادؿ أخبارىـ كصكرىـ كآرائيـ، 
 كيسيؿ عممية التكاصؿ بينيـ، دكف أف يفكر في إنشاء مكقع تجارم يجتذب اإلعبلنات

 كسرعاف ما لقي ىذه المكقع ركاجا بيف طمبة جامعة ىارفارد كاكتسب شعبية كاسعة بينيـ
األمر الذم شجعو إلى تكسيع قاعدة مف يحؽ ليـ الدخكؿ إلى المكقع لتشمؿ طمبة جامعات 

أخرل أك طمبة مدارس ثانكية يسعكف إلى التعرؼ عمى الحياة الجامعية، كاستمر مكقع 
الفايسبكؾ قاصرا عمى طبلب الجامعات كالمدارس الثانكية لمدة سنتيف، كفي سبتمبر 

                                                           

، سمسمة البحكث، المنشكرات الجامعية بمنكبة،  االبيستمولوجيا واالشكاليات والسياقات:الميديا الجديدةالحمامي الصادؽ، 1 
. 12، ص 2013تكنس ، 

2
 .113 رضا أميف، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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أف يفتح أبكاب مكقعو أماـ كؿ مف يرغب في استخدامو، ككانت "  زوكربيرج" ـ قرر 2006
. "النتيجة طفرة كبيرة في عدد مستخدمي المكقع

% 1,6ـ اشترت شركة مايكركسكفت حصة في الفايسبكؾ نسبتيا 2007أكتكبر "كفي    
.  مميكف دكالر15 دكالر، حيث قدرت قيمة المكقع آنذاؾ بنحك 240بقيمة 

كتبمغ القيمة السكقية لممكقع اآلف مائة مميار دكالر أمريكي، كيستخدـ الفايسبكؾ مميار نسمة 
. 1"ـ2012في أكتكبر "  زوكربيرج"حكؿ العالـ كفقا لما صرح 

كاحدا مف أىـ مكاقع التشبيؾ االجتماعي، كىك ال يمثؿ منتدل " مكقع الفايسبكؾ    كيعد
نما أصبح قاعدة تكنكلكجية سيمة بإمكاف أم شخص أف يفعؿ بكاسطتيا ما  اجتماعيا فقط كا 

 2."يشاء
 dictionary of media and communicationsكيعرؼ قامكس اإلعبلـ كاالتصاؿ   

 كيتيح نشر 2004عمى أنو مكقع خاص بالتكاصؿ االجتماعي أسس عاـ " :الفايسبكؾ
، كقد كضع في البداية لخدمة طبلب الجامعة كىيئة التدريس profilesالصفحات الخاصة 

 3."كالمكظفيف لكنو اتسع ليشمؿ كؿ األشخاص
مكقع عمى شبكة االنترنت لتككيف األصدقاء "يعرؼ مكقع الفايسبكؾ أيضا عمى أنو    كما 

الجدد كالتعرؼ عمى أصدقاء الدراسة حكؿ العالـ أك االنضماـ إلى مجمكعات مختمفة عمى 
شبكة الكيب، يتيح لمستخدميو إضافة أصدقاء لصفحاتيـ كما يتيح ليـ رؤية صفحات 

 ىي مكاقع شبكات اجتماعية أم لوالفايسبكؾ كالمكاقع الشبيية ، ؼ4"أصدقائيـ الشخصية
منظكمة تكنكلكجية تمثؿ نكعا مف التطبيقات المنكعة تتشكؿ بكاسطتيا استخدامات خاصة 

                                                           
 .115، 113 ص .، مرجع سبؽ ذكره، صفرضا أمي 1
 .218، مرجع سبؽ ذكره، ص المفاىيم والوسائل والتطبيقات: اإلعالم الجديدعباس مصطفى صادؽ،  2

3 Marcel Danesi. Dictionary Of Media and Communication, Library of Congress 
Cataloging-in-Publication Data, United States of America. 2009, p117. 

 .38ص، 2010 ،الرياض كالتكزيع، كالنشر لمحياة كىج دار ؟،اإلعالم وسائل تؤثر كيف ،الحفيظ محمد 4 
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دارة عبلقاتو  قامة كا  تسمح لمفرد بتقديـ نفسو كاستعراض ذاتو كتنظيـ شبكاتو االجتماعية كا 
  1."مع اآلخريف

كاحدا مف أىـ مكاقع التشبيؾ االجتماعي، كىك ال يمثؿ "يعتبر مكقع الفايسبكؾ 
منتدل اجتماعيا فحسب بؿ أصبح أيضا قاعدة تكنكلكجية سيمة بإمكاف أم شخص أف 

يفعؿ بكاسطتيا ما يشاء، كتتطمب العضكية فيو امتبلؾ الفرد لميارات بسيطة في استخداـ 
االنترنت تمكنو مف دخكؿ المكقع، خاصة أف التسجيؿ مجاني كمقتكح لمجميع، حيث ال 
يتطمب إنشاء حساب عميو أكثر مف  ايميؿ أك رقـ ىاتؼ صالح يتمقى المستخدـ بعدىا 

 2."ربطا أك رقما سريا لتفعيؿ االشتراؾ، ذلؾ أف المكقع ال يتيح الدخكؿ إال ألعضائو
 مجتمعا إنسانيا جديدا يتككف مف اإلنساف ك أنشأ ظاىرة اجتماعية  أنتج بذلؾاالنترنتؼ    "

كاآللة كيحقؽ الشركط االجتماعية كيضيؼ خصائص أخرل إلى المجتمع اإلنساني في 
إنو كسيط اتصالي باآلخريف . خضـ فضاء رقمي يتميز بصفات حضارية كمعرفية جديدة

كمف خبلؿ ذلؾ تنشأ عبلقات اجتماعية . ىدفو التكاصؿ كتحسيف العبلقات االجتماعية
تتخطى حدكد الزماف كالمكاف كتسمح بتحقيؽ التفاعؿ كالتكاصؿ االجتماعييف عبر خمؽ 

فضاءات اتصالية افتراضية لـ تكف مكجكدة مف قبؿ كغرؼ الدردشة كالصفحات 
  3."كالمجمكعات

: نشأة وتطور مواقع التواصل االجتماعي. 2
أكؿ مف استخدـ مصطمح مكاقع التكاصؿ االجتماعي ىك األنثركبكلكجي األمريكي  "   
، كذلؾ لمتعبير عنيا مف خبلؿ عبلقات األفراد ببعضيـ البعض، 1954عاـ " جون بيرنز"

عندما أصبحت ىذه الركابط كالتفاعبلت معقدة كسببت خمط داخؿ االتصاالت، فالشبكة 
                                                           
1 Ellison Nicole, Steinfield Charles et Lampe Cliff , the benefits if facebook friends , “social 
capital and college students”, use of online social network sites, in journal of computer-
mediated communication, volume 12, issue4, july 2007, pp 1143,1168. 

 .218 ص  مرجع سبؽ ذكره،، صادؽ مصطفى عباس 2
 .24، ص 2016، 1، مجمة اإلذاعات العربية، تكنس، العددنشر المضامين اإلعالمية عبر اإلعالم البديلعميرات أماؿ، 3
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االجتماعية ىي ممثمة لمعبلقات االجتماعية القائمة داخؿ المجتمع، كالتكاصؿ االجتماعي 
. "ىك العصب النابض ليذه المكاقع

الست  بدأت ظاىرة المكاقع االجتماعية تنتشر مع مكقع الدرجات "   كقد
Sixdegress.com إلتاحة الفرصة بكضع ممفات شخصية لممستخدميف عمى 1997 عاـ 

المكقع ككذلؾ إمكانية التعميؽ عمى األخبار المكجكدة عمى المكقع كتبادؿ الرسائؿ مع باقي 
كىذه المكاقع اتبعت أسمكبا مغايرا ببساطة عف طريؽ االرتباط مع البعض عبر . المشتركيف

كفي نياية العقد التاسع أصبحت الممفات الشخصية ىي . عناكيف البريد االلكتركني
الخاصية المحكرية لمكاقع التكاصؿ االجتماعي، حيث أتاحت لممستخدميف تككيف قكائـ مف 

كبيذا تضمنت مكاقع تمؾ . األصدقاء كالبحث عف مستخدميف آخريف ليـ نفس االىتمامات
رساؿ الرسائؿ الخاصة لمجمكعة مف  الشبكات الممفات الشخصية لممستخدميف كخدمة كا 

 1."األصدقاء
كيمكف أف نصؼ مكاقع التكاصؿ االجتماعي بأنيا تركيبة اجتماعية الكتركنية تتـ "   

صناعتيا مف أفراد أك جماعات أك مؤسسات، كتتـ تسمية الجزء التككيني األساسي مثؿ 
الفرد الكاحد باسـ العقدة، بحيث يتـ إيصاؿ ىذه العقد بأنكاع مختمفة مف العبلقات كتشجيع 
فريؽ معيف أك االنتماء لشركة ما، أك حمؿ جنسية لبمد ما في ىذا العالـ، كقد تصؿ ىذه 

العبلقات لدرجات أكثر عمقا كطبيعة الكضع االجتماعي أك المعتقدات أك الطبقة التي إلييا 
. "الفرد
عند الحديث عف نشأة كتطكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي تجدر اإلشارة إلى مرحمتيف "   ك

 كالمرحمة الثانية ىي Web1.0المرحمة األكلى ىي مرحمة الجيؿ األكؿ لمكيب  ؼأساسيتيف
 كأكثر مكاقع التكاصؿ االجتماعي المعركفة حاليا ظيرت أغمبيا Web 2.0الجيؿ الثاني 

 :، فبالنسبة إلىخبلؿ الجيؿ الثاني
                                                           

. مرجع سبؽ ذكره، ص، الفرد دوافع استخدام اليوية االفتراضية في الشبكات االجتماعية وأثرىا عمىريحانة بمكطي،  1
 .50، 49ص 
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 إلى شبكة المعمكمات المكجية األكلى التي كفرىا Web1.0يشير إلى : لجيل األولا- 
عدد قميؿ مف الناس لعدد كبير جدا مف المستخدميف تتككف أساسا مف صفحات كيب ثابتة 

. كتتيح مجاؿ صغير لمتفاعؿ
 بالمرحمة التأسيسية لمكاقع التكاصؿ Web1.0كيمكف كصؼ الجيؿ األكؿ لمكيب    

االجتماعي، حيث ظيرت في السبعينات مف القرف العشريف بعض المكاقع االلكتركنية 
 Bulletin Board Systemsاالجتماعية مف النكع البدائي ككانت قكائـ البريد االلكتركني 

(BBS) مف أكائؿ التقنيات التي سيمت التكاصؿ كالتفاعؿ االجتماعي، كأتاح ىذا التفاعؿ 
لممستخدميف تطكير عبلقات ثابتة كطكيمة األمد مع اآلخريف كغالبا ما يككنكا بأسماء 

مستعارة، كفي منتصؼ التسعينات مف القرف العشريف بدأت مكاقع التكاصؿ االجتماعي 
بشكميا الحديث بالظيكر مدفكعة بالطبيعة االجتماعية لمبشر كحاجاتيـ لمتكاصؿ كتككيف 

 1.العبلقات االجتماعية بمختمؼ أنماطيا
 مجمكعة مف التطبيقات عمى الذم يشير إلى 2.0 الكيب كيمتاز بظيكر: الجيل الثاني-  

تركز باألساس عمى التفاعؿ  (...مدكنات، مكاقع المشاركة، الكسائط المتعددة)الكيب 
في  Friendsterكاالندماج كالتعاكف، كيمكف أف نؤرخ ليذه المرحمة بانطبلقة مكقع 

، ثـ مكقع مام سبايس Jonat han Abrams مف قبؿ 2002كاليفكرنيا سنة 
"Myspace" 2003 الذم مكف مستخدميو مف كضع معمكماتيـ الشخصية ،profile 

كقائمة أصدقاء ككذا تصفحيا، غير أف ما تجدر اإلشارة إليو ىك أف ىذه الخدمات في عدد 
كبالتحديد خدمة المعمكمات الشخصية "Myspace" مف المكاقع التي سبقت مكقع

Profiles. 
 
 

                                                           
سبؽ ذكره، ص مرجع انعكاسات استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمى نمط العالقات االجتماعية، نكاؿ بركات،  1

136. 
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: خصائص مواقع التواصل اإلجتماعي.3
ليسون"   يؤكد كؿ مف  أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي " D. Boyd & B.Ellison بويد وا 

: ىي خدمات تتيحيا شبكة االنترنت كتسمح لممستخدميف بما يمي
. بناء ممؼ شخصي عاـ أك شبو عاـ ضمف إطار محدد- 
. تظير الئحة المستخدميف الذيف يتشارككف مع بعضيـ- 
 1.تعرض قائمة االتصاؿ كما قاـ بو اآلخركف داخؿ نفس النظاـ- 

: نذكر أىـ الخصائص التي تميز مكاقع التكاصؿ االجتماعي في النقاط التالية
: الممفات الشخصية أو الصفحات الشخصية- 1- 3

   تعتبر اآللية التي يستطيع المستخدـ مف خبلليا إبراز كجكده في ىذا العالـ االفتراضي 
فمعرفة المعمكمات "فيذه الصفحات عادة ما تمكننا مف التعرؼ األكلي عمى ىكية المستخدـ 

األساسية عنو كالجنس، تاريخ الميبلد، البمد، االىتمامات كالصكر الشخصية، باإلضافة إلى 
يعد الممؼ الشخصي "  تشكؿ لدينا انطباعا عف ذات الفرد، حيث 2"غيرىا مف المعمكمات

بكابة لمدخكؿ لعالـ الشخص، أيف يمكف مشاىدة نشاطو كمعرفة مف ىـ أصدقائو كما ىي 
 كىذه الصفحات مثمما يمكف أف 3"الصكر الجديدة التي كضعيا إلى غير ذلؾ مف النشاطات

تعبر عف الذات الحقيقية لمفرد مثمما يمطف أف يقـك مف خبلليا المستخدـ بابتداع شخصية 
. ال أساس ليا في الكاقع

 
 
 
 

                                                           
 .146 المرجع السابؽ، ص  نكاؿ بركات،1
2

، مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع، الككيت، اإلمارات، مصر، األردف، 1، طالفايسبوك والشباب العربيليمى أحمد جرار،  
 .41، ص 2012

 .41المرجع نفسو، ص  3
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: الترابط- 3- 3
تتميز مكاقع التكاصؿ االجتماعي بأنيا عبارة عف شبكة اجتماعية مترابطة مع بعضيا  "    

البعض، كذلؾ عبر الكصبلت كالركابط التي تكفرىا صفحات تمؾ المكاقع كالتي تربط 
 .1"المستخدـ بمكاقع أخرل لمتكاصؿ االجتماعي أيضا

: التفاعمية-4- 3
كسائؿ اإلعبلـ االجتماعية تؤمف كتكفر قكاعد كمنصات تفاعمية عمى شبكة االنترنت    "

عالميا مف خبلؿ مشاركة المستخدميف في التعميؽ عمى المحتكل كتأميف كسيمة لمتكاصؿ مع 
 .2"المستخدميف اآلخريف كالجميكر

    إذا فالتفاعؿ ىنا يمكف أف يككف عمى نطاقيف كيككف ىذا مف جية عمى صعيد ما يتـ 
نشره مف مضاميف عبر مختمؼ صفحات الفايسبكؾ، حيث يتـ التفاعؿ مف خبلؿ إبداء 

اإلعجاب كالتعميقات كالدخكؿ في النقاش مع اآلخريف حكؿ األفكار التي تـ طرحيا، كمف 
جية أخرل يتـ ىذا التفاعؿ بيف المستخدميف كبيف األشخاص اآلخريف مف خبلؿ االتصاؿ 
الشخصي االفتراضي الذم يتـ عادة مف خبلؿ المحادثات االلكتركنية التي مف المحتمؿ أف 

 .تقـك بتكطيد العبلقات االجتماعية لمفرد مع أقدمية التكاصؿ
: المجموعات-6- 3

 مجمكعات ذات اىتماـ إنشاءتتيح كثير مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي خاصية     "
مشترؾ، حيث يمكف ألم مستخدـ إنشاء مجمكعة بمسمى معيف كأىداؼ محددة، كيكفر 
المكقع االجتماعي لمالؾ المجمكعة أك المسؤكؿ عنيا أك المسير ليا كالمنضميف إلييا 

مساحة أشبو ما تككف بمنتدل حكار مصغر كألبـك صكر مصغر كما تتيح خاصية تنسيؽ 
االجتماعات عف طريؽ ما يعرؼ بإنشاء المناسبات أك األحداث كدعكة أعضاء تمؾ 

                                                           
ماىية مواقع التواصل االجتماعي وأبعادىا التقنية، : ثورة الشبكات االجتماعيةخالد غساف يكسؼ المقدادم،  1

 .27، مرجع سبؽ ذكره، ص االجتماعية، االقتصادية، الدينية والسياسية عمى الوطن العربي والعالم
2

، ص 2013، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، األردف، 1، طاإلعالم والمعمومات واالنترنتابراىيـ القندلجي،  عامر 
339. 
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 كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نجد مجمكعات خاصة بالطمبة الجامعييف 1."المجمكعة ليا
كأخرل خاصة بالنساء كأخرل تتعمؽ بالرياضة أك السياسة، فاالىتماـ كالمصمحة المشتركة 

 .ىي الرابط الفعمي بيف أعضاء أم مجمكعة
: المحادثة-7- 3

تعمؿ الشبكات االجتماعية مف خبلؿ البرامج كاألدكات التي تكفرىا عمى تحقيؽ تبادؿ     "
 .2"المحتكل كاآلراء كاألفكار كالخبرات ككجيات النظر بيف جميكر المستخدميف

    فيذه الشبكات ليا دكر في تجسيد نمط مف أنماط التكاصؿ اليامة كالذم يتمثؿ في 
الحكار االفتراضي الذم يتـ مف خبلؿ المحادثات االلكتركنية التي ال تعتمد فقط عمى النص 

بؿ تتعدل ذلؾ إلى إمكانية استخداـ الصكت كالصكرة، فيذه الشبكات ىي كسيمة تيسر 
 .التكاصؿ كالتفاعؿ بيف المستخدميف

  :المشاركة-8- 3
كسائؿ المكاقع االجتماعية تشجع المساىمات كردكد الفعؿ مف األشخاص الميتميف،     "

 3".حيث إنيا تطمس الخط الفاصؿ بيف كسائؿ اإلعبلـ كالجميكر
: التحكم في المحتوى المعروض-9- 3

عندما تدخؿ أم مكقع إلكتركني عادم فإف أكؿ ما سيظير في صفحات المكقع ىك ما    "
يريده أصحاب المكقع أف يظير لمجميع، أصحاب المكقع ىـ مف يتحكمكف في المحتكل 

كأنت ما عميؾ إال اإلذعاف كالتسميـ أك مغادرة المكقع إف كاف المحتكل ال يعجبؾ، ىذا في 
حالة المكاقع العادية، أما عندما تقـك بزيارة مكقع تكاصؿ اجتماعي ألكؿ مرة ستجد صفحة 
تطمب منؾ التسجيؿ لتتمكف مف الدخكؿ، صفحة فارغة مف المحتكل سكل بعض المربعات 

                                                           
 .149 ، ص  المرجع نفسو1
 .341، ص نفسومرجع اؿ 2
 .26المرجع نفسو، ص  3
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المخصصة لتضع فييا اسمؾ كبياناتؾ، ربما أردت أف تستكشؼ نكعية محتكيات ىذا 
. 1"المكقع الضخـ كطبيعة المقاالت كالكتابات التي فيو كي تقرر ىؿ تسجؿ فيو أـ ال

: الكونية 10 -3

 ىذا إضافة إلى العديد مف المميزات التي تكفر 2."أم تخطي حدكد الزماف كالمكاف"    
 . خدمات عمى مستكل عدة أصعدة كالجانب التسكيقي كاإلعبلني مثبل

:  أنواع مواقع التواصل االجتماعي.4
 :الشخصية االجتماعية الشبكات. 4-1

يتبادؿ في ىذا النكع مف الشبكات االجتماعية فردا كاحدا معمكماتو الشخصية مع أصدقائو     "
الذم يتيح لكؿ مستخدـ إمكانية طرح كنشر األحداث  Nearbie كمثاؿ ذلؾ مكقع

 3."كالمناسبات االجتماعية كربطيا بزماف معيف كذلؾ حفظا لمذكريات
: مينيةالشبكات االجتماعية ال. 4-2

كىي مف األنكاع األكثر أىمية كىي تربط أصدقاء العمؿ بشكؿ احترافي كأصحاب     "
األعماؿ كالشركات كتتضمف ممفات شخصية لممستخدميف تشتمؿ عمى سيرتيـ الذاتية كما 

 ككما تُبيف المجاالت المينية كالمؤسسات التي قامكا 4"قامكا بو في سنكات دراستيـ كعمميـ
 .LinkedInبالعمؿ فييا، كمف أشير ىذه الشبكات نجد شبكة لينكد إف 

 :خدمات مواقع التواصل االجتماعي.5
كاف ظيكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي قفزة بارزة ككاضحة المعالـ في حياة االتصاؿ  "

اإلنساني، حيث استطاعت في فترة كجيزة أف تحجز ليا مكانا في حياة األفراد مف خبلؿ 
                                                           

 .151مرجع نفسو، ص ، اؿابراىيـ القندلجي   عامر1
 .، ص2002المبنانية،القاىرة،  المصرية الدار ،3 ط،المعاصرة ونظرياتو االتصال د،السي حسيف مكاكم، ليمى عماد حسف 2

. 108، 107ص 
 .148 ص ، 2002،دمشؽ ،رالفؾ دار األكلى، الطبعة ،الرقمية والمجتمعات االتصال عموم، مينا فلاير 3
، دار اإلعصار العممي لمنشر كالتكزيع، األردف، 1، طاألسس وآفاق المستقبل: اإلعالم االلكتروني مركل عصاـ صبلح، 4

2015 ،247. 
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استخداميا في العديد مف مجاالت الحياة متجاكزة بذلؾ دكرىا التكاصمي األكؿ كىذا نظرا 
: لمخدمات التي تكفرىا نذكر منيا

  إعطاء المعمكمات المختمفة كالحصكؿ عمييا مف خبلؿ خدمات الممفات التي يتـ تكاجدىا
 .داخؿ مكاقع التكاصؿ المختمفة كالمتنكعة في شتى المجاالت

 التعاكف كالتشارؾ في حؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات. 
 التعميـ كالتعمـ كالتدريب كتبادؿ الخبرات. 
  سداء كتمقي النصح كاإلرشاد كالتكجيو حكؿ مختمؼ التعبير عف المشاعر كاألفكار كاآلراء كا 

 1."المكاضيع مثؿ المكاضيع ذات الصبغة الطبية
  المحادثة الفكرية سكاء مع قائمة األصدقاء الذيف يعرفيـ أك مف خبلؿ تككيف صداقات

جديدة عبر مكاقع التكاصؿ، كالرسائؿ الخاصة كالبريد اإللكتركني، كالفيديك كالتدكيف 
 .كمشاركة الممفات كغيرىا

 حيث أصبحت مكاقع التكاصؿ االجتماعي تشكؿ الفضاء الذم بقـك : الممارسات السياسية
فيو المستخدـ بالمشاركة السياسية عف طريؽ إبداء آرائو كتكجياتو، كمختمؼ الممارسات 

 .كعممية االستفتاء حكؿ العديد مف القضايا عب تمؾ المكاقع
 حيث أصبحت مختمؼ المؤسسات االقتصادية تعتمد عمى مكاقع : التسكيؽ كاإلعبلف

التكاصؿ االجتماعي في التركيج كالدعاية لمختمؼ منتجاتيا عف طريؽ الكمضات اإلشيارية 
المتنكعة، كما أصبحت تكفر المحيط الذم تقـك مف خبللو بمختمؼ العمميات التسكيقية 

 .فساىمت بذلؾ في تعزيز التسكيؽ االلكتركني الذم كاف مكجكدا مف قبؿ
 فمكاقع التكاصؿ االجتماعي أصبحت تشكؿ المتنفس الذم يقـك : التسمية كممارسة اليكيات

مف خبللو المستخدـ بقضاء كقت فراغو مف خبلؿ مختمؼ مكاقع األلعاب كالتسمية، 
باإلضافة إلى ذلؾ أصبحت ىذه األخيرة تتيح لمفرد إمكانية اشتراكو في المعبة مع أفراد 

                                                           
، مرجع سبؽ ذكره، ص دوافع استخدام اليوية االفتراضية في الشبكات االجتماعية وأثرىا عمى الفرد ريحانة بمكطي، 1

51. 
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آخريف كمباشرة، كمف جية أخرل أصبحت تشكؿ البيئة التي يقـك مف خبلليا المستخدـ 
. 1"بممارسة مختمؼ ىكياتو كاىتماماتو

 :فضبل عمى كجكد خدمات أخرل عمى غرار
:  خدمة التعارف والصداقة* 

كىك أىـ أكجو استخدامات الشبكات االجتماعية كىي بداية كؿ مستخدـ في إقامة     "
، فيذه األخيرة التي مف الممكف أف تقـك بدكر فعاؿ 2"عبلقات اجتماعية مف خبلؿ الشبكة

في تكسيع الركابط االجتماعية لمفرد ىذه العبلقات التي تتعدل حدكد الكجكد المادم 
 .لؤلشخاص ككذا تتجاكز عامؿ الزمف كاالختبلؼ في الثقافات

 :خدمة الوسائط المتعددة* 
تمتمؾ مكاقع التكاصؿ االجتماعي خاصية االشتماؿ عمى مجمكعة مف الكسائط     "

المتعددة عمى غرار النص، الفيديك، الصكر كالصكت، حيث يمكف لممستخدـ االستفادة مف 
 كالتي مف أبرزىا تحقيؽ االتصاؿ المتزامف الذم تجاكز 3".ىذه الخيارات عبر ىذه المكاقع

 .حدكد الزماف كالمكاف
 :مواقع التواصل االجتماعي وخصوصية المجتمع الجزائري . 6

المتتبع آلخر التطكرات يبلحظ أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي أصبحت مف أىـ إف     "
العكامؿ التي يقـك عمييا التركيز في حياة الشباب الجزائرم خاصة في كقتنا الحالي، كثمة 
عبلقة كطيدة بيف ازدياد اإلقباؿ عمى ىذه القنكات كسرعة التغيير في المستكييف الثقافي 

كالركحي القيمي لدييـ، كأكلئؾ الذيف يجيمكف التاريخ جيبل تاما فقط، يمكف أف يعتقدكا أف 
القيـ التي يحممكنيا بطيئة عمى التغيير، أك أف بإمكانيـ قير التكنكلكجيا بيذه القيـ، ذلؾ أف 

                                                           
 .52، ص  نفسومرجعاؿ 1
، 2014، دار البداية ناشركف كمكزعكف، عماف، 1، طالدولة االفتراضية الجديدة: اإلعالم الجديد ياس خضير البياتي، 2

 .379ص 
 .339، مرجع سبؽ ذكره، اإلعالم والمعمومات واالنترنتعامر ابراىيـ القندلجي،  3
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التكنكلكجيا ليست مجرد آالت خرساء مف المعدف كالببلستيؾ بؿ ىي قبؿ كؿ شيء مجاؿ 
. 1"ثقافي أخبلقي يمتمؾ قدرة غير محدكدة اليـك عمى االنتشار

فإذا كانت مكاقع التكاصؿ االجتماعي في الجزائر ما زالت إلى حد اآلف تثير ضجة     
إعبلمية كبيرة، ذلؾ ألنيا تمثؿ الطريؽ المستقبمية السريعة لممعمكمة كتجسد عددا مف 

التغيرات في المجاؿ  ": أىميا، كمفالتغيرات التي خمقتيا كما زالت تخمقيا كىي عديدة
استخداـ الجزائرييف لمكاقع التكاصؿ االجتماعي فتح الباب لمممارسة  السياسية في السياسي، ؼ

الفضاء االفتراضي، فالشأف السياسي أصبح متغير أساسي بالنسبة لممكاقع االجتماعية، إذ 
أنيا ساىمت في تأرجح التفاعبلت السياسية بيف عالميف األكؿ ىك العالـ الكاقعي كالثاني ىك 

  .2"العالـ المكازم المتمثؿ في المكاقع االجتماعية المنتشرة عبر الفضاء الرمزم
   فمف خبلؿ ىذه المكاقع أصبح بإمكاف األفراد أف يفتحكا باب النقاش حكؿ العديد مف 

المسائؿ كالقضايا السياسية التي كانكا مغيبيف عنيا في كسائؿ اإلعبلـ التقميدية، فمقد أتيحت 
ليـ الفرصة بشكؿ أكبر مف ذم قبؿ في عممية تأسيس كبناء الرأم العاـ كبيذا تـ إدماج 

ىؤالء األفراد في الكضع الراىف لمجتمعيـ كبالتالي زاد اىتماميـ بقضايا الشأف العاـ كىذا ما 
ف كانت ىذه  أدل في نياية المطاؼ إلى رفع مستكل المشاركة السياسية لدييـ، حتى كا 

 .المشاركة تجد ليا صدل في العالـ االفتراضي أكثر مف الكاقعي
    كمف أبرز التغيرات ما كاف يرتبط بالجانب االجتماعي الذم عرؼ جدلية بيف الباحثيف 
مف حيث تأثير الشبكات الرقمية عمى العبلقات االجتماعية، إذ تباينت اآلراء بيف اتجاىيف، 

فمف ىؤالء الباحثيف مف يرل بأف مثؿ ىذه العكالـ االفتراضية ساىمت في تعزيز كتقكية 
العبلقات بيف األفراد كتكسيعيا مف ناحية أخرل، بينما يرل آخركف بأف ىذه الشبكات ىي 

عامؿ يساىـ في انتشار العزلة االجتماعية، كىذا ما نكه إليو العديد مف الباحثيف فيما يختص 

                                                           
1

 ص ، مرجع سبؽ ذكره، انعكاسات استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمى نمط العالقات االجتماعية،نكاؿ بركات 
279. 
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بالمجتمع الجزائرم كخاصة في ظؿ االستخداـ المفرط ليذه الشبكات في اليكاتؼ الذكية التي 
خمؽ عالما خاصا لكؿ فرد عمى حدا، كالشباب الجزائرم ىنا ليس بمنأل عف ىذا النمط مف 

 . التأثير
 التواصل االجتماعينظريات المفسرة لمواقع ال:ثانيا

:  نظرية االستخدامات واالشباعات- 1
تيتـ نظرية االستخدامات كاالشباعات بدراسة االتصاؿ الجماىيرم دراسة كظيفية     "

منظمة، كتنحصر رؤيتيا لمجماىير عمى أنيا فعالة في انتقاء رسائؿ كمضمكف كسائؿ 
االتصاؿ خبلفا لمنظرية المبكرة كنظرية اآلثار المكحدة أك الرصاصة السحرية التي ترل 

الجماىير عبارة عف كائنات سمبية كمنفصمة تتصرؼ بناء عمى نسؽ كاحد، فأسمكب األفراد 
أماـ االنترنت عمكما كأماـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي خصكصا أكثر قكة مف المتغيرات 

 1."االجتماعية كالشخصية
فخبلؿ عقد األربعينات مف القرف العشريف أدل إدراؾ عكاقب الفركؽ الفردية كالتبايف   "   

االجتماعي عمى إدراؾ السمكؾ المرتبط بكسائؿ كتكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ إلى بداية 
ظيكر منظكر جديد لمعبلقة بيف المستخدميف كالكسائؿ التكنكلكجية الجديدة، ككاف ذلؾ تحكال 
مف رؤية المستخدميف عمى أنيـ عنصر سمبي غير فعاؿ إلى رؤيتيـ عمى أنيـ فاعميف في 
انتقاء الرسائؿ كالمضمكف المفضؿ مثؿ الكسائط االتصاؿ الحديثة كالتي مف أىميا المكاقع 

 2."االجتماعية
فمـ يعد السؤاؿ المطركح ماذا تفعؿ الكسيمة بالمستخدـ؟ بؿ ماذا يفعؿ المستخدـ بالكسيمة؟ "   

كلماذا يستخدميا كما ىي اإلشباعات التي يحققيا؟ كتنطكم ىذه األسئمة عف انتقاؿ مكضكع 
التأثير مف مضمكف الكسيمة التكنكلكجية الحديثة إلى السياؽ االتصالي برمتو، فمنبع 
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اإلشباعات التي يحصؿ عمييا المستخدـ مف الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة قد يتعمؽ 
بالمضمكف الخاص بالرسالة أك بالتعرض لمكسيمة بحد ذاتيا أك بالكضعية االتصالية الخاصة 

. "المرتبطة بكسيمة ما
دراسة جميكر كسائؿ اإلعبلـ الذيف "كتعرؼ نظرية االستخدامات كاإلشباعات بأنيا     "

فيذا التعريؼ يرتكز عمى " يتعرضكف بدكافع معينة مف أجؿ إشباع حاجات فردية معينة
 1."الجميكر كالتعرض المقصكد مف أجؿ تحقيؽ اإلشباع المرغكب فيو

كزمبلءه، " Katzكاتز "كيمكننا تمخيص الفرضيات األساسية لمنظرية مثمما قدميا "   
: كتماشيا مع مكضكع الدراسة الحالية فيما يمي

نشط، يتسـ  (مستخدـ مكاقع التكصؿ االجتماعي)مستخدـ كسائؿ التكنكلكجية الحديثة - 
. باإليجابية كالفاعمية كيرتبط استخدامو لمكاقع التكاصؿ االجتماعي بأىداؼ محددة لديو

يختار المستخدـ مف الكسائؿ كالمكاقع االجتماعية تمؾ التي يحصؿ منيا عمى إشباع - 
. رغباتو كحاجاتو

تتنافس مكاقع التكاصؿ االجتماعي مع كسائؿ االتصاؿ الحديثة األخرل إلشباع احتياجات - 
المستخدـ مثؿ االتصاؿ الشخصي أك المؤسسات الرسمية أك األكاديمية كغيرىا، كتتأثر 

. العبلقة بيف المستخدـ كالمكاقع االجتماعية بعكامؿ بيئية عديدة لديو
المستخدـ قادر عمى تحديد اىتماماتو كاحتياجاتو كدكافع تعرضو لكسائؿ االتصاؿ الحديثة - 

كالعكامؿ التي أدت بو إلى استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كبالتالي يختار الكسائؿ 
. كالمكاقع التي تشبع حاجاتو كرغباتو

يمكف استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة األنساؽ كالمعايير الثقافية السائدة في المجتمع - 
. كيتحدد في ضكء ذلؾ أف المستخدـ ىك الذم يحدد طبيعة استخدامو لممحتكل في يرغب فيو
كىنا، إذا كاف المحتكل الذم يرغب فيو المستخدـ إيجابي يخدـ المستخدـ في حد ذاتو، فإف 
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االستخداـ اإليجابي لمكاقع التكاصؿ االجتماعي، كبالتالي االنعكاسات ستككف إيجابية، 
 1."كالعكس صحيح

:     أما عناصر نظرية االستخدامات كاالشباعات فتتمثؿ في
أف النظريات القديمة اعتبرت المستخدـ " Howitىوويت "يرل : افتراض الجميكر النشط"- 

متمقيا سمبيا أماـ قكة الرسالة كتأثيرىا الفعاؿ، حتى ظير مفيـك المستخدـ العنيد الذم يبحث 
. عما يريد أف يتعرض إليو كيتحكـ في اختيار الكسائؿ التي تقدـ ىذا المحتكل

   أعاد ىذا االفتراض النظرية التي كانت تنظر لممستخدـ باعتباره متمقيا سمبيا ال حكؿ لو 
كال قكة كيسيؿ التأثير عميو، كأصبح ينظر إليو عمى أنو مستخدـ نشيط ينتقي كيختار ما 

. ييمو مف كسائؿ االتصاؿ كرسائميا ليشبع حاجاتو في النياية
   كبالتالي فإف مستخدـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي يختار كينتقي تمؾ المكاقع التي تجذبو 
كتتيح لو االستفادة أكثر مف خدماتيا كتنكعيا كتعددىا، مف أجؿ أف يحقؽ إشباعاتو مف 

. استخدامو ليا
أدل ظيكر مفيـك : األصكؿ االجتماعية كالنفسية الستخداـ كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ- 

اإلدراؾ االنتقائي المرتكز عمى الفركؽ الفردية إلى افتراض أف األنماط المختمفة مف األفراد 
يختاركف األنشطة بأنفسيـ كيفسركف كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ بطرؽ متنكعة كمتباينة، أم 

أف العكامؿ النفسية يمكف أف تؤدم إلى كجكد حكافز، كأف تحدد أصكال كثيرة مف استخدامات 
 2."كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ

كقد قدمت العديد مف الدراسات الدليؿ اإلمبريقي عمى دكر العكامؿ الديمكغرافية  "   
كاالجتماعية في التعرض كاالستخداـ لكسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ مثؿ ارتباط ىذا التعرض 

 3."بالنكع، العمر، المينة، كالمستكل التعميمي كاالجتماعي كاالقتصادم
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   كمف خبلؿ ىذه الدراسة التي تشمؿ مختمؼ الفئات العمرية كالمستكيات التعميمية كالحاالت 
االجتماعية لمستخدمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي الجزائرييف، كبالتالي سنحدد مف خبلليا 
ارتباط تمؾ المتغيرات بطبيعة استخداـ المكاقع االجتماعية ككذا انعكاسات ذلؾ االستخداـ 

. عمى اليكية االفتراضية لممستخدميف الشباب
تكجد كجيات نظر متباينة : دكافع تعرض كاستخداـ الجميكر لكسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ"- 

لدراسة دكافع تعرض كاستخداـ الجميكر لكسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ، كلكف بكجو عاـ فإف 
:  معظـ دراسات االتصاؿ تقسـ دكافع التعرض إلى فئتيف ىما

 تستيدؼ التعرؼ عمى الذات، كاكتساب المعرفة كالمعمكمات كالخبرات : دكافع نفعية
 .كجميع أشكاؿ التعمـ بكجو عاـ

 كتيدؼ تمضية الكقت كاالسترخاء كالصداقة كاأللفة مع الكسيمة : دكافع طقكسية
 .كاليركب مف المشكبلت

أف التكقعات ىي اإلشباعات " Katzكاتز "يرل  : التكقعات مف كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ- 
 1."التي يبحث عنيا المستخدـ

كبذلؾ فالتكقعات تساىـ في اختيار الكسائؿ كالمضاميف، كتختمؼ تكقعات األفراد مف "  
ولبر شرام كسائؿ االتصاؿ كفقا لمفركؽ الفردية ككذلؾ كفقا الختبلؼ الثقافات، كيرل 

W.Shramm في ىذا الشأف أف اإلنساف يختار إحدل كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ المتاحة 
. "التي يضف أنيا سكؼ تحثث لو اإلشباع النفسي المطمكب

أشارت دراسات عديدة إلى كجكد ارتباط بيف البحث : التعرض لكسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ"- 
عف اإلشباعات كالتعرض لكسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ، كيعبر زيادة تعرض المستخدميف بكجو 

عاـ لمكاقع التكاصؿ االجتماعي عف نشاطيـ، كقدرتيـ عمى اختيار المعمكمات التي تمبي 
 2. "احتياجاتيـ
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تعد إشباعات كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ بمثابة : إشباعات كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ- 
المحصمة التي تترتب عمى استخدامات الجميكر ليا، كتتكقؼ اإلشباعات التي تتحقؽ لدل 

مستخدمي مكاقع التكاصؿ االجتماعي كفقا لنكع المكقع كالخدمات التي يكفرىا كنكع المضمكف 
. المقدـ كطبيعة الظرؼ االجتماعي الذم تـ فيو االتصاؿ

: اإلشباعات"كتشمؿ ىذه 
 تتضمف الحصكؿ عمى المعمكمات كتأكيد الدافع: إشباعات تكجييية. 
 يقصد بيا شبكة عبلقاتو االجتماعية: إشباعات اجتماعية. 
 تتعمؽ  كىي ال ترتبط بخصائص محتكل عممية االتصاؿ، بؿ: إشباعات العممية

بطبيعة عممية االتصاؿ ذاتيا كاختيار نكعية الكسيط الذم يتـ التعرض إليو 
إشباعات شبو تكجييية مثؿ الشعكر بالمتعة كتجديد النشاط كالنكع الثاني : كتشمؿ

إشباعات شبو اجتماعية كالتخمص مف الممؿ كعدـ الشعكر بالكحدة كالشعكر 
 1."بالتكاجد مع اآلخريف

 :االشباعات المحققة في ظل اإلعالم الجديد
استكشاؼ كؿ ما ىك جديد في العالـ الخارجي، حيث كشفت إحدل الدراسات  -

 مف مستخدمي االنترنت يكتفكف بعمميات %90 أف 1995الميدانية التي أجريت عاـ 
تصفح كاستعراض كاكتشاؼ المكاقع المختمفة كالجديدة عمييا، كأشارت دراسة أخرل 
إلى أف اإلثارة التي يشعر بيا مستخدمي االنترنت عند اكتشافيـ ألبعاد مبلمح ذلؾ 

 .اإلعبلـ الجديد تشبع حاجاتيـ لميك كالترفيو
 مف مستخدمي %73البحث عف المعمكمات، حيث أظيرت إحدل الدراسات أف  -

االنترنت يبحثكف عف المعمكمات في مختمؼ مجاالت الحياة، كتستطيع شبكة الكيب 
 .إشباع االحتياجات المعرفية لدل المستخدميف بما تكفره مف مكاقع معمكماتية مختمفة
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 مف مستخدمي شبكة الكيب يقكمكف بذلؾ %57االستمتاع كالتسمية، حيث تبيف أف  -
 .لمترفيو كالتسمية

االتصاؿ باآلخريف، حيث تستخدـ شريحة كبيرة مف مستخدمي االنترنت ىذه الكسيمة  -
لمدخكؿ في مختمؼ أشكاؿ االتصاؿ، كتكجد تطبيقات مختمفة لبلتصاؿ اإلنساني عبر 

 .االنترنت
تحقيؽ الكجكد االفتراضي، كىك مف االشباعات التي يمكف تحقيقيا مف استخداـ شبكة  -

 1". الكيب، كيعني الكجكد االفتراضي شعكر المستخدـ في التكاجد في بيئة افتراضية
فإف اإلعبلـ الجديد يعتبر ساحة خصبة " Williamsوليمز "ك " Riceرايس "حسب "  

الختبار العديد مف النظريات كالنماذج، كمنيا نظرية االستخدامات كاإلشباعات، كباإلضافة 
قرانت "ك " Storverستورفر "إلى مقاالت العديد مف الباحثيف في ىذا المجاؿ مف أمثاؿ 

Graint " التي أشارت إلى مدل مبلئمة نظرية االستخدامات 1996-1994بيف 
 Wewhagenنيوىاجن "ك " Rafaeliرفايمي "كاإلشباعات لبحكث اإلعبلـ الجديد، كيقترح 

أف نظرية االستخدامات كاإلشباعات ستككف صالحة لبلستخداـ خاصة في ظؿ تحكيمة " 
. "االنترنت

أف االنترنت ستساىـ في العديد مف التحكالت مما يؤدم  " Ruggieroورجييرو " كتكقع "   
إلى تغيرات عميقة في عادات المستخدميف، إلى جانب األدكار الشخصية كاالجتماعية، كمع 

 محقا في تكقعاتو، Ruggiero ""التحكؿ السريع في ىذه العادات كاألدكار خاصة، كاف 
حيث أف التفاعؿ الشخصي مع األصدقاء كالعائمة كاالتصاؿ الميني تحكؿ مف العالـ 

. الفيزيائي إلى كياف عمى االنترنت نظرا الزدياد شعبية مختمؼ مكاقع التكاصؿ االجتماعي
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أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي ىي أماكف افتراضية " جينيفر و جون راك"   كيرل كؿ مف 
تمبي حاجات مجمكعات محددة مف األشخاص، كبالتالي خمقت ىذه المكاقع مجتمعا أيف 

 1."الكثيركف غير قادريف عمى إيجاد حاجاتيـ خارج بيئة االنترنت
كيعتبر تطبيقنا لنظرية االستخدامات كاإلشباعات في دراستنا الستخداـ مكاقع التكاصؿ    

االجتماعي ذك أىمية معتبرة، حيث مف الممكف التكصؿ إلى أكثر العكامؿ لفتا بالنسبة 
لنظرية االستخدامات كاإلشباعات كالتي ليا عبلقة باستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي، 

حيث أف مف عكامؿ االستخداـ كاإلشباع الرئيسية الخاصة بمكاقع التكاصؿ االجتماعي مثؿ 
تككيف الصداقات، التسمية، التعريؼ بالذات، الحصكؿ عمى المعمكمات، إضافة إلى عكامؿ 
أخرل تتمثؿ في البحث عف المعمكمات، التسمية كالترفيو، إلى جانب الحاجات االجتماعية 

. كىي األكثر انتشارا
    حيث تعتبر االستخدامات االجتماعية لمكاقع التكاصؿ االجتماعي مف أىـ االستخدامات 

المتعمقة بتطبيؽ االستخدامات كاإلشباعات، فاألغمبية األشخاص الذيف يستخدمكف مكاقع 
التكاصؿ االجتماعي يميمكف إلى التعرؼ عمى أشخاص جدد، ككذا الحفاظ عمى عبلقاتيـ 
السابقة، ككذا خمؽ الشعكر باالنتماء لممجتمع، كمنو تككيف شبكة مف العبلقات االجتماعية 

. االفتراضية قد تختمؼ أك تتكامؿ مع العبلقات الكاقعية لممستخدميف
    كلقد كشفت العديد مف الدراسات التي ليا عبلقة باالستخدامات كاإلشباعات بأف 

مستخدمك مكاقع التكاصؿ االجتماعي يستخدمكنيا لتحقيؽ إشباعات اجتماعية بالدرجة األكلى 
كذلؾ لمحفاظ عمى العبلقات القائمة كالتعرؼ عمى أصدقاء جدد، كيميؿ المستخدميف إلى 

استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي اجتماعيا نظرا لمتفاعمية  البلمحدكدة التي تكفرىا، حيث 
يمكف مف خبلليا إرساؿ كتمقي الرسائؿ كالمستجدات كتحديثات األخبار العاجمة مف رسائؿ 
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التبميغ، فالتفاعمية تخصص لصاحب الحساب أك لممشتركيف معو عمى مكقعو صفحة 
. تستعرض آخر المستجدات

: نظرية الثراء- 2
   تعد نظرية الثراء مف أبرز نظريات االتصاؿ فثراء كسيمة االتصاؿ يكمف مف خبلؿ عممية 

 . رجع الصدل المباشر لممستخدـ ليذه الكسيمة
تختمؼ كسائؿ االتصاؿ مف حيث قدرتيا عمى إزالة الغمكض كتحقيؽ متطمبات "   حيث 

الفيـ كنقؿ البيانات، كيمكف تصنيؼ ىذه الكسائؿ مف األكثر ثراء إلى األقؿ ثراء بناء عمى 
: مجمكعة مف العكامؿ

 كجكد رد فعؿ فكرم يجعؿ المشاركيف في عممية االتصاؿ يتكصمكف إلى الفيـ  (1
 1."المشترؾ

 .استخداـ مجمكعة مف الرمكز لتكصيؿ المعاني كالمشاعر" (2
 . استخداـ المغة الطبيعية لتكصيؿ المعاني (3
كما تفرؽ ىذه النظرية بيف كسائؿ االتصاؿ مف حيث درجة ثرائيا عمى أساس قدرتيا عمى    

. رتحقيؽ أكبر قدر مف التفاعؿ بيف الكسيمة كالجميك
ككفقا ليذه المحددات فإف االنترنت ككسيط حامؿ لمصحافة االلكتركنية تنطكم عمى كثير    "

مف عكامؿ الثراء مف حيث إمكانية فكرية رجع الصدل كسيكلتو، كمف حيث تعدد األشكاؿ 
اإلعبلمية التي يمكف مف خبلليا تكصيؿ الرسالة االتصالية مف المصدر إلى المستقبؿ 

 غير المحدكد بقضي عمى إشكالية المساحة، كيقدـ يبرمباإلضافة إلى ذلؾ فإف الفضاء الس
خمفيات تكضيحية، كمكضكعات ذات صمة تشرح كتفسر كتكضح أبعاد الفكرة اإلعبلمية التي 

 2."تؤدييا الرسالة االتصالية
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   كعمى إثر ىذا فنظرية ثراء الكسيمة تكمف في قدرة الفرد عمى استخداـ مكاقع التكاصؿ 
االجتماعي كتأثير ىذا االستخداـ عمى تبني ىكية افتراضية تمكنو مف التكاصؿ مع غيره مف 

 . المستخدميف
    : الرمزيةيةنظرية التفاعل- 3  
تعتبر التفاعمية الرمزية مف أحد أىـ المدارس االجتماعية كالتي نشأت التفاعبلت الرمزية    

 . في الكاليات المتحدة األمريكية، كاىتمت بالدرجة األكلى بالغة كالفرد كالفاعؿ
عممية كال تنظر إليو عمى "حيث تنطمؽ التفاعمية الرمزية مف رؤيتيا لممجتمع عمى أنو     

أنو مجرد نسؽ أك تنظيـ أك بناء ثابت، كتدخؿ كؿ فرد في المجتمع في عبلقة ترابط كتداخؿ 
كتؤثر التنظيمات . كثيقة، بحيث تبدأ الحياة االجتماعية كتتكؿ مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي

كالقكاعد كالقيـ االجتماعية في األفراد كفي نفس الكقت تتأثر بيـ، عمى اعتبار أف أفراد 
المجتمع ىـ الذيف شكمكىا كقامكا برعايتيا كالحفاظ عمييا، إذف فيي تسعى إلى دراسة الفرد 
كسمككو في المجتمع داخؿ الجماعة التي تحتضنو مف األخذ بعيف االعتبار عممية التفاعؿ 

كالتبادؿ الذم يحصؿ بيف الفرد كذاتو كبيف بيئتو أك بيف الجماعة كالمجتمع الذم يعيش 
 1."فيو

ىك كحدة التحميؿ األساسية لعمـ  التفاعؿ االجتماعي"تعتبر التفاعمية الرمزية    كما 
االجتماع، كتركز عمى الذات كمكضكع لمدراسة، لذلؾ يبقى الباحث مكجيا نحك دراسة 

الجكانب الداخمية لمسمكؾ اإلنساني كالتي تتمظير في شكؿ بارز خبلؿ التفاعؿ كاالتصاؿ 
فيي تعتبر المجتمع عمى أنو يمثؿ نشاطا متكاصبل لتفاعبلت اجتماعية . الرمزم بيف األفراد

كما . متباينة، فيي تركز عمى العبلقات بيف األشخاص عكض التركيز عمى المجتمع ككؿ

                                                           
، ب ط، مخبر بحث عمـ اجتماع االتصاؿ لمبحث كالترجمة، االتجاىات األساسية في عمم االجتماع رابح كعباش،  1
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يعطي ىذا االتجاه أىمية كبيرة لمغة ككظيفتيا داخؿ المجتمع، ألنيا ىي التي تتيح الفرصة 
دراؾ األبنية االجتماعية  1."لؤلفراد لفيـ كا 

يتفؽ عمماء االجتماع كعمماء النفس االجتماعي عمى أف االتصاؿ لـ يكف ممكنا بيف    "
البشر دكف االتفاؽ عمى معاف مكحدة لرمكز المكجكدة في البيئة، كيترتب عمى ىذا االتفاؽ 

التشابو في االستجابات بيف الناس، فيزداد التفاعؿ بينيـ بازدياد خبراتيـ االتصالية المرتبطة 
بإدراؾ ىذه الرمكز كمعانييا، كيعتبر إدراؾ الرمز كتحديد المعنى ىك العممية العقمية التي 

بنظر األفراد مف خبلليا إلى األشياء كاألشخاص في المكاقؼ االتصالية المختمفة، كفي ىذا 
اإلطار يتـ الربط بيف العمميات العقمية كعمميات االتصاؿ اإلنساني، كلذلؾ تيتـ التفاعمية 

الرمزية بطبيعة المغة كالرمكز في شرح عممية االتصاؿ في إطارىا االجتماعي، حيث تتحدد 
االستجابات مف خبلؿ نظاـ الرمكز كالمعاني الذم يبنيو الفرد لؤلشياء كاألشخاص كالمكقؼ، 
كبالتالي كمما اتضح إطار المعاني المشتركة، كمما تشابيت االستجابات في عمميات التفاعؿ 
االجتماعي المختمفة كيعمؿ ذلؾ أيضا عمى زيادة قدرة الفرد عمى تكقع استجابات اآلخريف 

نحك األشياء أك األشخاص أك المكاقؼ المختمفة في إطار الثقافة الكاحدة نتيجة إلدراؾ الفرد 
 2"لممعاني المشتركة في إطار ىذه الثقافة

فالرمز الداؿ ىك المعنى المشترؾ، كىك يتطكر في سياؽ عممية التفاعؿ، التي تتمخص    "
كيصؼ ميد شيئا . ىي ذاتيا في سعي البشر لتحقيؽ نتائج عممية في التعاكف فيما بينيـ

سبييا بالعبلقة الحميمة التي تنشأ بيف شخصيف، حيث تتطكر في سياؽ تفاعميما اليكمي لغة 
فالتفاعؿ االجتماعي يكلد . خاصة بيما تقريبا، كىذا عنده ما يجرم في الكاقع بصكرة عامة

المعاني كالمعاني تشكؿ عالمنا، كىذا يعني أننا نخمؽ عالمنا بما نخمع عميو مف معاف، 
فقطعة الخشب ىي قطعة خشب، غير أنيا في حياتنا اليكمية تصبح منضدة، تعني الدكر 
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الذم تمعبو قطعة الخشب تمؾ في عممية تفاعمنا، أم ذلؾ الشيء الذم نأكؿ عميو، أك تمؾ 
التي نعمؿ عمييا أك التي نحمي بيا أنفسنا ضد ىجكمات الشرطة، كىكذا، ككما أف تمؾ 

 ىربيرت ميدكنجد في ىذا السياؽ . 1"المعاني تتغير كتتطكر فإف العالـ يتغير أيضا كيتطكر
يؤكد عمى ضركرة تفاعؿ الكيانات البشرية بمغة الرمكز، كالتي مف أىميا المغة التي ىي مف "

صنع اإلنساف الذم يقـك بيذا التفاعؿ كيعطيو معنى، كبذلؾ تتكفر لديو قابمية االستمرار 
كالتكاصؿ في الحياة االجتماعية عبر المعاني كالرمكز المشتركة كالمتبادلة بيف أعضاء 

 2".مجتمعو

 مساىمة كبيرة في إرساء دعائـ االتجاه التفاعمي الرمزم ىيربرت ميد جورجساىـ "   كقد 
الذم يعد مف مؤسسي ىذه النظرية، كقد تأثر ىذا االتجاه بالفمسفة النفعية كلذلؾ جاء اىتمامو 
مركزا عمى تحميؿ الكحدات االجتماعية الصغرل، يدرس األفراد في المجتمع كمفيكميـ عف 
المكاقؼ كالمعاني كاألدكار كأنماط التفاعؿ، حيث يضع األفراد أنفسيـ مكاف اآلخريف مف 
أجؿ التعرؼ عمى أفكارىـ كأىدافيـ، كقد تبنى ىذا المنظكر الشخصية أك الذات ككحدة 

كما ييتـ بدراسة التفاعؿ بيف األفراد كالجماعات . أساسية لمتحميؿ في الدراسات السكسيكلكجية
في المجتمع كيؤكد عمى العمميات االجتماعية بتركيزه عمى الفعؿ أكثر مف تركيزه عمى 

فالفرد ىك الذم يقـك بصياغة كتشكيؿ العالـ الذم " 3."األبنية االجتماعية كالنظـ االجتماعية
يعيش فيو عف طريؽ عممية التفاعؿ االجتماعي بكاسطة الرمكز، ألف بؤرة اىتماـ التفاعمية 

الرمزية يتمحكر حكؿ مفيكميف جكىرييف يتمثبلف في الرمكز كالمعاني، كبذلؾ تعتمد التفاعمية 
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الرمزية عمى كجية نظر الفاعؿ كتفسيراتو لمحقيقة االجتماعية، فاألفراد يأتكف سمككاتيـ كفقا 
 .1"لتفسيرىـ لمعاني عالميـ االجتماعي

الفاعؿ في المجتمع يعايف كينقؿ كيجذب باستمرار، كيصؼ " أف قوفمان   كيعتقد    
كضعية كجكد الفرد كسط أفراد آخريف في المجتمع بالقكؿ عندما يكضع الفرد في حضكر 

أشخاص آخريف، فإف ىؤالء األفراد يبحثكف عف الحصكؿ عمى معمكمات تخصو، أك يقكمكف 
بتبميغو بالمعمكمات التي تككف بحكزتيـ، فيؤالء يقمقكف مف نظامو االجتماعي كاالقتصادم، 
قمقكف مف الفكرة التي يصنعيا عف نفسو مف كفاءتو، مف نزاىتو كقضايا أخرل كثيرة، كىذه 
المعمكمات ال يبحث عنيا لذاتيا، كلكف ألسباب عممية فيذه المعمكمات تساىـ في تحديد 

الكضعية، مف خبلؿ تمكيف اآلخريف مف تكقع ما ينتظره منو شريكو منيـ، كبالتالي ما يمكف 
 2."أف ينتظرىـ

: ككفقا ليذا صاغ بمكمر فرضياتو في إطار التفاعمية الرمزية عمى النحك التالي   

 .إف البشر يتصرفكف حياؿ األشياء عمى أساس ما تعنيو تمؾ األشياء ليـ -1
 .ىذه المعاني ىي نتاج لمتفاعؿ االجتماعي في المجتمع اإلنساني -2
كىذه المعاني ُتحكر كُتعدؿ كيتـ تداكليا عبر عممية تأكيؿ يستخدميا كؿ فرد في  -3

 3.تعاممو مع اإلشارات التي يكاجييا

عالـ النفس االجتماعي فإف الذات الفردية كالجماعية G.Mead  جورج ميد"كحسب    
 (الذات)تتشكؿ مف خبلؿ طبيعة الحياة االجتماعية كالمجتمعية التي نعيش فييا كاعتبارىا 

شيئا محيرا كأداة االتصاؿ الفردم كالجماعي مع اآلخريف، كلكف داخؿ كؿ ذات فردية يكجد 
نشاط، إبداع كفرص تعبير عف ذلؾ كمو عف طريؽ أنماط كأساليب اتصاؿ، كما سعى 
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كغيره مف أنصار التفاعمية الرمزية، بأف يكضحكا العبلقة بيف الفرد كالنسؽ أك النظاـ " بمكمر"
االجتماعي الذم يكجد فيو الفرد، كذلؾ عف طريؽ تحميؿ أنماط االتصاؿ البشرم كتشكيؿ 

كما تتضح أىمية مقاربة التفاعؿ الرمزم مف 1أفعاؿ كسمككات كردكد أفعاؿ األفراد أنفسيـ، 
خبلؿ تحميبلت أصحاب ىذه النظرية المعاصريف الذيف طرحكىا لدراسة األنماط الجديدة 

 Hall ىال ك Kniesucs كيناس: لكسائؿ االتصاؿ اإلعبلمي كالجماىيرم مف أمثاؿ
 الذم حاكؿ أف يطكر نظرية التفاعمية الرمزية مف خبلؿ تحميمو لعممية Duncan ودينكان

االتصاؿ كدكرىا في النظاـ االجتماعي كخاصة عندما حدد دكر االتصاؿ في المجتمع مف 
خبلؿ تركيزه عمى إقناع اآلخريف بقبكليـ أك تأييدىـ لنظـ أك سياسات أك قيـ أك اتجاىات 

 2."كآراء كأفكار معينة

 في تكضيح عممية بناء الفرد لذاتو مف خبلؿ عممية Blumerكعمى الرغـ مف إسيامات    
 في ىذا المجاؿ Stryker كGoffmanالتفاعؿ كالتكاصؿ مع اآلخريف، إال أف إسيامات 

 يكلي عناية خاصة قوفمان تبقى مف اإلسيامات المميزة في نظرية التفاعمية الرمزية، فنجد
لتكضيح األساليب التي يسمكيا الفرد في أدائو دكره أثناء تفاعمو، إذ يتعمـ الفرد كيؼ يقدـ 

نفسو لآلخريف في ىذه المكاقؼ بالطريقة نفسيا التي يتعمميا الممثؿ مف خبلؿ إتباعو 
 بصفتو أحد أبرز مفكرم التفاعمية الرمزية الجدد Strykerالنصكص المكتكبة،  كقد طكر 

 لمذات القائـ عمى المركنة كالديناميكية كعمى تعدد الجكانب التي تتألؼ منيا، قوفمانمفيـك 
مضيفا بعدا جديدا ىك البعد التراتبي البارز لمذات، فالذات تتألؼ مف عدة جكانب مرتبة 
حسب أىميتيا لمفرد، كبركز جانب مف ذاتو أكثر مف غيره إنما يتكقؼ عمى متطمبات 

 ال تكجد ذات ثابتة عمى كجو كاحد لمفرد تصمح لجميع المكاقؼ إذالمكقؼ كمقتضياتو، 
االتصالية التفاعمية، بؿ ىناؾ كجكه متعددة لمذات محككمة بطبيعة المكاقؼ االجتماعية 
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الذات األخبلقية، الذات الكقكرة، الحزينة، المتدينة، )المختمفة التي يجد الفرد نفسو فييا 
ىذا الترتيب لمذات يعطي الفرد في الكاقع حرية اختيار كبيرة ككاسعة في تقديـ  (...المتمردة

 1.نفسو لآلخريف بطرؽ مختمفة
    كىكذا تقدـ لنا التفاعمية الرمزية إطارا نظريا عاما، كانطبلقا مف التحميؿ الذم قمنا بو 

يمكننا إسقاط ىذه النظرية عمى الدراسة الحالية، ككنيا تفسر طبيعة التفاعؿ االجتماعي لمفرد 
مع غيره عف طريؽ استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالدكر الذم يؤديو مف خبلؿ 

اندماجو في المجتمع االفتراضي، كمف ىنا تساعدنا الركائز األساسية ليذه النظرية عمى 
معرفة المعاني كالرمكز التي تنتجيا المكاقع االجتماعية بالنسبة لمفرد ثـ المجتمع، ككيؼ 

يصبح الفرد ذات أك فاعؿ، أم ىك الذم يصدر الرمكز كالقيـ التي تنتجيا مكاقع التكاصؿ 
 .االجتماعي

 :نظرية انتشار المستحدثات-4
   ظيرت ىذه النظرية متأثرة بنظرية تدفؽ المعمكمات عمى مرحمتيف الذم قدميا  
كزمبلئو، كقد انبثقت مف نمكذج التأثير االجتماعي الذم أكد عمى دكر البيئة " الزرسفيمد"

االجتماعية في التأثير عمى سرياف المعمكمة كقبكليا، فيذه النظرية تستيدؼ بالدرجة األكؿ 
 .متمقي االتصاؿ

يعد مدخؿ نشر كتبني األفكار المستحدثة مف أىـ المداخؿ النظرية التي تساعد في "   إذ 
فيـ طبيعة استخداـ الجميكر لمصحافة ككافة كسائؿ اإلعبلـ بشكؿ عاـ، كنمطا جديدا مف 

 اتصالياأنماط التعامؿ اإلنساني عبر كسائؿ االتصاؿ، كتعد الصحافة االلكتركنية نمطا 
االنتشار "  Rogersروجرز " كيعرؼ 2."مستحدثا تمعب النخبة دكر كبير في تبنيو كانتشاره

                                                           
1

مرجع سبؽ ذكره، ص انعكاسات استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمى نمط العالقات االجتماعية، نكاؿ بركات،   
45. 

2
 .105، ص مرجع سبؽ ذكرهد أميف، جرضا عبد الكا 
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أنو عبارة عف انتقاؿ األفكار كالتكنكلكجيا كالممارسات الجديدة مف مصادر ابتكارىا إلى الناس 
 1" كىك مرتبط بالتجديدات كالمبتكرات

مفيـك األفكار المستحدثة عمى فكرة معينة أك مكضكع ما يدرؾ مف قبؿ الفرد "كيطمؽ    
بأف نشر كتطكر األفكار المستحدثة يمثؿ أساسا التغير " "روجرز"كيرل " 2عمى أنو جديد

االجتماعي ميما كانت ردكد فعؿ الفرد اتجاه ىذه المستحدثات، كيعتمد نشر األفكار كتبنييا 
عمى االتصاؿ المباشر كغير المباشر انطبلقا مف التغير االجتماعي الذم يعد أحد أىـ نتائج 

 3"العممية االتصالية
اختبار فرضية أف التعرض االنتقائي لؤلفراد يجعميـ يختاركف "   كتسعى ىذه النظرية إلى 

المعمكمات التي تؤيد اتجاىاتيـ الراىنة، كقد تـ إجراء عدة دراسات أخرل عمى النظرية، حتى 
إلى كجكد عكامؿ أخرل "  Donohew & Tipton" لويس دونيو وتبتون"تكصؿ كؿ مف 

يمكنيا التأثير في اختيار الرسالة، ذلؾ أنو ربما تظير معايير أكثر أىمية مف مجرد رغبة 
المتمقي في تحصيؿ معمكمات تدعيمية مساندة التجاىاتو، كتكظيؼ المعمكمات إلشباع 
مصمحة حقيقية أك فائدتيا في مكضكع ما، كالتماسيا لمترفيو، كالحاجة لمتنكيع أك حتى 

 4"ألسباب تتعمؽ بخصائص شخصية
فالتغيير االجتماعي عممية منظمة تتـ بكاسطتيا تغيير بنية ككظائؼ النظاـ االجتماعي،    "

: كتمر عممية التغيير االجتماعي بثبلثة مراحؿ
. مرحمة خمؽ أك إنتاج شيء ما يمكف اعتباره جديدا أك مختمفا- 
. ألفراد النظاـ االجتماعي (المستحدث)مرحمة نشر أك إيصاؿ ىذا الشيء الجديد - 
. مرحمة النتائج الفردية أك الجماعية التي تظير إما مف قبكؿ المستحدث أك رفضو- 
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 .112، ص 1998د ط، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، نظريات االتصال المعاصرة، حسف عماد مكاكم،  
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كالمرحمة األخيرة ىي التي تحدد حدكث التغير االجتماعي أـ ال، كبغض النظر عف المكقؼ 
:  مف الشيء المستحدث، فإنو يمكف تصنيؼ النتائج التي تظير في الفئات التالية

نتائج كظيفية أك غير كظيفية، كىذا األمر يعتمد عمى ككف المستحدث المراد نشره في - 1
.  النظاـ االجتماعي قد القى قبكال أـ ال

نتائج مباشرة كغير مباشرة، كىذا يعتمد عمى ككف التغيير االجتماعي حدث نتيجة - 2
 1."االستجابة الفكرية لممستحدث، أك نتيجة لآلثار التي نجمت عف المستحدث

نتائج ظاىرة كنتائج كامنة، كتعتمد عمى ككف المستحدث مدركا كمقصكدا مف قبؿ أفراد - 3
 2."النظاـ االجتماعي أـ ال

بأف كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ أكثر فاعمية في خمؽ معرفة "   كيرل أصحاب ىذه النظرية 
حكؿ المبتكرات، بينما تككف قنكات االتصاؿ الشخصي أكثر فاعمية في تشكيؿ المكاقؼ حكؿ 

فكرة جديدة، كىذا يتضح تماما في حصكؿ الناس عمى معمكمات عف األفكار الجديدة 
كقدرتيـ عمى التعرؼ عمييا، لكف ذلؾ ال يعني تقبميـ لتمؾ اآلراء كيككف لبلتصاؿ الشخصي 

 "3الدكر األساسي في تشكيؿ مكاقؼ ىؤالء عف األفكار الجديدة
كتتحدد عممية نشر األفكار المستحدثة بأنيا عممية تداكؿ االتصاؿ بشأف فكرة ما مف    "

.  "خبلؿ قنكات معينة، كمف خبلؿ فترة مف الكقت بيف أفراد ينتمكف لنظاـ اجتماعي
بينما تتحدد عممية تبني المستحدثات بكجو عاـ بأنيا العممية العقمية التي يمر مف خبلليا    "

: الفرد منذ عممو باالبتكار كحتى تبنيو لو، كتمر ىذه العممية بخمس مراحؿ رئيسة، ىي
. مرحمة الكعي بالفكرة- 
. مرحمة االىتماـ- 
. مرحمة التقييـ- 
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. مرحمة التجريب- 
.  مرحمة التبني- 

كتكجد عدة محددات تؤثر في تبني المستحدثات بكجو عاـ، منيا ما يتعمؽ بالمستحدث نفسو، 
: 1"كمنيا ما يتعمؽ بالفرد

:  عكامؿ ترتبط بالشيء المستحدث:أوال
:  الفائدة النسبية

 الفكرة الحديثة أك األسمكب المستحدث بأنيا درجة تفكقيا عمى غيرىا مف روجرزيعرؼ    "
 2."األفكار أك األساليب السابقة

: المالئمة
كىي درجة إدراؾ الفرد لممستحدث بأنو ينسجـ مع قيمو كخبراتو السابقة، ككذلؾ مع    "

حاجاتو الحالية مف ىذا المستحدث، كالمستحدث الذم ال يتكافؽ مع األمكر السابقة ال ينتشر 
بسيكلة، كفي ىذه الحالة يتعيف تغيير نظاـ القيـ السائد في المجتمع، كىك أمر يتطمب الكثير 

 3. "مف الجيد
: التعقيد
فكمما كانت األفكار أك الممارسات المستحدثة سيمة نسبيا في الفيـ أك االستخداـ مف قبؿ    "

الفرد، كمما كانت عممية انتشارىا ككذلؾ تبنييا أسرع كأفضؿ، غير أف فكرة التعقيد قد تختمؼ 
مف شخص آلخر، كمف مرحمة عمرية ألخرل، فاستخداـ الكمبيكتر كتصفح مكاقع شبكات 

الكيب مثبل يتطمب بعض الميارات قد تبدك غير معقدة لجيؿ الشباب، كقد تبدك معقدة 
 4."ألجياؿ غير متمرسة عمى استخداـ التكنكلكجية الحديثة
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 :القابمية لمتقسيم والتجزئة
بعض األفكار كاألساليب المستحدثة يمكف تقسيميا كتجربتيا مجزأة، ككمما نجح الفرد في    "

تجربة جزء ينتقؿ بسيكلة إلى أجزاء تالية، كبعض األفكار كاألساليب األخرل تككف غير قابمة 
أف األفكار كاألساليب المستحدثة التي يمكف تجربتيا مجزأة روجرز لمتجزئة، كقد استخمص 

  1".تككف أسرع في التبني لؤلفراد كالمجتمعات مف األفكار كاألساليب التي ال يمكف تجزئتيا
: التكمفة
كىي أحد األبعاد الداخمة في تككيف الميزة النسبية، إذ أف أم خدمة أك منتج جديد يتطمب    "

تكمفة مادية أكبر تصبح عممية تبنيو تبدك أبطأ لك كاف المستحدث المراد تبنيو يتطمب إنفاقا 
أقؿ، كمف ىنا كاف النخفاض أسعار أجيزة الكمبيكتر، كانخفاض تكمفة الدخكؿ عمى شبكة 

 2."الكيب أثر كبير في ظيكر الصحؼ االلكتركنية كتطكرىا
 :قابمية التداول

يقصد بيا سيكلة نشر كتداكؿ الفكرة أك األساليب المستحدثة بيف األفراد، كقد لكحظ أنو    "
كمما كانت النتائج المترتبة عمى تبني الفكرة كاضحة جمية لمعياف، كمما كاف قبكؿ اآلخريف 

 .3"كتبنييـ ليا سيبل ميسكرا
: الفعل الجماعي

تتطمب أغمب المستحدثات اتخاذ قرار التبني شكؿ فردم، غير أف بعض المستحدثات    "
كيشير الباحثكف إلى أنو ينبغي التركيز عمى . تتطمب اتخاذ قرار عمى المستكل الجماعي

: بعض الخصائص تبعا لممرحمة التي تمر بيا عممية التبني
. ففي مرحمة اإلدراؾ كالمعرفة يجب التركيز عمى خاصيتي البساطة كالمبلئمة- 
. كفي مرحمة اإلقناع يجب التركيز عمى خاصيتي الفائدة النسبية ك كضكح اآلثار كالنتائج- 
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 1. "أما في مرحمة اتخاذ القرار فيجب التركيز عمى إمكانية خاصية التجريب- 
: عكامؿ خاصة بالفرد: ثانيا
 مدل ثقة الفرد في قدرتو عمى استخداـ المستحدث كاالستفادة منو . 
  ،مف العكامؿ المؤثرة عمى تبني المستحدثات ما يتعمؽ برؤية الفرد لقدراتو كثقتو بيا

يمانو بقدرتو عمى تبني المستحدث كاستخدامو، ألف الفرد قبؿ أف يجرب استخداـ  كا 
 . كاالستفادة منوقمستحدث فإنو عادة ما يسأؿ نفسو عف مدل قدرتو عمى استخداـ

 الدكافع الكقتية: 
تعد الدكافع الكقتية مف أقكل العكامؿ النفسية نحك تبني المستحدثات، ذلؾ أف بعض    "

األفراد يحبكف أف يككنكا األكائؿ عادة في استخداـ المستحدثات، سكاء كانت أفكار جديدة، أك 
آليات جديدة، أك حتى لك كانت صيحة جديدة في عالـ األزياء، كعندما تبدأ األغمبية في 
تبني ذلؾ المستحدث فإف قيمتو الرمزية كمستحدث بالنسبة لفئة المتبنيف األكائؿ تنخفض 

. "كيبدؤكف في البحث عف مستحدث جديد كىكذا
 قيـ كمعتقدات الفرد كتصكراتو الخاصة: 
حيث تحدد القيـ كالمعتقدات أنماط السمكؾ المكجكدة عند أفراد المجتمع، كىي كذلؾ    "

رشادات ألفراد المجتمع إلتباع   السمكؾ المسمكح بو، كقد أثبتت البحكث كالتجارب 2مقاييس كا 
التي أجريت عمى عممية انتشار المستحدثات تتأثر بشكؿ كبير بيذه المعايير، كقد كجد أف 
بعض المعايير قد تقؼ حائبل دكف انتشار بعض األفكار الجديدة، كقد يساعد البعض منيا 
عمى تسريع ىذه العممية، كيمكف تصكر أف ىذه القيـ كالمعايير تندرج في مقياس نمكذجي 

بيف التقميد كالحداثة، كالمعايير الحديثة كفقا لذلؾ يمكف أف تتضمف التقدـ نحك التجديد 
كالتطكر كالتغيير، كليذا يمكف االستنتاج أف المجتمع الحديث الذم تسكده ىذه المعايير يمكف 

أف يتصؼ باتجاىو اإليجابي نحك التغيير، ككجكد التطكر التكنكلكجي مع انتشار 
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التخصصات الدقيقة، كانتشار العبلقات المنطقية، كاالنفتاح عمى الخارج، كالتساىؿ في دخكؿ 
األفكار الجديدة، كالقدرة عمى تصكر أنفسيـ في أماكف غيرىـ، كىك ما يعرؼ بالقدرة عمى 

. 1"التقمص الكجداني
كتتكافر لدل بعض  األفراد قدرة التأثير عمى اتجاىات كسمككيات اآلخريف يسمكف قادة     "

الرأم، النخبة، الصفكة، كىـ يمثمكف نمطا مف أنماط القيادة غير الرسمية في المجتمع، 
كيكتسبكف مصداقية الرأم كالسمكؾ الذيف يؤثراف بيما عمى األفراد مف خبلؿ عدد مف 

: 2"المميزات
 .القدرة عمى التكاصؿ مع كسائؿ اإلعبلـ المختمفة كمصادر المعمكمات (1
االنفتاح عمى العالـ الخارجي، كالتعامؿ معو كمع األنماط األخرل مف العبلقات  (2

 .االجتماعية
التمتع بمراكز اجتماعية عالية، كمستكل تعميمي مرتفع غاليا، غير أنو يمكف  (3

 .التغاضي عف ىذه الميزة في بعض األحياف
 .القدرة عمى التكاصؿ مع دعاة التغيير الرسمييف أكثر مف زمبلئيـ (4
 3.التمتع بركح تجديدية تقبؿ كؿ ما ىك جديد، كعمى ابتكار األفكار الجديدة (5
حيث قدمت ىذه النظرية عدد مف المراحؿ  "روجرز وشوميكر"ىذه النظرية التي قدميا    

التي يمر بيا المبتكر قبؿ انتشاره في أم نظاـ اجتماعي بترتيب محدد، كما قدمت أيضا 
عدد مف الخصائص التي قد يككف ليا األثر اإليجابي كالسمبي في تبني المبتكرات في 

". األنظمة االجتماعية
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:  تبني األفكارمرحمة
تتميز ىذه المرحمة بالثبات النسبي، فالفرد قد انتيى إلى قرار بتبني الفكرة المستحدثة بعد    "

 .1"إف اقتنع بجدكاىا كفكائدىا
كتتمثؿ ىذه المرحمة في إحساس الفرد بكجكد الفكرة أم شيء جديد : "مرحمة الوعي بالفكرة. أ

مف حكلو ألكؿ مرة، كالتي تنتج مف خبر جديد أك معمكمة تخص حصكؿ تغيير في إحدل 
 ".المجاالت االجتماعية أك حدكث إشارات تنبأ بكجكد اختراع أك اكتشاؼ جديد

في ىذه المرحمة يتكلد لدل الفرد رغبة في التعرؼ عمى كقائع االبتكار ": مرحمة االىتمام. ب
كالسعي إلى المزيد مف المعمكمات عنو، حيث يبدم نكع مف االىتماـ اتجاه المستحدثات أك 

  2".األشياء الجديدة كالتفكير في الكصكؿ إلييا أك امتبلكيا أك التعامؿ معيا
في ىذه المرحمة يزيد الفرد ما تجمع لديو مف معرفة حكؿ االبتكار كىنا : "مرحمة التقييم. ج

يحاكؿ تقييـ ىذه المستحثات بناء عمى أفكار مسبقة يستنتجيا مف مكاقؼ اآلخريف أك أفكار 
 ".شخصية ناتجة عف اىتمامو بيا

يسعى الفرد إلى تجريب المستحدثات أك اكتشافيا، كتسمى كذلؾ بمرحمة : "مرحمة التجريب. د
االحتكاؾ، أيف يستحضر المستخدـ أفكاره كمكاقفو السابقة التي مرت بالكعي بالفكرة الجديدة 

كاالىتماـ كالتقييـ، كيحاكؿ مقارنتيا بمكقفو الذم ينتج أثناء تجريبو لممستحدث مف أجؿ 
 .3"الكصكؿ إلى مكقؼ محدد حتى يتسـ بالقبكؿ أك الرفض

يتحدد مف خبلؿ ىذه المرحمة حدكث التغير النفسي كالسيككلكجي بغض : "مرحمة التبني. ه
النظر عف المكقؼ مف الشيء المستحدث، كيشمؿ مفيـك التبني أفكار إيجابية أك سمبية 

. 4"كمكاقؼ جديدة تتعمؽ بالتكقعات اتجاه المستحدث
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: فئات المتبنين
كقد قسمت النظرية المتبنيف لممبتكرات إلى فئات عدة حسب الفترة الزمنية التي يحتاجكنيا    

.  لتبني أم مبتكر
كىـ مف المغامريف الذم يمتمككف مصادر مالية كيِقبمكف عمى كؿ ما ىك : "المبتكرون. 1

 ". جديد
كىـ مف يجدكف مميزات إستراتيجية نسبية في تبني كؿ ما ىك جديد : "المتبنون األوائل. 2

 ". كمبتكر، كىـ غالبا ما يككنكف مف قادة الرأم في مجتمعاتيـ
كىـ مف المستخدميف التابعيف لممستخدميف األكائؿ، : "األغمبية المتقدمة أو المبكرة. 3

 ".المتبنكف األكائؿ، كىـ يمتازكف بالحذر في تعامميـ مع كؿ ما ىك جديد أك مبتكر
كىـ ممف يتبنكف الجديد أك المبتكر عندما ال يجدكف مف تبنيو أية : "األغمبية المتأخرة. 4

 ".خسائر
كىـ غالبا ما يككنكف مف الميمشيف اجتماعيا، كليس لدييـ ": المتفاعمون أو المتخمفون. 5

 1".أم رأم قيادم أك أم ميؿ لمقيادة أك عممية اتخاذ القرار
   كعمى إثر ىذا فنظرية انتشار المبتكرات تسمح لممتمقي بالتعرؼ عمى المبتكر الجديد الذم 

يتمثؿ في مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالتي تسيؿ االنفتاح عمى المحيط الخارجي، فيي 
كسيمة اتصالية تساعد عمى نشر األفكار المستحدثة كتبني أفكار جديدة مف خبلؿ خمؽ ىكية 
جديدة افتراضية تساعده عمى التكاصؿ مع أفراد مجتمعو كحتى مع العالـ الخارجي كبالتالي 

كفي مجاؿ ىذه الدراسة ىناؾ عدة . تبني أنماط جديدة كانعكاس ذلؾ عمى سمكؾ الفرد
متغيرات تؤدم إلى تبني أفكار كمستحدثات تجعؿ المستخدـ يتأثر بيا بطريقة مباشرة كأخرل 

.  غير مباشرة
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 :النظرية وثنائية األثر في شبكات التواصل االجتماعي.5
   إف تأثيرات الشبكات االجتماعية تتجمى في شتى مجاالت الحياة االجتماعية، فيي تظير 

مف خبلؿ تغيير سمككيات كاتجاىات األفراد في المجتمع، إيجابيا كسمبيا، تؤثر في كمتا 
 .الحالتيف عمى حياة الفرد كاألسرة كالمجتمع عمكما

 : التأثيرات السمبية
ىناؾ دراسات كبحكث أقاميا العديد مف الباحثيف االجتماعييف كاألطباء في مجاؿ عمـ    

 .النفس كالطب أيضا، استنتجكا مف خبلليا أف ىناؾ العديد مف التأثيرات السمبية
 Theodor Adorno ك تيكدكر أدكرنك  Max Horkheimer أكد ماكس ىكركيمر   لقد 

خضاعيا لقانكف المنفعة  التي أكدا أف عصر التكنكلكجيا ىك عصر الييمنة كتصنيع الثقافة كا 
 :يترتب عنو مايمي

 : تيديد القيم االجتماعية واليوية الوطنية .1
يجـز الجميع بأف التكنكلكجيا الحديثة قد ساىمت في القضاء عمى أكاصر األخكة    "

كالعبلقات األسرية، بعد أف صارت أغمبية األفراد يفضمكف الجمكس أماـ شاشة الحاسكب كأف 
يبحركا في العالـ االفتراضي السيما الفايسبكؾ عكضا عف الجمسات العائمية كالمسامرات 

فنحف نظف أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي قد كجدت لتحد . الميمية بيف أفراد األسرة الكاحدة
مف المسافات، كالحاؿ أنيا تيدد العبلقات االجتماعية كتحد مف المقاببلت، بعد أف أصبح 
مف السيؿ االتصاؿ بالشخص المطمكب عبر الفايسبكؾ أك السكايب، عكضا عف المقاء بو 

 1."كجيا لكجو، بسبب تعدد التزاماتنا خبلؿ حياتنا اليكمية
فبعد أف كانت العائمة ىي النكاة األكلى لممجتمع تمييا المدرسة، تحكلت مكاقع التكاصؿ    "

 2."االجتماعي إلى منافس رسمي ليذيف الطرفيف
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: الترويج لإلشاعات.2

مف جية أخرل تساىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في انتشار الشائعات كالمعمكمات    
يساىـ أحيانا في خمؽ  المغمكطة بطريقة سريعة، مقارنة بكسائؿ االتصاؿ التقميدية، كىك ما

.  بمبمة أك تيديد األمف العاـ لمببلد
ليذا يجب االىتماـ بتكعية مستعممي مكاقع التكاصؿ االجتماعي، السيما كأنو يتـ    "

تضخيـ الخبر كمما انتقؿ مف مكقع إلى آخر كمف حائط إلى آخر، باعتبار أف المكاقع تتيح 
ذلؾ أف القميؿ مف األشخاص ىـ الذيف يسعكف إلى . لمفرد إمكانية التحاكر حكؿ المكضكع

التثبت مف المعمكمة قبؿ نشرىا، فيما يمجأ البقية إلى تبادؿ المعمكمة دكف التثبت مف صحة 
بؿ إف البعض أصبح يثؽ بمكاقع التكاصؿ االجتماعي كيتجاىؿ المعمكمات التي . الخبر

 1."تنشرىا كسائؿ اإلعبلـ التقميدية
 :التأثيرات اإليجابية .3
مف أىـ التأثيرات االيجابية لشبكات التكاصؿ االجتماعي أنيا تكرس القيـ، ألف كسائؿ    "

االتصاؿ، كما أثبتتو الدراسات الميدانية، ال تغّير آراء الناس كمكاقفيـ بقدر ما تدعميا، ألف 
العبلقات االجتماعية ىي أساس تككيف ىذه اآلراء كالمكاقؼ، كاإلعبلـ يبنى عمى ذلؾ 

 ".كيكّرس ما أنتجتو تمؾ العبلقات االجتماعية كيعززىا
إلى جانب قياـ شبكات التكاصؿ االجتماعي بدكر التنشئة االجتماعية، بما أنيا سبيؿ    "

إلى اكتساب قيـ المجتمع كثقافتو، كعمى ىذا النحك تعتبر مختمؼ كسائؿ االتصاؿ 
االلكتركنية مؤسسات اجتماعية تقدـ مكاد ثقافية مختمفة، فتككف بذلؾ بمثابة الناقؿ الذم 

 ".يساىـ في إحداث األلفة مع المحيط
   كتعمؿ مختمؼ الشبكات االجتماعية االلكتركنية عمى تحقيؽ االنسجاـ كتعزيز الترابط 

االجتماعي، فيي تجعؿ مف الفرد يحس باالنتماء إلى المجتمع الذم تربطو صفات 
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مشتركة، كالقيـ كالثقافة كالمغة كالتاريخ كالرقعة الجغرافية، ال سيما في المجتمعات التي 
تتبايف مف حيث المغة كالمعتقد، فيبرز دكر ىذه الكسائؿ االتصالية في مجاؿ الترابط 

إلى جانب ىذه المكاقع في تكسيع المحيط، فقد ساىمت في تحقيؽ . االجتماعي كدعمو
الترابط بيف أفراد المجتمع داخميا كاالىتماـ بما يجرم مف أحداث خارجيا، كبذلؾ تعمؿ ىذه 

المكاقع عمى تكسيع المحيط االجتماعي في المجتمعات كلك افتراضيا، حيث إنو محيط 
 .ضيؽ في الكاقع

كما أف مختمؼ شبكات التكاصؿ االجتماعي تمكف الفرد مف االنتقاؿ إلى العالـ الرمزم    "
الخيالي، مما يجعمو يبتعد عف ضغكطات الكاقع، فيجد التعكيض في ىذه المنظكمة الرمزية 
الخيالية كيتمكف مف اليركب عبر ىذه المكاقع مف مختمؼ الضغكطات ليجد بعض الراحة 

  1".كلك ظرفيا
    كعمى العمـك تؤدم مختمؼ ىذه المكاقع االلكتركنية إلى التكاصؿ االجتماعي كتكريس 

فقد كرست ىذه "العبلقات االجتماعية بيف أفراد المجتمع خاصة المتباعديف منيـ مكانيا، 
المكاقع الرؤية األكضح، كىك مصطمح يشير إلى مضاعفة عبلقات الفرد بغيره، ككذلؾ 

إتاحة التحدث بكؿ حرية كالتعبير عف مختمؼ اآلراء بصراحة، كالخكض في مكاضيع يتعذر 
كتساعد ىذه . الحديث عنيا عبر االتصاؿ الشخصي، حيث إف إخفاء اليكية ييسر ذلؾ

المكاقع األفراد الذيف يعانكف مف الخجؿ كاالنطكاء، عمى تجاكز حدكد حياتيـ االجتماعية 
كما أف . الضيقة كتكطيد عبلقاتيـ مع أفراد المجتمع المحيط بيـ كالتعرؼ عمى أفراد آخريف

خاصية التفاعمية التي تتميز بيا ىذه المكاقع االلكتركنية فقد نتج عنيا ما يطمؽ عميو 
، بحيث تعد ىذه المكاقع ككسيط اتصالي فائقة الحدكد في العبلقات "االتصاؿ الفائؽ"

الشخصية بيف األفراد، ما يمكنيا مف تكفير اتصاؿ تزامني يحدث في نفس زمف االتصاؿ، 
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مع رجع صدل قكم كفعاؿ كتصكر كمالي لممتمقي كتقييـ تفاؤلي لمذات بحكـ غياب التكاجد 
 . 1"المادم

    إف الكاقع يؤكد كثرة استعماؿ ىذه المكاقع االلكتركنية الرقمية، إذ أدل ىذا االستخداـ 
قامة عبلقات شخصية بيف األفراد كتحقيؽ  الفائؽ إلى نشأة ركابط اجتماعية جديدة كا 

اشباعات ال تتحقؽ باستخداـ كسائؿ أخرل، فاإلنساف اجتماعي بطبعو يسعى دكما إلى 
االتصاؿ كالتفاعؿ مع محيطو االجتماعي، كىي سمة عصر تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ 

 2.التي سمحت بإقامة شبكة كثيفة مف العبلقات مف مختمؼ أنحاء العالـ
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: ثالثالفصل ال

واليوية االفتراضية  المجتمع االفتراضيحفريات في 

 حفريات في المجتمع االفتراضي: أوال
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 مراحل تشكل المجتمعات االفتراضية. 4
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 اليوية من منظور بعض المداخل المعرفية. 2

 أنواع اليوية. 3

 وظائف اليوية. 4

 المفيوم واألنواع: اليوية االفتراضية. 5
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المجتمع االفتراضي حفريات في : أوال

 :المجتمع االفتراضي ودالالت المفيوم .1

   يعتبر مفيـك المجتمع االفتراضي مف بيف المفاىيـ التي ظيرت نتيجة لتطكر تكنكلكجيا 
دماجيا في الحياة اليكمية لؤلفراد، كلقد تنكعت المصطمحات أك التسميات  االتصاؿ الحديثة كا 

نظرا لطبيعة المفيـك تعدد الترجمات حكؿ ىذا المصطمح "المرتبطة بيذا المفيـك عمى إثر 
الجديد فالمصطمحات الجديدة أكثر إثارة لمجدؿ منيا إلى االتفاؽ ال سيما إف كاف أصؿ 

المصطمح غريبا كليس أدؿ عمى ذلؾ مف االختبلفات في ترجمة ىذا المصطمح سكل طرح 
فقد ترجـ المصطمح إلى الجماعات الفضائية، كىناؾ مف يرل أف كممة . بعض الترجمات لو

virtuel ك  معناىا خائمي(virtuel Community) ىي الجماعات الخائمية فقد اختير ىنا 
 إلى virtuel كىناؾ أيضا مف ترجـ مصطمح virtuelاسـ الفاعؿ خائؿ مقابؿ لكممة 

 1." مصطمح افتراضي

 1993 "نجولديىووارد را"المصطمح في صكرتو اإلنجميزية عنكانا لكتاب "كقد ظير     
Rheingold " كيعني جماعة مف البشر تربطيـ اىتمامات مشتركة، كال تربطيـ بالضركرة 

حدكد جغرافية أك أكاصر عرقية أك قبمية أك سياسية أك دينية، يتفاعمكف عبر كسائؿ االتصاؿ 
كمكاقع التكاصؿ االجتماعي الحديثة، كيطكركف فيما بينيـ شركط االنتساب إلى الجماعة 

كبتعبير . كقكاعد الدخكؿ كالخركج كآليات التعامؿ كالقكاعد كاألخبلقيات التي ينبغي مراعاتيا
 المجتمع االفتراضي ىك نظاـ "De Moor and Weigand 2007 دي موور ووايجاند"

 .اجتماعية شبيية بما ىك مكجكد في الكاقع الفعمي يتككف مف بنيات 2"اجتماعي تكنكلكجي
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 dictionary of media and communication كيعرؼ قامكس اإلعبلـ كاالتصاؿ     
المجتمع االفتراضي عمى أنو مجمكعة مف األشخاص يتفاعمكف في االنترنت مثؿ غرؼ 

، كالتفاعؿ يعد ىنا مككنا أساسيا لقياـ كَتَشُكْؿ مثؿ ىذه 1الدردشة كيتبادلكف االىتماـ
 .المجتمعات الرقمية

:  العرب الباحثينعند- أ
مجتمع يتككف مف أشخاص ":  المجتمع االفتراضي بأنو"محمد منير حجاب"يعرؼ    

متباعديف جغرافيا، كلكف االتصاؿ كالتكاصؿ بينيـ يتـ عبر الشبكات االجتماعية، كينتج بينيـ 
 حيث نجده يركز عمى البعد الجغرافي مف ."2نتيجة لذلؾ نكع مف اإلحساس كالكالء كالمشاركة

 .خبلؿ عممية التكاصؿ الذم يخمؽ نكع مف االنسجاـ
تجمعات اجتماعية تظير ":  المجتمع االفتراضي بأنو"بسيوني إبراىيم حمادة" كيعرؼ كذلؾ 

عمى شبكة االنترنت تشكمت في ضكء ثكرة االتصاالت الحديثة تجمع بيف ذكم االىتمامات 
 كالباحث ىنا يؤكد ."المشتركة، يتكاصمكف فيما بينيـ كيشعركف ككأنيـ في مجتمع حقيقي

 .عمى عامؿ االىتماـ المشترؾ الذم يعد أساس بناء المجتمعات كالتكاصؿ فيما بينيا
جماعات تشكمت إثر الثكرة المعمكماتية التي " : بأنيا"عمرو الجويمي"  كقد عرؼ المفيـك 

أتاحت الفرصة إلى تقميص التباعد الجغرافي مما أتاح الفرصة لبلتصاؿ بيف أفراد يقعكف 
، فالشعكر 3"عبر مسافات متباعدة يجمع بيف أفرادىا نكع مف اإلحساس بالكالء كالمشاركة

 .باالنتماء ىك عامؿ حاسـ في اندماج األفراد في مثؿ ىذه العكالـ الرقمية
 
: غربيينالالباحثين عند - ب

                                                           
1  Marcel danesi, dictionary of media and communication, United States of America , 
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data,2009,p300. 

2
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العبلقة التي تنشأ بيف مجمكعة مف مستخدمي منتديات " "Sourge Brolux"يعرفو    
النقاش كالدردشة االلكتركنية كىؤالء المستعممكف يتقاسمكف األذكاؽ كالقيـ كاألىداؼ 

 كىنا يؤكد الباحث عمى أف المجتمع االفتراضي يرتكز عمى العبلقات ."كاالىتمامات المشتركة
 .االجتماعية التي تبنى عمى أساس الدكافع كاالىتمامات المشتركة التي تتفؽ ك ميكالت الفرد

ىك فضاء طبيعي يحدث " إلى أف المجتمع االفتراضي "Warren Mayes" كقد أشار    
داخمو تفاعؿ عاـ تترؾ فيو الناس مصالحيـ الخاصة كينشغمكا بالقضايا ذات الطابع 

 إذ يركز الباحث في ىذا المفيـك عمى المصالح المشتركة التي تيـ 1".االجتماعي العاـ
 .الصالح العاـ كيتـ مناقشتيا مع فرد أك أكثر في مضاميف تتكافؽ مع اىتمامات األفراد

المجتمع االفتراضي انو عممية تقاسـ فضاء لبلتصاؿ " Schramm" شرام"   كما يعرؼ 
مع أفراد ال نعرفيـ، كغالبا ما يتـ ىذا في الكقت الحقيقي، لكف ال يكجد فيو أناس فعميكف 
كاتصاالت حقيقية كما في الكاقع أم أنيا افتراضية، كىك عبارة عف جميكر مف كؿ أنحاء 

فيـ بذلؾ يتفاعمكف ". 2العالـ جالسكف أماـ شاشة الكمبيكتر لمتكاصؿ مع بعضيـ البعض
 .افتراضيا كيشكمكف عبلقات افتراضية يتشارككف مف خبلليا اىتماماتيـ الفعمية

فالمجتمع االفتراضي مما سبؽ ذكره يشجع عمى التكاصؿ كالتبلحـ بيف مجمكعة مف    
األفراد المتباعديف مكانيا كالمختمفيف زمنيا، فيك يتيح لممستخدميف فرصا لمتكاصؿ بخصكص 

. ىدؼ مشترؾ عف طريؽ المراسبلت أك غرؼ الدردشة أك مكاقع التكاصؿ االجتماعي
يتخذ المجتمع االفتراضي سمات متميزة تجعمو فضاء مثاليا لمتكاصؿ    كفي سياؽ متصؿ، 

كبخاصة بالنسبة إلى األجياؿ الشابة التي أضحت الثقافة الرقمية المرتكزة عمى الصكرة تشغؿ 
حيزا ميما مف حياتيا بكؿ ما تحممو مف رمكز كدالالت، قكاعد التكاصؿ كالتبادؿ، كعبلقات 

اجتماعية، كجماعات افتراضية، كالتي أكجدت نظما جديدة إلثبات الذات بعد أف أصبح جزءا 

                                                           
1 Wareeen Paul mayes, unsettled post revolutionaries in the on line public sphere, journal 

of social issues in south east Asia, vol 24 ،no 1, 2009, p 89- 121. 
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مف الحياة االجتماعية لمفرد حياة رقمية بامتياز، ما انعكس عمى ثقافة الشباب، كبخاصة 
ما أثر في تصكراتيا بككنيـ الشريحة األكثر تأثرا بفاعميتيا، كالتي أضحت أكثر ارتباطا 

. كاتجاىاتيا في الكاقع
 تجمعات ، ىي الجماعات االفتراضيةابو المكسـك، في كت"ولدجىاورد راين"   كما يرل 
تشكمت مف خبلؿ االنترنت مف أفراد يقطنكف في أماكف متفرقة في أنحاء العالـ، اجتماعية 

يتكاصمكف مع بعضيـ عبر شاشات الكمبيكتر كالبريد االلكتركني كيتبادلكف المعارؼ 
كاليكيات، كيجمع بينيـ اىتمامات مشتركة كيحدث بينيـ ما يحدث في العالـ الكاقعي أك 

الفعمي مف تفاعبلت كلكنيا ليست كجيا لكجو، كىي مف ىذا المنطمؽ تجمعات مفتكحة لكؿ 
إذ نجده يركز عمى البعد الجغرافي في المجتمع الكاقعي . 1"مف يريد المشاركة في نشاطاتيا

عمى عكس المجتمع االفتراضي الذم يتـ فيو التكاصؿ عبر فضاء رمزم غير محدكد زمانيا 
 .كمكانيا

، فيعرفو بأنو مجمكعة مف األفراد الذم يتشارككف نديم منصوريأما الباحث االجتماعي    
عبر شبكة االنترنت، لفترة زمنية لتحقيؽ غاية أك ىدؼ أك ىكاية، مف خبلؿ عبلقة اجتماعية 

 2. اجتماعية- افتراضية تحددىا منظكمة تكنك
، يمكننا تعريؼ المجتمع االفتراضي باعتباره    ك تجمعات اجتماعية افتراضية "عمى العمـك

يتكاصؿ عبرىا الفاعمكف في سياؽ ثقافي مفتكح لفترة زمنية كغاية محددة مف أجؿ إشباع 
اىتمامات معينة تفترض بناء عبلقات اجتماعية افتراضية يحددىا التمازج بيف العالميف 

. ا"االفتراضي كالكاقعي، كالمنظكمة القيمية التي تؤطرىما كتكجو سياؽ التفاعؿ بينيـ
ذلؾ أف التفاعؿ في ضكء المجتمع االفتراضي يتخذ كجيات متباينة، بحسب طبيعة القيـ    "

المشتركة التي يتقاسميا أطراؼ التكاصؿ، كالتي تحدد درجة االرتباط بينيـ، استمرارية 
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عبلقاتيـ كنمك الشبكات التنظيمية العبلئقية المتمخضة عنيا كالتي تسمح بنمك المجتمع 
 1. "االفتراضي

غير أف نقطة االنطبلؽ التي اعتمدىا عدد مف "كتعددت تعريفات المجتمع االفتراضي،    
الباحثيف لمكصكؿ إلى ىذا المفيـك كانت تحديد مفيـك المجتمع الكاقعي كاالنطبلؽ منو 
لمكصكؿ إلى ىذا المجتمع الذم يحاكيو كلكف بخصائص كسمات جديدة تتيحيا طبيعة 

االتصاؿ كالتفاعؿ، ذلؾ أف معظـ العناصر التي تميز المجتمع الكاقعي صارت متكفرة في 
مجتمع آخر مف نكع جديد يعيش في جغرافيا الفضاء االفتراضي كيتصؼ بقدر كاضح مف 

النظـ كالقكاعد كاألدكار بقدر مف المبلمح الثقافية المميزة التي تدكر حكؿ االستخدامات 
المختمفة لنظـ االنترنت كبميارات جديدة، يجرل اكتسابيا بطرائؽ عديدة مثمما يحدث في 

كالعبلقة ىنا بيف العالميف في حقيقة األمر . 2"التنشئة االجتماعية في المجتمع الكاقعي
ـْ بعد بيف تكامؿ الفضاء االفتراضي مع الكاقعي كبيف االنفصاؿ عنو  تخضع لجدلية لـ ُتْحَس

 .كالدخكؿ باألفراد في عالـ االغتراب بعيدا عف العالـ األصمي ليـ
المجتمع االفتراضي مظيرا لييكمة اجتماعية مف نكع جديد، برزت بكصفيا نتيجة "    يعد

حتمية لمتطمبات عصر المعمكمات، كباشر ىذا الييكؿ االجتماعي الجديد بالنفاذ بصكرة 
تدريجية إلى كياف المجتمعات المعاصرة، كبمستكيات تعتمد عمى حد كبير عمى حجـ سيادة 
تكظيؼ أدكات االتصاؿ كالمعمكمات فييا، الذم أفرز مفيـك الشبكات االجتماعية التي تسرم 
خبلليا كافة أنماط االتصاؿ بيف األفراد كالكيانات االجتماعية المكجكدة في المجتمع الرقمي 

 ".3الجديد
لـ يكف ليظير فجأة، كلكف حدث نتيجة عدد مف العكامؿ التي "إف المجتمع االفتراضي    

ميدت لظيكره أىميا االنترنت كتشكؿ الفضاء االفتراضي، كمع ذلؾ فإف ىذا المجتمع لـ 
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تكتمؿ صكرتو بعد، ذلؾ ألنو مرتبط بتكنكلكجيا االتصاؿ كبمجتمع المعمكمات العالمي كىذا 
 بصكرة شريعة جدا حيث ال يستطيع أحد التكيف بالصكرة التطكرالمجتمع أخذ في التشكؿ ك

: األساسية لممجتمع االفتراضي في المستقبؿ، كذلؾ لعدة اعتبارات منيا
سرعة التغيرات التي تطرأ عمى ىذا المجتمع، كارتباط تحكالتو بصناعة البرمجيات التي - 

. تتطكر في عالمنا بشكؿ ممحكظ
كثرة المتفاعميف في السياؽ االفتراضي، إذ أف ىذه التفاعبلت بدأت عمى مستكل النخبكم - 

كاآلف يتعامؿ معيا كؿ مف يجيد أساسيات التعامؿ مع الكمبيكتر أك كؿ مف يممؾ ىاتفا ذكيا 
. أك جيازا لكحيا متصؿ بشبكة االنترنت

تفاكت أعمار المتردديف عمى تفاعبلت المجتمع االفتراضي، إذ أنو ال يرتبط بشريحة - 
. عمرية كاحدة فجميع األعمار مف الطفكلة حتى الشيخكخة تتفاعؿ في ىذا السياؽ

تعدد الصكر التي يتكاصؿ بيا األفراد في التفاعبلت االفتراضية ما بيف غرؼ محادثات، - 
 1."مجمكعات كقكائـ بريدية كمنتديات كمدكنات كغيرىا مف طرؽ التفاعؿ

لقد تجسدت المجتمعات االفتراضية كتنكعت بشكؿ كبير في السنكات األخيرة مع ظيكر    ك
الجيؿ الثاني لمكيب كتنكع مكاقع كتطبيقات التكاصؿ االجتماعي كتعدد خدماتيا، كأصبحت 

كفضاء لمشباب لمتعبير عف تكجياتيـ كأفكارىـ كحتى التكاصؿ مع اآلخريف ىذه المجتمعات 
قامة عبلقات اجتماعية  . كا 

 :أنواع المجتمعات االفتراضية. 2
 :مف بينيا أنكاع عدةتنقسـ المجتمعات االفتراضية إلى 
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 : لوحة رسائل االنترنت. أ

ىك منتدل يستطيع الناس مف خبللو مناقشة األفكار كاآلراء حكؿ مختمؼ المكضكعات،    "
كما يستطيع أم مستخدـ طرح المكضكع الذم يريده كيعرضو لمنقاش كالحكار، كيبقى لكؿ 
مستخدـ حرية الكشؼ عف ىكيتو الشخصية كصكرتو الحقيقية أك التخفي باسـ مستعار 

 ".1كصكرة مصطنعة

 :غرف الدردشة. ب

بعد كقت قصير مف ارتفاع الفائدة مف لكحات الرسائؿ كالمنتديات، بدأ الناس يتطمعكف    "
إلى كسيمة لمتكاصؿ مع المجتمعات المحمية في الكقت الحقيقي كبشكؿ أسرع، لذا فإف غرؼ 
الدردشة فتحت المجاؿ كاسعا إلجراء المحادثات مع أم شخص عمى االنترنت كفي الكقت 
نفسو يمكف العثكر عمى غرؼ الدردشة في كؿ أنكاع المكضكعات، بحيث يستطيع الناس 

 ".2التحدث مع اآلخريف الذيف يتقاسمكف االىتمامات نفسيا

 :العوالم االفتراضية. ج

العكالـ االفتراضية ىي األكثر تفاعمية لجميع أشكاؿ المجتمع االفتراضي، في ىذا النكع    "
مف المجتمع االفتراضي يستطيع المستخدميف أف يعيشكا تجارب لـ يعيشكىا في حياتيـ 

فقد يختار المستخدـ أف يككف أميرا أك فارسا أك مزارعا أك حتى حيكانا في مجتمع . الكاقعية
افتراضي يصنعو ىك كالمشترككف كيختار كؿ منيـ شخصيتو كأسمكبو في الحياة، إنيا الحياة 

". 3الثانية التي تعتبر أكثر العكالـ االفتراضية شعبية عمى االنترنت

 

                                                           
1
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 :خدمات الشبكات االجتماعية. د

يستطيع المستخدـ مف خبلؿ شبكات التكاصؿ االجتماعية االلتقاء باألصدقاء أك التعرؼ    "
كما يستطيع المستخدـ عرض . عمى أصدقاء جدد مف خبلؿ الدردشة أك إرساؿ الرسائؿ

 ".1الصكر كالفيديك كتبادؿ التعميقات عمييا

: سمات المجتمعات االفتراضية.3

ىذه المجتمعات االفتراضية ىي أنيا متاحة لؤلفراد الذم يريد المشاركة  إف أىـ ما يميز   
    Alberta Ropert" ألبرتا روبرت"في أحد مجاالتيا، فالمدينة االفتراضية عمى حد قكؿ 

مدينة ال تناـ، فيناؾ دائما أفراد مشترككف " Jenkinson Micheal ميشيل جينكنسونك 
يؿ كال غرابة في ذلؾ، فقد أصبحت االنترنت ؿراضية حتى في منتصؼ اؿتفي التفاعبلت االؼ

جزءا مف حياة الناس كالجماعات االفتراضية بأنماطيا المختمفة، كأضحت تشكؿ أىمية لمعديد 
" Maria Bakardjievaماريا باكردجيفا "مف الميتميف باالنترنت، كذلؾ ما دعا الباحثة 

إلى أف تعمف أف الحاسكب أصبح أسمكب حياة، كذلؾ في الفصؿ الذم أعدتو بعنكاف 
. 2"التكنكلكجيا في حياتنا اليكمية"

التبادؿ الفكرم لممعمكمات، كىي خاصية : كالمجتمعات االفتراضية تقدـ عدة فكائد منيا"    
غير متكفرة في مجتمع الحياة الكاقعية، كىذا يتيح لمشباب المساىمة الفعالة في العديد مف 

كىذا فضبل " 3،األنشطة مف بيكتيـ، مثؿ التسكؽ كدفع الفكاتير، كالبحث عف معمكمات محددة
 :السمات التي تتميز بيا ىذه المجتمعات، كالتي نجد مف أىميا" عمى كجكد جممة مف

عمى الرغـ مف الكعكد الدائمة باالنفتاح عمى العالـ، كتكاصؿ األفراد بمف : العزلة كاالنفراد-
أف ىذه المجتمعات كانت قد - محمد مزيد. كما أشار د–حكليـ بسيكلة كيسر، كمف العجيب 
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ف كاف اإلنساف في اتصاؿ دائـ  أنشئت ألغراض شتى منيا تخميص الناس مف عزلتيـ، كا 
بالناس مف حكلو فمماذا ال يمتقي بصديقو الذم يتكاصؿ معو عمى الفايسبكؾ، مف خبلؿ 

المقاء؟ لماذا أصبح المجتمع دائما مشغكال عمى الرغـ أف سبب انشغالو عف التكاصؿ بمف 
حكلو ىك التكاصؿ بمف حكلو؟ لماذا يطمب اإلبف مف أمو إعداد الغذاء مف عمى صفحتيا 

 ".!عمى الفايسبكؾ أك تكيتر كىما في نفس المنزؿ

     إذا النتيجة مف تطكر المجتمع االفتراضي، الكصكؿ إلى االنقطاع الجزئي عف العالـ 
  .1"الكاقعي بالتدريج إلى أف يصؿ إلى حّد االنفصاؿ التاـ، كما ىك حاؿ الكثير كليس البعض

التمرد عمى العادات، الحميدة كالتقاليد األصيمة، كاألعراؼ المميزة لممجتمع عف غيره، كالقيـ -
كيزيد ىذا  2".ال قانكف كال رقابة: كالعائمة، الديف كاألخبلؽ، ففي المجتمعات االفتراضية

خاصة عند التعرض كالمتابعة المستمرة ألنماط الحياة اليكمية ألفراد ينتمكف إلى مجتمعات 
غربية كما أف ىذا التأثر مف الممكف أف يتحقؽ مف خبلؿ الحكار كالنقاش معيـ حكؿ العديد 

 .مف األمكر كىذا مف خبلؿ التكاصؿ االفتراضي

  المركنة كانييار فكرة الجماعة المرجعية بمعناىا التقميدم، فالمجتمع االفتراضي ال
يتحدد بالجغرافيا بؿ باالىتمامات المشتركة التي تجمع معا أشخاصا لـ يعرؼ كؿ 

  .منيـ اآلخر بالضركرة قبؿ االلتقاء الكتركنيا
  ال تقـك المجتمعات االفتراضية عمى الجبر أك اإللزاـ بؿ تقـك في مجمميا عمى

 .االختيار
  أنيا فضاءات رحبة مفتكحة لمتمرد كالثكرة، بداية مف التمرد عمى الخجؿ كاالنطكاء

 .كانتياء بالثكرة عمى األنظمة السياسية
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 تتميز ىذه المجتمعات بالعالمية، أم يشارؾ فييا أفراد مف كؿ أنحاء العالـ. 
 1.تتميز باستعماؿ أفرادىا أسماء مستعارة كىكيات مستعارة 
  يتميز أفرادىا بعدـ التجانس في بعض الجكانب، فقد يككف لكؿ شخص مستكل معيف

 .أك مينة تختمؼ عف اآلخريف
 تكفر فرصا أكبر ألعضائيا لمتفكير بحرية، كلمتعبير عف كؿ المكاضيع. 
 يتميز أفرادىا بالكالء كالخضكع لقكاعد كمعايير ىذا المجتمع. 
  تتميز ىذه المجتمعات باستخداـ رمكز كلغة خاصة بيا، كىي عبارة عف إشارات

 .كرسـك تستخدـ لمتعبير عف الحاالت النفسية لؤلفراد كعمى تمميحات الكجو
  تتميز بأف ليا قكاعد سمكؾ خاصة بيا، تمـز كؿ منخرط جديد أف يمتـز بيا كأف

يحترميا، كىي تتضمف عمكما بعض المكاد كالقكانيف التي تشرح لؤلفراد كيفية 
االستخداـ، كآداب التعامؿ مع المدردشيف اآلخريف كعدـ إزعاجيـ، إلى غير ذلؾ، 

 . كىي معركفة بتسمية االيتيكت
  ،تتميز بكجكد تكاصؿ مشترؾ بيف أعضاء كؿ الجماعة ك كجدكد ىدؼ كاحد

حساس كرؤية كانتماء  . "2كا 
 " كالتمرد إذ يتسـ المجتمع االفتراضي بأنو مجتمع رحب كممتد كمفتكح تتميز باالنفتاح

ألشكاؿ مختمفة كمتنكعة مف التعبير الفردم كالجماعي كالمؤسسي الناجمة عف 
 ".3الجمعيات أك المؤسسات أك المنظمات أك الحركات االجتماعية كمطالبيا

 أنيا غير مستقرة كسريعة التغير. 
  أنيا متاحة لؤلفراد الذيف يريدكف المشاركة في أحد أنماطيا، حيث يجدكف مف يتكاصؿ

 .معيـ في المجتمعات االفتراضية عمى مدار الساعة كاليـك
                                                           

، مرجع سبؽ ذكره، ص دوافع استخدام اليوية االفتراضية في الشبكات االجتماعية وأثرىا عمى الفرد ريحانة بمكطي، 1
83 . 

 .84 المرجع السابؽ، ص 2
 .138، ص حممي سارم، التكاصؿ االجتماعي، مرجع سبؽ ذكره 3
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: كمف سمات المجتمعات االفتراضية نجد أيضا باإلضافة إلى الخصائص األنفة الذكر

 "فما يميز التفاعبلت سـ المجتمعات االفتراضية بدرجة عالية مف البلمركزيةتت ،
االفتراضية تعددية المراكز كتبادليا، ألف ىذه العبلقات ال مركز ليا، أم ال يكجد 

سمطة مركزية لؤلطراؼ المتنكعة خبلؿ المحادثة عبر المنتديات أك غرؼ الدردشة أك 
الفايسبكؾ كغيرىا تكجو الحديث أك تقكده في اتجاه محدد، فكؿ فرد يستطيع أف يككف 
مركز جماعتو في أحياف كثيرة، أك يقكد الحكار مرة أك مرات عدة، ذلؾ أف التفاعبلت 
االفتراضية ال يييمف أك يحتكرىا فرد مف دكف آخر، بؿ إف تبادؿ األدكار في المجتمع 

 ".1االفتراضي تؤمنو التفاعبلت االفتراضية نفسيا
  "كال يقتصر . إلى تفكيؾ مفيـك اليكية التقميدمعادة   المجتمعات االفتراضيةتنتيي

تفكيؾ اليكية عمى اليكية الكطنية أك القكمية بؿ يتجاكزىا إلى اليكية الشخصية، ألف 
، ككما تعمؿ ىذه المجتمعات 2"يستخدمكف بيانات مزيفةمف يرتادكنيا في أحياف كثيرة 

عمى تفكيؾ اليكية االجتماعية كالدينية كالكطنية، كلكف كذلؾ تفكيؾ اليكية 
الشخصية، فمف الممكف أف ينشئ الفرد حسابا المرأة كالعكس صحيح، أك بأسماء 

مستعارة، أك أكثر مف حساب لنفس الشخص، كلكف في كؿ مجتمع مف التي ينتسب 
 ".3إلييا لو شخصية مختمفة

   فالمجتمعات االفتراضية جعمت مستخدمييا يتجاكزكف حدكد الزماف كحتى المكاف، 
كساىمت في تقميص المسافات كزيادة التقارب بيف األفراد كالشعكب، كلـ تعد الزمكانية قائمة 
عمى ىذه المحددات بؿ أصبحت متصمة أكثر بما أصبح يصطمح عميو بالكجكد االفتراضي 

 .الذم ليس بالضركرة أف يخضع لمثؿ ىذه الحتميات

                                                           
 .25، ص مرجع سبؽ ذكره،سوسيولوجيا االنترنت نديـ منصكرم، 1
 .270 نكاؿ بركات، العنكاف، مرجع سبؽ ذكره، ص 2
 .243 محمد عمي فرح، المرجع نفسو، ص 3
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 " ،اليركب مف الكاقع، كعادة ما يككف عند القمكب الجريحة، عاطمكف عف العمؿ
مصابكف باالكتئاب كمنبكذكف مف جماعاتيـ الكاقعية، يبحثكف عف مبلذ مف 

مشكبلتيـ كضغكطات حياتيـ، كفيو مف يطمب مف أصدقائو الدعاء أك النصح، كمف 
يتبتؿ هلل طمعا في مدده كعكنو، كمف يبكي عمى أطبللو كيندب انكساراتو كخذالف 

 فالمجتمعات االفتراضية ىي بمثابة الممجأ الذم يحقؽ مف 1".اآلخريف أك خداعيـ
خبللو المستخدمكف حالة االنسحاب االجتماعي التي تحدث عمى إثر ما يعيشو الفرد 

 .مف كضع معيشي في كاقعو الحقيقي
 " االفتراضية إذ يشكؿ الخياؿ لدل عدد كبير مف الناس متعة فائقة قد تفكؽ تمؾ التي

قد يحصمكف عمييا في مجتمعاتيـ الكاقعية أك الحقيقية، فالتفاعبلت المصاحبة لمخياؿ 
في الفضاء السايبرم تغرم الناس كتجذبيـ بشكؿ كبير كبخاصة أكلئؾ الذيف يبحثكف 

 . 2"عف التغيير

لقد نجحت مكاقع التكاصؿ االجتماعي مف خبلؿ خصائصيا التي تتيح التفاعؿ بيف    "
 أف تجسد بشكؿ كاضح معايير المجتمع االفتراضي الذم ينمك  مفمختمؼ مككنات المجتمع

مع مختمؼ المحددات التي تتيحيا ىذه المكاقع، حيث يقتضي التحميؿ المكضكعي القكؿ بأف 
نمط العبلقات االجتماعية عمى االنترنت أك استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي مف أجؿ 

التكاصؿ مع اآلخريف كالتفاعؿ معيـ حكؿ االىتمامات أك النشاطات المشتركة في ظؿ عالـ 
افتراضي ىك أمر يمكف أف يقدـ كسيمة ممتازة لمتابعة اليكيات كتأسيس الصداقات الجديدة 
كتعزيز تمؾ المككنة أصبل في الكاقع الحقيقي، كممارسة األلعاب كالتسمية كالتشارؾ باألفكار 

فالمجتمع الكاقعي الحقيقي الذيف يتككف مف أفراد كجماعات نجحت مف خبلؿ ، كالحكار
دخكليا إلى مكاقع التكاصؿ االجتماعي أف تخمؽ أنماطا تكاصمية جديدة، كبالتالي أكجدت 

                                                           
 .238 محمد عمي فرح، المرجع نفسو، ص 1
 .136، 135ص .، مرجع سبؽ ذكره، صالتواصل االجتماعي حممي سارم، 2
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 فالفرد أصبح يتصؿ مع فرد آخر اتصاال كسيطيا"، "1أنماطا جديدة لمعبلقات االجتماعية
كأصبح التفاعؿ افتراضيا تغيب فيو حدكد الزماف كالمكاف كتمؤله اليكيات االلكتركنية 

االفتراضية، كتحكؿ الفرد في المجتمع الكاقعي الذيف بدأكا ينسحبكف إلى مكاقع التكاصؿ 
االجتماعي إلى أفراد افتراضييف يتفاعمكف افتراضيا، كينتمكف لجماعات افتراضية كيككنكف 

عبلقات افتراضية، كيشارككف في نشاطات حياتية متنكعة تدكر كميا في عالـ كاحد ىك العالـ 
. "2االفتراضي

 :مراحل تشكل المجتمعات االفتراضية. 4

 :   يمر بناء المجتمع االفتراضي بمراحؿ عديدة ىي

تحديد األفراد المشاركيف في ىذا المجتمع، أم تحديد جنسيـ كفئاتيـ كأعمارىـ كطبقاتيـ . 1
 .االجتماعية كخمفياتيـ العممية كىكياتيـ كعقيدتيـ

تحديد األىداؼ، أم تحديد الغايات التي يسعى ىؤالء األفراد لتحقيقيا سكاء كانت ثقافية . 2
 .أك اجتماعية أك سياسية أك ترفييية أك اقتصادية

المشاركة النشطة لؤلفراد في نشاطات ىذا المجتمع، فالجميع يعمؿ كالجميع يساىـ في . 3
 .النشاطات التي يجتمعكف حكليا في المجتمع االفتراضي

التعبئة، ينغمس المشترككف في المجتمع االفتراضي بتحقيقي أىدافيـ كيشارككف سكية في . 4
 ".3نشاطات ىذا المجتمع، كما أنيـ يعممكف بجدية عمى استقطاب أفراد جدد إلى مجتمعيـ

زيادة عدد النشاطات التي يمارىا أفراد المجتمع كذلؾ مف خبلؿ عرض صكر كتفاعبلت . 5
 .كرسـك كتعميقات

                                                           
 .270 نكاؿ بركات، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
 .271، 270 ،ص، ص ذكره المرجع سبؽ نكاؿ بركات، العنكاف،2
 .139، ص التواصل االجتماعي حممي سارم، 3
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التمثيؿ التنظيمي، أم أف يصبح ألفراد ىذا المجتمع تنظيـ محدد كمنظـ كحضكر قكم . 6
 ".1في المناسبات المختمفة

 :اليوية االفتراضيةحفريات في : ثانيا
 : البحث في ماىية اليوية-1

يشير لفظ اليكية إلى عدة مجاالت مف التفكير منيا الفمسفة كالميتافيزيقيا، ثـ المنطؽ    "
لى العمـك النفسية كاالجتماعي فمفيـك اليكية استعمؿ مصطمحا في المنطؽ كالفمسفة كفي . ةكا 

التصكؼ بالنسبة لتراثنا القديـ، كاستعممت في عمـ االجتماع الحديث كما استعممت في 
الفمسفة الحديثة، كىنا نسجؿ مبلحظتيف، األكلى تتجمى في أف فبلسفتنا القدماء اختاركا في 

 ".2التعبير عف المفظ البلتيني
 بقدر ما يبدك مفيـك اليكية لمكىمة األكلى أنو بسيط، بقدر ما أنو معقد كغامض كعصي ك   

عمى اإلمساؾ، لذلؾ كجب عمينا تكضيح رؤيتنا ماذا نقصد بمفيـك اليكية، في إطار محدد 
يبيف مف ناحية كضع اليكية ضمف تعدد اليكيات الفائضة، التي برزت تحت مسميات اليكية 

الدينية، اليكية الثقافية، اليكية القكمية، اليكية المذىبية، اليكية العشائرية كالطائفية، كالتي 
كالتي تختمؼ باختبلؼ المذاىب التي ". 3أدت إلى مشكبلت تتحدث عف ضياع اليكية

 .درستيا
ذا ما بحثنا في المعنى المغكم نجد أف      (ىك)مير المفرد ضاليكية كممة مشتقة مف "كا 

كتعني األمر المتعمؽ مف حيث امتيازه عف األغيار، كيقاؿ بالترادؼ عمى المعنى الذم يطمؽ 
 ".4عميو اسـ المكجكد

                                                           
 .139 المرجع نفسو، ص 1
 .88، مرجع سبؽ ذكره، صدوافع استخدام اليوية االفتراضية في الشبكات االجتماعية وأثرىا عمى الفرد ريحانة بمكطي، 2
3

 .88المرجع نفسو، ص  
اليوية االفتراضية بين الذات األصيمة والذات الزائفة قراءة في االغتراب الذاتي لممتالعبين باليوية عبر الزىرة غمشي،  4

. 44ص  ،2017،مجمة باحثكف،  المجمة المغربية لمعمـك االجتماعية كاإلنسانية، المغرب،  الفضاءات االفتراضية
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حساسو بانتمائو إلى مجتمع أك أمة أك "حميم بركات"عرؼ    كم  اليكية بأنيا كعي اإلنساف كا 
جماعة أك طبقة في إطار االنتماء اإلنساني العاـ، إنيا معرفتنا بما، كأيف، كنحف، كمف أيف 

لى أيف نمضي، كما نريد ألنفسنا كلآلخريف، كبمكقعنا في خريطة العبلقات  أتينا، كا 
كبالتالي فإدراؾ اإلنساف بيكيتو كماىيتو الذم مف خبللو ". 1كالتناقضات كالصراعات القائمة

 .يحدد كجكده اإلنساني داخؿ المجتمع
 الشفرة التي يمكف لمفرد عف طريقيا أف يعرؼ نفسو في "كيمكف تعريؼ اليكية بأنيا   

عبلقتو بالجماعة االجتماعية التي ينتمي إلييا، كالتي عف طريقيا يتعرؼ عميو اآلخركف 
 . التي تحدد لو المجتمع الكاعي الذم ينتمي إليو."2باعتباره منتميا إلى تمؾ الجماعة

 مساىمة معمقة في فيمو لميكية، حيث يرل فييا كياف "محمد عابد الجابري"يقدـ "بينما    
يصير، يتطكر،كليست معطى جاىزا كنيائيا، ىي تصير كتتطكر إما في اتجاه االنكماش، 

ما في اتجاه االنتشار، كىي تغتني بتجارب أىميا كمعاناتيـ كانتصاراتيـ كتطمعاتيـ، كأيضا  كا 
يجابا مع اليكيات الثقافية األخرل التي تدخؿ معيا في تغاير مف نكع ما  ".3باحتكاكيا سمبا كا 

بأنيا خاصية مميزة يمتمكيا فرد، أك يشترؾ في إمتبلكيا جميع أفراد "  أيضاتعرؼ اليكية   ك
كتتميز ىكية الفرد بسمات مختمفة، لكؿ منيا مكانتيا . مجمكعة ما أك شريحة اجتماعية ما

إذ ". 4كبعض الدراسات االجتماعية تعتبر كؿ سمة نكعا خاصا مف أنكاع اليكية، كأىميتيا
 .نجد مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتـ التركيز عمى سمات اليكية التي تختمؼ مف شخص آلخر

بيف ما ىك كاقع كما ىك مرغكب فيو، فاليكية حقؿ متعدد األبعاد الفرد أحيانا ما يتأرجح ؼ   "
يبلحظ ، حيث ذك طبيعة جدلية، يضـ متناقضات كاختبلفات، تتحرؾ داخؿ عممية صيركرة

                                                           
، أطركحة دكتكراه في ىوية المجتمع المحمي في مواجية العولمة من منظور أساتذة جامعة بسكرةميمكنة مناصرية،  1

. 08، ص 2012، 2011عمـ اجتماع التنمية، 
 .96، ص نفسو المرجع 2
 .نفسو، نفس الصفحةلمرجع  ا3
التعددية الثقافية ومفيوم اليوية المتعددة األبعاد، ورقة مقدمة في المؤتمر الوطني األول لألمن محمد بف جماعة،  4

 .43، ص 2009 جمادم األكؿ، مايك 24، 23، جامعة الممؾ سعكد، (المفاىيم والتحديات)الفكري
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، في كتابو ابتكار الذات أف اليكية صيركرة ذاتية لمحداثة جون كمود كوفمانعالـ االجتماع 
لـ يكف اإلنساف المندمج في مجتمع تقميدم يطرح مشكبلت اليكية كما . كمرتبط تاريخيا بيا

، عمى الرغـ مف أنو عمميا كاف يعيش فردانيتو التي تمثؿ ميزة يختمؼ بيا " 1نفعؿ نحف اليـك
 .إنساف عف آخر

اليكية مفيـك لو داللتو المغكية كاستخداماتو الفمسفية كاالجتماعية كلنفسية كالثقافية، فقد     ك
استخدـ ىذا المفيـك عمة أنحاء شتى لمتدليؿ عمى اليكية الفردية، كىكية األنا كاليكية 

. كصكال إلى اليكية االفتراضية... الجماعية كاليكية العرقية كاليكية الثقافية
 :اليوية من منظور بعض المداخل المعرفية- 2
: سوسيولوجيا اليوية* 
: يفسر معجـ مصطمحات العمـك االجتماعية مفيـك اليكية عمكما بكصفو يشير إلى"   
كتعنى كممة ىكية حقيقية الشيء التي تشمؿ عمى ". عممية تمييز الفرد لنفسو عف غيره"

صفاتو الجكىرية كتميزه عف غيره كيتميز كؿ مجتمع بشخصية ثقافية تتمثؿ في مجمكع 
األساليب التي يمارس بيا إنسانيتو كتشمؿ العادات كالمعتقدات كالفمسفة كالتراث كاالنتاج 

. "الفني الفكرم كفييا يجد الفرد كسائمو المفضمة لمتعبير عف ذاتو
كؿ ما يشخص الذات كيميزىا، فاليكية في األساس تعني التفرد، كاليكية ىي "   فاليكية ىي 

نما ىي  السمة الجكىرية العامة لثقافة مف الثقافات، كاليكية ليست منظكمة جاىزة كنيائية، كا 
مشركع مفتكح عمى المستقبؿ، أنيا مشركع متشابؾ مع الكاقع كالتاريخ، لذلؾ فإف الكظيفة 

. "التمقائية لميكية ىي حماية الذات الفردية كالجماعية مف عكامؿ التعرية كالذكباف
:   إف ىذا التصكر لمفيـك اليكية يجعمنا نميز بيف تأكيميف لمعنى اليكية

                                                           
 مركز اإلمارات ،1، طإشكالية اليوية والتعدد المغوي في المغرب العربي المغرب نموذجاإلياس بمكا كمحمد حراز،  1

  .18،19 ص.، أبك ظبي، ص2014لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية، 
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التصكر الستاتيكي لميكية، الذم يرل أف اليكية عبارة عف شيء اكتمؿ كانتيى كتحقؽ في - أ
الماضي، ففي فترة زمنية معينة أك نمكذج اجتماعي معيف كاف الحاضر ما ىك إال محاكلة 

. إدراؾ ىذا المثاؿ كتحقيقو
التصكر التاريخي كالديناميكي لميكية الذم يرل أف اليكية شيء يتـ اكتسابو كتعديمو "- ب

باستمرار، كليس أبدا ماىية ثابتة، أم أف اليكية قابمة لمتحكؿ كالتطكر، كذلؾ ألف تاريخ أم 
شعب ىك تاريخ متجدد كمميء باألحداث كالتجارب، فإف اليكية األصمية تتغير باستمرار، 
كتكتسب سمات جديدة، كىذا يعني أف اليكية شيء ديناميكي كىك سمسمة عمميات متتابعة 
كما أنيا تتحكؿ مع الزمف فيي ديناميكية، كىي ترتبط باألثر الذم تتركو الحضارة عبر 

التاريخ، كيمكف النظر إلى اليكية في صكرتيا الديناميكية عمى أنيا مجمكعة مف المقررات 
الجماعية التي يتبناىا مجتمع ما، في زمف محدد لمتعبير عف القيـ الجكىرية كاالجتماعية 

كالجمالية كاالقتصادية كالتكنكلكجية كالتي تشكؿ في مجمكعيا صكرة متكاممة تعبر عف ثقافة 
 ".1ىذا المجتمع

معجـ التفكير السكسيكلكجي اليكية بككنيا تشير إلى قدرة فرد أك جماعة عمى أف "يعرؼ    ك
يتعرؼ إلى ذاتو كيتعرؼ إليو اآلخركف، فيي تتضمف معنى الديمكمة كالتماسؾ داخؿ تعددية 

 ".2الرمزية كاالجتماعية
:  يةفمسفرؤيا اليوية *

اليكية ىي الذاتية كالخصكصية كىي جماع القيـ كالمثؿ كالمبادئ التي تشكؿ األساس    "
الراسخ لمشخصية الفردية أك الجماعية، كىكية الفرد عقيدتو كلغتو كثقافتو كحضارتو كتاريخو، 

 ".3اليكية ىي ما بو يككف الشيء ىك ىك مما يحقؽ ذاتو كيحدد تميزه

                                                           
 .89 ص ، i مرجع سبؽ ذكرريحانة بمكطي، 1

2 Dictionnaire de la pensée sociologique, publié sous la direction de Massimo Borland, paris, 
presses universitaires de France, 2005, p 335. 
3 Op cit, p 89. 
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تمثؿ اليكية اإلطار أك القالب، الذم يشعر اإلنساف أنو ينتمي إليو مع اآلخريف مف "   إذ 
أبناء مجتمعو، أم ىي أشبو برابطة القيمية بيف أفراد المجتمع ككؿ أك شريحة اجتماعية 
معينة بحيث يرل الفرد نفسو مف خبلؿ المجتمع الذم يشاركو نفس القيـ كاالعتقادات 

. "كالسمكؾ
فاليكية ليست مجرد انتساب إلى عرؽ أك ديف أك إلى ثقافة معينة، حقا إف ىذه العناصر    "

تدخؿ جميعا في تشكيؿ اليكية، كلكف اليكية ال تقتصر عمى كاحد مف ىذه العناصر كحدىا  
نما اليكية إلى جانب مراعاة التراث في مختمؼ تجمياتو بشكؿ عقبلني مستنير ىي مصالح  كا 

كأفؽ مفتكحة عمى المستقبؿ تتحقؽ كتتجدد بتجدد المعرفة كالعمـ كالعمؿ كاإلنتاج كاإلبداع 
مكانياتو المادية كالمعرفية المتجددة . "كالتفاعؿ مع ضركرات الكاقع الطبيعي كاإلنساني كا 

مف ىنا يجب أف نعترؼ بأف اليكية ىي صفات ك أحاسيس، كنمط حياة، ىي في كؿ    "
شيء، في الممبس كالمأكؿ كالمكسيقى كالفف كالثقافة، في الحرية كالمقاكمة كالصمكد، كيجب 

 1."أف نعترؼ كذلؾ بأنيا نمط معيشي يتفاعؿ مع المتغيرات المحيطة بو
: أنثروبولوجيا اليوية* 
اتسع مفيـك اليكية في األنثركبكلكجيا ليشمؿ اليكية الفردية، اليكية الجماعية كاليكية    "

الثقافية كقد اعتبر الدارسكف كالساسة في كثير مف ببلد العالـ، كبصفة خاصة في عالمنا 
. "العربي يعرفكف مف اليكية إال ثباتيا، كال يخاطبكف فينا إال ىكية كاحدة أزلية ال تتغير

الخصكصية : تتداخؿ مف المنظكر األنثركبكلكجي مع مصطمحات عديدة مثؿ"   فاليكية 
نسانية مثمما يظير في نقاشات حقكؽ  بالذات حيف يككف الحديث عف القيـ كمبادئ عامة كا 

اإلنساف عمى المستكيات الدكلية كاإلقميمية كالمحمية، كاالعتراض بسبب المفيـك العاـ 
لمخصكصية يستدعي مباشرة كجكد ىكية مختمفة، مما يتطمب سمككا كردكد فعؿ مختمفة أك 

. "حتى مقاكمة لما يمكف أف يعتبر تيديدا لميكية بسبب غزك ثقافي مثبل
                                                           

، عدد خاص المتقى الدكلي األكؿ حكؿ اليكية كالمجاالت االجتماعية في ظؿ اليوية ، المثقف والعولمةمخداني نسيمة،  1
 .723التحكالت السكسيكثقافية في المجتمع الجزائرم، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، ص 
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إال أف البعض يرل صعكبة تحديد كتعييف اليكية أك الخصكصية عمى صعيد الكاقع "  
كبالتالي عّد الكثير مفيـك اليكية مصطمحا إيديكلكجيا أكثر منو عمميا، باعتبار أف اليكية 

يمكف التعبير عنيا أك تجسيدىا مف خبلؿ الديف كالمغة كالدكلة كالكطنية أك القكمية، ككؿ ىذه 
الخصائص متغيرة حسب طريقة استخداميا كتكظيفيا، لذلؾ يمكف لمجتمع كاحد أف يبدؿ 

 1."ىكيتو حسب المراحؿ المختمفة تاريخيا ككفقا لمظركؼ الحاكمة
المكتكبة أك المحتكيات السمعية أك البصرية أك ) بأنيا مجمكع اآلثار "إتزشاد"يعرفيا    

التي نتركيا خمفنا  (...رسائمنا في المنتديات، أك بيانات االتصاؿ أك أعماؿ الشراء أك المعاينة
بكعي أك بغير كعي خبلؿ إبحارنا عمى الشبكة كمبادالتنا التجارية أك عبلقاتنا المتبادلة في 

مف  (أم الكجكد االفتراضي)فاالنترناتيكف إذف يظيركف كجكدىـ . المكاقع المخصصة لذلؾ
خبلؿ عبلمات نصية، صكتية كبصرية، فإذا كانت اليكية الكاقعية تستمد معناىا مف الكعي 

 ".بالذات كالتميز الفردم عف اآلخريف
 
: أنواع اليوية-3

    تتحدد أنكاع اليكية حسب مجمكع مف العناصر كالمعايير المرتبطة بيا كالتي يمكف مف 
: خبلليا التمييز بينيا كأنكاع قائمة بذاتيا

 :اليوية االجتماعية 1.3

تشير اليكية االجتماعية إلى مجمكعة المميزات التي تسمح بتعريؼ فرد ما أك جماعة ما    "
عمى نحك اجتماعي، كىي بالتالي مجمؿ المعايير التي تسمح لمفرد باالستحكاذ عمى كضعو 
الخاص كمركزه في إطار مجتمعو، إذ تشمؿ المحددات كالمعايير التي ترتبط بتعريؼ الفرد 

كالتعرؼ عميو مف طرؼ اآلخريف، كاليكية االجتماعية ىي الصكرة التي يككنيا اآلخريف عف 
الشخص كالتي ينظركف إليو مف خبلليا، إذ يعيش داخؿ جماعة تساعده عمى الشعكر 

                                                           
. 170، 169 سبؽ ذكره، ص،ص عالخنساء تكمي، مرج 1
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بكجكده كانتمائو لتككيف ىكيتو، كما تشبع حاجياتو المادية كالمعنكية، فتمنحو الشعكر بتقدير 
. "الذات كبالتالي يعتبر نفسو جزءا ال يتجزأ مف جماعة االنتماء

بأنيا الصفات التي تميز مجتمع أك جماعة ما عف "   كما يمكف تعريؼ اليكية االجتماعية 
غيرىا مف الجماعات، إف ىكيتنا االجتماعية ىي اشتقاؽ مف المجمكعات التي ندرؾ بأنفسنا 

أننا أعضاء فييا كبالمقابؿ فاف االنتماء لمجماعة أك األنا الجمعي يحمؿ ذات التطرؼ 
فاليكية االجتماعية تعبر عف كيؼ ينظر اآلخريف إلينا ككيؼ نشكؿ ذكاتنا " 1كاإلقصاء لآلخر

 .كفقا لما يتناسب مع ما يتطمبو الكجكد كاالنتماء إلى الجماعة كما يتقبمو المجتمع ككؿ

: اليوية الثقافية. 2.3

يرتبط مفيـك اليكية الثقافية بذلؾ المفيـك الثقافي التاريخي الذم يتككف لدل الفرد مف "   
خبلؿ الثقافة التي يتمقاىا، فدكر الثقافة بكؿ ما تحممو مف معاني كرمكز ىك تكريس ىكية 
. "ثقافية مف خبلؿ عممية تمثيؿ عاطفي كاجتماعي مع عممية اندماج تاريخية ثقافية كنفسية

 اليكية الثقافية بأنيا انتماء األفراد إلى جماعة لغكية محمية UNESCOعرفت منظمة "   
أك إقميمية أك كطنية، بما ليا مف قيـ أخبلقية كجمالية تميزىا، كيتضمف ذلؾ أيضا األسمكب 
حساسنا بالخضكع لو  الذم نستكعب بو تاريخ الجماعة كتقاليدىا كعاداتيا كأسمكب حياتيا، كا 
كالمشاركة فيو، أك تشكيؿ قدر مشترؾ منو، كتعني الطريقة التي نظير فييا أنفسنا في ذات 

كمية، كتعد بالنسبة لكؿ فرد منا نكعا مف المعادلة األساسية التي تقرر بطريقة قد تككف 
 2."إيجابية أك سمبية السبؿ التي ننتسب بيا إلى جماعتنا كالعالـ بصفة عامة

فاليكية الثقافية ىي مجمكعة المميزات الجسمانية كالنفسية كالمعنكية كاالجتماعية كالثقافية "  
التي يستطيع الفرد مف خبلليا أف يعرؼ نفسو كأف يقدـ نفسو ليتعرؼ الناس عميو، كحسب ما 
                                                           

، عالـ المعرفة، سيكولوجية العالقات بين الجماعات قضايا في اليوية االجتماعية وتصنيف الذاتأحمد أبك زيد،  1
. 6، ص 2006الككيت، 

. 144بكدربالة عبد القادر، مرجع سبؽ ذكره، ص  2
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أثبتتو الدراسات االجتماعية كاألنثركبكلكجية أف اليكية ىي اإلحساس باالنتماء إلى جماعة ما 
يديكلكجيةليا مجمكعة خصائص كمميزات اجتماعية كثقافية كنفسية كتاريخية كعقائدية   كا 

. "مشتركة كمتقاسمة بيف أعضائيا، كيمكف نسبيـ إلييا مف خبلليا

مفيـك اليكية ال يقتصر عمى الجانب الثقافي فقط بؿ يتعداه ليشمؿ " ف   تجدر اإلشارة إلى أ
كؿ مجاالت الحياة، فيي ذلؾ الكؿ مف الرصيد المعرفي كالثقافي المخزف كالمشترؾ بيف 

األفراد كالجماعات كالذم تتـ مف خبللو تمؾ التفاعبلت التي تفرز حيثيات الحياة اليكمية في 
الكاقع المعاش، كاليكية الثقافية ىي أيضا الرمز أك القاسـ المشترؾ أك النمط الراسخ الذم 

 1."يميز فردا أك مجمكعة مف األفراد أك شعبا مف الشعكب عف غيره

: اليوية الفردية. 3.3

تعرؼ اليكية الفردية بمجمكع اإلشارات الكاضحة كىي مزيج مف الحقائؽ عف السيرة "   
الذاتية التي تميز الفرد عف اآلخريف، إف إلقاء الضكء عمى اليكية الفردية يشير إلى مفاىيـ 

الكعي الذاتي، المشاعر كالتصكرات كالخبرات كالخطط المستقبمية المتعمقة بالفرد، : مثؿ
كتتجذر ىذه اليكية في التجارب السابقة ككذلؾ في سياؽ ثقافي تتأثر بو كؿ العبلقات 

 2."كالتفاعبلت فيي باستمرار يعاد إنتاجيا

ىي ما يحممو الفرد مف تصكر عف ذاتو، أم كيؼ يرل نفسو ككيؼ  اليكية الفرديةك   "
يعّرفيا أك كيؼ يسكقيا لآلخريف، كىي ىكية متغيرة تتطكر عبر مراحؿ مختمفة مف النمك 

المعرفي كاإلدراكي لؤلفراد كالتي تخضع لعكامؿ النضج الذاتي كعامؿ البيئة االجتماعية لكؿ 
ما تحممو مف متغيرات، كتنشأ مف خبلؿ ىذه التراكمات ما يسمى الشخصية، كىي عنصر 

                                                           
 .145نفس المرجع، ص  1

2  Goffman Erving , L’ordre de l’interaction les moments et leurs hommes, édition de 
minuit, Paris, 1988, p 191. 
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مف عناصر اليكية تتيح لمفرد أف يتمكقع في اإلطار االجتماعي، فيي التي يسعى الفرد 
. "لبنائيا، منذ مرحمة الطفكلة كحتى مرحمة الشيخكخة، كتتأثر ىذه العممية بالسياؽ االجتماعي

فاليكية الفردية تعرؼ الشخص مف شكمو كاسمو كصفاتو كسمككو كانتمائو "   كعميو 
المرجعي، إذ تستند إلى االستبطاف االجتماعي حيث تنشأ مف التفاعؿ بيف اآلليات النفسية 

كالعكامؿ االجتماعي، فمف جية ينتج الشعكر باالنتماء عف الميؿ الشخصي إلقامة 
فاليكية الفردية إذف ىي مجمكعة األفكار كالتمثبلت " 1.االستمرارية في حرية شخصو ذاتيا

 .التي نحمميا في أذىاننا حكؿ ذكاتنا كعف داخمنا العميؽ

: اليوية الجماعية. 4.3

تعبر اليكية الجماعية عف ىكية النحف كىي تمؾ الصكرة التي تككنيا مجمكعة معينة عف "   
نفسيا، كالتي تنشأ مف الداخؿ مف األفراد باتجاه الخارج تداكليا داخؿ المجمكعة، كىي كعي 
يحممو األفراد باتجاه الخارج حيث تنبع في كاقع األمر مف األفراد، كما تشمؿ معنى اإلدراؾ 

الذاتي المشترؾ بيف جماعة مف الناس، كتميز نظرية اليكية االجتماعية كجكد ركابط قكية ما 
بيف التماىف بالجماعة كاكتساب قيـ الجماعة كبيف مفيـك الذات، فالناس تسعى لمحصكؿ أك 
الحفاظ عمى ىكية اجتماعية إيجابية ترفع مف تقديرىـ لمذات كبالتالي فاليكية الجماعية تنشأ 
عف طريؽ المقارنة بيف داخؿ الجماعة كقيمتيا كعاداتيا كرمكزىا كبيف خارج الجماعة كما 

كىذا النمط مف اليكية يقترب نكعا ما إلى النمط السابؽ " 2.يمثمكنو مف قيـ كعادات كرمكز
 ".اليكية االجتماعية"الذم أشرنا إليو كالذم يتمثؿ في 

: وظائف اليوية-  4

: يمكف تحديد ثبلث كظائؼ أساسية لميكية نكجزىا فيما يمي
                                                           

 .146بكدربالة عبد القادر، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
، عالـ المعرفة، العدد قضايا في اليوية االجتماعية وتصنيف الذات: سيكولوجية العالقات بين الجماعاتأحمد زايد،  2

. 36، ص 2006، نشر المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، 326
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 :الوظيفة المعنوية- أ

لميكية دكر معنكم في عممية إنتاج الذات الفردية كالجماعية كتأكيد الذات الفردية "   
عادة ترتيب عبلقاتيا بمحيطيا مف أجؿ إثبات كجكدىا كتحقيؽ االستقرار  كالجماعية، كا 

فتجعميـ منتميف إلى ىكية معينة يحافظكف عمى معرفة ذاتيـ كيعرفكف اآلخريف بيا، ألف 
الكعي بالذات ليس إنتاجا فرديا صرفا كلكنو ينتج عف مجمكعة مف التفاعبلت االجتماعية 
التي يككف الفرد كالجماعة منغمسا فييا كانعداـ أك انقطاع الذات يؤدم إلى حدكث أزمة 

اليكية، ففي حاؿ عزؿ الذات عف ىكيتيا قد يحدث بما نسميو بانعزاؿ اليكية الذم ىك قبؿ 
. "كؿ شيء تعبير عف اإلقصاء كاالنسبلخ عف اليكية األصمية كتشكيؿ ىكية جديدة

: الوظيفة االندماجية والكيفية- ب

إف حقيقة أف المحيط الذم يعيش فيو األفراد مميء بالتناقضات كالتنكع كعدـ التكافؽ "   
كالتماثؿ كاالنسجاـ بيف مككناتو، يككف ميددا حقيقيا لكحدة كانسجاـ مقكمات اليكية أك بيف 

األطراؼ كالمككنات الثقافية المتمايزة لذا ينبغي أف يككف بناء مقكماتيا في تناغـ مع المحيط 
عف طريؽ التفاكض، فاليكية تسعى إلى إدماج كتكييؼ األفراد كالجماعات مع محيطيـ كمع 

بر قسط مف ؾاألكضاع المختمفة التي يكجدكف فييا، فاليكية تراعي الكاقع الذم نستقي منو أ
مككناتيا إذ تتأسس في عممية تحقيقيا كتكحيدىا عمى المؤسسات كالجماعات مف أجؿ 

. "االعتراؼ بيا
: الوظيفة القيمية- ج

يتنعـ الفرد بإسناد نفسو مميزات ذات قيمة إيجابية بناء عمى أنو المثالي فيك يسعى إلى "    
إنعاش العبلقة اإليجابية مع الذات بعد حصكلو عمى االعتراؼ، فحينيا تصير مبررة 

كمشركعة عمى نحك أساسي، كألف اليكية مسألة ليا قيمتيا، ال يمكف أف تستخمص قيميا إال 
مف خبلؿ المعايير العميا لممجتمع كلمجماعة، لذلؾ يعمؿ األفراد كالجماعات عمى التفاكض 
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مع المحيط الذم يعيشكف فيو لتشكيؿ ىكية مرغكب فييا كذات قيمة لدل اآلخريف فاليكيات 
 1."تتغير كتتصارع مف أجؿ االعتراؼ بيا في مجاليا العاـ

 :المفيوم واألنواع: اليوية االفتراضية-5
إف االتصاؿ عبر الكسائط التكنكلكجية المتعددة ىك العممية التي مف خبلليا تتكلد كتنشأ    "

اليكيات كتتعدد في بيئات االنترنت المختمفة، كما أدل الترابط العالمي ألجيزة الكمبيكتر 
كالكتمة المتنامية مف المعمكمات الرقمية المتبادلة في الشبكات االجتماعية إلى بركز فضاء 

جديد لبلتصاؿ، أال كىك الفضاء االفتراضي الذم يرتكز عمى التفاعمية كعمى البناء 
التشاركي، كعمى تبادؿ االىتمامات بيف عدد غير محدد مف المستخدميف، كفي ىذا العالـ 
االلكتركني كجب التمييز بيف بركز كظيكر المستخدميف بيكياتيـ الحقيقية أك بتمؾ اليكيات 

 ."اليكيات الرقمية أك االفتراضية"   عادةالناشئة كالتي يطمؽ عمييا
أعادت أشكاؿ االتصاؿ عبر االنترنت تشكيؿ الرابط االجتماعي، بابتكار طرؽ جديدة "   

 كىي اليكية التي تككف ؛لذلؾ مما كلد تنشئة اجتماعية مختمطة سميت باليكية االفتراضية
، كالتي يستتر خمفيا تبعا لعدة عكامؿ كمسببات تختمؼ باختبلؼ "2لمفرد في العالـ االفتراضي

 .شخصية كؿ مستخدـ

إف االتصاؿ االفتراضي يكفر لمتفاعؿ االجتماعي العديد مف إمكانيات العرض الذاتي "   
فالحياة االفتراضية ؛ الذم يظير المفاكضات اليكياتية كالتحكيرات الدائمة كالتبلعب بالذات

تجسيد كتحقيؽ عممية أيف تتعدد سبؿ ىي تجربة اجتماعية كجماعية في فضاء اجتماعي، 
التكاصؿ االجتماعي بيف األفراد المجيكليف، باإلضافة إلى أف التجربة االفتراضية تسمح 

                                                           
 .37، ص 2002، دار القاىرة، القاىرة، اليوية والقمق واإلبداعمحمد إبراىيـ،  1

2 Casilli Antonio-A, Etre présent en ligne : culture et structure des réseaux sociaux 
d’internet, idées économiques et sociales n °169, dossier les réseaux sociaux, septembre, 
2012 , p 16 . 
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لؤلفراد المستخدميف ليا بالعيش بيكية افتراضية بمجرد امتبلؾ أك كجكد كسائؿ متعددة 
. "كمكاقع في ىذه الفضاءات الرقمية

يعمؿ المستخدـ الذم يكشؼ كيتفاعؿ كينشط في سياؽ المتحاكريف المتخيميف اجتماعيا "ك   
في شبكة االنترنت في كاجية خاصة بو، عمى تدكيف ىكيتو عبر ىذا الفضاء الرقمي مف 

جية، كمف جية أخرل ينتج ىكية افتراضية متصكرة كخيالية مف خبلؿ تمثؿ النكع، الجنسية 
الديف كالكظيفة، كالمبلحظ أيضا أف ىناؾ استخدامات كثيرة تحققيا المجتمعات االفتراضية ك

كيتكقؼ ذلؾ عمى أنكاعيا كالغايات مف التكاصؿ داخميا، كما تختمؼ دكافعيا كحاجياتيا 
. "كأىدافيا

أف المجتمعات االفتراضية عمى اختبلؼ أشكاليا كأنكاعيا "مف ىذا المنطمؽ، يمكف القكؿ ك 
ىي مجاالت اجتماعية افتراضية تقـك عمى مبدأ التفاعؿ كالتبادؿ المشترؾ بيف أعضائيا لكف 
لف يتأتى ليـ تحقيؽ تمؾ الحاجيات االجتماعية في التكاصؿ إال مف خبلؿ تشكيؿ ىكياتيـ 
كتمثميـ في صكر كبيانات رقمية إلقامة مجمكعة مف العبلقات االفتراضية كالتي تتجسد في 

. "ىذا النكع مف المجتمعات
 حكؿ "George Fanny"دراسة اجتماعية معاصرة أنجزتيا الباحثة الفرنسية "في ؼ   

المكضكع لبحث خصائص اليكية االفتراضية في ضكء الشبكات االجتماعية، تكصمت نتائج 
الدراسة إلى نتيجة ىي أف عممية عرض الذات ليست إال جزءا مف اليكية الرقمية التي 

تعرض في المجتمع االفتراضي، حيث تنسج ىذه األخيرة مف خبلؿ عممية الجمع بيف مجمكع 
الرمكز التي اكتسبيا الفاعؿ كمجمكع الرمكز التي يتكفر منيا الجياز كالتي تككف انعكاسا 
مباشرا لممؤشرات الثقافية التي ىي عرضة ليا، كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ استخداـ مجمكع 

العناصر الرمزية القابمة لممبلحظة عمى الشاشة كالحاممة لمعاني معينة سكاء كانت كممات أك 
صكر أك مقاطع فيديك ذات أبعاد داللية تساىـ في التعبير عنيا، حيث تنقسـ اليكية ك
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االفتراضية إلى ثبلثة عناصر رمزية تعكس تمظيراتيا في المجتمع الشبكي، تبرز مبلمحيا 
: اكالتغيرات الحاصمة لو

تبرز مف خبلؿ المعمكمات التي يجرم "" Identité déclarative: "اليوية التصريحية- أ
 أم أف ىذا ."إلخ...اإلسـ، تاريخ الميبلد، الصكرة: إدخاليا مف قبؿ صاحب الحساب مثؿ

 .النمط يعبر عف ما يصرح بو المستخدـ مف بيانات أكلية حكؿ ذاتو

تبرز مف خبلؿ التقارير الدكرية لمصفحة ""  Identité agissante: "اليوية النشطة- ب
كىذا النمط  ."إضافة صديؽ أك االنضماـ إلى مجمكعات معينة: عف نشاطات المستخدـ مثؿ

يكشؼ عف مختمؼ األفعاؿ التي يقـك بيا المستخدـ عبر الفايسبكؾ كالتي تعطي بدكرىا 
 .انطباعا حكؿ ىكيتو االجتماعية تحديدا كحكؿ تفضيبلتو كمكاقفو أيضا

تبرز مف خبلؿ متغيرات عددية يعدىا " " Identité calculé:"اليوية المحسوبة- ج
. النظاـ كتعرض عمى الصفحة، تكضح عدد األصدقاء، عدد المجمكعات كالتكاريخ الميمة

تسمح ىذه األبعاد الثبلثة بالتحميؿ الكمي لتغيرات مبلمح اليكية كسياؽ تكاجدىا في       ك
 1."الفضاء الرقمي

أنتجت مكاقع التكاصؿ االجتماعي فضاءات ال تحكميا مرجعية التمكقع بالمعنى "   
الفيزيائي، متمثمة في الكاقع االفتراضي الذم يتشكؿ كينتج في منصات ىذه المكاقع 

االجتماعية مف طرؼ المستخدميف المتفاعميف في ىذا المجاؿ، كمنو فيك بمثابة تجاكز 
اإلكراىات الفيزيائية المرتبطة بالزماف كالمكاف، كىذا ما يتجسد مف خبلؿ االشتراؾ كالتحاكر 
كالتفاعؿ في ىذا المجتمع االفتراضي الذم يتـ بالكشؼ عف اليكيات الحقيقية أحيانا، أك دكف 

االضطرار لمكشؼ عنيا في أحيانا أخرل، إف ىذا النكع مف التحرر دفع بالمستخدميف إلى 

                                                           
، دراسة عينة مف مستخدمي مكقع الفايسبكؾ  مواقع التواصل االجتماعي وأثرىا عمى الشباب الجزائريبكدربالة عبد القادر، 1

بكالية البميدة، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه عمـك في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، كمية عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة 
 .153، ص 2016،2017، 3الجزائر
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خمؽ ىكيات افتراضية بما يتناسب كتحقيؽ رغباتيـ كميكالتيـ عف طريؽ التبلعب بالبيانات 
. "الشخصية

مكاقع ؼإلى اليكية التي تنتج أك تتشكؿ "يحيؿ مصطمح اليكية االفتراضية في ىذا السياؽ ك   
التكاصؿ االجتماعي مف طرؼ المستخدميف كالتي يفترض أف تككف بمثابة إعادة لعرض 

اليكية الحقيقية في الممفات الشخصية، أك انتاجا ليكية غير حقيقية تتنافى كتمؾ التي 
يكتسبيا المستخدـ كالتي يطمؽ عمييا الظاىرية أك االفتراضية، ىذا كتتسـ اليكيات الناشئة في 

فاليكية الرقمية  ."1المجتمعات الشبكية بالحركية كديناميكية، يككنيا الفرد في مجتمع االنترنت
نما ىي عمى الدكاـ في حالة تغير كتطكر  مف الصعب أف تتسـ باالستقرار كالثبات، كا 

 .مستمريف حسب طبيعة التفاعؿ االجتماعي لؤلفراد عبر الشبكات االجتماعية
فنادرا ما يعرض المستخدمكف لمكاقع التكاصؿ االجتماعي في ممفاتيـ الشخصية أسماؤىـ "   

الحقيقية كمعمكماتيـ الحقيقية المككنة ليكيتيـ الحقيقية بؿ يمجؤكف في تشكيؿ اليكية 
االفتراضية المكممة أك النسخة المطابقة لتمؾ الحقيقية، كالتي يعتبرىا الباحثكف امتدادا تقنيا 
لميكية الحقيقية إلى بيانات مزيفة، فأثناء تكاجد المستخدـ في ىذه الفضاءات الرقمية يسجؿ 

بيانات كمعمكمات رقمية عف نفسو يطمبيا نظاـ تشغيؿ ىذه المكاقع مف أجؿ السماح لو 
بالدخكؿ ليذه المنصات االفتراضية، كتعد ىذه الخطكة األكلى لدخكؿ إلى المجتمع الشبكي 

بديناميكياتو المختمفة، حيث ينشأ أك يشكؿ الفرد ىكيتو الشبكية كالتي يعرؼ بيا ذاتو كيتعرؼ 
عميو المستخدمكف اآلخركف عف طريقيا، كىذا ما يمثؿ أساس التكاصؿ كالتفاعؿ داخؿ 

. "الشبكات، إذا ىي بيانات أكثر مف اعتبارىا ىكية
أف اليكية االفتراضية ىي تمثؿ رقمي لما ىك عميو الشخص في المجتمع الحقيقي "   نستنج، 

 كمجمؿ األىداؼ التي يسطرىا لدل ا،أحيانا كىذا يتكقؼ عمى رغبة كميكؿ الفرد المتمثؿ رقمي
ىذا النكع مف الشبكات، كبالتالي تعج ىذه المجتمعات االفتراضية باليكيات االفتراضية كالتي 
                                                           

، بحث تحميمي في اآللية التقنية لبلنترنت كنمذجة منظكماتيا اجتماعية-االنترنت والمنظومة التكنومحمد عمي رحكمة، 1 
. 317، ص 2005االجتماعية، 



126 
 

يمكف أف تتطابؽ كتمؾ اليكيات الحقيقية التي يمتمكيا األفراد في بيئاتيـ الكاقعية عمى غرار 
مبلمح كصفحات الشخصيات المشيكرة أك الشخصيات العامة التي تريد مف خبلؿ صفحاتيا 
التكاصؿ مع جميكرىا، كبالمقابؿ لذلؾ نجد البعض اآلخر عمى ىذه المكاقع يتمثمكف رقميا 

لما ىك متخيؿ كمأمكؿ بالنسبة ليـ حسب الميكالت كالرغبات ككذا االحتياجات التي يرغبكف 
. "في تمبيتيا

يبدك أف مضمكف اليكية االفتراضية يعرؼ عمميات تنميط فعمي "  عمى ضكء ما سبؽ، 
مادتيا ذكات الفاعميف التي أضحت تخضع لعممية نمذجة في ظؿ المجتمع الشبكي كبخاصة 
أف سياقات التبادؿ المعمكماتي المتسارع كالجارم عبر الشبكات االفتراضية يفتح الباب عمى 

مصراعيو لتداكؿ عناصر بؿ نماذج ثقافية متعددة، كعميو يجد المستخدمكف ليذا الفضاء 
االفتراضي أنفسيـ محاطيف بنماذج ثقافية متنكعة، تجعميـ في كضعية مساءلة دائمة بيف 
ثقافة أصمية يسعكف إلى الحفاظ عمييا كأخرل كافدة قد تعزليـ، أك تييمف عمييـ، لتنعكس 

مباشرة عمى مضاميف ىكيتيـ التي تبرز تمثبلتيا في تداكالتيـ االفتراضية، كمف ثمة 
. "ممارساتيـ الكاقعية كتطمعاتيـ ألدكارىـ الحضارية

يقـك األفراد المشكمكف لممجتمع االفتراضي ببناء ىكية افتراضية "    كفي سياؽ متصؿ، 
خاصة، تككف في بعض األحياف مطابقة لمكاقع كفي أحياف كثيرة مزيفة كمستعارة، كيقصد 

ىنا باليكية االفتراضية مجمكعة المعمكمات الشخصية التي تككف الذات االلكتركنية، كاالسـ، 
السف، الجنس،كغيرىا مف البيانات التي يقدميا المستخدمكف عمى أساس أنيا تعكس 
شخصيتيـ كىكيتيـ الحقيقية، كنظرا لغياب الكجكد أك الحضكر الفيزيائي، فإف غالبية 

المستخدميف يقدمكف أنفسيـ بشخصيات مستعارة كىكيات غير حقيقية، مف خبلؿ اإلدالء 
ببيانات ليست صحيحة، حكؿ أسمائيـ، جنسيـ، بمدىـ إلى غير ذلؾ، كيعمؿ األفراد عمى 

تغيير ىكياتيـ كما يحمك ليـ، كيتقمصكف شخصيات عديدة، كتختمؼ دكافع القياـ بيذا 
السمكؾ مف شخص آلخر، فمنيـ مف يخشى أف تستغؿ معمكماتو ألغراض معينة، كانتياؾ 

خصكصيتو، كمنيـ مف يريد التعرؼ عمى آراء اآلخريف كأحكاميـ المختمفة حكؿ تمؾ 
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كتعتبر االنترنت بصفة عامة الفضاء الذم يكفر . الشخصية التي اصطنعيا كتقمصيا
 فإف الفرد قادر "محمد رحومة"إمكانية تقمص الشخصيات كتبني ىكيات متعددة، ككما يقكؿ 

أف يتمثؿ كيفما يشاء، ككيفما تكفر لو التقنية المستخدمة مف إمكانيات التمثؿ، كىك دائما 
ليس ىك إال بما يقدـ نفسو لآلخريف، فقد يغير أك يكيؼ بياناتو الشخصية أك يزيفيا عمى كؿ 

فالمستخدـ يممؾ قدرة كبيرة عمى التحكـ في بناء ىكيتو حسب ". 1المستكيات مف يدرم؟ 
 ".المكقؼ أك الكضع االجتماعي الذم يككف متكاجدا فيو

يعتبر التركيز عمى اليكية كالشباب مف الدراسات النادرة نظرا لتشعب كبل المفيكميف "   إذ 
كتداخميما مع مفاىيـ أخرل، ضؼ إلى ذلؾ أف مسألة اليكية لدل العرب ككتمة بشرية 

متعددة، بحيث ال نجد ىكية كاحدة تجمعيـ، كالدليؿ أف لكؿ مجتمع قكمي تاريخو الخاص 
بو، كثقافتو الفريدة المرتبطة بعاداتو كتقاليده المميزة لذلؾ المجتمع، حتى الميجات كالمغات 

فحتى في المجتمع ". 2المتكاجدة داخؿ دكلة تصعب عممية تجميعيـ ككيفية الحفاظ عمييا
الجزائرم غالبا ما نجد الباحثيف يؤكدكف عمى كجكد أزمة ىكية في المجتمع الحقيقي كال شؾ 

 .أف ليذا تأثيرا أيضا عمى تشكؿ اليكية في العالـ الرقمي
 :الشبكات االجتماعية واليوية االفتراضية- 6

انتشر استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي عبر االنترنت في العالـ، بكتيرة فاقت كثيرا مف "   
التكقعات، كأصبح الفايسبكؾ كالتكيتر ضمف السمكؾ اليكمي لكثير مف مستخدمي االنترنت 

كنتيجة لقكة . سكاء عبر أجيزة الكمبيكتر أك األجيزة الدفترية، ككذلؾ اليكاتؼ المحمكلة
انتشار كسائؿ اإلعبلـ االلكتركني الذم يصفو البعض بأنو إعبلـ بديؿ، الذم أصبح فضاء 

                                                           
،  دراسة في دوافع االستخدام واالنعكاسات عمى الفرد والمجتمع،منتديات المحادثة والدردشة االلكترونيةإبراىيـ بعزيز،  1

، 80، ص 2008، 2007مذكرة ماجستير في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، كمية العمـك السياسية كاإلعبلـ، جامعة الجزائر، 
 .81ص 

،  أطركحة دكتكراه عمـك في عمـ االجتماع دور الثقافة الجماىيرية في تشكيل ىوية الشباب الجامعيالخنساء تكمي،   2
. 262، ص 2017، 2016تخصص عمـ االجتماع االتصاؿ، جامعة محمد خيضر بسكرة أنمكذجا، 
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يكميا يضج بالمعمكمات كاآلراء كالصكر كالتفاصيؿ اليكمية االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية 
.  "كالسياسية

مف المسائؿ المركزية التي تناكليا الباحثكف بالدراسة عبلقة مكاقع الشبكات االجتماعية "   ك
باليكية الذاتية لمفرد، فمكاقع التكاصؿ االجتماعي تمثؿ مجاال يستعرض فيو الناس أنفسيـ 

كقد تناكؿ الباحثكف ىذه األخيرة بالدراسة كالتحميؿ ، (الجداريات)كذكاتيـ في فضائيـ الصغير 
مف خبلؿ جممة المؤشرات التي يختار المستخدـ إبرازىا أك إخفائيا كالتي تككف مممحو 

كيعتمد المستخدـ استراتيجيات مختمفة  (...كالجنس كالعمر كالديف كالمدينة التي يعيش فييا)
لمظيكر إلى اآلخريف كاختيار صكرة دكف أخرل لمممحو كما يقبؿ أف يظيره عف حياتو 

مف ىنا فإف مكاقع التكاصؿ االجتماعي تتيح معرفة . الخاصة كما يخفيو عف اآلخريف
استراتيجيات بناء اليكية الذاتية مف خبلؿ دراسة التفاعؿ بيف ما يسمى اليكية الكاقعية 

حيث يتـ التركيز عمى التعمؽ في دراسة أنماط اليكيات لمعرفة مدل ". 1كاليكية االفتراضية
 .إمكانية اعتبارىا انعكاسا لما ىك حقيقي أك مدل قربيا لما ىك خيالي كزائؼ

الفايسبكؾ بات مف المكاقع التي يستخدميا الناس يكميا، كىـ " أف "إليزابيث ليندر"كأضافت    
يكتبكف كيضعكف كؿ المعمكمات التي تيميـ، إضافة إلى صكرىـ الشخصية كفي ىذا السياؽ 

، أف مكقع إليزابيث ليندر في السياسات كالشؤكف الحككمية في الفايسبكؾ األخصائيةقالت 
التكاصؿ الفايسبكؾ عالـ كاقعي كىكية حقيقية، كخصكصا أنو يبيف نمط تفكير الشخص 
كمستكاه الثقافي كأسمكب حياتو، كالكثير مف التفاصيؿ التي تعد كاقعية، كليست خيالية أك 

فيذا المكقؼ إذا يدعـ التكامؿ بيف اليكية االفتراضية كالكاقعية حيث ال يبدم أم ". 2افتراضية
 .اختبلؼ بينيما، فبل تعد تمؾ اليكية سكل نسخة عف ذات الفرد الحقيقية

في دراسة اجتماعية أنجزتيا حكؿ  "Georges Fanny"تكصمت الباحثة الفرنسية "    كلقد 
المكضكع، لبحث خصائص اليكية االفتراضية في ضكء الشبكات االجتماعية مف خبلؿ 
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، إلى أف عممية عرض الذات ليست إال جزءا ىذه الشبكاتعرض اليكية االفتراضية عمى 
مف اليكية االفتراضية التي تعرض في المجتمع االفتراضي، حيث تنسج ىذه األخيرة مف 

خبلؿ عممية الجمع بيف مجمكع الرمكز التي اكتسبيا الفاعؿ كمجمكع الرمكز التي يتكفر منيا 
الجياز كالتي تككف انعكاسا مباشرا لممؤثرات الثقافية التي ىي عرضة ليا، كيتجمى ذلؾ مف 

خبلؿ استخداـ مجمكع العناصر الرمزية القابمة لممبلحظة عمى الشاشة كالحاممة لمعاني 
 1.معينة سكاء كانت كممات، صكر أك مقاطع فيديك ذات أبعاد داللية تساىـ في التعبير عنيا

تمثؿ اليكية دكرا رئيسيا في المجتمعات الحقيقية ككذا المجتمعات االفتراضية عمى شبكة ك
االنترنت، كيتمثؿ النشاط األساسي ليا في تبادؿ المعمكمات كىذا التبادؿ لمرسائؿ بيف 
المستخدميف الشباب ىك تبادؿ لميكيات التي أصبحت إشكالية غي عالـ االتصاالت 

. "االلكتركنية
في الفضاء االفتراضي تحدد مف خبلؿ عنكاف البريد االلكتركني أك االسـ "اليكية ؼ    كعميو

المستعار أك الصكرة الرمزية التي يقدميا االنترناتي كغيرىا مف األشياء التي قد ال تعكس 
ىكيتو الحقيقية أك ال تقدـ القدر الكافي مف المعمكمات لمعرفة حقيقتو، كىك نفس ما ذىب 

السمات كالمكاصفات التي :  حيف عرؼ اليكية االفتراضية بأنيا"محمد رحومة عمي"إليو 
يقدميا الفرد الطبيعي لآلخريف عبر االنترنت، فتككف عممية االتصاؿ تتـ بيف ثبلثة أطراؼ 

كىكذا يظير . الشخص العادم كاليكية االفتراضية كاألشخاص اآلخركف: كليس طرفيف كىي 
أف الفرد يتمتع بقدر مف الحرية في عرض ىكيتو االفتراضية فيمكنو أف يقدـ نفسو كما يشاء 

  2."كعمى المحك الذم يريده كىك السمكؾ الذم قد يتعذر عميو في المجتمع الكاقعي
مكقع الفايسبكؾ مساحة تفاعمية اجتماعية، كفضاء افتراضي يجمع بيف عرض "يعتبر    ك

ثراء فضاءه الشخصي، إف  الذات كمراقبة اآلخريف، يسمح لكؿ مستخدـ بمعرفة شبكتو كا 
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sa standardisation, les cahiers du numérique, 2011, p,p 47 ,48. 
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صكرتو االفتراضية تتأثر كتنمك مف خبلؿ المشاركات التي يتبادليا مع المستخدميف اآلخريف 
كبالتالي فإف األدكار االجتماعية التي يمعبيا المستخدـ ىي التي تحدد ىكيتو االفتراضية التي 

إذ يتكفر مكقع الفايسبكؾ عمى خصائص كمميزات ؛ تعتبر تمثبل لذاتو عمى ىذه الشبكة
كخدمات عدة تسيؿ مف عممية التكاصؿ بيف أعضائو مثؿ خاصية اإلعجاب كىي خاصية 

متاحة بيف األصدقاء كمجمكعات كصفحات األعضاء، كما يتضمف المكقع صفحة إعدادات 
الخصكصية التي تحمؿ المعمكمات كالبيانات المتعمقة بالمستخدـ كالصكر، تحديث الحالة، 
المنشكرات كاالقتباسات المفضمة، العائمة، األصدقاء، التكجو السياسي كالديني، المكقع الذم 
تمت زيارتو، مقاطع الفيديك الذم تـ إضافتيا كمشاركتو في الصفحة، كيمكف أف تككف ىذه 

 1."المعمكمات متاحة لجميع المشتركيف أك المستخدميف ضمف الشبكة
النظر لمتغير االجتماعي الذم يحدث في الجزائر برؤية حتمية التحكؿ في "يمكف 

ف بالحتمية االجتماعية، كثانييما، ما يعرؼ  بالحتمية التقنيةمساريف، أكليما ما يعرؼ ، كا 
لكبل المساريف كجيات نظر تدعـ تفسيره، إال أف التفسير الذم قدمو بعض المفكريف في 

اختبلؼ معدؿ التغير في كؿ مف الثقافة المادية كالبلمادية، نتيجة التأثير التقني في 
المجتمعات يعد األساس في التحميؿ االجتماعي لتقنية االتصاؿ، مع احتماؿ حدكث تصادـ 

بيف التغير التقني كالتغير الثقافي، كيترتب عميو خمؿ كظيفي مما يؤثر في تفكير أفراد 
 2."المجتمع، كتتكتر القيـ كاإليديكلكجيات السائدة

تبرز الحتيمة االجتماعية في مقابؿ الحتمية التقنية عمى أساس أف القكل االجتماعية "ك   
بأنكاعيا تمتمؾ زماـ تطكر التكنكلكجيا، كتؤثر في تطكيرىا كتكجيييا، كاشتير في ىذا 

                                                           
1

 Stieger Stefan, Burger Christoph, Bohn Manuel, Voracek Martin, Who commits virtual 
identity suicide ? differences in privacy concerns, Internet addiction, and personality between 
facebook users and quitters, cyber psychology, behavior, and social networking, volume 16, 
number, 2013, p 631. 
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إف النسيج االجتماعي ىك الثقافة : االتجاه، األمريكي ليزلي كايت، كالذم قدـ الطرح التالي
المتقدمة بخطى التكنكلكجيا، كتبنى المجتمعات البشرية ثقافيا بكاسطة المادية التكنكلكجية، 

. "التقنية/ كتبنى اجتماعيا بفعؿ التطكر االجتماعي، بمعنى جدلية االجتماع
تعد الكسائؿ الحديثة لبلتصاؿ عنصرا أساسا في عممية تغير المجتمع الجزائرم في "ك   

الفترة الحالية، كتؤدم الثقافة البلمادية التي تنتجيا ىذه الكسائؿ، كاإليديكلكجيات السياسية 
كاالجتماعية إلى تغير كاسع في حياة المجتمع، أكثر مف تأثير الثقافة المادية في بعدىا 

. "التكنكلكجي، كلكف يصعب قياس ىذه التغيرات
الرغـ مف تأثير منتجات االنترنت بما فييا شبكة التكاصؿ االجتماعي إال أنو ال "كعمى    

يمكف الجـز أنيا العامؿ الكحيد في إحداث التغير داخؿ المجتمع الجزائرم إذ يبيف الكاقع 
تساند عكامؿ عدة، اقتصادية، تعميمية، كأيدم عاممة، جغرافية، تكنكلكجيا، قادة مخمصكف، 

يديكلكجيا مكجية، تتفاعؿ ىذه العكامؿ إلحداث التغير، لذلؾ يصعب تحديد  إعبلـ مسؤكؿ، كا 
العامؿ الفاصؿ في التغير، بشكؿ ديناميكي عبر الزمف، كلكف نستطيع القكؿ أف الثقافة فقدت 

السيطرة عمى المجاؿ التقني، كتحكلت إلى أداة تطكع ما تفرضو ىذه التكنكلكجيا مف 
 1."متطمبات، كيبرز ذلؾ في تقميد الحتمية التقنية ثـ الحقا في الحتمية اإلعبلمية

نبلحظ أف شبكة التكاصؿ مف أىـ العكامؿ التي يقـك عمييا التركيز في حياة الشباب    "
الجزائرم في كقتنا الحالي، كثمة عبلقة كطيدة بيف ازدياد اإلقباؿ عمى ىذه القنكات كسرعة 

التغيير في المستكييف الثقافي كالركحي القيمي لدييـ، كأكلئؾ الذيف يجيمكف التاريخ جيبل تاما 
فقط، يمكف أف يعتقدكا أف القيـ التي يحممكنيا عصية عمى التغيير، أك أف بإمكانيـ قير 

التكنكلكجيا بيذه القيـ، ذلؾ أف التكنكلكجيا ليست مجرد آالت خرساء مف المعدف كالببلستيؾ 
 2."بؿ ىي قبؿ كؿ شيء مجاؿ ثقافي كأخبلقي يمتمؾ قدرة غير محدكدة اليـك عمى االنتشار
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تطكرت فكرة التشبيؾ كالربط الثقافي عبر االنترنت حتى ظير ما يعرؼ بالمجتمعات ك   "
االفتراضية، كىي مكاقع عمى الشبكة تمثؿ نقطة التقاء لمجمكعة مف األشخاص يتكاصمكف 

معا مف خبلليا باستخداـ نظـ القكائـ البريدية أك التراسؿ الفكرم كالمحادثة كالدردشة 
كالحكارات المطكلة كمجمكعات األخبار كغيرىا مف أساليب التكاصؿ االجتماعي، كيككف 

القاسـ المشترؾ بينيـ قضية ذات اىتماـ مشترؾ أك التخصص الميني أك التكافؽ في 
اليكيات كاالىتمامات، كبمركر الكقت تنشأ بيف المشاركيف أك األعضاء في المكقع عبلقات 

كثيقة عمى مستكل الفكر كعبلقات العمؿ كالقناعات كاآلراء فيتشكؿ المجتمع التخيمي 
  . "االفتراضي الخاص بقضية ما، ألنو كائف فقط عمى مستكل الشبكة كليس في العالـ الكاقعي

 في كتابيا الحياة عمى الشاشة، حيث درست المجاؿ "شيري توركل"الباحثة "كتكصمت    
الحكاسيب ال " االجتماعي لمبيئات االلكتركنية التي يستعمميا كثير مف المستخدميف، إلى أف

تبنى " توركل" فعمى شبكة االنترنت كما يقكؿ ".  تغير حياتنا فحسب، بؿ تغير ذكاتنا أيضا
الذات كتبنى قكاعد التفاعؿ االجتماعي، كال تتمقى تمقائيا، فحيف نستخدـ شبكة االنترنت ييني 
أننا نبتدع ذكاتنا عمى نحك متكاصؿ، فأنت ما تزعـ أنؾ عميو، كىكيتؾ عمى الحاسكب ىي 
حصيمة حضكرؾ المشتت، ذلؾ أف ىكيتؾ شديدة السيكلة كالتعدد إلى الدرجة التي تجعؿ 

كخبلفا لما كانت عميو اليكية مف ثبات كفردية كمكثكقية، . مفيـك اليكية ذا حدكد فضفاضة
متعددة كقابمة لبلصطناع كالمراجعة مرارا " توركل" فإف اليكية عمى االنترنت كما ترىا 

 ".1كتكرارا
مف أبرز السمات التقنية لبيئات الكسائط الشبكية أكال الطابع البلمكاني لشبكات "    ك

االتصاالت التي تقمص النطاؽ الجغرافي، بحيث يصبح معيا لؤلماكف التي يمكف الذىاب 
إلييا  كاألشياء التي يمكف الحصكؿ عمييا مف الشبكة، أىمية بالغة في تحديد اليكية، تتجاكز 

كثانيا إف االتصاؿ الشبكي . أحيانا أىمية المكاف الذم يكجد فيو الفرد أك الذم ينحدر منو
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كقد كاف الجسد . غير مجسد، كال يتطمب حضكرا مشتركا لمتفاعؿ الركتيني بيف األشخاص
البشرم قد مثؿ تقميديا أساسا ثابتا نسبيا لتحديد اليكية، لكف الشبكة التي تمكف مف القياـ 

باالتصاؿ مف دكف كجكد األجساد معا في الزماف كالمكاف، قممت مف أىميتو كسمة مبلزمة 
 1."لميكية في التفاعؿ االجتماعي

األمر الذم يقمؿ مف دكر المظير الخارجي كالسمكؾ في رسـ مبلمح اليكية كبناء "    
المكاقؼ المسبقة تجاه اآلخر، خبلفا لما كاف سائدا سابقا، ذلؾ أف محددات اليكية مثؿ 
الجنس كلكف البشرة كشكؿ الجسـ كالسف كالمباس، ال يمكف إدراكيا ما لـ يتطكع اآلخر 

  ."بكشفيا، حتى حينيا ال يمكف الكثكؽ بما يخبره لنا اآلخركف مف معمكمات
العالـ االفتراضي يصبح بمقدكر األفراد أف يبنكا ىكياتيـ كفؽ مشيئتيـ، بدال مف "     ففي 

أف يقرر عنيـ اآلخركف كنو ذكاتيـ، بناء عمى سمات منحازة مثؿ المكاف كالجسـ كالصفات 
إذ يعتبر بعض الدارسيف ىذه النتائج إيجابية، ما دامت الشبكات الرقمية قد أفضت ، الفيزيقية

كأداة إلى التحرر مف األحكاـ المسبقة التي ميزت مجمكعات اليكيات التي كجدت في حقبتي 
إذ أصبح بمقدكر األفراد أف يسيطركا تقنيا عمى شركط تمثميـ . ما قبؿ الحداثة كالحداثة

 ".2 ـكذكاتيـ ليكيتو
لكف ىذا التقكيـ التقدمي كالمتفائؿ لعممية بناء اليكية، في عصر تقانة الشبكات ال يحظى "   

بإجماع شامؿ، إذ رأل بعضيـ غياب الجسد كسرية المعمكمات في أثناء التفاعبلت الشبكية 
ال يعالجاف المشكمة القائمة عمى التمييز كاالنحياز في العالـ الحقيقي، بقدر ما يخفييا كيتيح 

كمما ال شؾ فيو أف ىذه االنتقادات المكجية إلى اليكية ذات الطابع الشبكي . اليركب منيا
، تستحؽ النظر كالدراسة، لكنيا تظؿ مع ذلؾ مثيرة لمجدؿ، كبخاصة (االفتراضية)المصطنع 

أف الدراسات التي أجريت مؤخرا، أظيرت أف عدد األفراد الذيف يستخدمكف االنترنت بانتظاـ 
مف أجؿ بناء ىكيتيـ ىك عدد محدكد، عمى الرغـ مف أكلئؾ الذيف يبحثكف عف أداء ىكيات 
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بديمة قد يستمركف كينجحكف في تقمص تمؾ اليكيات عمى منصة االنترنت، إال أف معظـ 
 1. "الناس يدخمكف العالـ االفتراضي حامميف مكتممة كليسكا ساعيف إلى إيجاد ىكيات جديدة

يشجع إخفاء اليكية الحقيقية التي تتيحيا الشبكة، عمى إظيار الذات "   مف جية أخرل، 
بما يؤدم إلى كبح المعايير االجتماعية، كىك ما يؤدم " األنا األعمى"الداخمية لمفرد كتحقيؽ 

فيذا . مف جية أخرل تفمت األفراد في تعميقاتيـ بما قد يعبر عف أبعاد جديدة في شخصياتيـ
التفاعؿ يبقى في الغالب حسب بعض الدراسات تفاعبل فرديا مف خبلؿ شاشة الكمبيكتر، 

يدخؿ فيو الفرد بصفتو االفتراضية فيأخذه مف عالمو الكاقعي إلى عالـ افتراضي تخيمي بما 
يؤدم إلى نكع مف أنكاع االغتراب كاالنفصاـ، يقدـ فيو الفرد آرائو كأفكاره كتصكراتو 

 ".2الشخصية، ال االجتماعية متحررا مف أم تبعية دينية أك اجتماعية أك قيمية
غالبا ما يكصؼ الجيؿ الذم كلد في نياية الثمانينات كبداية التسعينات مف القرف    "

العشريف بجيؿ االنترنت، حيث يميؿ إلى التفاعؿ كالتآلؼ االجتماعي كبناء ىكيتو الرقمية 
مستثمرا اآلليات التي يتيحيا لو الفضاء االلكتركني، كىك بذلؾ يختمؼ عف األجياؿ التي 

. "3سبقتو مف حيث تمثؿ التكنكلكجيا كالميارات التقنية كالكفايات االجتماعية التي يممكيا
مف األبعاد األكثر تجديدية في االنترنت، تمكيف المتفاعميف ضمف فضائيا مف تجاكز "   ك

اإلكراىات الفيزيائية المرتبطة بسياقات الحضكر كطقكس المكاف، كاستحداثيا لسياقات 
لقد غدا ممكنا كألكؿ مرة في تاريخ االتصاؿ البشرم الحديث . افتراضية تطبع التبادؿ بطابعيا

كمحاكرتيـ بطريقة تتيح لمفرد التكتـ التاـ عمى ىكيتو الفعمية كالحضكر  (الغرباء)إلى اآلخريف 
. "غير التجسدم كتضفي عمى التبادؿ صيغة تزامنية

إف االنترنت تفتح فضاءات ال تحكميا مرجعية التمكقع بالمعنى الفيزيقي، تمكف األفراد    "
إف . مف تجاكز اكراىات الحضكر الجسدم كالتحاكر دكف أف يكشفكا عف ىكياتيـ الحقيقية
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ىذا التحرر النسبي لمستخدمي االنترنت في عبلقتيـ بالمكاف كالجسد كالكضع االجتماعي 
ستخمؽ نكعا جديدا مف الممارسات متمثمة تحديدا في تمكيف األفراد مف اصطناع ىكيات 

دارتيا بما يتناسب كرغباتيـ في التعدد اليكياتي، إنيا ىكية فنتازمية تسعى إلى  افتراضية كا 
.  "القفز عمى محركات اليكية االجتماعية

مصطمح اليكية االفتراضية يحيؿ في ىذا السياؽ إلى اليكية التي تتجمى في "إف    
. المنتديات الحكارية كغرؼ الدردشة االنترنتية كالتي يفترض أف تككف انعكاسا ليكية حقيقية

إف الفرد في ىذه الحالة يسعى إلى التبلعب بيكيتو بيدؼ دفع محاكريو كالمتفاعميف معو إلى 
كيستطيع . ىي ىكيتو الفعمية (الفنتازمية)التعامؿ معو عمى أساس أف ىذه اليكية المتخيمة 

بيذا الشكؿ أف يشارؾ في المنتديات الحكارية بيكية أستاذ مثبل بينما ىك طالب، أك مف 
سكاف القرل رغـ أنو مف سكاف المدف، أك كبير في السف بينما ىك في الكاقع مراىؽ أك امرأة 

/ بينما ىك رجؿ، لقد منحت االنترنت األفراد إمكانية تجريب كتقمص أشكاؿ مختمفة لمذكات 
إف ىذا . (عند تقمص ىكيات مختمفة)اليكيات بيدؼ معاينة ماذا يمكف أف يحصؿ عند ذلؾ 

األثر ال يمكف أف يتحقؽ إال عندما تغدك الذات االفتراضية ىكية مقبكلة كمعترفا بيا ضمف 
. "العبلقة التفاعمية مع اآلخر، مع افتراضنا بأف ىذا اآلخر قد يككف ىك نفسو ىكية فنتازمية

يفترض في اليكية االفتراضية المستعارة في فضاء الدردشة االنترنتي كعمى عكس البيئة "   ك
متعددة المستخدميف حيث يككف البحث عف نفس الشكؿ مف التأثير بطريقة لعبية، أف تحيؿ 

فالفضاءات الحكارية  . عمى الشركط الفيزيائية كاالجتماعية الحقيقية لممتبلعبيف بيكياتيـ
باستخداـ أسماء )االنترنتية التي تتيح لؤلفراد التبادؿ مع التكتـ عمى ىكياتيـ الفعمية 

. "(مستعارة
ف عممية استحداث أكثر مف ىكية عممية ليست بيسيرة، فبناء ىكية تفاعمية ذات أ"   كما 

طبيعة متناغمة مكانيا كزمانيا أمر تعترضو الكثير مف العكائؽ كاالكراىات، كىك ما يجعؿ 
ذلؾ أف فاعمية ىذه اليكيات تكمف في قدرتيا عمى إقناع . عممية تبنييا ليست باألمر السيؿ

المتحاكريف معيا في غرؼ الدردشة كالمنتديات، بأنيا تحيؿ عمى ىكية فيزيائية حقيقية 
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إف ىذه اليكيات االفتراضية ال . كتحاشي الممارسات التي يمكف أف تشكؾ فييا أك تفضحيا
تبعث في نفس أصحابيا اإلحساس بالرضا المتعالي إال عندما يتـ التحاكر معيـ باعتبارىـ 
ىكيات حقيقية كليست فنتازمية، كحتى يتحقؽ ىذا الكضع، ال بد ليذه اليكيات أف تحرص 
. 1عمى عدـ الكقكع في التناقضات أثناء عممية التبادؿ، بحيث تككف أمينة لميكية التي تبنتيا

إف المجمكعة اإلنتمائية لبلنترنتي ليست حاضرة لكبحو أك فرض قيكد عميو أك مراقبتو خبلؿ 
استعارتو كتجريبو لمذكات المختمفة، فاالنترناتي يمكف لو أف يستعير كيجرب ما شاء لو مف 

فالذكات التي يتقمصيا في الفضاء االنترنتي ىي في ". "الذكات دكف أف يتعرض لمعقاب
حسب رؤية ميد متناقضة مع األدكار  (أناه)أغمب األحياف كخبلفا لتمؾ التي تتشكؿ منو ذاتو

الفيزيائية كاالجتماعية التي يمكف أف تقـك بيا في الحياة الفعمية،فاستحداث األفراد لؤلدكار 
االفتراضية في الفضاء االنترناتي راجع إلى عدـ قدرتيـ عمى القياـ بيا في الحياة العممية، 

نما بذكات  ذا ما أردنا معرفة حقيقة ىذه الذكات االفتراضية فسنجد أنيا لـ تخمؽ مف فراغ كا  كا 
. "تسعى إلى تحقيؽ رغبات كتطمعات أقصتيا الحياة الفعمية كمنعتيا مف التحقؽ

ىذا التمازج بيف الذكات االفتراضية كالذكات الفعمية لو انعكاساتو عمى طبيعة اليكية "إف    
الفردية، إذ ليس مف المؤكد أف القفز كاالستحكاذ عمى مجمكعة مف الذكات االفتراضية 

،ذلؾ أنو إذا انطمقنا مف المبدأ القائـ عمى أف ذات الفرد (ذاتو)سيساعد الفرد عمى تعميؽ أناه
في الكاقع االجتماعي تتشكؿ أساسا باعتبارىا الكجو المشخصف لمذكات االجتماعية  (ىكيتو)

، فإف األمر يختمؼ عمى (األدكار كالكضعيات صمف السياقات االجتماعية)األخرل 
االنترنت، عمى اعتبار أف ىذه الذكات االجتماعية يمكف أف تصبح غير محددة المعالـ 

 2."نيائيا
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إف اإلشباع البلمتناىي ألنا الفرد مف خبلؿ االعتراؼ بفنتازمياتو في الفضاء االنترتاني،    "
يدفع بو إلى االنغبلؽ ضمف ممارسات انترنتية يطبعيا إكراه الذات عمى استبداؿ االفتراضي 

 1."كانطكائي (انفصامي)بالكاقعي، كتبني مكقؼ شيزكفريني 
بناء الذات االفتراضية قد تككف بالنسبة لمكثير مف مرتادم الفضاء االنترناتي مخرجا "إف    

إنو سعي ييدؼ إلى مؿء الفراغ الذم يعيشو الفرد " اىرنبارغ"لميرب مف االكتئاب كما يصفو 
كاستنباطو لكضعو  (النمكذج الذم تسعى الذات أف تككنو)بيف تصكره المبالغ فيو لنفسو 

، فعكض أف يككف اليأس بديبل عف تحقيؽ ىذه الذات النمكذج (الذات كما يعيشيا)الطبيعي 
، فإف المستخدـ المكلع باالنترنت سيتمكف كبالقميؿ مف االستثمارات (أف يككف الفرد ذاتو)

كالجيد مف بناء ذات أكثر تناغما كتماثبل مع رغباتو، ك ذلؾ مع آلية الذكات االفتراضية، 
ىذه الذكات ال تجد مرجعيتيا في الكاقع االجتماعي بؿ في الكاقع الذم تخمقو الذات الحقيقية 

فكمما انفصمت الذات عف محدداتيا االجتماعية سعيا كراء االستقبللية كالسيادة، كمما . لنفسيا
. " 2كانت مضطرة إلى البحث عف أصالتيا كطبيعتيا داخميا

الذكات االفتراضية تتكحد مع الذات الفعمية كيصبحاف شيئا كاحدا، بؿ ربما أصبحت ىي    "
إف ىذه الذات كقد تركت لنفسيا لف تككف إال انفعاالت غريزية أك تماثبل .ما يحيؿ عمى الفرد
بؿ إف ىذه الذات أك الذكات االفتراضية التي يستعرضيا الفرد ليست إال . مع المكضة السائدة

أشكاال مستنسخة مف انفعاالتو الغريزية أك نماذج متعالية تكحي بيا كسائؿ اإلعبلـ 
كلذلؾ ليست صدفة كال مستغربا أف يسعى الكثير مف المتبلعبيف بذكاتيـ عند . كاإلعبلف

. "تقديـ أنفسيـ في الفضاء االنترنتي إلى استعارة كلك بطريقة مباشرة
إف . اعتبار االنترنت كمخدر عازؿ لمفرد عف محيطو الطبيعي"في ىذا السياؽ يمكف    ك

طبيعة العبلقة ىي التي تخمؽ المخدر دائما، أم البحث عف تغيير شخصية الفرد التي تتيح 
، كأكثر مف ذاتو كبكؿ األحكاؿ أف يككف ذاتو  (مما ىك عميو)لو أف يككف أفضؿ مف ذاتو 
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إف اليدؼ النيائي لممتبلعب بذاتو في الفضاء االنترنتي ىي أف يككف .لكف بتمظير آخر
أفضؿ مف ذاتو، ذاتو لكف بتمظير آخر ، فالذكات االفتراضية : ضمف ىذه الفئات الثبلث 

مانحة )التي يتقمصكنيا تبتعد بيـ عف ذكاتيـ الفعمية كتدفعيـ إلى عكالـ اشباعية كتسكينية 
يرتادكنيا باستمرار، حيث تمنح الفرد كلك لبعض الكقت أف يككف   (لمطمأنينة كما يتصكركنيا

. " 1ما يريد مع عممو بأنيا ليست كينكنتو الحقيقية 
المتكقع بيف ىكية فعمية متجذرة في  (االنفصامية)التكجو ذك الطبيعة الشيزكفرينية "ىذا    

.   "بيئة فيزيائية كىكية افتراضية تنتسب إلى الجغرافيا االفتراضية ىك أكثر حضكرا
 يمكف اعتبار االنترنت كمتنفس لميركب بعيدا عف كاقع يحياه الفرد كتجربة حياتية فاشمة"   ك

فبدؿ أف تبحث ىذه الذات عف حمكؿ في الكاقع الفعمي فإنيا تيرب مف ىذا الكاقع 
الفعمي،فإنيا تيرب مف ىذا الكاقع كتعقداتو بتخميؽ بيئة افتراضية متصالحة أك متكافقة مع 

إف المجكء إلى الفضاء االنترناتي كأداة لتجاكز بعض الكضعيات التي . رغباتيا كتطمعاتو
يعيشيا الفرد كحالة مف حاالت القير، كمساعدتو في إدارتيا بايجابية غالبا ما يؤدم عند 

إف الفضاءات االفتراضية برحابتيا كما . اإلفراط إلى الدخكؿ في متاىة العكالـ االفتراضية
تتيحو مف تكسيع لدائرة المقاء مع اآلخريف، تمثؿ إدمانا ناعما، إنيا تفصؿ الذات المفرطة في 

 2."استيبلكيا عف عالميا الكاقعي
أف نفترض أف التبلعب بالذكات االفتراضية يعكس إرادة في التخمص مف صكر "يمكف    

. بطريقة أخرل (الحياة)الذات التي يفرضيا المجتمع، كتعبيرا عف رغبة في ممارسة الكجكد 
كىذا النزكع في الذكباف في ىذه الذات أك تيربا مف الكاقع بقدر ما ىك سعي لممارسة نكع 

إف استعارة ذكات افتراضية تمثؿ في ىذه الحالة، بالنسبة . مف االستقبللية كالتطمع إلى الحرية
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لبلنترنتي طريقة في التخمص مف االكراىات التي يخضع ليا كعضك في الجماعة 
 1."االجتماعية، كتحقيؽ تطمعاتو في أف يككف ذاتا متمايزة عف اآلخريف

تنزع كؿ مجمكعة ضمف الفضاء االفتراضي إلى األخذ بمجمكعة مف الضكابط "   ك
الجماعية التي تحكـ سمككيات أعضائيا، كيبدك أف ىذه القكاعد ال تختمؼ كثيرا عف تمؾ التي 

كما أنيا تتمايز مف جماعة إلى أخرل، ذلؾ أف الجماعات التي . نجدىا في الحياة الفعمية
تسكف الفضاء المدكناتي ليس فضاء متجانس بؿ أنو يتشكؿ مف جماعات متباعدة ال يربطيا 

 ".2ببعضيا إال تقاسـ ىذا الفضاء 
تمعب اليكية دكرا رئيسيا عمى مكاقع الشبكات االجتماعية فيي الخطكة األكلى التي تمكف    "

 المستخدميف مف معرفة األشخاص الذيف يتكاصمكف معيـ، كبالتالي فيـ كتقييـ ىذا التفاعؿ
كتعتبر اليكية مف بيف أىـ القضايا التي يطرحيا استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية ذلؾ 
أنيا تعتبر غامضة نكعا ما إذا ما عدنا إلى محددات اليكية التي اعتدنا عمييا في العالـ 

الفيزيائي، كتعتبر الصفحات الشخصية كشبكات األصدقاء التي يقـك المستخدـ بخمقيا جكىر 
مكاقع الشبكات االجتماعية فبعد التسجيؿ فييا عبر االنترنت يككف المستخدـ مطالبا بخمؽ 

الفايسبكؾ عمى سبيؿ ، ؼصفحتو الشخصية التي تحدد ىكيتو كالتي تتنكع حسب طبيعة المكقع
المثاؿ يكفر نظاـ يسمح لممستخدميف بإنشاء معمكمات مفصمة جدا عنيـ كفي نفس الكقت 

كعادة ما يشمؿ . يتيح لممستخدـ اختيار ما إذا كانت ىذه المعمكمات ستككف عامة أك خاصة
ىذا المجاؿ عمى صكرة فكتكغرافية لممستخدـ كتتألؼ مف معمكمات مثؿ العمر، مكاف 
اإلقامة، االىتمامات الشخصية إلى جانب بعض التفاصيؿ، كمباشرة بعد إنشاء الممؼ 

الخاص يصبح المستخدـ عضكا في المجتمع كيقـك بإنشاء قائمة األصدقاء التي ستككف 
. "أساسا ليذه الشبكة
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غير أنو كمع زيادة استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية مف قبؿ مختمؼ الفئات أصبح    "
مكضكع اليكية مف بيف أىـ القضايا التي أثارىا ىذا االستخداـ، ففي الكقت الذم يفضؿ 

البعض تجسيد ىكيتو الحقيقية عمى الشبكات فإف البعض يتجو اتجاىا آخر بانتحاؿ 
فقد يككف مف السيؿ عمى شخص ما ، الشخصيات أك خمؽ ىكيات جديدة كألغراض مختمفة

إنشاء العديد مف اليكيات االلكتركنية المرتبطة بو كأصؿ مشترؾ ليا كالتي عمى الرغـ مف 
أنيا غير مرئية إال أنيا ذات أىمية كبرل في العالـ االفتراضي، مما يجعمنا نطرح عددا مف 

التساؤالت حكؿ العبلقة التي تجمع اليكيات التي ليا أصؿ كاحد، كىؿ ىذه الشخصيات 
كاليكيات تأخذ الصفات كالمسؤكليات مف منشئيا األساسي أك أنيا تتنكع حسب طبيعة 
التفاعؿ؟ كمثؿ ىذه التساؤالت تؤدم إلى تحقيؽ مقاربة جديدة لبلستفسار عف التساؤالت 

المطركحة منذ القدـ عف العبلقة الكامنة بيف الذات الجسد كالتي تيدؼ لفيـ طبيعة الذات 
. "اإلنسانية، كالتي تضعيا أما صكرة كاضحة كىي أنو لكؿ جسد كاحد ىكية كاحدة

تتنامى الشبكات االجتماعية عبر االنترنت بشكؿ جّد متسارع بينما يكاجو المشترككف    "
الفعميكف فييا العديد مف القضايا التي تؤخذ عمى أنيا مجرد تجارب افتراضية بينما ىي في 
الكاقع محض تجارب يخكضكنيا في حياتيـ اليكمية، ففي مثؿ ىذه الفضاءات االفتراضية 
يمكف لمرجؿ إنشاء ىكية الكتركنية عمى أنو امرأة أك العكس كما يقـك متصفحكف آخركف 

بتطكر عبلقاتيـ مف خبلؿ خكض تجربة عبلقات خاصة مع شخصيات مزعكمة أك باألحرل 
. "مجيكلة، تمؾ العبلقة التي تككف مبنية أساسا عمى عدد مف االفتراضات

يختمؼ التعامؿ مع اليكية في مكاقع الشبكات االجتماعية فيناؾ مف يضع ىكيتو "ك   
الحقيقية كىناؾ مف يحب إخفاء ىكيتو خمؼ اسـ مستعار كال يكشؼ عنيا كبالتالي يككف 
بكسعو أف يقـك بالعديد مف األدكار في المجتمع االفتراضي كفي كؿ مرة حسب اليكية 

االلكتركنية التي ينشئيا كبالتالي تعدد التفاعبلت التي يقـك بيا كالعبلقات التي يتفاعؿ مف 
لذا فإف اليكية في المجتمع االفتراضي ليست مكثكقة دائما ، خبلليا حسب طبيعة اليكية
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يمكف تزييؼ اسـ الحساب كتسجيؿ محددات ىكية كاذبة كبالتالي المبلمح االجتماعية تككف 
. "مضممة

اليكية الشخصية تعتبر بمثابة مقياس في المجتمع االفتراضي لتقييـ مدل مصداقية "إف    
المعمكمات ككذا مدل فاعمية االتصاؿ كىي ضركرية جدا لبناء الثقة القائمة بيف األصدقاء 

المقربيف كيعد ذلؾ مقياسا لمحفاظ عمى شخصية الفرد كسمعتو ألجؿ بناء المجتمع لذلؾ فيي 
 ".1تمثؿ أىـ القضايا عمى اإلطبلؽ التي أثارىا استخداـ الشبكات االجتماعية

: العوامل الكامنة وراء تشكيل اليوية االفتراضية- 7

تطكير مجمكعة مف العكامؿ األساسية التي تتصؿ بتشكيؿ اليكية "نحاكؿ فيما يمي    
االفتراضية لدل الشباب، باعتبارىا األبعاد التي تحدد طبيعة التفاعؿ الثقافي كاالجتماعي، 

كتتصؿ ىذه العكامؿ بجكانب كثيرة أبرزىا دكافع دخكؿ الشباب عمى مكقع الفايسبكؾ، كأنماط 
الشباب المشاركيف في ىذا المكقع، إضافة إلى الدكر الذم يمعبو المكقع في تشكيؿ الكتمة 
الشبابية التي تتفاعؿ في المجاؿ االفتراضي، الذم أسسو المكقع، كما ىي خصائص ىذه 

. "الفئة

يتمثؿ الدافع األكؿ في طبيعة ىذه االعتبارات التي تدفع الشباب لمتعامؿ مع مكقع "   
الفايسبكؾ كبالتالي تشكيؿ ىكية رقمية، في ىذا اإلطار تذىب إحدل الدراسات عمى أنيا أىـ 
الدكافع ىي الدكافع الطقكسية، كالتي يسعى مف خبلليا الشباب لتمضية كقت الفراغ كالتسمية 
كالتنفيس عف الذات، كفي ىذا السياؽ فإننا نجد أف التفاعؿ الحادث عمى مكقع الفايسبكؾ 

يشكؿ الجانب العاطفي أك الدافئ في حياة الشباب لككنو يشكؿ الساحة التي ييرب إلييا مف 
مصاعب الحياة اليكمية، كالتي تؤدم أم تزايد ارتباط الشباب بالمجتمع االفتراضي عمكما، 
كبمكقع  الفايسبكؾ بصفة خاصة، كتشكؿ الدكافع المعرفية الدافع الثاني، حيث يتجو الشباب 
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إلى التعامؿ مع المكقع لمحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بمختمؼ المجاالت، خاصة أف 
. "ىذه المعمكمات تقدـ لو أحيانا مف خبلؿ ثقافة الصكرة األكثر مبلئمة لذىنية الشباب

 الدكافع االجتماعية لمتعامؿ مع المكقع، كالتي تتمثؿ في السعي إلقامة "  باإلضافة إلى ذلؾ
عبلقات اجتماعية جديدة، كالحرص عمى التفاعؿ االجتماعي كالمشاركة االجتماعية مع 
األصدقاء، خاصة أف األطر االجتماعية التقميدية الكاقعية كاألسرة كالمدرسة لـ تعد قادرة 
عمى احتضاف الشباب، كتكفير إشباع لحاجياتو العاطفية، فضبل عف حرية الرأم كالتعبير 

التي يفتقدىا في مختمؼ المجاالت كعمى كافة المستكيات، إلى جانب محاكلة تأسيس 
عبلقات عاطفية مع أصدقاء جدد، لـ يرتبط بيـ الشباب بأية عبلقات خارج شبكة 

. "1المعمكمات

سعي الشباب لتطكير ىكية افتراضية جديدة عمى الفايسبكؾ، حقيقة أف بعض عناصر "  
اليكية االفتراضية لـ تنشأ مف فراغ، بؿ تمتد جذكرىا في السياؽ الكاقعي كتتأثر ببعض 

مبلمحو كالتفاعبلت الحادثة فيو، كيتعمؽ البعد األكؿ لميكية التي يطكرىا الشباب عمى مكقع 
الفايسبكؾ بالمرحمة العمرية لمممتحقيف بيذا المكقع فمرحمة الشباب ىي البعد األبرز في تحديد 

. "ىكية المتفاعميف عمى ساحة الفايسبكؾ

 يتحدد البعد الثاني في أف جميع التفاعبلت، تدكر حكؿ عدة مشكبلت أك قضايا تتصؿ إما " 
باالحتياجات الشبابية التي تميؿ إلى التكاصؿ مع اآلخريف، الذيف حكا مف خبلؿ المجتمع 

. "االفتراضي محؿ أسرة، كالتي تعاني أيضا مف مشكبلت عدـ التكاصؿ بيف أعضائيا

يتأرجح شباب الفايسبكؾ في تفاعميـ بيف سمككيف متناقضيف، األكؿ أنيـ يسعكف "  كما 
أحيانا إلى إخفاء بعض مبلمح ىكياتيـ، حتى ال يعرفكا، كحتى يمكنيـ التفاعؿ بقدر مف 

الحرية مع نظرائيـ عمى ساحة الفايسبكؾ، كي ال يصبحكا منكشفيف، كفي ذات الكقت فيـ 
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يتفاعمكف مع نظرائيـ كلدييـ رغبة عارمة في الحصكؿ عمى االعتراؼ االجتماعي بيـ قبؿ 
كفي اعتقادنا أف ذلؾ يعبر عف حالة مرحمية في التعامؿ مع الفايسبكؾ، إما ، ىؤالء اآلخريف

زمنيا أك معنكبا، حيث يمر الشاب بمرحمة يككف فييا أكثر تأثرا بقيـ المجتمع الكاقعي، األمر 
الذم يجعمو يستعيف بقيمة في البداية، كفي مرحمة ثانية يتجو إلى ممارسة قيـ سمبية كانتحاؿ 
أسماء كصفات ال يعبر عف ذاتو، حتى إذ اطمأف إلى التفاعؿ الحادث، كالذم يشارؾ فيو، 

فإنو يكشؼ عف ذاتو، كيتفاعؿ في الكاقع الجديد أك المجتمع الجديد بقيـ جديدة كمعايير 
 ".1جديدة كذلؾ

: إف استعراض اليكية الرقمية يتأثر بعدة عكامؿ، نمخصيا فيما يمي

  ،درجة اندماج المستخدـ في المجتمعات االفتراضية ذات االىتماـ المشترؾ
 .كمشاركاتو فييا

  كتيرة استخدامو كمعدؿ تردده اليكمي عمييا، عمى اعتبار أنو كمما زاد حضكر
المستخدـ، زادت حاجتو إلى عرض الذات، كتبادؿ المعمكمات مع المجمكعات ذات 

 .االىتماـ المشترؾ
 ارتباط ىكيتو االفتراضية المتداكلة عمى المجتمع الشبكي بيكيتو الحقيقية في الكاقع. 
  طبيعة استجابتو عمى الصفحة، سكاء كفاعؿ أك متفاعؿ أك منفعؿ أك مجرد ناقؿ

لمعمكمة أك مرتقب ليا، ذلؾ أف طبيعة تفاعمو في الصفحة كمكاقفو، تحدد كجكده في 
 ". 2المجمكعات االفتراضية

 :الحقيقيةتمظيرات المجتمع االفتراضي وانعكاساتو عمى اليوية - 8
يبدك أف تمظيرات اليكية االفتراضية في الفضاء االفتراضي تعد انعكاسا مباشرا "   

لتمثبلت جزء بسيط مف الذات الفاعمة في الكاقع، سكاء مف حيث طبيعة قيميا أك 
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تصكراتيا التي تؤسس كجكدىا االجتماعي كالرقمي عمى حد سكاء، بحكـ جزءا ميما مف 
تمثبلتيا في المجتمع الشبكي قد تككف مزيفة كتعبر عف مثؿ كتطمعات ال تمت بصمة إلى 

الكاقع لكنيا في الكقت ذاتو، قد تعكس بعض المضاميف التي تبحث ليا عف كجكد في 
الكاقع، ليذا قد تبرر ممارستيا المقنعة أك المزيفة في الفضاء االفتراضي محاكالتيا 
لمتخمص مف القيكد االجتماعية في الكاقع الفعمي، مع ضركرة األخذ بعيف االعتبار 
اختبلؼ تمؾ التمثبلت كالدالالت باختبلؼ مكاصفات الفئات االجتماعية، كطبيعة 

 ".1المجمكعات االفتراضية التي تشترؾ فييا، كالغايات التي تسعى إلييا

غالبا ما يتمثؿ األشخاص الرقميكف بما يرغبكف أف يتمثمكا بو، أم يتظاىركف "   ك
باألشياء التي يحبكنيا في الحديث كفي التعريؼ بأنفسيـ بآرائيـ كأفكارىـ كغير ذلؾ 

كليس شرطا أف يككنكا كما ىـ في كاقع األمر، لكف ىذا ال ينفي أف كثيرا منيـ يحاكؿ أك 
يككف صادقا في كؿ ذلؾ، كلكف األمر المشترؾ في معظـ المتمثميف افتراضيا، ىك تمثميـ 

 ".2بما يريدكف مف اآلخريف أف يركىـ بو

 محمد"المظاىر التي يتجسد مف خبلليا األفراد االنترنتيكف يحدد أما فيما يخص     "
المظاىر األساسية التي يتمظير كيتمثؿ بيا أفراد المجتمع االفتراضي في ثبلثة " رحومة
 :مظاىر

 أك النص المكتكب كىك أكثرىا استعماال ك أىميا عمى اإلطبلؽ، حيث :المظير الكتابي
أف نكعية الكتابة كطريقتيا كطبيعة الجمؿ كالكممات المستخدمة كاألسمكب الكتابي 

كالرمكز المستعممة كميا أمكر تحدد شخصية الفرد، كطبيعتو، كتمكننا حتى مف التعرؼ 
. عميو كعمى سماتو الشخصية إلى حد ما

                                                           
1 Georges Fanny, l’identité numérique sous emprise culturelle , de l’expression de soi à sa 
standardisation, les cahiers du numérique, 2011, p 31. 
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كما يصطحبيا مف ألكاف كخطكط كأشكاؿ : يككف بالصكر كالرسكمات" :المظير الثاني
متنكعة، كصكر شخصية كغيرىا، ككؿ ىذه الجزئيات المصاحبة لمنص كالصكت تمعب 
دكرا كبيرا في بناء شخصية معينة، ذات سمات مختمفة مف حيف آلخر، كمف كضعية 
ألخرل، كرغـ ككف الصكر المقدمة غير كاقعية في الغالب، إال أنيا تككف ىكية يعرؼ 
 1.بيا المستخدمكف في المجتمع االفتراضي في ظؿ غياب الحضكر الجسمي أك الفيزيائي

 قد يصحب مظير النص أك مظير الصكرة كالرسكمات أك يككف :المظير الصوتي
مستقبل كحده، بحسب حاجة االستخداـ، كتفضيبلت الشخصية أك الخيارات التقنية، كنادرا 

 ".2ما يتمثؿ األفراد بالمظير الصكتي ألنو أمر صعب كقميؿ األىمية
ىناؾ طريقة أخرل يعتمد عمييا المستخدمكف لمتعريؼ بأنفسيـ كتقديـ شخصيتيـ "ك   

، كىي عبارة عف فضاء خاص يقـك المستخدـ بتصميمو ككضع الصفحة الشخصيةكىك 
المعمكمات الشخصية فيو، كقد يحتكم عمى مقاالت أك خكاطر كغير ذلؾ، كحتى الصكر 
كعناكيف صفحات شخصية ألفراد آخريف، كغاليا ما يحيؿ صاحب ىذه الصفحة أصدقائو 

 ".  3عمييا

االجتماعية االفتراضية بظيكر شبكات التكاصؿ االجتماعي  ارتبط ظيكر العبلقات   "
، 2.0التي تعتبر بدكرىا مف أىـ إفرازات الجيؿ الثاني لبلنترنت أك ما بات يعرؼ بالكيب 

كبما أننا اخترنا مكقع الفايسبكؾ نمكذجا ليذه الدراسة، أم أنو يمثؿ اإلطار العاـ الذم 
تتشكؿ فيو عبلقات المستخدميف الجزائرييف االفتراضية، فإف اىتمامنا سكؼ ينصب أكثر 

 ". 4 كشبكات التكاصؿ االجتماعي2.0عمى ىذا المكقع مقارنة مع كؿ مف الكيب 
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اىتـ العمماء عمى اختبلؼ تخصصاتيـ العممية، عمماء النفس، عمماء االجتماع    "
كاإلعبلـ كاالتصاؿ، بالفضاء االفتراضي الذم يتشأ عبر مكقع الفايسبكؾ، مف حيث أنو 
يتيح االتصاؿ بيف شخصيف فأكثر كيفسح المجاؿ لمتفاعؿ االجتماعي غير المحدكد، 

كيمكف مف تشكؿ عبلقات اجتماعية افتراضية تقترب أك تبتعد عف العبلقات االجتماعية 
. "الحقيقية حسب طبيعة كجغرافية األشخاص الذيف نتحاكر معيـ

 يمكف مكقع الفايسبكؾ مف خبلؿ خدماتو المختمفة األشخاص مف التعارؼ كتبادؿ "   كما
الرسائؿ فيما بينيـ كحتى مف الكبلـ كجيا لكجو عف طريؽ فتح الكاميرا، كما تحكلت 
العديد مف العبلقات التي كاف الفايسبكؾ بمثابة نقطة انطبلؽ ليا إلى عبلقات حقيقية 

أننا : "Timothy Learyلذلؾ يقكؿ . كانتيت في كثير مف األحياف بصمة القرابة
سنسجؿ في المستقبؿ القريب عبلقات عبر االنترنت، مع أناس قد ال نراىـ أمامنا أبدا 

 1".فالعديد مف االتصاالت كالمقاببلت ستتـ مف اآلف فصاعدا عبر الشبكة
 يمكف الحديث عف ىكية مف دكف معرفة المجتمعات التي تتشكؿ فييا ىذه ال"   ك

اليكية، كمع أف لكؿ مجتمع خصكصيتو، إال أف ىناؾ ما يجمع مجتمعات العالـ اليـك 
يعتبر . مف مبلمح تتزايد اشتراكا، عمى الرغـ مف التباينات الثقافية المتمثمة بالتقاليد عمكما

عالـ االجتماع البريطاني، أف التحكالت االجتماعية الراىنة تضفي عمى " أنتوني غيدنز"
 ".2العصر الحالي سمات تميزه عما سبقو مف عصكر

، ىي إعادة تحديد منطؽ "غيدنز" السمة األساسية األكلى لمحداثة العالية، كفؽ "    إف 
الزماف كالمكاف في الحياة االجتماعية نتيجة التجسير المتزايد لمفجكة بينيما بفعؿ التطكر 

        حيث أشار إليو في ىذا الصدد . اليائؿ لتقنيات التكاصؿ اإلعبلمية الجديدة
، كاألمر المتضمف ىنا ىك اإلحساس "انضغاط الزماف كالمكاف"عمى أنو " ديفيد ىارفي"

                                                           
1  Philippe, Breton. Le Culte de l’internet: Une menace pour le lien social, la  découverte, 
Paris. 2000,p 96. 
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بانكماش المسافات مف خبلؿ االنخفاض الدراماتيكي في الكقت المستغرؽ، إما بصكرة 
فكرة انضغاط الزماف كالمكاف تمقي بظبلليا  عمى فكرة . مادية أك افتراضية الجتيازىا

. "تمديد العبلقات كالتفاعبلت االجتماعية
مما ال شؾ فيو أف ديناميات العكلمة أصبحت تؤثر في االتصاالت كالسياسة "   ك

كالشكؿ الجديد . كالثقافة التي أصبحت أكثر فأكثر ترابطا كاعتمادا متبادال في العالـ كمو
لمثقافة العالمية  المسيطرة عمييا بكاسطة النفكذ الغربي كاألمريكي، حيث يسيطر الميك 

كالفراغ عمى العالـ المتسع بكاسطة الصكرة االلكتركنية، حيث كصؿ األمر إلى حد تصكر 
 1."كالدة ىكية عالمية حيث يتصرؼ فييا المكاطف بكؿ حرية

ىناؾ سمات أساسية تميز البراديغـ المعرفي الجديد الناتج " أف "مانويل كاستمز"يرل ك   
مف تكنكلكجيا المعمكمات، إذ تتمثؿ في الدينامية المركزية التي يتميز بيا عصر 

 أف مجتمعاتنا تتمأسس باطراد حكؿ التعارض الثنائي "كاستمز"المعمكمات، بحيث يستنتج 
إذ تمثؿ الشبكة في الكاقع التشكيبلت التنظيمية الجديدة المبنية عمى . بيف الشبكة كالذات

أساس االستخداـ الكاسع لكسائؿ االتصاؿ المتشابكة، أما الذات أك النفس إلى األنشطة 
التي يحاكؿ الناس مف خبلؿ ممارستيا تأكيد ىكيتيـ في ظؿ التغير البنيكم الذم يمر 

بالعالـ، كالذم يتسـ بعدـ االستقرار الذم يتزامف مع تنظيـ األنشطة االجتماعية 
كفي ىذا المجاؿ تبرز تشكيبلت اجتماعية .  كاالقتصادية مف خبلؿ الشبكات الديناميكية

جديدة تتمحكر حكؿ اليكيات األكلية كالتي قد تككف دينية أك إثنية أك جيكية أك قكمية 
. "كمناط لمتركيز كالكالء

كاف ينظر إلى ىذه اليكيات باعتبارىا مف كجية النظر البيكلكجية أك االجتماعية "    
غير قابمة لمتغيير، كىي تقؼ بيذه الصكرة في تضاد مع التغيرات االجتماعية السريعة 
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اإليقاع، لكف ما يحدث عمى مستكل التفاعؿ بيف الشبكة كالذات، أدل إلى أف شرط 
. "الحياة اإلنسانية كالخبرة عمى مستكل العالـ يعاد تشكيميا بصكرة جذرية كعميقة

عمى أساس فرضية يرل فييا نشكء مجتمع شبكي " مانويل كاستمز"يقـك تحميؿ "    إذ 
فيك دكر اليكية في التطكر " كاستمز" جديد، أما االفتراض الثاني الذم كجو بحكث

كفي رأيو أف بناء اليكية في ذاتو ىك كاقع ديناميكي يتشكؿ في سياؽ . المجتمعي
كاليكية عنده ىي عممية بناء المعنى عمى أساس سمة ثقافية مفردة أك منظكمة . عبلئقي

 "1.مف السمات الثقافية كالتي تعطى بيا األسبقية عمى باقي المصادر المنتجة لممعنى
 المفكر العربي أف العالـ اليـك لـ يعد كما كاف عميو بعد النسؽ "عمي حرب"كد لقد أ"   ك

االتصالي الجديد كثكرة المعمكمات كالتكنكلكجيات الحديثة، كما أفرزتو مف مفاىيـ جديدة 
أثرت بشكؿ أك بآخر عمى مناحي الحياة االجتماعية خاصة بالنسبة لمشباب، فأصبح 

إقباليـ عمى ىذه التكنكلكجيا الحديثة يتزايد بكتيرة متسارعة دكف كعي أك معيار يسمح ليـ 
بالتمييز بيف إيجابياتيما كسمبياتيا، فاألزمة ىي لحظة تغيير كاختبلؿ تكازف عمى مستكل 

. "اليكية، كحتى عمى مستكيات أخرل كالسمكؾ كالقيـ
يخضع شباب المجتمع المعاصر في تنشئيـ لمؤثرات متعددة تكجييا مبادئ كأىداؼ "   ك

مختمفة، كربما متناقضة كال سيما أف المجتمع المعاصر يتميز بتعدد مؤسساتو كنمط 
حياتو فكجد الشباب المعاصر نفسو أماـ كضع مشتت كمبعثر سكاء في عالـ االقتصاد 
أك في النظاـ التربكم أك اإلعبلـ كغيرىا، كىذا كمو زاد مف عكامؿ القمؽ كاالضطراب 

كالفكضى لدييـ، مما أدل إلى كقكع الشباب في أزمات ثقافية كقيمية تيدد المجتمعات، 
 ".2كتقكض الجيكد المبذكلة لتنميتيا كتقديميا

تمر اليكية عبر سيركرة دائمة يتكسطيا بالضركرة مراحؿ تتميز باالستمرار "   ك
كالتكاصؿ أك االنقطاع كبتر كؿ ما لو صمة بيكيتنا الكطنية، فاالنتقاؿ مف رحمة إلى 
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أخرل يجد الشباب نفسو بيف متناقضات مف العيار الثقيؿ، بيف اليكية المحمية الكطنية 
التي تسعى لمحفاظ عمى المكركثات القكمية الكطنية كبيف كؿ ما تقدمو التكنكلكجيا 

 1."المتطكرة كالعالـ الرقمي
: العالقات االفتراضية ومستقبل العالقات الواقعية- 9

ثمة اختبلفات أساسية بيف المجتمع الكاقعي كالمجتمع االفتراضي الذم يتفاعؿ الشباب    "
عمى ساحتو، حيث يشير االختبلؼ األكؿ إلى أف تفاعبلت المجتمع الكاقعي تؤكد عمى 

يماءات تمعب دكرا في التفاعؿ، بينما تفاعبلت  التكاجد الجسدم، بما لمجسد مف إشارات كا 
المجتمع االفتراضي ذات طبيعة عقمية باألساس، إنو تفاعؿ بالصكر كالرمكز كمقاطع 

الفيديك، كتفاعبلت بيف شخصيات خيالية تخفي ذكاتيا أحيانا لتمارس اليركب، يضاؼ إلى 
ذلؾ أف التفاعؿ في المجتمع الكاقعي ىك تفاعؿ فكرم، الفعؿ كرد الفعؿ المباشر لو، بينما في 

المجتمع االفتراضي نجد أف االتصاؿ غير مباشر، قد يصبح رد الفعؿ انتقائيا كقد يصبح 
. "متأخرا كال فكريا

أبدل الدارسكف الميتمكف باستخدامات االنترنت كتكنكلكجيا االتصاؿ تخكفاتيـ مف "   كلقد 
إمكانية تأثر العبلقات االجتماعية بيف األفراد بفعؿ ظيكر ىذه الطرؽ كالقنكات الحديثة 

لبلتصاؿ التي قمبت التكاصؿ في المجتمع رأسا عمى عقب، بعد أف جعمت الحضكر الفيزيائي 
أك الحضكر االجتماعي كالتقارب الجغرافي كالتكافؽ الزمني كالتماثؿ الثقافي أمكرا ال يشترط 
تكفرىا إلقامة العبلقات االجتماعية بيف األفراد، حيث أصبح األفراد داخؿ البيئة االتصالية 
الجديدة يتمتعكف بقدرة عمى خمؽ فضاءات اتصالية افتراضية يمتقكف فييا ظرفيا كأسمكب 

 ".2تعبيرم جديد يمكنيـ مف التكاصؿ مع اآلخريف
 مكاقع التكاصؿ االجتماعي في الفضاء االلكتركني بحثا عف  عندما يبحر عبرمستخدـفاؿ   "

معمكمات مف مصادر متنكعة كعف عبلقات مف أنماط مختمفة، فإنو ليس مفصكال تماما عف 
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عكالمو المادية كما يبدك لمبعض، فإذا كانت الشاشة باعتبارىا كسيطا تقنيا، تحيؿ في أذىاننا 
سقاط إمكانية التفاعؿ المباشر، فإنيا تتيح لنا إمكانية استثمار مساحة  عمى معنى اإلخفاء كا 

. "حميمية، تككف أداتنا في تكصيؿ المعمكمات التي نرل أنيا ميمة كقيمة
ف كانا نعتمد فييا عمى الكجكد االفتراضي، فإنيا كثيرا ما "   ك ىذه المساحة الحميمة كا 

تتحكؿ إلى عبلقات رغـ طبيعتيا االفتراضية، إال أنيا ذات قكة كأىمية كبيرة في حياة العديد 
. "مف األشخاص الذيف لـ يعد بإمكانيـ الحياة بعيدا عف الشاشة المتصمة باالنترنت

لقد أدت تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كعمى رأسيا شبكة االنترنت كما تكفره مف مكاقع "   ك
لمتكاصؿ االجتماعي إلى تغيير جذرم كاضح في كيفية تشكؿ النسيج االجتماعي كبناء 
العبلقات االجتماعية، كما تغيرت المعايير التي تقاس عمى أساسيا متانة ىذه العبلقات 
مكانية استمرارىا، فبعد أف كاف في الماضي البعد الجغرافي يمعب دكرا كبيرا في تككيف  كا 

السكؽ،  )الفرد لعبلقاتو، أم أف التقارب الجغرافي أك االحتكاؾ اليكمي في مختمؼ األماكف
ىك الذم تككف  عمى أساسو ىذه الركابط االجتماعية، فقد أصبح  (...المدرسة، أماكف العمؿ

األمر مع التطكرات الحاصمة في تكنكلكجيات االتصاؿ كاالنترنت مختمفا تماما، فيمكف ألم 
ف كاف  شخص أف يتعارؼ مع أفراد مف مختمؼ أنحاء العالـ كيككف معيـ عبلقة، حتى كا 

. "بعيدا عنيـ جغرافيا كحتى إف لـ يمتؽ معيـ أبدا كجيا لكجو
 أف نفرؽ بيف العبلقات االفتراضية كالعبلقات الكاقعية مف خبلؿ  عمى العمـككيمكننا      

 : البعد األكؿ القرب الكظيفي كالبعد الثاني االتصاؿ كالتفاعؿبعدين أساسيين
أىمية القرب لبداية االحتكاؾ ": اإلنساف كالمكاف"جدلية العبلقة : القرب الكظيفي": البعد األول

- في عصر االنترنت القرب كىمي كال يتـ مف خبلؿ الفراغ المكاني–كاالتصاؿ االجتماعي 
. "المكاف االفتراضي بدال مف المكاف الكاقعي

تعتمد االتصاالت ": اإلنساف كالزماف"جدلية العبلقة : االتصاؿ كالتفاعؿ": البعد الثاني
، أما -حضكر يتـ مف خبلؿ زمف محدد كفي مكاف محدد-الكاقعية عمى االتصاؿ المباشر
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الحضكر في االنترنت غير متزامف كعف بعد بدال مف الحضكر المتزامف، فالتفاعؿ يككف في 
 ".أم مكاف كفي أم كقت

مع تزايد االعتماد عمى ىذه الفضاءات االفتراضية بدأت تتجمى العديد مف التساؤالت ؼ    "
حكؿ ما إذا كاف انتشار العبلقات االفتراضية الناتجة عف استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي 

يؤثر سمبا عمى نمط العبلقات االجتماعية الكاقعية، مما يؤدم إلى تراجعيا أك تبلشييا في 
 ".1المستقبؿ أك يساىـ في دعميا كتقكية ركابطيا

 ألبحاث Pew مفردة مف مستخدمي االنترنت تكصؿ كؿ مف مركز 895في دراسة عمى    ؼ
 كمشركع الحياة األمريكية Pew Research Center’s Internet"االنترنت 

American Life Project " عندما 2020 يعتقدكف بأنيـ في عاـ %85إلى أف 
سيقيمكف حياتيـ بصكرة عامة صداقاتيـ كعبلقاتيـ الزكجية كغيرىا مف العبلقات سيجدكف أف 

 عكس ذلؾ، %14االنترنت كاف ليا قكة إيجابية عمى عبلقاتيـ االجتماعية، في حيف يرل 
 عندما ينظركف إلى صداقاتيـ كعبلقتيـ الزكجية كغيرىا مف 2020كيعتقدكف بأنيـ في عاـ 

العبلقات سيجدكف أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي كاف ليا قكة سمبية عمى عبلقاتيـ 
 ".2االجتماعية الحقيقية

برؤية مستقبؿ نمط العبلقات اتجاىين أساسيين متعمقين أماـ ىذه التصكرات ظير     "
: االجتماعية عمكما في ظؿ انتشار العبلقات االفتراضية

: التواصل عبر المواقع االجتماعية يدعم العالقات االجتماعية:  األولاالتجاه

أصبحت مكاقع التكاصؿ االجتماعي أداة لتحقيؽ التكاصؿ ما بيف المستخدميف إذ    
استطاعت مكاقع التكاصؿ االجتماعي أف تتيح التفاعؿ بيف مختمؼ مككنات المجتمع مف "

خبلؿ خصائصيا المتنكعة كالقادرة عمى تمبية االحتياجات المختمفة لممستخدميف، إذ أف 
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العبلقات االجتماعية عمى االنترنت أك استخداـ الخدمات االلكتركنية لمتكاصؿ مع اآلخريف، 
كالتفاعؿ معيـ حكؿ االىتمامات أك النشاطات المشتركة في ظؿ عالـ افتراضي، يمكنو أف 

يقدـ كسيمة ممتازة لمتابعة اليكيات كتأسيس الصداقات الجديدة كتعزيز القديمة أيضا، 
 ". 1كممارسة األلعاب كالتشارؾ في األفكار

   كما ساىمت مكاقع التكاصؿ االجتماعي في الحفاظ عمى العبلقات االجتماعية كذلؾ 
التفاعؿ االجتماعي مع األىؿ كاألصدقاء الذم يساعد الفرد عمى إشباع "مف خبلؿ 

دراؾ الدعـ االجتماعي ". حاجاتو إلى االنتماء كالشعكر بالقرب النفسي كاالجتماعي كا 
كسيمة ىامة تعمؿ عمى إبقاء التكاصؿ بيف الفرد      "كتعتبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي 

ك األفراد البيئة المحيطة بو،  فمف يمتمككف شبكات مف العبلقات االجتماعية الجيدة 
يستخدمكف البريد االلكتركني كالمراسمة الفكرية لتدعيـ كالحفاظ عمى تمؾ العبلقات، كيرل 

الباحثكف أف التكاصؿ مف خبلؿ شبكة االنترنت يؤدم إلى تحسيف كزيادة العبلقات 
االجتماعية، كذلؾ بتحرير األشخاص مف المكاف المتكاجدكف فيو، إلى آفاؽ كاسعة في 

إذ تساعد مكاقع التكاصؿ االجتماعي المستخدـ عمى تخطي حاجز ". 2فضاء االنترنت
 .جغرافيا المكاف ككذا خمؽ فضاءات اجتماعية جديدة لمتكاصؿ عبرىا

أف " Aspden" أسبدن" ك " Katz" كاتز"كشفت نتائج دراسة "   كفي سياؽ متصؿ، 
التكاصؿ عبر الشبكة يزكد المستخدميف بمنفذ جديد لمتفاعؿ االجتماعي مع األىؿ 

فمكاقع التكاصؿ االجتماعي تدعـ ". 3كاألصدقاء الذم يحسف مف حياتيـ بشكؿ أك بآخر
العبلقات االجتماعية كتحقؽ لمفرد فرص مشاركة اىتماماتو كتطمعاتو عبر ىذا الفضاء 

 .الذم يسيؿ عممية التكاصؿ بيف األىؿ كاألصدقاء كيجعميا مترابطة فيما بينيا
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   كما نجد أف مكاقع التكصؿ االجتماعي تساىـ في بناء عبلقات اجتماعية جديدة كذلؾ 
خمؽ حكار كتكاصؿ كتفاعؿ بيف أفراد مختمفيف في اآلراء كاالنتماء الجغرافي "مف خبلؿ 

كاليكية الثقافية، كتحسف مف قدرات األفراد عمى تككيف عبلقات اجتماعية جديدة مع 
قامة عبلقات  مستخدمي الشبكة، التي تتطكر في أحياف كثيرة إلى مقابمتيـ شخصيا كا 

كبذلؾ تساىـ في دعـ العبلقات الكاقعية كتعزيزىا كتكطيد العبلقة خاصة ". دائمة معيـ
 .في المجتمع الكاقعي

فرض التعكيض " Bargh" بارج"ك " Mickenna" "ميكنا"مف ىذا المنطمؽ كضع "   ك
، الذم يرل أف األفراد الذيف " Social compensation hypothesisاالجتماعي

ليست لدييـ عبلقات اجتماعية في الحياة، يتجيكف إلى االنترنت ليقيمكا عبلقات 
اجتماعية مع مستخدميف جدد تعكض غياب الصداقات في الكاقع، كمف ثـ تعطييـ 

 ". 1الفرصة لمتفاعؿ مع اآلخريف كالتعبير عف أنفسيـ بشكؿ كاضح

   إف مكاقع التكاصؿ االجتماعي تعتبر كقاعدة لتككيف العبلقات االجتماعية التي تجذب 
المستخدميف إلييا مف خبلؿ االىتمامات المشتركة التي تجمع بينيـ في الفضاء 

 .االفتراضي كالذم يشكؿ حياة افتراضية نشطة ذات ركابط ميمة

 :التواصل عبر المواقع االجتماعية يؤثر سمبا عمى العالقات االجتماعية:  الثانياالتجاه
نتيجة لبلستخداـ المتزايد مكاقع التكاصؿ االجتماعي في حياة الفرد كالتي غيرت مف نمط    

التكاصؿ االجتماعي إذ أصبح يميؿ أكثر إلى استخداـ ىذه المكاقع لمتكاصؿ مع غيره مف 
العالـ االفتراضي إذ أصبحت تكازم العبلقات الكاقعية في المجتمع المحمي، كىذا مف شأنو 

أف يؤثرا سمبيا عمى العبلقات االجتماعية الكاقعية كقد ينعزؿ عف محيطو االجتماعيف كبالتالي 
 .تقؿ نسبة احتكاكو بمف يحيطكف بو

                                                           
1

 .279حدادم كليدة، المرجع السابؽ، ص  



154 
 

تساىـ بشكؿ كبير في تكسيع اليكة كالفجكة االجتماعية "   كعميو فمكاقع التكاصؿ االجتماعي 
بيف األفراد عبر عزليـ كفصميـ عف بعضيـ البعض إذ يعتبر المجتمع االفتراضي مجتمعا 

ىذا ما أكده "ك ". 1انعزاليا فردانيا يتككف مف جماىير منعزلة كمنفصمة عف بعضيا البعض
الباحثكف عمى أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي تسبب إدمانا لدل مستخدمييا، تتشابو أعراضو 
كنتائجو الضارة مع أعراض كنتائج أم إدماف آخر، كتعاطي الخمكر أك المخدرات كىذا النكع 

، كىـ يعتبركنو عالميـ "2مف اإلدماف يؤدم إلى االنسحاب مف الكاقع االجتماعي أم العزلة
الحقيقي الذم يشبع حاجاتيـ كيمكنيـ مف تككيف عبلقات اجتماعية جديدة تغنييـ عف 

 . صداقاتيـ الفعمية في المجتمع المحمي
   إف ظيكر كانتشار مكاقع التكاصؿ االجتماعي قد أفرز العديد مف المشكبلت االجتماعية 

 L’ivresse de"يطمؽ مصطمح الثمالة االتصالية " فيميب بروتون" فنجد 
communication " عمى االستعماؿ المفرط ليذه الشبكات، كيؤكد عمى المخاطر المحتممة

كالجسيمة عمى التفاعؿ اإلنساني، التي تقكد األفراد إلى العزلة النفسية كاالجتماعية عف 
أف ىذه " Dominique Nora" دومينيك نورا" محيطيـ بفعؿ االستخداـ المفرط، كما يؤكد 

الكسائط االتصالية قد رسمت مجاال عبلقاتي جديد، مبني عمى االتصاؿ عف طريؽ 
فيزيقية، فأصبح األفراد افتراضييف -الحكاسيب كالشبكات، عكض االلتقاء بصكرة جسمانية

ككائنات حكارية كتابية، كىذا النمط الجديد مف االتصاؿ أثر عمى عممية التفاعؿ الفردم 
كالجماعي داخؿ المحيط األسرم، كداخؿ المحيط االجتماعي، فأصبح الفرد حبيسة غرفتو 

إذ يقمؿ التفاعؿ االفتراضي المفرط ". 3يتكاصؿ مع مبلييف مف أقرانو حبيسي الغرؼ أيضا
عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي مف تفاعبلت االتصاؿ الشخصي في العالـ الكاقعي ما بيف 

                                                           
1

 .91مرجع سبؽ ذكره، ص تكنولوجيا االتصال الحديثة وتأثيراتيا االجتماعية والثقافية، إبراىيـ بعزيز،  

2
، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، األردف، 1، طدراسة في التواصل االجتماعي: ثقافة االنترنتحممي خضر سارم،  

 .176، ص 2005
3
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األفراد كيسبب بذلؾ العزلة االجتماعية كيقمص مف العبلقات الكاقعية كيؤثر بشكؿ كبير أيضا 
 .عمى مستكل المشاركة مع أفراد األسرة

يجـز العديد مف الباحثيف بأف التكنكلكجيا الحديثة قد ساىمت في القضاء عمى يكاد "   إذ 
أكاصر العبلقات االجتماعية كاألسرية بشكؿ خاص، حيث أصبح الكثيركف يفضمكف الجمكس 

كبالتالي نحف . عكض الجمسات العائمية بيف األسرة الكاحدة لعالـ االفتراضي،اأماـ شاشات 
نتكاصؿ بالكسائؿ ذاتيا التي تضعؼ التكاصؿ فنظف أنيا كجدت لتحد المسافات، كالحاؿ أنيا 
تيدد العبلقات االجتماعية، كتحد مف الركابط بعدما أصبح مف السيؿ العثكر عمى الشخص 

تسبب مكاقع التكاصؿ "إضافة إلى ذلؾ ". 1في الفايسبكؾ عكض المقاء بو في الكاقع
االجتماعي إضعاؼ ميارات االتصاؿ لدل الفرد التي تساعده في مجاؿ االتصاؿ اإلنساني 

كتنمي لديو اإلحساس بالمسؤكلية تجاه غيره، كتقكم لديو سرعة البديية التي تمكنو مف 
، في حياتو اليكمية كالتي تمثؿ الركيزة األساسية في تسيير "2التعامؿ مع مختمؼ المكاقؼ

 .االتصاؿ االجتماعي
تأثير السمبي عمى التفاعؿ داخؿ األسرة، حيث اؿفمكاقع التكاصؿ االجتماعي ىي كجو مف "   

 ألبحاث االنترنت "Pew"يرل البعض حسب ما كشفت عنو دراسة أجراىا كؿ مف مركز 
Pew Research Center’s Internet" كمشركع الحياة األمريكية American Life 

Project بأف الكقت الذم يقضكنو في استخداـ االنترنت يسرؽ الكثير مف الكقت الذم 
يفترض أنو مخصص لمتكاصؿ كجيا لكجو، كاالنترنت في العادة تعزز عبلقات غير قكية، 

 كبالتالي ."ىذا إلى جانب أف الدخكؿ إلى االنترنت يعرض المعمكمات الشخصية إلى الخطر
 .انعداـ المشاركات االجتماعية الكاقعية

                                                           
1 Sfez Lucien, la communication, édition presses universitaires de France, collections- Que 
sais-je ?, 2010, p 39.  

2
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 الكصكؿ إلى اتجاه كسط نستطيع تشكيؿمف خبلؿ ىذيف االتجاىيف "   يمكف القكؿ بأنو 
يدعـ التفاعؿ عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي مف خبلؿ المجتمع االفتراضي الذم تتيحو ىذه 
األخيرة، كلكف عمى أف يدرؾ المستخدـ طبيعة االستخداـ األمثؿ فيحافظ عمى التفاعؿ كجيا 
لكجو مع محاكلة دعمو كتطكيره مف خبلؿ ىذه المكاقع بدال مف االنسحاب الكمي مف الكاقع 

كلذا تكجب عمى الفرد عدـ ". 1مما يشكؿ مخاطر كبيرة عمى نمط العبلقات االجتماعية
االستخداـ العشكائي كغير المنتظـ لمكاقع التكاصؿ االجتماعي الذم يؤدم إلى الكثير مف 

السمبيات التي تؤثر بالدرجة األكلى عمى العبلقات االجتماعية لمفرد كتساىـ في انسحابو مف 
المجتمع المحمي كعدـ القدرة عمى التكاصؿ كالتفاعؿ مما يجعميـ منعزليف عف حياتيـ 

 . المادية
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: عرض وتحميل البيانات ومناقشة النتائج

 : سمات وخصائص العينة-أوال

 :توزيع وحدات العينة حسب متغير الجنس. 1

 : يوضح توزيع وحدات العينة حسب متغير الجنس)01(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 40,7% 61 ذكر 
 59,3% 89 أنثى

% 100 150 المجموع

 spss20 بناء عمى نتائج االستبياف كاعتمادا عمى برنامج :المصدر
مفردة مف فئتي الذككر كاإلناث، كما يكضحو الجدكؿ رقـ  (150)شممت الدراسة عمى    
فمف المبلحظ أف مفردات العينة تشيد تكزيعا ترتفع فيو نسبة الذككر عف نسبة جنس .01

بينما . (%59.33)مفردة، أم بمعدؿ (89)اإلناث، بما تمثؿ فيو الطائفة األكلى ما يربك عف
 .مفردة (61)يقابميا في ذلؾ  (%40.66)تمثؿ نسبة اإلناث

   إذا؛ يعد متغير الجنس عامبل ميما لقراءة أىـ المتغيرات التي تؤثر في طبيعة ردكد 
األفعاؿ التي تحمميا عينة الدراسة، ذلؾ أف نكع األسئمة المكجية إلى الطائفتيف؛ كانت مبررا 

 .كافيا لذلؾ الفارؽ النسبي بيف مككنات العينة
   كقد أشارت نتائج دراستنا الميدانية التي أجريناىا عمى مستخدمي مكقع التكاصؿ 

االجتماعي الفايسبكؾ الجزائرييف اختبلؼ إجابات جنس الذككر عف إجابات جنس اإلناث في 
 .بعض األسئمة مثمما سنكضحو الحقا

 

 

 

أنثى
ذكر59,3%

40,7%

ٌوضح توزٌع وحدات العٌنة ( 01)التمثٌل البٌانً رقم 
حسب متغٌر الجنس 
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 :أعمار المبحوثين من مستخدمي الفايسبوك. 2

 : يوضح فئات أعمار المبحوثين من مستخدمي الفايسبوك)02(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار السن
18-23 89 %59,3 
24-29 35 %23,3 
30-35 16 %10,7 
 6,7% 10  فما فكؽ35

% 100 150 المجموع
 spss20 بناء عمى نتائج االستبياف كاعتمادا عمى برنامج :المصدر

   يعتبر متغير تفاكت األعمار كتفاكتيا مف أىـ المؤشرات التي مف شأنيا أف تبيف فكارؽ 
فكمما بمغ الفرد مف السف عمرا متقدما إاّل كساعده ذلؾ في . اكتساب الخبرة في الحياة اليكمية

صقؿ نمكه الفكرم، السيما كأف الشباب كىك في ىذه المرحمة يمتاز بالحيكية كالطاقة 
كما تعتريو في ىذه . المتجددة كالقدرة عمى التعمـ كالمركنة في العبلقات اإلنسانية كاالجتماعية

المرحمة مف العمر مجمكعة مف التغيرات عمى المستكل البيكلكجي كالنفسي كحتى 
 .االجتماعي

     كتجدر اإلشارة إلى أف عينة البحث تتكزع عمى أربع فئات عمرية ابتداء بالفئة األكلى 
 سنة فما 35، انتياء إلى الفئة األخيرة التي جمعت مفرادات بمغ عمرىا 23 سنة إلى 18مف 
 :كعميو؛ كاف حريا بأف نمفصؿ تراكيب ىذه العينة كفؽ المعطيات التالية. فكؽ

 . سنة23 إلى 18تتراكح أعمارىـ مف  (%59.33)مبحكثا أم ما يعادؿ نسبة  (89) 

 . سنة29 إلى 24تتراكح أعمارىـ مف  (%23.33)مبحكثا بنسبة  (35)

 . سنة35 إلى 30تتراكح أعمارىـ مف  (%10.66)مبحكثا أم ما يربك عف نسبة  (16)

 

18-23 24-29 30-35 35 فوقفما

59,3%

23,3%

10.7%
6.7%

 ٌوضح فئات أعمار المبحوثٌن( 02)لتمثٌل البٌانً رقم ا
من مستخدمً الفاٌسبوك
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 . سنة فما فكؽ35تتراكح أعمارىـ  (%6.66)مبحكثيف أم ما يعادؿ نسبة  (10)

 :المستوى التعميمي لممبحوثين. 3

 : يوضح المستوى التعميمي لممبحوثين)03(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعميمي
% 0 0 متكسط
 6,7% 10 ثانكم

 74,0% 111 جامعي
 19,3% 29 دراسات عميا

 %100 150 المجموع
 spss20 بناء عمى نتائج االستبياف كاعتمادا عمى برنامج :المصدر

    يعد المستكل التعميمي أحد الركائز األساسية الفاعمة في تككيف شخصية الفرد كالذم 
فالمستكل التعميمي إذا؛ . يكسبو الميارات البلزمة التي تساعده عمى االندماج االجتماعي

يساعد الفرد عمى تكظيؼ معارفو كمكتسباتو العممية لتككيف ىكية شخصية مستقمة في خضـ 
ما يمميو الضمير الجمعي، سكاء كاف ذلؾ في كنؼ االتصاؿ الشخصي كالمباشر أك عف 

 .طريؽ سبؿ التكاصؿ المتاحة السيما ضمف مكاقع التكاصؿ االجتماعي

    كفي قراءة متأنية لمتغير المستكل التعميمي لممبحكثيف، فقد كقفنا عمى أف عددا كبيرا مف 
 ىـ مف خريجي الجامعات، كأف زىاء ،(%74)مفردة أم يعادؿ نسبة  (111)المبحكثيف 

بينما كقفنا عمى .  مف ذكم مستكل الدراسات العميا(%19.33)حالة بما يمثؿ نسبة  (29)
تجمعيـ مكاصفات متغير المستكل التعميمي  (%6.66)حاالت بمغت نسبتيا  (10)

مما يكحي إلى أف مستخدمي مكقع الفايسبكؾ في المجتمع . المنحصر في التعميـ الثانكم
الجزائرم في الكاليات المعنية بالدراسة يتكزعكف عمى مستكيات تعميمية طغى فييا المستكل 

إاّل أف ذلؾ ال يعد قاعدة ممزمة حتى نجـز عمى إثرىا أف . الجامعي عمى بقية المستكيات

 

متوسط ثانوي جامعً دراسات

علٌا

0% 6.7%

74%

19,3%

ٌوضح المستوى التعلٌمً ( 03)البٌان التمثٌلً رقم 
للمبحوثٌن 
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مكقع الفايسبكؾ تستقطب ذكم المستكل الجامعي في ظؿ كجكد مستكيات أخرل أك دكف 
 .مستكل تعميمي ممف ليـ اىتماـ بيذا التطبيؽ

الفئة مف خبلؿ مكقع أندركيد الجزائر  فيسبكؾ شركة    كحسب ما جاءت بو إحصائيات 
 1.الفيسبكؾ أغمبيا مف الفئة الجامعية، يمييا التبلميذ مف المرحمة الثانكية مكقع التي ترتاد

 

 :الحالة االجتماعية لممبحوثين. 4

 :الحالة االجتماعية لممبحوثين يبين )04(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية
% 72 108 أعزب
% 18.66 28 متزكج
% 7.33 11 مطمؽ
% 2 03 أرمؿ

 %100 150 المجموع
 spss20بناءا عمى نتائج االستبيان واعتمادا عمى : المصدر

                                                           
 عمى/https://www.android-dz.com/ar 10-01-2018 جانفي 10مكقع أندركيد الجزائر، تـ تصفحو يـك  1

 .18:15الساعة 

 

اعزب متزوج مطلق ارمل

72%

18,66% 7% 2%

ٌوضح الحالة االجتماعٌة ( 04)البٌان التمثٌلً رقم 
للمبحوثٌن

https://www.android-dz.com/ar/?s=%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.android-dz.com/ar/?s=%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.android-dz.com/ar/?s=%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.android-dz.com/ar/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9/
https://www.android-dz.com/ar/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9/
https://www.android-dz.com/ar/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9/
https://www.android-dz.com/ar/%20???
https://www.android-dz.com/ar/%20???
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أف حصة الشباب األعزب، ىي الطائفة )04(   يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ 
 في حيف بمغت .(%72)مبحكثا؛ بمعدؿ  (108)المييمنة عمى العينة، أم ما يربك عف 

، بينما بمغ عدد المطمقيف في كحدات (%18.66)مبحكثا بنسبة  (28)حصة المتزكجيف 
 .(%7.33)مبحكثا بنسبة  (11)العينة 

:     أم أف معظـ كحدات العينة ىـ مف فئة الشباب األعزب، كلعؿ ىذا يمنحنا فرصة لمقكؿ
أف ىذه النسب تعطينا إجابات صادقة كمكضكعية نسبيا عما تتمتع بو طائفة الشباب األعزب 

مف ممارسة حرية في دائرة العبلقات االجتماعية عبر مكقع الفايسبكؾ، بالمقابؿ تتكزع 
الحصص األقؿ استعماال ليذا التطبيؽ عمى باقي الفئات بدرجات متفاكتة ألسباب متعددة، 

لعؿ أبرزىا ىامش الحرية الذم يتمتع بو الشاب األعزب عمى خبلؼ فئة المتزكجيف 
الخاضعيف اللتزامات ضبطية أسرية كأخبلقية، بينما فئة المطمقيف كاألرامؿ فتحدىـ منطمقات 

 .أخبلقية كأخرل اجتماعية كعرفية

أغمب ُمرتادم ىذه الشبكة ىـ عّزاب  أف، فيسبوك شركةؿاإلحصائيات الجديدة      كحسب 
منيـ مف % 9مف ُمستخدمي الشبكة متزكجيف، % 29، كنسبة %49غير متزكجيف بنسبة 

فئة المخطكبيف، أمّا النسبة الباقية فيـ مف كضعكا حالة ُمرتبط عمى حساباتيـ بنسبة 
14%..1 

                                                           
 .18:15  عمى الساعة /https://www.android-dz.com/ar 10-01-2018 جانفي 10مكقع تـ تصفحو يـك 1

اعزب متزوج مطلق ارمل

72%

18,66% 7% 2%

ٌوضح الحالة االجتماعٌة ( 04)البٌان التمثٌلً رقم 
للمبحوثٌن

https://www.android-dz.com/ar/?s=%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.android-dz.com/ar/?s=%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.android-dz.com/ar/?s=%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.android-dz.com/ar/
https://www.android-dz.com/ar/
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 :األصل الجغرافي لممبحوثين. 5

 : يوضح األصل الجغرافي لممبحوثين)05(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار األصل الجغرافي
 61,3% 92 منطقة حضرية

 33,3% 50 منطقة شبو حضرية
 5,3% 08 منطقة ريفية

 %100 150 المجموع
 spss20 بناء عمى نتائج االستبياف كاعتمادا عمى برنامج :المصدر

مفردة مف المقيميف في المناطؽ الحضرية، كىـ  (92)   تكضح لنا بيانات الجدكؿ أعبله أف 
 ىـ (%33.33)حالة أم ما يمثؿ نسبة  (50)في حيف أف . (%61.33)يمثمكف ما نسبتو 

بينما يمثؿ المقيمكف بالمناطؽ الريفية نسبة . مف المقيميف في المناطؽ الشبو حضرية
 .مفردات (08)مف أصؿ  (5.33%)

 

حضرٌةمنطقة شبهمنطقة

حضرٌة

رٌفٌةمنطقة

61,3%
33,3%

5,3%

ٌوضح األصل الجغرافً ( 05)التمثٌل البٌانً رقم 
للمبحوثٌن 
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   إف اىتمامنا بيذا المتغير يرجع إلى أىمية استخداـ مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ 
لدل العديد مف الشباب بغرض التكاصؿ مع غير المتباعديف مكانيا، مف أم مكاف كفي أم 

كلكف سرعاف ما تنبؤنا فكارؽ االستخدامات حسب المناطؽ . كقت كبسيكلة كسرعة كبيرة
بكجكد مؤشرات عمى مدل اتساع رقعة شبكة االنترنت مف دكف ذلؾ، عمى الرغـ مف التطكر 
، فإف كثيرا مف المناطؽ النائية تعيش في عزلة ليس عف تطكرات  التقني الذم نشيده اليـك
نما لعجز الييئات المعنية مف إيصاؿ تدفؽ االنترنت إلى ىذه المناطؽ، ىذا مف  التقنية، كا 

كمف جية أخرل فإف سكادا عظيما مف سكاف المناطؽ النائية ال يزاؿ يعيش بمنظكمة . جية
الثقافة كالفكر كالعرؼ الذم ال يسمح لمفتاة أك الشاب لمدخكؿ في معترؾ يخؿ بأخبلقيات 

باإلضافة إلى سبب ميـ؛ كىك طبيعة نشاطات سكاف المناطؽ . كعرؼ المجتمع المحمي
 . النائية التي ليس ليا احتكاؾ قكم بمثؿ ىذه التطبيقات

 :فترة امتالك المبحوثين لحساب بموقع التواصل االجتماعي الفايسبوك. 6

 :يوضح مدة استخدام المبحوثين لموقع التواصل االجتماعي الفايسبوك (06)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار المدة
% 7.33 11 اقؿ مف سنة
% 28 42  سنكات3مف سنة إلى 

% 20.66 31  سنكات5 سنكات إلى 3مف 
% 42.66 64  سنكات5أكثر مف 
 %100 150 المجموع
  بناء عمى نتائج االستبياف :المصدر
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 ىي (%42.66)، يتضح أف نسبة 06    في محاكلة الستقراء الجدكؿ كالشكؿ البياني رقـ 
النسبة األعمى المتضمنة لممبحكثيف الذيف اشترككا في مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ 

 سنكات، كىذا ما يقكدنا لمرجكع إلى ذلؾ الركاج الذم القتو مختمؼ مكاقع 5منذ أكثر مف 
أما الفرد الجزائرم فمـ يفّكت ىذا الركاج . التكاصؿ االجتماعي منذ بدايات نشأتيا كانتشارىا

ليؤكد لنا أف المجتمع الجزائرم مف المجتمعات التي شيدت انفتاحا عمى التكنكلكجيا الحديثة 
بينما أكالئؾ الذيف لـ يزاكلك نشاط استخداـ مكقع التكاصؿ . كاالستفادة مف مختمؼ خدماتيا

بالمقابؿ . (%28) سنكات، فقدرت نسبتيـ بػ 3االجتماعي الفايسبكؾ إاّل في خبلؿ سنة إلى 
   كفي األخير ىناؾ .%20.66 سنكات نسبة 5 سنكات إلى 3بمغ مستخدمك الفايسبكؾ مف 

.   ممف استخدمكا مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ منذ أقؿ مف سنة فقط%7.33نسبة 
 المبحكثيف متغير أعمار طردية مع كال شؾ أف تفاكت ىذه النسب، يحيؿ إلى كجكد عبلقة

 .5، 4، 2كأصميـ الجغرافي كحالتيـ االجتماعية السالفة الذكر في الجدكؿ رقـ 

نجحت الشبكات االجتماعية في الجزائر الجمع بيف أصحاب في ىذا السياؽ 
مكانية تفعيؿ ىذه …طمبة اختصاص معيف،أساتذة، ميندسيف: االىتمامات المشتركة مثؿ ، كا 

سنةمناقل إلىسنةمن سنوات 3 إلىسنوات 3من 5 
سنوات

منأكثر سنوات 5

7,33%

28%

20,66%

42,66%

ٌوضح مدة استخدام المبحوثٌن لموقع التواصل االجتماعً الفاٌسبوك 06رقم الشكل البٌانً 
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الصداقات في تأسيس رأس ماؿ اجتماعي يمكف أف يتيح اإلمكانية لفرص تتأرجح مداىا بيف 
السياؽ الكاقعي كالسياؽ االفتراضي، كما أنيا تتيح فرصة لمتكاصؿ ليس فقط في إطار 

 "1.السياقات المحمية كلكف عمى الصعيد الدكلي

    كتبيف ىذه النتائج إف استخداـ الفايسبكؾ مف طرؼ الشباب يككف بشكؿ مكثؼ إذ 
كتجدر اإلشارة إلى أف عدد مستخدمي االنترنت . يستخدمكنو بشكؿ دكرم في حياتيـ اليكمية

 حسب ما جاء في 2017 إلى غاية نياية سنة 2000ك الفايسبكؾ قد أسفر خبلؿ سنة 
 .1،2،3 النتائج الممثمة في الشكؿ رقـ internet world stateمكقع 

بمغ عدد مستخدمي االنترنت في نياية internet world state    حسب ما جاء في مكقع 
 مستخدـ كبالنسبة لعدد مستخدمي مكقع الفايسبكؾ في 580 مميكف ك18، 2017سنة 

 2. مميكف مشترؾ في ىذا المكقع19 قد بمغ 2017الجزائر كمع نياية سنة 

 

                                                           
عمي : في– مقاربة سوسيولوجية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي - تكوين اليوية الرقمية لمشباب الجزائري،ساسي سفياف 1

 02/17بيركت، فعاليات المؤتمر الرقمي األكؿ لئلنسانيات كالعمـك االجتماعية، . رمقاربات حول اليوية والجند: (كآخركف)نزار ىاشـ 
 .58- 57،ص، ص2015أكت 

2
 مكقع مخصص لئلحصائيات التي تتعمؽ باالنترنت في جميع أنحاء العالـ مع إعطاء internet world state موقع 

 .20:30 عمى الساعة 2018 أفريؿ 21تفصيبلت لكؿ دكلة مف العالـ عمى حدل، تمت زيارة المكقع يـك 

 2017 إلى غاية نياية سنة 2000 يوضح إحصائيات مستخدمي االنترنت من سنة 1الشكل رقم 
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، ىذه النتائج تشمؿ 2017لعاـ الجزائر عف إحصائياتيا في فيسبكؾ أعمنت شركة   كما 
 مف طرؼ الجزائرييف باإلضافة إلى العدد النشط شيريان حكؿ ىذه استعماالالفئات األكثر 

 مميكف مستخدـ بنسبة 16 أكثر مف .الشبكة، مع أكثر الصفحات التي يزكرىا الجزائريكف
43%.1 

كأبانت اإلحصائيات الجديدة أف الُمستخدمكف النشطكف شيريان حكؿ المكقع يتراكح عددىـ    
نساء، كأكثرىـ % 35رجاؿ ك % 65 مميكف ُمستخدـ نشط شيريان، منيـ نسبة 20 ك 15بيف 

 سنة، حيث تشغؿ ىذه النسبة 24 ك 18مف الفئة الشبابية التي تتراكح أعمارىـ ما بيف 
                                                           

-https://www.android 18:15.10عمى الساعة -01-2018 جانفي 10مكقع أندركيد الجزائر، تـ تصفحو يـك  1
dz.com/ar/ 

  يوضح إحصائيات مستخدمي االنترنت والفايسبوك في الجزائر2الشكل رقم 

 

  يوضح إحصائيات مستخدمي االنترنت والفايسبوك في الجزائر 3الشكل رقم 

 

https://www.android-dz.com/ar/?s=%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.android-dz.com/ar/?s=%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.android-dz.com/ar/?s=%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.android-dz.com/ar/?s=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.android-dz.com/ar/?s=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.android-dz.com/ar/?s=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.android-dz.com/ar/
https://www.android-dz.com/ar/
https://www.android-dz.com/ar/
https://www.android-dz.com/ar/
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مف العنصر الرجالي، أما بالنسبة لمفئة الثانية % 38مف العنصر النسكم ك نسبة % 53
مف النساء، أّما لباقي الفئات % 32مف الرجاؿ ك % 39 سنة فتشغؿ 34 ك 25كىي ما بيف 

 .فيي بنسب قميمة

نأتي اآلف ألكثر الكاليات استعماالن ليذا المكقع فقد كاف النصيب األكبر لمعاصمة بنسبة    
 1.تمييا مدينة كىراف ثُـ قسنطينة ثـ سطيؼ، باتنة، كرقمة، كعنابة% 31

 
 

 
 

                                                           
 .نفس المكقع 1

  يوضح إحصائيات مستخدمي الفايسبوك حسب الواليات 4الشكل رقم 

 

  يوضح إحصائيات مستخدمي الفايسبوك حسب متغير الجنس 4الشكل رقم 
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 :الفروق في مدة استخدام موقع الفايسبوك حسب متغير الجنس. 7

 :يوضح الفروق في مدة استخدام موقع الفايسبوك حسب متغير الجنس (07)الجدول رقم 

                 الجنس
 مدة االستخدام

 المجموع إناث ذكور
%  ت%  ت%  ت

 %7.33 11 %7.86 07 %06.55 04 اقؿ مف سنة
 3مف سنة إلى 

 سنكات
10 16.39% 34 38.20% 44 29.33% 

 5 سنكات إلى 3مف 
 سنكات

09 14.75% 22 24.71% 31 20.66% 

 %42.66 64 %29.21 26 %62.29 38  سنكات5أكثر مف 
 %100 150 %100 89 %100 61 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

    يمكف التأكيد أف استخداـ مكقع الفايسبكؾ لدل الشباب يرتبط بعامؿ الجنس، فبعد أف 
كاف الفايسبكؾ حكرا عمى فئة الذككر، يبلحظ في اآلكنة األخيرة أف اإلناث ىف األكثر ترددا 

عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ، كىذا بالنظر إلى التغيرات االجتماعية 
كاالقتصادية كالثقافية التي يشيدىا المجتمع الجزائرم، كما تحقؽ مف تحكؿ في كضع المرأة 

بفعؿ عاممي التعميـ كالخركج إلى العمؿ، حيث أصبحت المرأة تتمتع بيامش مف الحرية 
 .مكنيا مف النفاذ إلى شبكات التكاصؿ االجتماعي

   مف خبلؿ الجدكؿ أعبله؛ يتضح أف اإلناث يشترككف في مكقع التكاصؿ االجتماعي 
مف اإلناث استخدمكا مكقع الفايسبكؾ  (%7.86)الفايسبكؾ أكثر مقارنة بالذككر، حيث نجد 

في تعامؿ المرأة مع إلى تطكر مؤشر العدالة كالمساكاة - تقديرنام ؼ– ذلؾأقؿ مف سنة،كيرجع
 مبعدما كاف ؼات اإلعبلـ كاالتصاؿم مف خبلؿ سيكلة نفادىا إلى تكنكلكجمالفضاء االفتراض

 .سنكات فارطة حكرا عمى الرجاؿ فقط
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مف اإلناث بدأكا  (%38.20)، كنسبة (%06.55)     في حيف كصمت نسبة الذككر إلى 
، (%16.39) سنكات في حيف تمثؿ نسبة الذككر3يستخدمكف المكقع منذ حكالي سنة إلى 

 سنكات، في حيف 5 سنكات إلى 3مف اإلناث يمتمككف ىذا الحساب مف  (%24.71)مقابؿ 
مف الذككر  (%62.29) سنكات ىـ 5الذيف يشترككف في المكقع منذ أكثر مف 

 .مف اإلناث (%29.21)ك

يرجع ىذا التبايف في سمكؾ الشباب مف الجنسيف فيما يتعمؽ بالكقت الحر في الفضاء     ك
االفتراضي يعكس جانبا مف التصكر التقميدم الذم كاف ينمط دكر المرأة في حدكد المنزؿ 

 .1لذلؾ ال غرابة أف تتعامؿ الفتاة مع الترفيو في حدكد ما ىك متاح في الفضاء المنزلي

 :الفروق في مدة استخدام موقع الفايسبوك حسب متغير السن- 8

 :يوضح الفروق في مدة استخدام موقع الفايسبوك حسب متغير السن (08)الجدول رقم 

        السن
 مدة االستخدام

 المجموع  فما فوق35 30-35 24-29 18-23
%  ت%  ت%  ت%  ت%  ت

 %7.33 11 %18.18 02 9.09% 01 %9.09 01 %63.63 07 اقؿ مف سنة

مف سنة إلى 
  سنكات3

36 81.81% 06 13.63% 00 0% 02 4.54% 44 29.33% 

 سنكات 3مف 
  سنكات5إلى 

14 45.16% 12 38.70% 05 16.12% 00 00% 31 20.66% 

 5أكثر مف 
 سنكات

32 50% 16 25% 10 15.62% 06 %9.37 64 42.66% 

 100% 150 %100 10 %100 16 %100 35 %100 89 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

                                                           
1

 .59، ص 2010تكنس، منشكرات جامعة صفاقس، . ن واالندماجيا التنشئة والتمكي قضايدراسات ف: شمالدركالحبيب  
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   كبعد أف فرغنا مف تحميؿ الفركؽ في مدة استخداـ مكقع الفايسبكؾ حسب متغير الجنس، 
ننتقؿ اآلف إلى تكضيح الفركؽ في مدة استخداـ مكقع الفايسبكؾ حسب متغير السف، مف 
منطمؽ أف ىذا المؤشر يعكس مستكل النضج العقمي كالنفسي كاالجتماعي كالعممي لدل 

 .الشباب، ككذلؾ نظرتيـ إلى الفايسبكؾ كالحكـ عميو

فالبيانات المشار إلييا في ىذا الجدكؿ تشير إلى أف ىناؾ فركقا كاضحة في مدة استخداـ    
،فالتأمؿ في معطيات الجدكؿ أعبله يكضح أف الفايسبكؾ حسب متغير السف لدل المبحكثيف

 سنة يمتمككف 23 إلى 18مف أفراد العينة المبحكثة الذيف أعمارىـ مف  (%7.86)نسبة 
 إلى 30أعمارىـ مف تتراكح حسابا عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ مقارنة بالذيف 

 سنة 35ممف أعمارىـ مف  (%20)، كنجد (6.25%) سنة، كالذيف قدرت نسبتيـ بػ 35
 سنة يشترككف أيضا في نفس 29 إلى 24ممف أعمارىـ مف  (%2.85)فأكثر، كنسبة 

كالمؤكد أف ىذه الفئة الشابة تعتبر األكثر إقباال عمى استخداـ الفايسبكؾ مف أجؿ . الحساب
التعارؼ، كالصداقة كتمضية الكقت، كما تتيح ليـ فرصة تقديـ أنفسيـ لآلخريف بكؿ حرية، 
كىذا ما يشبع لدل الشباب حاجات عاطفية كنفسية تعكضيـ عف االتصاؿ الشخصي الذم 

 .يفرض عمييـ قيكد معينة

 سنكات فتمثمت 3   في حيف أف الذيف بدأكا في استخداـ مكقع الفايسبكؾ مف سنة إلى 
ممف أعمارىـ  (%20) سنة، نسبة 23 إلى 18ممف أعمارىـ مف  (%40.44)نسبتيـ في 

كقد يرجع ذلؾ أف . سنة29 إلى 24ممف أعمارىـ مف  (%17.14) سنة فأكثر، ك35مف 
ىذه الفئة أكثر نضجا ككعيا بمحتكل العبلقات كالمحادثات التي تتـ عبر الفضاء االفتراضي، 

 مف أجؿ أمكر فكتضـ زمبلء العمؿ، أك أصدقاء الدراسة، أك أشخاص متزكجيف يتكاصمك
تتصؿ بحياتيـ اليكمية، كما أف ىكياتيـ معركفة، كتتميز عبلقاتيـ بالشفافية كالكضكح، عكس 

 .الفئات الشابة األخرل، ىكياتيـ غير محددة، كعبلقاتيـ يشكبيا الغمكض
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 سنكات فقدرت نسبتيـ بػ 5 سنكات إلى 3     أما نسبة الذيف أدلكا باستخداـ المكقع مف 
ممف أعمارىـ مف  (%34.28) سنة، كنجد 23 إلى 18تتراكح أعمارىـ مف  (15.73%)

 . سنة35 إلى 30ممف أعمارىـ مف  (%31.25) سنة، كنسبة 29 إلى 24

 سنكات فتمثمت 5   في حيف نجد أف الذيف يمتمككف حسابا عمى الفايسبكؾ منذ أكثر مف 
 (%45.71) سنة، 23 إلى 18ممف أعمارىـ مف  (%35.95)نسبتيـ عمى التكالي 
 35 إلى 30ممف أعمارىـ مف  (%62.05) سنة، ك 29 إلى 24أعمارىـ متراكحة مف 

 . سنة فأكثر35ممف أعمارىـ مف  (%60)سنة، كنسبة 

يسبكؾ بالجزائر أف الشباب الذيف تتراكح أعمارىـ اكيشير التصنيؼ العمرم لمستخدمي الؼ   
 في المائة أم ثمثي مستعممي ىذه الشبكة بالجزائر، تمييا 70 سنة يمثمكف نسبة 24 ك18بيف 

 كتشير اإلحصائيات أف نسبة الذيف تقؿ  المائة،م ؼ29.1 سنة بنسبة 34 ك25فئة ما بيف 
 '1. في المائة10.3 سنة بمغت 17أعمارىـ عف 

صفة التفاعمية كالخدمات التي تكفرىا ىذه المكاقع مجانيا تعد مف بيف د ىنا، أف ممكف التأؾم   
 أداء دكره في عففي ظؿ تأخر اإلعبلـ الرسمي ة متنكعة م استقطاب فئات عمرعكامؿ

 الشباب المنجذبكف نحك ىذه لدل فئةمناقشة المطالب المتجددة لشرائح المجتمع ال سيما 
 .التقنية الحديثة

 

 

 

                                                           
تـ تصفح المكقع بتاريخ .شبكات التواصل االجتماعي تتحول إلى ساحة سياسية موازيةعبد الرزاؽ بكالقمح كآخركف،  1

 https://www.echoroukonline.com: المكقع. صباحا 11:07 عمى الساعة 14/04/2018
 

https://www.echoroukonline.com/
https://www.echoroukonline.com/
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 :االسم الذي يظير بو المبحوث بموقع التواصل االجتماعي الفايسبوك. 9

يوضح االسم الذي اختاره المبحوثين الستخدام موقع التواصل  (09)الجدول رقم 
 :االجتماعي الفايسبوك

 النسبة المئوية التكرار طبيعة االسم
 40.66% 61 اسـ حقيقي

 31.33% 47 اسـ مستعار

مركب مف اسـ حقيقي 
 كآخر مستعار

42 %28 

 100% 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

حسب البيانات المكضحة في الجدكؿ أعبله اتضح أف أعمى نسبة مف المبحكثيف اختاركا    
أسمائيـ الحقيقية الستخداـ حساباتيـ في مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ بنسبة 

كالذيف  (31.33%)في حيف أف نسبة الذيف يدخمكف بأسماء مستعارة قدرت بػ ،(%40.66)
 .(28%)يستخدمكف مركب مف اسـ حقيقي كآخر مستعار فتمثمت نسبتيـ 

    إف دخكؿ الشباب في عبلقات افتراضية عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي بإخفاء االسـ 
كالظيكر باسـ مستعار أك مزيؼ، ككذا غيابو الفيزيائي كبعده الجغرافي كميا عكامؿ تدفع 

بالفرد إلى الكشؼ عف مكبكتاتو دكف أف يشعر بأدنى خطر، أك أف تككف ألفعالو االفتراضية 
 1.انعكاسات عمى حياتو الكاقعية، كبيذا يككف حرا في استخداـ االسـ الذم يراه مناسبا

بالقناع االفتراضي الذم يصنع المستخدـ مف خبللو شخصية " عمي محمد رحومة"   كيسميو 
الكتركنية افتراضية، تجسد فكرة ككنو شخصا رقميا كذلؾ عف طريؽ اسـ مستعار، كعادة ما 

                                                           
 .72، ص 2014، منشكرات الجدالكم، عماف، الشباب واالنترنتياميف بكدىاف،  1

 

40,66%

31,33%

28%

ٌوضح االسم الذي اختاره ( 09)رقم الشكل البٌانً 

المبحوثٌن الستخدام موقع التواصل االجتماعً الفاٌسبوك

حقٌقًاسم

مستعاراسم

حقٌقًاسممنمركب

مستعاراخرو
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فاألسماء المستعارة تتصؼ بسمات كتراكيب . تككف األسماء المستعارة معبرة أك متخيمة كذكية
 :متنكعة منيا

   قد تككف ىذه األسماء مركبة مف بعض حركؼ االسـ األصمي لمشخصية، أك يككف االسـ 
يدؿ عمى اىتماـ ما لدل الشخصية في كاقعيا الطبيعي أك رغبة ما، يريد أف يعرؼ بيا لدل 

 .اآلخريف

   كقد يككف اسما يجذب اآلخركف، كاسـ غريب مثبل أك مضحؾ كينـ عمى فكرة بينيا 
 .بحرؼ مميز أ يخمط في اسمو المستعار بيف حركؼ كبيرة كأخرل صغيرة

   كعميو إف استخداـ االسـ المستعار كقناع لمذات قد يساعد في التعبير عف النفس بصكرة 
أكبر لشعكر المرء بمسؤكلية خفية كابتعاده عف الكقكع في ركتيف الكاجبات كالقكاعد 

االجتماعية لمتعبير عف النفس، فعالـ الشبكة أتاح استخداـ القناع الرقمي بحيث يختار 
كيندمجكف في أنماط مختمفة مف  (األسماء، األعمار كاألدكار كالكظائؼ)المشارككف أقنعتيـ 
 1.العبلقات االجتماعية

لشباب قد ال يكشفكف عف ىكيتيـ الحقيقة داخؿ ىذا المجاؿ باستعارة إف اؼ   كتبعا لذلؾ، 
ألقاب كأسماء كصكر غير حقيقية كأحيانا استخداـ رمكز تدؿ عمى الفرح أك الحزف دكف 

كضع البركفيؿ الحقيقي لصكرة الشخص لمتعبير عف أفكارىـ فتصبح ىذه الرمكز المستعارة 
ىي التي تؤطر تصكرات كأفعاؿ األفراد المتكاصميف كىذا التداكؿ بيف اليكية الحقيقية كاليكية 
االفتراضية قد يشكؿ ىكيات متعددة قد تككف متناقضة أك مندمجة أك مشتتة، كقد ال تظير 
ىكية محددة ككاضحة، كما أنيا قد تؤدم إلى إعادة تشكيؿ ىكيات جديدة مطابقة لمكاقع 

. االفتراضي أك متصارعة معو

                                                           
 .144عمي محمد رحكمة، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
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أنو سرعاف ما تشظت الفردية إلى آالن توران    كمف جيتو يؤكد عالـ االجتماع الفرنسي 
ىشة، متقمبة، خاضعة لكؿ اإلعبلنات كالدعكات " أنا" عدة حقائؽ أظير لنا أحُد أجزائيا 

كصكر الثقافة الجماىيرية، بحيث لـ يعد الفرد سكل شاشة تعرض عمييا رغبات كحاجات 
إف الصكرة التي غالبا ما اسُتخدمت . كعكالـ خيالية مفبركة في مصانع االتصاالت الجديدة

لمتعرؼ بالحداثة ىي صكرة الفرد الذم ىذه الذم لـ يعد يتحدد بمجمكعات انتماء، كالذم 
يزداد ضعفا كال يجد في ذاتو ضمانا ليكيتو بعد أف بطؿ ككنو مبدأ كحدة كأصبح منقادا لما 

 .1يفمت مف دائرة كعيو

   كبالتالي فإف االغتراب اليكياتي الذم يعيشو الشباب بفعؿ تأثير شبكات التكاصؿ 
 'أدورنو'االجتماعي، ليس اغترابا اقتصاديا بالمعنى الماركسي، كال االغتراب الثقافي عند 

نما ىك اغتراب سيميائي متعمؽ بكيفية امتبلؾ الفاعؿ االجتماعي المصادر الرمزية ليكيتو  كا 
دكف نسخيا بسذاجة عف العكالـ المطركحة عميو مف طرؼ النسؽ، فما يتضمنو النسؽ مف 
 2.منطؽ أجيزة كأسكاؽ يعمؿ عمى قكلبة ذات الفاعؿ كتبضيعيا طيعة لبلنصياع كاالستيبلؾ

 

 

 

 

 
                                                           

، ص 2011ترجمة جكرج سميماف، بيركت، المنظمة العربية لمترجمة، . براديغما جديدة لفيم عالم اليوم: آالف تكريف 1
177. 

، إضافات المجمة تنشئة اليويات الفردية عند الشباب عبر الفضائيات االتصالية والمعموماتية، عادؿ بف الحاج رحكمة 2
الصادرة ببيركت عف الجمعية العربية لعمـ االجتماع، بالتعاكف مع مركز دراسات الكحدة العربية،  ،العربية لعمـ االجتماع
 .144-143 ص ،ص، 2010العدد التاسع،  شتاء 
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 :الفروق في طبيعة اإلسم المستخدم في موقع الفايسبوك حسب متغير الجنس. 10

يوضح الفروق في طبيعة اإلسم المستخدم في موقع الفايسبوك حسب  (10)الجدول رقم 
 :متغير الجنس

 لجنس          ا
 طبيعة 
 االسم 

 المجموع أنثى ذكر
%  ت%  ت%  ت

 40.66% 61 %26.37 24 %62,71 37 اسـ حقيقي
 31.33% 47 %42.85 39 13.55% 08 اسـ مستعار

مركب مف اسـ 
حقيقي كآخر 

 مستعار

14 %23.72 28 30.76% 42 %28 

 100% 150 %100 91 %100 59 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 ذكر اسميـ الذككرمف المبحكثيف (37)   مف خبلؿ اإلحصائيات المجدكلة، فقد اختار 
مف اإلناث، كىذا  (%26.37)، مقارنة بنسبة (%62,71)الحقيقي بما يعادؿ نسبة قدرت بػ 

ما يؤكد عمى أف استخداـ الفايسبكؾ محاط بإطار مف الجدية كالثقة مف طرؼ المبحكثيف، 
الرغبة في الظيكر بيكية حقيقية حتى يتعرؼ : كقد أرجع المبحكثيف ذلؾ لعدة أسباب منيا

 .عمييـ معارفيـ كأصدقائيـ بسيكلة كمف أجؿ كسب ثقة المتفاعميف معيـ في نفس الصفحة

مقارنة بنسبة الذككر  (%42.85)   كمف جية أخرل نجد أف نسبة اإلناث تفكقت بػ 
تستخدـ االسـ المستعار، كقد أرجع معظميـ األسباب في اختيار األسماء  (%13,55)

المستعارة إلى الرغبة في التصرؼ بكؿ حرية كىذا ما يتيحو مكقع الفايسبكؾ لممستخدميف 
خبلؿ االشتراؾ فيو، كمنيـ مف أراد أف ال يتعرؼ اآلخركف عف ىكيتيـ الحقيقية ككذا الرغبة 

 .في تقمص شخصية أخرل عبر مكقع الفايسبكؾ
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   أما فيما يخص االسـ المركب مف اسـ حقيقي كأخر مستعار فتمثمت نسبة المبحكثيف 
 .(23.72%)مقارنة بنسبة الذككر  (%30.76)اإلناث بػ 

   في ىذا السياؽ فإف الكثيريف ممف يسجمكف أنفسيـ ال يفيمكف مبدأ التكاصؿ كالتشابؾ، 
فيخفكف صكرتيـ كال يقدمكف أية معمكمات شخصية عنيـ لؤلصدقاء الذيف يدعكنيـ، فبل 

 ف الشخصية لممستخدميتيفصحكف عف ىكيتيـ كيكتفكف بالمبلحظة كباالطبلع عمى الصفحا
اآلخريف، ربما يخاؼ ىذا النمط مف المستخدميف مف أف يفكتيـ شيء ما، أك يعيشكف 

يكتفكف - طفكلتيـ مف جديد، حيث كانكا يكتفكف بالكقكؼ في ركف ما مف ساحة المدرسة
لكف أثبتت التجربة أف - بمراقبة زمبلئيـ كيكبحكف الرغبة في المعب معيـ أك حتى مكالمتيـ

خيار التخفي ليس باألمر السيء في بعض األحياف، إذا ما أخذت بعض التعميقات غير 
 1.البلئقة التي يكتبيا البعض بعيف االعتبار

 :تغيير أو الحفاظ عمى االسم المستخدم. 11

 :يوضح تغيير أو الحفاظ عمى االسم المستخدم (11)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار 
 %23.33 35 نعـ

 %76.66 115 ال

 %100 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 

                                                           
، مركز الكتاب األكاديمي، شبكات التواصل االجتماعي وتأثيرىا عمى جميور المتمقين، حسف السكداني كمحمد المنصكر 1

 .111، ص 2016 ،عماف

 

76.66%

23.33%

ٌوضح تغٌٌر أو الحفاظ على ( 11)التمثٌل البٌانً رقم 
االسم المستخدم

نعم ال
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   تقدـ القراءة األكلية لؤلرقاـ المبينة في الجدكؿ كالممثمة في الجدكؿ البياني أف 
مف المبحكثيف ال يقكمكف بتغيير اسميـ المستخدـ ضمف اشتراكاتيـ في  (%76.66)نسبة 

 (%23.33)مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ بؿ يحافظكف عميو، في حيف نسبة 
 .يغيركف االسـ المستخدـ في مكقع الفايسبكؾ

   كفي سؤالنا عف سبب المحافظة عمى االسـ أك تغييره فأرجع المبحكثيف سبب محافظتيـ 
 :عمى االسـ المستخدـ ضمف صفحة الفايسبكؾ إلى ما يمي

مبحكثا يحافظكف عمى االسـ المستخدـ بدافع تفضيؿ الظيكر بيكية حقيقية كحب  (20)   
مبحكثا كاف حتى يتعرؼ عمييـ أصدقائيـ  (18)المحافظة عمى االسـ الحقيقي، في حيف أف 

سببا لحفاظيـ عمى اسميـ المستخدـ، كمنيـ مف أرجع ذلؾ بسبب الحفاظ عمى العبلقة 
الزكجية كذلؾ بالنسبة لئلناث كعدـ حدكث مشاكؿ عائمية، أما مف ال يحبكف التغيير تمثؿ 

 .مبحكثا (18)عددىـ في

 (18):    أما المبحكثيف الذيف يحبكف تغيير أسمائيـ ضمف الصفحة أراجعكا ذلؾ إلى
مبحكثيف يحبكف التغيير كالتجديد باستمرار، منيـ مف يغير  (03)مبحكثا ال يحبكف التغيير، 

اسمو بحجة اإلعجاب باسـ آخر، كمبحكثيف فقط  يحباف التنكع ك كمبحكثيف بدافع حرية 
مبحكثيف يتجنبكف  (03)التصرؼ، كالبعض اآلخر لتجنب الكقكع في المشاكؿ، كمنيـ

 (04)االختراؽ لحسابيـ عبر المكقع،كآخركف يغيركنو بدافع التعرؼ عمى أشخاص جدد ك
 .مبحكثيف ال يجدكف سبب في تغييره
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سمائيم الحقيقية الستخدام موقع التواصل االجتماعي أسباب اختيار المبحوثين أل. 12
 :الفايسبوك

يوضح لماذا اختار المبحوثين أسمائيم الحقيقية الستخدام موقع  (12)الجدول رقم 
 :التواصل االجتماعي الفايسبوك

 النسبة المئوية التكرار األسباب
الرغبة في الظيكر بيكية 

 حقيقية
41 27.33% 

حتى يجدؾ معارفؾ 
 كأصدقائؾ بسيكلة

29 19.33% 

 %7.33 11 حتى تحظى بثقة المتفاعميف
  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 
   أرجع المبحكثيف اختيارىـ ألسمائيـ الحقيقية في اشتراكاتيـ ضمف مكقع التكاصؿ 

، كحتى (%27.33)االجتماعي الفايسبكؾ رغبة منيـ في الظيكر بيكيتيـ الحقيقية بنسبة 

بهوٌةالظهورفًالرغبة

حقٌقٌة

معارفكٌجدكحتى

بسهولةوأصدقائك

بثقةتحظىحتى

المتفاعلٌن

50,61%
35,80%

13,58%

ٌوضح لماذا اختار المبحوثٌن أسمائهم ( 12)رقم الشكل البٌانً 
الحقٌقٌة الستخدام موقع التواصل االجتماعً الفاٌسبوك
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يجدىـ معارفيـ كأصدقائيـ بسيكلة مف خبلؿ إدراج أسمائيـ كالبحث عنيـ كذلؾ بنسبة 
  .(%7.33)، كأيضا حتى يحظكا بثقة المتفاعميف معيـ مثمتيا نسبة (19.33%)

    أما أكلئؾ الذيف يختاركف اسما مستعارا ضمف حساباتيـ عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي 
الفايسبكؾ، فإنيـ يككنكف عادة ممف المتحفظيف كالحذريف كالحريصيف عمى إخفاء أسمائيـ 

كمعمكماتيـ الخاصة كحتى ىكيتيـ الحقيقية، بالمقابؿ يفضؿ آخركف استخداـ اسما مركبا مف 
 . اسـ حقيقي كاسـ مستعار

 :نظرة المبحوثين إلى الشباب الذين يستخدمون أسماء حقيقية. 13

 :يوضح نظرة المبحوثين إلى الشباب الذين يستخدمون أسماء حقيقية (13)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار نظرة الشباب
 %16 24 نظرة عادية

 12.66% 19 حرية شخصية
 %4 06 أكثر جدية كتميز

 %3.33 05 نظرة احتراـ كتقدير
 %11.33 17 شخصية قكية

 %12.66 19 صرحاء كجريئيف
 %5.33 08 نظرة إيجابية
 %0.66 01 غير عادم

 %14 21 ثقة في النفس
 %20 30 ممارسة ىكية حقيقية عمى العالـ االفتراضي

 %100 150 المجموع
  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر
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:                  كفيما يخص سؤالنا عف تبرير ذلؾ أفرزت النتائج المكضحة في الجدكؿ التالي
نظرتيـ  (%16)تفضؿ ممارسة ىكيتيا الحقيقية عبر العالـ االفتراضي، نسبة  (%20)نسبة 

مف الشباب لدييـ ثقة  (%14)عادية لمشباب الذيف يستخدمكف أسمائيـ الحقيقية، نسبة 
صرحاء  (12.66%)بأنفسيـ مف خبلؿ استخداـ أسمائيـ الحقيقية، ك بنسبة متساكية 

نظرة  (%5.33)لدييـ شخصية قكية، كنسبة  (%11.33)كجريئيف كحرية شخصية، نسبة 
نظرة احتراـ كتقدير،  (%3.33)شباب أكثر جدية كتميز، كنسبة  (%4)إيجابية، كنسبة 

 .ينظركف إلييـ عمى أنيـ أشخاص غير عادييف (%0.66)كنسبة 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

عادٌةنظرة

شخصٌةحرٌة

وتمٌزجدٌةأكثر

وتقدٌراحترامنظرة

قوٌةشخصٌة

وجرٌئٌنصرحاء

إٌجابٌةنظرة

عاديغٌر

النفسفًثقة

االفتراضًالعالمعلىحقٌقٌةهوٌةممارسة

 يوضح نظرة المبحوثين إلى الشباب الذين يستخدمون أسماء حقيقية (13) رقم التمثيل البياني
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أسباب اختيار المبحوثين أسماء مستعارة الستخدام موقع التواصل االجتماعي . 14
 :الفايسبوك

يوضح لماذا اختار المبحوثين أسماء مستعارة الستخدام موقع التواصل  (14)الجدول رقم 
 :االجتماعي الفايسبوك

 النسبة المئوية التكرار األسباب
الرغبة في تقمص شخصية 

 أخرل غير شخصيتؾ
02 1.33% 

الرغبة في التصرؼ بكؿ 
 حرية

42 28% 

حتى ال يتعرؼ اآلخركف 
 عف ىكيتؾ الحقيقية

40 26.66% 

 %00 00 لتككيف عبلقات غرامية 

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 

%1,33

%28 %26,66

0%

شخصٌةتقمصفًالرغبة

شخصٌتكغٌرأخرى

حرٌةبكلالتصرففًالرغبة عناآلخرونٌتعرفالحتى

الحقٌقٌةهوٌتك

غرامٌةعالقاتلتكوٌن

ٌوضح لماذا اختار المبحوثٌن أسماء مستعارة ( 14)التمثٌل البٌانً رقم 
  الستخدام موقع التواصل االجتماعً الفاٌسبوك



183 
 

كمف خبلؿ سؤالنا المطركح حكؿ لماذا يستخدـ المستخدمكف أسماء مستعارة في اشتراكاتيـ    
 مف (%28)عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ، فقد أجابت النسبة المقدرة بػ  

المجمكع الكمي لممبحكثيف بأنيا تستخدـ أسماء مستعارة رغبة منيـ في التصرؼ بكؿ حرية، 
مف أجؿ أف ال يتعرؼ اآلخركف عف ىكيتيـ الحقيقية،  (%26.66)في حيف تمثمت نسبة 

اختار المبحكثيف اسما مستعارا رغبة منيـ في تقمص شخصية أخرل غير (%1.33)كبنسبة 
 . شخصيتيـ الحقيقية

   كبالتالي فإف اليكية االفتراضية التي ينشئكنيا مف خبلؿ استخداـ مكقع التكاصؿ 
االجتماعي يسعكف مف خبلليا إقناع المشتركيف معيـ بيكيتيـ المزيفة كالتبلعب بيا مف أجؿ 

أف يدفع المتفاعميف معو إلى التعامؿ معيـ عمى أساس ىذه اليكية المصطنعة، كتفادم 
 .المشاكؿ مع اآلخريف، ألسباب عائمية

   كبالتالي فإف اليكية االفتراضية التي ينشئيا الشباب مف خبلؿ استخداـ مكقع التكاصؿ 
االجتماعي يسعكف مف خبلليا إقناع المشتركيف معيـ بيكيتيـ المزيفة كالتبلعب بيا مف أجؿ 

 .أف يدفع المتفاعميف معو إلى التعامؿ معو عمى أساس ىذه اليكية المصطنعة

   كمف خبلؿ استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي التي تحقؽ لمشباب رغباتيـ كحاجاتيـ 
التي ال يستطيعكف تحقيقيا عمى أرص الكاقع كمف ىنا تسمح ليـ بإنشاء ىكية خاصة بيـ 

سكاء كانت حقيقية أك مزيفة فيي في نظرىـ تشبع حاجاتيـ النفسية كاالجتماعية كتمكنيـ مف 
 .بناء عبلقات اتصالية مع مف يرغبكف كيثبتكف مف خبلليا ذكاتيـ

   إذ يتجو الشباب مف خبلؿ إخفاء ىكياتيـ الحقيقية ضمف مكاقع التكاصؿ االجتماعي إلى 
البحث عف اليكية الشخصية، كالتمرد عمى المجتمع لمفت االنتباه كتأكيد الذات، سيما أف 
مرحمة الشباب كما أكدت ذلؾ الدراسات النفسية كالسمككية تتسـ بتحكالت نفسية كاجتماعية 
كجسدية تجعؿ الشباب غير متكازف نسبيا كمف ثمة عرضة لمتقمبات التي قد تككف مفاجئة، 
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فيميمكف إلى التكارم كراء تعددية الذات كاليكيات، كيستحدثكف ىكيات متعددة كألسباب 
 1.مختمفة

 :نظرة المبحوثين إلى الشباب الذين يستخدمون أسماء مستعارة. 15

الذي يوضح نظرة المبحوثين إلى الشباب الذين يستخدمون أسماء  (15)الجدول رقم 
 :مستعارة

 النسبة المئوية التكرار نظرة الشباب
 11.33% 17 عدـ الرغبة في الظيكر بيكية حقيقية

 12% 18 نظرة عادية
 25.33% 38 حرية شخصية

 02% 03 المحافظة عمى السمعة
 %14.66 22 قمة الثقة في النفس

 0.66% 01 أقؿ كعيا كشعكرا بالمسؤكلية 
 02% 03 لمحفاظ عمى الخصكصية 

 08% 12 التبلعب بالشخصية كحب التخفي
 2.66% 04 ليس لدييـ شخصية قكية 

 2.66% 04 أشخاص غامضكف
 6.66% 10 تقمص شخصية أخرل
 %10 15 لدييـ أسبابيـ الخاصة

 0.66% 01 ىركب مف الكاقع
 0.66% 01 نظرة سمبية

 0.66% 01 شباب يتمتع بالحيطة كالحذر
 %100 150 المجموع
  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

                                                           
 .54ياميف بكدىاف، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
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يمنح حرية االختيار لممستخدميف أف يفصحكا " الفايسبكؾ"   إف الفضاء االتصالي الجديد 
عف ىكياتيـ الفعمية، أك يتكتمكا عنيا، فيتيح ليـ إمكانية اتخاذ ىكيات كأسماء مستعارة، في 
ىذه الحالة يميؿ الشباب إلى التستر خمؼ أسماء كصكر مستعارة غير حقيقية أثناء عممية 

 1.االتصاؿ

تبيف لنا أف نظرة المستخدميف لمشباب  (15)   كفي قراءة إحصائية لبيانات الجدكؿ رقـ 
يركف أف الشباب لدييـ حرية  (%25.33)الذيف يستخدمكف أسماء مستعارة أف نسبة 

الذيف ليس  (%14.66)شخصية في اختيار أسمائيـ عبر صفحتيـ الخاصة، تمييا نسبة 
نظرتيـ عادية إلى ىؤالء الشباب، كنسبة  (%12)لدييـ ثقة في النفس، ثـ تمييا نسبة 

لدييـ أسبابيـ  (%10)ليس لدييـ الرغبة في الظيكر بيكية حقيقية، ثـ نسبة  (11.33%)
يركف أنيـ يحبكف التبلعب (%8)الخاصة في استخداـ أسماء مستعارة، كتمييا نسبة 
يحبكف تقمص شخصية أخرل  (%6.66)بشخصيتيـ كالتخفي عبر ىكية افتراضية، ثـ نسبة 

يركف أف الشباب ليس لدييـ شخصية قكية  (%2.66)حسب نظرة الشباب، كبنسبة متساكية 
بنسبة متتالية يشعركف بأنيـ يحبكف  (%2)كأنيـ بنسبة ليـ أشخاص غامضكف، ككذا نسبة 

الحفاظ عمى خصكصيتيـ كيريدكف المحافظة عمى سمعتيـ مف خبلؿ استخداـ أسماء 
ليـ نظرة سمبية حكؿ ىؤالء الشباب، كيعتبركنيـ  (%0.66)مستعارة، ككذا بنسبة متساكية 

أقؿ كعيا كشعكرا بالمسؤكلية، كيحبكف اليركب مف الكاقع مف خبلؿ االسـ المستعار، كفي 
 .نظر البعض اآلخر يركف أنيـ شباب يتمتع بالحيطة كالحذر

   أما عف الفركؽ في اختيار اسما حقيقيا أك اسما مستعارا حسب متغير الجنس فيكضحيا 
 :الجدكؿ التالي

يوضح الفروق في االسم الذي اختاره المبحوثين الستخدام مواقع  (16)الجدول رقم 
 :التوصل االجتماعي الفايسبوك حسب متغير الجنس

                                                           
 .52ياميف بكدىاف، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
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        االسم المختار
 الجنس

 المجموع مستعار حقيقي
%  ت%  ت%  ت

 %100 45 %17.02 08 %60,65 37 ذكور 
 %100 63 %82.97 39 %39.34 24 إناث

 %100 108 %100 47 %100 61 المجموع
  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

   تكضح لنا اإلحصائيات المجدكلة سابقا أف نسبة معتبرة جدا مف الذككر تقدر بػ  
تستخدـ اسما حقيقيا في مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ مقارنة بنسبة مف  (60,65%)

الرغبة في الظيكر بيكية : ، كقد أرجع المبحكثيف ذلؾ لعدة أسباب منيا(%39.34)اإلناث 
حقيقية كذلؾ مف خبلؿ التعامؿ مع أشخاص حقيقييف مكجكديف في الكاقع تربطيـ عبلقة 

صداقة كأنيـ ال يجدكف داعي الستخداـ أسماء مستعارة كذلؾ حتى تسيؿ عممية إيجادىـ مف 
 .طرؼ األشخاص الذيف يعرفكنيـ في الكاقع كلكسب ثقة المتعامميف معيـ عبر المكقع

  مقارنة بالذككر بنسبة (%82.97)   كمف جية أخرل نجد أف نسبة اإلناث تفكقت  بػ 
كقد أرجع معظميـ األسباب في اختيار األسماء المستعارة حتى ال يتعرؼ .(17.02%)

 .اآلخركف عمى ىكيتيـ الحقيقية
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 :طبيعة السن المصرح بو من قبل المبحوثين. 17

 :يوضح طبيعة السن المصرح بو من قبل المبحوثين (17)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار طبيعة السن
 %88 132 سف حقيقي

 %12 18 سف آخر 

 %100 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 
مف المبحكثيف سنيـ الحقيقي الستخداـ حساباتيـ في مكقع  (150)مف بيف  (132)   اختار 

مف بيف  (%12)، أما النسبة المتبقية المقدرة بػ (%88)التكاصؿ االجتماعي بنسبة قدرت بػ 
 .مبحكثا فقد اختاركا سف غير حقيقي في اشتراكاتيـ ضمف مكقع الفايسبكؾ (18)

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

سن حقٌقً

سن آخر

ٌوضح طبٌعة السن المصرح به من طرف ( 17)الشكل البٌانً رثم 
المبحوثٌن
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 :استخدام المبحوثين لسنيم الحقيقي حسب متغير الجنس. 18

 :يوضح استخدام المبحوثين لسنيم الحقيقي حسب متغير الجنس (18)الجدول رقم 

              طبيعة السن
 الجنس

 المجموع مستعار حقيقي
%  ت%  ت%  ت

 %40 60 38.89% 7 40.15% 53 ذكور 
 %60 90 61.11% 11 59.85% 79 إناث

 %100 150 %100 18 %100 132 المجموع
  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

   تكضح لنا البيانات المجدكلة سابقا أف نسبة كبيرة جدا مف اإلناث تقدر بػ 
تستخدـ سنا حقيقيا في مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ مقارنة بنسبة (%59.85)
 .مف الذككر (%40.15)

مقارنة بنسبة الذككر  (61.11%)   كمف جية أخرل نجد أف نسبة اإلناث تفكقت بمقدار 
 .تستخدـ سنا مستعارا (%38.89)

    كعميو نسجؿ فكرقا دالة إحصائيا بيف الذككر كاإلناث في استخداميـ لسنيـ الحقيقي أك 
لسف مستعار في اشتراكاتيـ عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ، حيث نجد تقارب في 

 .النسب بيف كبل الجنسيف في استخداـ السف الحقيقي كالمستعار
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 :استخدام المبحوثين لسنيم الحقيقي حسب متغير السن. 19

 :يوضح استخدام المبحوثين لسنيم الحقيقي حسب متغير السن (19)الجدول رقم 

 السن       
 طبيعة 
 السن

 فما 35 30-35 24-29 18-23
 فوق

 المجموع

%  ت%  ت%  ت%  ت%  ت
% 7 %88.88 16 %85.29 29 %89.89 80 سف حقيقي

77.7
7 

132 88% 

سف 
 مستعار

9 10.11% 5 14.70% 2 11.12% 2 22.2
2% 

18 12% 

100 9 %100 18 %100 34 %100 89 المجموع
% 

150 %100 

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

   إف التأمؿ في معطيات الجدكؿ أعبله يكضح أف نصؼ أفراد العينة المبحكثة 
 سنة يصرحكف بسنيـ الحقيقي في 23 إلى 18الذيف أعمارىـ تتراكح بيف  (89.89%)

 إلى 24استخداـ مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ مقارنة بالذيف أعمارىـ متراكحة مف 
مبحكثا مف أفراد العينة أعمارىـ ما  (16)، كنجد (%85.29) سنة الذيف قدرت نسبتيـ بػ 29
 سنة 35ممف أعمارىـ مف  (77.77%)، كنسبة (%88.88) سنة بنسبة 35 إلى 30بيف 

 .فما فكؽ يستخدمكف سنيـ الحقيقي في اشتراكاتيـ عبر المكقع

    في حيف أف الذيف يقكمكف بذكر سنيـ المستعار في مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ 
 (5) سنة، 23 إلى 18تتراكح أعمارىـ مف  (%10.11)أفراد مف العينة بنسبة  (9)فنجد 

 29مبحكثيف ممف أعمارىـ متراكحة ما بيف  (2) سنة، 29 إلى 24مبحكثيف أعمارىـ ما بيف 
 . سنة فأكثر35ممف أعمارىـ مف  (%22.22)، كنسبة (%11.12) سنة بنسبة 35إلى 

 .    حيث يتحكـ متغير السف في مدل تصريح الشباب لسنيـ الحقيقي
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 :أسباب إخفاء المبحوثين لسنيم الحقيقي. 20

 :يوضح أسباب إخفاء المبحوثين لسنيم الحقيقي (20)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار األسباب
 %8 12 تجنب المضايقات

تسييؿ التكاصؿ كاالحتكاؾ 
 بالغير

04 2.66% 

 %1.33 02 الترفيو كالتسمية
 %00 00 الرفض
  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 
   في سؤالنا عف سبب إخفاء المبحكثيف لسنيـ الحقيقي عمى مكقع الفايسبكؾ أجابت نسبة 

مف المبحكثيف أنيـ يبرركف سبب إخفائيـ لسنيـ الحقيقي ىك تجنب المضايقات التي  (8%)
يفعمكف ذلؾ  (%2.66)قد يتعرض ليا المبحكثيف حيف التصريح عف سنيـ الحقيقي، بينما 

مبررىـ إلخفاء سنيـ ىك الترفيو  (%1.33)بدافع تسييؿ التكاصؿ كاالحتكاؾ بالغير، ك نسبة 
 .كالتسمية ال غير

المضاٌقاتتجنب
التواصلتسهٌل

بالغٌرواالحتكاك والتسلٌةالترفٌه
الرفض

8%

%2,66

%1,33
%5

أسباب إخفاء المبحوثٌن لسنهم الحقٌقً ( 20)التمثٌل البٌانً رقم 
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 :الفروق في أسباب تصريح المبحوثين بسنيم الحقيقي حسب متغير الجنس. 21

يبين الفروق في أسباب تصريح المبحوثين بسنيم الحقيقي حسب  (21)الجدول رقم 
 :متغير الجنس

             طبيعة الجنس
 األسباب

 المجموع إناث ذكور
%  ت%  ت%  ت

 %66.66 12 63.63% 7 71.42% 5 تجنب المضايقات
تسييؿ التكاصؿ 
 كاالحتكاؾ بالغير

1 %14.28 3 %27.27 4 %22.22 

 %11.11 2 9.09% 1 14.28% 1 الترفيو كالتسمية
 %0 0 0 0 0 0 الرفض

 %100 18 %100 11 %100 07 المجموع
  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

مف المبحكثيف اإلناث تمثمت  (7)   إف التأمؿ في معطيات الجدكؿ أعبله تكضح جميا أف 
السبب  (71.42%)مبحكثيف نسبتيـ قدرت بػ  (5)أك مف الذككر(63.63%)نسبتيـ في

المباشر إلخفاء سنيـ الحقيقي مف خبلؿ اشتراكاتيـ عبر مكقع التكاصؿ االجتماعي 
الفايسبكؾ ىك تجنب المضايقات الذيف يتعرضكف ليا مف طرؼ اآلخريف، في حيف نسجؿ 

الذككر فيفعمكف ذلؾ بدافع تسييؿ  (14.28%)مف اإلناث أكثر مف  (27.27%)نسبة 
التكاصؿ كاالحتكاؾ بالغير فيـ يريدكف بذلؾ تحقيؽ ىذا الدافع فيـ يحاكلكف أف يتعرؼ عمييـ 

 .اآلخركف الذيف يقاربكنيـ في نفس السف، في حيف نجد ىناؾ تعادؿ بالنسبة لمذككر كاإلناث

   كعميو نسجؿ فركقا دالة إحصائيا بيف الذككر كاإلناث في أسباب استخداميـ لعمرىـ 
الحقيقي عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ حيث نجد أف فئة اإلناث ىي التي تخفي 

 .أسمائيا مقارنة بالذككر
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 :مدى حقيقية التصريح بالجنس. 22

 :مدى حقيقية التصريح بالجنس (22)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار التصريح
 %97.33 146 جنس حقيقي

 %02.66 04 جنس آخر 

 %100 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 
مف المبحكثيف يصرحكف بجنسيـ الحقيقي الستخداـ  (150)مف بيف  (146)   اختار 

، كىذا ما (%97.33)حساباتيـ في مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ بنسبة قدرت بػ 
يؤكد عمى أف استخداـ مكقع الفايسبكؾ محاط بإطار مف الجدية كالثقة مف طرؼ المبحكثيف، 

جنسيـ الحقيقي كال يصرحكف بو في البيانات  (%02.66)مبحكثيف بنسبة  (04)بينما يخفي 
 . الشخصية عمى حسابيـ عبر مكقع الفايسبكؾ

 :كفي سؤالنا في تبرير ذلؾ كانت النتائج كما يمي

حقٌقًجنس

اخرجنس

97,33%

2,66%

ٌوضح طبٌعة السن المصرح به من طرف ( 22)لشكل البٌانً رثم ا

المبحوثٌن
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   أرجع بعض المبحكثيف سبب إخفائيـ لجنسيـ الحقيقي عمى مكقع الفايسبكؾ أنيـ يتفادكف 
كضعو بسبب التعرض لممضايقات كالضغط، كليـ مبرر آخر يتمثؿ في تجنب المضايقات 

 .كتفادم المشاكؿ الذيف يتعرضكف ليا مف طرؼ اآلخريف

 :الموطن المستخدم في صفحة المبحوثين. 23

 :يوضح الموطن المستخدم في صفحة المبحوثين (23)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الموطن

 %94.66 142 مكطنؾ األصمي

 %05.33 08 مكطف مستعار

 %100 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 
مف المبحكثيف مكطنيـ األصمي ضمف بياناتيـ الشخصية  (150)مف بيف  (142)   اختار 

، في حيف (%94.66)المسجمة عبر مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ بنسبة قدرت بػ 
 .يستخدمكف مكطف مستعار(%05.33)نسبة 

%94,66

%5,33

ٌوضح الموطن المستخدم فً صفحة المبحوثٌن ( 23)التمثٌل البٌانً رقم 

األصلًموطنك

مستعارموطن
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    كفي سؤالنا عف تبرير سبب إخفاء المبحكثيف لبمدىـ األصمي عمى مكقع الفايسبكؾ أرجع 
البعض منيـ أف السبب الرئيسي في ذلؾ ىك تجنب المضايقات التي يتعرضكف ليا حيف 
اإلدالء بمكطنيـ الحقيقي، كأيضا بسبب الرغبة في تغيير الكطف، كمنيـ مف كضعكا ذلؾ 

 .بدكف سبب

 :طبيعة الوظيفة المسجمة عمى صفحة المبحوثين. 24

 :يوضح طبيعة الوظيفة المسجمة عمى صفحة المبحوثين (24)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار طبيعة الوظيفة
 %86.66 130 كظيفة حقيقية

 %13.33 20 كظيفة مستعارة

 %100 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 
   تقدـ القراءة األكلية لؤلرقاـ المبينة في الجدكؿ كالممثمة في الشكؿ البياني أف نسبة 

مف المبحكثيف كظيفتيـ المسجمة عبر مكقع الفايسبكؾ ىي حقيقية، في حيف  (86.66%)
 .يسجمكف كظيفة مستعارة (%13.33)نجد نسبة 

86,66%

13,33%

طبٌعة الوظٌفة المسجلة على صفحة المبحوثٌن ( 24)التمثٌل البٌانً رقم 

حقٌقٌةوظٌفة

مستعارةوظٌفة
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   كيرجع ارتفاع نسبة الشباب الذيف صرحكا بكظيفتيـ الحقيقية إلى أف ىؤالء معركفيف أيضا 
 .عند أصدقائيـ، كبالتالي ىك ما يشكؿ عائقا ليـ في تغيير كظيفتيـ كتبني كظيفة أخرل

   أما عف تبرير استخداـ المبحكثيف لكظيفة مستعارة ضمف مكقع التكاصؿ االجتماعي 
الفايسبكؾ أرجعكا ذلؾ بسبب عدـ رغبة المبحكث في التصريح عف كظيفتو الحقيقية، كمنيـ 

 .مف يرجع ذلؾ إلى تجنب المضايقات التي قد يتعرض ليا

 :طبيعة الصورة المستخدمة من قبل المبحوثين. 25

 :يوضح طبيعة الصورة المستخدمة من قبل المبحوثين (25)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار طبيعة الصورة
 %24.66 37 صكرة حقيقية

 %75.33 113 صكرة مستعارة

 %100 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 
   المغة اإلحصائية المقدمة في ىذا الجدكؿ تقكؿ أف أعمى نسبة مف المبحكثيف قدرت بػ 

يستخدمكف صكرا مستعارة عمى مكقع الفايسبكؾ، في حيف نجد نسبة  (75.33%)
 .مف المبحكثيف يضعكف صكرىـ الحقيقية عمى البركفايؿ (24.66%)

24,66%

75,33%

  يوضح طبيعة الصورة المستخدمة من قبل المبحوثين( 25)التمثيل البياني رقم 

حقٌقٌةصورة

مستعارةصورة
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    إف صكرة الحساب عمى مكقع الفايسبكؾ مف األمكر األساسية التي يراعييا الشباب في 
تقديـ أنفسيـ ففي حيف تختار اإلناث صكر غير حقيقية كتكتفي بصكر لفنانات أك أطفاؿ أك 
نباتات، فإف الذككر بدكرىـ لدييـ بدائؿ كنجـك الرياضة أك فنانيف أك عمـ مف أعبلـ الدكؿ 

 .التي يرغبكف في العيش بيا

 :الفروق في استخدام المبحوثين لصورىم الحقيقية حسب متغير الجنس. 26

يوضح الفروق في استخدام المبحوثين لصورىم الحقيقية حسب متغير  (26)الجدول رقم 
 :الجنس

             طبيعة الصورة
 الجنس

 المجموع صورة مستعارة صورة حقيقية
%  ت%  ت%  ت

 %20 30 23.89% 27 8.10% 3 ذكور 
 %80 120 76.10% 86 91.89% 34 إناث

 %100 150 %100 113 %100 37 المجموع
  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

مف اإلناث يضعكف صكرىف  (91.89%)   إف التأمؿ في ىذه األرقاـ يكضح لنا أف نسبة 
 .فقط (8.10%)الحقيقية عمى مكقع الفايسبكؾ، في حيف بمغت نسبة الذككر 

عف  (76.10%)   أما فيما يخص استخداـ الصكر المستعارة فقد تفكقت اإلناث بنسبة 
 .(23.89%)الذككر بنسبة 
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 :الفروق في استخدام المبحوثين لصورىم الحقيقية حسب متغير السن. 27

يوضح الفروق في استخدام المبحوثين لصورىم الحقيقية حسب متغير  (27)الجدول رقم 
 :السن

       السن
 طبيعة 
 الصورة

 فما 35 30-35 24-29 18-23
 فوق

 المجموع

%  ت%  ت%  ت%  ت%  ت
صكرة 
 حقيقية

16 17.77% 12 35.29% 7 43.75% 2 20% 37 24.66% 

صكرة 
 مستعارة

74 82.22% 22 64.70% 9 56.25% 8 80% 113 75.33% 

100 10 %100 16 %100 34 %100 90 المجموع
% 

150 %100 

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

مف أفراد العينة المبحكثة تمثمت نسبتيـ في  (16)   مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يتضح لنا أف 
 سنة يستخدمكف صكرىـ الحقيقية 23 إلى 18الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف  (17.77%)

ضمف مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ كىذا ما يدؿ عمى أف الشباب في ىذا السف 
مبحكثا ك  (12) سنة  كالتي تمثؿ 29 إلى 24يككف متفتحا، مقارنة بالذيف أعمارىـ ما بيف 

ممف أعمارىـ  (%43.75)مبحكثيف بنسبة  (7)، كنجد (%35.29)الذيف قدرت نسبتيـ بػ 
 . سنة فأكثر35ممف أعمارىـ مف  (%20) سنة، ك نسبة 35 إلى 30مف 

   في حيف أف الذيف يستخدمكف صكرا مستعارة ضمف حسابيـ عمى المكقع فتمثمت نسبتيـ 
 سنة، 23 إلى 18مبحكثا ممف أعمارىـ ما بيف  (74)كالتي تمثؿ  (%82.22)عمى التكالي 

مبحكثيف بنسبة  (9) سنة، ك29 إلى 24أعمارىـ مف  (%64.70)مبحكثا بنسبة  (22)
ممف  (%80)بنسبة قدرت بػ  (8) سنة، ك 35 إلى 30أعمارىـ متراكحة مف  (56.25%)

 . سنة فأكثر35أعمارىـ مف 
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 :أسباب استخدام الصورة المستعارة من قبل المبحوثين. 28

 :يوضح أسباب استخدام الصورة المستعارة من قبل المبحوثين (28)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار األسباب
 %18.66 28 الخكؼ مف االختراؽ

 %22.66 34 تجنب اإلحراج كالمضايقات
 %36 54 رفض الفكرة أساسا
 %10.66 16 تفادم الجنس اآلخر

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 
مف المبحكثيف سبب استخداميـ  (%36)   تكضح لنا اإلحصائيات المجدكلة أف نسبة 

لصكر مستعارة يرجع إلى أنيـ يرفضكف الفكرة أساسا في كضع صكرىـ الحقيقية بنسبة 
، ككمبرر ثاني ىك تجنب اإلحراج كالمضايقات الذيف يتعرضكف ليا بسبب صكرىـ (36%)

، فيما يخاؼ البعض منيـ اختراؽ حسابيـ  (%22.66)المكجكدة عمى مكقع الفايسبكؾ بنسبة 
 .(%10.66)، كيتفادل بعضيـ الجنس اآلخر بنسبة تمثمت بػ (%18.66)بنسبة 

   كأضاؼ مبحكثيف آخريف أف أسباب استخداميـ لمصكرة المستعارة ىك رفض العائمة لكضع 
صكرىـ الحقيقية خاصة بالنسبة لئلناث، كىناؾ مف أرجع ذلؾ بسبب الضكابط الشرعية 

 .بالنسبة لمذككر

21,21%

25,75%40,90%

12,12%

ٌوضح أسباب استخدام الصورة ( 23)الشكل البٌانً رقم 
المستعارة

االختراقمنالخوف

المضاٌقاتواالحراجتجنب

اساساالفكرةرفض

االخرالجنستفادي
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 :أسباب استخدام المبحوثين لصور مستعارة حسب متغير الجنس. 29

يوضح أسباب استخدام المبحوثين لصور مستعارة حسب متغير  (29)الجدول رقم 
 :الجنس

                الجنس
 األسباب

 المجموع إناث ذكور
%  ت%  ت%  ت

الخكؼ مف 
 االختراؽ

7 %25.92 21 %20 28 21.21% 

تجنب اإلحراج 
 كالمضايقات

12 %44.44 22 %20.95 34 25.75% 

 40.90% 54 44.76% 47 25.92% 7 رفض الفكرة أساسا
تفادم الجنس 

 اآلخر
1 3.70% 15 14.28% 16 12.12% 

 %100 132 %100 105 %100 27 المجموع
  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

   تأممنا في الجدكؿ أعبله حكؿ الفركؽ في أسباب استخداـ المبحكثيف لصكر مستعارة 
يخافكف مف اختراؽ (%20)مفردة مف اإلناث بنسبة  (21)حسب متغير الجنس، أكضح أف 

أما بالنسبة لمذيف أرجعكا ذلؾ ، (%25.92)مفردات بنسبة  (7)حساباتيـ مقارنة بفئة الذككر 
مفردة بنسبة  (22)إلى تجنب اإلحراج كالمضايقات فكانت نسبة اإلناث متقدمة بػ 

 .(%44.44)بنسبة  (12)مقارنة بالذككر  (20.95%)

   أما الذيف يرفضكف الفكرة أساسا لكضع صكرىـ الحقيقية عبر مكقع الفايسبكؾ فحصمت 
كفيما . (%25.92)مقارنة بفئة الذككر بنسبة  (%44.76)اإلناث عمى نسبة كبيرة قدرت بػ 
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مقارنة  (%14.28)يخص الشباب الذيف يتفادكف الجنس اآلخر فكانت نسبة اإلناث بنسبة 
 .(%3.70 )فئة الذككر التي قدرت بػ 

 :نظرة الشباب إلى الذين يستخدمون صورىم الحقيقية. 30

 :يوضح نظرة الشباب إلى الذين يستخدمون صورىم الحقيقية (30)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار نظرة الشباب
 20.66% 31 نظرة عادية

 16% 24 ثقة في النفس كالشكؿ 
 7.33% 11 شباب قكم الشخصية 

 4.66% 07 شباب جرمء
 3.33% 05 نظرة إيجابية

 18.66% 28 حرية شخصية 
 6.66% 10 شباب كاعي ككاقعي

 08% 12 شباب يحب التصرؼ عمى طبيعتو
 %06 09 حب التباىي كحب النفس

 08% 12 شباب منفتح في العالـ االفتراضي
 0.66% 01َ شباب غير مدرؾ لعكاقب ذلؾ

 %100 150 المجموع
  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر
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   مف خبلؿ اإلحصائيات المجدكلة أعبله، تبيف لنا أف نظرة المستخدميف لمشباب الذيف 
يضعكف صكرىـ الحقيقية عبر صفحتيـ الخاصة بمكقع الفايسبكؾ اختمفت مف فئة إلى 

يركف بأف ليـ حرية  (%18.66)نظرتيـ عادية، كنسبة  (%20.66)أخرل، فنجد نسبة 
شخصية في استخداـ صكرىـ، أما بالنسبة لمذيف لدييـ ثقة في النفس كالشكؿ بنسبة قدرت بػ 

بالنسبة لمشباب الذم يحب التصرؼ عمى طبيعتو  (%8)، كتمثمت بنسبة متساكية (16%)
مف خبلؿ استخداـ صكرتو الحقيقية كالشباب المنفتح عمى العالـ االفتراضي، كالبعض اآلخر 

، كالذيف يركف أنيـ شباب كاعي (%7.35)يرل بأنو شباب قكم الشخصية فتمثمت نسبتيـ بػ 
، أما الذيف كانت نظرتيـ لمشباب عمى أنيـ يحبكف (%6.66)ككاقعي فقدرت نسبتيـ بػ 

، كفيما (%6)التباىي كلدييـ حب النفس مف خبلؿ إبراز صكرىـ الحقيقية فقدرت نسبتيـ بػ 
، كالبعض منيـ ينظركف إلى ىؤالء (%4.66)يخص الشباب الجرمء فتمثمت نسبتيـ بػ 

، كىناؾ مف يرل بأنيـ شباب غير مدرؾ لعكاقب (%3.33)الشباب نظرة إيجابية بنسبة 
استخداـ الصكر الحقيقية ضمف حساباتيـ عبر مكقع الفايسبكؾ كذلؾ لما تترتب عنو مف 

 .اختراقات

 

0 5 10 15 20 25

عادٌةنظرة

والشكلالنفسفًثقة

الشخصٌةقويشباب

جريءشباب

إٌجابٌةنظرة

شخصٌةحرٌة

وواقعًواعًشباب

طبٌعتهعلىالتصرفٌحبشباب

النفسوحبالتباهًحب

االفتراضًالعالمفًمنفتحشباب

ذلكلعواقبمدركغٌرشباب

ٌوضح نظرة الشباب إلى الذٌن ٌستخدمون ( 30)التمثٌل البٌانً رقم 
صورهم الحقٌقٌة

الشبابنظرة 2
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 :نظرة الشباب إلى الذين يستخدمون صورا مستعارة. 31

 :يوضح نظرة الشباب إلى الذين يستخدمون صورا مستعارة (31)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار نظرة الشباب
 16.66% 25 نظرة عادية

 04% 06 شباب متحفظ
 9.33% 14 الخكؼ مف التعرؼ عمييـ

 12.66% 19 شباب يريد الحفاظ عمى خصكصيتو
 4.66% 07 عدـ الثقة في النفس

 08% 12 شباب متخكؼ مف الغير
 %20 30 حرية شخصية

 14% 21 شباب ال يريد إظيار ىكيتو الحقيقية 
 %6.66 10 شباب حذر كفطف

 2.66% 04 شباب انطكائي كمنغمؽ
 1.33% 02 قكم الشخصية

 %100 150 المجموع
  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر
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   حسب البيانات المجدكلة تكضح لنا أف نظرة المستخدميف لمشباب الذيف يضعكف صكرا 
مستعارة لبلشتراؾ في حسابيـ عبر مكقع الفايسبكؾ كانت متباينة حكؿ ذلؾ حيث نجد أف 

مف المبحكثيف يركف أف ىؤالء الشباب لدييـ حرية شخصية، كنسبة  (%20)نسبة 
يركف أنيـ شباب ال يريد إظيار  (%14)كانت نظرتيـ عادية، كتمييا نسبة  (16.66%)

ىـ شباب يريد الحفاظ عمى خصكصيتو مف خبلؿ ىذا  (%12,66)ىكيتو الحقيقية، ثـ نسبة 
كانت نظرتيـ نظرة خكؼ مف التعرؼ عمييـ، ثـ تمييا نسبة  (%9.33)االستخداـ، كنسبة 

يركف أنيـ شباب متخكؼ مف الغير، أما الذيف يركف أنيـ شباب حذريف كفطنيف  (8%)
، أما بخصكص الشباب الذيف ليس لدييـ ثقة في النفس مف خبلؿ (%6.66)فكانت نسبتيـ 

، كىناؾ مف يرل عمى أنيـ شباب (%4.66)استخداـ صكر مستعارة حيث تمثمت نسبتيـ بػ 
، أما الذيف يركف أنيـ شباب انطكائي كمنغمؽ تمثمت نسبتيـ بػ (%4)متحفظ بنسبة قدرت بػ 

 .، كالبعض اآلخر يرل بأنو شباب قكم الشخصية(2.66%)

 

 

0 5 10 15 20 25

عادٌةنظرة

والشكلالنفسفًثقة

الشخصٌةقويشباب

جرٌئشباب

ٌوضح نظرة الشباب إلى الذٌن ٌستخدمون صورا ( 31)البٌان التمثٌلً رقم 
مستعارة
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 :طبيعة المغة المستخدمة في الصفحة من قبل المبحوثين. 32

 :يوضح طبيعة المغة المستخدمة في الصفحة من قبل المبحوثين (32)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار طبيعة المغة المستخدمة

 %22 33 المغة الدرجة
 %30.66 46 المغة العربية الفصحى

 %34 51 المغة الفرنسية 
مزيج مف المغة الدرجة 

 كالفرنسية
70 46.66% 

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 
   في سؤالنا حكؿ طبيعة المغة المستخدمة في صفحة الفايسبكؾ مف قبؿ المبحكثيف أجابت 

بأنيـ يستخدمكف مزيج مف المغة الدرجة كالفرنسية كربما يرجع ذلؾ إلى  (%46.66)نسبة 
كثرة استخداـ مكقع الفايسبكؾ مف قبؿ الشباب، حيث تعتبر المغة مف مقكمات اليكية داخؿ 

 .المجتمع الجزائرم

الدرجةاللغة الفصحىالعربٌةاللغة الفرنسٌةاللغة الدرجةاللغةمنمزٌج

والفرنسٌة

%22

%30,66 %34

%46,66

ٌوضح طبٌعة اللغة المستخدمة فً الصفحة من ( 32)التمثٌل البٌانً رقم 
قبل المبحوثٌن
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   لقد أدل االستخداـ المتكرر لمكاقع التكاصؿ االجتماعي إلى ظيكر لغة مكازية يستخدميا 
الشباب في محادثاتيـ عبر االنترنت، فكمما ظيرت كسيمة اتصالية جديدة إال كأدت إلى 

ظيكر لغة جديدة كخاصة بيا، كما فسر الباحثكف لجكء الشباب إلى لغة جديدة مكازية بكجكد 
شعكر باالغتراب لدييـ يدفعيـ إلى التمرد عمى النظاـ االجتماعي كتككيف عالميـ الخاص 

 1.بيـ بعيدا عف قيكد اآلباء

   كعميو فمكاقع التكاصؿ االجتماعي باعتبارىا كسيمة اتصاؿ سريعة اإليقاع قد كاكبيا 
محاكالت لفرض عدد مف المفردات السريعة كالمختصرة بيف الشباب، فباإلضافة إلى المزيج 

المغكم، ىناؾ مزيج آخر أدل بتحكؿ المغة العربية إلى رمكز كأرقاـ بحيث أصبحت كمفردات 
متداكلة بيف الشباب عمى مكاقع االنترنت كالمدكنات كغرؼ المحادثات ككذا البريد 

االلكتركني، فيذه المغة الجديدة ىي بمثابة الكجو الجديد لثقافة الشباب كالمرآة العاكسة لكاقع 
 2.الشباب كاىتماماتيـ، إذا فظيكر لغة جديدة عند الشباب أمر طبيعي يتكرر بيف مدة كأخرل

   كفي سياؽ متصؿ فيذه المغة الجديدة خمقت عبلقات مستمرة بيف الشباب في عالـ 
افتراضي تقربيـ مع بعضيـ البعض كتفتح مجاال لمتحاكر كالدردشة بعدة مكاضيع كفي 

مختمؼ المجاالت، حيث يتـ إنتاج ممارسات لغكية جديدة بيف الشباب أثناء التكاجد عمى 
 .مكاقع التكاصؿ االجتماعي

فيـ يستخدمكف المغة الفرنسية كىذا راجع في تقدرينا إلى أف فئة  (%34)   بينما نسبة 
الشباب المختارة في الدراسة أغمبيـ شباب جامعي يمتمؾ مستكل ثقافي يمكنو مف االستخداـ 

 .الجيد لمغة الفرنسية

                                                           
رسالة لنيؿ شيادة الماجستير في أثر استخدام االنترنت عمى اتجاىات الطمبة الجامعيين وسموكياتيم،  بكرحمة سميماف، 1

 .144، ص 2007،2008عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، كمية العمـك السياسية كاإلعبلـ، جامعة الجزائر، 
 .144نفس المرجع السابؽ، ص  2
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   أما المغة العربية الفصحى ىي األخرل كاف ليا نصيب مف االستخداـ لدل الشباب بنسبة 
، كرغـ ذلؾ فالمغة العربية ال يزاؿ استعماليا بيف الشباب ضئيؿ جدا خاصة في (30.66%)

 .التكاصؿ االجتماعي

   تعتبر المغة العربية ىي لغة القرآف الكريـ ككعاء الثقافة كمنبت ىكيتيا ، فيي مف أبرز 
مبلمح الثقافة العربية كأكثر المغات اإلنسانية ارتباطا باليكية الثقافية كىي لغة عالمية بكؿ 

المقاييس، كيكفينا ذلؾ دليبل أف اهلل سبحانو كتعالى قد اختارىا لغة آلخر كتبو القرآف الكريـ، 
 1.فقد كانت المغة العربية ىي لغة العمـك كالتكنكلكجيا كالطب األكلى

   فالمغة العربية تعتبر مف الثكابت األساسية لؤلمة العربية اإلسبلمية، فيي رمز ىكيتيا كأداة 
، فالمغة ىي كسيمة لمتبميغ أك 2إبداعاتيا الفنية، كمعمـ مف معالـ النتاج الفكرم كاألدبي

 3.التكاصؿ بعبارات مستعممة مف قبؿ المجمكعات اإلنسانية لبث مرسبلت

التي تمثؿ المغة الدرجة كمغة مستخدمة في صفحة  (%22)   أما النسبة المتبقية المقدرة بػ 
الفايسبكؾ لدل الشباب المبحكثيف، إذ تعتبر المغة الدرجة كمغة عامية فيي لغة التكاصؿ 

 .اليكمي نظرا لما تؤديو مف كظائؼ اتصالية كتكاصمية خاصة في الكاقع اليكمي لدل الشباب

 :الفروق في المغة المستخدمة لدى المبحوثين حسب متغير المستوى التعميمي. 33

يوضح الفروق في المغة المستخدمة لدى المبحوثين حسب متغير المستوى  (33)الجدول رقم 
 :التعميمي

 

                                                           
، أكتكبر 503، مجمة العربي، الككيت، العدد التعددية المغوية، فخ جديد لتمزيق اليوية الوطنيةعبد اهلل مرتاض، 1

 .29، ص 2000
 األثر مجمة اآلداب كالمغات، صادرة عف جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، المغة العربية وتحديات العولمة،عمر بف طرية،  2

 .65، ص 2008العدد السابع، مام 
 .29، ص 2003دار ىكمة لمنشر، المغة والتواصل، عبد الجميؿ مرتاض،  3
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المستوى        
 التعميمي

 طبيعة 
 المغة

 المجموع دراسات عميا جامعي ثانوي متوسط
%  ت%  ت%  ت%  ت%  ت

15.43 23 %20 2 %0 0 المغة الدرجة
% 

6 16.21 31 %15.81 

المغة العربية 
 الفصحى

0 0% 1 10% 34 22.81 13 35.13 48 %24.48 

 23.97 47 13.51 5 26.17 39 30 3 0 0 المغة الفرنسية 

مزيج مف المغة 
 الدرجة كالفرنسية

0 0 4 40 53 35.57 13 35.13 70 35.71 

 100% 196 %100 37 %100 149 %100 10 %0 0 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

   قراءة بيانات الجدكؿ أعبله تكضح أف أعمى نسبة مف الشباب الذيف لدييـ مستكل ثانكم 
مف  (%40)يستخدمكف مزيج مف المغة الدرجة كالفرنسية عمى صفحتيـ بحيث نجدىا تمثؿ 

مف الشباب ذك مستكل جامعي، في حيف نسجؿ  (%35.57)نسبة المبحكثيف، كتمييا نسبة 
 .بالنسبة لمشباب الذيف لدييـ مستكل الدراسات العميا (%35.13)نسبة 

كالذيف لدييـ  (%30)   أما بالنسبة لمشباب الذيف يستخدمكف المغة الفرنسية فكانت نسبتيـ 
مستكل ثانكم، كنسجؿ أيضا المبحكثيف الذيف لدييـ مستكل جامعي يستخدمكنيا بنسبة 

مف الشباب الذيف لديياـ مستكل  (%13.51)، أما النسبة المتبقية المقدرة بػ(26.17%)
 .دراسات عميا

   في حيف نجد الشباب الذيف لدييـ مستكل ثانكم في التعميـ الدراسي يستخدمكف المغة 
 (%16.21)، أما بالنسبة لمستكل الدراسات عميا فتمثمت نسبتيـ بػ (%20)الدرجة بنسبة 

 .(%15.43)كبأقؿ نسبة لدل الشباب الذيف لدييـ مستكل جامعي نسجؿ نسبة 
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   أما فيما يخص استخداـ المغة العربية الفصحى لدل المبحكثيف الذيف لدييـ مستكل تعميمي 
كتمييا المستكل الجامعي بنسبة  (%35.13 )دراسات عميا كالتي تمثؿ أعمى نسبة بػ

 .(%10)ثـ المستكل الثانكم بأقؿ نسبة  (22.81%)

   إف استخداـ لغة ما كتفضيميا عف لغات أخرل يرتبط بشكؿ أساسي بعامؿ البيئة 
 .االجتماعية كاألسرية التي تترؾ أثرىا عمى الشباب كتدفعو إلى اختيار لغة معينة كميمو ليا

 :أكخر مه صفحت عهً انفايسبىكىل لديك . 34

 :أكخر مه صفحت عهً انفايسبىكيوضح ىل لديك  (34)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار عدد الصفحات
 %17.33 26 نعـ

 %82.66 124 ال

 %100 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 

17,33%

82,66%

هل لدى المبحوثٌن أكثر من صفحة على ٌوضح 34))التمثٌل البٌانً رقم 

الفاٌسبوك 

نعم

ال
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مفردة مف العينة  (124)   تبيف مف خبلؿ معطيات الجدكؿ أعبله أف أغمبية المبحكثيف أم 
ال يممككف سكل حساب كاحد عمى مكقع الفايسبكؾ، في حيف أف نسبة  (%82.66)بنسبة 

 .مفردة يممككف أكثر مف صفحة عمى المكقع (26)أم  (17.33%)

 :كيفية استخدام الصفحة من قبل المبحوثين. 35

 :يوضح كيفية استخدام الصفحة من قبل المبحوثين (35)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار كيفية استخدام الصفحة
 %64 96 مع األصدقاء

 %40.90 54 مع جميع الناس

 %100 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 

   تقدـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي خدمات متعددة لمتصفحييا، فيي تتيح ليـ حرية االختيار 
لمف يريدكف المشاركة معيـ في اىتماماتيـ، حيث تكسعت خدمات ىذه المكاقع كمنحت 

الشباب إمكانيات كاسعة في تبادؿ المعمكمات كالتحكـ في المحتكل الذم يظير في صفحاتيـ 

64%

40,90%

ٌوضح كٌفٌة استخدام الصفحة من قبل المبحوثٌن( 35)التمثٌل البٌانً رقم 

األصدقاءمع

الناسجمٌعمع
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مع تحديد المتصفح لؤلصدقاء الذيف يريدكف مشاركتيـ تمؾ المعمكمات، مع تحكـ المستخدـ 
في شركط الخصكصية المتاحة أمامو، كالتي شممت إمكانية تحكـ مستخدمي المكقع في 

اختيار األعضاء الذيف يجكز ليـ اإلطبلع عمى المكاد المنشكرة عبر حساباتيـ الشخصية، 
فمنيـ مف يريد أف يشاركو أصدقاءه المتكاجدكف عبر الصفحة فقط في المعمكمات المتكاجدة 

عمييا، كمنيـ مف ال يسمح إلى عامة الناس بالدخكؿ إلى الصفحة كمشاركتو معمكماتو 
: كبإمكاف المستخدـ اختيار مف خبلؿ ىذه الخاصية صبلحية مجمكعات مصنفة كىي

الجميع، أصدقاء أصدقائؾ، أصدقائؾ أنت فقط كعمى إثر ذلؾ يمكنو تحديد مف يريد إشراكو 
 .ضمف صفحتو

   مف خبلؿ القراءة اإلحصائية لمبيانات يتضح جميا أف نسبة المبحكثيف الذيف يستخدمكف 
فيـ يحبكف خدمة المشاركة التي ، (%64)صفحة الفايسبكؾ مع أصدقائيـ تمثؿ أعمى نسبة بػ 

تعتبر كخاصية مف خصائص مكاقع التكاصؿ االجتماعي بحيث تتيح لممتصفح التعرؼ عف 
قرب أكثر عف طريؽ نشر الممفات، الصكر، مقاطع الفيديك كأفكار خاصة بالمستخدـ كال 
يككف متاحا لآلخريف اإلطبلع عمييا فيك يعتبرىا صفحة خاصة ال يمكف لغير المشتركيف 

أما نسبة . معو الدخكؿ إلييا، كبالتالي نجدىيحافظ عمى خصكصيتو مف خبلؿ ىذا االستخداـ
مف المبحكثيف يفضمكف مشاركة جميع الناس ضمف صفحتيـ كمنشكراتيـ  (40.90%)

اليكمية، حيث تتيح ىذه الخاصية إرفاؽ جميع المشتركيف كغير المشتركيف ضمف صفحة 
 .المستخدـ اإلطبلع عمى المعمكمات الكاردة ضمف الصفحة

   فمف خبلؿ إعدادات ضبط الخصكصية عمى مكقع الفايسبكؾ يستطيع المستخدـ منع 
األشخاص مف رؤية صفحتو كيتعامؿ مع طمبات الصداقة غير المرغكب بيا في الفايسبكؾ 
المكجية لو مف الناس الذيف يعرفيـ كعمى ىذا األساس يحدد مف ىـ األصدقاء المخكليف 
برؤية المحتكل الذم ينشر مف أجؿ الحفاظ عمى خصكصية المنشكرات كالصكر عمى 

 .الشبكة
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 :أىداف استخدام الفايسبوك من قبل المبحوثين. 36

 :يوضح أىداف استخدام الفايسبوكمن قبل المبحوثين (36)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار األىداف
% 32.66 49 تكسيع عبلقات الصداقة

الحصكؿ عمى المساعدة 
 ٚاالصزفبدح ِٓ ا٢خش٠ٓ

65 43.33 %

اٌزٛاطً ِع اٌعبئٍخ 

 ٚاأللبسة
72 48 %

% 58.66 88 اٌزٛاطً ِع األطذلبء
رى٠ٛٓ عاللبد عبطف١خ ِع 

 اٌدٕش ا٢خش
07 4.66 %

ِزبثعخ ًِ ِب ٠زعٍك ثبٌعًّ 

 أٚ اٌذساصخ
58 38.66 %

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 
    يكجد مف المستخدميف لمكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ مف يضمعكف إلى ىدؼ 

، باإلضافة إلى أف (%58.66)التكاصؿ مع األصدقاء، ىؤالء الذيف قدرت نسبتيـ بػ 

عالقاتتوسٌع

الصداقة

علىالحصول

المساعدة

منواالستفادة

اآلخرٌن

معالتواصل

واألقاربالعائلة

معالتواصل

األصدقاء

عالقاتتكوٌن

مععاطفٌة

اآلخرالجنس

ماملمتابعة

أوبالعملٌتعلق

الدراسة

32,66%

43,33%
48%

58,66%

4,66%

38,66%

ٌوضح أهداف استخدام الفاٌسبوك من قبل ( 36)التمثٌل البٌانً رقم 
المبحوثٌن
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المستخدميف سكاء مف الطمبة أك األستاذة أك الباحثيف كالميتميف بتخصصات معينة يجدكف 
عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي ضالة بسيكلة التكاصؿ مع العديد مف األشخاص ذك العمـ 

كالخبرة في مجاالت اىتماماتيـ، فيتكاصمكف معيـ كيككنكف عبلقات اجتماعية معيـ، ما 
يجعميـ يستفيدكف مف عمميـ كخبرتيـ بما يحممكنو مف معارؼ كأفكار مف خبلؿ عمميتي 

 .الطرح كالمناقشة

   أما العامؿ الثاني الستخداـ مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ، فيتمثؿ في التكاصؿ مع 
حيث نجد أف مف بيف الخدمات التي يكفرىا ، (%48) العائمة كاألقارب بنسبة تمثمت في

 أم مكاقع التكاصؿ –، كىي إذ بذلؾ تعتبر المكقع مف خدمات تمؾ المتعمقة بالتكاصؿ السريع
كىذا ما يدؿ عمى أف . مف أىـ التطبيقات التي دفعت بالمبحكثيف الستخداميا- االجتماعي

استخداـ مكقع التكاصؿ االجتماعي لو دكر في حياة المستخدميف، كينعكس ىذا الدكر عمى  
 .عبلقاتيـ االجتماعية خاصة بعد انتقاليا مف العالـ الكاقعي إلى العالـ االفتراضي

، (%43.33)    ثـ نسجؿ عامؿ الحصكؿ عمى المساعدة كاالستفادة مف اآلخريف بنسبة 
حيث تكفر مكاقع التكاصؿ االجتماعي خاصة الفايسبكؾ كما ىائبل مف المعمكمات حيث 

تتنكع ىذه المعمكمات كؿ حسب اىتمامو كميكلو، ككذا حسب تخصصو الدراسي أك مجالو 
الميني كيرجع ىذا إلى الخصائص العامة لممبحكثيف جامعييف بنسبة كبيرة، فيـ فئة ميتمة 

 .  بالبحث كالدراسة كيتشارككف ذلؾ مع اآلخريف

   كنجد مف بيف أىداؼ مكاقع التكاصؿ االجتماعي تعميمية ك تثقيفية تساعد المستخدميف في 
الحصكؿ عمى المعمكمات كالخدمات المختمفة كالمتنكعة التي تقدميا فيمكنيـ مف خبلليا 

 .االستفادة منيا كتبادليا مع اآلخريف

فإنيـ يضمعكف في استخداماتيـ  (%38.66):     كحسب نسبة  مف المبحكثيف مقدرة بػ
لمكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ إلى متابعة كؿ ما يتعمؽ بالعمؿ كالدراسة، كمف خبلؿ 
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ما نبلحظو أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي خاصة الفايسبكؾ تتعامؿ مع المعمكمة الحديثة 
كتسمح لممتصفح باإلطبلع عمى كؿ ما ىك جديد في عالـ الشغؿ كالدراسة، مما يجعؿ 

الشباب الذيف ىـ في بحث عف العمؿ أك متابعة كؿ ما ىك جديد في مجاؿ الدراسة يشترككف 
 . فييا الميتمكف بيذا المجاؿ

ىذا العامؿ الذم يثبت حاجة ،(%32.66)   ثـ يأتي عامؿ تكسيع عبلقات الصداقة بنسبة 
المستخدميف لمكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ إلى التكاصؿ كتككيف عبلقات اجتماعية 

ف كانت افتراضية فالكلكج إلى العالـ االفتراضي بيدؼ بناء كتككيف العديد مف . حتى كا 
العبلقات االفتراضية، كالتعرؼ عمى أشخاص جدد كالتكاصؿ معيـ كىذا ما يبيف حاجة 

ف كانت عبلقات الصداقة نفسيا في الكاقع كفي  الشباب إلى التكاصؿ مع اآلخريف، حتى كا 
 .العالـ االفتراضي فتسعى إلى تعزيزىا كالحفاظ عمى استمراريتيا

مف المبحكثيف عمى أف استخداماتيا لمكقع التكاصؿ االجتماعي  (%4.66)   كتجيبنا نسبة 
، حيث يرغب الشباب في  عبلقات عاطفية مع الجنس اآلخرالفايسبكؾ  متكقفة عمى تككيف

تعكيض شعكرىـ بالفراغ العاطفي كاالجتماعي مف خبلؿ تككيف ىذه العبلقات، كفي بعض 
األحياف يدؿ عمى الرغبة في الزكاج أك تككيف صداقات مع الجنس اآلخر سكاء كانكا إناثا أك 

 .ذككرا

:    إضافة إلى األىداؼ المذككرة في الجدكؿ أعبله، ىناؾ أىداؼ أخرل تتمثؿ فيما يمي
متابعة كؿ ما ىك جديد، التسمية، مؤل كقت الفراغ، التعرؼ عمى ثقافة جديدة، مطالعة 

 .الصفحات العممية كاإلخبارية ك اليركب مف الكاقع

 :أىداف استخدام الفايسبوك من قبل المبحوثين حسب متغير الجنس. 37

يوضح أىداف استخدام الفايسبوك من قبل المبحوثين حسب متغير  (37)الجدول رقم 
 :الجنس
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                الجنس
 األسباب

 المجموع إناث ذكور
%  ت%  ت%  ت

تكسيع عبلقات 
 الصداقة

18 %15.38 31 %13.96 49 32.66 %

الحصكؿ عمى 
ٚاالصزفبدح المساعدة 

 ِٓ ا٢خش٠ٓ

22 %18.80 43 %19.36 65 43.33 %

اٌزٛاطً ِع اٌعبئٍخ 

 ٚاأللبسة
23 19.65% 49 22.07% 72 48 %

% 58.66 88 27.02% 60 %23.93 28 اٌزٛاطً ِع األطذلبء
رى٠ٛٓ عاللبد عبطف١خ 

 ِع اٌدٕش ا٢خش
6 5.12% 1 0.45% 7 4.66 %

ِزبثعخ وً ِب ٠زعٍك 

 ثبٌعًّ أٚ اٌذساصخ
20 %17.09 38 %62.16 58 38.66 %

 %100 342 %100 222 %100 117 المجموع
  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 مف خبلؿ القراءة اإلحصائية لمبيانات يتضح جميا أىداؼ استخداـ مكقع الفايسبكؾ مف 
مبحكثا مقارنة بفئة الذككر  (31)قبؿ المبحكثيف حسب متغير الجنس، فتمثمت فئة اإلناث 

مبحكثا كذلؾ بيدؼ تكسيع عبلقات الصداقة، أما بيدؼ الحصكؿ  (18)التي تمثمت في 
مفردة مقارنة بفئة الذككر  (43)عمى المساعدة كاالستفادة مف اآلخريف فكانت فئة اإلناث 

مبحكثا، كبيدؼ التكاصؿ مع العائمة كاألقارب فتمثؿ نسبة اإلناث بػ  (22)التي تمثمت بػ 
، كتمثمت نسبة اإلناث بػ (%19.65)عمى عكس الذككر التي قدرت نسبتيـ بػ (22.07%)
بيدؼ التكاصؿ مع األصدقاء، أما  (%23.93)مقارنة بفئة الذككر بنسبة  (27,02%)

مقارنة  (%5.12)بيدؼ تككيف عبلقات عاطفية مع الجنس اآلخر فتمثمت نسبة الذككر بػ 
 .(%0.45)بفئة اإلناث التي تمثمت بػ 
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كتتككف الشبكات مف مجمكعة مف الفاعميف الذيف يتكاصمكف مع بعضيـ ضمف عبلقات 
محددة مثؿ صدقات، أعماؿ مشتركة أك تبادؿ معمكمات كغيرىا، كتتـ المحافظة عمى كجكد 

 .1ىذه الشبكات مف خبلؿ استمرار تفاعؿ األعضاء فيما بينيـ

   كتعتمد شبكات التكاصؿ االجتماعي بالدرجة األكلى عمى مستخدمييا في تشغيميا كتغذية 
محتكياىا، كتتنكع أشكاؿ كأىداؼ تمؾ الشبكات االجتماعية، فبعضيا عاـ ييدؼ إلى 

التكاصؿ مع اآلخريف كتككيف الصداقات حكؿ العالـ، كبعضيا اآلخر يتمحكر حكؿ تككيف 
مكاقع شبكات اجتماعية في نطاؽ محمكد كمنحصر في مجاؿ معيف مثؿ شبكات المحترفيف 

 .2كشبكات المصكريف، كمصممي الجرافيكس

 :اآلخرينبالعوامل التي تحدد عالقة المستخدم . 38

 :اآلخرينبيوضح العامل الذي يحدد عالقة المستخدم  (38)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار العامل
 23.33% 35 ميني

 48.66% 73 شخصي
 44.66% 67 تعارفي
  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

                                                           
. دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج لمفكر المتطرف من وجو نظر طمبة الجامعات األردنية: قيس أميف الفقياء 1
رائد البياتي، : إشراؼ (رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في اإلعبلـ، كمية اإلعبلـ، جامعة الشرط األكسط، عماف)

 .26، ص 2016
أثر المحتكل اإلعبلني في مكاقع الشبكات االجتماعية عمى اتجاىات : " (كآخركف )محمكد عبد الحميد محمكد صالح  2

، 25العدد مجمة جامعة الممك سعود لمعموم اإلدارية، ." حالة شركة االتصاالت السعكدية: المستيمكيف نحك العبلمة التجارية
 .227، ص 2013
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الذم يتـ مف خبللو تحديد عبلقة الشباب بالذيف يتعامؿ معيـ مف خبلؿ مكقع    إف العامؿ 

، يميو العامؿ التعارفي بنسبة (48.66%)التكاصؿ االجتماعي، ىك العامؿ الشخصي بنسبة 
المعيار أك العامؿ ، عمى أساس ، (23.33%)، ثـ العامؿ الميني بنسبة قدرت بػ%44.66

كعميو نجد نسبة معتبرة مف . شخصي كعامؿ أساسي، يميو عامؿ تعرفي، ثـ العامؿ الميني
المبحكثيف تحدىا عبلقات شخصية عبر استخداميـ لمكقع الفايسبكؾ، كىذا راجع إلى حب 

 . التطمع لدل ىذه الفئة كالتكسيع مف دائرة األصدقاء كاكتساب أصدقاء جدد

عامؿ :     أما بالنسبة لمعكامؿ األخرل التي تـ اقتراحيا مف طرؼ الباحثيف فكانت كالتالي
اجتماعي، عامؿ عائمي، حسب طبيعة الشخص، كمنيـ مف لـ يحددكا عامؿ لعبلقاتيـ 

نما بطريقة عشكائية كدكف أم عامؿ محدد  .كأصدقائيـ عبر مكقع الفايسبكؾ كا 

 

 

 

مهنً شخصً تعارفً

23,33% 48,66% 44,66%

ٌوضح العوامل التً تحدد عالقة المستخدم ( 38)التمثٌل البٌانً رقم 
اآلخرٌنب
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 :أسباب اختيار المستخدم الذين يتعامل معيم. 39

 :يوضح أسباب اختيار المستخدم الذين يتعامل معيم (39)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار األسباب
 34.66% 52 عمى أساس عبلقة القرابة

 52.66% 79 عمى أساس عبلقة الصداقة

عمى أساس االىتماـ 
 المشترؾ

47 %31.33 

عمى أساس االنسجاـ 
 الفكرم كاالىتماـ العممي

59 %39.33 

 8% 12 ال ٠ٛخذ ِع١بس
  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

 (52.66%)   كما نستخمصو مف الجدكؿ أعبله كتمثيمو البياني؛ أف أعمى نسبة قدرت بػ 
تككف قد اختارت معيارا ميما الستخدامات تطبيؽ الفايسبككف كىك بناء عبلقات الصداقة، 

اختارت معيار االنسجاـ الفكرم كاالىتماـ العممي  (39.33%)في حيف نجد أف زىاء نسبة 
 .(34.66%)كنسبة بينما معيار أساس عبلقة القرابة، فقد اتخذ نسبة 

فإف اختياراتيا انبنت عمى أساس االىتماـ المشترؾ،  (31.33%)   في حيف كجدنا أف نسبة 
مف المبحكثيف لـ يحددكا المعيار الذم يختاركف عمى  (8%)كبنسبة قميمة جدا تمثمت في 

كما أضاؼ بعض ، أساسو عبلقاتيـ كصداقاتيـ عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ
 .المبحكثيف أسبابا أخرل تمثمت عمى أساس االحتراـ كاألخبلؽ

   كبناء عمى ىذه المعطيات تبيف أف نسبة معتبرة مف المبحكثيف أقركا بأف أىـ معايير 
اختيار أصدقائيـ عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ؛ ىك أساس الصداقة،كىذا راجع 

إلى أف العبلقات االفتراضية ليا أىمية بالغة لدل الشباب بحيث ساىمت مكاقع التكاصؿ 
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االجتماعي في ربط العديد مف العبلقات بعد إلغائيا لجميع المسافات كالحكاجز المكانية التي 
كانت تشكؿ عائقا أماـ العبلقات االجتماعية الكاقعية، بحيث ظيرت مفاىيـ مستحدثة 
كحاجات إنسانية مختمفة مف بينيا التكاصؿ مع اآلخريف، كعميو فعبلقات الصداقة بيف 

 . الشباب لـ تعد كما كانت عميو بؿ تعدت ذلؾ لتصبح فضاء تكاصميا جديدا

   فمكاقع التكاصؿ االجتماعي كأىميا الفايسبكؾ يمثؿ بالنسبة لمشباب كسيمة فضمى في 
تككيف صداقات جديدة، كيمكف مف تعزيز الصداقات المكجكدة أصبل بتبادؿ البريد أك 

 1.االتصاؿ الفكرم باستخداـ مكقع الفايسبكؾ كغيرىا مف المكاقع االتصالية

 :هم سبق نهمبحىحيه وأن غيروا صفحتهم عهً انفايسبىك. 40

 :يبيه هم انمبحىث سبق وأن غير صفحته عهً انفايسبىك (40)انجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار تغيير الصفحة
 34% 51 نعـ

 %66 99 ال

 100% 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

مف المبحكثيف ال  (%66)   تشير البيانات المتكاجدة في الجدكؿ أعبله إلى أف نسبة 
قد غيركا مف صفحتيـ  (34%)يغيركف مف صفحتيـ عمى مكقع الفايسبكؾ، في حيف نسبة 

التعرض لبلختراؽ، لتفادم المشاكؿ كاإلزعاج مف قبؿ : كيرجع ذلؾ لعدة أسباب منيا
 . اآلخريف، كمنيـ مف يحب أف يغير مف صفحتو، كمنيـ مف يغيرىا أسباب شخصية كغيرىا

   كىذا ما يفسر سيكلة التسجيؿ عمى مكقع الفايسبكؾ كالتي ال تكمؼ الشخص سكل امتبلؾ 
 .بريد الكتركني كممئ البيانات الشخصية حتى تصبح لديو صفحة خاصة بو عمى المكقع

                                                           
 .51ياميف بكدىاف، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
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ُتعَّد شبكات التكاصؿ االجتماعي إعبلمان بديبلن لئلعبلـ التقميدم يمارس فييا النقد كتكليد     
فراد المجتمع، كما تمثؿ أاألفكار كالحكار،كابتكار طرؽ جديدة لمتنظيـ كالتعاكف كالتدريب بيف 

 ألنيا منحتيات الفردية كالجماعيةمف جانب آخر بيئة تكاصمية متغيرة تسيـ في تشكيؿ اليك
 فرصان كبيرة لمتأثير كاالنتقاؿ عبر الحدكد ببل قيكد كال رقابة إال بشكؿ نسبي امستخدميو

 1.محدكد

 :عدد المرات التي تم فييا تغيير صفحة المبحوثين. 41

 :يوضح عدد المرات التي تم فييا تغيير صفحة المبحوثين (41)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار عدد المرات
 10.66% 16 مرة كاحدة

 8.66% 13 مرتيف

 5.33% 08  مرات3

 %1.33 02  مرات4

 1.33% 02  مرات 5

 %1.33 02  مرات8

 %5.33 08 عدة مرات 

 100% 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

   كفي سؤالنا عف عدد مرات تغيير صفحة المبحكثيف لصفحة الفايسبكؾ أجابت نسبة 
 مبحكثا مف المجمكع الكمي 16يغيركف حسابيـ مرة كاحدة كيقدر عددىـ بػ  (%10.66)

أنيـ قد غيركا مف حسابيـ  (8.66%) فردا بنسبة 13، في حيف أجاب (51)المقدر بػ 

                                                           

 عمى 07/04/2018 تـ تصفح المكقع بتاريخ .تأثير مواقع التواصل االجتماعي في المجتمع العراقيأحمد قاسـ مفتف، 1 
 http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=53827:    المكقع13:16الساعة 

 

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=53827
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=53827
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 3قد غيركا مف حسابيـ الشخصي مف  (5.33%)مرتيف، أما بنسبة متعادلة تمثمت في 
 . مرات8 إلى 5 إلى 4قد غيركا مف حسابيـ مف  (1.33%)مرات إلى عدة مرات، ك نسبة 

 :أسباب تغيير فييا صفحة المبحوثين. 42

 :يوضح أسباب تغيير فييا صفحة المبحوثين (42)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار عدد المرات
 4.66% 07 أسباب شخصية

 5.33% 08 الحاجة إلى التغيير
 10.66% 16 التعرض لبلختراؽ

 %8 12 تفادم المشاكؿ كاإلزعاج
 3.75% 06 لتحديث البيانات

 %1.33 02 بدكف سبب
 100% 150 المجموع
  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

مف  (10.66%)    تقدـ القراءة األكلية لؤلرقاـ المبينة في الجدكؿ أعبله أف نسبة 
 .المبحكثيف يغيركف صفحتيـ عبر الفايسبكؾ بسبب التعرض لبلختراؽ

    كتعد ميزة قرصنة البيانات الشخصية لممستخدميف أك حسابيـ عمى مكقع الفايسبكؾ مف 
سمبيات مكاقع التكاصؿ االجتماعي، إذ يقـك ىذا التطبيؽ بإرساؿ رسائؿ تحمؿ اسـ المستخدـ 

كتخدع أصدقائو كيظنكف أنو يريد نشر رابط معيف، كمنيا التي تأتي عمى شكؿ رسائؿ 
 .تتضمف فيركسات كيتـ اختراؽ حسابيـ الشخصي عف طريؽ سرقة المعمكمات التي تخصيـ
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 :ىل ىوية المبحوثين تحمل معمومات حقيقية.43

 :يوضح ىل ىوية المبحوثين تحمل معمومات حقيقية (43)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار معمومات
 %80 120 نعـ

 %20 30 ال

 %100 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

   تقدـ القراءة األكلية لؤلرقاـ المبينة في الجدكؿ كالمتمثمة في الشكؿ البياني أف 
مف المبحكثيف ىكيتيـ المنشأة عبر مكقع الفايسبكؾ تحمؿ معمكمات حقيقية،  (%80)نسبة 

فقط مف المبحكثيف اليكية المصرح عنيا عبر الصفحة ال تحمؿ  (%20)في حيف أف 
 .معمكمات حقيقية عنيـ

 يسمح لممستخدميف بإنشاء معمكمات     إذ نجد أف مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ

مفصمة جدا عنيـ، كفي نفس الكقت يتيح لممستخدـ اختيار ما إذا كانت ىذه المعمكمات 

كعادة ما يشتمؿ عمى صكرة فكتكغرافية لممستخدـ كتتألؼ مف . ستككف عامة أك خاصة

معمكمات مثؿ العمر، مكاف اإلقامة، االىتمامات الشخصية إلى جانب بعض التفاصيؿ، 

كمباشرة بعد إنشاء الممؼ الخاص، يصبح المستخدـ عضكا في المجتمع كيقـك بإنشاء قائمة 

 1.األصدقاء التي ستككف أساسا ليذه الشبكة

                                                           
1Richard Harrison and Michael Thomas: Identity in Online Communities: Social Networking 
Sites and Language Learning, International Journal of Emerging Technologies & Society, 
2009, p111. 
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    كىذا ما نجده في العالـ االفتراضي مف خبلؿ خمؽ ىكية افتراضية بمعمكمات حقيقية      

حيث خمقت مكاقع التكاصؿ االجتماعي ممارسا جديدة أممتيا خصكصية التكاصؿ الذم لـ "

يسمح فقط بتجاكز اليكية الكاقعية بعناصرىا المتعددة، بؿ كفتح المجاؿ كاسعا الصطناع 

دارتيا بما يتناسب كرغبة المستخدـ في التعدد اليكياتي  . 1"ىكيات افتراضية كا 

 :شعور المبحوثين بتناقض شخصيتيم مع الواقع في الفايسبوك. 44

 :يوضح شعورالمبحوثين بتناقض شخصيتيم مع الواقع في الفايسبوك (44)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار شعكر المبحكثيف
 %8.66 13 أشعر بذلؾ دائما

 %22 33 أشعر بذلؾ أحيانا

 %69.33 104 ال أشعر بذلؾ

 %100 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

ال  (%69.33)مف المبحكثيف قدرت نسبتيـ بػ  (104)   تكضح بيانات الجدكؿ أعبله أف 
يشعركف أبدا بتناقض شخصيتيـ مع الكاقع مقارنة بمكقع الفايسبكؾ فيـ يمارسكف ىكيتيـ 

مف  (%22)الحقيقية عمى العالـ الكاقعي بالتكازم مع العالـ االفتراضي، في حيف نسبة 
 .(%8.66)المبحكثيف يشعركف بذلؾ أحيانا، أما الذيف يشعركف بذلؾ دائما فتمثمت نسبتيـ بػ 

بيذا المعنى فإف الفرد قد يعبر عف ىكاياتو التي لـ يستطيع ذكرىا عمى الكاقع أك لـ يجد 
مف يشارككه نفس اليكاية، أك يمنح اآلخر معطياتو كبياناتو الشخصية مف أجؿ البحث عف 

كظيفة، كما قد يمجأ إلى الخياؿ بشخصية غير شخصيتو، في حيف ىناؾ مف يستعيف 

                                                           
1

، ص 2016، كلمة للنشر والتوزٌع، تونس، 1، طفً التأسٌس والنقد والمستقبل: السؤال عن الهوٌةالبشٌر ربوح،  

452. 
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بشبكات التكاصؿ االجتماعي مف أجؿ البحث كالتعمـ، كزيادة معارفيف في حيف ىناؾ مف 
 تيستثمر ىذه الشبكات في أجؿ تككيف العبلقات االفتراضية، كالتي تنشأ مف خبلؿ االتصاال

 .1المتكررة كالتي قد تتحكؿ إلى رابط اجتماعي

 :طبيعة عالقة المبحوثين مع أصدقائيم في الفايسبوك. 45

 :يوضح طبيعة عالقة المبحوثين مع أصدقائيم في الفايسبوك (45)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار طبيعة العالقة
عبلقات صداقة افتراضية 

 فقط
19 12.66% 

عبلقة عبر الفايسبكؾ 
 كالكاقع

131 87.33% 

 %100 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

مفردة مبحكثة يفضمكف  (150)مف بيف  (131)   بيانات الجدكؿ أعبله تكضح لنا أف 
 (19)، في حيف أف (%87.33)عبلقات الصداقة عبر مكاقع الفايسبكؾ كالكاقع معا بنسبة 

طبيعة عبلقتيـ مع األصدقاء ىيعبلقة صداقة افتراضية (%12.66)مف أفراد العينة بنسبة 
 .فقط

   أحدثت مكاقع التكاصؿ االجتماعي نقمة نكعية في العبلقات كالتفاعبلت االجتماعية،  
بحيث غيرت نمط حياة الشباب كطريقة تكاصميـ االجتماعي حيث تعكد الفكرة األساسية كراء 
إنشاء مكاقع التكاصؿ االجتماعي ىي إبقاء التكاصؿ كالتفاعؿ مستمرا بيف المستخدميف بعيدا 

 .عف االتصاؿ المباشر بالعالـ الخارجي

                                                           
1

 .188، ص 2016الدار المنهجٌة للنشر والتوزٌع،عمان،  ، التواصل االجتماعً: حلٌمة قادري 
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  حيث أصبح الشباب داخؿ ىذه البيئة االتصالية الجديدة يتمتعكف بقدرة عمى خمؽ فضاءات 
اتصالية افتراضية يمتقكف فييا ظرفيا كأسمكب تعبيرم جديد يمكنيـ مف االتصاؿ باآلخريف 

عف البريد االلكتركني أك عبر المدكنات كالمنتديات فتكلدت بذلؾ جماعات افتراضية 
 ".1جديدة

   إذ نجد أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي حكلت التكاصؿ عبر الحكاسيب عف طريؽ ربطو 
بيكية الفرد في العالـ الحقيقي، فنسبة كبيرة مف أصدقاء المستخدـ ىـ أناس يعرفيـ أك التقى 

 .2بيـ في الحياة الحقيقية

 :انعكاس صفحة المبحوثين عمى الفايسبوك. 46

 :يوضح انعكاس صفحة المبحوثين عمى الفايسبوك (46)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار 
 %82.66 124 ىكية حقيقية 

 %17.33 26 ىكية خفية

 %100 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

   أعمى نسبة مف المبحكثيف تعكس صفحتيـ عبر مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ 
، أما الذيف تعكس الصفحة ىكيتيـ الخفية فتمثمت نسبتيـ (%82.66)ىكيتيـ الحقيقية بنسبة 

 .(%17.33)بػ 

    فاليكية االفتراضية ترتبط أساسا بجيؿ الشباب الذم يعتبر أكثر الفئات االجتماعية 
تفاعبل مع الكسائط االتصالية الحديثة في إنتاج المعاني كالرمكز كالقيـ كالركابط االجتماعية، 
                                                           

 .23، 22ياميف بكدىاف، مرجع سبؽ ذكره، ص ص  1

2
ترجمة إيياب عبد الرحيـ عمي، دط، كيف تترك التقنيات الرقمية بصمتيا عمى أدمغتنا، : تغّير العقلسكزاف غرينفيمد،  

 .133، ص 2017عالـ المعرفة، الككيت، 
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حيث يعمد الشباب الرقميكف بما يرغبكف أف يتمثمكا بو، أم يتظاىركف باألشياء التي يحبكنيا "
في الحديث كفي التعريؼ بأنفسيـ كبآرائيـ كبأفكارىـ كغير ذلؾ، كليس شرطا أف يككنكا كما 

ىـ في كاقع األمر، لكف ىذا ال ينفي أف كثيرا منيـ يحاكؿ أف يككف صادقا في كؿ ذلؾ، 
كلكف األمر المشترؾ في معظـ المتمثميف افتراضيا، ىك تمثميـ بما يريدكف مف اآلخريف أف 

 .1"يركىـ بو

    كبذلؾ فإف الشباب مف خبلؿ استخداـ مكقع الفايسبكؾ يسعكف إلى التبلعب بيكيتيـ 
بيدؼ دفع محاكرييـ كالمتفاعميف معيـ إلى التعامؿ معيـ عمى أساس أف ىذه اليكية 

 2.المتخيمة ىي ىكيتيـ الفعمية

كالجدير بالذكر في سياؽ آخر، إف اليكية االفتراضية متحركة ديناميكية تتسـ بمقكمات 
 :مظيرية لكجكدىا في الفضاء السايبرم كما يمي

ليا مطمؽ الحرية أف تختار كفؽ التقنيات المتاحة خصائص تمظيرىا، كشخصية -أكال
 .حكارية عبر قنكات اإلنترنيت بأنكاعيا

ىي شخصية رقمية قابمة لمتغير كالتبدؿ في أم لحظة بحسب اختيارات الفرد -ثانيا
 .اإلنساني نفسو

ىي أيضا قابمة لمتغير كالتبدؿ حسب اختيارات أطراؼ أخرل، ربما شخصيات رقمية -ثالثا
أخرل تتقمص ىكيات غيرىا، أك مف قبؿ اختراقات برامجية، أك تكظيفات متنكعة ليكية 

 .1متنقمة ال تستقر عمى كضع خصائصيا

                                                           
الككيت، عالـ . مقاربة في عمم االجتماع العربي واالتصال عبر الحاسوب: عمم االجتماع اآلليعمي محمد رحكمة،  1

 .146،، ص 2008، 347المعرفة، سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب رقـ 
، 2 المجمد 8، المجمة المصرية لبحكث الرأم العاـ  العدداالنترنيت كفضاء متحدث لتشكل الذات: الصادؽ رابح 2

 .266،ص 2007
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كبالتالي ففي العالـ االفتراضي يصبح بمقدكر األفراد أف يبنكا ىكياتيـ كفؽ مشيئتيـ، بدال 
مف يقرر عنيـ اآلخركف كنو ذكاتيـ، بناء عمى سمات معينة مثؿ المكاف كالجسـ كالصفات 

كعميو يختار الشباب ىكياتيـ كيتبلعبكف بيا، كيمكف ليـ أف يختاركا أكثر مف . الفيزيقية
 .ىكية، إذ لـ تعد ىذه األخيرة رىينة تاريخيـ إال بقدر ما ىي رىينة اسميـ

فقد يستمر المراىقيف في تقمص شخصيات بديمة كىـ سائركف عمى طريؽ النضج 
كالتحكؿ إلى مستخدميف راشديف، كلكف العكس قد يككف صحيحا، كربما ينجح أكلئؾ الذيف 

يبحثكف عف أداء ىكيات بديمة مف اليكيات التي أسندت إلييـ في العالـ الحقيقي، في 
إال أف معظـ الشباب يدخمكف . االستمرار في تقمص تمؾ اليكيات عمى منصة االنترنت

 2.العالـ االفتراضي حامميف ىكيات مكتممة أم حقيقية كليسكا ساعيف إلى إيجاد ىكيات جديدة

 : الحقيقيةىم االفتراضية أكثر من عالقاتىم في عالقات المبحوثين بتفاعميمشعور. 47

 ىم في عالقاتأنيم متفاعمون بنشعوريوضح ما إذا كان المبحوثين ي (47)الجدول رقم 
 : الحقيقيةىماالفتراضية أكثر من عالقات

الشعور بالتفاعل في العالقات 
االفتراضية أكثر من العالقات 

 الحقيقية

 النسبة المئوية التكرار

 %22 33 نعـ

 %78 117 ال

 %100 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

                                                                                                                                                                                     
عمى 03/08/2017تـ تصفح المكقع بتاريخ ." اليكية المحمية كاليكية االفتراضية في ظؿ اإلعبلـ الجديد: " باديس لكنيس 1

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/2236.15:13الساعة 
، 2015، 1، ترجمة أنكر الجمعاكم، المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات، بيركت، طالمجتمع الشبكيدارف بارني،  2

 .164،166ص، ص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/2236
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/2236
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مف  (%22)   مف خبلؿ قراءة الجدكؿ كالشكؿ البياني السابقيف تكضح جميا أف نسبة 

المبحكثيف يشعركف فعبل أنيـ يتفاعمكف في عبلقاتيـ االفتراضية أكثر مف عبلقاتيـ الكاقعية كىي نسبة أقؿ 
 .(%78)مف نسبة المبحكثيف الذيف ال يشعركف بذلؾ كىي 

   كىذا ما يؤكد عمى أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي ساعدت الشباب في التعبير بكؿ حرية 
إالـ يرجع سبب تفاعؿ المبحكثيف في : في كمتا الحالتيف نطرح السؤاؿ التالي. عف آرائيـ،

 خضـ العبلقات الكاقعية أكثر مف العبلقات االفتراضية ؟

   لعؿ ىذا التساؤؿ يفضي إجابة مفادىا؛ اف الكاقع ىك األصح كاألىـ مف العالـ االفتراضي 
 .حيث يككف فيو المبحكث عمى راحة تامة كيككف التكاصؿ في الكاقع قريبا كأكثر سيكلة

    أما الذيف يركف أف العبلقات االفتراضية ىي أكثر حضكرا مف العبلقات الكاقعية، فإف 
 :ذلؾ يرجع إلى ما يمي

    شعكرىـ بالخجؿ في العبلقات الكاقعية عمى عكس العبلقات االفتراضية يككف مجاؿ 
الحرية متاحا أكثر مف الكاقع، الفايسبكؾ يتيح مساحة مف التعبير بحرية أكثر مف الكاقع، 
كفي الحياة اليكمية ليسكا باجتماعييف عمى عكس العالـ االفتراضي، العبلقات االفتراضية 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

نعم

ال

ٌوضح ما إذا كان المبحوثٌن ٌشعورن بأنهم متفاعلون ( 39)الشكل البٌانً رقم 
فً عالقاتهم االفتراضٌة أكثر من عالقاتهم الحقٌقٌة
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كىنا نضيؼ بأف تكنكلكجيا  ).أصبحت كاقعا ال يمكف تجاىمو كيجب التعامؿ معو كالتأقمـ معو
اإلعبلـ كاالتصاؿ أصبحت تفرض نفسيا عمى اإلنساف خاصة منيـ الشباب الذم يحب 

اقتحاميا –التغيير كيبحث دائما عف الجديد، كبالتالي نراىا تفرض نفسيا عمينا الستخداميا 
 (-في عالمنا الكاقعي

   كىناؾ مف يككف متفاعبل في كمتا الحالتيف، فالعبلقات الكاقعية كاالفتراضية يككف متكاصبل 
 .فييا بشكؿ متساكم كمع أصدقاء كاقعيكف، فاألصدقاء في الكاقع ىـ في العالـ االفتراضي

كىناؾ مف أضاؼ أف العبلقات االفتراضية تبقى كىمية عكس العبلقات الحقيقية التي تعبر 
 .عف الكاقع، كيبقى الفايسبكؾ عالما افتراضيا كليس كاقعا

فاالشتراؾ عبر ىذه المكاقع يككف غالبا بأسماء مستعارة كيخفي األعضاء ىكياتيـ      "
الحقيقية، مما يتيح ليـ  مجاال لبلتصاؿ بكؿ حرية، دكف أية حكاجز نفسية مف أف يتعرؼ 
اآلخركف عمى ىكياتيـ الحقيقية، عكس االتصاؿ المباشر كجيا لكجو، أيف تظير معيقات 

نفسية تشكش عمى عممية االتصاؿ، كالخجؿ، القمؽ كالخكؼ، عكس العبلقات االفتراضية ال 
يككف حضكر المشتركيف فيزيقيا بؿ يككف افتراضيا، لذا يككنكف أحرارا لمتعبير عف آرائيـ 

 1".كاتجاىاتيـ في أم مكضكع يرغبكف فيو

   كعميو فإف قدرة الشبكة عمى إخفاء المبلمح االجتماعية لؤلفراد، كالتي تقؼ حائبل دكف 
إقامة عبلقات في الكاقع تساعد مستخدمييا في التكاصؿ االجتماعي، خاصة بكجكد بعض 
سمات شخصية سمبية كالخجؿ أك القمؽ االجتماعي، كتجعميـ يتفاعمكف بدرجة أكبر مع 

اآلخريف في بيئة افتراضية، حيث يشير بعض الباحثيف إلى أف األشخاص األكثر قدرة عف 
التعبير عف أنفسيـ كعمى بناء عبلقات اجتماعية مقربة مف خبلؿ االنترنت أكثر مما يتيح 
ليـ الكاقع، ىـ األشخاص الذيف يحسكف بقمؽ اجتماعي مف خبلؿ تكاصميـ كجيا لكجو، 

                                                           

 .36ياميف بكدىاف، مرجع سبؽ ذكره، ص 1 
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كاألشخاص الذيف يشعركف بالكحدة، كىؤالء األشخاص بإمكانيـ تطكير عبلقاتيـ عبر 
االنترنت بسرعة كبيرة، كيمكف ليذه العبلقات أف تتحكؿ إلى عبلقات اجتماعية حقيقية يككف 

 . 1التفاعؿ فييا كجيا لكجو

 :العالقات االجتماعية المفضمة لدى المبحوثين. 48

 :يوضح العالقات االجتماعية المفضمة لدى المبحوثين (48)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار العالقات االجتماعية المفضمة
 %68 120 العبلقات المباشرة

 %5,33 08 العبلقات االفتراضية

 %26,66 40 معا

 %100 150 المجموع

  بناء عمى نتائج االستبياف:المصدر

    مف خبلؿ قراءة بيانات الجدكؿ أعبله، ىناؾ نسبة معتبرة مف المبحكثيف تقدر بنسبة 
مف المبحكثيف فقط العبلقات  (%5,33)يفضمكف العبلقات المباشرة، في حيف يفضؿ  (68%)

االفتراضية، أما الذيف يفضمكف االثنيف معا حيث تتأرجح عندىـ العبلقات االجتماعية بيف 
 .(%26,66)النمط االفتراضي كالنمط الكاقعي فقد قدرت بنسبة 

 :يرجع المبحكثيف تفضيميـ لمعبلقات المباشرة إلى ما يمي

    الكاقع أفضؿ كىك الحقيقية كيتـ التعامؿ فيو بشكؿ مباشر، عدـ الثقة بالعبلقات 
االفتراضية كخاصة مع مف يتحدث المستخدـ جيمو لممتحدث، العبلقات المباشرة فييا أماف 

كثقة، العبلقات الكاقعية تككف صادقة، العبلقات المباشرة تككف كاضحة، العبلقات االفتراضية 
 .تبقى افتراضية كغير مكثكقة

                                                           
1

 .279، مرجع سبؽ ذكره، ص من التواصل إلى خطر العزلة االجتماعية: الشبكات االجتماعيةحدادم كليدة،  
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 :أما الذيف يفضمكف العبلقات االفتراضية فيرجعكف ذلؾ إلى األسباب التالية

    العبلقات االفتراضية سيمة التكاصؿ عمى عكس العبلقات المباشرة فييا صعكبة، كىناؾ 
مف رأل أف العبلقات االفتراضية تدعـ العبلقات الكاقعية، اليكجد حكاجر مكانية في العبلقات 

االفتراضية بؿ يمكنؾ التحدث بسيكلة كمع مف تريدعمى عكس العبلقات المباشرة إلزامية 
التكاجد في المكاف نفسو كتعتبر ىذه الخاصية مف مميزات مكقع التكاصؿ االجتماعي 

 .الفايسبكؾ

   كفي سياؽ متصؿ، إف كثرة استخداـ الشباب لمكاقع التكاصؿ االجتماعي تجعميـ يمزجكف 
بيف الكاقع المعيش كالعالـ االفتراضي، فتجدىـ يعيشكف في مساحة افتراضية غير حقيقية، 
يتبنكف فييا قيا كأفكارا كتصكرات خاصة بيـ، ال نجدىا في الكاقع الحقيقي، كىذا ما يجعمو 

 1.يفمت مف كاقعو االجتماعي كيزيد الشاب عزلة كابتعادا عف السياؽ االجتماعي

 .   كىناؾ مف رأل أف كؿ مف العبلقات المباشرة كالعبلقات االفتراضية تكمؿ بعضيا البعض

   إف أغمب نسبة مف مستخدمي الفايسبكؾ الجزائرييف يفضمكف العبلقات االجتماعية الكاقعية 
 .كاالفتراضية معا، يمييـ الذيف يفضمكف عبلقة الصداقة االفتراضية فقط

   أغمب مستخدمي مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ ال يشعركف بتفاعؿ كبير كميـ في 
عبلقاتيـ االفتراضية مقارنة بعبلقاتيـ الكاقعية، حيث أكد المبحكثيف أف مكقع التكصؿ 

االجتماعي ساعدتيـ في التنفيس كالتعبير بكؿ حرية، كرأكا في ىذه المكاقع فرصة لمتحرر 
كالتعبير عف حاالتيـ كمكاقفيـ كآرائيـ كالتحدث بكؿ حرية عف انشغاالتيـ، خاصة إذا كانكا 

كيبقى تفاعميـ االفتراضي مقتصرا عمى ىذه الناحية فقط، . مستخدميف ألسماء مستعارة
فشعكرىـ بالتفاعؿ أكثر ىك مف خبلؿ العبلقات االجتماعية الكاقعية في محيطيـ االجتماعي 

 .بمستكل أعمى مقارنة بالعبلقات االجتماعية االفتراضية
                                                           

 .57ياميف بكدىاف، مرجع سبؽ ذكره، ص  1
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شعور المبحوثين عند تواصميم مع مستخدمي موقع الفايسبوك وىم خمف ىوية . 49
 :افتراضية

يوضح شعور المبحوثين عند تواصميم مع مستخدمي موقع الفايسبوك  (49)الجدول رقم 
 :وىم خمف ىوية افتراضية

شعور المبحوثين عند تواصميم مع 
 مستخدمين خمف ىوية افتراضية

النسبة  التكرار
 المئوية

تقمص شخصية أك ىكية غير 
 حقيقية

40 26.66% 

عدـ الثقة كعدـ اإلحساس 
 باألماف

36 24% 

الشعكر بالراحة في تقمص ىكية 
 خفية

10 6.66% 

عدـ االرتياح كعدـ التعامؿ 
 معيـ

29 19.33% 

 %8 12 ضعيؼ الشخصية
محاكلة التعرؼ عمى أصدقاء 

 جدد
07 4.66% 

ال يريد أف يتعرؼ عميو 
 اآلخركف

09 6% 

شخص مضطرب كمنعزؿ عف 
 العالـ الحقيقي

14 9.33% 

 %10.66 16 اليركب مف الكاقع
 %2 03 التسمية كالترفيو

 %5.33 08 أكثر جدية في التعبير عف آرائو
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 %12.66 19 حرية شخصية
 %0.66 01 نفكر مف شخصو
 %1.33 02 شخص مخادع 

مف المبحكثيف شعكرىـ عند  (%26.66)   قراءة الجدكؿ البياني تكضح لنا أف نسبة 
تكاصميـ مع مستخدميف ضمف مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ كىـ خمؼ ىكية 

افتراضية أنيـ يتقمصكف شخصية أك ىكية غير حقيقية كيشعركف بتحقيؽ ما لـ يستطيعكا 
يشعركف بعدـ الثقة كال يحسكف باألماف في  (%24)تحقيقو عمى أرض الكاقع، كتمييا نسبة 

يشعركف  (%19.33)تعامبلتيـ مع المستخدـ كىك خمؼ ىكية افتراضية ، ثـ تمييا نسبة 
يرجعكف ذلؾ إلى أف  (%12.66)بعدـ االرتياح كيرفضكف التعامؿ معيـ، تمييا نسبة 

المستخدـ ضمف مكقع الفايسبكؾ لديو حرية شخصية في خمؽ ىكية خاصة بو، كتمييا نسبة 
يعبركف عف ذكاتيـ في حساباتيـ بيكية خفية مف أجؿ اليركب مف الكاقع كعدـ  (10.66%)

القدرة عمى مكاجيتو كليذا يمجئكف إلى التخفي كراء ىكية مغايرة ليكيتيـ الحقيقية، كنجد نسبة 
مف المبحكثيف يركف أف الشباب المتخفي ىك شخص مضطرب كمنعزؿ عف  (9.33%)

مف المبحكثيف يشعركف بأف ىؤالء الشباب لدييـ  (%8)العالـ الحقيقي، في حيف أف نسبة 
مف المبحكثيف يشعركف بالراحة في تقمص  (%6.66)ضعؼ في شخصيتيـ، كما أف نسبة 

مف المبحكثيف يشعركف بأف ىذا المتخفي ال  (%6)ىكية خفية ضمف المكقع، ثـ تمييا نسبة 
يريد أف يتعرؼ عميو اآلخركف كذلؾ مف خبلؿ خمقو ليكية مغايرة ليكيتو الحقيقية، كما نجد 

مف المبحكثيف يشعركف بأنيـ أكثر جدية في التعبير عف آرائو كىـ   (%5.33)أف نسبة 
خمؼ ىكية خفية بحيث يمكنو ذلؾ مف التعبير بكؿ حرية عف أفكارىـ دكف التخكؼ مف ذلؾ، 

كىناؾ مف يشعر بأنيـ يحاكلكف التعرؼ عمى أشخاص جدد كيخمقكف بذلؾ عبلقات 
، كمنيـ مف يشعر بأف المستخدـ كىك خمؼ (%4.66)اجتماعية جديدة إذ قدرت نسبتيـ بػ 

ىكية افتراضية يبحث عف التسمية كالترفيو فيك شخص غير جدم في تعاممو مع اآلخريف 
يشعركف بخداع مف طرؼ المستخدـ  (%1.33)، كبنسبة قميمة جدا (%2)كتمثمت نسبتيـ بػ 
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مف المبحكثيف يشعركف بنفكر حيف تعامميـ  (%0.66)الذم ال يفصح عف ىكيتو، ك بنسبة 
 .مع أشخاص مف ىذا النكع 

   فاليكية إذا تمثؿ فيـ المرء لذاتو في عبلقتيا باآلخريف، كاليكية باختصار ليست شخصية 
أك نفسية، كلكنيا في األساس اجتماعية كعبلئقية، كتتحدد بتفاعؿ المرء كعبلقاتو مع اآلخريف 

 1.كمكانو في السياؽ المؤسسي

   فالشباب ضمف مكاقع التكاصؿ االجتماعي يسعى إلى خمؽ ىكيات متعددة، مما يجعميا 
نما فاعمية ىذه اليكيات تكمف في قدرتيا عمى إقناع المتحاكريف معيا  عممية ليست يسيرة، كا 

أثناء عممية التكاصؿ بأنياتحيؿ إلى ىكية فيزيائية حقيقية، كتحاشي الممارسات التي يمكف أف 
تشؾ فييا أك تفضحيا، بحيث نجد أف ىذه اليكيات االفتراضية ال تبعث في نفس أصحابيا 
اإلحساس بالرضا المتعالي، إال عندما يتـ التحاكر معيـ باعتبارىـ ىكيات حقيقية كليست 

 2.فنتازمية

   فاليكية االفتراضية مف خبلؿ تفاعميا المتكاصؿ كالمتركب في أشكاؿ تكنكلكجية متنكعة 
تتمثؿ اليكيات الرقمية بشتى تمثبلتيا الممكنة في كسط الكتركني جمع بيف كسائط الحرؼ 

 3.كالصكت كالصكرة كالحركة كالمكف، كتجاكز الزماف كالمكاف

    كفي الحديث عف مستقبؿ اليكية االفتراضية خبلؿ مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ 
اليـك ؼأنو سيتـ التحقؽ مف الصفحة الرئيسية كحتى تنظيميا قبؿ الكلكج إلى العالـ االفتراضي،

 1.(الفيزيائية)ىكياتنا االفتراضية تؤثر ك تمقي بظبلليا عمى ذكاتنا الحقيقية 

                                                           
، مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث "دليل لممختصين في العموم االجتماعية"قياس اليوية راكم عبد العاؿ كآخركف،  1

 .35، 2014، 1االستراتيجية، ط
 .54ياميف بكدىاف، مرجع سبؽ ذكره، ص  2

 .136عمي محمد رحكمة، مرجع سبؽ ذكره، ص  3



234 
 

 ،عمميا سيككف األرض عدد سكاف االفتراضيفي العشرية المقبمة سيفكؽ سكاف العالـ     ؼ
كؿ فرد ممثبل في عدة طرؽ ك نكافذ عمى االنترنت،كذلؾ بخمؽ مجمعات حيكية كنشيطة ك 

 ستخمؽ كمية ىائمة مف االتصاالتكؿ ىذه ، متشابكة المصالح ك التي تعكس ك تثرم عالمنا
 .ك تمكيف المكاطنيف منيا بطريقة لـ يككنكا يتخيمكىا"ثركة بيانات"البيانات 

إف تأثير ثكرة المعمكمات سيسمح بتجريد األشخاص مف إمكانية     كفي سياؽ متصؿ، 
 رة األمر الذم سيككف لو نتيجة كبياالفتراضيسيطرتيـ عمى معمكماتيـ الشخصية في العالـ 

ىذا التأثير لف يككف عمى مستكل متساكم بالنسبة لجميع .عمى عالميـ المادم الحقيقي
ميف لكف عمكما سيككف عمى مستكل كمي كعاـ كسيؤثر عميقا عمى عالمنا كما دالمستخ
 مرحمة يجب عمينا استعادة تحكمنا أمف التحدم الذم نكاجيو كأفراد ىك تحديد في  عسيشكمو

 2.في خصكصياتنا

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1 Eric Schmidt and Jared Cohen , The new digital age, alfared A.knopf; New York,2013, p 
32. 

 .33نفس المرجع السابؽ، ص  2
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 :  في ضوء تساؤالت وفرضيات الدراسةالنتائج الدراسة:ثانيا
   بعد التحميؿ اإلحصائي لمبيانات كالمعطيات الميدانية جاءت الدراسة الميدانية التي 

تستيدؼ اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة، حيث تحتاج ىذه األخيرة إلى تفكيؾ الظاىرة في 
الكاقع، فجاءت اإلجابة عمى األسئمة المطركحة مف خبلؿ إعادة تركيب الظاىرة كفؽ كؿ 

المعطيات كالمؤشرات كاألنساؽ الخفية التي يحمميا البعد التأثيرم ليا، كعميو فإننا بحاجة إلى 
تأكيؿ كقراءة النتائج مف خبلؿ إبراز العبلقة الترابطية بيف مختمؼ مؤشرات الظاىرة 

 .المدركسة

الشباب الجزائرم خمفيات تبني     لقد تمحكرت اإلشكالية المطركحة في ىذه الدراسة حكؿ
، إف تفكيؾ مثؿ ىذه اإلشكاليات كلكاحقيا مف الفايسبكؾ"ضمف فضاء افتراضية ة رمزيةىكمؿ

 ضمف اليكية االفتراضيةاشباعات خصائصكسمات تساؤالت فرعية، كالبحث في ماىية 
ليكية تبنيالشباب الجزائرم خمفيات الكامنة كراء كاؿما العكامؿ فضاء الفايسبكؾ؟ك

مستخدمك الفايسبكؾ إلى ذكاتيـ في خضـ مجتمع افتراضي يسمح افتراضية؟كيؼ ينظر 
ىكية افتراضية بالتخفي خمؼ ستار ىكية رمزية؟ أيمكف لنا أف نعتبر تخفي المستخدـ خمؼ 

الكشؼ عف أبعاد لقد مكنتنا كؿ ىذه التساؤالت مف . مجاال لكشؼ حقيقةىكية المستخدـ؟
كلعؿ النتائج التالية المتكصؿ إلييا، كانت بمثابة االستقراء االمبريقي . الظاىرة كمؤشراتيا

 :الذم يمفصؿ حيثيات الظاىرة، كعميو يمكف في األخير النتائج التالية
 :سمات اليوية االفتراضية عبر موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك- 1

فقد شممت  ضمف فضاء الفايسبكؾ؟ اليكية االفتراضيةاشباعات  خصائصكسمات ما ىي 
 :سمات اليكية االفتراضية عبر مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ النقاط التالية
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 :مدة استخدام موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك* 

 5   إف أغمب المستخدميف اشترككا في مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ منذ أكثر مف 
، يمييا الذيف بدأكا في استخداـ مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ مف %42.66سنكات بػ 
الذيف يستخدمكف مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ مف ، ثـ %28 سنكات بػ 3سنة إلى 

  ممف استخدمكا مكقع %7.33األخير ىناؾ نسبة  ك%20.66 سنكات بػ 5 سنكات إلى 3
كتبيف ىذه النتائج إف استخداـ . التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ منذ أقؿ مف سنة فقط

 .الفايسبكؾ مف طرؼ الشباب قد كاف بشكؿ دكرم في إطار اتصاالتيـ اليكمية

 :االسم الذي اختاره مستخدمو موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك* 

   يفضؿ المستخدمكف إظيار أسمائيـ الحقيقية ضمف حساباتيـ في مكقع التكاصؿ 
لذككر أكثر إظيار ليكيتيـ اإلسمية أكثر مما ىك عميو الحاؿ عند فا. االجتماعي الفايسبكؾ

 عند اإلناث، كىذا ما يؤكد عمى %26.37 مقارنة بنسبة %62,71جنس اإلناث أم نسبة 
أف استخداـ الفايسبكؾ محاط بإطار مف الجدية كالثقة مف طرؼ المبحكثيف، كقد أرجعكا ذلؾ 

الرغبة في الظيكر بيكية حقيقية كحتى يجدىـ معارفيـ كأصدقائيـ بسيكلة : لعدة أسباب منيا
 .كمف أجؿ كسب ثقة المتفاعميف معيـ في نفس الصفحة

 مقارنة بنسبة الذككر %42.85   كمف جية أخرل نجد أف نسبة اإلناث تفكقت بػنسبة 
 في استخداـ االسـ المستعار أك االسـ المركب مف اسـ حقيقي كأخر مستعار %13,55

كقد أرجع معظميـ األسباب في . 23.72% مف جنس اإلناث مقارنة بالذككر 30.76%
اختيار األسماء المستعارة أك المركبة إلى الرغبة في التصرؼ بكؿ حرية في خضـ ما يتيحو 
مكقع الفايسبكؾ لممستخدميف في عممية التكاصؿ، كمنيـ مف يرتئي أف ال يتعرؼ اآلخركف 

 .عف ىكيتيـ الحقيقية بتقمص شخصية أخرل
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 :السن المصرح بو عمى صفحة الفايسبوك* 

   كفي معرض الحديث عف المفاضمة بيف التصريح بالسف الحقيقي ضمف االستخداـ لمكقع 
ىنأكثر 59.85%التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ كبيف التستر عنو، فإف جنس اإلناث بػنسبة 

كفيما يتعمؽ باستخداـ االسـ المستعار فنجد أف . 40.15%تكتما مف جنس الذككر بػنسبة
 عند 38.89% مقابؿ نسبة 61.11%اإلناث تفقف في ذلؾ نسبة الذككر، أم بنسبة 

كمرّد ذلؾ؛ محاكلة تجنب المضايقات التي قد يتعرضف ليا، كمنيف مف يفعمف ذلؾ .  الذككر
بدافع تسييؿ التكاصؿ كاالحتكاؾ بالغير، كما نجد مبرر البعض اآلخر إلخفاء سنو لغرض 

 .شخصي ال يكدكف اإلفصاح عنو

 :الجنس المصرح بو عبر موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك* 

   يفاضؿ بعض المستخدميف بيف التصريح بجنسيـ الحقيقي عمى حساباتيـ الشخصية في 
، بينما يفاضؿ %97.33مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ، كىـ يمثمكف في ذلؾ نسبة 

ذلؾ أف األمر محاط بعامؿ الثقة، كمعنى .  عمى إخفاء ذلؾ%02.66البعض اآلخر بنسبة 
ذلؾ أف أكالئؾ الذيف يفاضمكف إخفاء جنسيـ الحقيقي، إنما يحاكلكف بذلؾ تفادم التعرض 

إضافة إلى سبب آخر في محاكلة لتخفي اإلناث عف أنظار . لممضايقات مف قبؿ الغير
 .أىمييـ كبشكؿ اخص لما يككف لدل أحد األخكة أك األب حساب بالمكقع

 :الموطن المصرح بو عبر موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك* 

 ممف يدلكف بمكطنيـ األصمي ضمف بياناتيـ %94.66   كفي ىذا الصدد، يتبيف أف زىاء 
 بالنسبة %05.33الشخصية بمكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ، بػينما تتضاءؿ النسبة بػػ 

ألكالئؾ الذيف يستخدمكف مكطنا مستعار، كمرد سبب اإلستعارة ىذه؛ ىك تجنب المضايقات 
التي يتعرضكف ليا حيف اإلدالء بمكطنيـ الحقيقي، أك ألسباب شخصية كأحيانا يككف دكف 

 .سبب كجيو
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 :الوظيفة المسجمة عبر موقع التواصل االجتماعي* 

، أما %86.66  تتحقؽ حقيقة اإلدالء بالكظيفة الحقيقية لمستخدمي مكقع الفايسبكؾ بػنسبة 
،  كمبررات ىذه األخيرة ىك %13.33ربع المبحكثيف تقريبا فإنيـ يسجمكف كظيفة مستعارة

ف منيـ لفريقا يحاكؿ  اختيار شخصي يكفؿ ليـ الحرية كعدـ التصريح بكظيفتيـ الحقيقية، كا 
تجنب المضايقات التي قد يتعرضكف ليا، كمنيـ مف يككف بطاال أك دكف نشاط، فيضطره 

 .الحاؿ إلى تزييؼ معطياتو الشخصية

 :الصورة المستخدمة عبر موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك* 

   إف أغمب مستخدمي مكقع التكاصؿ االجتماعي في عمكميـ ال يستخدمكف صكرا حقيقية، 
بػ  مقارنة بالذككر بنسبة قميمة 91.89%كأكثر ىؤالء المستخدميف ىف مف جنس  اإلناث بػ 

 عف الذككر بػ 76.10%، فالفتيات تيرعف إلى استخداـ الصكر المستعارة بػنسبة %8.10
، كمرجع تكظيؼ صكر مستعارة، إنما يرجع إلى رفض الفكرة أساسا لكضع %23.89

، ككمبرر ثاني ىك تجنب اإلحراج كالمضايقات التي يتعرضكف ليا %36صكرىـ الحقيقية بػ 
، فيما %22.66بسبب صكرىـ المكجكدة عمى مكقع الفايسبكؾ، كىذا ما صرحت بو نسبة 

 منو اختراؽ حسابيا، كما يحاكؿ بعضيـ تفادل الجنس %18.66تتكجس نسبة أخرل بػ 
 .%10.66اآلخر أم بمعدؿ 

   كما أضاؼ مبحكثكف آخركف أف أسباب استخداميـ لمصكرة المستعارة ىك رفض العائمة 
لكضع صكرىـ الحقيقية خاصة بالنسبة لئلناث، كىناؾ مف أرجع ذلؾ بسبب الضكابط 

 .الشرعية بالنسبة لئلناث

 :المغة المستخدمة في موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك* 

   عادة ما يقـك المستخدمكف ممف لدييـ مستكل ثانكم بالتكاصؿ بمغة تحمؿ مزيجا بيف المغة 
الدارجة، المغة العربية ك المغة الفرنسية أحيانا، إذ يمثؿ ىؤالء ما يشرؼ عف نسبة تقدر بػ 



239 
 

 مف الشباب ذك مستكل جامعي، في حيف نسجؿ نسبة %35.57، كتمييا نسبة 40%
 .  بالنسبة لمشباب الذيف لدييـ مستكل الدراسات العميا35.13%

     في حيف نجد الشباب الذيف لدييـ مستكل ثانكم في التعميـ الدراسي يستخدمكف المغة 
 كأقؿ %16.21، أما بالنسبة لمستكل الدراسات عميا فمثمت نسبتيـ %20الدرجة بنسبة 

 .%15.43نسبة لدل الشباب الذيف لدييـ مستكل جامعي نسجؿ نسبة 

    أما فيما يخص استخداـ المغة العربية الفصحى، فإننا نجد ذكك المستكل التعميمي في 
 ىـ أكثر استعماال ليذه المغة، يمييا المستكل الجامعي %35.13الدراسات العميا بنسبة بػ 

 . %10 ثـ المستكل الثانكم بأقؿ نسبة %22.81بنسبة 

 :العوامل الكامنة وراء تكوين ىوية افتراضية- 2

 ليكية افتراضية؟تبنيالشباب الجزائرم خمفيات الكامنة كراء كاؿ العكامؿ  ىيما

ترتبت جممة مف العكامؿ المقترحة التي قد تككف دافعا لتككيف اليكية االفتراضية دلى الشباب 
 :المبحكثيف

 :امتالك أفراد العينة ألكثر من صفحة عمى موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك- 

  %82.66   أعمى نسبة مف المبحكثينبل يممككف سكل حساب كاحد عمى مكقع الفايسبكؾ بػ 
كىذا ما يؤكد عمى أف .  يممككف أكثر مف صفحة عمى المكقع%17.33في حيف أف نسبة 

المبحكثيف لدييـ كعي كافي الستخداـ الفايسبكؾ كال يريدكف خمؽ العديد مف الصفحات عمى 
 .حسابيـ

 :المتفاعمون عبر موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك - 

، (%64)   تتعامؿ أعمى نسبة مف مستخدمي مكقع التكاص االجتماعي مع أصدقائيـ بػ 
فيـ يحبكف خدمة المشاركة التي تعتبر كخاصية مف خصائص مكاقع التكاصؿ االجتماعي 
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بحيث تتيح لممتصفح التعرؼ عف قرب أكثر عف طريؽ نشر الممفات، الصكر، مقاطع 
الفيديك كأفكار خاصة بالمستخدـ كال يككف متاحا لآلخريف اإلطبلع عمييا فيك يعتبرىا صفحة 
خاصة ال يمكف لغير المشتركيف معو الدخكؿ إلييا، كبالتالي نجده يحافظ عمى خصكصيتو 

 مف المبحكثيف %40.90كما أما ىناؾ نسبة معتبرة قدرت بػ. مف خبلؿ ىذا االستخداـ
يفضمكف مشاركة جميع الناس ضمف صفحتيـ كمنشكراتيـ اليكمية، حيث تتيح ىذه الخاصية 
إرفاؽ جميع المشتركيف كغير المشتركيف ضمف صفحة المستخدـ اإلطبلع عمى المعمكمات 

 . الكاردة ضمف الصفحة

 :أىداف استخدام موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك

 :بيدف التواصل مع األصدقاء. 1

    يستخدـ المبحكثكف مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ بيدؼ التكاصؿ مع األصدقاء 
، باإلضافة إلى أف المستخدميف سكاء مف الطمبة أك األستاذة أك الباحثيف %58.66بنسبة 

كالميتميف بتخصصات معينة يجدكف عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي كبسيكلة العديد مف 
األشخاص ذك العمـ كالخبرة في مجاالت اىتماماتيـ فيتكاصمكف معيـ كيككنكف عبلقات 

اجتماعية معيـ، ما يجعميـ يستفيدكف مف عمميـ كخبرتيـ كبما يحممكنو مف معارؼ كأفكار 
 .مف خبلؿ طرحيا كمناقشتيا

 :التواصل مع العائمة واألقارب- 2

   مف خبلؿ ما يكفره مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ مف خدمات متنكعة، كخاصة 
، فيي تعتبر مف أىـ العكامؿ التي دفعت %48بنسبة منيا التكاصؿ مع العائمة كاألقارب 

المبحكثيف الستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي كىذا ما يدؿ عمى استخداـ مكقع التكاصؿ 
االجتماعي لو دكر في حياة المستخدميف مما انعكس ذلؾ عمى عبلقاتيـ االجتماعية خاصة 

 .بعد انتقاليا مف العالـ الكاقعي إلى العالـ االفتراضي
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 :الحصول عمى المساعدة واالستفادة من اآلخرين- 3

   كىذا ما يثبت حاجة المستخدميف إلى االستفادة مف اآلخريف كالحصكؿ عمى المساعدة 
، كتتنكع ىذه المعمكمات كؿ حسب اىتمامو كميكلو، ككذا حسب تخصصو %43.33بنسبة 

الدراسي أك مجالو الميني كيرجع ىذا إلى الخصائص العامة لممبحكثيف الجامعييف بنسبة 
 .  كبيرة، فيـ فئة ميتمة بالبحث كالدراسة كيتشارككف ذلؾ مع اآلخريف

    كمف بيف أىداؼ مكاقع التكاصؿ االجتماعي تعميمية ك تثقيفية تساعد المستخدميف في 
الحصكؿ عمى المعمكمات كالخدمات المختمفة كالمتنكعة التي تقدميا فيمكنيـ مف خبلليا 

 .االستفادة منيا كتبادليا مع اآلخريف

 :متابعة كل ما يتعمق بالعمل أو الدراسة- 4

 مف المبحكثيف تكفر ليـ مكاقع التكاصؿ %38.66   مف خبلؿ ما نبلحظو أف نسبة 
االجتماعي خاصة الفايسبكؾ متابعة كؿ ما يتعمؽ بالعمؿ كالدراسة، فيي تتعامؿ مع المعمكمة 

الحديثة كتسمح لممتصفح باإلطبلع عمى كؿ ما ىك جديد في عالـ الشغؿ كالدراسة، مما 
يجعؿ الشباب الذيف ىـ في بحث عف العمؿ أك متابعة كؿ ما ىك جديد في مجاؿ الدراسة 
يشترككف فييا، فيناؾ صفحات كمجمكعات خاصة يكفرىا ىذا المكقع مما يجعمو يستقطب 

 . فئة معتبرة مف الميتميف بيذا المجاؿ

 :توسيع عالقات الصداقة- 5

    ىذا العامؿ الذم يثبت حاجة المستخدميف لمكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ 
ف كانت افتراضية%32.66بنسبة فالكلكج . ، إلى التكاصؿ كتككيف عبلقات اجتماعية حتى كا 

إلى العالـ االفتراضي بيدؼ بناء كتككيف العديد مف العبلقات االفتراضية، كالتعرؼ عمى 
أشخاص جدد كالتكاصؿ معيـ كىذا ما يبيف حاجة الشباب إلى التكاصؿ مع اآلخريف، حتى 
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ف كانت عبلقات الصداقة نفسيا في الكاقع كفي العالـ االفتراضي فتسعى إلى تعزيزىا  كا 
 .كالحفاظ عمى استمراريتيا

 :تكوين عالقات عاطفية مع الجنس اآلخر- 6

 %4.66تككيف عبلقات عاطفية مع الجنس اآلخر بنسبة    كيسعى بعض المبحكثيف إلى 

، حيث يرغب الشباب في تعكيض شعكرىـ بالفراغ العاطفي كاالجتماعي مف خبلؿ تككيف فقط
ىذه العبلقات، كفي بعض األحياف يدؿ عمى الرغبة في الزكاج أك تككيف صداقات مع 

 .الجنس اآلخر سكاء كانكا إناثا أك ذككرا

العامل الذي يحدد عالقة المبحوثين بالمستخدمين في موقع التواصل االجتماعي * 
 :الفايسبوك

الذم يتـ مف خبللو تحديد عبلقة الشباب بالذيف يتعامؿ معيـ مف خبلؿ مكقع    العامؿ 
، يميو العامؿ التعارفي بنسبة 48.66%التكاصؿ االجتماعي، ىك العامؿ الشخصي بنسبة 

 .23.33%، ثـ العامؿ الميني بػ %44.66

 :معيار اختيار الذين يتعامل معيم المبحوثين عمى موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك* 

 اختارت عمى أساس عبلقة الصداقة كمعيار أساسي 52.66%   أعمى نسبة قدرت بػ 
الختيار الذيف يتعاممكف معيـ عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ، تمييا معيار 

اختارت أساس عبلقة 34.66%، كنسبة 39.33%االنسجاـ الفكرم كاالىتماـ العممي بنسبة 
 اختارت عمى أساس االىتماـ المشترؾ، كبنسبة 31.33%في حيف كجدنا أف نسبة .القرابة

 مف المبحكثيف لـ يحددكا المعيار الذم يختاركف عمى أساسو 8%قميمة جدا تمثمت في 
 .عبلقاتيـ كصداقاتيـ عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ
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 :الخمفيات المعتمدة في تكوين ىوية افتراضية لدى الشباب- 3

مستخدمك الفايسبكؾ إلى ذكاتيـ في خضـ مجتمع افتراضي يسمح              كيؼ ينظر    
 بالتخفي خمؼ ستار ىكية رمزية؟ 

 :أثبتت نتائج الدراسة فيما يتعمؽ باإلجابة عمى ىذا التساؤؿ مايمي

 :تغيير صفحة الفايسبوك* 

 في %66    أكثر مف نصؼ المبحكثيف ال يغيركف مف صفحتيـ عمى مكقع الفايسبكؾ بػ 
 قد غيركا مف صفحتيـ كذلؾ بمعدؿ مرة كاحدة كمرتيف، كيرجع ذلؾ لعدة 34%حيف نسبة 
، لتفادم المشاكؿ كاإلزعاج مف قبؿ 10.66%التعرض لبلختراؽ بنسبة : أسباب منيا

، كمنيـ بدافع حب تغيير الصفحة، كمنيـ مف يغيرىا ألسباب شخصية %8اآلخريف بنسبة 
 . 4.66%بنسبة 

 :مدى مصداقية المعمومات المصرح عنيا عبر مواقع الفايسبوك مع ىوية الشباب* 

    أكبر نسبة مف المبحكثيف ىكيتيـ المنشأة عبر مكقع الفايسبكؾ تحمؿ معمكمات حقيقية 
 فقط مف المبحكثيف اليكية المصرح عنيا عبر الصفحة ال تحمؿ %20في حيف أف ، %80بػ

معمكمات حقيقية عنيـ كمف خبلؿ ربط ذلؾ مع انعكاس صفحة المستخدـ عبر مكقع 
الفايسبكؾ عمى ىكيتو الحقيقية فنجد أف النسب متقاربة جدا مع اليكية المصرح عنيا مف قبؿ 

، عمى عكس اليكية الخفية التي %82.66المبحكثيف كالتي تتكافؽ مع معمكماتيـ الحقيقية بػ 
 .%17.33ال تتكافؽ مع المعمكمات التي أدلى بيا المبحكثيف مف خبلؿ صفحتيـ بنسبة 

 :التفاعل في العالقات االفتراضية مقابل التفاعل في العالقات الواقعية* 

   أغمب مستخدمي مكقع التكاصؿ االجتماعي ال يشعركف بتفاعميـ في عبلقاتيـ االفتراضية 
كذلؾ بأنيـ يركف أف الكاقع ىك األصح كاألىـ مف ، %78مقارنة بعبلقاتيـ الكاقعية بنسبة 
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العالـ االفتراضي حيث يككف فيو المبحكث عمى راحة تامة كيككف التكاصؿ في الكاقع قريبا 
كأكثر سيكلة، أما الذيف ال يشعركف بتفاعؿ كبير ضمف العالـ االفتراضي فقدرت نسبتيـ بػ 

 حيث أكدكاأف العبلقات االفتراضية تبقى كىمية عكس العبلقات الحقيقية التي تعبر 22%
كىناؾ مف يككف متفاعبل في كمتا . عف الكاقع، كيبقى الفايسبكؾ عالما افتراضيا كليس كاقعا

الحالتيف، فالعبلقات الكاقعية كاالفتراضية يككف متكاصبل فييا بشكؿ متساكم كمع أصدقاء 
 .كاقعيكف، فاألصدقاء في الكاقع ىـ في العالـ االفتراضي

 :العالقات االجتماعية المفضمة* 

كىذا يرجع إلى أف ، %68   أكثر مف نصؼ المبحكثيف يفضمكف العبلقات المباشرة  بنسبة 
الكاقع أفضؿ كىك الحقيقية كيتـ التعامؿ فيو بشكؿ مباشر، عدـ الثقة بالعبلقات االفتراضية 

كخاصة مع مف يتحدث المستخدـ جيمو لممتحدث، العبلقات المباشرة فييا أماف كثقة، 
العبلقات الكاقعية تككف صادقة، العبلقات المباشرة تككف كاضحة، العبلقات االفتراضية تبقى 

 مف المبحكثيف فقط العبلقات االفتراضية %5,33في حيف يفضؿ . افتراضية كغير مكثكقة
فيي سيمة التكاصؿ عمى عكس العبلقات المباشرة فييا صعكبة، كىناؾ مف رأل أف العبلقات 

االفتراضية تدعـ العبلقات الكاقعية، أما الذيف يفضمكف االثنيف معا حيث تتأرجح عندىـ 
 فكؿ %26,66العبلقات االجتماعية بيف النمط االفتراضي كالنمط الكاقعي فقد قدرت بنسبة 

 .مف العبلقات المباشرة كالعبلقات االفتراضية تكمؿ بعضيا البعض
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 :خاتمة
   إف الحديث عف عبلقة الشباب بالفضاء االفتراضي كمكاقع التكاصؿ االجتماعي خاصة 
ساىـ في ظيكر الكثير مف المفاىيـ الرامية إلى فيـ كدراسة ىذه الظاىرة كتحميميا ذلؾ لما 
تحدثو مف تغيرات عمى نمط العبلقات االجتماعية بيف األفراد داخؿ المجتمع، فقد فتح ىذا 
الفضاء نمطا جديدا كمعطيات مستحدثة في الحياة االجتماعية جعمت الشباب يندمجكف 

ضمف ىذا المجتمع كيتعرفكف عمى سماتو كخصائصو كيتبنكف مف خبللو ىكيات افتراضية 
يعيشكف بيا داخمو كيتمتعكف باالنتماء اآللي كىذا ما يساعدىـ في إنشاء عبلقات اجتماعية 

افتراضية كالتي شكمت بديبل متميزا عف العبلقات الكاقعية بكؿ أبعادىا، كفي العالـ االفتراضي 
بداء رأيو كتككيف عبلقات كركابط افتراضية  يسعى مف خبللو الشباب إلى إبراز تكاجده كا 

 .جديدة كتعزيز العبلقات االجتماعية الكاقعية
   كعمى ىذا األساس كانت دراستنا حكؿ تبني الشباب الجزائرم ليكية افتراضية داخؿ 

، حيث نجدىا تستحؽ النظر "مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ"الفضاء االفتراضي 
كالدراسة كتظؿ مثيرة لمجدؿ مف قبؿ الكثير مف الباحثيف خاصة في عممية بناء ىكية 

افتراضية كممارستيا عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي التي تمثؿ أحد العكامؿ الرئيسية في 
 .تشكيميا كصياغتيا مف طرؼ الشباب

    كمف خبلؿ ىذه الدراسة رسمنا تصكرا لطبيعة استخداـ الشباب الجزائرم لمكقع التكاصؿ 
االجتماعي الفايسبكؾ كتبنيو ىكية افتراضية داخؿ ىذا الفضاء االفتراضي الذم ساىـ بشكؿ 

كمف ىنا سيتبمكر الطرح السكسيكلكجي الستخدامات شبكات التكاصؿ كبير في بناء ىكيتو، 
االجتماعي مف طرؼ الشباب، كما تخمقو مف آثار عمى ذكاتيـ كتمثبلتيـ، كبالتالي تفتح 

المجاؿ أماميـ لتشكؿ تجارب ىكيات جديدة بالطريقة التي يرغبكنيا كيحددكنيا، كىذا سينتج 
 .ما يسمى بالبناء االجتماعي لميكية االفتراضية في الفضاء السيبيرم
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، مف حيث أسباب "يسبكؾاالؼ"قد ناقشت الدراسة مجتمعا افتراضيا ميّما، ىك مجتمع    ؼ

، كما يرتبط بيا مف عرض الذات، كالعبلقات  كتأثيره عمى ىكية الشباب الجزائرماستخدامو

فالشباب يحافظ عمى عبلقاتو االجتماعية  العبلقات الكاقعية، كامتدادىا إلىاالفتراضية، 

 .الكاقعية كيعززىا مف خبلؿ ىذا االستخداـ

    كتأكد لنا مف خبلؿ تحميؿ المعطيات الميدانية أف الشباب الجزائرم بيف شرؽ كغرب 
الببلد يستخدمكف ىكيتيـ الحقيقية في اشتراكاتيـ عبر مكقع الفايسبكؾ كىذا ما يعكس 

تمسكيـ بذاكاتيـ كالمحافظة عمييا حتى داخؿ الفضاء االفتراضي فيـ شباب كاقعييف إذ 
 .نجدىـ يفضمكف العبلقات الكاقعية المباشرة التي تقـك بتعزيز صداقاتيـ عبر الكاقع

   إف تأثير استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى الشباب الجزائرم في ممارسة ىكيتو 
عادة رسـ حدكد ىذه اليكية عبر ىذا الفضاء الذم صاحب ظيكره العديد مف  الحقيقية كا 

ككذا عمى مستكل العبلقات االجتماعية مما  االنعكاسات خاصة عمى مستكل ىكية الشباب
،حيث تكصمنا إلى إبراز عناصر اليكية التي تتشكؿ عبر الفضاء ساىـ في التغير االجتماعي

الرقمي كالمتمثمة في اليكية االفتراضية كالتي تبقى غامضة كمفيـك يمزج بيف السمات 
الشخصية كمستكيات عرض الذات لممستخدميف الشباب، كصعكبة التطابؽ بيف اليكية 

 .الحقيقية كاالفتراضية مما يؤدم إلى نماذج متعددة مف المستخدميف
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  يبيف استبياف التحكيـ 01الممحؽ رقـ
 01: ممحق رقم

 استبيان لمتحكيم
في إطار إعداد أطركحة دكتكراه ؿ ـ د في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ تخصص تكنكلكجيا 

 :كسائؿ اإلعبلـ كالمجتمع حكؿ مكضكع
 دراسة ميدانية لعينة من مستخدمي موقع التواصل –الشباب الجزائري واليوية االفتراضية 

 -االجتماعي الفايسبوك
 بمحضري بموفة:                        إشراؼ الدكتكرأسميان كسيرة: إعداد الطالبة

نمتمس مف سيادتكـ المحترمة تقديـ يد المساعدة مف خبلؿ تحكيـ ىذا االستبياف كتقييـ مدل 
 .صبلحيتو لمغرض الذم أعد مف أجمو

                    شكرا لكـ
 تقبمكا منا فائؽ عبارات االحتراـ كالتقدير

 :التساؤؿ الرئيسي لمدراسة
ما ىي المعايير التي يعتمد عمييا الشباب الجزائري في تحديد ىويتو االفتراضية عبر 

الفايسبوك؟ 
: فرعيةالتساؤالت اؿ

 ما ىي سمات اليكية االفتراضية عبر مكقع التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ؟ -1
 ما ىي أبرز العكامؿ الكامنة كراء تككيف اليكية االفتراضية؟  -2
 االفتراضية ؟ فيـ تتمثؿ أىـ الخمفيات التي يعتمد عمييا الشباب في صياغة ىكيتو  -3

 :...............................................................اسم األستاذ -
 :............................................................الدرجة العممية -
 :....................................................................القسم -
 :..................................................................الجامعة -
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:......................................................................المالحظات -
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

................................................. 
 :انبياواث انشخصيت: أوال

     أٔثٝ                                روش :            انجىس- 1

 : انسه- 2

 :انمستىي انتعهيمي- 3

 :انحانت انمدويت- 4

 عزثبء    /أعزة  

 (ح) ِززٚج 

 (ح) ِطٍك 

 :انمستىي انمهىي- 5

  (ح)عبًِ 

 عٓ اٌعًّ (ح)عبطً 

 سماث انهىيت االفتراضيت عبر مىقع انتىاصم االجتماعي انفايسبىك :انمحىر انخاوي: حاويا

 ِب االصُ اٌّضزخذَ فٟ طفحزه اٌشئ١ض١خ؟- 6

 اصّه اٌحم١مٟ  - 

 (Pseudo)اصُ ِضزعبس   - 

 ِشوت ِٓ اصُ حم١مٟ ٚآخش ِضزعبس  - 
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 إرا وٕذ رضزخذَ إصّه اٌحم١مٟ، فٍّبرا؟- 

 اٌشغجخ فٟ اٌظٙٛس ث٠ٛٙزه اٌحم١م١خ     - 

 حزٝ ٠دذن ِعبسفه ٚأطذلبئه ثضٌٙٛخ   - 

 حزٝ رحظٝ ثثمخ اٌّزفبع١ٍٓ ِعه  - 

 ...................................................................................     أخشٜ أروش٘ب

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

 رضزخذَ اصّب ِضزعبسا، ٌّبرا؟ إرا وٕذ- 

 اٌشغجخ فٟ رمّض شخظ١خ أخشٜ غ١ش شخظ١زه  - 

 اٌشغجخ فٟ اٌزظشف ثىً حش٠خ    - 

 حزٝ ال ٠زعشف ا٢خشْٚ عٓ ٠ٛ٘زه اٌحم١م١خ  - 

 ٌزى٠ٛٓ عاللبد غشا١ِخ            - 

   أخشٜ 

 .......................................................................................................أروش٘ب

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

 ً٘ اٌضٓ اٌّظشذ ثٗ عٍٝ طفحزه؟ ٘ٛ- 7

 صٕه اٌحم١مٟ  - 

 صٓ آخش  - 

 ..............................................................................................حذدٖ   - 

    ِب ٘ٛ صجت إخفبئه ٌضٕه اٌحم١مٟ؟

 ردٕت اٌّضب٠مبد     - 

 رض١ًٙ اٌزٛاطً ٚاالحزىبن ثبٌغ١ش    -  

 اٌزشف١ٗ ٚاٌزض١ٍخ اٌشفض   - 

 ً٘ رظشذ  ثدٕضه اٌحم١مٟ  عٍٝ طفحزه اٌشئ١ض١خ؟ - 08
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 خٕضه اٌحم١مٟ  - 

 خٕش آخش  - 

 ً٘ ِٛطٕه اٌّضزخذَ فٟ طفحزه اٌشئ١ض١خ؟ ٘ٛ- 09

 ِٛطٕه األطٍٟ - 

 ِٛطٓ ِضزعبس 

 ً٘ ٚظ١فزه اٌّضدٍخ فٟ طفحزه اٌشئ١ض١خ ؟ ٟ٘- 10

 ٚظ١فزه اٌحم١م١خ  - 

 ٚظ١فخ ِضزعبسح  - 

 ِب ٟ٘ اٌظٛسح اٌشئ١ضخ اٌّضزخذِخ فٟ طفحزه اٌشئ١ض١خ؟- 11

 طٛسره اٌحم١م١خ                          - 

 طٛسح ِضزعبسح         - 

 ِب ٘ٛ اٌضجت ٚسائه اصزخذاِه ٌظٛسح ِضزعبسح؟  - 

 اٌخٛف ِٓ االخزشاق     - 

 ردٕت اإلحشاج ٚاٌّضب٠مبد  - 

 سفض اٌفىشح أصبصب  - 

 رفبدٞ اٌدٕش ا٢خش- 

 ِب ٟ٘ اٌٍغخ اٌّضزخذِخ فٟ طفحزه اٌشئ١ض١خ؟- 12

          ٌغزه اٌحم١م١خ  -

                   ٌغخ أخشٜ    -

 انعىامم انكامىت وراء تكىيه هىيت افتراضيت :انمحىر انخانج: حانخا

 ً٘ ٌذ٠ه أوثش ِٓ طفحخ عٍٝ اٌفب٠ضجٛن؟- 13

 ٔعُ  - 
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 ال  - 

 ً٘ رضزخذَ طفحزه اٌشئ١ض١خ عٍٝ اٌفب٠ضجٛن ِع ؟- 14

 أطذلبئه فمظ                      - 

 خ١ّع إٌبس                    - 

 ؟  ِب ٘ٛ اٌعبًِ اٌزٞ ٠حذد عاللزه ِع ا٢خش٠ٓ-15

   ِٕٟٙ                شخظٟ                          رعبسفٟ              

 ..........................................................................................     آخش أروشٖ 

  عٍٝ أٞ أصبس رخزبس ِٓ رزظً ثُٙ عٍٝ ِٛالع اٌزٛاطً االخزّبعٟ؟-16

 عٍٝ أصبس عاللخ اٌمشاثخ  - 

 عٍٝ أصبس عاللخ اٌظذالخ  - 

 عٍٝ أصبس اال٘زّبَ اٌّشزشن  - 

 عٍٝ أصبس االٔضدبَ اٌفىشٞ ٚاال٘زّبَ اٌعٍّٟ  - 

 ال ٠ٛخذ أٞ ِع١بس  - 

 ..........................................................................................     آخش أروشٖ 

 انخهفياث انمعتمدة في تكىيه هىيت افتراضيت ندي انشباب  :انمحىر انرابع :رابعا  

 ً٘ وبْ ٌه ٚأْ غ١شد طفحزه اٌشئ١ض١خ؟ - 17

 ال    - ٔعُ                                        -

 ........................................................................إرا وبْ خٛاثه ثٕعُ فىُ ِٓ ِشح

 

 ً٘ ٠ٛ٘زه عجش اٌفب٠ضجٛن رحًّ ِعٍِٛبد حم١م١خ؟-  18

 ال- ٔعُ                                  -

 ؟ ً٘ ٌذ٠ه أشخبص غ١ش ِعشٚف١ٓ عجش اٌفب٠ضجٛن- 19
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 ال- ٔعُ                             -

 ً٘ عاللزه ِع أطذلبئه عجش اٌفب٠ضجٛن؟ ٟ٘-  20

 عاللخ طذالخ عجش اٌفب٠ضجٛن فمظ                                                            - 

 عاللخ طذالخ عجش اٌفب٠ضجٛن ٚفٟ اٌٛالع ِعب       - 

 ً٘ رشٜ ثأْ طفحزه اٌشئ١ض١خ عٍٝ اٌفب٠ضجٛن رعىش؟- 21

 ٠ٛ٘زه اٌحم١م١خ       - 

 ٠ٛ٘زه اٌخف١خ- 

 ً٘ رشعش أٔه ِزفبعً فٟ عاللبره االفزشاض١خ أوثش ِٓ عاللبره اٌحم١م١خ؟- 22

 ٔعُ -

 ال -

 فٟ اٌحبٌز١ٓ، ٌّبرا؟

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

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

 أٞ اٌعاللبد االخزّبع١خ رفضً أوثش؟- 23

 اٌعاللبد اٌٛالع١خ اٌّجبششح- 

 اٌعاللبد االفزشاض١خ- 

 االث١ٕٓ ِعب- 

ً٘ رزطبثك اٌّعٍِٛبد اٌشخظ١خ اٌزٟ رٛفش٘ب عٍٝ حضبثه فٟ اٌفب٠ضجٛن ِع - 24

 شخظ١زه؟

 ال- ٔعُ                                                            - 

 ٌٚىُ ِٕب خز٠ً اٌشىش عٍٝ رعبٚٔىُ ِعٕب
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 : يبيف قائمة األساتذة المحكميف2الممحؽ رقـ
 02: ممحق رقم

 قائمة األساتذة المحكمين
 العنوان االلكتروني الجامعة التخصص االسم والمقب

عموم اإلعالم  د يوسف تمار.أ
 واالتصال

كمية عموم اإلعالم 
 واالتصال

 

temmaryoucef.ab.ma 

 

د رشيدة .أ
 سبتي

كمية عموم اإلعالم  
جامعة – واالتصال

 3الجزائر

 
rachida_sebti@yahoo.fr 

عموم اإلعالم  د فالق أحمد.أ
 واالتصال

كمية عموم اإلعالم 
جامعة - واالتصال

 3الجزائر

 

fellag72ahmed@yahoo.fr 

 
د وىيبة .أ

 بوزيفي
مجتمع 
 المعمومات

كمية عموم اإلعالم 
جامعة - واالتصال

 3الجزائر

bouzifiwahiba@yahoo.fr 

 

 
د رضا بن .أ

 تامي 
جامعة أبي بكر بمقايد  عمم االجتماع

 تممسان-

Maussboas@yahoo.fr 

عمم اجتماع  د سمير قريد.أ
التنمية 
 المشتركة

 ماي 08جامعة 
  قالمة1945

gridsamir@hotmail.fr 

 

 

 
 
 
 

mailto:fellag72ahmed%40yahoo.fr
mailto:bouzifiwahiba%40yahoo.fr
mailto:gridsamir@hotmail.fr
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  يبيف استبياف الدراسة03الممحؽ رقـ
 03: ممحق رقم

 استبيان الدراسة
- مستغانـ- جامعة عبد الحميد ابف باديس

كمية العمـك االجتماعية 
عمـك اإلنسانية اؿقسـ 

شعبة عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ  
 

يسعدني أف أتقدـ إلى سيادتكـ بيذا االستبياف، ممتمسة منكـ تقديـ يد العكف مف خبلؿ 
.  اإلجابة الصريحة كالكاضحة عمى أسئمتو

يندرج ىذا االستبياف ضمف إطار إنجاز مشركع بحث تحضيرا لنيؿ شيادة الدكتكراه في عمـك 
دراسة ميدانية " - الشباب الجزائري واليوية االفتراضية": اإلعبلـ كاالتصاؿ، المكسكمة بػػػ

 -.الفايسبوك- لعينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي 
    نحيطكـ عمما، بأف المعمكمات المدكنة ستحظى بالسرية التامة كلف تستخدـ إال ألغراض 

.   البحث العممي
: السمات العامة* 
ذكر                                   أنثى   :            الجنس- 1
 : انسه- 2

18-23  

24-29 

  فّب فٛق 35                        30-35

 :انمستىي انتعهيمي-  3

 ِزٛصظ                        ثبٔٛٞ                     خبِعٟ                  دساصبد ع١ٍب 
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 :انحانت االجتماعيت- 4 

 (ح)ِززٚج                              (ح)أعزة 

 (ح)أسًِ                                (ح)ِطٍك 

 :األصم انجغرافي- 5

 ِٕطمخ حضش٠خ                 ِٕطمخ شجٗ حضش٠خ                   ِٕطمخ س٠ف١خ     

  سماث انهىيت االفتراضيت عبر مىقع انتىاصم االجتماعي انفايسبىك :انمحىر األول

  ؟    ٔعُ                ال«اٌفب٠ضجٛن»أٌذ٠ه حضبة ثّٛلع اٌزٛاطً االخزّبعٟ - 6

 إرا وبٔذ اإلخبثخ ثٕعُ أرُّ اإلخبثخ عٍٝ األصئٍخ اٌّٛا١ٌخ* 

 ِٕز ِزٝ رّزٍه حضبثب عٍٝ ِٛلع اٌفب٠ضجٛن؟- 7

 ألً ِٓ صٕخ 

 صٕخ إٌٝ ثالس صٕٛاد ِٓ 

 ثالثخ صٕٛاد إٌٝ خّش صٕٛاد ِٓ 

 أوثش ِٓ خّضخ صٕٛاد 

 ِب ٘ٛ االصُ اٌّضزخذَ فٟ طفحزه اٌشئ١ض١خ؟- 8

 اصّه اٌحم١مٟ  - 

 (Pseudo)اصُ ِضزعبس   - 

 ِشوت ِٓ اصُ حم١مٟ ٚآخش ِضزعبس   - 

  ً٘ رغ١شٖ ثبصزّشاس أَ رحبفع ع١ٍٗ؟8-1

 ٔعُ -

 ال -

..........................................................................................................ٌّبرا؟

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

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

................................................................................................................ 
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 :إرا وٕذ رضزخذَ إصّه اٌحم١مٟ، أ٘ٛ- 9  

 اٌشغجخ فٟ اٌظٙٛس ث٠ٛٙزه اٌحم١م١خ     - 

 حزٝ ٠دذن ِعبسفه ٚأطذلبئه ثضٌٙٛخ   - 

 حزٝ رحظٝ ثثمخ اٌّزفبع١ٍٓ ِعه  - 

سأٞ آخش، * 

 ......................................................................................................................................................................................................أروشٖ

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

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

و١ف رٕظش إٌٝ اٌشجبة اٌز٠ٓ ٠ضزخذِْٛ أصّبء - 9-1

 .......................................................................................................حم١م١خ؟

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

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

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

 رضزخذَ اصّب ِضزعبسا، ٌّبرا؟ إرا وٕذ- 10

 اٌشغجخ فٟ رمّض شخظ١خ أخشٜ غ١ش شخظ١زه  - 

 اٌشغجخ فٟ اٌزظشف ثىً حش٠خ    - 

 حزٝ ال ٠زعشف ا٢خشْٚ عٓ ٠ٛ٘زه اٌحم١م١خ  - 

 ٌزى٠ٛٓ عاللبد غشا١ِخ            - 

 ........................................................................................سأٞ آخش، أروشٖ* 

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

 .....................................و١ف رٕظش إٌٝ اٌشجبة اٌز٠ٓ ٠ضزخذِْٛ أصّبء ِضزعبسح؟- 11

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

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

................................................................................................................. 
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 ً٘ اٌضٓ اٌّظشذ ثٗ عٍٝ طفحزه؟ ٘ٛ- 12

 صٕه اٌحم١مٟ  - 

 صٓ آخش  - 

 ِب صجت إخفبئه ٌضٕه اٌحم١مٟ؟- 13 

 ردٕت اٌّضب٠مبد     - 

 رض١ًٙ اٌزٛاطً ٚاالحزىبن ثبٌغ١ش    -  

 اٌزشف١ٗ ٚاٌزض١ٍخ اٌشفض   - 

سأٞ آخش، * 

..........................................................................................................أروشٖ

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

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

 ً٘ رظشذ  ثدٕضه اٌحم١مٟ  عٍٝ طفحزه اٌشئ١ض١خ؟ - 14

 خٕضه اٌحم١مٟ  - 

 خٕش آخش  - 

 ، ٌّبرا؟(خٕش آخش)إرا وبٔذ اإلخبثخ ثـ - 14-1 

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

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

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

 ً٘ اٌّٛطٓ اٌّضزخذَ فٟ طفحزه اٌشئ١ض١خ؟ ٘ٛ- 15 

 ِٛطٕه األطٍٟ - 

 ِٛطٓ ِضزعبس 

 ، ٌّبرا؟(ِٛطٓ آخش)إرا وبٔذ اإلخبثخ ثـ - 15-1 

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

................................................................................................................. 
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 ً٘ ٚظ١فزه اٌّضدٍخ فٟ طفحزه اٌشئ١ض١خ ؟ ٟ٘- 17

 ٚظ١فزه اٌحم١م١خ  - 

 ٚظ١فخ ِضزعبسح  - 

  ، ٌّبرا؟(ٚظ١فخ ِضزعبسح)إرا وبٔذ اإلخبثخ ثـ - 17-1

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

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

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

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

 ِب ٟ٘ اٌظٛسح اٌشئ١ضخ اٌّضزخذِخ فٟ طفحزه اٌشئ١ض١خ؟- 18

 طٛسره اٌحم١م١خ                          - 

 طٛسح ِضزعبسح         - 

 : ، أ٠شخع رٌه إٌٝ(طٛسح ِضزعبسح)إرا وبٔذ اإلخبثخ ثـ - 18-1

 اٌخٛف ِٓ االخزشاق     - 

 ردٕت اإلحشاج ٚاٌّضب٠مبد  - 

 سفض اٌفىشح أصبصب  - 

 رفبدٞ اٌدٕش ا٢خش- 

سأٞ آخش، * 

..........................................................................................................أروشٖ

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

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

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

 و١ف رٕظش إٌٝ اٌشجبة اٌز٠ٓ ٠ضزخذِْٛ طٛسُ٘ اٌحم١م١خ؟- 18-2

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

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

............................................................................................ 
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 و١ف رٕظش إٌٝ اٌشجبة اٌز٠ٓ ٠ضزخذِْٛ طٛسا ِضزعبسح؟- 18-3

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

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

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

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

 ِب ٟ٘ اٌٍغخ اٌّضزخذِخ فٟ طفحزه اٌشئ١ض١خ؟ - 19

          اٌٍغخ اٌذسخخ -

  اٌٍغخ اٌعشث١خ اٌفظحٝ -

 اٌٍغخ اٌفشٔض١خ- 

                             ِز٠ح ِٓ اٌٍغخ اٌذسخخ ٚاٌفشٔض١خ- 

 انعىامم انكامىت وراء تكىيه هىيت افتراضيت: انمحىر انخاوي

 ً٘ ٌذ٠ه أوثش ِٓ طفحخ عٍٝ اٌفب٠ضجٛن؟- 20

 ٔعُ  - 

 ال  - 

 ً٘ رضزخذَ طفحزه اٌشئ١ض١خ عٍٝ اٌفب٠ضجٛن ِع ؟- 21

 خ١ّع إٌبس                 - أطذلبئه فمظ                      - 

 :ً٘ رضزخذَ اٌفب٠ضجٛن ثٙذف- 22

 رٛص١ع عاللبد اٌظذالخ -

 اٌحظٛي عٍٝ اٌّضبعذح ٚاالصزفبدح ِٓ ا٢خش٠ٓ -

 اٌزٛاطً ِع اٌعبئٍخ ٚاأللبسة -

 اٌزٛاطً ِع األطذلبء -

 رى٠ٛٓ عاللبد عبطف١خ ِع اٌدٕش ا٢خش -

 ِزبثعخ ًِ ِب ٠زعٍك ثبٌعًّ أٚ اٌذساصخ -

 ............................................................................أ٘ذاف أخشٜ، أروش٘ب *
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.................................................................................................................

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

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

 ؟  ِب ٘ٛ اٌعبًِ اٌزٞ ٠حذد عاللزه ِع ا٢خش٠ٓ-23

   ِٕٟٙ                شخظٟ                          رعبسفٟ              

 .......................................................................................شٟء آخشٖ أروشٖ،* 

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

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

  عٍٝ أٞ أصبس رخزبس ِٓ رزعبًِ ِعُٙ عٍٝ ِٛالع اٌزٛاطً االخزّبعٟ؟-24

 عٍٝ أصبس عاللخ اٌمشاثخ  - 

 عٍٝ أصبس عاللخ اٌظذالخ  - 

 عٍٝ أصبس اال٘زّبَ اٌّشزشن  - 

 عٍٝ أصبس االٔضدبَ اٌفىشٞ ٚاال٘زّبَ اٌعٍّٟ  - 

 ال ٠ٛخذ أٞ ِع١بس  - 

شٟء آخشٖ أروشٖ، * 

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

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

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

   انخهفياث انمعتمدة في تكىيه هىيت افتراضيت ندي انشباب:انمحىر انخانج   

 ً٘ صجك ٌه ٚأْ غ١شد طفحزه اٌشئ١ض١خ؟- 25

 ال    - ٔعُ                                        -

 ......................................................إرا وبْ اٌدٛاة ثٕعُ، فىُ ِٓ ِشح- 25-1

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

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

 ...........................................................................................ٌّبرا؟-25-2



287 
 

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

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

 ً٘ ٠ٛ٘زه عجش اٌفب٠ضجٛن رحًّ ِعٍِٛبد حم١م١خ؟-  26

 ال- ٔعُ                                  -

 ً٘ رشعش أْ شخظ١زه فٟ اٌٛالع رزٕبلض ِع شخظ١زه فٟ اٌفب٠ضجٛن؟- 27

 أشعش ثزٌه دائّب -

 أشعش ثزٌه أح١بٔب -

 ال أشعش ثزٌه -

 ً٘ عاللزه ِع أطذلبئه عجش اٌفب٠ضجٛن؟ ٟ٘-  28

 عاللخ طذالخ افزشاض١خ فمظ                                                            - 

 عاللخ طذالخ عجش اٌفب٠ضجٛن ٚاٌٛالع ِعب       - 

 ً٘ رعىش طفحزه اٌشئ١ض١خ عٍٝ اٌفب٠ضجٛن ؟- 29

 ٠ٛ٘زه اٌحم١م١خ       - 

 ٠ٛ٘خ خف١خ      - 

 ً٘ رشعش أٔه ِزفبعً فٟ عاللبره االفزشاض١خ أوثش ِٓ عاللبره اٌحم١م١خ؟- 30

 ٔعُ   -

 ال -

 

 فٟ وٍزب اٌحبٌز١ٓ، ٌّبرا؟

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

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

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

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

 أٞ اٌعاللبد االخزّبع١خ رفضً أوثش؟- 31

 اٌعاللبد اٌٛالع١خ اٌّجبششح - 
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 اٌعاللبد االفزشاض١خ- 

 االثٕبْ ِعب- 

..........................................................................................................ٌّبرا؟

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

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

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

 ثُ ٠ُشعشن رٛاطً اٌّضزخذَ عجش ِٛلع اٌفب٠ضجٛن ٚ٘ٛ خٍف ٠ٛ٘خ افزشاض١خ؟- 32

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


