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 ًيساعذتنا عهى إتًاو ىاتو انًزكشة.
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 ملخص الدراسة: 

  
عمى اليوية الثقافية  «الفايسبوك  »تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف عن آثار استخدام مواقع التواصل االجتماعي    

لدى الطمبة الجامعيين، وذلك من خالل دراسة عينة من مستخدمين الفايسبوك بقسم عموم اإلعالم واالتصال بجامعة 
 عبد الحميد بن باديس مستغانم.

نيج الوصفي الذي مكننا من رسم خطوات دراستنا الميدانية وربطيا بالجانب النظري حيث تم االستعانة بالم   
لموصول في النياية إلى تحقيق ىدف الدراسة، ومن خالل تحميل وتفسير النتائج الميدانية لمخروج باستنتاجات تكون 

 بمثابة إثبات لمفرضيات المطروحة وبالتالي اإلجابة عمى التساؤالت المطروحة.
يق أىداف الدراسة تم إعداد استمارة مكونة من ثالثة محاور: المحور األول: عادات وأنماط استتخدام ولتحق

الفايسبوك لدى الطمبة، المحور الثاني: الدوافع والحاجات التي تكمن وراء استخدام الفايستبوك، أمتا المحتور 
 الثالث عنوانو تأثير موقع الفايسبوك عمى اليوية الثقافية.

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:وقد توصمت 
          
 أغمب المبحوثين يستعممون أسماء مستعارة ومجيولة. -1
أبتترزت نتتتائج الدراستتة أيضتتا أن لمفايستتبوك آثتتار ايجابيتتة وستتمبية فتتي نفتتس الوقتتت عمتتى اليويتتة الثقافيتتة،  -2

مختمتتف الثقافتتات ويستتاعد بتتالتعرف حيتتث تمثمتتت ا ثتتار االيجابيتتة فتتي مستتاىمتو فتتي الحريتتة واالنفتتتاح عمتتى 
بالثقافتتة العربيتتة و اإلستتالمية، وتمثمتتت آثتتاره الستتمبية فتتي أنتتو يستتيم فتتي إثتتارة الغرائتتز الجنستتية لتتدى الشتتباب 

 ويؤدي إلى اكتساب قيم وعادات منافية.
 أبرزت النتائج أن المغة العربية قد ضعفت في الفايسبوك حيث ظيرت لغات أخرى. -3

 
 ية: مواقع التواصل االجتماعي، الفايسبوك، الهوية الثقافية.الكممات المفتاح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstract: 
This study aims to reveal the effect of using social networking site  
« facebook » on the cultural identity of the students, through a simple study  
of facebook user who is a student in the department of Science and 
Communication in the University of Mostaganem. The descriptive approach 

teps in our field survey and relate it that provided us an idea to how make s
to the theoretical side to get to our goal in the end by analyzing and 
interpriting the results of the field to come out with conclusions to prove the 

In  and answer the questions. --hypothesis presented --presuppositions
order to achieve the objectives of this study the questionnaire got divided in 
three sections: Section One: the habits and patterns of using facebook 
among students, the section two: the needs and the motivations underliyng 

third one: the impact of facebook on cultural  the use of facebook, and the
identity. The survey reached out to: 

Most of the respondants use alises and anonymous names. -1  
the results of this survey proved that facebook has positive and negative  -2 

The positive ones helped in the freedom and aspects on the cultural identity, 
openmindness on diffrent cultural and also introducing people to the arabic 
islamic culture.  
Whereas the negative aspects contribute stirring sexual feelings in the young 

bits and to weaken the importance people, that lead them to acquire bad ha
of the Arabic language. 

: Social networking, facebookKey words  
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 مقدمة
يعترب موضوع اذلوية الثقافية من ادلواضيع احلديثة اليت شغلت اىتماـ الباحثُت كالعلماء يف رلاؿ علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ       

الناذبة عن تكدس التاريخ من حيث الهوية الثقافية كدراسات اجلمهور، حيث للهوية عدة مفاىيم مرتبطة هبا لعل أبرزىا 
كالثورات كاألعراؼ كالعادات...كما ساىم ىذا يف بناء اذلوية الثقافية للمجتمع خاصة  الديانات كاللغات كاألحداث التارخيية

يف ضوء ما يشهده اجملتمع ادلعاصر من تغَتات كذلك بربكز العادل االفًتاضي كشريك أساسي ساىم يف خلق " رلتمع شبكي"  
 عرب كسائل تكنولوجيا االتصاؿ الرقمية.كما أدل بطريقة أك بأخرل إذل إعادة صياغة التواصل كالعبلقات اإلنسانية 

كقد جاءت دراستنا منصبة على موضوع حساس كمتجدد أال كىو اذلوية الثقافية كاليت مت ربطها دبتغَت أخر يتمثل يف مواقع      
ة الفرد الذم يعد من أىم مواقع التواصل االجتماعي اليت تغلغلت يف حيثيات حيا " الفايسبوك نموذجا "التواصل االجتماعي 

كاجملتمع على حد السواء، حبيث أصبح يصوغ شخصيات فئات اجملتمع ادلتنوعة كمنها اجلزائرم، خاصة الشباب اجلامعي الذم 
كجد نفسو جيوؿ عرب حساباتو االفًتاضية الفايسبوكية استظهارا ذلويتو الثقافية اليت أضحت تبٍت ضمن سياقات عادلية ال زلدكدة 

نو أعطي دالالت جديدة أكسع من الفضاءات احمللية سواء األسرية أك اجلمعياتية...، كخاصة أاها بفعل تأثَت الفايسبوؾ أل
سبيزت بعمق تأثَتىا يف توجيهات الطالب اجلامعي نتيجة اعتماد ىذا األخَت على التقنيات ادلعلوماتية اليت يتوفر عليها حبيث 

هولة عرضها كالتفاعل ادلباشر معها يف سياؽ صباىَتم دم أبعاد تتيح إمكانيات تصفح كنقل كزبزين سلتلف ادلعلومات مع س
 ثقافية متنوعة من حيث ادلنظومة الثقافية كاحلضارية.  

كعلى ضوء ما سبق، يبدكا أف موضوع اذلوية الثقافية أصبح يف كضعية مساءلة دائمة لدل الطالب ادلستخدـ دلواقع التواصل     
إذل احلفاظ عليها كأخرل كافدة قد تعزلو أك هتيمن عليو لتنعكس مباشرة على مضامُت االجتماعي  بُت ثقافة أصلية يسعي 

 ىويتو اليت تربز أبعادىا التارخيية كالدينية كاللغوية عرب تداكالهتم االفًتاضية من خبلؿ الفايسبوؾ.
 اذلوية الثقافية بناء على ذلك جاءت ىذه الدراسة لتحاكؿ معرفة أثر استخداـ الفايسبوؾ يف بعض عناصر      

 كانبثقت منها الفرضيات اآلتية:  
 زبتلف أمناط استعماؿ الفايسبوؾ حسب متغَت السن كاجلنس. -1   
 استخدامات الفايسبوؾ أنتجت أشكاال جديدة للغة. -2   
 التعبَت عن التاريخ الوطٍت يف الفايسبوؾ غائب أك مغيب. -3   

في حيث أف اإلشكالية اليت مت ربديدىا يف دراستنا ىذه تسعي إذل صبع ادلعلومات حوؿ كقد اتبعنا يف دراستنا ادلنهج الوص     
، حيث '' مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي وبالضبط الفايسبوك وكيف أثر ىذا االستخدام على الهوية الثقافية "

 ختلفة.الدراسة تندرج ربت البحوث الوصفية كاليت هتتم بشرح كتوضيح األحداث كادلواقف ادل
أما عينة البحث فقد اقتصرت عينتنا على طلبة العلـو اإلنسانية جبامعة عبد احلميد بن باديس مستغازل، ادلستخدمُت   

علـو إنسانية كل التخصصات فيما أقصينا طلبة ادلاسًت  1دلوقع الفايسبوؾ دكف غَتىم، كقد اخًتنا مسح بالعينة لطلبة ادلاسًت 
 لعدـ دراستهم يف السداسي الرابع.ات كذلك لصعوبة أك عدـ االلتقاء هبم كذلك يرجع علـو إنسانية كل التخصص 2

كمن ىنا اخًتنا العينة العشوائية البسيطة كىي اليت يتقيد فيها الباحث ببعض الشركط كمن أمهها أف يكوف رلتمع البحث        
ث اخلاص بنا، أما الشرط الثاين فيجب أف يكوف رلتمع معركفا ك قد توفر الشرط األكؿ يف عينتنا حيث أننا نعرؼ رلتمع البح



 

  ب

 

البحث متجانسا حيث أف رلتمع البحث اخلاص بنا ىو األخر متجانس كالتجانس ىذا سبثل يف ادلستول التعليمي، كمنو 
ختيار طريقة نستنتج أف الشرطُت األساسيُت دفعانا إذل انتقاء العينة العشوائية البسيطة، أما فيما خيص الطريقة فقد قمنا با

 % عينة سبثيلية.50اجلدكلة ك قد اخًتنا 
طالب من سلتلف األعمار ك التخصصات  88 ػأم أف العينة قدرت ب 88كبتدكير تصبح  87.5 ػكقد قدرت عينتنا ب      

 طالب كطالبة.   175 ػمن رلموع الطلبة الذم قدر عددىم ب
كقد قسمنا حبثنا ىذا على النحو التارل: مقدمة كثبلثة زلاكر أساسية حيث اشتمل احملور األكؿ على اإلطار ادلنهجي       

للدراسة، حيث قمنا يف اجلانب ادلنهجي بتحديد إشكالية الدراسة كتساؤالهتا كفرضياهتا ك أمهيتها كأىدافها كتبياف أىم 
ا كما عرضنا ادلنهجية ادلتبعة يف ىذه الدراسة من حيث ادلنهج كأدكات صبع البيانات الدراسات ادلتشاهبة كمرجعية لدراستن

شباعات كاليت تعترب من أىم نظريات التأثَت استنا كىي نظرية االستعماالت كاإلكالعينة ادلختارة كما طرحنا النظرية ادلتبعة يف در 
و الذم أمبل علينا ىذه النظرية دلا يتوافق ك طبيعة ادلوضوع ادلستخدمة يف دراسات اإلعبلـ اجلديد خاصة كأف موضوع حبثنا ى

 كاعتمدنا عليها يف اجلانب ادلنهجي لنبُت أننا سوؼ نتبعها كنتبع أىم فركضها كأسسها طيلة دراستنا.
 ث:احملور الثاين كقد سبثل يف اجلانب النظرم للدراسة حيث قسمناه إذل ثبلث فصوؿ كل فصل حيتول على رلموعة من ادلباح

ـ مواقع التواصل االجتماعي كمفهو  ربت عنواف مواقع التواصل االجتماعي، حيث قمنا بتعريف الفصل األول: 
رئيسي يف دراستنا كىو ديثل ادلتغَت ادلستقل كىذا كلو بعد ما سردنا النبذة التارخيية دلواقع التواصل االجتماعي بعد ىذا  

من حيث االستخداـ إضافة إجيابيات كسلبيات ىذه ادلواقع ك الدكافع كلو قمنا بتبياف أىم مواقع التواصل االجتماعي 
النفسية كاالجتماعية الستخداـ مواقع التواصل االجتماعي كيف آخر الفصل ذكرنا االستعماالت كأىم القضايا اليت 

 تثَتىا مواقع التواصل االجتماعي.
ا اذلوية كأىم عناصرىا، مث قمنا بتعريف اذلوية الثقافية  حيث اندرج ربت عنواف اذلوية الثقافية، كقد عرفن الفصل الثاني: 

كمفهـو رئيسي لدراستنا كىو ادلتغَت التابع الذم سيظهر عليو تأثَت استخداـ مواقع التواصل االجتماعي، كما قمنا 
سب للتاريخ بتبياف أىم آليات تشكلها كيف األخَت أىم ركائز اذلوية الثقافية يف اجملتمع اجلزائرم من دين كلغة كمكا

 ادلشًتؾ الذم سنتناكذلا كمحددات لدراستنا بالشرح كالتفصيل نظرا لشساعة مفهـو اذلوية الثقافية.
: تأثَت مواقع التواصل االجتماعي على اذلوية الثقافية بالوقوؼ على طبيعة اذلوية الفصل الثالثكما تناكلنا يف     

َتىا على العبلقات االجتماعية لبلنطبلؽ يف دراسة تأثَتىا على الثقافية قبل انتشار مواقع التواصل االجتماعي كتأث
اذلوية الثقافية نظريا كيف األخَت حملنا ألىم إشكاؿ خيوض فيو اجملتمع كىو العودلة كاذلوية الثقافية كل ىذه التأثَتات 

 تناكلنا فيها القسمُت السليب كاالجيايب حسب دراسات سابقة كمراجع موثقة...
أما احملور الثالث فتناكلنا فيو اجلانب التطبيقي للدراسة بتحليل كتفسَت إجابات ادلبحوثُت حوؿ زلاكر االستمارة اليت 

استخداـ الفايسبوؾ حسب متغَتم السن كاجلنس كالعبلقة بُت اشباعات الفايسبوؾ كالقيم الدينية كتأثَت تضمنت أمناط 
استخداـ الفايسبوؾ على اللغة كالتأكد إذ ما كاف الطلبة يعربكف عن تارخيهم الوطٍت يف استخداماهتم للفايسبوؾ كتفريغ كل 

.دـ أىداؼ الدراسةىذه ادلعلومات يف جداكؿ كربليل النسب ادلئوية دلا خي
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 الدراسات االستطالعية:
بعد أخد العنواف يف أكاخر شهر ديسمرب كهبدؼ إزالة الغموض على مشكل الدراسة اذبهنا إذل الدراسة 

جامعات أخرل كجامعة كىراف االستطبلعية من شهر نوفمرب إذل غاية اهاية شهر جانفي أين قمنا بالذىاب إذل 
كبالضبط جامعة العلـو اإلنسانية كالعلـو اإلسبلمية، كجامعة بالعباس فقمنا دبقاببلت مع األساتذة الذين أفادكنا  
كثَتا يف ربديد أىم نقاط حبثنا خاصة أاهم نبهونا لشساعة ادلوضوع ككجوب ربديد مؤشرات الدراسة يف اجملاؿ 

َت من اجملبلت خاصة ك أف موضوع دراستنا صلده يف ادلقاالت العلمية أكثر من العلمي كما تطلعنا على الكث
الكتب جلدتو، كحبثنا يف االنًتنت على مراجع كمعلومات سامهت يف إثراء حبثنا خاصة من اجلانب العلمي كما 

الجتماعي خاصة قمنا دببلحظة أىم التغَتات اليت طرأت على اذلوية الثقافية لؤلفراد من خبلؿ التعرض دلواقع ا
الفايسبوؾ كإثارة ىذه اإلشكالية يف رلموعات لطلبة علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ كتبادؿ اآلراء حوذلا من أجل توضيح 

 بعض النقاط اليت قد نكوف غفلنا عنها.
 تحديد اإلشكالية:

األحداث يعد العادل االفًتاضي اليـو فاعبل أساسيا يف حياة اجملتمعات نظَت مسامهتو يف رسم كتطوير 
كالوقائع اليومية حىت يف تفاصيلها، إضافة إذل ما حواه من مؤشرات دالة على رغبة اجملتمعات يف التحرر كاالنعتاؽ 
من القيود ادلختلفة للتعبَت كالتعليق أك النقد كادلشاركة كقد شكل بديبل عن الراىن بكل أبعاده، ىذه ادلكانة دل 

ة معرفية كذبريبية استفادت منها النخب يف تطوير اآلليات اليت تعمل تتأت من فراغ كلكنها تشكلت عرب تراكمي
 كفق ىذا العادل.

تطورت حركية ىذا الفضاء االفًتاضي فنسجت تصورات متعددة جملاالت الواقع ادلختلفة، األمر الذم 
ا للجميع يف فعل أك ساىم يف إزالة كل احلدكد اجلغرافية كالسياسية، كالدينية كالعرقية كغَتىا فجعل اجملاؿ مفتوح

قوؿ أك التعليق كالتسويق ألم شيء ك يف أم كقت كمهما يكن اجملاؿ، ىذا االمتياز الذم قدمو العادل االفًتاضي 
للمجتمعات مكن ادلبدعُت فيو من تطوير الطرؽ ادلعتادة يف التعاطي معو، ال ليكوف فضاء اتصاؿ فقط بل 

رلموعة كبَتة من األفراد، كحىت اذليئات كادلؤسسات اليت فتحت اجملاؿ  ليتجاكزه إذل التفاعل ادلشًتؾ بُت فردين أك
للجميع للتواصل كالتفاعل ملغية بذلك كل حد من حدكد الواقع ادلكاين اليت تكبت أك تعرقل حرية الرأم كالتعبَت 

 داخل اجملتمعات.
ثت يف نسيجو كيشهد اجملتمع اجلزائرم ادلعاصر ضمن سَتكرتو التطورية سلاضا جديدا، فقد حد

االجتماعي ربوالت سوسيوثقافية أشبو ما تكوف باجلذرية، سبيزت بالسرعة كترادؼ ادلعطيات كالضبابية كقد أسهم  
كل من غياب القدرة على تقدمي قراءات موضوعية أك تفسَتات منطقية من جهة كعدـ اجلـز دبا آلت إليو 

ركية ازدادت يف العشرية األخَتة بوتَتة متسارعة، نظَت األحداث من جهة أخرل يف تعقيد ىذا الواقع، إف ىذه احل
انفتاح اجملتمع على تكنولوجيا االتصاؿ احلديثة كتبنيو ذلك الزخم الكبَت من كسائل التفاعل كالتواصل، األمر الذم 
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أتاح لو تقريب ادلسافات كاختصار الزمن كالتكاليف لكن من جهة أخرل مث تسجيل ازدياد كبَت يف حدة 
 دات اليت تلف عبلقاتو االجتماعية.التعقي

كلقد اشتغلت الساحة األكادديية ادلختصة يف رلاؿ علم االجتماع دبحاكالت عديدة لفهم كتفسَت 
تعقيدات الظواىر االجتماعية ادلعاصرة، اليت رافقت تلك التحوالت أك كانت نتاجا ذلا بشكل أك بأخر، مربزة دكر 

ع بصبغتها الراىنة، كخصوصا منها ما تعلق دبجاؿ التفاعل بُت األفراد كالتواصل التكنولوجيا ادلتقدمة يف رسم الوقائ
االجتماعي بكل فضاءاتو كإمداداتو، على مستول الواقع احملسوس ادلادم أك الواقع االفًتاضي، كما ىو حاؿ 

بكة من الربامج كالفضاءات اليت توفر خدمات التواصل االجتماعي بُت اجلميع مشكلة يف نسقها العاـ ش
العبلقات يف اجملاؿ الرقمي، كتعترب التطورات التكنولوجية احلديثة يف منتصف عقد التسعينيات من القرف ادلاضي 
نقلة نوعية كثورة حقيقية يف عادل االتصاؿ، حيث انتشرت الشبكة العنكبوتية يف كافة أضلاء العادل كربطة صبيع 

اجملتمعات كالشعوب من التعارؼ كالتقارب كتبادؿ األفكار كاآلراء أجزائو ادلًتامية جاعلة منو قرية صغَتة، مكنت 
كاخلربات، كما فتحت اجملاؿ لكل مستخدـ من االستفادة من الوسائط ادلتعددة اجلديدة، كاخلدمات اليت توفرىا 

 ىذه األخَتة.
نتشار كمن بُت ىذه الوسائط صلد شبكات التواصل االجتماعي، كاليت أصبحت ظاىرة عادلية كاسعة اال

استطاعت أف ربصد اىتماـ الشباب يف اجملتمع اجلزائرم دبختلف مساهتم االجتماعية كالثقافية، ىذا اإلقباؿ ادلتنامي 
 عليها أفرز الكثَت من التأثَتات االجتماعية منها كالثقافية.
ف كإحساسو باالنتماء : " بأاها كعي اإلنساحلوم بركاتكنلمس ىذا التأثَت خاصة على اذلوية الثقافية اليت عرفها 

إذل رلتمع أك أمة أك صباعة أك طبقة يف إطار االنتماء اإلنساين العاـ إاها معرفتنا دبا كأين ضلن كمن أين أتينا كأين 
حيث تستمد اذلوية الثقافية من عقيدة الشعب كقيمو الكربل كذاكرتو  1منضي كما نريد ألنفسنا كلآلخرين."

 ينتمي إليو.التارخيية كخصائص ادلكاف الذم 
كمن بُت ادلؤسسات اليت ذلا عبلقة كطيدة بتشكيل ىوية الفرد الثقافية من دين كلغة كغرس دلكاسب 
التاريخ الوطٍت كعادات كتقاليد كأعراؼ صلد ادلسجد كاألسرة كاحلي كادلدرسة كاجلامعة...باعتبارىا فضاءات 

دكر ىذه ادلؤسسات تراجع يف مقابل تزايد تأثَت اجتماعية مهمة يف تكوين الفرد كتنشئتو االجتماعية غَت أف 
التواصل كازدياد دكرىا يف تشكيل بعض القيم اجلديدة يف حياة الفرد كخاصة الطلبة اجلامعيُت، كمنو نطرح 

 اإلشكالية التالية:
 ة ـة جامعــة لطلبـة الثقافيــى الهويـي علـــل االجتماعــع التواصـــر مواقــدى تأثيـما م 

 د بن باديس مستغانم؟ ــعبد الحمي                  

                                                           
 62، ص 2000، مركز الدراسات الوحدة العربية، بَتكت، العربي في القرن العشرين بحث في تغيير األحوال والعالقاتحلـو بركات، اجملتمع  1
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 ومن ىذا السؤال الجوىري نطرح األسئلة الفرعية اآلتية: 
 ما ىي أمناط استخداـ الفايسبوؾ من طرؼ طلبة ماسًت كاحد علـو إنسانية جبامعة مستغازل؟ 
 ما ىو أثر استخداـ الفايسبوؾ على اللغة كالدين؟ 
 هم الوطٍت يف استخداماهتم للفايسبوؾ؟ىل يُػَعرب الطلبة عن تارخي 

 الفرضيات: 
 .زبتلف أمناط الفايسبوؾ حسب متغَتم السن كاجلنس 
 .استخدامات الفايسبوؾ أنتجت أشكاال جديدة للغة 
 .التعبَت عن التاريخ الوطٍت يف الفايسبوؾ غائب أك مغيب 

 
 أسباب اختيار الموضوع:

ديد موضوع الدراسة من أصعب ادلراحل كوننا نريد القياـ بدراسة تثرم اجملاؿ ادلعريف كلو بالشيء البسيط كما قد رب
تعتمد كمرجع للطلبة الذين سوؼ يقوموف بدراسات مشاهبة أك تكميلية أك نقدية كمن بُت األسباب اليت دفعتنا 

 الختيار ىذا ادلوضوع ىي: 
 األسباب الذاتية:  -1

  الشخصي دبواقع التواصل االجتماعي كأثره على اجملتمع كاذلوية الثقافية لؤلفراد.االىتماـ 
 .زلاكلة التعرؼ على مدل استخداـ الطلبة دلواقع التواصل االجتماعي كباألخص الفايسبوؾ 
 .الرغبة يف معرفة مدل تأثَت مواقع التواصل االجتماعي على اذلوية الثقافية خاصة الفايسبوؾ 
  فة ما إذا كانت اإلشباعات احملققة من التفاعل عرب مواقع التواصل االجتماعي أثرت على الرغبة يف معر

 الركائز الدينية لدل الطلبة.
 األسباب الموضوعية:  -2

  يعترب موضوع الدراسة حيوم كحديث إذل جانب قلة الدراسات العربية عامة كاجلزائرية خاصة
 ذلوية الثقافية.اليت تدرس تأثَت مواقع التواصل االجتماعي على ا

  انتشار استخداـ مواقع التواصل االجتماعي بشكل كبَت بُت سلتلف الفئات يف اجلزائر خاصة
 موقع الفايسبوؾ.ك 
 .بركز التغَتات الثقافية على األفراد بشكل الفت كملموس خاصة عند الشباب 
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 أىمية الدراسة: 
كونو يدرس العبلقة بُت أكثر من متغَت ىذا ما ترجع األمهية كالقيمة العلمية للموضوع زلل الدراسة إذل  

يغنيو بادلادة العلمية، كذلك إذل األمهية البالغة لقضية اذلوية كتأثَتىا على الفرد كاجملتمع من حيث شعوره باالنتماء 
 كالوطنية.

كلعل ادلساس باذلوية كاخلصوصية الثقافية اليت سبيز كل رلتمع عن غَته من اجملتمعات قد تشغل باؿ 
ادلفكرين كالباحثُت منذ القدـ، كلكنها اليـو تربز أكثر ربت تأثَت عامل قوم ال تستطيع اجملتمعات كالدكؿ إال 

 التأثر بو كىو ثورة االتصاؿ اليت أنتجت الكثَت من كسائل اإلعبلـ اجلديد كشبكات التواصل االجتماعي.
االجتماعي كمتجددا يف نفس الوقت، كلكنو ديثل إذل جانب أف موضوع اذلوية الثقافية كتأثَتىا بشبكات التواصل 

 اليـو نقدا ذاتيا كموضوعيا للهوية الثقافية ادلعرضة للتهديد أك التأثر أكثر من أم كقت مضي، كما تنطوم عليو 
البنية الثقافية للهوية من مقومات قد تكوف قابلة لبلنكسار كالًتاجع أماـ التهديدات اخلارجية اليت أحدثتها ىذه  
 وسائل. ال

مواقع التواصل  )استخدامسنحاكؿ من خبلؿ ىذا البحث الربط بُت عادلُت مادم ملموس 
 بوسائط أكادديية علمية.) الهوية الثقافية ( كرمزم فكرم  (االجتماعي

 
 أىداف الدراسة: 

لكل عمل منظم كأكادديي أىداؼ كأبعادا يسعي الباحث إذل الوصوؿ إليها كربقيقها كبلوغها بشىت الوسائل 
كالطرؽ، كديكن إجياز أىداؼ دراستنا حوؿ تأثَت مواقع التواصل االجتماعي على اذلوية الثقافية جبامعة عبد احلميد 

 بن باديس تنحصر يف: 
 الجتماعي من طرؼ الطلبة.معرفة طريقة استخداـ مواقع التواصل ا -1
التعرؼ على أىم التأثَتات الثقافية االستخداـ مواقع التواصل االجتماعي على الطلبة عرب تفسَت  -2

 اذباىات ادلبحوثُت.
 التعرؼ على تأثَت مواقع التواصل االجتماعي على القيم الدينية للطلبة. -3
واقع التواصل االجتماعي كإسهامات التعرؼ على كاقع استعماؿ اللغة العربية من طرؼ الطلبة على م -4

 ىذه األخَتة يف خلق أشكاؿ جديدة ذلا.
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 منهج الدراسة: 
ال ديكن للباحث الوصوؿ إذل نتائج ادلرجوة من حبثو إال من خبلؿ السَت خبطوات منظمة كىو ما يطلق عليو       

بادلنهج. كادلنهج ىو عبارة عن صبلة من اخلطوات ادلنظمة اليت على الباحث إتباعها يف إطار االلتزاـ بتطبيق قواعد 
بأنو كسيلة ديكن عن طريقها الوصوؿ إذل  محمد طلعتو معينة سبكنو من الوصوؿ إذل النتيجة ادلسطرة كيعرف

كيرتبط اختيار ادلنهج ادلتبع يف الدراسة على اإلشكالية اليت مت ربديدىا كدبا أننا يف دراستنا ىذه نسعى إذل 2احلقيقة
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي وبالضبط الفايسبوك وكيف أثر ىذا االستخدام صبع معلومات حوؿ 

كالتغَتات اليت تطرأ على أىم ركائز اذلوية من دين كلغة كتاريخ مكتسب فإف ىذه الدراسة  وية الثقافيةعلى اله
تندرج ضمن البحوث الوصفية اليت هتتم بشرح كتوضيح األحداث كادلواقف ادلختلفة ادلعربة عن ظاىرة أك رلموعة 

لوصوؿ إذل استنتاجات منطقية مفيدة تسهم ظواىر مهمة كزلاكلة ربليل الواقع الذم تدكر عليو األحداث بقصد ا
يف حل مشكبلت كإزالة ادلعوقات أك الغموض الذم يكتنف بعض الظواىر من أجل تطوير الواقع كاستحداث 

 .3األفكار كادلعلومات
كيهتم ىذا ادلنهج يف رلاؿ دراسة اجلمهور ادلتلقُت بوصف حجم كتركيب ىذا اجلمهور كتصنيف الدكافع  

ايَت الثقافية كاالجتماعية، كقد استعملنا ادلنهج الوصفي يف حبثنا ىذا، حيث ىو منهج علمي يقـو كاحلاجات كادلع
أساسا على كصف الظاىرة أك ادلوضوع زلل البحث كالدراسة، على أف تكوف عملية الوصف تعٍت بالضركرة ىذا 

تعٍت التتبع كاليت يقـو عليها ادلنهج ادلوضوع كزلاكلة الوقوؼ على أدؽ جزئياتو كتفاصيلو، إال أف عملية الوصف 
ما  الوصفي، تكاد تكوف عملية أكلية ُتكمُل بعملية تفسَتية قائمة على االستنتاج كاالستخبلص ك التعميم كعادة

يعرؼ ادلنهج الوصفي بأنو رلموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاىرة، أك ادلوضوع اعتمادا على صبع 
ت كتصنيفها كمعاجلتها كربليلها ربليبل كافيا كدقيقا االستخبلص داللتها كالوصوؿ إذل نتائج أك اخلصائص كالبيانا

 تعميمات عن الظاىرة.
لذا اعتمدنا على ادلنهج الوصفي بطريقة ربليلية يف دراستنا خاصة كأنو يسمح كيسهل لنا صبع ادلعلومات   

دراستنا حوؿ تبياف مدل أثر مواقع التواصل االجتماعي  عن األفراد كسلوكاهتم كاذباىاهتم كىو ما ضلتاج لو يف
الفايسبوؾ منوذجا على اذلوية الثقافية حيث يسمح لنا بدراسة العديد من ادلتغَتات يف كقت كاحد مثل السمات 

ية العامة كالدكافع االجتماعية كالنفسية لئلقباؿ عليها كخاصة ادلعلومات الثقافية اليت سبس مباشرة باذلوية الثقاف
 ادلكتسبة كقياس ثبات أك تغَت بعض ادلعايَت كالدين كاللغة كالتاريخ ادلشًتؾ.

 
 
 

                                                           

                                                                        166، ص2002، مكتبة الفبلح، القاىرة، البحث العلمي إجراءاتو ومناىجوسيد أضبد، مصطفى عمر،  2      
 .95، ص2000، دار الوفاء، اإلسكندرية،مناىج البحث العلمي وتطبيقاتها في اإلعالممصطفي ضبيد الطائي، خَت ميبلد أبو بك:  3
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 أدوات جمع البيانات: 
لذا اعتمدنا يف دراستنا ىذه ادلبلحظة 4تسمح لنا أدكات صبع البيانات جبمع بعض ادلعطيات من الواقع

 بحوثُت بشكل معمق.كاالستبياف كأداة رئيسية خاصة كأاها تسمح لنا جبمع ادلعلومات عن ادل
ت اها تسمح للباحث جبمع ادلعلومامن أىم األدكات ادلستخدمة يف صبع البيانات أل المالحظة البسيطة: 

 كاحلقائق من احلقل الطبيعي لئلنساف فهي مشاىدة الظاىرة زلل الدراسة عن كثب كلقد اعتمدنا على
ادلبلحظة يف دراستنا خاصة يف ادلرحلة االستطبلعية كصبع ادلعلومات األكلية حوؿ البحث حيث الحظنا مدل 
إقباؿ الطلبة على مواقع التواصل االجتماعي عامة كالفايسبوؾ خاصة كدلس التأثر الثقايف دبضامُت ىاتو ادلواقع 

تظهر سواء باحلديث ادلباشر أك ادلظهر كحىت يف  لدرجة أاهم يرجعوف كل معلوماهتم ذلا حىت الدينية منها كاليت
التعليقات كادلشاركات يف صفحات ىذه ادلواقع إضافة إذل دلس طريقة كتابة جديدة أثناء الدردشة إذل درجة أنك 

 ال تعرؼ إذل أم لغة تنتمي 
غة العربية إذل حد أاهم أك تكوف مبهمة كعند سؤاذلم دلاذا يقولوف االختصار للكتابة السريعة أك ىاتفي ال يقرأ الل

 ."راؾ قدمي"ينعتوف الذين يكتبوف باألحرؼ العربية األصيلة بأنو من عصر مضي دبصطلح 
 عمل يف صبيع ادلعلومات كالبياناتتعترب استمارة االستبياف من األدكات ادلنهجية اذلامة اليت تست االستبيان: 

لة ادلصممة بعناية كدقة حبيث تكوف متسلسلة ادلتعلقة دبوضوع الدراسة كىي عبارة عن رلموعة من األسئ
ككاضحة الصياغة كلقد اعتمدنا يف ىذه الدراسة على أداة االستبياف اليت كزعت على عينة من طلبة العلـو 
اإلنسانية كادلستخدمُت دلوقع الفايسبوؾ كنموذج باعتباره من أكثر ادلواقع استخداما كتداكال كىذا ما ىو مثبت 

كلقد قسمنا االستمارة إذل ثبلثة زلاكر أساسية حسب الفرضيات احملور األكؿ يتناكؿ متغَت بإحصائيات علمية 
السن ك اجلنس باستخداـ مواقع التواصل االجتماعي الفايسبوؾ، كاحملور الثاين تناكلنا فيو تأثَت استخداـ 

فقد تناكلنا فيو ما إذا كاف  الفايسبوؾ على اللغة كىل أنتج ىذا األخَت أشكاؿ جديدة للغة، أما احملور الثالث
الطلبة يعربكف عن تارخيهم الوطٍت يف استخداماهتم للفايسبوؾ، كما أننا انطلقنا يف ىذا احملور من افًتاض 

منها: بناء االستمارة كتقدديها لبلختبار من طرؼ األستاذة  التعبَت، كلقد مر كل ىذا دبراحل غياب ىذا
طلبة السنة األكذل ماسًت كل التخصصات، فيما أقصينا طلبة السنة ادلأطرة، كقد قسمنا االستمارات على 

الرابع شلا جيعل االلتقاء هبم صعب ك شبو  الثانية ماسًت بكل زبصصاتو أيضا ألاهم ال يدرسوف يف السداسي
 مستحيل يف بعض األحياف، كاف توزيع االستمارات على الطلبة يدكيا كبصفة مباشرة.

 
 
 

                                                           
   .203، ص2005ف ادلطبوعات اجلامعية، ، ديوا2، طمناىج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصالبن مرسلي أضبد،  4

 



 اإلطاس انًنهجي نهذساست
 

8 

 

 مجتمع وعينة الدراسة:
تعترب مرحلة ربديد رلتمع البحث من أكثر ادلراحل أمهية خاصة يف البحوث اإلنسانية كاالجتماعية حيث يتوقف 
عليها إجراء البحث كتصميمو ككفاءة نتائجو كرلتمع البحث يف دراستنا، ىم طلبة العلـو اإلنسانية جبامعة عبد 

 احلميد بن باديس مستغازل.
االجتماعية كاإلنسانية كمنها البحوث ادليدانية ال ديكن أف يستغٍت الباحث عن  شلا ال شك فيو يف البحوثالعينة: 

العينة، فمن خبلذلا يتمكن الباحث من صبع ادلعلومات كالبيانات اليت تساعده يف دراسة كربليل كتفسَت الظاىرة 
 ادلدركسة.

اصر رلتمع البحث، كبصفة عامة التشبع بادلصادر، كىذا يعٍت التوقف عند عن " موريس أنجرس "كما يسميو      
 تفسَت لظاىرة ما من خبلؿ ادلعلومات كالبيانات اليت تتوفر يف العينة ادلراد التوجو إليها.

كتعرؼ العينة على أاها " جزء من اجملتمع األـ، كىي احلاالت اجلزئية اليت تتوفر لكل منها اخلصائص اليت     
الدراسة الذم ذبمع منو البيانات ادليدانية كىي تعترب جزء من  كتعرؼ أيضا على أاها رلتمع5حددىا الباحث."

الكل، دبعٍت أنو تؤخذ رلموعة من أفراد اجملتمع على أف تكوف شلثلة للمجتمع اليت جرم عليها الدراسة األصلي مث 
ك مدف تعمم نتائج الدراسة على اجملتمع كلو ككحدات العينة تتكوف من أشخاص، كما قد تكوف أحياء أك شوارع أ

 6أك غَت ذلك.
بعد التعرؼ على العينة صلد أف هبا العديد من األنواع تفرضها طبيعة ادلوضوع كنظرا لصعوبة القياـ بدراسة جلميع 
مفردات رلتمع البحث قمنا باختيار أسلوب العينة كنظرا القتصار عينتنا على طلبة العلـو اإلنسانية جبامعة عبد 

خدمُت دلوقع الفايسبوؾ دكف غَتىم نظرا لئلقباؿ الكبَت عليو كىذا ما كضحتو احلميد بن باديس مستغازل ادلست
)زلتلة  2013مبليُت كنصف يف مارس  4اإلحصائيات حيث بلغ يف اجلزائر، عدد ادلسجلُت على موقع فيسبوؾ 

 % منهم ال90% إناث، كما أف 33% من ادلسجلُت منهم ذكور ك76، حسب ادلوقع 7عادليا 41بذلك ادلرتبة 
، اخًتنا 2015مبليُت مسجل يف أكاخر عاـ  6سنة ىذا العدد الذم تزايد إذل أكثر من  35يتجاكز عمرىم 

علـو إنسانية كل التخصصات نظرا الىتمامهم الكبَت خاصة يف دراستهم كحبوثهم  1مسح بالعينة لطلبة ادلاسًت 
عية كالثقافية كالنفسية كحبكم التخصص ككوننا دبواقع التواصل االجتماعي كتأثَتاهتا على اجملتمع كخصائصو االجتما

طلبة معهم نعلم أف أغلبيتهم إف دل نقل كلهم يستخدموف الفايسبوؾ كلديهم رلموعات خاصة هبم سبتاز حسب 
 شهادة األساتذة بالتفاعل كالنشاط يف تبادؿ األفكار كاآلراء كنشر ادلعلومات مع بعضهم البعض كمع أساتذهتم، 

                                                           
 .20، ص1999، 1، دار الكندم لنشر كالتوزيع، األردف، طمناىج البحث التربويحسُت مسي،  5
                 .69، ص 2009، 4عادؿ مرابطي، عائشة ضلوم، رللة الوحدات للبحوث كالدراسات، العدد  6

-en-facebook-de-dutilisateurs-millions-focus.com/blog/2013/03/45-http://www.algerie7

ils-sont-qui-algerie/) 

 

http://www.algerie-focus.com/blog/2013/03/45-millions-dutilisateurs-de-facebook-en-algerie-qui-sont-ils/
http://www.algerie-focus.com/blog/2013/03/45-millions-dutilisateurs-de-facebook-en-algerie-qui-sont-ils/
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علـو إنسانية كل التخصصات كذلك لصعوبة أك عدـ االلتقاء هبم كذلك يرجع  2لبة ادلاسًت فيما قد أقصينا ط
 لعدـ دراستهم يف السداسي الرابع.

كمن ىنا قد اخًتنا العينة العشوائية البسيطة بعد توافر رلموعة من الشركط كىي أف رلتمع حبثنا معركؼ      
إضافة إذل أنو متجانس )ادلستول التعليمي ماسًت( كىي اليت يقـو فيها الباحث بًتقيم رلتمع البحث إذل أعداد 

ن خبلؿ إدراج القائمة يف احلاسوب كيتم االختيار متسلسلة أما يدكيا )قصاصات ربمل رقم كاسم( أك الكًتكنيا م
عشوائيا كذلك بعد ربديد نسبة العينة ادلراد التمثيل هبا للمجتمع األصلي كما ىو احلاؿ بالنسبة لدراستنا كاليت  

( مث نقـو بتحديد حجم العينة سبثل اجملتمع بعد عملية حسابية، بعد كل ىذا خيتار %50كانت نسبة اختيارنا )
 عشوائيا مفردة كاحدة من مفردات السلسلة إذل أف نصل إذل العدد النهائي. الباحث

 ػطالب من سلتلف األعمار كسلتلف التخصصات من رلموع الطلبة الذم قدر عددىم ب 88ػ كقد قدرت عينتنا ب
175. 

 مجاالت الدراسة: 
ناكلنا يف دراستنا ادليدانية تأثَت نظرا لشاسعة ادلوضوع ككربه أردنا ربديد أطره العلمية لذا ت المجال العلمي: . أ

الفايسبوؾ كنموذج من رلمل مواقع التواصل االجتماعي نظرا لكثرة مستعمليو خاصة من طرؼ الشباب يف 
العادل العاـ كيف اجلزائر خاصة كىذا ما أثبتتو الدراسات السابقة كاإلحصائيات كلتكوف دراستنا أكثر دقة 

الدين ك اللغة التاريخ ادلشًتؾ بصفتهم من بُت أىم ركائز اذلوية اجلزائرية  تناكلنا تأثَت الفايسبوؾ على كل من
نظرا لشاسعة مفهـو اذلوية الثقافية دكف أف ننفي الركائز األخرل كالعرؽ كالعادات كالتقاليد كاألخبلؽ اليت 

 ُت أكلوياتو قد تكوف دراسات لبحوث أخرل، خاصة كأف دستورنا اجلزائرم كالقانوف األعلى للببلد ىم من ب

من الدستور على أف اإلسبلـ دين الدكلة فادلادة الثالثة اليت تنص على أف اللغة العربية ىي  2حيث تنص ادلادة 
تنص  5مكرر: تامازيغت ىي كذلك لغة كطنية كعلى الدكلة ترقيتها، كادلادة  3اللغة الوطنية الرمسية كيف النص 

لذا اخًتنا يف 8كمها غَت قابلُت للتغيَت 1954كاسب ثورة نوفمرب على أف العلم الوطٍت كالنشيد الوطٍت من م
 دراستنا الدين كاللغة كالتاريخ الوطٍت كإطار زلدد للهوية الثقافية.

 

 ديكن ربديد اجملاؿ الزمٍت بتقسيمو إذل ثبلثة مراحل أساسية:  المجال الزمني: . ب
 :من أكائل جانفي  إذل أكاخر مارس. الدراسة االستطالعية وكتابة الجانب النظري 

                                                           
، 2011-2010أطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة زلمد خضَت بسكرة،  المحلى في مواجهة العولمة،ىوية المجتمع ميمونة مناصرية، 8

 .282ص
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 :كاليت دامت من أفريل إذل غاية اهاية جويلية. التصحيح والمراجعة 
 :سنة كاملة. المدة الزمنية الكلية 

دراستنا اقتصرت على منطقة مستغازل كىي كالية من كاليات اجلزائر تقع يف الغرب،  المجال المكاني:ج. 
س، كلية العلـو اإلنسانية كالعلـو االجتماعية كبضبط قسم علـو اإلعبلـ كبالتحديد جامعة عبد احلميد بن بادي

 كاالتصاؿ.
 

 النظرية المتبعة في الدراسة: 
نظرية االستخدامات ك االشباعات ىي نظرية هتتم بدراسة االتصاؿ اجلماىَتم دراسة كظيفية منظمة 

لرسائل كمضموف كسائل اإلعبلـ فهي تستند على كتنحصر رؤيتها للجماىَت على أاها فعالة يف انتقاء أفرادىا 
الطرؽ اليت زبتارىا ادلستهلكوف بنشاط لتلبية حاجاهتم اخلاصة فهذه النظرية ال ترل ادلستخدمُت كمستهلكُت 
سلبيُت تسيطر الصناعة اإلعبلمية على سلوكياهتم كلكنها ترل أاهم مسئولوف على اختياراهتم ألم مضموف كأم 

 9واها.كسيلة ككيف يستخدم
 كيلخص كاتز كزمبلؤه الفركض األساسية ذلا فيما يلي: 

أف صبهور كسائل اإلعبلـ ىو صبهور نشط يتسم باإلجيابية كالفاعلية، استخدامو ذلذه الوسائل موجو  . أ
 لتحقيق أىداؼ معينة خاصة بو.

عبلـ، كمن إف صبهور كسائل اإلعبلـ قادر على ربديد أىدافو كحاجاتو، ككذلك دكافع تعرضو لوسائل اإل . ب
 مث فهو قادر على ربديد اختيار ادلضموف الذم يليب حاجاتو.

تتنافس كسائل اإلعبلـ مع مصادر أخرل يف إشباع حاجات األفراد ادلتعددة كادلتنوعة، مثل االتصاؿ  . ت
 الشخصي أك ادلؤسسات األكادديية أك غَتىا من ادلؤسسات.

األحكاـ حوؿ قيمة العبلقات بُت حاجات اجلمهور كاستخدامو لوسيلة أك زلتول معُت جيب أف حيددىا  . ث
اجلمهور نفسو ألف الناس قد تستخدـ نفس احملتول بطرؽ سلتلفة، باإلضافة إذل أف احملتول ديكن أف 

 10يكوف لو نتائج سلتلفة. 
َت يف عصرنا احلارل خاصة كأف الدكافع النفسية إذف نظرية االستخدامات ك االشباعات من أىم نظريات التأث

كاالجتماعية ىي اليت ربدد طبيعة االستخداـ كنوع اإلشباع، كمن بُت أىم دكافع إقباؿ الطلبة على مواقع التواصل 

                                                           
 .85، ص1998، عادل الكتب، القاىرة، نظريات اإلعالم واتجاىات التأثير السطحيةزلمد عبد احلميد، 9

 .155،ص 2006صرية اللبنانية، القاىرة، ، الدار ادلاالتصال ونظرياتو المعاصرةحسُت عماد مكاكم، ليلى السيد،  10
 



 اإلطاس انًنهجي نهذساست
 

11 

 

االجتماعي كبالضبط الفايسبوؾ ىو التعرؼ على العادل اخلارجي كإقامة صداقات مع أجانب من أجل تبادؿ 
اء غَت أف ىذا األمر قد يؤثر على القيم الدينية ادلكتسبة كيؤثر على اللغة األـ خاصة كإف كانت الثقافات ك اآلر 

لغة التخاطب بينهم سلتلفة عن العربية كقد يطمس من ىويتنا الوطنية خاصة كأف أغلب الشباب حسب 
د آخر للهجرة كمنهم من مبلحظاتنا اخلاصة يسعوف من خبلؿ مواقع التواصل االجتماعي  التعرؼ إذل أفراد من بل

دل يذكر أصبل من أم بلد ىو يف معلوماتو الشخصية لدكافع نفسية فيو كقد دلسنا أف احلاجة يف إثراء معلومات 
دينية قد يكوف خطَت كبالتارل إشباع حاجتهم يف ادلعلومات قد يكوف خاطئ نظرا جلهل مصدر العديد من 

ية كتبياف مدل تأثَت استخدامات كاشباعات مواقع التواصل ادلنشورات، لكن قبل التطرؽ للدراسات ادليدان
االجتماعي الفايسبوؾ منوذجا على اذلوية الثقافية البد ف حصر اإلطار النظرم حوؿ طبيعة ىذا االستخداـ كتبياف 

 اإلطار ادلفاىيم كادلصطلحات النظرية للهوية الثقافية كأرضية لبناء كتوضيح دراستنا ادليدانية كل ىذا سنتطرؽ لو يف
 النظرم الذم يضم ثبلثة فصوؿ كل فصل يندرج ربثو عدة مباحث تشرح اجلانب النظرم لدراستنا.
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 تحديد المفاىيم: 

 مواقع التواصل االجتماعي + الفايسبوك. -1
 الهوية الثقافية. -2
 التأثير. -3
 الطلبة. -4
 القيم. -5
 اللغة. -6
 المكاسب الوطنية. -7

 مواقع التواصل االجتماعي: /   1
ىي مواقع إلكًتكنية تتيح لؤلفراد خلق صفحة خاصة هبم يقدموف فيها حملة عن شخصيتهم أماـ  التعريف النظري:

صبهور عريض أك زلدد كفقا لنظاـ معُت يوضح قائمة رلموعة من ادلستخدمُت الذين يشاركوف معهم يف االتصاؿ 
اصة أيضا علما أف طبيعة تسمية ىذا الرابط زبتلف كتتنوع من موقع مع إمكانية اإلطبلع على صفحاهتم اخل

 11اآلخر.
تناكلنا يف دراستنا شرح مواقع التواصل االجتماعي بوصف الدكافع كاحلاجات النفسية التعريف اإلجرائي:  

يف دراستنا  كاالجتماعية الستخدامها ككذا أىم االشباعات كالقضايا اليت تثَتىا كقد تناكلنا الفايسبوؾ منوذجا
 ادليدانية أم أف مواقع التواصل االجتماعي تثَت الكثَت من القضايا كفقا لطبيعة استخدامها.

 الفايسبوك:   1/1
تناكلنا يف دراستنا موقع الفايسبوؾ نظرا الستخدامو الكبَت يف اجلزائر فقد أدلت الدراسات أنو بلغ عدد      

مبليُت يف  6، كأكثر من 2013ألف مشًتؾ سنة  832مليوف ك 4مستخدمي الفايسبوؾ يف اجلزائر أكثر من 
 .201512أكاخر سنة 

خاصة كأنو موقع تشاركي تفاعلي يسمح بتبادؿ اآلراء كتكوين صداقات عديدة كيف دراستنا قمنا بدراسة      
 الفايسبوؾ كونو يؤثر على اذلوية الثقافية اجلزائرية.

                                                           
، 12، رللة علـو اإلنسانية ك اجملتمع، العدد استخدامات الشباب الجامعي األردني لمواقع التواصل االجتماعي واشباعاتهاالديلمي عبد الرزاؽ، 11

 Univ.biskra.dz. 2014نوفمرب 
(12http://www.algerie-focus.com/blog/2013/03/45-millions-dutilisateurs-de-facebook-en-

algerie-qui-sont-ils 
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 / الهوية الثقافية: 2

ليست أحادية البنية أم ال تتشكل من عنصر  –زلمود أمُت العادل  –اذلوية الثقافية كما عرفها  التعريف النظري:
كاحد سواء أكاف الدين أك اللغة أك العرؽ أك الثقافة أك الوجداف أك األخبلؽ أك اخلربة الذاتية أك العلمية كحدىا 

 13كإمنا زلصلة تفاعل ىذه العناصر كلها.
القدر الثابت كاجلوىرم كادلشًتؾ من السمات العامة اليت سبيز ىذه األمة عن غَتىا من  كديكن تعريفها بأاها،    

 14األمم، كاليت ذبعل للشخصية الوطنية أك القومية طابعا يتميز بو عن الشخصيات الوطنية كالقومية األخرل.
أخرل أك صباعة عن صباعة يف دراستنا ىذه نقصد باذلوية الثقافية كل ما دييز أمة عن أمة التعريف اإلجرائي: 

أخرل بكل ما ربملو من قيم كعادات كسلوكيات، كقد ركزت ىذه الدراسة على ثبلثة عناصر رئيسية للهوية 
 الثقافية كىي اللغة، الدين، كادلكاسب الوطنية.

 / التأثير:3
عتو كدرجتو كربديد مازاؿ التأثَت يطرح مشاكل يف ميداف حبوث اإلعبلـ نظرا لصعوبة قياس طبي التعريف النظري:

مصدره بالضبط، فالتأثَت ىو تغيَت على مستول السلوكيات كادلواقف كالعادات كاألفكار كاألداء عند األفراد الذين 
يتعرضوف إذل زلتويات كسائل اإلعبلـ، كىذا التأثَت قد يكوف اجيابيا أك سلبيا، فنقوؿ أثر فيو تأثَتا كتًتؾ فيو أثرا، 

 15دلؤثر.فاألثر ينشأ عن تأثَت ا
كنقد بالتأثَت يف دراستنا ما يتنج من سلوكيات كاذباىات عند الطلبة اجلامعيُت من جراء التعريف اإلجرائي: 

 العبلقات التفاعلية بينهم كبُت شبكة التواصل االجتماعي الفايسبوؾ.
 / الطلبة: 4

ثقفُت يف اجملتمع بصفة عامة، من كجهة النظر العلمية التقليدية ىم صباعة أك شرحية من ادلالتعريف النظري: 
كالطبلب ليسوا طبقة كلكنهم حالة كقتية جيمعهم كقت الدراسة مث يصبحوف قوة إنتاجية كيصطدموف باجملتمع 

 القائم كلذلك فإاهم حياكلوف ربقيق الذات كىم رلتمعوف.
ربصيلهم العلمي بعد  نقصد بالطلبة يف دراستنا ىذه تلك الفئة من اجملتمع الذين يتابعوفالتعريف اإلجرائي: 

 حصوذلم على شهادة البكالوريا، كيزاكلوف دراستهم يف اجلامعة.
 

                                                           
 .03عطوم مليكة كحسناكم عبد اجلليل، مرجع سبق ذكره ص  13
عة دمشق، دمشق عاصمة الثقافة ، دراسة ميدانية على طلبة جامالشباب الجامعي والهوية الثقافية في ظل العولمة الجديدةأضبد على كنعاف، 14

 ، متاحة على شبكة االنًتنت.420، ص2008العربية، 
 .173، ص 2000، سنة1، القاىرة، مكتبة مدلورل، طالمعجم الشامل للمصطلحات الفلسفيةعبد النعم احلنفي،  15
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 / القيم: 5

يعترب مفهـو القيم من ادلفاىيم الشائعة يف سلتلف العلـو االجتماعية ك اإلنسانية إال أنو ال يوجد التعريف النظري: 
 شبة اتفاؽ بُت العلماء حوؿ تعريف موحد ذلذا ادلفهـو كعليو من بُت التعريفات ادلختلفة دلفهـو القيم ما يلي: 

وب، حيث يسمح لنا باالختيار من بُت تعريف كلوكهوىن: حيث يرل أف القيم عبارة عن تصورات دلا ىو مرغ
 16األساليب ادلتغَتة للسلوؾ كالوسائل كاألىداؼ اخلاصة بالفعل.

 17ك يعرفها ىوفستاد: بأاها اعتقادات عامة ربدد الصواب من اخلطأ كاألشياء ادلفضلة من غَت ادلفضلة.
وانُت حلد ما خاصة كأاها قيم مقدسة كيف دراستنا تناكلنا مصطلح القيم الدينية كىي تشبو القالتعريف اإلجرائي: 

 ال ديكن ذباكزىا ك إذا مت فيكوف خرؽ لدين كادلساس بو كمن الصعب جدا تغيَته.
 / اللغة: 6

يعرفها ابن خلدكف على أاها عبارة ادلتكلم عن مقصوده، كيلك العبارة فعل لساين فبل بد أف التعريف النظري: 
كىو اللساف كيتطرؽ إذل ربديد فكرة ادللكة باالعتماد على مستويُت،  التعبَت ملكة مقررة يف العضو الفاعل ذلا

 18األكؿ فصل أبنية عن أبنية ادلدلوالت، كالثاين بياف مراتب التعبَت إببلغا كإبداعا.
   على أساس أاها الفكر كاإلحساس من فرد إذل آخر من سلتلف الفئات   للغة كيف دراستنا تناكلناالتعريف اإلجرائي: 

 / المكاسب الوطنية: 7
التمسك دبكاسب الوطن أك تاريخ الوطن يدعم حب الوطن كدعم سلطتها كصوف مصاحلها  التعريف النظري:

كاالرتباط دبقومات األمة من ثقافة كسياسة كتاريخ كمشاعر الوطنية يولد كينمي احلس باالرتباط كاالنتماء 
تسعي جاىدة لصناعة تاريخ ذلا من أجل ربقيق الشعور  كالتضامن كااللتزاـ لذلك نرل أف حىت الدكؿ الكربل

 19بادلواطنة الذم يسمح بتقوية ركائز األمة.
يف دراستنا ىذه أردنا أف نتعرؼ عن مدل تعبَت األفراد كادلستخدمُت للفايسبوؾ كاعتزازىم التعريف اإلجرائي:  

 بتارخيهم الوطٍت خاصة كأنو مشكل أساسي للهوية الثقافية.
 

                                                           
، رللة خاصة دبلتقي ة لدى الشباب الجامعيدور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الهوية الثقافيعطوم مليكة كحسناكم عبد اجلليل،  16

 .04، ص 2014اجملاالت االجتماعية التقليدية احلديثة انتاج اذلوية الفردية كاجلماعية يف اجملتمع اجلزائرم، جامعة كرقلة، 
 .1، ص2006، 1، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، األردف، طالشباب والقيم في عالم متغيرماجد الزيود،  17
 .211، ص 2006، دار اخللدكنية، اجلزائر، اإلبداع في تربية األوالدتوفيق الواعي،  18

19Dany therrin, Le phénomène Facebook et gratification, mémoire de métrise, faculté des art, 
département communication, université otharia, canada, 2012:http//www.ruor, 
Uottawa.ca/bitstream/10393/23745/1/therrien Dany 2012.memoire.pdf. 
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  :الدراسات السابقة
تستند أم دراسة مشركعيتها ادلعرفية ك ادلنهجية من رلموعة الدراسات كالبحوث اليت تلتقي معها يف متغَت 
أك أكثر فالبحوث السابقة ىي مصدر اذلاـ الغٍت عنها بالنسبة للباحث فكل حبث ما ىو إال امتداد للبحوث اليت 

بد من االستناد لدراسات مشاهبة لبناء فرضيات كإطارنا النظرم كالتطبيقي سبقتو، كإلضفاء ميزة الشراكة يف حبثنا ال
 .لذلك البد من استعراض األدبيات السابقة

كتعد الدراسات السابقة من اخلطوات ادلنهجية يف البحث العلمي، كىي ال تذكر فقط ألف ذلا عبلقة 
 .فادة منها من الناحية ادلنهجيةبادلوضوع ادلدركس أك منبا بالذكر فقط، كإمنا أيضا من أجل االست

كلكثرة الدراسات اليت تتناكؿ احد متغَتم الدراسة سواء مواقع التواصل االجتماعي أكاذلوية الثقافية، عمدنا إذل 
االعتماد على الدراسات اليت ذبمع بُت ادلتغَتين معا، كفيما يلي سنذكر بعض الدراسات اليت تتقارب إذل حد ما 

  :مع الدراسة احلالية
 

    .الدراسة األولى: الدر محمد، بعنوان: آليات االنترنت ومسألة أزمة القيم االجتماعية لطالب الجامعة
إشكالية البحث: ىل تردد الطلبة اجلامعيُت على شبكة انًتنت من أجل  التحصيل العلم يؤثر يف قيمهم التعليمية 

 ك اخللقية؟
 

 :كىيتندرج ربتها رلموعة من التساؤالت الفرعية 
 
 ىل تردد الطلبة اجلامعيُت على شبكة االنًتنت يؤثر يف قيمهم العلمية؟ -1
 ىل تردد الطلبة اجلامعيُت على شبكة االنًتنت يؤثر يف قيمهم اخللقية؟ -2
 

كقد استخدـ الباحث يف حبثو ادلنهج التحليلي ألنو يناسب موضوع الدراسة كالذم يتناكؿ الوصف التحليلي يف 
كيعطينا كصفا دقيقا كرقميا يف اجملاؿ الكمي، خاصة أف ادلنهج الوصفي يعتمد على دراسة الوقائع   اجملاؿ الكيفي

كما ىي فالتعبَت الكيفي يصف لنا الظاىرة كما ىي كيوضح مقدارىا، كقد استخدـ تقنية دلقابلة كاالستمارة كاليت  
، أما لعينة ادلتواجدة جبامعة عمار ثليجي ، كادلقابلة اليت جرت مع بعض الطلبة اجلامعيُت33كاف عدد أسئلتها  

  :طالبا جامعيا، كمن بُت النتائج ادلتواصل إليها 84بوالية األغواط حيث تتوفر على االنًتنت ىي 
1-  ، أكدت الدراسة أف كثر الطلبة ال يستخدموف االنًتنت بصور منتظمة، كىذا راجع لعدـ توفر الوقت البلـز

 .خاصة اجلنس األنثوم



 اإلطاس انًنهجي نهذساست
 

16 

 

الدراسة أف ادلكاف األكثر استخداـ الطلبة الذكور ىو مقاىي األنًتنت، كىذا شلا يفسر أف اجلنس  بينت -2
 .الذكرم يتميز بشيء من احلرية أكثر من اجلنس األنثوم األكثر استخداـ الؤلنًتنت يف البيت

بل باألداء ككثر بينت الدراسة أف صفة استخداـ الطلبة لبلنًتنت ال تتأثر بادلستول التعليمي لديهم،  -3
 .االستخداـ كادلداكمة

أثبتت الدراسة أف اجملاالت األكثر ترددا للطلبة على األنًتنت كانت يف معظمها بُت الثقافية كالعلمية سبثل  -4
لديهم أىم مصدر إشعاؿ علمي كأف اللغة األكثر استخداما من طرؼ الطلبة على األنًتنت من أجل التحصيل 

 .سيةالعلمي ىي اللغة الفرن
أكدت الدراسة أف غالبية الطلبة ال يثقوف يف ادلادة العلمية ادلتوفرة يف ادلواقع العربية كيثقوف يف ادلادة العلمية  -5

 .ادلتوفرة يف ادلواقع األجنبية
   .أكدت معظم الطلبة أف النًتنت تؤثر بصفة إجيابية على القيم العلمية - 6
 

نومان ،بعنوان: استخدام مواقع الشبكات االجتماعي وتأثير في  الدراسة الثانية: دراسة لمريم ناريمان
  .العالقات االجتماعية

 
 إشكالية البحث: ما أثر استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية على العبلقات االجتماعية؟

  :تندرج ربتها رلموعة من التساؤالت الفرعية كىي
 
 االجتماعي " فيسبوؾ" لدل اجلزائريُت؟ما ىي عادات كأمناط  استخداـ مواقع التواصل  -1
 ما ىي الدكافع كاحلاجات اليت تكمن كراء استخداـ اجلزائريُت دلوقع " الفايسبوؾ"؟ -2
 كيف يؤثر استخداـ " الفايسبوؾ " على العبلقات االجتماعية لدل اجلزائريُت؟-3
 

 إذل اعتباره أحد األشكاؿ كقد استخدمت الباحث ؼ يبحثها ادلنهج ادلسح الوصفي يعود بالدرجة األكذل
 .اخلاصة جبمع ادلعلومات عن األفراد كسلوكاهتم كإدراكهم كمشاعرىم كاذباىاهتم

  :فلخصت نتائج الدراسة ادليدانية عما يلي
بالنسبة لعادات كأمناط استخداـ " الفيسبوؾ " فقد تبُت أف أغلب أفراد العينة يستخدموف منذ سنة إذل ثبلث  -

% منهم أكثر من ثبلث ساعات يف استخدامهم للموقع، كتشَت  27.16كيقضي  %( 52.07سنوات) 
% منهم الفًتة  61.50النتائج أف أغلب ادلبحوثُت يتصفحوف ادلوقع من مرتُت إذل ثبلث مرات يف اليـو كيفضل 

 .% منهم إذل االستخداـ الفردم للموقع 87.92 الليلية الستخدامو، كدييل 
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%( تليها مشاركة 22.17)  % من ادلبحوثُت خدمة التعليقات يف " الفايسبوؾ " مث الدردشة25.18يفضل  -
 ( %15.23%( مث مشاركة الركابط ) 15.38الصور ) 

ك بالنسبة للدكافع كاحلاجات اليت سبكن كراء استخداـ " الفايسبوؾ " فلقد تبُت من إجابات أفراد العينة أف أغلبية 
%، مث زيادة 14.75بدكافع التواصل مع األىل كاألصدقاء إذل جانب التثقيف بنفس النسبة يستخدمونو 

 .% يليو الًتفيو كالتسلية13.84ادلعلومات كادلعارؼ بنسبة 
 

كما توصلت الدراسة أف أغلب ادلبحوثُت يدخلوف دلوقع " الفايسبوؾ " هبويتهم احلقيقية أما مستخدمو 
خدموف بدكافع التصرؼ بكل حرية يف ادلوقع، حبيث يليب، " الفايسبوؾ" للمبحوثُت اذلوية ادلستعارة فأغلبهم يست

العديد من احلاجات تتقدمها حاجات التواصل كالتفاعل مع اآلخرين يليو التنفيس ك التعبَت بكل حرية كإشباع 
 .الفضوؿ كاحلصوؿ على معلومات

 
ن: دور شبكات التواصل االجتماعي في الدراسة الثالثة: لعطوي مليكو وعبد الجليل حسناوي ،بعنوا

 .تشكيل الهوية الثقافية لدى الشباب الجامعي
 

 إشكالية البحث: ما مدل تأثَت الفايسبوؾ على اذلوية الثقافية للشباب اجلامعي؟
 

  :تندرج ربتها رلموعة من التساؤالت الفرعية كىي
 
 ما مدل استخداـ الفايسبوؾ من طرؼ الشباب اجلامعي؟ -1
 ىي التأثَتات الثقافية للفايسبوؾ على الشباب اجلامعي؟ما  -2
 ما ىو كاقع العبلقات االجتماعية للطلبة يف ظل استخداـ الفايسبوؾ؟ -3
 ما مدل تأثَت الفايسبوؾ على القيم الدينية كاالجتماعية للطلبة؟ -4
 ما ىو كاقع اللغة العربية يف استخدامات الطلبة للفايسبوؾ؟ -5
 

حبثها على ادلنهج ادلسحي للتعرؼ على اذباه أتوا أمناطا لسلوؾ االتصارل لؤلفراد اذباه كقد اعتمدت يف 
موقع الفايسبوؾ، كالتعرؼ على مدل تأثَت الشبكة على القيم كادلعتقدات كالعادات االجتماعية لؤلفراد الذين مت 

 .مسحهم
 

موجهة للمبحوثُت كإرساذلا عن  كاستعملت االستبياف كأداة حبث بتصميم استمارة لكًتكنية ككضع أسئلة
على عينة تتمثل يف الطلبة اجلامعيُت ادلستخدمُت  Google driveطريق الفايسبوؾ، كذلك باالعتماد على

للفايسبوؾ كتوصلت إذل تراجع رىيب دلؤسسات التنمية االجتماعية كتقلص نفوذىا كتأثَتىا كدكرىا، كل ىذا 
 نها، كبالتارل فاذلوية الثقافية للشباب اجلامعي يف ظبلؿ فايسبوؾ أصبح لصاحل الفايسبوؾ الذم صبح أكثر تأثَتا م
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مهددة، كمسح هبذا تراجع ادلؤسسات السابقة الذكر عن أداء أدكارىا بفاعلية كدقة، كبالتارل نستنتج كجود تأثَت 
سناه يف ىذه فعلي للفايسبوؾ على اذلوية الثقافية للفرد اجلزائرم بشكل عاـ كالشباب بشكل خاص لكن ما دل

الدراسة أاها أشارت إذل التأثَت على العبلقات االجتماعية لكنها دل توظفها يف االستمارة كدل تتكلم عن العبلقات 
االجتماعية ردبا ألف ىذا السؤاؿ الفرعي ال يتماشي كعنواف الدراسة غَت أف دراستنا كانت نقطة انطبلؽ فعلية يف 

ياتنا، كللعلم أف كافة ىذه الدراسات الثبلثة استعملوا نظرية االستعماالت حبثنا كساعدتنا نتائجها يف بناء فرض
كاالشباعات كركزكا على الدكافع النفسية كاالجتماعية كانغبلؽ اجملتمع كالكبت النفسي ادلساعد يف زيادة حدة 

كثر كجب علينا تأثَت مواقع التواصل االجتماعي كخاصة الفايسبوؾ على ىوية الفرد كلتبياف كربديد موضوعنا أ
 ربديد بعض ادلفاىيم اليت سنتناكذلا كباستمرار يف دراستنا.
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 الفصل األول: مواقع التواصل االجتماعي

 :نشأة مواقع التواصل االجتماعي. المبحث األول 

 :تعريف مواقع التواصل االجتماعي كخصائصو. المبحث الثاني 

 :أىم مواقع التواصل االجتماعي من حيث االستخداـ. المبحث الثالث 

 :اجيابيات كسلبيات مواقع التواصل االجتماعي. المبحث الرابع 

 :واقع التواصل االجتماعي.الدكافع النفسية كاالجتماعية الستخداـ م المبحث الخامس 

 :استعماالت مواقع التواصل االجتماعي كالقضايا اليت تثَتىا. المبحث السادس 
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 لفصل األول: مواقع التواصل االجتماعي.ا
 المبحث األول: نشأة وتطور مواقع التواصل االجتماعي: 

ادلرحلة األكذل ىي مرحلة اجليل األكؿ من مرت شبكات التواصل االجتماعي يف نشأهتا كتطورىا دبرحلتُت: 
كلكن ازدادت شبكات  (web 2.0( ، كادلرحل الثانية ىي مرحلة اجليل الثاين من الويب )web 1.0الويب )

 .2.0التواصل االجتماعي عددا كشهرة يف ادلرحلة الثانية مرحلة الويب 
 المرحلة األولى: 

( ككانت الشبكات اليت ظهرت يف ىذا اجليل ذات  web 1.0) 1كىي مرحلة اجليل األكؿ من الويب 
صفحات ثابتة كنتج رلاؿ صغَت كضعيف للتفاعل بُت األفراد، كتعترب ىذه ادلرحلة بأاها البداية لشبكات التواصل 

  classmatesاالجتماعي، كمن أبرز الشبكات اليت تكونت كنشأت يف ىذه ادلرحلة ىي موقع كبلس ميتس
، كمسح للمشاركُت 1997كظهرت عاـ  sex gress.comموقع سكس كجرس ، ك 1995كظهر ىذا عاـ 

فيو بعمل قوائم أصدقاء كدل تكن مرئية لآلخرين، كجذب ادلبليُت من ادلستخدمُت لكن أغلقت اخلدمة هبذه 
 live، ظهرت شبكات أخرل مثل: موقع اليف جوناؿ2001حيت عاـ 1997، كمن عاـ 2000الشبكة عاـ 
journal ؾ ببلنت، موقع ببلblack planet  ك موقعasian avenue  ابتكر موقع  2003، كيف عاـ

فيس ماتش، كعلى الرغم من أمهية ىذه الشبكات يف كقت انتشارىا لكنها دل تدر أرباحا على مؤسسيها، كبالتارل 
 20أغلق أغلبها.

 المرحلة الثانية:   
ى رلموعة من التطبيقات اليت أثرت (كىي ربتوم عل web 2.0) 2كىي ادلرحلة اليت ظهرت هبا الويب 

شعبية كبَتة ذلا  2(، كأضاؼ الويب   (snsبدرجة كبَتة كبشكل كاضح كملحوظ بشبكات التواصل االجتماعي 
على االنًتنت كذلك بسبب التطبيقات ادلعاصرة ذلا مثل: ادلدكنات كمشاركة الفيديو كالصور كادللفات كادلعلومات 

لتواصل االجتماعي من اجلمود إذل احلياة كالتفاعلية.كبالتدريج استطاع مطور كحولت ىذه التطبيقات شبكات ا
كاالنًتنت أف يستخدموا متصفحات االنًتنت إلرساؿ كاستقباؿ البيانات يف نفس الوقت بدال عن دكرىا األصلي  

هاء بالتطبيقات كمستقبل أعلى للبيانات، بداية بتطبيقات الربيد االلكًتكين، الدردشة، كمنتديات احلوار، كانت
االلكًتكنية األكثر حداثة مثل: موسوعة الويكيبيديا، كقد كانت ىذه الفًتة يف تغيَت طريق التعامل مع متصفحات 

 21االنًتنت ىي البداية احلقيقية دلا يعرؼ بتطبيقات الويب.
 

                                                           
، دراسة ميدانية، جامعة صعيد مصر، يوليو واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمةخدجية عبد العزيز علي ابراىيم،  20

 .428،429، ص ص 2014
 .429ادلرجع السابق، ص 21
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 المبحث الثاني: تعريف مواقع التواصل االجتماعي وخصائصو.
 االجتماعي:تعريف مواقع التواصل 

 ظل الثورة العلمية لتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ ظهرت مواقع التواصل االجتماعي أك شبكات يف
التواصل االجتماعي اليت أحدثت طفرة فارقة يف عادل الرقمنة، حيث تعرؼ على أاها " مصطلح يطلق على 

راد يف بيئة أك رلتمع افًتاضي جيمعهم رلموعة من ادلواقع على شبكة األنًتنت العادلية تتيح التواصل بُت األف
 22االىتماـ أك االنتماء لبلد أك مدرسة أك فئة معينة يف نظاـ عادلي لنقل ادلعلومات."

كتعرؼ أيضا على أاها منظومة من الشبكات االلكًتكنية تسمح للمشًتؾ فيها بإنشاء حساب خاص بو          
أعضاء آخرين لديهم نفس االىتمامات كاذلوايات أك ذبمعو  كمن مث ربطو من خبلؿ نظاـ اجتماعي الكًتكين مع

 مع أصدقاء اجلامعة أك الثانوية.
كمسيت اجتماعية ألاها أتت من مفهـو  web 2.0تصف ىذه ادلواقع ضمن مواقع اجليل الثاين للويب )         

امات مشًتكة يف شبكة " بناء رلتمعات " هبذه الطريقة يستطيع ادلستخدموف التعرؼ على أشخاص لديهم اىتم
االنًتنت كالتعرؼ على ادلزيد من ادلواقع يف اجملاالت اليت هتمو، كمشاركة صوره كمذكراتو كملفاتو مع العائلة 

تتيح ىذه ادلواقع ألعضائها تقدمي أنفسهم كالتعبَت عن آرائهم كأفكارىم ككذلك  23كأصدقائو كزمبلء العمل.
 .24ادليوالت كاآلراء كاالذباىاتاالىتمامات ادلشًتكة بُت اجلماعات يف 

على أاها " برنامج يستخدـ لبناء رلتمعات على شبكة األنًتنت أين ديكن لؤلفراد  Balasكقد عرفها باالس      
 25أف يصلوا بعضهم البعض لعديد من األسباب ادلتنوعة."

خصيتهم أماـ صبهور عريض ىي مواقع الكًتكنية تتيح لؤلفراد خلق صفحة خاصة هبم يقدموف فيها حملة عن ش    
أك زلدد لنظاـ معُت يوضح قائمة جملموعة من ادلستخدمُت الذين يشاركوف معهم يف االتصاؿ، مع إمكانية 
االطبلع على صفحاهتم اخلاصة كادلعلومات ادلتاحة أيضا، علما أف طبيعة كتسمية ىذه الركابط زبتلف كتتنوع من 

 .26موقع إذل أخر

                                                           
 .9ق، ص1432، ادلدينة ادلنورة، الشبكات االجتماعية خطر أو فرصة، شبكة األلوكةسلطاف مسفر مبارؾ الصاعدم،  22
 .07، ص 2011، السوداف، نوفمرب، 1، طأثر الفايسبوك على المجتمعكائل مبارؾ خضر فضل اهلل،  23
 .       48، االسكندرية، دار ادلعرفة العلمية اجلامعية، صالقيم االجتماعية في عالم متغيرمناؿ زلمد عباس،  24
 .47، ص2009، جامعة باجي، اجلزائر، ، الشبكات االجتماعية واعالم الجديد2الويبخبوش مرزكقي ، 25
، مقاؿ للدكتور، رئيس مركز البحوث كادلعلومات، ادلنظمة العربية للهبلؿ األضبر كالصليب شبكات التواصل االجتماعيابراىيم أضبد الدكرم،  26

 .20:15على الساعة  29/01/2019، يـو التصفح 03األضبر، ص 
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كىناؾ من يعرفها على أاها رلموعات من الفاعلُت الذين يتواصلوف مع بعضهم ضمن عبلقات زلددة مثل     
صداقات، أعماؿ مشًتكة أك تبادؿ معلومات أك غَتىا، كتتم احملافظة على ىذه الشبكات من خبلؿ استمرار 

 تفاعل األعضاء فيما بينهم.
ارة عن مواقع على شبكة اإلنًتنت، توفر دلستخدميها فرصة ىي شبكات التواصل االجتماعي الرقمية ىي عب  

للحوار كتبادؿ ادلعلومات كاآلراء كاألفكار كادلشكبلت من خبلؿ ادللفات الشخصية كألبومات صور كغرؼ 
 27..,(. facebook/ twitter/ yotubeالدردشة كغَت ذلك من األمثلة على ىذه الشبكات )

 خصائص مواقع التواصل االجتماعي: 
تتميز مواقع التواصل االجتماعي بعدد من اخلصائص اليت سبيزىا عن بقية التطبيقات كادلواقع األخرل على شبكة 
 االنًتنت كرغم تنوع اخلصائص من مواقع ألخرل إال أاها تشًتؾ مع بعض يف عدد من اخلصائص اليت نذكر منها: 

لذات، كىي أكؿ خطوة من خبلؿ إنشاء كذلك بإمكانية اشًتاؾ اجلميع للدخوؿ كالتعريف با العالمية: -1
صفحة معلومات شخصية أم الصفحة اليت يضعها ادلستخدـ كيطورىا كيقـو من خبلذلا بالتعريف عن 
نفسو من خبلؿ النص، الصورة، الصوت، كالتعليقات كالفيديوىات كادلوسيقي كغَتىا من الوظائف 

 األخرل.
 فراد من خلق صداقات يتبادلوف االىتماـ كاحملتول.فمواقع التواصل االجتماعي تسمح لؤل االفتراضية: -2
 فنجد أف مواقع التواصل االجتماعي:  الديناميكية: -3

حيث ديكن ربريك الوسائل اجلديدة إذل أم مكاف كاحلاسب الشخصي  تختص بالحركة والمرونة: - أ
 كاذلاتف احملموؿ ككامَتا الفيديو احملمولة.

حيث أتاح االتصاؿ الرقمي إلمكانية ربويل اإلشارات ادلسموعة إذل رسائل  قابلية التحويل: - ب
 28مطبوعة أك مصورة أك العكس.

حيث يتبادؿ القائم باالتصاؿ كادلتلقي األدكار، كديكن شلارسة االتصاؿ ثنائية االذباه  التفاعلية: - ت
 كتبادلية، كليست يف اذباه أحادم، بل يكوف ىناؾ حوار بُت الطرفُت.

زبتص مواقع التواصل االجتماعي بأاها عبارة على شبكة اجتماعية مًتابطة مع بعضها البعض  ط:التراب -4
كذلك عرب الوصبلت كالركابط اليت توفرىا صفحات تلك ادلواقع كاليت تربط دبواقع أخرل للتواصل 

                                                           
، دراسة مسحية دور شبكات التواصل االجتماعي في تحقيق برامج العالقات العامة للجامعات األردنية لتحسين صورتهارمسية زلمد شقراف،  27

، 09 تنمية ادلوارد البشرية، اجمللد على عينة من موظفي العبلقات العامة كطلبة اجلامعة األردنية، جامعة جدارا، دراسة منشورة يف رللة  كحدة البحث يف
 .249، ص 2018، اجلزء الثاين، نوفمرب،03العدد 

، 2012، كانوف الثاين، 395، رللة ادلستقبل العريب، لبناف عددشبكات التواصل االجتماعي الرقمية نظرة في الوظائفمشرم مرسي،  28
 .195ص
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يسهل االجتماعي أيضا مثل: خرب ما على مدكنة فيعجبك فًتسلو إذل معارفك على الفايسبوؾ كىذا ما 
 29كيسرع عملية انتقاؿ ادلعلومات.

معناه إمكانية التفاعل مع العملية االتصالية يف الوقت ادلناسب للفرد، سواء أكاف مستقببل أك  الالتزامنية: -5
 30مرسبل.

 31حيث أصبحت بيئة االتصاؿ عادلية، تتخطى حواجز الزماف كادلكاف كالرقابة. الكونية: -6
 

 مواقع التواصل االجتماعي:المبحث الثالث: ايجابيات وسلبيات 
دلواقع التواصل االجتماعي من الناحية االجتماعية فوائد كثَتة جدا، سبكن من استمرار التواصل بُت مستخدمي     

ىذه ادلواقع مع بعضهم البعض، كذلك من شأنو أف يزيد من الًتابط كمن قوة العبلقات بُت اجملتمع، فلتلك ادلواقع 
 اجيابيات عديدة: 

نها تبادؿ اآلراء بُت ادلستخدمُت بعضهم ببعض، كالتعرؼ على ثقافات الشعوب األخرل، فضبل عن أاها م     
كسيلة عابرة للحدكد لتواصل بُت األشخاص، فتتيح للفرد تكوين صداقات من دكؿ أخرل كما أاها كسيلة دلمارسة 

تسهل عملية التواصل مع اآلخرين، كقد مت األنشطة الثقافية، كاالجتماعية اليت هتدؼ إذل التقارب بُت األفراد، ك 
استخدامها مؤخرا يف التجهيز للثورات الشعبية اليت هتدؼ إذل إسقاط األنظمة الطاغية كادلستبدة كربظي برفض 
شعيب جيعل الشباب يفكركف يف اإلطاحة هبا عن طريق احلشد من خبلؿ إرساؿ دعوات للنزكؿ إذل ادليادين العامة 

 كالتظاىر هبا.    
كثَتة أيضا، ديكن أف تطغي سلبياهتا من الناحية الًتبوية كادلسؤكلية االجتماعية، فمن   لها سلبياتكلكن      

 ضمن ىذه السلبيات: 
كثرة تداكؿ اإلشاعات كاألخبار ادلغلوطة نظرا لعدـ اشًتاؾ التأكد من ادلعلومات قبل نشرىا، أك نشر مصدر خرب 

لرقابة على ما يكتب كما ينشر يف تلك ادلواقع، فهناؾ كثَت من الشباب على تلك ادلواقع، إضافة إذل غياب ا
يقوموف بنشر مواد ليست ذلا أم أمهية، بل إاها ضارة، كىناؾ ضرر كبَت جدا ذلذه ادلواقع، كىو ظهور بعض 

ؿ القادمة األلفاظ كاللغات الغربية اليت ىي مزيج بُت اللغات من شأاها أف تضعف مستول اللغة العربية لدل األجيا
 .32كتؤدم إذل اندثار لغتنا األصلية

 
                                                           

 .27، ص2013، 01النفائس للنشر، األردف، ط، دار ثورة الشبكات االجتماعيةخالد غساف ادلقدادم،  29
 .46، ص1، العدد2013، رللة الرائد، مركز الرائد، العاصمة، جواف تأثير االعالم الجديد على األمن الفكري في الجزائربلعسل زلمد، 30
 .46بلعسل زلمد، ادلرجع نفسو، ص31

32http://www.alukan.net/culture/0/63253/#ix224t78yisxi 
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 المبحث الرابع: أىم مواقع التواصل االجتماعي من حيث االستخدام.
منذ الظهور األكؿ دلواقع التواصل الجتماعي تعددت كتنوعت شبكات شخصية كعامة تطمح لتحقيق        

أىداؼ زلددة ذباريا مثبل كمنذ بدايتها اختلفت ادلواقع اليت تتصدر القائمة بُت سنة كأخرل كمع تطور مواقع 
 منها ما يلي:   التواصل االجتماعي أصبح تصنيفها يأيت بالنظر إذل اجلماىَتية حيث صلد

 (:  facebookالفايسبوك ) -1
 تعريف الفايسبوك نشأتو:

مصطلح الفايسبوؾ كما ىم معركؼ يف أكركبا يشَت إذل دفًت كرقي حيمل صور كمعلومات األفراد جامعة        
معينة أك رلموعة كتعترب ىذه الطريقة شائعة لؤلشخاص خصوصا يف اجلامعات األجنبية حيث يتصفح ادلنتسبوف يف 

 الكلية. اجلامعة ىذه الدفاتر دلعرفة ادلزيد عن الطلبة ادلوجودين يف نفس
الفايسبوؾ باإلصلليزية موقع كيب للتواصل االجتماعي ديكن الدخوؿ إليو رلانا كتديره شركة " الفايسبوؾ " زلدكدة 

 ادلسؤكلية كملكية خاصة ذلا.
ىو موقع إلكًتكين للتواصل االجتماعي يتيح لؤلشخاص العاديُت كاالعتباريُت كالشركات أف يربز نفسو كأف      

 أدكات ادلوقع للتواصل مع أشخاص آخرين ضمن نطاؽ ذلك ادلوقع أك عرب التواصل مع مواقع يعزز مكانتو عرب
ىو موقع كيب للتواصل االجتماعي ديكن الدخوؿ إليو رلانا 33تواصل أخرل كإنشاء ركابط تواصل مع اآلخرين.

 كتديره شركة فيسبوؾ زلدكدة ادلسؤكلية كملكية خاصة ذلا.
: يعد موقع الفايسبوؾ كاحد من أىم مواقع التواصل االجتماعي، كىو ال ديثل منتدل اجتماعيا النشأة والتطور

فقط، كإمنا أصبح قاعدة تكنولوجية سهلة بإمكاف أم شخص يفعل بواسطتهما يشاء، كىو موقع سلصص 
إضافة صور  للتعارؼ كالصداقات على االنًتنت عن طريق مساحات رلانية يتيحها دلشًتكيو، فيستطيع ادلشًتؾ

كفيديو كإرساؿ رسائل إذل أصدقائو، أيأف فكرة ادلوقع قائمة على التواصل اإلنساين ك مشاركة ادلستفيدين يف 
، ىذا كترجع  www.facebook.com :http//احملتول، كتتيحو الشركة القائمة عليو رلانيا على الرابط 

، حيث بدأ بتصميم موقع mark zakerbirgج، إذل مارؾ زككربَت 2004فكرة نشأة موقع الفايسبوؾ يف عاـ 
على الشبكة االلكًتكنية يهدؼ من خبللو إذل التواصل مع زمبلئو يف جامعة ىارفارد يف الواليات ادلتحدة 
األمريكية، كيساعد على تبادؿ ادلعلومات كادللفات كالصور الشخصية كمقاطع الفيديو كالتعليقات، كل ىذا يتم يف 

حاجز الزماف كادلكاف، كسرعاف ما لقي ادلوقع ركاجا بُت طلبة ىارفارد، كاكتسب شعبية  عادل االفًتاضي، يقطع
كاسعة لديهم، ككانت شبكة الفايسبوؾ يف بدايتها زلصورة يف نطاؽ اجلامعة كحبدكد أصدقاء زككربَتج إال أف 

مث مشلت أضلاء ادلعمورة، شهرهتا زبطت حدكد اجلامعة كانتشرت يف مدارس الواليات ادلتحدة األمريكية ادلختلفة 
 34كىكذا ذباكزت شبكة الفايسبوؾ حدكد البلد ادلنشأ كمشلت بقاع العادل.

                                                           
 .10، ص2010نوفمرب 3، 13446، جريدة القيس الكويتية اليومية، العدد صورة المثقف وسيرتو العصريةمهاب نصر، الفايسبوؾ،  33
العلوم واالتجاه نحو مجتمع المعرفة لدى طالبات ، فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تحصيل جوىر بنت ظاىر زلمد العنزم 34

 .04، ص1433/1434، رسالة دكتوراه، جامعة أـ القرل، الصف الثالث متوسط
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كىو أحد طلبة ىارفارد الذم أصبح يعد أصغر ملياردير يف  2004أسس ىذا ادلوقع مارؾ زككمبارج عاـ 
امعات األخرل يف أمريكا العادل، كذلك بغرض التواصل بُت طلبة اجلامعة كمن مث انتشر استخدامو بُت طلبة اجل

كبريطانيا ككندا ليتطور ادلوقع كخصائصو من رلرد موقع إلبراز الذات كالصور الشخصية إذل موقع متخصص 
بالتواصل ترعاه شركة فيسبوؾ  اليت أصبحت تقدر بادلليارات، كقد أصبح عدد ادلشًتكُت فيو يزاد من سنة ألخرل 

ور الشخصية كالتواصل مع األصدقاء كالعائلة إذل قناة تواصل بُت ربوؿ ىذا ادلوقع من رلرد مكاف لعرض الص
اجملتمعات االلكًتكنية لعرض األفكار مثبل السياسية اليت عجزت األحزاب الفعلية يف ربقيقها على الواقع ككذلك 

إذل  قناة تسويقية تعتمد عليها الشركات الكبَتة كالصغَتة ككذلك الصحف ليتعدل ادلوقع كظيفتو االجتماعية
أنو ثالث صبهورية يف العادل بعد الصُت  mark zakerbirgكما صرح مالك الفايسبوؾ35تعددية األغراض،
 36مليوف مشًتؾ على الفايسبوؾ، 800كاذلند كذلك ب 

 :  twitterتويتر -2
خدمة تدكين مصغر اليت تسمح دلستخدميو بإرساؿ ربديات  2006ىو موقع شبكات اجتماعية يقدـ منذ  

"tweets حرفا للرسالة الواحدة كذلك مباشرة عن طريق موقع تويًت أك عن طريق  140" عن حالتهم حبد أقصى
 " أك برنامج احملادثة الفورية، صغر التدكينات جعل اخلدمة عملية للغاية لؤلخبار smsإرساؿ رسالة نصية قصَتة " 

كبَت من اإلعبلميُت يف ىذا ادلوقع أصبح لو العاجلة اليت تتميز بأاها تتصدر ادلوقع فور حدكثها كمع تسجيل عدد  
 37أمهية إخبارية متزايدة خاصة للباحثُت عن آخر التطورات يف تغطية حدث معُت.

 
 :" youtubeيوتوب "  -3

يعد موقع يوتوب أىم كأشهر موقع كمشاركة الفيديوىات على مستول العادل يقـو على فكرة مبدئية ىي: بث 
" ىذا الشعار كضع على الصفحة األكذل كيعترب أىم  broaducastyourselfلنفسك أك أذع لنفسك " 

مكاف على شبكة االنًتنت للمشاركة بالفيديو اجملاين الشعيب، إذ ربمل عليو يوميا أفبلـ من صنع اذلواة من حوؿ 
مت العادل بعضها مت تصويره بكامَتا جهاز اذلاتف ادلتحرؾ لنقل حدث ما غريب أك مضحك، أك مثَت ككثَت منها 

 38إنتاجو لدكافع نفسية أك سياسية أك اجتماعية أك صبالية أك حىت إلرساؿ رسالة شخصية حوؿ مسألة ما.
 
 
 

                                                           
 23، ص 2003، جامعة عماف األىلية عماف، 15، رللة الًتبية، عدد استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربيزاىر رامي،  35
 .45، ص 2009، دار الكتاب العريب، دمشق، 1ط الفايسبوك،فضائح شادم نصيف،  36
 .20، ص2014، 1، اجلزائر، جسور للنشر كالتوزيع، طمدخل إلى اإلعالم الجديد المفاىيم الوسائل والتطبيقاتبلخَتم رضواف،  37
 .216ص  ،2008، عماف، 1، دار الشركؽ، طاالعالم الجديد المفاىيم الوسائل والتطبيقاتعباس مصطفي صادؽ،  38
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 المبحث الخامس: الدوافع النفسية واالجتماعية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي. 
إف ظهور مواقع التواصل االجتماعي أدل إذل تشكيل رلتمعات افًتاضية تستخدـ مواقع التواصل ألسباب    

 كدكافع نذكر منها: 
كذلك سعيا إذل بناء عبلقات اجتماعية تشبع حاجات األفراد كىي تعترب بالنسبة  الخروج من العزلة: -1

 إليهم بديل عن االتصاؿ الشخصي.
تتضح ىاتو الغاية من خبلؿ إرساؿ الصور كتبادؿ ادلوسيقي كادلقاطع ادلصورة ك  غايات ترفيهية وتسلية: -2

 39كصلد مثبل التسلية بُت ادلشًتكُت تظهر يف األلعاب االلكًتكنية.
كتتضح من خبلؿ تبادؿ األفكار كادلعلومات كاخلربات من قبل  : educationelأسباب تعليمية  -3

 ين مستوياهتم.األصدقاء دبختلف انتماءاهتم اجلغرافية كتبا
مثاؿ عن ذلك ادلنتديات حلل مشاكل اآلخرين كطلب ادلساعدات  المساندة المتبادلة مع اآلخرين: -4

 40ادلالية للمحتاجُت كادلرضي للتكفل بوضعيتهم إزاء ما يعانونو.
: كتتضح ىاتو الدكافع من خبلؿ الدعوة  religious and moralدوافع دينية وأخالقية  -5

واد الدينية ادلسموعة، ادلرئية كادلكتوبة كاألحاديث النبوية كاآليات القرآنية كمقاطع كتبادؿ النصيحة كادل
 الفيديو اإلسبلمية كمقاطع مسموعة كالدركس ادلسجلة كالنصائح العملية.

 باإلضافة إلى ىاتو الدوافع نجد دوافع خاصة عند الشباب تتمثل في:  -6
حبيث تشكل األسرة الدرع الواقي للفرد حيث توفر لو األمن كاحلماية كاالستقرار كادلرجعية  المشاكل األسرية:

 كلكن يف حالة افتقاد الفرد ذلذه البيئة ادلتكاملة تنتج لديو نوع من االضطراب االجتماعي الذم 
دمها بسبب مشاغل جيعلو يبحث عن البديل لتعويض احلرماف الذم قد يظهر مثبل: يف غياب دكر الوالدين أك أح

 41احلياة أك التفكك األسرم.
 

 
 
 

                                                           
، 12، دراسة ميدانية يف اجملتمع القطرم، رللة اجلامعة، دمشق، العددتأثير االتصال عبر االنترنت في العالقات االجتماعيةحلمى خضر سارم، 39

 .311، ص2008
 .  20، صالمرجع السابقبلخَتم رضواف،  40
، ص 2012، كانوف الثاين، 395ادلستقبل العريب، لبناف، عدد ، رللة شبكات التواصل االجتماعي الرقمية نظرة في الوظائفمشرم مرسى،  41

159. 
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 المبحث السادس: استعماالت مواقع التواصل االجتماعي والقضايا التي تثيرىا.
لقد أصبحت مواقع التواصل االجتماعي تشكل الفضاء االفًتاضي الذم يتيح للمستخدـ العديد من       

لعديد من القضايا اليت تؤثر على ادلستخدـ كخيتلف التأثَت ادلمارسات ادلختلفة، ىذا االستخداـ أصبح جير معو ا
باختبلؼ ساعات االستخداـ كاجلنس كطبيعة البيئة فهناؾ قضايا مهمة تثَتىا األنًتنت عامة كمواقع التواصل 

 االجتماعي خاصة منها:  
عداد  كىي حق األفراد يف عدـ إفشاء أك نشر معلومات عن أنفسهم فثمة أمور تدخل يفالخصوصية:  - أ

كنقصد 42األمور اخلاصة مثل اإلدالء بصوتك يف االنتخابات كماذا تقوؿ يف خطاب مرسل من خبلؿ الربيد.
ادلعلومات اليت تتعلق باسم الشخص، عنوانو الشخصي، رقم ىاتفو، مكاف عملو كغَتىا من  بالخصوصية

 ا.ادلعلومات اليت يعرؼ من خبلذلا الشخص يف الشبكات االجتماعية كىو عضو فيه
عن اخلصوصية الفردية على أاها حق األفراد يف  1997سنة  reszmierskiكferenczككاف قد ربدث 

السيطرة على معلوماهتم الشخصية فكل ادلعلومات اليت يضعها األشخاص على صفحاهتم يضعواها تلقائيا 
أف زبرب ادلستخدـ كىنا لصاحل ادلوقع كبإمكاف ىاتو ادلواقع أف تنقل ادلعلومات الشخصية إذل طرؼ ثالث دكف 

 43تكمن اخلطورة.
كنتيجة لشعور ادلستخدمُت بالثقة كاأللفة مع من يشاركوف بأكثر شلا جيب خاصة يف األمور الشخصية أك ما 
يتعلق بأماكن عملهم كما خيص شؤكاهم ادلالية، التغَتات احلاصلة يف مؤسساهتم كفضائحهم شلا يتسبب ذلم يف 

اجات االجتماعية كانتهاء بادلبلحقات القانونية فبمجرد أف تكتب على احلائط مشاكل كثَتة بدءا من االحر 
 يف الفايسبوؾ سوؼ تقضي أسبوع عطلتك يف تركيا فحتما ببل كعي سيتم سرقة منزلك.  

حيذر الكثَت من الًتبويُت كاألخصائيُت النفسانيُت من خطورة إدماف األفراد على  العزلة االجتماعية: - ب
أم مستحدث تكنولوجي دلا لو من انعكاسات سلبية على سلوكاهتم حيث تؤدل إذل تدمَت قيم اجملتمع 
 كانتشار السلوؾ ادلضاد للمجتمع كاجلردية كالعنف كالفوضى باإلضافة إذل تعرض األبناء كادلراىقُت يف

ادلرحلة الثانوية كاجلامعية لكافة االضطرابات النفسية كالقلق كالشعور بالوحدة كالعزلة االجتماعية كعدـ 
 الثقة بالنفس.

 
 
 

                                                           
 .175، ص 2000، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، تكنولوجيا االتصال، المخاطر والتحديات التأثيرات االجتماعيةشريف دركيش اللباف،  42
، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت، جامعة باتنة، اجلزائر، عالقات االجتماعيةاستخدام مواقع التواصل االجتماعية وتأثيرىا في المرمي نردياف نومار،  43

 .70، ص 2012
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كنظرا للوقت الكبَت الذم يقضيو األفراد كىم يتصلوف مع اآلخرين على الشبكة أكدت الكثَت من الدراسات أنو  
ل الوقت الذم يقضيو األفراد مع األشخاص احلقيقيُت يف حياهتم كلما زادت ساعات استخداـ االنًتنت كلما ق

كىذا من شأنو أف يؤثر على العبلقات االجتماعية كيتسبب يف العديد من ادلشاكل يأيت يف مقدمتها العزلة 
االجتماعية، ففي ادلنزؿ الذم تقطن بو األسرة النوكية " أبواف ك أطفاؿ " صلد كل فرد يف األسرة أصبحت لو 

 .44ئلو ادلنفصلة للوصوؿ إذل مصادره االتصالية اخلاصةكسا
تلعب اذلوية دكرا أساسيا يف مواقع التواصل االجتماعية فهي اخلطوة األكذل اليت سبكن  الهوية: - ت

للمستخدمُت من معرفة األشخاص الذين يتواصلوف معهم كبالتارل َفهم كتقييم ىذا التفاعل كتعترب اذلوية من 
يطرحها استخداـ مواقع التواصل االجتماعي ذلك ألاها تعترب معقدة إف عدنا إذل  بُت أىم القضايا اليت

زلددات اذلوية اليت اعتدنا عليها يف العادل الفيزيائي كتعترب الصفحات الشخصية، ك شبكات األصدقاء اليت 
ستخدـ مطالبا يقـو ادلستخدـ خبلقها جوىر مواقع الشبكات االجتماعية فبعد التسجيل يف االنًتنت يصبح ادل

خبلق صفحتو الشخصية اليت ربدد ىويتو كاليت تتنوع حسب طبيعة ادلوقع، الفايسبوؾ مثبل يسمح 
للمستخدمُت إنشاء معلومات مفصلة عنهم كيف نفس الوقت يسمح للمستخدـ اختيار ما إذا كانت ىاتو 

كتتألف من معلومات مثل  ادلعلومات عامة أك خاصة كعادة ما يشتمل ىذا على صورة فوتوغرافية للمستخدـ
العمر، السن، اجلنس، كمباشرة بعد إنشاء ادللف اخلاص يصبح ادلستخدـ عضوا يف اجملتمع كيقـو بإنشاء قائمة 

 45األصدقاء اليت ستكوف أساسا ذلاتو الشبكة.
مرئية إال أاها قد يكوف من السهل على الفرد من إنشاء العديد من اذلويات االلكًتكنية ادلرتبطة بو كاليت أاها غَت 

مهمة يف العادل االفًتاضي شلا جيعلنا أف نطرح العديد من التساؤالت حوؿ العبلقات اليت ذبمع اذلويات اليت ذلا 
 أصل كاحد كىل ىاتو الشخصيات كاذلويات تأخذ الصفات من منشئها األػساسي أك أاها تتنوع حسب التفاعل؟ 

كخيتلف التعامل مع اذلوية يف مواقع التواصل الجتماعي فهناؾ من يضع ىويتو احلقيقية كىناؾ من حيب إخفاء    
ىويتو خلف اسم مستعار كال يكشف عنها كبالتارل تتعدد التفاعبلت اليت يقـو هبا كالعبلقات اليت يتفاعل من 

 خبلذلا حسب طبيعة اذلوية.
الفًتاضي ليست موثوقة دائما ديكن تزييف اسم احلساب كتسجيل زلددات ىوية  لذا فاف اذلوية يف اجملتمع ا    

كاذبة كبالتارل ادلبلمح االجتماعية تكوف مضللة كللتعرؼ أكثر على اذلوية عامة كاذلوية الثقافية خاصة بالشرح 
 كالتفصيل يف الفصل الثاين.

                                                           
رللة كلية الًتبية  إدمان االنترنت وعالقتها بكل من االكتئاب والمساندة االجتماعية لطالب جامعة القاىرةزلمد عبد اذلادم كآخركف،  44

 .04يوليو، ص 4باليونيسيف، العدد
، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت، جامعة باتنة، اجلزائر، استخدام مواقع التواصل االجتماعية وتأثيرىا في العالقات االجتماعيةمرمي نردياف نومار،  45

 .71، ص 2012
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 الفصل الثاني: الهوية الثقافية.

 :عناصرىا.تعريف اذلوية ك  المبحث األول 

 :الثقافة كخصائصها. المبحث الثاني 

 :تعريف اذلوية الثقافية. المبحث الثالث 

 :آليات تشكل اذلوية الثقافية. المبحث الرابع 

 :ركائز اذلوية الثقافية يف اجملتمع اجلزائرم. المبحث الخامس 
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 الفصل الثاني: الهوية الثقافية.
يعد مفهـو اذلوية الثقافية من أكثر ادلفاىيم إثارة للجدؿ يف ميداف العلـو اإلنسانية الرتباطو بالكثَت من       

اجملاالت االجتماعية كاإلنسانية كىو مصطلح مركب من لفظ ىوية كثقافة لذا علينا التطرؽ إذل كل من ادلصطلحُت 
ليات تشكلها بصفة عامة فأىم ركائزىا يف اجملتمع على حدم مث نرفهما مع بعض دكف أف ننسى التطرؽ اآل

 اجلزائرم بصفة خاصة.
 تعريف الهوية وعناصرىا: 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" لصاحبو أحمد بن : " معاجم اللغة العربيةتشَت تعريف الهوية:  -1
من كالم العرب  محمد بن على الفيومي، وكذا "شماميط القاموس المحيط والقاموس الوسيط لما ذىب

إذل خلوىا  " لصاحبو اإلمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي و " لسان العرب " االبن منظور
من مصطلح اذلوية، إذ ال يعدك الشرح أف تكوف اذلوية مستقاة من الفعل " ىول "، أم سقط من عل أك 

ية ىي احلقيقة ادلطلقة ادلشتملة على احلقائق يكوف معناىا البئر البعيدة، كقد عرفو اجلرجاين بقولو أف اذلو 
 –من حيث الصياغة  –اشتماؿ النواة على الشجرة يف الغيب ادلطلق. كىذا يدؿ على أف مصطلح اذلوية 

غريب ادلنشأ، كالضركرة أحلت على السؤاؿ عنو يف منطقتنا العربية اإلسبلمية، نظرا دلا دير بو رلتمعنا ادلعاصر من 
 46أزمة ىوية.

كلعل التعريف الذم أدلت بو الثقافة العربية اإلسبلمية ىو أف اذلوية ىي كنو الشيء كذاتيتو، فهوية الشيء       
تعٍت عينيتو كتعٍت أيضا كحدة الذات بالنسبة لئلنساف، ك ىوية الشيء تعٍت ثوابتو اليت تتجدد كتتغَت كتفصح عن 

ى قيد احلياة، إاها كالبصمة بالنسبة لئلنساف يتميز هبا ذاهتا دكف أف زبلى مكااها لنقيضها،طادلا بقيت الذات عل
 عن غَته، كتتجدد فاعليتها كمكانتها دكف أف تتغَت كتطمس معادلها.

كمصطلح عريب يقابلو يف الفرنسية   جميل صليبا في " المعجم الفلسفي " لمفهوم الهويةلقد تعرض       
Identité  كيف االصلليزيةIdentity  كيف البلتينيةIdentitas كضمن ذلك بعضا شلا دييز ىذا ادلصطلح من ،

 خبلؿ ما يلي: 
اسم اذلوية ليس عربيا يف أصلو، كإمنا اضطر إليو بعض ادلًتصبُت، فاشتق ىذا االسم من حرؼ الرباط  -

الذم يدؿ عند العرب على االرتباط احملموؿ بادلوضوع يف جوىره، كحرؼ ىو يف قوذلم " زيد ىو حيواف 
  أك إلنساف."

                                                           
 29،  28، ص ص2008، دار العادل العريب، القاىرة، مصر، نحو ىوية ثقافية عربية اسالميةفاطمة الزىراء سادل،  46
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كاسػػم اذلويػػة مػػرادؼ السػػم الوحػػدة كالوجػػود، كلكػػن اسػػم " اذلويػػة الػػيت تػػدؿ علػػى ذات الشػػيء غػػَت اسػػم اذلويػػة الػػيت 
 47على الصادؽ، ككذا اسم ادلوجود الذم يدؿ على ذات الشيء غَت موجود الذم يدؿ على الصادؽ."تدؿ 

من ناحية الداللة اللغوية ىي كلمة مركبة من ضمَت الغائب " ىػو " مضػاؼ إليػو يػاء النسػبة الػيت تتعلػق الهوية لغة: 
 بوجود الشيء ادلعٍت كما ىو يف الواقع خبصائصو كشليزاتو اليت يعرؼ هبا.

ناء كاذلوية هبذا ادلعٍت ىي اسم الكياف أك الوجود على حالو، أم كجود الشخص أك الشعب أك األمة كما ىي، ب
على مقومات كمواصفات كخصائص معينة سبكن من إدراؾ صاحب اذلوية بعينو دكف اشتباه مع أمثالو من 

 48األشياء، كادلسألة يف ىذه القضية تتعلق بنوعية تلك الصفات كادلقومات كاخلصائص.
أم  " ىو "اذلوية الذات كاألصل كاالنتماء كادلرجعية.كىي مأخوذة من كلمة  يعٍت مصطلح والهوية في اللغة:

أم ىوية الشيء تعٍت ثوابتو كأيضا مبادئو كيكفي طرح السؤاؿ التارل لبياف ذلك، من أنا؟  49جوىر الشيء كحقيقتو
 كمن ضلن؟ كمن ىو؟

 
حالػو، أم كجػود الشػخص أك الشػعب أك األمػة كمػا ىػي، بنػاء كاذلوية هبػذا ادلعػٍت ىػي اسػم الكيػاف أك الوجػود علػى 

علػػػى مقومػػػػات كمواصػػػػفات كخصػػػػائص معينػػػػة سبكػػػػن مػػػػن إدراؾ صػػػاحب اذلويػػػػة بعينػػػػو دكف اشػػػػتباه مػػػػع أمثالػػػػو مػػػػن 
 50األشياء، كادلسألة يف ىذه القضية تتعلق بنوعية تلك الصفات كادلقومات كاخلصائص.

أم  " ىو "ات كاألصل كاالنتماء كادلرجعية.كىي مأخوذة من كلمة يعٍت مصطلح اذلوية الذ والهوية في اللغة:
أم ىوية الشيء تعٍت ثوابتو كأيضا مبادئو كيكفي طرح السؤاؿ التارل لبياف ذلك، من أنا؟  51جوىر الشيء كحقيقتو
 كمن ضلن؟ كمن ىو؟ 

ألبد أاها حقيقة تولد كتنمو كيرل اليكس ميكشللي اذلوية على أاها " ليست كيانا يعطى دفعة كاحدة ك إذل ا      
 52كتتكوف كتتغَت كتشيخ كتعاين من األزمات الوجودية كالستبلب.

                                                           
، ص ص 1979، بَتكت، لبناف 2، دار الكتاب ادلصرم، جباأللفاظ العربية والفرنسية واالنجليزية والالتينية –المعجم الفلسفي ل صليبا، صبي47

529 ،531. 
 

: دراسة انثركبولوجية لبحث منط اذلوية يف سلياؿ تراث األدب القيم الثقافية وإشكالية الهوية الوطنية في الجزائر بعد االستقاللزلمد بوراكي،  48
 86، ص 2002/2003الشعيب، أطركحة دكتوراه، إشراؼ: عبد الغٍت مغريب، قسم علم االجتماع، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة اجلزائر، 

 .530صبيل صليبا، ادلرجع السابق ص  49
: دراسة انثركبولوجية لبحث منط اذلوية يف سلياؿ تراث األدب وإشكالية الهوية الوطنية في الجزائر بعد االستقاللالقيم الثقافية زلمد بوراكي،  50

 86، ص 2002/2003الشعيب، أطركحة دكتوراه، إشراؼ: عبد الغٍت مغريب، قسم علم االجتماع، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة اجلزائر، 
 .530ع السابق ص صبيل صليبا، ادلرج 51
 .11، ص1993دار الوسيم للخدمات الطباعية، دمشق،  –ترصبة علي كطفة  – الهويةاليكس ميكشيللي،  52
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" على أاها كياف يصَت كيتطور كليس معطي جاىز كاهائي ىي تصَت  محمد عابد الجابريكما عرفها        
اناهتم كانتصاراهتم كتطلعاهتم كتتطور إما يف اذباه االنكماش ك إما يف اذباه االنتشار كىي تغتٍت بتجارب أىلها كمع

 53كأيضا باحتكاكهم سلبا كإجيابا مع اذلويات الثقافية األخرل.
 عناصر الهوية:  -2

 إف ربديد ىوية رلتمع أك صباعة يقتضي العودة إذل صبلة من العناصر ديكن تصنيفها يف: 
 عناصر مادية فيزيائية: وتتمثل في:  -1
 االسم، اآلالت، ادلوضوعات، األمواؿ، السكن، ادلبلبس. لحيازات:ا 
 :تنظيمات مادية، التنظيم اإلقليمي، نظاـ السكن، نظاـ االتصاالت اإلنسانية. التنظيمات 
 :قوة اقتصادية، مالية، عقلية. القدرات 
 :ألخرل ادلميزة.االنتماء االجتماعي كالتوزيعات االجتماعية كالسمات ادلرفولوجية ا االنتماءات الفيزيائية 

 عناصر تاريخية: وتتمثل في:  -2
 .األصوؿ التارخيية: األسبلؼ، القرابة، اخلرافات اخلاصة بالتكوين، األبطاؿ األكائل 
 .األحداث التارخيية اذلامة: ادلراحل اذلامة يف التطور، التحوالت السياسية، الًتبية كالتنشئة الثقافية 
  كالتقاليد.اآلثار التارخيية: العقائد، العادات 

 عناصر ثقافية نفسية:  -3
   النظاـ الثقايف، ادلنطلقات الثقافية، ادلعتقدات كاألدياف كالرموز الثقافية كاإليديولوجية كنظاـ القيم

 الثقافية مث أشكاؿ التعبَت ادلختلفة ) فن، أدب(.
 ايَت اجلمعية.النظرة للعادل، نقاط التقاطع الثقافية، االذباىات ادلغلقة، ادلع العناصر العقلية: -4
 السمات النفسية اخلاصة، اذباىات نظاـ القيم... النظام المعرفي: -5
 عناصر نفسية اجتماعية: تتمثل في:  -6

 :اسم، مركز، عمر، جنس، مهنة، سلطة، كاجبات أدكار، انتماءات. أسس اجتماعية 
 :الكفاءات النوعية، التقديرات... قيم 

                                                           
، ص 1997حبوث كمناقشات الندكة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت، العولمة والهوية الثقافية، زلمد عابد اجلايرم،  53

297. 
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 :كغالبا ما يرتبط مفهـو اذلوية بالثقافة اليت 54..التكيف، منط السلوؾ. قدرات خاصة بالمستقبل
 سوؼ نتعرض ذلا بالشرح كالتفصيل يف ادلبحث الثاين.

 المبحث الثاني: الثقافة وخصائصها:
 مفهوم الثقافة: -1

اليت تعٍت الًتبية كقد شار  Culturaكإذل البلتينية  Cultureمفهـو الثقافة يعود أصلو للكلمة الفرنسية       
دبعٍت تلك القدرة اإلنسانية الشاملة على التعلم كنقل ادلعارؼ  19استعماؿ الكلمة بدا من منتصف القرف 

 كاستخدامها يف احلياة.
"...تلك الوحدة الكلية اليت تشمل 1881حيث عرفها ادكارد بورنيت تايلور يف بداية كتابة الثقافية البدائية        

رفية كاإلدياف كالفن كاألخبلؽ كالقانوف كالعادات كالتقاليد باإلضافة إذل قدرات كعادات أخرل يكتسبها ادلع
أضاؼ تايلور أف الثقافة هبذا ادلفهـو ىي  1881كيف كتابو األنثركبولوجيا 55اإلنساف بوصفو عضو من اجملتمع."

اكميا من أساليب سلوؾ مادية كمعنوية متطورة شيء ال ديتلكو اإلنساف، فهي تعرب عما اكتسبو اإلنساف العاقل تر 
 باستمرار كيستخدمها يف اتصالو بالواقع االجتماعي الذم يعيش فيو.

بقولو: فالثقافة إذف تتعرؼ بصورة علمية على أاها: رلموعة من الصفات اخللقية  مالك بن نبي الثقافةكيرل 
كالقيم االجتماعية اليت يلقاىا الفرد منذ كالدتو كرأمساؿ أكرل يف الوسط الذم كلد فيو، كالثقافة على ىذا ىي احمليط 

دد مفهومها، فهي احمليط الذم يشكل فيو الفرد طباعو كشخصيتو. كىذا التعريف الشامل للثقافة ىو الذم حي
الذم يعكس حضارة معينة كالذم يتحرؾ يف نطاقو اإلنساف ادلتحضر، كىكذا نرل أف ىذا التعريف يضم بُت 
دفتيو فلسفة اإلنساف، كفلسفة اجلماعة، أم معطيات اإلنساف كمعطيات اجملتمع، مع أخذنا يف االعتبار ضركرة 

 ملية الًتكيب اليت ذبرىا الشرارة الركحية، عندما يؤذف فجر إحدلانسجاـ ىذه ادلعطيات يف كياف كاحد ربدثو ع
  احلضارات.

كانطبلقا من ىذا ادلفهـو للثقافة ككظيفتها اجملتمعية يقـو بن نيب بربطها بالتاريخ كالًتبية حىت تشكل الثقافة نسقا 
 56متكامبل،

 

                                                           
 19،20لي، ادلرجع السابق، ص ص اليكس ميكشيل 54
 .07،08، ص  ص 2009، بَتكت،01ادلنظمة العربية للًتصبة، ط –ترصبة زلمد بدكم  –، مقاالت سلتارة تأويل الثقافاتكليفوردغَتتر، 55

 
. 1، ص15/11/2012، 2012، الرياض التربية الثقافية عند مالك بن نبيزلمد زلفوظ: 56
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 خصائص الثقافة:  -2
 من بُت أىم اخلصائص الثقافة صلد: 

ألاها تتجلى عرب سلتلف رلاالت احلياة اجملتمعية يشًتؾ فيها العديد من األفراد  ظاىرة جامعة:الثقافة  -1
 باالتفاؽ كىي حصيلة ماضي مشًتؾ كذاكرة صباعية.

أم أاها متغَت لكن نلمس ىذا التغَت ببطء فهي تتبدؿ عرب التاريخ يف سياؽ التقدـ  الثقافة ديناميكية: -2
دادت سرعة ىذا التغَت الثقايف بفضل تطور تكنولوجيات االتصاؿ التقٍت كالتغَت االجتماعي كاز 

كاالستعارات الثقافية أك ما يسمى بالتثقف الناتج عن االحتكاؾ ادلباشر كادلتواصل بُت صباعتُت من 
 األفراد تنتمياف إذل ثقافتُت سلتلفتُت

ف كاعية سباما، فتطغى على : أم أاها تفرض نفسها علينا بصورة قد ال تكو كما تتصف الثقافة بالعليائية -3
اجملتمع بنماذجها كقواعدىا كعقوباهتا لتصبح جزءا من شخصية الفرد ال يستطيع أف خيرج عن أطرىا اليت 

 امن هبا من قبل
أم أف األفراد يكتسبوف على طوؿ تنشئتهم االجتماعية فهم عندما ينشئوف جيدكف  الثقافة المكتسبة: -4

اجملتمع كمن الضركرم عليهم إتباعو كإال تعرض الفرد ادلخالف ذلذا  نظاما اجتماعيا كثقافيا يسَت عليو
التزاـ إذل عقوبات مادية كمعنوية يتم تعليم اكتساب ىذه الثقافة عن طريق احملاكاة كادلبلحظة كادلشاركة 

سبيزىم كالتفاعل االجتماعي، ىاتو العناصر ادلادية كادلعنوية تساىم يف تشكيل اذلوية الثقافية لؤلفراد اليت 
 عن غَتىم داخل اجملتمع الواحد.

 المبحث الثالث: تعريف الهوية الثقافية: 
ادلقصود باذلوية الثقافية تلك ادلبادئ األصلية السامية كالذاتية النابعة من األفراد كالشعوب كتلك ركائز اإلنساف  

شخصية الفرد أك اجملتمع أك اليت سبثل كيانو الشخصي، الركحي كادلادم كبتفاعل صوريت ىذا الكياف إلثبات 
الشعوب حبيث حيس كل فرد بانتمائو األصلي للمجتمع كلقد قدـ تعريف الذاتية الثقافية أك اذلوية الثقافية يف دليل 

كالذم صدرتو اليونسكو كىو أف: " الذاتية الثقافية تعٍت أكال  1988/1997عمل العقد العادلي للتنمية الثقافية 
لتلقائي بأننا أفراد ننتمي إذل صباعة لغوية زللية أك إقليمية أك كطنية دبا ذلا من قيم سبيزىا كقبل كل شيء تعريفنا ا

 الذم نستوعب بو تاريخ اجلماعة كتقاليدىا، كعاداهتا  57)أخبلقيات، صبالية...اخل( كيتضمن ذلك أيضا األسلوب

                                                           
، رللة دراسات يف التعليم اجلامعي، القاىرة، دور التربية في مواجهة تداعيات العولمة على الهوية الثقافيةضبدم حسن، عبد احلميد احملركقي،  57
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شًتؾ، كتعٍت: الطريقة اليت تظهر فيها كأساليب حياهتا كإحساسا باخلضوع كادلشاركة يف اجملتمع أك تشكيل قدر م
أنفسنا يف ذات كلية حيث نرل انطباعاتنا اخلاصة بصفة مستمرة، شلا ديكننا من بناء شخصياتنا من خبلؿ التعليم 
كالتعبَت عنها يف العمل الذم يؤثر بدكرة يف العادل الذم ضليا فيو، كعلى الرغم من أف الذاتية الثقافية ال تتأكد 

ى ىذا ادلنواؿ، كعلى الرغم من أف أشكاذلا كتكويناهتا قد تكوف غَت كاضحة، إال أاها تعد بالنسبة لكل بالضركرة عل
منا كأفراد نوعا من ادلعادلة السياسية اليت تقرر، بطريقة إجيابية أك سلبية، الطريقة اليت تنتسب هبا إذل صباعتنا كإذل 

شكاؿ الذم ظهر حوؿ كوف اذلوية إفراز من إفرازات الثقافة العادل بصفة عامة،  لكن جيب علينا اإلشارة إذل اإل
خاصة كأف اذلوية عادة تتشكل عرب الثقافات الرئيسية كالثقافات الفئوية اليت تنتمي ذلا األفراد أك اليت يشاركوف 

ىي يف  فيها، كيف ىذا الصدد قاؿ ستيفن فركش ) النظرية احلديثة لعلم النفس كعلم االجتماع تؤكد أف ىوية الفرد
احلقيقة متعددة ادلصادر حيث أاها تتكوف عرب التجربة كتًتسخ برموز لغوية، كاألفراد حُت يطوركف ىوياهتم إمنا 

 58ينجذبوف إذل ادلعطيات الثقافية ادلوجودة يف الشبكة االجتماعية ادلباشرة ذلم كتلك ادلوجودة يف اجملتمع ككل.(
كعليو فاف بناء اذلوية يؤثر عليو بشكل كبَت صبيع التباينات كاألمزجة السائدة يف البيئة الثقافية          

إذف فاذلوية صناعة ثقافية كىي ال تتشكل دفعة كاحدة كلكنها عمل تراكمي خيضع لعملييت  59كاالجتماعية
ة إنتاجها كعليو فاف بناء اذلوية يؤثر عليو احلذؼ ك اإلضافة كمن ىنا يأيت دكر النخب يف مراجعة اذلوية كإعاد

بشكل كبَت صبيع التباينات كاألمزجة السائدة يف البيئة الثقافية كاالجتماعية كقد حصرت آليات تشكيل اذلوية 
 60حسب ادلختصُت يف عدة مراحل لتشكيل ىوية ثقافية قد تكوف صعبة التغَت.

 
 المبحث الرابع: آليات تشكيل الهوية الثقافية: 

من األمور البديهية اليت عند علماء االجتماع أف اذلوية االجتماعية تصنع كتشكل بواسطة الناس أنفسهم        
كإاها أمر مكتسب كجيتهد يف احلصوؿ عليها كأف اذلوية الثقافية تنتج كمن خبلؿ التفاعل االجتماعي كاالتفاؽ 

كار كالنشاطات اليت يقـو هبا الناس لتحقيق اذلوية االجتماعي لكن توجد القليل من الدراسات اليت اىتمت باألد
 الثقافية كبنائها كاحملافظة عليها كقد حصرت آليات تكوينها بعدة مراحل ىي: 

أم أف اذلوية الثقافية كاجلماعية كالشخصية توجد مسجلة يف بيانات مرجعية تكونت عرب  التوحد: -1
ىم يف رسم حدكد سلوكنا االجتماعي فالفرد يسعي التجارب ادلتواترة للفرد مث االتفاؽ عليها مسبقا سا

                                                           
 .164ادلرجع نفسو، ص  58
 116،ص 2011-2010،أطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتورة، جامعة خيضر،بسكرة، ىوية المجتمع المحلى في مواجهة العولمةميموين مناصرية، 59
 .212ميموين منصورية، ادلرجع السابق، ص 60

 



 اإلطار النظري لمدراسة
 

37 

 

إذل ربقيق توافق موقف اجتماعي عفويا كذلك كفقا لصورة اذلوية الذاتية أم دبا يعتقد أنو جيب أف يفعل 
 ىذا يعٍت الرموز االجتماعية ادلشًتكة.   

التقمص عملية نفسية يتمثل الفرد بواسطتها جانبا أك خاصية أك مسة من جوانب األخر  تقمص اآلخر: -2
 من أجل ربقيق ىوية مشًتكة. ) عادات وتقاليد(كخواصو أم تقبل اآلخر

عادة جيد الفرد مناذجو التو حدية يف احمليط االجتماعي الذم ينتمي لو سواء انتمت  التقمص الثقافي: -3
) التاريخ احلاضر من أجل ربقيق التكامل مع اجلماعة ادلنتمي ذلا تلك النماذج للماضي أك 

 المشترك...(.
 الذم يتم بتوافق عدة عناصر سنذكر أمهها باختصار:  اإلحساس بالهوية: -4
 :كالذم يتحقق بتوفر ) األرض، السكن، القوة كاإلمكانيات ادلادية...(. اإلحساس بالكونية المادية 
 :تنمية الركح اجلماعية كاالستمرار حيث أف اإلحساس باذلوية اجلمعية  عن طريق اإلحساس باالنتماء

 ينطلق عادة من الذكريات اليت تتصل بالتجارب االنفعالية كالوجدانية ادلشًتكة.
 :حيث يعد أساسيا من أجل كعي اذلوية كمنوىا فالتباين يولد الصراع من أجل تطوير  اإلحساس بالتباين

 كيف كالزمن ادلعاش.اذلوية كجعلها ديناميكية تت
 :حيث يسعى كل فرد ألف يكوف ذا قيمة أماـ أعُت اآلخرين ليحس بالكينونة  اإلحساس بالقيمة

 كالوجود من خبلؿ سبلك القيمة اليت دينحها اآلخر بإحكامو فتولد طموحا أكثر للنهوض باذلوية.
  :ىويتو الفردية إال إذا انطلق ألنو ككما سبق كأف ذكرت ال ديكن للفرد أف يؤكد اإلحساس باالستقالل

باإلحساس باالنتماء إذل صباعة يتجانس مع أفرادىا كمن اإلحساس باالستقبلؿ يف حاؿ كانت ىيمنة 
اجلماعة كبَتة حيث يرفض الفرد تلك اذلوية كبالتارل جيب التنفيس عنهم للتعبَت عن آراء قد تعدؿ من 

 ىوية اجلماعة ضلو األحسن.
 كل العناصر اليت سبق رل ذكرىا إذا اربدت كحققت اإلصباع من طرؼ كافة   :اإلحساس بالثقة والوجود

  الناس. الفاعلُت يف اجلماعة الواحدة ربقق الثقة بكل ما اكتسبناه من خصائص كمركبات اربد كل
كالصفات سواء باحلذؼ أك الزيادة لتكوين ىوية ثقافية قوية تتحدم كل األزمات خاصة يف ظل عصر احلداثة 

 61التكنولوجيات اإلعبلـ كبالتارل أسس قوية لتحقيق اإلحساس بالوجود.كتطور 
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 المبحث الخامس: ركائز الهوية الثقافية في المجتمع الجزائري: 
للهوية الثقافية اجلزائرية العديد من األسس اليت ترسخت على مدار التاريخ كسبسك هبا رلتمعنا اجلزائرم         

 أساسية وىي الدين واللغة والتاريخ المشترك. 03ها كمن بُت ىذه الركائز نذكر من
: يعد الدين من بُت أىم ركائز اذلوية الثقافية اجلزائرية حيث ذكر عزم عبد الرضباف يف نظريتو العقيدة والدين -1

" الثقافة ظاىرة دينية أخذت بعدا اجتماعيا بالممارسة في العالقة مع القيمة الدينية احلتمية القيمية أف 
كما يرل أنو كلما ارتقت الثقافة إذل مستول القيم ارتبطت   62األصلية اقتراب منها أو ابتعاد عنها "

بالدين بالضركرة كيأيت العقل يف مرتبة موازية كديثل نشاطا منطقيا يتعامل مع ادلسائل النظرية كاإلدراؾ كالفهم 
حمللية، األمر الذم يفسر ثباتو كقوة حيث يشكل الدين اإلسبلمي يف اجلزائر جوىر اذلوية ا 63كالتأكيل.

 حضوره الدائم حىت يف ادلمارسات اليت يفرضها ىذا الدين فهو ادلقدس الذم ال يضاىيو مقدس آخر.  
خاصة كأنو البعد األكؿ ادلشكل للهوية اجلزائرية يف القانوف األعلى للببلد حيث تنص ادلادة الثانية من الدستور      

 ين الدكلة.اجلزائرم أف اإلسبلـ د
إف اجملتمعات اإلنسانية دل تعرؼ الثقافة إال عندما عرؼ اإلنساف كيف يشَت لؤلشياء كالعبلقات أم  اللغة: -2

" أف ارتبط  بظهور الثقافة الرموز أك العبلمات اليت تكوف نظاـ اللغة حيث عرفها االنثركبولوجيُت بأاها 
 .64الوعاء الحامل للثقافة."

ياهتا بكل ما ربملو من أفكار كأحداث سواء كانت منطوقة أك مكتوبة كما يلفت اللغة ىي تاريخ األمة كح
االنتباه يف اجلزائر ىو كجود التنوعات اللغوية كيعود األمر إذل تشابك كتداخل عدة رلتمعات متعايشة ذلا 

عن االحتكاؾ  تصوراهتا، كذل ظاىرة التناكب ك التعاقب اللغوم كاالنتقاؿ من لغة ألخرل أثناء الكبلـ الناتج
 65اللغوم.

اللغة ىي ناتج فكرم كنظاـ معقد من الرموز اليت ربمل يف طياهتا سلتلف ادلعاين كادلدلوالت على كل األشياء 
 اجملردة كالعينية.

كصلد تنوع لغوم كبَت يف اجلزائر نظرا لتعدد األعراؽ كالقبائل غَت أف اللغة العربية ىي اللغة الرمسية للببلد كاليت نص 
عليها الدستور يف ادلرتبة الثالثة بعد الدين فهي اللغة اليت تعتمد يف ادلدارس كادلساجد كاجلامعات... كىي اللغة 
األساسية للتخاطب كما تتداكؿ بُت ادلثقفُت كتستخدـ عادة يف كتابة سلتلف النصوص الشعرية كادلسرحية ك 

 القصصية كغَتىا...
                                                           

 43، ص2007ز دراسات الوحدة العربية، بَتكت،،مرك2،دراسات يف نظريات االتصاؿ،طقيميةالثقافة وحتمية االتصال نظرية عزم عبد الرضباف، 62
 .44ادلرجع السابق، ص  63
 .2014، اجلزائر، -زلاضرات يف اللسانيات  -اللسانيات االجتماعية، صبيل ضبداكم،  64
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ة األمازيغية حيث الزاؿ اإلشكاؿ عالقا يف أكساط علماء اللغة كاللسانيات يف كصلد بعد اللغة العربية الرمسية اللغ
اجلزائر بُت كواها لغة أك ذلجة نظرا الفتقادىا قواعد ضلوية كصرفية موحدة بُت صبيع مستخدمي ىذا النسق على 

 ادلستول الوطٍت.
ربية الفصحى كاألمازيغية كالفرنسية كحىت كصلد اللهجة الدارجة أك العامية اجلزائرية كىي مزيج ىائل مستمد من الع

بعض الركاسب الًتكية، إذف اللغة تشهد تنوعا كبَتا يف اجلزائر كاألمر ىذا يرجع بالدرجة األكذل إذل التاريخ ادلشًتؾ 
 كادلراحل التارخيية اليت سبر هبا الببلد. 

لشعوب عنصرا ُمهمنا من عناصر اذلوية ديثل التاريخ كادلاضي ادلشًتؾ لؤلفراد كا التاريخ المشترك: -3       
الثقافية اجلزائرية باعتباره يدرس ادلاضي كيقف على احلقائق كتستند إليو الدكؿ كالشعوب للتطلع لبناء احلاضر 

 66كادلستقبل.
فهو يدعم كيقوم العبلقات الًتابط يف اجملتمع كينمي الركح ادلعنوية ففي حالة ما إذا كاف اجملتمع يف خطر     

دائما تتجو كسائل اإلعبلـ إذل إعادة بث صور من ادلاضي من أجل ربدم خطورة الوضع خاصة كأف تارخينا 
، يكفي أننا اجلزائرم زاخر باألحداث التارخيية كالتضحيات اليت قاـ هبا أجدا دنا من أجل الوصوؿ إذل جزائر اليـو

 .67بلد ادلليوف كالنصف مليوف شهيد.
فاذلوية اجلزائرية تشكلت عرب مراحل التارخيية لكل مرحلة ميزهتا كأثرىا كل ىذا ديكن حصره كوف أف 

الفتوحات  اجلزائر يف القدمي كانت تسمي ببلد ادلغرب رفقة تونس كادلغرب كأىم فارؽ لدل بعض العلماء ىي
اإلسبلمية يف ببلد ادلغرب حيث لعب اإلسبلـ دكره يف الشماؿ اإلفريقي كما يف اجلزيرة العربية حيث اعتنقو الرببر 
ألنو دين عادؿ كأداة اقتصادم كاجتماعي فضبل عن كونو داعيا للوحدة السياسية األمر الذم دفع بأىل األرض 

مث احلماية الًتكية كما خلفتو من عادات كأعراؼ يف 68اسي.إذل التخلي عن النظاـ القبلي كتشكيل نظاـ سي
رلتمعنا اجلزائرم فاالستعمار الذم استعمر كامل القارة اإلفريقية طمعا يف ثركاهتا حيث يقوؿ فرنس فانوف"...أنٍت 
انتمي إذل جنس كاف يعاجل بالذىب كالفضة، كيستعملها منذ ألفي عاـ كلذلك فقد استطعت أف أكجو الرجل 

يض إذل حدكده الصحيحة كاستطعت أف أثبت أنٍت لست كافدا جديدا على احلضارة، كإف تارخيي غٍت  األب
 69كتارخيو..."

تاركا كراءه أثار زلطمة لطمس اذلوية الثقافية  1962إذل غاية  1830ىذا االستعمار مس اجلزائر منذ سنة 
عب اجلزائرم لكن كسبنا مَتاثا كطنيا نعرب بو بعد اجلزائرية ك جهوية ال زلنا نلمسها حلد اآلف بُت سلتلف أفراد الش

                                                           
 .94،ص 2010، األكادديية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية، اجلزائر، شلف، الثقافية لألفراد والشعوبأثر العولمة على الهوية زغو زلمد،  66
 .95ادلرجع نفسو، ص  67
 .42، ترصبة فضيلة احلكيم، دار احلداثة للطباعة كالنشر، بَتكت، ص مقدمات في تاريخ المغرب القديم والوسيطعبد القادر جغلوؿ،  68
 .88،ص1984ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  في الثقافة والمجتمع،محاضرة زلمد سويدم،  69
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قرف كنصف من الكفاح كالشهداء كالعلم كالنشيد الوطٍت الذم يشكلوف كطنيتنا كىويتنا اجلزائرية األصلية اليت 
 يؤمن هبا اجلميع.

ثقافة غَت أف ىويتنا اليـو تشهد استعمارا من نوع آخر آال كىو تكنولوجيا االتصاؿ احلديثة ادلتشعبة بال
العربية خاصة كأاها من إنتاجهم فأصبحت مواقع التواصل االجتماعي حديث كزلل دراسة الكثَت من الباحثُت 

الذم ربدثو فيما اكتسبناه عرب مراحل تارخيية طويلة عميق كسريع كىذا ما سنتطرؽ لو يف الفصل لكوف األثر 
 افية.الثالث حوؿ تأثَت مواقع التواصل االجتماعي على اذلوية الثق
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 الفصل الثالث: تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الهوية الثقافية.

  :اذلوية الثقافية قبل انتشار مواقع التواصل االجتماعي.المبحث األول 

  :تأثَت مواقع التواصل االجتماعي على العبلقات االجتماعية.المبحث الثاني 

  :التواصل االجتماعي على اذلوية الثقافية.تأثَت مواقع المبحث الثالث 

  :العودلة كاذلوية الثقافية.المبحث الثالث 
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 الفصل الثالث: تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الهوية الثقافية.

لقد دلسنا من خبلؿ دراستنا االستطبلعية أف اذلوية الثقافية صارت كتَتة تغيَتىا سريعة خاصة مع ظهور         
مواقع التواصل االجتماعي كازدياد احتكاؾ الثقافات لذا كجب علينا يف ىذا الفصل تبياف األثر بدءا حبالة اذلوية 

بعد انتشار مواقع التواصل االجتماعي باإلضافة إذل تبياف  الثقافية قبل انتشار مواقع التواصل االجتماعي كحىت
أثرىا على العبلقات االجتماعية اليت تنعكس بالضركرة على اذلوية كيف اآلخر الفص تطرقنا لؤلشكاؿ اليت ُتطرح 

 حاليا كىي العودلة كاذلوية الثقافية باجيابياهتا كسلبياهتا.
 مواقع التواصل االجتماعي: المبحث األول: الهوية الثقافية قبل انتشار 

لقد كانت اذلوية الثقافية قبل ظهور كسائل اإلعبلـ دييزىا نوع من الثبات كالتماسك كىذا ما دييز اجملتمعات      
القددية كالبدكية اليت حيكمها العرؼ كالعادات كأم خركج عن أطرىا يتعرض صاحبها لعقوبات مادية كمعنوية قد 

هور كسائل النقل كتسهيل السفر كالتنقل ظهر ما يسمي باحتكاؾ الثقافات أك تصل إذل حد القتل كلكن بظ
التثاقف كتغيَت أك حذؼ أك إضافة ركائز جديدة للثقافة السائدة يف رلتمع ما لفًتات طويلة من الزماف لكن ىذا 

دليل إنشاء رللس التغَت كاف بصفة بطيئة كمع ظهور كسائل اإلعبلـ زاد مفهـو التثاقف ك أصبح أكثر تداكال كال
جلنة مكلفة بتنظيم البحث يف ظواىر التثاقف كأثره 1931الواليات ادلتحدة للبحث يف العلـو االجتماعية سنة 

على اذلوية، ادلكونة من ىلفيلهرسكو فيتس ك كرالفلينتوف ك ركبرت ريديفلد الذين كضعوا مذكراهتم لدراسة التثاقف 
الظواىر الناذبة من سباس موصوؿ كمباشر بُت رلموعات أفراد ذكم  فعرفتو: " التثاقف ىو رلموعة 1936سنة 

 70الثقافات ادلختلفة تؤدم إذل تغيَت يف النماذج الثقافية األكذل اخلاصة بإحدل اجملموعتُت أك كبلمها..." 
ميكي أدل تطور الدراسات يف ظواىر التثاقف إذل إعادة النظر يف مفهـو الثقافة فأصبحت تفهم على أاها كل دينا

متجانس كلكن يف غَت كماؿ أبدا كذلك ألف العناصر ادلكونة لثقافة ما ال تكوف تامة االندماج بعضها ببعض ألاها 
 71تنحدر من منابع متباينة.

كما ظهر مصطلح الثقافة اجلماىَتية مع كسائل اإلعبلـ كالصناعة الثقافية خاصة يف الستينات مع ظهور         
 72التلفزيوف حيث رأل أدغارمو راناف منط إنتاج ىذه الثقافة خيضع لًتسيمات اإلنتاج الصناعي اجلماىَتم.

     
 

                                                           
، 2007، بَتكت، 01، ترصبة: منَت السعيداين، توزيع مركز الدراسات الوحدة العربية، طمفهوم الثقافة في العلوم االجتماعيةدينيس كوش،  70
 .93ص
 .114ادلرجع السابق، ص  71
 .130ادلرجع نفسو، ص  72
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تبلب الثقايف ) ادلدرسة النقدية( كمع حيث أف كسائل اإلعبلـ كحدت شكل الثقافة شلا أدل إذل االس
التطور الذم شهده التلفزيوف كمنو اإلنتاجات الثقافية كتنوعها أصبح احلديث عن الصناعات الثقافية بصيغة اجلمع 
نظرا لتعدد االختصاصات كادلنتجات كزيادة حدة التأثَت على ىوية الفرد كما نبهت إذل اهاية الفن كالثقافة كحل 

السوسيولوجي كالتحليل االقتصادم ادلرتبط بالنظاـ الرأس مارل كدراسة اجلمهور من أجل تكوين  زللها التشخيص
 73رسائل إعبلمية تركجيية لسلع مادية.

أم أف الثقافة اجلماىَتية أثارت قضية اذلوية الثقافية حيث كانت ادلدرسة النقدية ترل أف كسائل اإلعبلـ       
أم أف كسائل اإلعبلـ ذبعل  االغتراب دة تقدـ للجمهور كىنا ظهر مصطلحتقمع اإلبداع من خبلؿ رسائل موح

أم أف األفراد ذلم نفس الركائز الثقافية إال كىي توحيد الهوية الفرد معزكال عن رلتمعو احلقيقي ككذا ظهر مصطلح 
سلعة ) االذباه  كونو منتج يصنع مثلو مثلصناعة الهوية الثقافية اليت تنادم هبا الرأس مالية كم ظهر مصطلح 

ادلاركسي( .........إذل أف ظهرت مواقع التواصل االجتماعي كظهور تسمية جديدة كىي اذلوية الثقافية الرقمية، 
لكن قبل التطرؽ إذل تأثَت مواقع التواصل االجتماعي على اذلوية الثقافية البد من اإلشارة إذل تأثَت التواصل 

 االجتماعي على العبلقات االجتماعية.
 المبحث الثاني: تأثير مواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية: 

لقد ساد يف األلفية الثالثة فكرة التأثَت السليب الذم أحدثتو مواقع التواصل االجتماعي على العبلقات      
سنة  20 آالؼ مواطن أمريكي طيلة 5تابعت عينة فاقت  2003االجتماعية كقد أبرزت دراسة ميدانية سنة 

اتصاالت اجتماعية تقريبا يتحاكر معهم يف ادلواضيع اذلامة  4كأثبتت الدراسة أف األمريكيُت دل يعد لديهم سول 
 74كيقضي معهم جانبا من كقتو.

حيث يشَت إبراىيم إمساعيل إذل أف االنًتنت ذلا دكر كبَت يف عزؿ األفراد اجتماعيا كتفكيك العبلقات بُت     
ألفراد أصبحوا يقضوا كقتا طويبل يف التعامل مع الكمبيوتر كاالنًتنت بطريقة الفتة األمر الذم يؤدم أفراد اجملتمع فا

بدكره إذل إشاعة حالة من العزلة االجتماعية كبالتارل إجياد نوع من التفكيك االجتماعي خاصة يف انتشار أمناط 
ىذا ما يطلق عليو انطوائية الكمبيوتر كالذم دلس جديدة من القيم كالسلوكيات ادلستحدثة يف اجملتمع العريب كلو، 

عند األفراد االنعزاليُت ذكم الشخصيات االنطوائية أك األشخاص الذين يرغبوف يف اذلركب من ظركفهم كمشاكلهم 
إضافة إذل اإلجهاد كالتوتر النفسي الذم ينتج من 75احلياتية فيلجئوف إذل احلاسوب ليفرغوا فيها طاقاهتم كمهومهم

 اـ احلاسوب لفًتات طويلة كيرل كيلماف كآخركف أف استخداـ االنًتنت قد يتدخل يف الكثَت من األحياف استخد

                                                           
 .262، ص2016، دار سحر للنشر، تونس، جماىير الثقافةدم، منجي الزي 73
 .264منجي الزيدم، ادلرجع السابق، ص 74
، دراسة يف الفرص الكامنة كادلخاطر ادلستًتة، مركز للبحوث كالدراسات كاإلعبلـ، العالقات االجتماعية عبر األنترناتإبراىيم إمساعيل عبده، 75

2014. 
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عندما يصبحوف أفراد األسرة يتفاعلوف مع الكمبيوتر  " بما بعد األسرة "يف االتصاؿ داخل ادلنزؿ كخلق ما يعرؼ 
 76بدال من تفاعلهم مع بعضهم البعض.

سنة  كان باريلكن ال ننفي أنو يوجد اذباه يرل أف مواقع التواصل تدعم العبلقات االجتماعية حيث كتب       
بأف اجملتمع االفًتاضي كشبكة من العبلقات الشخصية تقدـ ادلؤانسة كالدعم كادلعلومات كالشعور  2001

جتماعية من خبلؿ رلموعة متنوعة من باالنتماء كاذلوية االجتماعية خاصة كأف الكمبيوتر يدعم الشبكات اال
اخلدمات كاإلديايل كالدردشة...كلقد أشار العديد بُت األشخاص الذين يعتربكاها قوة اجيابية يف عبلقتهم بأاها 

 مسحت ذلم بإنشاء العديد من العبلقات سواء كانت قوية أك ضعيفة حيث دل يعد البعد اجلغرايف ديثل عائقا أماـ
كما أف مواقع التواصل 77م االجتماعية القددية كالقائمة كىو اذلدؼ ادلوقع منذ بداية إنشائو.احلفاظ على عبلقاهت

االجتماعي أترث على اذلوية الثقافية بشكل ملحوظ كظهر ما يسمي باذلوية الثقافية الرقمية كاليت سوؼ نتطرؽ 
 ألىم ذبليات ىذا التأثَت يف ادلبحث الثالث من ىذا الفصل.

 تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الهوية الثقافية: المبحث الثالث: 
لقد تبُت من خبلؿ ادلبحث األكؿ أف اذلوية الثقافية مرت دبراحل سلتلفة خاصة من ناحية اكتساهبا فقد كاف      

قراءة األفراد جيمعوف يف الساحات العامة من أجل تنمية الركائز اذلوياتية إذل تدخل عناصر أخرل مؤثرة يف اذلوية ك
الصحف كاستهبلؾ الثقافة اجلماىَتية كمنتجات الصناعة الثقافية الًتفيهية اليت تنتجها كسائل اإلعبلـ إذل حُت 

 ظهور اذلوية الثقافية االفًتاضية الرقمية.
فبتفاعل اذلوية الثقافية بالثقافات األخرل يف ظل انتشار مواقع التواصل االجتماعي نتجت عدة مظاىر ديكن      
ها على ادلستول التكنولوجي كالتقٍت اخلاص دبجاؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ الذم ساىم يف تنمية التواصل كالتعاكف دلس

كتدعيم الشراكة الثقافية بُت األمم كاألفراد حبوار الثقافات كتزكيد الشعوب بأساليب إحداث توازف منطقي بُت 
احلدكد كمعوقات االتصاؿ ادلباشر بُت ادلؤسسات اخلصوصيات الثقافية كبذلك يكوف التعاكف بُت األمم بإطاحة 

كاألفراد كىنا تظهر مدل أمهية االعًتاؼ بالتعددية الثقافية لؤلمم كقد ظهر تأثَتىا يف فتح منرب للحوار كالتفتح 
الثقايف كاالستفادة من ثقافة الغَت كلتكامل الثقافات كما أف تكنولوجيا االتصاؿ تساىم كتثبت كترفع من مستول 

وية الثقافية الوطنية كالفردية إلثبات كجودىا كبركزىا على ادلستول العادلي كما أف مواقع التواصل االجتماعي اذل
تدعم حقوؽ اإلنساف كاحلريات السياسية كثقافة التعبَت كادلعارضة ككجهات النظر كالدفاع عن احلريات السياسية 

 سياسات الثقافية للشعوب.كثقافة التعبَت كادلعارضة ككجهات النظر كالدفاع عن ال

                                                           
76Angelo Antoci and all, see you on Facebook. Theeffect social networking on humain 

interaction 2010 p06  . 
، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت، جامعة باتنة، اجلزائر، استخدام مواقع التواصل االجتماعية وتأثيرىا في العالقات االجتماعيةمرمي نردياف نومار،  77

 .107، ص 2012
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غَت أاها قد تثَت العديد من األزمات كأزمة اللغة خاصة كإاها تنادم باستعماؿ لغتها أم لغة البلد ادلنشأ خاصة    
االصلليزية كتسعي لقلع جذكر األمم خاصة اللغة كىذا ما يفسر ظهور لغات جديدة كاليت تعتمد على ادلزج ك أكرب 

تماعي ىو تغيَت ادلفاىيم باصطناع مصطلحات جديدة يف تأثَت على اللغة يف ظل انتشار مواقع التواصل االج
 78رلتمعنا زبدـ كاضعيها كقد تتسبب يف موت اللغة ألـ خاصة كأف كتَتة التغَت االجتماعي كالثقايف صارت أسرع.

كما تأثر على الدين رغم أاها تنادم حبرية ادلعتقد إال أاها تنادم بطمس الدين اإلسبلمي كإنتاج ديانة كضعية      
يتفق عليو كل الشعوب كتسعي لصناعة تاريخ كتثبتو يف العقوؿ مستخدميها من أجل طمس التاريخ احلقيقي كقياـ 

 ىذه ادلواقع بالتذكَت بأعياد ضلن ننفيها يف ديننا اإلسبلمي.  
ات اليت إذف كل ما تعرضنا لو اجيابيات دلواقع التواصل االجتماعي كسلبياتو دل ينفي ظهور العديد من ادلصطلح    

قد تدؿ على أاها أثرت سلبيا أكثر من إجيابيا من كجهة نظر كربليل السوسيولوجيُت مثل البلمعيارية كاالغًتاب 
 79كاالستبلب كاخلصوصية.

كظهر مصطلح آخر امشل يركز على تأثَت مواقع التواصل االجتماعي خاصة اجلانب السليب منو كىو العودلة     
 و يف ادلبحث الرابع كاألخَت من ىذا الفصل.الثقافية كالذم سوؼ نتطرؽ ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .95،ص زغو زلمد، مرجع سبق ذكره 78
 .63،60، ص ص2000، دار الفكر، دمشق، ثقافة العولمة وعولمة الثقافةغليوف برىاف، مسَت أمُت،  79
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 المبحث الرابع: العولمة والهوية الثقافية:
إف احلديث عن اذلوية الثقافية يف ظل العودلة يطرح التساؤؿ التارل ىل سبوت الثقافة الوطنية يف زمن العودلة؟ كما     

شكالية التالية من أنا كضلن كمن ىو أك ىم يف ظل العودلة؟ أك بطرح اإل80مدل صمود ثقافتنا يف كجو رياح العودلة؟ 
يف موضوع اذلوية الثقافية يف ظل  خصائص أساسية 3لئلجابة على ىذه التساؤالت يقتضي األمر التطرؽ ؿ 

 العودلة من خبلؿ ما يأيت: 
 ىناك من يرى أن للعولمة خير ونتائجها ايجابية تخدم جميع الناس. -1
 ويالت كبيرة ال يمكن االنخراط فيها وبذلك وجوب محاربيها ومناىضتها.ىناك من يرى أنها  -2
 ىناك من يصنع على ثقافتو السلوكية والعلمية صفات ومظاىر العولمة. -3

" أف  مستقبل الثقافة العربيةربت عنواف  1997كما تطرؽ برىاف غليوف يف ندكة عقدت بالقاىرة سنة
العودلة الثقافية تقـو بتعميم أزمة اذلوية حيث تتضاءؿ مع تزايد الثقافات األقول يف فضاء مفتوح على الثقافة 
الوطنية كنفوذىا حبيث تسعي العودلة الثقافية إذل اهر اذلوية احمللية عرب االستبلب كهتجُت كفرض نسق كاحد من 

كل ىذا  أثار   81اكم الكمي اذلائل كالنوعي ادلربمج لثقافة العودلة.القيم فأصبحت اذلوية الثقافية مهددة يف ظل الًت 
العديد من التحليبلت كالدراسات من أجل إجياد طرؽ كبدائل للغزك الثقايف ادلعودل يف ظل كثرة كسائل كقوة 

ة مضامُت العودلة الثقافية خاصة تلك اليت تستهدؼ الربامج الفكرية كالتصورات األدبية كالفنوف ادلسرحي
كادلوسيقية...كتلك اآلراء كادلواقف كالتوجيهات كاإليديولوجيات كتلك القرارات كادلواقف السياسية كطرقة العيش 
من خبلؿ ادلأكل كادللبس كادلطالعة كاالىتماـ اخلاص دبوضوع معُت فالعودلة الثقافية ربمل مضمونا فكرم أمريكي 

ي كالثقافة األمريكية بنشر ثقافة كونية كاحدة ىي الثقافة على أساس الغزك الثقايف كخرؽ الثقافات اليت تتماش
 ادلعودلة ألاها مالكة الوسائل األساسية.

ذبدر بنا اإلشارة إذل أف ىذا ادلوضوع كبَت جدا كمتشعب كحاكلنا اختصار جانبو النظرم بقدر ادلستطاع كدبا      
نا كدراستنا ادليدانية حيث قمنا بشرح أىم زلددات اذلوية الثقافية اليت سوؼ ندرسها على أرض الواقع خيدـ حبث

كىو الدين كاللغة كالتاريخ ادلشًتؾ كتأثَتىا باالستخداـ ادلباشر دلواقع التواصل االجتماعي الفايسبوؾ منوذجا عن 
فًتاضي على اذلوية الثقافية اليت شكلت كتطورت طريق إسقاط االشباعات احملققة من التفاعل يف ىذا العلم اال

                                                           
 .17، رللة افاؽ العدد اخلاص بالعودلة االقتصادية جامعة البليدة، صىل تموت الثقافة الوطنية في زمن العولمةبوسادل عبد العزيز، 80
، رللة العلـو اإلنسانية االتصال الحديثة واختراق الخصوصية الثقافية لألسرة الحضرية الجزائريةبراىمة نصيرة، تكنولوجيا حديد يوسف،  81

 .266، ص 2014كاالجتماعية، جامعة كرقلة، 
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على مدل سنُت كبواسطة مؤسسات التنشئة االجتماعية التقليدية كل ىذا سنتناكلو يف احملور الثالث من البحث 
كىو اإلطار التطبيقي للدراسة.  
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 تحليل الجداول: 
 البيانات الشخصية: 

 (: يوضح توزيع العينة حسب متغير الجنس: 1الجدول رقم )
 %النسبة التكرار اإلجابة
 % 57 50 ذكر
 %43 38 أنثى

 %100 88 المجموع
% من مفرداهتا ذكور كأف ما 57يتضح من خبلؿ ىذا اجلدكؿ أف توزيع أفراد العينة حسب النوع يتكوف من   

% إناث، حيث أف لكبل اجلنسُت حساب يف الفايسبوؾ كمنو أصبح الشباب كالطالب اجلزائرم مرتبط 43نسبتو 
 هبذه التكنولوجيا بغض النظر عن طبيعة جنسو.

 (: يوضح توزيع العينة حسب متغير السن: 2الجدول رقم )
 %النسبة التكرار اإلجابة

 %61 54 25إلى  18
 %31 27 32إلى  26
 %08 07 فما فوق 33

 %100 88 المجموع
 -18يتضح من خبلؿ اجلدكؿ ادلبُت أعبله أف توزيع العينة حسب متغَت السن أف الفئة العمرية ادلنحصرة بُت   

% حبيث سبثل نسبة أكرب كواها الفئة األكثر اليت تكوف تدرس يف اجلامعة كيف السنتُت من 61سنة بلغت  25
% 31كاليت بلغت  32 -26بيداغوجيا من الفئتُت العمريتُت ادلنحصرة بُت ادلاسًت حسب السن القانوين ادلتداكؿ 

 %.08سنة فما فوؽ اليت كانت نسبتها ضئيلة جدا حيث بلغت  33كالفئة اليت تنحصر يف 
 (: يوضح توزيع العينة حسب متغير التخصص: 3الجدول رقم )

 %النسبة التكرار اإلجابة
 45.45% 40 اتصال وعالقات عامة

 19.31% 17 تنظيمي اتصال
 15.90% 14 سمعي بصري

 12.5% 11 صحافة مطبوعة والكترونية
 6.81% 06 اتصال جماىيري ووسائل اإلعالم الجديدة

 %100 88 المجموع
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 %45.45يتضح من خبلؿ اجلدكؿ أف نسبة طلبة زبصص االتصاؿ كالعبلقات العامة سبثل أكرب نسبة أم ب  
من النسبة الكلية، كىذا ألاها تتضمن عدد كبَت من الطلبة يف الشعبة، كثاين نسبة كانت لطلبة االتصاؿ التنظيمي 

 ألف عدد الطلبة يف ىذا التخصص يقل عن التخصص األكؿ، كقد اضلصر يف ادلرتبة  %19.31حيث قدرت ب 
 كسائل ف زبصص اتصاؿ صباىَتم كأما ادلرتبة األخَتة فقد كا %12.5الثالثة زبصص مسعي بصرم بنسبة 

، ىذا كلو على أساس عدد الطلبة ادلسجلُت يف القوائم اخلاصة بالطلبة حيث  %06.81اإلعبلـ اجلديدة بنسبة 
 أف عددىم خيتلف من زبصص ألخر.

 المحور األول:   أنماط استخدام الفايسبوك: 
 ك: (: يُبين مدة استخدام المبحوثين لموقع الفايسبو 4الجدول رقم )

 السؤال: منذ متى تستخدم الفايسبوك؟      
 النسبة التكرار اإلجابة

 16% 14 أقل من سنة
 23% 20 سنوات 03من سنة إلى 
 61% 54 سنوات 03أكثر من 

 100% 88 المجموع
سنوات  3ادلبلحظة لنتائج اجلدكؿ أعبله أف أكثر مفردات العينة أسسوا حساهبم يف الفايسبوؾ منذ أكثر من   

 3% يستخدمونو من سنة إذل 23% شلا يدؿ على ذبربة أفراد العينة مع ىذه التكنولوجيا، يليهم 61بنسبة 
العديد من الطلبة يف تسجيل % يف أقل من سنة، كديكن إرجاع سبب إقباؿ 16سنوات، يف حُت يستخدمو 

الدخوؿ إذل الفايسبوؾ كىذا راجع اذل اكتساح كانتشار ىذا ادلوقع يف أكساط الشباب بصفة عامة كأكساط 
الطبلب بصفة خاصة يف اآلكنة األخَتة حيث أصبح من ضركريات مواكبة العصر الراىن نظرا دلا جاء بو ىذا 

ضا تناكؿ كسائل اإلعبلـ التقليدية دلوضوع الشبكات االجتماعية األخَت من تنوع يف اخلدمات كالتطبيقات، كأي
 بكثرة كربديدا الفايسبوؾ يف السنوات األخَتة شلا جعلو يستميل العديد من الشباب كالطبلب.

 (: يُبين عدد مرات تصفح الفايسبوك: 5الجدول رقم )
 السؤال: كم مرة تتصفح الفايسبوك في اليوم؟     

 نسبةال التكرار اإلجابة
 22% 19 مرة واحدة في اليوم

 78% 69 أكثر من مرة واحدة في اليوم
 100% 88 المجموع

% 78نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف أغلب ادلبحوثُت يقضوف كقتهم يف تصفحهم دلوقع حيث أف نسبة   
، أما الذين يتصفحونو مرة كاحدة  من أفراد العينة صرحوا على أاهم يتصفحوف ادلوقع أكثر من مرة كاحدة يف اليـو
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لطلبة اجلامعيُت أصبح لديهم ىاس %. ديكن تفسَت النسبة األكرب يف ىذا السؤاؿ أف ا22فقد كانت نسبتهم 
حوؿ استخداـ ىذا ادلوقع كالتطلع من خبللو على أخر ادلستجدات سواء كانت ترتبط دبجاؿ الدراسة أك يف رلاؿ 

 أخر حىت كاف كاف يف األكقات ادلخصصة للدراسة، اما النسبة الثانية اليت كانت ترتبط بالتصفح ادلوقع مرة كاحدة 
ر بأنلديهم عدة انشغاالت خاصة أياـ الدراسة كىذا يؤدم إذل تنظيم أكقاهتم اليت يقضواها فقط ديكننا ارجاع االم

 يف تصفحهم للموقع لذلك يستخدمونو أغلبهم من ساعة إذل ساعتُت.
 (: يُبين األوقات المفضلة لتصفح الفايسبوك: 6الجدول رقم )

 السؤال: ما ىي األوقات المفضلة لديك لَتَصُفحك لحسابك؟     
 النسبة التكرار اإلجابة
 16% 14 صباحا
 20% 18 مساءا
 57% 50 ليال

 7% 06 أخرى
 100% 88 المجموع

من خبلؿ اجلدكؿ أعبله يتضح لنا جليا أف الوقت ادلفضل لتصفح الفايسبوؾ عند عينت البحث ىو الليل حيث  
%، أما الذين يتصفحوف 20%، كقد اندرج بَعَدىم الذين يفضلوف تصفحو مساء بنسبة 57كانت نسبتهم 

%، كيف مقابل ىذا كلو قد صرح آخركف أاهم يتصفحوف الفايسبوؾ يف 16ادلوقع صباحا فقد كانت نسبتهم 
 % فقط.7أكقات أخرل ككانت نسبتهم 

من خبلؿ النتائج كالبيانات ادلسجلة يف اجلدكؿ أعبله يتضح أف أفراد العينة يستخدموف ادلواقع االفًتاضية كمنها 
الفايسبوؾ طواؿ فًتات اليـو الواحد اال أف ىذا االستخداـ يزداد فًتة الليل كىذا ما دلسناه من خبلؿ النسبة موقع 

األكرب حوؿ التصفح ليبل، كوف زليب تصفح الفايسبوؾ ليبل يكونوف قد أسبوا كل ما عليهم من مشاؽ احلياة 
 كالدراسة اليومية كبالتارل التفرغ لبلستخداـ يكوف ليبل.

 (: يُبين الوسيلة التي تستخدم لتصفح الفايسبوك: 7ول رقم )الجد
 السؤال: ما ىي الوسيلة التي تستخدم من خاللها الفايسبوك؟     

 النسبة التكرار اإلجابة
 82،95% 73 الهاتف النقال

 14،78% 13 الحاسوب
 02،27% 2 أخرى

 100% 88 المجموع
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ىذا اجلدكؿ يوضح التقنية أك الوسيلة ادلستخدمة من طرؼ ادلبحوثُت سلتلف مواقع االفًتاضية من ضمنها   
الفايسبوؾ، حيث يبُت لنا أف الوسيلة ليت يستخدمها الطالب يف تصفحو للفايسبوؾ ىي اذلاتف النقاؿ الذم 

الصفحات الفايسبوكية، يليو احلاسوب % من نسبة العينة تستعملو يف تصفح 82،95يتصدر ادلرتبة األكذل بنسبة 
 % كسائل أخرل من طرؼ بعض الطلبة.02،27%، لتأيت يف ادلرتبة األخَتة بنسبة 14،78بنسبة 

من خبلؿ معطيات اجلدكؿ أعبله كالنسب ادلسجلة يتضح لنا أف اذلاتف النقاؿ ىو أكثر الوسائل ادلستخدمة    
للتواصل عربىا يف الفايسبوؾ كىذا راجع لكثرة استخداماتو كتعددىا، كذلك للتطور الذم عرفو جهاز اذلاتف 

لو ككزنو اخلفيف ما يسهل التنقل بو من النقاؿ من البسيط إذل الذكي يف اآلكنة األخَتة ناىيك عن سهولة ضب
 مكاف ألخر ككذا سهولة االستخداـ عربه.

 (: يُبين المكان الذي يستخدم فيو الفايسبوك بكثرة: 8الجدول رقم )
 السؤال: ما ىي األماكن التي تستخدم حسابك بكثرة؟     

 النسبة التكرار اإلجابة
 66% 58 المنزل
 16% 14 الجامعة
 13% 12 الحافلة
 %05 04 أخرى

 %100 88 المجموع
اجلدكؿ أعبله يبُت لنا األماكن اليت يستخدـ فيها الطلبة الفايسبوؾ حيث أف ادلنزؿ يتصدر ادلرتبة األكذل بنسبة  

% كذلك راجع غالبا لوجود أنًتنت يف ادلنزؿ أك للفًتات الكبَتة اليت يتواجد فيها أفراد العينة خاصة يف 66
بعد انتهاء كل االشغاؿ اليت ديكن أف سبنع عملية االستخداـ كىذا ما توصلنا إليو من السؤاؿ  الفًتات الليلية

%، كردبا يرجع األمر إذل أف أفراد العينة ال ديكن أف 16السابق حوؿ فًتات االستخداـ، مث يليها اجلامعة بنسبة 
ف كانت بنسب قليلة كمتفاكتة كىذا إف يستغنوا على استخداـ الفايسبوؾ سواء أثناء الدراسة أك خارجها حىت كا

دؿ دؿ على التأثَت الكبَت الذم ديارسو الفايسبوؾ على مستخدميو كإدماف متصفحيو يف كل مكاف كزماف، إذ 
باقي ادلبحوثُت يكونوف منشغلُت بالدراسة خاصة إذا كانت الساعات ادلخصصة للدراسة كبَتة كتأخذ حجمها 

%، كقد صرح آخركف على أاهم يقوموف باستخداـ كتصفح حساهبم 13بنسبة الساعي،  لتأيت احلافبلت بعدىا 
 % من العينة الكلية.05يف أماكن أخرل ككانت نسبتهم ضئيلة جدا، حيث سبثلت يف 

 
 
 
 



 اإلطار التطبيقي لمدراسة
 

53 

 

 (: يُبين االستعمال الحقيقي لالسم : 9الجدول رقم )
 السؤال: ىل تستعمل اسمك الحقيقي؟     

 النسبة التكرار اإلجابة
 75% 66 نعم
 25% 22 ال

 100% 88 المجموع
( أف أغلبية أفراد العينة يستعملوف امسهم احلقيقي يف استخداماهتم للفايسبوؾ 9يظهر من خبلؿ نتائج اجلدكؿ )  

 % فيدخلوف إذل موقع التواصل االجتماعي الفايسبوؾ خاصة باسم مستعار، كقد الحضنا 22%ف أما 75بنسبة 
أف نسبة ادلستخدمُت لبلسم ادلستعار ىم إناث عكس الذكور، كقد رجع سبب عدـ استعماؿ االسم احلقيقي 
حسب ادلبحوثُت لعدة أسباب كمنها اخلصوصية كلتتفادل ادلشاكل الشخصية، لكيبل تكثر ادلراسبلت، التعرؼ 

ف امسهم احلقيقي، لتجنب على أصدقاء جدد كتوسيع دائرة ادلعارؼ، ألف معظم أعضاء الفايسبوؾ ال يسمو 
 إلحراج مع األقارب يف حالة بعث طلب صداقة كعدـ االستجابة كلعدـ إظهار اذلوية احلقيقية أيضا.   

      
 (: يُبين عدد حساب الفايسبوك لدي كل طالب: 10الجدول رقم )

 السؤال: كم حسابا لديك؟     
 النسبة التكرار اإلجابة

 59،10% 52 حساب واحد
 25% 22 حسابين

 15،90% 14 أكثر حددىا
 100% 88 المجموع

ىذا اجلدكؿ يبُت لنا كم ديلك أفراد العينة من حساب حيث أف الطلبة الذين ديلكوف حساب كاحدا كانت  
%، كىذا راجع إذل فرض مؤسسة الفايسبوؾ مؤخرا نظرا دلا أصبح يقع مشكل 59،10نسبتهم كبَتة سبثلت يف 

ا جعل األغلب من أفراد يرجعوف جراء استخدامات ادلوقع حبسابات مزيفة تستغل ألمور ال زبدـ الصاحل العاـ م
إذل استخداـ حساب كاحد فقط حيمل ىويتهم احلقيقية كتثبيتها برقم اذلاتف اخلاص للتتبع كادلراقبة يف حاؿ كقوع 

% من لطلبة الذين ديلكوف حسابُت كديكن أف نرجع األمر األشخاص الذين يفصلوف 25يف ظرؼ طارئ تليها 
% أاهم ديلكوف أكثر من 15،90ية أك ادلتعلقة دبجاؿ الدراسة فيما صرح بُت األمور الشخصية كاألمور العمل

 حسابُت اثنُت.
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 (: يُبين الحاجات التي يلبيها لك الفايسبوك: 11الجدول رقم )
 ها لك الفايسبوكيالسؤال: ما ىي الحاجات التي يلب     

 
 

%، كىذا ما 31،9( تبُت أف معظم أفراد العينة َيسَعوَف للحصوؿ على ادلعلومات بنسبة 11من خبلؿ اجلدكؿ )
جيعلنا نقوؿ باف موقع الفايسبوؾ أصبح الوسيلة األساسية النتقاء ادلعلومات ادلتعلقة بكل اجملاالت سياسية كانت 

اع استقطاب ادلبليُت من ادلستخدمُت الذين يسامهوف أك ثقافية رياضية أك دينية، كونو صلد أف ىذا ادلوقع استط
بدكرىم يف نشر كنقل األخبار كادلعلومات عرب صفحاهتم أك مشاركتها عرب اجملموعات، تليها إشباع العينة حلاجاهتم 

% 14،78%، كنسبة 11،37% كمن مث احلاجة إلنشاء عبلقات غرامية بنسبة 26،14يف الصداقة بنسبة 
%. فيما صرح آخركف بإجابات 6،8ادلعاش، أما يف األخَت إجياد حلوؿ دلشاكل اجتماعية اذلركب من الواقع 
 %. 09أخرل كذلك بنسبة 

 
من خبلؿ بيانات اجلدكؿ أعبله كالنسب يتضح جليا أف أسباب استخداـ ادلبحوثُت من الطلبة دلوقع الفايسبوؾ   

ظرا دلا أصبحت عليو جزءا أساسيا كادلكانة اليت تتعدد كتتباين لكنها يف اغلب األمر كانت جلمع ادلعلومات ن
احتلها يف عصر العودلة، كزلاكلة اإلبقاء على علم حوؿ أخر ادلستجدات يف شىت رلاالت احلياة، حيث أصبحت 
ادلعلومات كاألخبار مصدرا أساسيا للتفاعل مع الغَت فهي تعكس ىوية الذات كتعرب عنها، إضافة إذل زلاكلة 

داخل كخارج الوطن كىذا ما أربتو شبكة الويب دلستخدميها خاصة يف تقريب ادلسافات بُت تكوين صداقات من 
 أفرادىا كحثهم على تكوين عبلقات كصداقات من سلتلف دكؿ العادل

 
 
 

 النسبة التكرار اإلجابة
 31،9% 28 الحصول على المعلومات

 26،14% 23 صداقةعالقات 
 11،37% 10 عالقات غرامية

 14،78% 13 الهروب من الواقع
 6،8% 06 إيجاد حلول لمشاكل اجتماعية

 9% 08 أخرى
 100% 88 المجموع
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 المحور الثاني: أثر استخدام الفايسبوك على اللغة والدين عند الطلبة: 

 (: يُبين مدى مشاركة المضامين الدينية:12الجدول رقم )
 السؤال: ىل تشارك المضامين الدينية؟       

 النسبة التكرار اإلجابة
 13% 11 دائما
 53% 47 أحيانا
 34% 30 نادرا

 100% 88 المجموع
اجلدكؿ أعبله يبُت لنا إذا كاف الطلبة يشاركوف ادلضامُت الدينية عرب صفحات الفايسبوؾ اخلاصة هبم حيث أف    

%، كفيما خيص 34%،أما الذين صرحوا بنادرا فكانت نسبتهم 53نسبة الطلبة اليت صرحت بأحيانا كانت 
بنا إذل القوؿ إف الطلبة ال يهتموف كثَتا  %، شلا يؤدم13النسبة األخَتة كاليت كانت إجابتهم دائما فتمثلت يف 

للمواضيع الدينية أك يرجع إذل نوع ادلنشورات اليت يودكف مشاركتها كديكن تفسَت النسبة حوؿ ادلتغَت أحيانا 
ارتباطها بفًتات معينة كباألحداث أك ادلناسبات مثاؿ الصياـ ليـو عرفة أك االستغفار أك احلث على التصدؽ مثبل 

 يات أك األحاديث الدينية.من خبلؿ اآل
 (: يُبين طريقة مشاركة المعلومات الدينية عبر الفايسبوك:13الجدول رقم )

 السؤال: ما ىي طريقتك في مشاركة المعلومات الدينية؟       
 النسبة التكرار اإلجابة

 36% 32 مشاركة الصور
 26% 23 مشاركة فيديوىات
 05% 04 الدردشة والتعليقات

 33% 29 أشاركهاال 
 100% 88 المجموع

يتضح لنا كمن خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف احلاجة إذل احلصوؿ على ادلعلومات الدينية كاحلاجة إلشباع فضوؿ أك  
%، كاليت غالبا ما 36إهباـ حوؿ معلومات دينية تدفع بعيينتنا دلشاركة ىذه ادلعلومات دبشاركة الصور بنسبة 

، أحاديث نبوية ربث على تقتصر على الصور اليت ترتب ط بالتذكَت بيـو اجلمعة كاألدعية اليت تذكر يف ىذا اليـو
%، كىو نفس ادلواضيع 26االستغفار أك الصبلة أك التذكَت بيـو القيامة...اخل، مث مشاركة الفيديوىات بنسبة 

 يشاركها أصبل كبلغ يوجد من ال%، كما 05ادلتطرؽ إليها عرب نشر الصور، تليها الدردشة كالتعليقات بنسبة 
% كما نبلحظ أف ىذه الطرؽ كاستخدامها متفاكتة من أجل إشباع 33أم ما يقارب  88من  29تكرار ىؤالء 

 الفرد من ادلعلومات الدينية اليت ال جيد ذلا إجابات.
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 (: يُبين المصادر التي يستقي منها المعلومات الدينية:14الجدول رقم )
 السؤال: ما ىي المصادر التي تستقي منها المعلومات الدينية؟       

 النسبة التكرار اإلجابة
 26،14% 23 المسجد
 44،32% 39 الفايسبوك

 11،36% 10 القنوات الفضائية
 18،18% 16 أخرى

 100% 88 المجموع
نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أف ادلصادر اليت تستقي منها عينتنا ادلعلومات الدينية تكوف من عدة مصادر أكذلا  

%،كتأيت 18،18%، تليها مصادر أخرل بنسبة 26،14مث ادلسجد بنسبة  44،32الفايسبوؾ بنسبة % 
نتقوف معلومات فيما تعلق %. كمنو صلد أف أغلب أفراد العينة ي11،36القنوات الفضائية اليت مثلث نسبتها ب

باجلانب الديٍت من خبلؿ موقع الفيسبوؾ كىذا ما الحظناه من خبلؿ اإلجابات السابقة ادلتعلقة بسبب استخداـ 
موقع الفيسبوؾ كاليت كانت أغلب اإلجابات تتعلق بانتقاء ادلعلومات يف كل اجملاالت ما يتضمنها اجملاؿ الديٍت 

األخَت حوؿ ما ذا كاف يتم ادلشاركة بادلنشورات الدينية كطريقة ادلشاركة ككانت  إضافة إذل السؤاؿ الذم سبق ىذا
تقتصر على الصور كالفيديوىات ما يؤكد ىذه النسبة ادلتوصل إليها، أما ما يتعلق بالنسبة ادلرتبطة دبتغَت ادلسجد 

يتناكلو موقع الفيسبوؾ كونو  نرل أف أغلب ادلبحوثُت ال يلجؤكف إذل ادلصدر الرئيسي كالذم يكوف أكثر صدقا ما
 نرجع إذل أىل التخصص دلعرفة بعض األمور.

 (: يُبين فعالية الخطاب الديني المباشر أم على الفايسبوك:15الجدول رقم )
 السؤال: ىل ترى أن الخطاب الديني في الفايسبوك أكثر فعالية من الخطاب المباشر؟       

 النسبة التكرار اإلجابة
 30% 26 نعم
 70% 62 ال

 100% 88 المجموع
( تبُت لنا أف أكثر من نصف العينة يركف أف اخلطاب الديٍت ادلباشر أكثر تأثَتا على 15من خبلؿ اجلدكؿ رقم )

% يركف أف اخلطاب على الفايسبوؾ أكثر تأثَتا من اخلطاب ادلباشر كقد برىنوا ذلك 30%، ك70الفرد بنسبة 
 ، اخلطاب ادلباشر أكثر فعالية كتأثَت، الفايسبوؾ ال يستعملو كل الناس.على أف الفايسبوؾ مصدر غَت موثوؽ

أما يف حالة أف اخلطاب الديٍت يف الفايسبوؾ أكثر فعالية من ادلباشر فتمثل يف سهولة التواصل بو، الصورة أشد 
تأثَتا من الكبلـ، التفاعل ادلتاح عرب الفايسبوؾ يزيد من اإلقناع على عكس ادلباشر الذم يكوف فيو تسلط، 

 يعة عصرنا. التعرؼ على ما ىو جديد خاصة الفتاكل الدينية ادلعدلة لطب
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 (: يُبين ما إذا كان لديك صداقات مع أجانب يدينون بغير اإلسالم:16الجدول رقم )
 السؤال: ىل لديك صداقات مع أجانب يدينون بغير اإلسالم؟       

 النسبة التكرار اإلجابة
 34% 30 نعم
 66% 58 ال

 100% 88 المجموع
% لديهم صداقات 34عينتنا ال يقيموف صداقات مع أجانب، ك % من أفراد 66من خبلؿ اجلدكؿ تبُت لنا أف 

مع أجانب كلقد تركنا السؤاؿ مفتوحا يف حالة نعم، ما ىي ديانتهم فوجدنا الديانة ادلسيحية يف ادلرتبة األكذل مث 
مة، ىناؾ من ذكركا اذلنود كالبعض قاؿ أف أصدقائهم ال دين ذلم يف حُت أف الصداقات مع أصدقاء اليهودية منعد

كىذا ما يفسر أف أفراد العينة ال يزالوا زلافظُت على ما مت تنشئتو هبم حوؿ ضركرة ابتعادىم كعدـ احتكاكهم 
باألفراد الذين يعتنقوف الديانة اليهودية ذلك أاهم أعداء الدين اإلسبلمي كاألمة العربية،  كىناؾ من ذكر ديانتُت  

 كادلسيحية كالبوذية مع بعض.
 يُبين ما إذا كان المستخدم يتكلم عن مواضيع دينية في الفايسبوك: (:17الجدول رقم )

 السؤال: ىل تتكملون في مواضيع دينية؟
 النسبة التكرار اإلجابة
 19% 17 نعم
 81% 71 ال

 100% 88 المجموع
مواضيع منهم أاهم ال يتكلموف معهم يف  71كعن سؤالنا إذا ما كانوا يتكلموف معهم يف مواضيع دينهم ذكر 

% كقد اقتصر ىذا التكلم يف 19منهم يتكلموف يف مواضيع دينية بنسبة  17% ك81دينهم كقدرت نسبتهم ب
 ادلباركة بأعيادىم كرأس السنة كعيد احلب.....إخل.

 (: يُبين ما إذا يحتفلون باألعياد الدينية الغربية:18الجدول رقم ) 
 بية في الفايسبوك؟السؤال: ىل تحتفل باألعياد الدينية الغر        

 النسبة التكرار اإلجابة
 17% 15 نعم
 83% 73 ال

 100% 88 المجموع
نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ أف نسبة متباعدة كل البعد بينهما حيث يقدر عدد ادلفردات اليت ربتفل باألعياد   

%، كنسبة الذين ال حيتفلوف هبا على صفحتهم يف 17مفردة بنسبة  15صلد  88الدينية الغربية من رلموع 
 %.83عينة حيث قدرت نسبتهم ب  73الفايسبوؾ 
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لوف باألعياد الدينية الغربية فقد صرحوا دبجموعة من األعياد من بينها عيد رأس السنة أما فيما خيص الذين حيتف  
 ادليبلدية كعيد احلب عند أغلب الذين ذكركا أاهم حيتفلوف هبا كبعضهم دل يذكر طبيعة ىذه األعياد.

 (: يُبين ما إذا ساىم الفايسبوك في:19الجدول رقم )
 قد ساىم في؟ السؤال: ىل ترى أن الفايسبوك       

 النسبة التكرار اإلجابة
 53% 47 االبتعاد عن الدين
 14% 12 زرع الطائفية الدينية

 33% 29 رسخ قيم الدين اإلسالمي
 100% 88 المجموع

من خبلؿ اجلدكؿ تبُت لنا أف أكثر من نصف العينة يركف أف الفايسبوؾ ساىم يف االبتعاد عن الدين بنسبة 
حصة األسد من الوقت ما جيعل الفرد ال يذىب لبلطبلع على كتب دينية، أك من %، كونو أصبح يأخذ 53

خبلؿ بعض ادلنشورات الكاذبة الناطقة باسم الدين اإلسبلمي إذ صلد معظم األفراد ينجركف كرائها دكف التأكد من 
دلا جاء بو القراف صحتها كمن عدمها، يتقبلواها كيتبنوف األفكار اليت جاءت هبا حىت كاف كانت معادية سباما 

الكرمي كالسنة النبوية كما كتقتصر ىذه الفئة ردبا لؤلفراد الذين ال يتابعوف اجملموعات كالصفحات الدينية كعدـ 
% منهم رأك أنو رسخ قيم الدين اإلسبلمي كىذا راجع إذل األفراد الذين ينتموف إذل 33مشاركتها مع اآلخرين، مث 

% رأت أنو 14ديٍت يًتأسها علماء يف الفقو كالدين ، كأقل نسبة كاليت قدرت ب اجملموعات الناشطة يف اجلانب ال
ساىم يف زرع الطائفية الدينية كىي بعض الصفحات اليت رباكؿ زرع الفنت بُت األمم العربية كالطمس يف معادل 

 الدين كاذلوية اإلسبلمية.
ع الجزائري من التعرض للفايسبوك أثر (: يُبين ما إذا التغيرات التي طرأت على المجتم20الجدول رقم )

 في قيمو الدينية:
السؤال: ىل ترى أن التغيرات التي طرأت على المجتمع الجزائري من التعرض للفايسبوك أثر في قيمو  

 الدينية ؟
 النسبة التكرار اإلجابة
 32% 28 نعم
 19% 17 ال

 49% 43 نوعا ما
 100% 88 المجموع

( كاستطبلع رأم ادلبحوثُت حوؿ مدل تأثَت القيم الدينية للمجتمع اجلزائرم خاصة 20من خبلؿ اجلدكؿ رقم )
كأف التغَت االجتماعي زادت كتَتة سرعتو يف رلتمعنا جراء التعرض دلواقع التواصل االجتماعي خاصة الفايسبوؾ 
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% يركف أاها دل 19ثرت يف قيمتو الدينية ك% دلن رأل أاها تغَتت كتأ32صلد القيم متقاربة حيث سجلت نسبة 
 رأك أنو أثر لكن ليس بصفة عميقة ) نوعا ما (، كما تركنا اجملاؿ مفتوحا للتعبَت عن  49تؤثر على قيمو الدينية ك 

ما ىي ذبليات ىذا التأثَت كاليت تتمثل يف االبتعاد عن الصبلة أك تأخَتىا لبلنشغاؿ بالفايسبوؾ، طريقة اللباس 
احلجاب الذم يعد رمزا أساسيا يف ديننا كالذم خرج عن إطاره كليا، غياب ثقافة احًتاـ الغَت، الكبلـ كخاصة 

الغَت األخبلقي يف الدردشة عرب الفايسبوؾ، الصور اخلليعة ادلنشورة فيو. ككل ىذه األسباب ذكرت يف األمثلة عن 
 تأثَت الفايسبوؾ على القيم الدينية.

 ما إذا يترك الفايسبوك في رمضان:(: يُبين 21الجدول رقم )
 السؤال: ىل تترك الفايسبوك في رمضان ؟       

 النسبة التكرار اإلجابة
 11% 10 نعم
 89% 78 ال

 100% 88 المجموع
% ال يًتكوف الفايسبوؾ يف شهر رمضاف إذ أصبح كسيلة ال ديكن 89من خبلؿ اجلدكؿ أعبله تبُت لنا أف    

االستغناء عنها بشىت الطرؽ كمصدر اذلاء كتضييع الوقت من خبلؿ احملادثات مع األصدقاء أك نشر منشورات 
يًتكونو كمن بُت أسباب تركو دلسنا % الذين 11خاصة بالشهر الفضيل كاألدعية أكقات اإلفطار...اخل، مقابل 

أسباب مرتبة حسب التكرار: التفرغ للعبادات كقراءة القرآف، كثرة االنشغاالت ادلنزلية خاصة اإلناث منهم  03
.  كالنـو

 (: يُبين اللغة المستعملة مع األصدقاء في الفايسبوك :22الجدول رقم ) 
 ك ماذا تستعمل أكثر؟السؤال: في تواصلك مع أصدقائك في الفايسبو        

 النسبة التكرار اإلجابة
 05% 04 اللغة العربية

 39% 35 اللغة الفرنسية
 56% 49 مزيج
 00% 00 أخرى

 100% 88 المجموع
من خبلؿ اجلدكؿ أعبله نستنتج أف اللغة ادلستخدمة يف الفايسبوؾ متنوعة فنجد أفراد عينتنا يستخدموف لغة  

% ، كلعل ىذه النتائج تعكس لنا طبيعة ادلمارسة اذلواياتية للطلبة 56ادلزيج ) خلط بُت العربية ك الفرنسية (بنسبة 
ة الذكر للتعبَت عن أرائهم كعن ثقافتهم كتصوراهتم ضلو اجلامعُت خاصة الذين يفضلوف ادلزج بُت اللغتُت سابق
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كاقعهم، كيرجع ىذا لطبيعة ما كرثو ىذا اجليل من النخبة اجلزائرية اليت سامهت كمازالت تساىم يف إنتاج ىذه 
 %، كىي نسبة ليست قليلة كىذا راجع إذل تنشئة ىذا اجليل على موركث 39اللغات، تليها اللغة الفرنسية بنسبة 

% أما اللغات 05األجياؿ السابقة كحبكم أاها كانت اللغة الثانية كالرمسية بعد اللغة العربية،  مث اللغة العربية بنسبة 
 األخرل فكانت نسبتها منعدمة.

 كعليو فادلمارسة اللغوية تعرب عن حاؿ ككضع الثقافة كاذلوية يف أم رلتمع كيف أم بلد.   
 تعمال اللغة العربية في الفايسبوك :(: يُبين كيفية اس23الجدول رقم )

 السؤال: كيف تستخدم اللغة العربية في الفايسبوك؟       
 النسبة التكرار اإلجابة

 17% 15 بأحرف عربية أصيلة
 83% 73 عربية بأحرف التينية

 100% 88 المجموع
( الذم يبُت طريقة استخداـ اللغة كاألحرؼ ادلتبعة لكتابتها الحظنا أف أكثر من 23من خبلؿ اجلدكؿ رقم )   

% يستعملوف اللغة العربية كأحرؼ التينية، فادلبحوثُت يفضلوف استخداـ اللغة العربية 83نصف العينة كبنسبة 
قع الفايسبوؾ الذم ىو منوذج دراستنا كاليت حبركؼ التينية يف تواصلهم عرب شبكة الويب كتطبيقاهتا خاصة مو 

يوظفواها للتعبَت عن ىويتهم كثقافتهم ، حيث أصبح الطلبة يتداكلوف اللغة العامية كاليت تعكس ثقافتهم الشعبية 
حىت أاهم يكادكف يستغنوف عن الكتابة بالغة العربية كاستبدلوىا باألحرؼ البلتينية حىت كاف كانوا يتواصلوف باللغة 

% يكتبواها بأحرؼ عربية أصلية كىي نسبة قليلة جدا كوننا رلتمع عريب بدرجة أكذل كتعد اللغة 17ربية، ك الع
العربية أحد الرموز األساسية اليت ال جيب على الفرد االستغناء عنها أك استبداذلا كيعد ىذا العمل الطمس باذلوية 

 كالثقافة العربية.
 جديدة من خالل الفايسبوك  :(: يُبين اكتساب لغة 24الجدول رقم )

 السؤال: ىل اكتسبت لغة جديدة من خالل انتمائك للفايسبوك؟       
 النسبة التكرار اإلجابة
 28% 25 نعم
 72% 63 ال

 100% 88 المجموع
% من دل يكتسبوا لغة جديدة من خبلؿ انتمائهم للفايسبوؾ، كىذا راجع 72نستنتج من خبلؿ ما ُصرح بو أف   

إذل أػن ػأغلب ادلبحوثُت يستخدموف اللغة العربية بأحرؼ التينية كىذا ما أكدتو نتائج كنسب السؤاؿ سابق 
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ادلتحدثة باللغة العربية كقليل من اللغة  الذكر، كأف أغلب الصداقات تقتصر على صداقات من اجملتمعات العربية
 % اكتسبوا لغات جديدة من خبلؿ انتمائهم للفايسبوؾ كىي نسبة األفراد الذين استطاعوا 28الفرنسية، مقابل 

تكوين صداقات من خارج الوطن العريب ما فرض بشكل أك أخر استخداـ لغة يفهمها الطرؼ اآلخر كىناؾ من 
ية لغات ديكن حصرىا يف االصلليزية، االسبانية، الًتكية، إضافة إذل ربسُت اللغة الفرنسذكر لغتُت فأكثر كأغلب ال

 عن طريق الًتصبة االلكًتكنية.
 (: يُبين ما إذا اكتسب مصطلحات جديدة من خالل التفاعل مع األصدقاء:25الجدول رقم )  

 ئك من أنحاء مختلفة؟السؤال: ىل اكتسبت مصطلحات جديدة من خالل تفاعالتك مع أصدقا       
 النسبة التكرار اإلجابة
 49% 52 نعم
 41% 36 ال

 100% 88 المجموع
من خبلؿ اجلدكؿ الذم يوضح إذا كاف التفاعل مع األصدقاء من أضلاء سلتلفة يكسبك مصطلحات جديدة   

كصلد  كما ,LOL ,Pff, mdr% من عيينتنا اكتسبوا مصطلحات جديدة )الكلمات ادلختصر( مثل:49صلد 
أف االختصار يكوف بأحرؼ كترصبة التينية، كاليت صلدىا سامهت بشكل أك بأخر يف تغيَت منط استخداـ اللغة 
العربية األصلية اليت يتميز هبا اجملتمع اجلزائرم كىذا ما أدل إذل طمس اذلوية كالثقافة العربية اجلزائرية،  كقد كانت 

كاليت تقتصر يف غالب األمر على الفئة اليت تستخدـ اللغة % نسبة الذين دل يكتسبوا مصطلحات جديدة 41
 العربية األصلية بأحرفها للتحدث مع اآلخرين.

 (: يُبين ما إذا يعتمد على االختصارات في كتابات الدردشة:26الجدول رقم )  
 السؤال: ىل تعتمد على االختصارات في كتابتك في الدردشة مع أصدقائك؟       

 النسبة التكرار اإلجابة
 83% 73 نعم
 17% 15 ال

 100% 88 المجموع
% يعتمدكف على االختصار يف 83من خبلؿ اجلدكؿ أعبله يظهر لنا أف أغلب أفراد العينة كذلك بنسبة   

% ال يعتمدكف عليها كمن بُت بعض األمثلة صلد: استخداـ الصور ك أمثاؿ شعبية 17دردشتهم مع أصدقائهم ك 
 على الشكل صور.

    - bnj                                 .صباح اخلَت :- SLT  :SALUT 
    - B8                                  .2 –: ليلة سعيدةR1 .ال شكر على كاجب : 
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    - HMD .احلمد هلل :                         - PRK .دلاذا : 
    - MRC                              2 -      : شكراM1  :Demain 

 كالعديد من الكلمات كالرموز اليت صعب علينا فهمها ك ربليل معناىا الصحيح.           
 

 (: يُبين ما إذا أصبحت اللغة العربية غريبة على الفايسبوك:27الجدول رقم )
 السؤال: ىل اللغة العربية أصبحت غريبة على الفايسبوك؟       

 النسبة التكرار اإلجابة
 60% 53 نعم
 40% 35 ال

 100% 88 المجموع
% 40% من أفراد عينتنا أف اللغة العربية أصبحت غريبة على الفايسبوؾ، مقابل 60من خبلؿ اجلدكؿ يرل   

يرك أاها عادية كدل تصبح غريبة حيث أصبع صبيع من رأك أاها غربية أف استعماذلا أصبح عشوائي دكف االلتزاـ 
أغلب ادلستخدمُت ذلذا ادلوقع يستعملوف ادلعاين العربية بأحرؼ التينية، )ادلزج ( كمن ال يكتب بقواعد اللغة كأف 

هبذه الطريقة يرموه باجلهل كسط أصدقائو ذلذا نقص تداكذلا كقل استعماذلا ككذلك االختصار بالرموز حسب 
اـ كىناؾ من رأم أف لغة الفايسبوؾ ذبمع  طبيعة اللغة العربية كادلزج بُت ادلعاين العربية كاألحرؼ الفرنسية ك األرق

كل اللغات ككل طرؽ الكتابة على حد تعبَت البعض كىناؾ من يرل أاها عادية كدل تتغَت بفضل ادلنتديات الثقافية 
 كادلثقفُت خاصة كأاها اللغة األكذل يف اجملتمع اجلزائرم.

 ستخدامات الطلبة للفايسبوك: المحور الثالث: مدى حضور التعبير عن مكاسب التاريخ الوطني في ا
 (: يُبين مدى تصريح ببلد في المعلومات الشخصية:28الجدول رقم )  

 السؤال: ىل صرحت ببلدك الحقيقي في المعلومات الشخصية على جدار صفحتك في الفايسبوك؟       
 النسبة التكرار اإلجابة
 82% 72 نعم
 18% 16 ال

 100% 88 المجموع
% من عينتنا قد صرحوا ببلدىم احلقيقي يف 82( من احملور الثالث نستنتج أف 1من خبلؿ اجلدكؿ رقم )   

% منهم فقط دل يصرحوا بو كلعل من أىم أسباب عدـ التصريح بو اليت أدذل هبا 18صفحتهم على الفايسبوؾ، ك
نا احلقيقي، ارتباط اسم بلدنا باإلرىاب، أفراد العينة: ألف شخصيتنا يف ىذا العادل افًتاضية كجيوز لنا إخفاء بلد

 رفض الصداقات من األجانب لسبب ذكر البلد كليس فيها ضركرة ذكر البلد أصبل.
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 (: يُبين مدى استخدام العلم الوطني كخلفية لصورتك على البروفايل:29الجدول رقم )
 السؤال: ىل استخدمت العلم الوطني كخلفية لصورتك على البروفايل؟       

 النسبة التكرار اإلجابة
 10% 09 نعم
 55% 48 ال

 35% 31 أحيانا
 100% 88 المجموع

يظهر لنا من خبلؿ اجلدكؿ أعبله أف أكثر من نصف العينة دل يستعملوا العلم الوطٍت كخلفية لصورهتم على   
% يستعملونو، كديكن تفسَت ىذه النتائج 10% يستعملوف أحيانا ك35% كما صلد 55الربكفايل كذلك بنسبة 

ىويتهم كانتمائهم الوطٍت، كتقتصر أغلب على أف أفراد العينة ليسوا رلربين أف يضعوا العلم الوطٍت للتربير عن 
استخداماهتم للعلم الوطٍت كخلفية لصفحاهتم الشخصية أثناء ادلناسبات الوطنية كعيد االستقبلؿ، أك الذكرل 
للثورة اجمليدة أك احلداد على أحد رموز الدكلة اجلزائرية كما ىو احلاؿ بعد كفاة رئيس األركاف اجلزائرم ادلغفور لو 

 ، حيث مت نشر صور العلم الوطٍت يف أغلب الصفحات الشخصية للمستخدمُت اجلزائرين. القائد صاحل
 (: يُبين مدى إتاحة الفايسبوك لك بتعبير عن ىويتك الجزائرية :30الجدول رقم )

 السؤال: ىل الفايسبوك أتاح لك الفرصة للتعبير عن ىويتك الجزائرية؟       
 النسبة التكرار اإلجابة
 72% 63 نعم
 28% 25 ال

 100% 88 المجموع
يركف أف الفايسبوؾ مسح ذلم بالتعبَت عن ىويتهم اجلزائرية كذلك  88مفردة من  63يبُت اجلدكؿ أعبله أف    

% يركف أنو دل يسمح ذلم بالتعبَت عنها، كيف حالة اإلجابة بنعم تركنا اجملاؿ مفتوحا 28%، مقابل 72بنسبة 
ية كما أف بعض اإلناث ذكرف أف انتماءىن إذل حيث ذكر البعض أف أفكارىم يف حد ذاهتا تعرب عن العقلية اجلزائر 

ادلنتديات اليت هتتم بكل ما ىو تقليدم يقوم عندىم فرص التعبَت عن ىويتهم اجلزائرية من خبلؿ التفاعل كىناؾ 
 الكثَت من ترؾ االستفسار من دكف إجابة.   
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 (: يُبين مدى مساندة القضايا الوطنية و التاريخية :31الجدول رقم )

 السؤال: ىل تساند قضايا وطنية وتاريخية وتدعمها من خالل منشوراتك؟       
 النسبة التكرار اإلجابة
 59% 52 نعم
 33% 29 ال

 08% 7 أحيانا
 100% 88 المجموع

قد صرحوا أاهم يساندكف قضايا كطنية كيدعمونا  88مفردة من رلموع  52من خبلؿ اجلدكؿ أعبله تبُت لنا أف   
%، كاليت نلمسها يف ادلناسبات كذكرل اندالع الثورة التحريرية كعيد 59منشورات ككانت نسبتهم من خبلؿ 

االستقبلؿ كيعربكف عن األمر من خبلؿ منشورات ربمل نصوص كعبارات كصور من األرشيف توضح ادلناسبة ، 
 .الفايسبوؾ % نفوا ذلك حيث أاهم ال يساندكف قضايا كطنية كال يدعمواها عرب مواقع التواصل33ك
 (: يُبين كيفية المحافظة على الهوية الثقافية الوطنية :32الجدول رقم )  

 السؤال: كيف تحافظ على ىويتك الثقافية الوطنية ؟       
 النسبة التكرار اإلجابة

 09% 08 التمسك بثقافتنا األصلية
 35% 31 بمواكبة التطور

 56% 49 التطوربالمحافظة على القيم األصلية ومواكبة 
 100% 88 المجموع

% من أفراد عينتنا حيافظوف على ىويتهم الوطنية اجلزائرية باحملافظة على القيم 56يف ىذا اجلدكؿ تبُت أف    
% يركف أف احلفاظ عليها يكوف دبواكبة التطور كيف األخَت 35الثقافية األصلية كمواكبة التطور يف آف كاحد بينما 

 ظ على ىويتنا اجلزائرية.% يركف أف التمسك بثقافتنا األصلية يساىم يف احلفا09
كمنو يتضح جليا أنو أصبح اغلب األفراد أف دل نقل كلهم يسعوف إذل استغبلؿ ىذه ادلنصات االلكًتكنية كما  

أفرزتو من تسهيبلت كمزايا جعلت الفرد غٌت عن الوسائل التقليدية كمصدر إلبراز اذلوية الثقافية كمعادلها مع 
باستمرار من خبلؿ منشورات كمشاركتها مع رلموعات أخرل تضم سلتلف  زلاكلة احلفاظ عليها عرب تداكذلا

 ادلستخدمُت من دكؿ كثقافات أخرل بغية التعريف بالثقافة اجلزائرية. 
 كيف األخَت قمنا بطرح سؤاؿ مفتوح حوؿ رأم ادلبحوث يف تأثَت الفايسبوؾ على ىويتو الثقافية فرأينا أف أغلب  
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 ثَت بطريقة اجيابية كىذا ما نبينو يف النقاط التالية: ادلبحوثُت حللوا ىذا التأ
 إكساب معارؼ جديدة تتماشي كطبيعة ىويتنا الثقافية. -  
 ساىم يف االنفتاح على ثقافات أخرل قد تكوف أحسن من ثقافتنا ) تبادؿ الثقافات(. -  
 الفايسبوؾ نفعهم يف تكوين ىوية ثقافية قوية خاصة كأاهم يأخذكف ما يبلئمهم. -  
 اكتساب معلومات جديدة دل يتلقوىا يف مسارىم الدراسي. -  
 الفايسبوؾ ساىم يف التحرر من عادات كتقاليد قددية. -  
 ا الوطنية كأمور كانوا جيهلواها.ادلنتديات الثقافية كاالجتماعية يف الفايسبوؾ سامهت يف التعريف بثقافتن -  
القدرة على السؤاؿ عن بعض االنشغاالت اليت كانت يف ادلاضي القريب طابوىات يف رلتمعنا اجلزائرم  -  

 كيصعب اإلجابة عليو حلد آلف يف رلتمعنا مباشرة خاصة الدينية كالفقهية منها.
 كما رأم البعض القليل منهم:         

 الدين كتقـو على عودلة الثقافة كمسح أصوؿ كقواعد ىويتنا الثقافية. أاها هتدد القيم ك  -  
كل ىذه البيانات اليت مت عرضها حسب إجابات طلبة ماسًت إعبلـ كاتصاؿ جبامعة مستغازل، سنقـو بتحليلها 

ات كمناقشتها كرؤية إذ ما ربققت فعبل فرضيات دراستنا من خبلؿ ربليل كمقارنة النتائج بالفرضيات كالدراس
 السابقة كاإلطار النظرم.
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 مناقشة وتحليل النتائج: 

توصلنا يف دراستنا النظرية إذل أف اذلوية الثقافية تأثرت دبواقع التواصل االجتماعي كأصبح ىذا التأثر جليا         
بفعل ىذه ادلواقع خاصة كأاها تتأثر بقبوؿ كذبارب الكثَت من الناس يف صبيع أضلاء العادل كتطرح العديد من القضايا 

ًتاضية كفقا الستعماالهتم كاشباعاهتم دلوقع الفايسبوؾ حيث خيتلف من بينها اذلوية بُت الواقع ك عادل االف
االستخداـ كاإلشباع من فرد ألخر كلعل مرحلة ادلبلحظة بينت لنا أف أمناط كطرؽ الستخداـ زبتلف حسب 
متغَتين أساسيُت كمها السن اجلنس، لذا اعتمدنا عليهما يف ربليل كتفسَت استخدامات الطلبة للفايسبوؾ حسب 

سن، خاصة كأف ىذه الدفعة من طلبة ماسًت علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ بكل زبصصاهتا ربتوم على سلتلف الفئات ال
( يف كصف العينة ) اإلطار ادلنهجي للدراسة ( غَت أف كصف متغَت اجلنس أثبت 2العمرية حسب اجلدكؿ رقم )

 التالية:  % موزعُت على التخصصات43% مقابل 57أف الذكور أكثر من اإلناث بنسبة 
%، 15.5%، مسعي بصرم بنسبة 19.31%، اتصاؿ تنظيمي بنسبة 45.45اتصاؿ كعبلقات عامة بنسبة  

 %.06.81%، اتصاؿ صباىَتم ككسائل اإلعبلـ اجلديدة بنسبة 12.5صحافة مطبوعة كالكًتكنية بنسبة 
سنوات  03ألكثر من % تستعملو 61حيث اختلفت مدة استخداـ ادلبحوثُت دلوقع الفايسبوؾ فلمسنا نسبة 

% فيما تًتاكح 23سنوات نسبة  03غَت أف مدة االستخداـ زبتلف حسب اجلنس، كأما يف الفًتة من سنة إذل 
 % بالنسبة للذين يتصفحوف الفايسبوؾ يف أقل من سنة.16نسبة 

بلغ  2012إذل أنو بداية عاـ  SocialBacker.comكمن ىنا ديكن توظيف إحصائيات ادلوقع 
% من حيث االستخداـ، كل ىذا يبُت 32% يف حُت اإلناث 68مي الفايسبوؾ يف اجلزائر الذكور عدد مستخد

اليت 3Gأف الذكور أقبلوا على الفايسبوؾ قبل اإلناث خاصة كأف التكنولوجيا كالتقنيات احلديثة يف اجلزائر كتقنية 
أف كاف حكرا على الذكور  مسحت لئلناث باستخدامو من منازذلم كىواتفهم بعد 2014بدأ استعماذلا يف 

حوؿ االنًتنت رلاؿ للتفاعل كتشكل لكانون جمال لًتددىم على مقاىي االنًتنت كىذا حسب دراسة سابقة 
 اذلوية حيث

استخلص يف نتائج الدراسة أف الذكور ىم السباقوف يف استخداـ الفايسبوؾ يف اجلزائر بسبب ترددىم 
، كقد سبثلت  % من أفراد78كما أف .82على مقاىي االنًتنت العينة يتصفحوف الفايسبوؾ األكثر من مرة يف اليـو

.22نسبتهم يف   % فيمن يتصفحوف الفايسبوؾ مرة كاحدة فقط يف اليـو

                                                           
-2010اجلزائر،، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف علم اجتماع االتصاؿ يف ادلنظمات، االنترنت مجال للتفاعل وتشكل الهويةكانوف صباؿ:   82

2011. 
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كما استنتجناه أف ادلتصفحوف للفايسبوؾ ألكثر من مرة كاحدة ىم إناث أما الذكور يتصفحونو من مرة 
لدراسة أم أف االنشغاالت ادلهنية سبنعهم من تصفحهم ألكثر إذل مرتاف كىذا راجع ألف أغلبهم يعملوف إضافة 

.  من مرة يف اليـو
% من عينتنا ال يستعملوف امسهم 25كاستنتجنا من خبلؿ ادلعلومات اليت صبعناىا من االستمارة إذل أف 

حلقيقية ما احلقيقي يف الفايسبوؾ بل يتعاملوف بأمساء مستعارة كمعظمهم إناث حيث أاهم ال يستعملوف أمساءىم ا
عدا بعضا منهن، أما الذكور فنسبتهم قليلة، حيث أاهم يستعملوف امسهم احلقيقي، كمن األسباب ذكرناىا يف 
النقطة السابقة ) عرض النتائج( كلعل أمهها عدـ إظهار اذلوية احلقيقية ألنو عادل افًتاضي كلتجنب اإلحراج من 

لتفادم ادلشاكل الشخصية كخلق نوع من اخلصوصية، كل ىذه األقارب، إلنشاء صداقات كتوسيع دائرة ادلعارؼ، 
اإلشباعات يسعوف لتحقيقها عرب الفايسبوؾ لكن يركف أف إظهار السم احلقيقي يقف عائقا أماـ إشباعها كلعل 

%، مث إقامة 31.9أىم احلاجات اليت يسعي األفراد لتحقيقها عرب الفايسبوؾ صلد احلصوؿ على ادلعلومات بنسبة 
 % كأىم حاجتُت حسب الًتتيب مقارنة باحلاجات األخرل.26.14بنسبة  صداقات

فاحلاجات األخرل اليت ديكن مبلحظتها يف اجلدكؿ كىي أاهم يفضلوف إشباع حاجتهم بالتعرؼ على األصدقاء 
% كقد مت إضافة العديد من احلاجات مثل الًتفيو عن 14.78اجلدد كاذلركب من الواقع ادلعاش كذلك بنسبة 

 س كمراقبة الناس ادلقربُت كالتواصل الدائم مع الناس كالبحث عن شريك احلياة.النف
إذا نستنتج ككما سبق كأف ذكرنا أف استخدامات طلبة ماسًت علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ زبتلف من فرد 
آلخر حسب متغَتم اجلنس كالسن كىذا من أجل إشباع حاجة يطمح ذلا يف موقع الفايسبوؾ كيكوف استعمالو 

نتقائيا كفقا للحاجة اليت يرغب فيها كاحلصوؿ على ادلعلومات اليت يريدىا فقط...كىنا يتحقق أىم فرض من ا
فركض نظرية االستعماالت كاالشباعات كىي أف اجلمهور كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ نشط ينتقي ما يتوافق كدكافعو 

كفقط بل لتحقيق أىداؼ كإشباع  ككذا ربقق فرض آخر كوف أف الفرد ال يستخدمها من أجل االستخداـ
حاجات نفسية كاجتماعية كاذلركب من الواقع يف حالة رفضو ككذا احلصوؿ على ادلعلومات يف حالة الرغبة يف إثراء 
خلفيتنا ادلعرفية ككذا احلصوؿ على صداقات للتشاكر كاإلحساس بادلكانة يف كسط ذلك اجملتمع حىت كلو كاف 

كراء عدـ اإلدالء باالسم احلقيقي يف ىذا ادلوقع لدليل على دافع نفسي يكوف سلفي  افًتاضيا كلعل الدافع كالسبب
كراء ىذا االستعماؿ كإقامة عبلقات صداقة كغراـ كاخلوؼ من كشف اذلوية احلقيقية للمستخدـ كلعل ربليبلتنا 

 كذل.أظهرت بوضوح اختبلؼ أمناط االستخداـ حسب متغَتم السن كاجلنس كىنا ربققت الفرضية األ
كيف إثباتنا أك نفينا للفرضية الثانية كجود عبلقة ارتباطيو قوية بُت اشباعات الفايسبوؾ كالقيم الدينية للطلبة 

% تليها مشاركة 36كجدنا أف احلاجة للحصوؿ على معلومات دينية كإشباعها يتم عرب مشاركة الصور بنسبة 
% أم عن طريق التفاعل كىناؾ من ال يشاركها 05% مث الدردشة كالتعليقات بنسبة 26الفيديوىات بنسبة 

% غَت أف مصادر ادلعلومات الدينية يف الوقت الراىن تثَت اجلدؿ لذا طرحنا السؤاؿ إذ ما كاف 33أصبل بنسبة 
األفراد يشبعوف حاجاهتم يف ادلعلومات الدينية من ادلسجد أك من الفايسبوؾ أك من كسائل أخرل إال أف النتيجة 
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% يأخذكاها من ادلسجد، 14.26ن أفراد عينتنا يأخذكف معلوماهتم من الفايسبوؾ مقابل % م44.32سجلت 
% من كسائل أخرل ىذا األمر دفع بنا إذل التمعن يف ىذه النتائج فبلحظنا أف أغلبية اإلناث اختاركا 18.18ك

 اإلناث لكن ىذا ال الفايسبوؾ، أما الذكور تأخذكاها من ادلسجد كىذا نظرا لًتددىم على ادلساجد عكس فئة 
ينفي كجود أفراد يأخذكف معلوماهتم من الفايسبوؾ إضافة إذل كسائل أخرل ذكركا فيها الكتب الفقهية كالتلفاز 
كاليوتوب كلتفسَت ىذا السؤاؿ أكثر قمنا بطرح سؤاؿ حوؿ أيهما أكثر فعالية اخلطاب الديٍت ادلباشر أك اخلطاب 

% 30رغم تقارهبا إذل أف اخلطاب الديٍت يف الفايسبوؾ أكثر فعالية بنسبة  الديٍت يف الفايسبوؾ كتكررت النتيجة
كىذا ما ىو مبُت يف اجلدكؿ ألسباب عدة أمهها الصورة مؤثرة أكثر كالتفاعل ادلتاح عرب الفايسبوؾ يزيد من اإلقناع 

يسبوؾ غَت موجو على العكس من ادلباشر الذم فيو نوع من التسلط كلعل أبرزىا أف اخلطاب الديٍت يف الفا
% على اخلطاب الديٍت ادلباشر أكثر 70سياسيا، كرغم كل ىذه التربيرات إال أف العينة قد صرحت كبنسبة 

 فعالية.
كىنا يطرح إشكاؿ تراجع دكر مؤسسة ادلسجد خاصة يف التنشئة مقابل تزايد تأثَت تكنولوجيا اإلعبلـ 

بالتحديد الفايسبوؾ ىذا األمر ذكرتو الدراسة السابقة دلليكة كاالتصاؿ احلديثة كخاصة مواقع التواصل االجتماعي ك 
عطوم كعبد اجلليل حسناكم الذين حذرك من ىذا الًتاجع الذم يقابل بتزايد نفوذ الفايسبوؾ الذم كصفوه 
 باخلطَت على القيم الدينية كيدعو إذل دؽ ناقوس اخلطر كتصحيح اخلطاب الديٍت ادلباشر دلا يتوافق كطبيعة العصر،

خاصة كأف رسائل ىذه ادلواقع زلملة بأفكار مكتشفي ىذه التكنولوجيا اليت تدعو يف ظاىرىا إذل احملبة كاحلرية 
كالتسامح كىي هتدؼ ألشياء أخرل قد تكوف خفية عن ادلستعمل لكن يقع فيها بطريقة عَت إرادية كغَت مقصودة 

مستخدمي ىذه ادلواقع يستعملوف ىويات مزيفة أك  خاصة كأف أغلب مصادر ادلعلومات الدينية رلهولة ألف أغلبية
يتقمصوف ىوية أناس حقيقيُت كمرشدين دينيُت لينشركا معلومات تتوافق كأىدافهم كتحريف السنة النبوية كتقدمي 

.أما حاجة أفراد العينة إلقامة صداقات قمنا بتوظيفها حوؿ إذ ما كاف ذلم عبلقات 83أحاديث دينية غَت صحيحة
% من أفراد عينتنا ليست ذلم عبلقات صداقة مع أجانب ك 66يدينوف بغَت اإلسبلـ حيث يوجد مع أجانب 

% ذلم أصدقاء يدينوف بغَت اإلسبلـ كقد تركنا السؤاؿ مفتوحا للتعرؼ على ىذه الديانات فأحصينا أصدقاء 34
قصدكف أاهم جيهلوف دياناهتم أك يدينوف بادلسيحية مت ذكرىم بكثرة، كىناؾ أصدقاء ال دين ذلم ال أدرم إذا كانوا ي

% 81أاهم فعبل ليس ذلم دين لكن يوجد البعض من ذكر أاهم ىنود كال دين ذلم على حد تعبَتىم، غَت أف 
رأس السنة » % يتكلموف معهم فيها كادلباركة ذلم بأعيادىم 17منهم ال يتكلموف معهم يف مواضيع دينهم ك 

 طلب التحديد.كىناؾ من دل حيدد ألين دل أ«ادليبلدية 
كىنا يأيت دكر دراسة عبد القادر ديلمي الذم حذر من اإلقباؿ ادلكثف للطلبة على ادلواقع كالصداقات 
األكركبية حىت كإف كاف غرضهم الًتفيو كالتعارؼ غَت أاهم قد يضعفوف أماـ اإلغراءات ادلادية كادلعنوية اليت يقدمها 

                                                           
 .299عطوم مليكة كحسناكم عبد اجلليل، مرجع سبق ذكره، ص  83
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ية مكبوتة يف رلتمعنا اإلسبلمي ادلتحفظ، كالدليل ىو اإلقباؿ ىذا العادل خاصة كأاهم شباب كذلم دكافع نفس
كللوقوؼ أكثر 84ادلتزايد على ادلواقع اإلباحية الذم قد يدفع بو للخركج عن أطر دينو من دكف إدراؾ أك معرفة.

  على ىذا التأثَت
% 17يث صرح قمنا بطرح سؤاؿ إذ ما كاف الطلبة حيتفلوف باألعياد الدينية الغربية على الفايسبوؾ حب

 أاهم حيتفلوف باألعياد الدينية الغربية ىذا التقارب يؤكد الدراسة السابقة لعبد القادر ديلمي حوؿ االنسبلخ كإتباع 
العادات الغربية كلكن يبقي عدد كبَت ال يهتم هبذه األعياد كال حيتفل هبا عرب ادلواقع ) الفايسبوؾ ( كذلك بنسبة 

83.% 
عرفة رأم الطالب حوؿ ىذا تأثَت خاصة كأف الدين ىم ادلقدس الذم ال يضاىيو كما قمنا بطرح أسئلة دل

% على 53مقدس آخر يف اجملتمع اجلزائرم فسألناىم عن رأيهم حوؿ طبيعة تأثَت الفايسبوؾ على الدين فأجاب 
سب دليل % يركف أنو يرسخ قيم الدين اإلسبلمي ىذا التقارب بُت الن33أنو يعمل على إبعادنا على ديننا ك 

على أف كل فرد من عينتنا جييب بتحفظ حوؿ األسئلة ك للتأكد منو قمنا بطرح السؤاؿ التارل ككانت النتيجة 
% أاها ال تؤثر غَت أننا سجلنا 19% أاها تؤثر ك32شلاثلة حوؿ تأثَت القيم الدينية اجلزائرية بالفايسبوؾ فرأم 

% يركف 81أثَت ألنو حيدث كلو بنسبة قليلة فتصبح النسبة %يركف أاها تؤثر نوعا ما، ىذا ديكن إضافتو للت49
أاها تؤثر يف قيمنا لكن بنسب متفاكتة كلعل أىم ذبلى ذلذا التأثَت مت ذكره ىو: تغَت اللباس كاالبتعاد عن الصبلة أك 

اذلوية تأخَتىا بسبب انشغالو بو، الكبلـ الغَت أخبلقي يف الدردشة عرب الفايسبوؾ لغياب االتصاؿ ادلباشر ب
 احلقيقية كالصور اخلليعة ادلنشورة فيو، كادلثَت للمبلحظة أف حىت الذين أجابوا ببل ذكركا بعض أنواع التأثَت.

كيف آخر احملور كمن خبلؿ مبلحظتنا اليت اعتمدنا عليها كأداة من أدكات البحث ككوننا طلبة ماسًت علـو اإلعبلـ 
فايسبوؾ يف شهر رمضاف فوظفنا ما الحظناه يف دراستنا فطرحنا كاالتصاؿ الحظنا غياب كعزكؼ أصدقائنا عن ال

% ال يًتكونو 89% من عينتنا أاهم فعبل يًتكوه مقابل 11سؤاؿ ىل تًتؾ الفايسبوؾ يف شهر رمضاف؟ فأجاب 
كلعل من أسباب ترؾ الفايسبوؾ من طرؼ عينتنا ىو: التفرغ للعبادة كقراءة القرآف ىذا دليل قاطع على أف 

ؾ فعبل يلهي أفراد عينتنا عن ادلمارسة الدينية، كمنو نستنتج كحسب ما كظفنا من حاجات كاحلاجة الفايسبو 
للحصوؿ على ادلعلومات كإقامة صداقات كطبيعة االستعماؿ تؤثر فعبل على القيم الدينية فهم يسعوا جاىدين إذل 

كباألسئلة ادلطركحة تأكدنا أاها تؤثر كىناؾ  أف االشباعات اليت حيققواها ال تؤثر على قيم الدين اإلسبلمي غَت أننا
عبلقة كبَتة بُت االشباعات ) صداقة، احلصوؿ على ادلعلومات...( كالقيم الدينية للطلبة فهم يسعوف للحفاظ 
عليها كجعلها يف مكاف بعيد عن كل تأثَت باستخدامهم العقبلين إال أف السؤاؿ األخَت أكد لنا أاهم خيافوف من 

يب ذلا على معتقدات كشلارساهتم الدينية إضافة إذل ذلك استنتجنا تراجع دكر ادلسجد كمؤسسة جوىرية التأثَت السل

                                                           
 .125الديلمي عبد الرزاؽ، مرجع سبق ذكره، ص 84
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يف رلتمعنا الذم يعمد إذل تنشئة إسبلمية صحيحة أماـ الفايسبوؾ الذم ال نعلم حىت مصدر معلوماتو الدينية من 
 األصدقاء خاطئة حىت يف طريقة الكتابة مثل أين؟ خاصة كأف الكثَت من الصور كادلعلومات اليت يتم مشاركتها مع 

إف شاء اهلل...إذف ربققت فرضيتنا الثانية كىي توجد عبلقة ارتباطيو قوية بُت اشباعات الفايسبوؾ كالقيم الدينية 
 للطلبة.

أما احملور الثاين حوؿ استخدامات الفايسبوؾ أثرت على اللغة كالدين كأنتجت أشكاال جديدة ذلا، أردنا 
% يستعملوف اللغة العربية 05التطلع على اللغة ادلستعملة بكثرة يف الفايسبوؾ من طرؼ ادلبحوثُت فوجدنا نسبة 

% من يستعملوف 00غة البلتينية مقابل % يستعملوف الل39% يستعملوف مزيج بُت العربية كالبلتينية ك56ك
 لغات أخرل.

 كعن طبيعة استخداـ اللغة العربية يف الفايسبوؾ خاصة كأاها مستخدمة يف دردشتهم، ىل ىي تستعمل بأحرؼ
% من يستعملواها بأحرؼ 17% يستعملوف العربية بأحرؼ التينية ك83عربية أصلية أك بأحرؼ التينية كجدنا 

السؤاؿ حوؿ شكل اللغة العربية حاليا ككيف ىو كاقع استخدامها عرب الفايسبوؾ كىل أف   عربية أصلية ىنا يطرح
كل الذم تعلمناه يف ادلدرسة كاجلامعة لسنوات طواؿ يطول كال يستعمل يف ىذه ادلواقع اليت ىي مؤثر عن التقدـ 

ية ىي إضافة لغات أخرل جديدة إذل كالتطور التقٍت، كلعل أبرز التغَتات اليت حدثت على اللغة كاليت نعتربىا اجياب
% اكتسبوا لغات 28اللغة األـ كىذا دليل على توسع نطاؽ ثقافتنا كانفتاحنا على العادل اخلارجي، فأحصينا 

% دل يكتسبوا لغات جديدة كأغلب ىذه اللغات ىي االصلليزية كاالسبانية كالًتكية كبعض 72جديدة ك
ذكر أنو اكتسب مصطلحات كليس لغة بأكملها إضافة من ذكر أنو  ادلصطلحات اذلندية كاليابانية كىناؾ من

% من عينتنا مصطلحات 49حسن اللغة الفرنسية من خبلؿ التفاعل مع األصدقاء من أضلاء سلتلفة، اكتسب 
% دل يكتسبوا ىذه ادلصطلحات كلعل أىم ىذه ادلصطلحات اليت سبت  41جديدة دل تكن متداكلة يف ادلنطقة ك 

رؼ ادلبحوثُت صلد مصطلحات ذبمع بُت العامية كالفرنسية مثل: موراؿ تاعي راه فالزيركا، كمزيج بُت كتابتها من ط
العربية كالفرنسية مثل:  أنا فور، كمصطلحات ذلا معٍت اقتصادم مثل: شريكي لكن ىذه ادلصطلحات علق عليها 

ي ىذه ادلصطلحات ركاجا كبَتا ككاسعا لكن تلق85الكثَت من ادلثقفُت ككصفوىا بالعشوائية كتعرب عن بيئة منحطة،
كىذا يدؿ على كثرة كشيوع استخداـ الفايسبوؾ غَت أننا حملنا مصطلحُت ديساف بالدين كىم فعبل منتشرين بكثرة 
كمها إنشاء اهلل ك كاهلل كالوا اليت تعٍت أف اهلل ال شيء كاليت دل تكن متداكلة يف اجملتمع من قبل.كما أننا الحظنا أف 

% 83ت يف الفايسبوؾ تعتمد على االختصار حوؿ الدردشة مع األصدقاء كاختصار الكتابات فأحصينا الكتابا
من أفراد عينتنا يستخدموف ىذا االختصار سواء باستعماؿ الصور اليت تستعمل بدؿ الكتابة لتقليل اجلهد لتكوف 

كاليت  B8كاألرقاـ كىو يظهر يف أمثلتهم مثل: أكثر تعبَتا أك الرموز، ادلزيج بُت األحرؼ البلتينية كادلعاين العربية 
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كاليت تعٍت احلمد هلل، ككلمات أخرل مت ذكرىا سابقا، كللعلم أننا دل نفهم بعض  HMDتعٍت ليلة سعيدة ك 
االختصارات ككتبنا فقط اليت فهمناىا دبشاركة بعض األصدقاء، كيف األخَت قمنا بطرح سؤاؿ رأم حوؿ قياس 

% رأكا  أاها فعبل أصبحت غريبة يف 60لعربية يف الفايسبوؾ كسؤاؿ رأم خلتاـ ىذا احملور غرابة استخداـ اللغة ا
% رأكا أاها عادية كأرجعوىا إذل عدة أسباب مثل أاها تستعمل بطريقة عشوائية دكف 40استخدامات الفايسبوؾ ك 

الرسالة عن سياقها غَت أف الكثَت االلتزاـ بقواعد اللغة كاعتماد االختصارات بالصور كالرموز كىذا الذم قد خيرج 
 أثٍت على ىذه الغرابة يف اللغة كذكركا أاها ردبا مع الوقت كباىتماـ علماء اللسانيات تصبح لغة عادلية على حد 

تعبَتىم خاصة كأاها ذبمع العديد من اللغات كما أف ىناؾ من يرل أف اللغة العربية استخدمها عادم كطريقة  
ضل ادلثقفُت كادلنتديات كاحملبُت للغة العربية غَت أننا الحظنا فعبل كجود أشكاؿ جديدة للغة كتابتها عادية كىذا بف

عرب مصطلحات جديدة كمزج اللغات كاالختصارات ىذه األخَتة اليت دفع بنا عصر السرعة إذل الكتابة هبذا النوع 
 ستخدـ ذلا يف كقت كجيز.من أجل اختصار اجلهد كالوقت كاحلصوؿ أك إشباع حاجة يف نفسية الفرد ادل

كتراجع دكر ادلدرسة كاجلامعة 86غَت أف اللغة العربية بدأت باالندثار كىذا ما ذكرتو الدراسة السابقة دللكية عطوم
 ككل ما اكتسبناه عرب مراحل زمنية طويلة يف ظرؼ مدة كجيزة من استخداـ الفايسبوؾ.

فعبل استخدامات الفايسبوؾ عرب الدردشة كالتعاليق كل ىذا أدل بنا إذل إثبات الفرضية الثالثة كىي أنو 
كمشاركة الصور أفرزت أشكاال جديدة للغة تعتمد على االختصار كمزج بُت اللغات كبُت الكتابات كالصور 

 كالرموز على عادل كباحث اللسانيات يف اجلزائر االىتماـ هبا.
خ الوطٍت يف استخدامات الطلبة للفا كيف األخَت انطلقنا من افًتاض غياب التعبَت عن مكاسب التاري

يسبوؾ ككانت ىذه الفرضية بناء على مبلحظاتنا الواقعية إذل دراسات سابقة كمن أمهها دراسة ميمونة مناصرية: 
ىوية اجملتمع احمللى يف مواجهة العودلة، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه للعلـو يف علم اجتماع التنمية جبامعة 

كاليت اعتمدنا عليها كثَتا يف بناء اجلانب النظرم لدراستنا كمن بُت أىم  2012-2011كرة، زلمد خيضر بس
مكاسب التاريخ الوطٍت صلد الوطن اجلزائر بلد ادلليوف كنصف مليوف شهيد فتساءلنا إذا ما كاف طلبة ماسًت علـو 

قيقي يف ادلعلومات الشخصية على اإلعبلـ كاالتصاؿ جبامعة عبد احلميد بن باديس مستغازل يصرحوف دبوطنهم احل
% يصرح ببلده كالنصف من عدد 82% ال يصرح بو ك 18جدار صفحتهم يف الفايسبوؾ فكانت النتيجة أف 

الذين ال يصرحوف ببلدىم احلقيقي ال يستعملوف امسهم األصلي يف استخداماهتم للفايسبوؾ كالنصف اآلخر صرح 
سبب أك الدافع لعدـ التصريح بو أنو ليس ىناؾ ضركرة لذكر البلد بامسو احلقيقي كدل يصرح ببلده كأرجعوا ال

األصلي كرفض الصداقات من طرؼ األجانب بسبب ذكر البلد ألف اسم بلدنا مرتبط باإلرىاب على حسب 
تعبَتىم لكن السبب ادلفاجئ كالذم دل نكن ننتظره ىو أف البلد اجلزائر ال ديثل ذلم شيء كيطمحوف للهجرة 
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د مراجعة استماراهتم رأينا أف احلاجة اليت يسعوف لتحقيقها عرب الفايسبوؾ ىي اذلركب من الواقع ألكركبا كعن
بالدرجة األكذل كإقامة صداقات ثانيا كىم من كبل اجلنسُت ذكور كإناث ذلم دكافع نفسية ترفض كاقعهم ادلعاش 

إذل اإلدماف كالعزلة عن العادل اخلارجي   كيغطوف ىذا النقص باإلقباؿ على الفايسبوؾ الذم قد يؤدم يف ىذه احلالة
 كل ىذا يندرج ضمن نظرية االستعماالت كاإلشباعات.

كمن بُت مقومات مكاسب تارخينا الوطٍت صلد العلم اجلزائرم فحاكلنا معرفة إذ ما كاف أفراد عينتنا استخدموا العلم  
 % أحيانا.35فقط استعملوه ك  %10% دل يستعملوه ك 55كخلفية لصورهتم على الربكفايل فكانت النسبة 

كل ىذا دليل على أف الفرد اجلزائرم ال يعرب عن مكاسب تارخيو الوطٍت كأف فعبل التعبَت عنو مغيب، كىنا نقف 
 therrin, Dany: le phénoméne Facebook usage et gratificationعند دراسة: 

 تنعم باحلرية ادلطلقة ككما الحظنا كذلك أف ، حُت ذكر أف الفايسبوؾ ىو موطنهم كأرضهم احلقيقة اليت 43ص
البعض استعملوا أعبلما لدكؿ أخرل مثل فرنسا خاصة يف األحداث اإلرىابية السابقة متناسُت اجلرائم اليت 

 ارتكبتها يف حق اجلزائر.
 

ذكر أما يف أسئلة الرأم يف ىذا احملور حوؿ إذ ما كاف الفايسبوؾ يسمح بالتعبَت عن ىويتهم اجلزائرية ف
% ال، لكن كيف كاالستخدامات اليت عربكا عنها يف األسئلة السابقة ال 28% أنو يساعدىم على ذلك ك 72

تدؿ على ذلك خاصة كأف الكثَت ترؾ سؤاؿ كيف لتفسَت طريقة تعبَتىم عن ىويتهم الثقافية اجلزائرية بدكف إجابة 
ة الفتيات قلن بأف ادلنتديات هتتم باألمور كالبعض ذكر أف أفكاره حبد ذاهتا تعرب عنها كالبعض اآلخر خاص

% أف احملافظة على ىويتنا الثقافية 56التقليدية كالوطنية اليت ترسخ الثقافة اجلزائرية كىن من بُت أعضائها كيرل 
ت اجلزائرية يكوف باحملافظة على القيم الثقافية األصلية كمواكبة التطور األمر الذم جيعلنا نوصي بازباذ عنصر العادا

كالتقاليد كاألعراؼ كأسس للهوية الثقافية كدراسة تأثرىم دبواقع التواصل االجتماعي ألننا يف حبثنا اقتصرنا فقط 
على اللغة كالدين كالتاريخ ادلشًتؾ كما ىو مبُت يف ربديد اجملاؿ العلمي كيف األخَت تركنا اجملاؿ مفتوح لنرل رأم 

قافية أين يرل األغلبية أنو يساعدىم على اكتشاؼ ثقافات جديدة ادلبحوث يف تأثَت الفايسبوؾ على ىويتو الث
 خاصة كأاهم ىم من ينتقوف ما يناسبهم كيساىم يف التحرر من عادات كتقاليد قددية.
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  :ة ـــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
نستنتج من خبلؿ نتائج دراستنا أف اذلوية الثقافية تتأثر فعبل كبشكل عميق باستخدامات مواقع التواصل 
االجتماعي من حيث اإلشباع كحلاجات اليت ربققها فنجد الشباب اجلزائرم عامة كالطلبة خاصة يعيشوف نوعا 

فيحاكلوف أف حيافظوا على ىويتهم كمورثوىم الثقايف من جهة كحياكلوف مواكبة التطورات كالتقدـ من التحدم 
الذم يشهده العادل يف ظل كثرة استخداـ مواقع التواصل االجتماعي كالتفاعل عربىا كتبادؿ الثقافات يف ظرؼ 

 كجيز متجاكزين احلدكد ادلكانية.
 

ثرت استخدامات مواقع التواصل االجتماعي عامة كالفايسبوؾ كل ىذا أثبتناه يف دراستنا كبينا كيف أ
خاصة على اذلوية الثقافية اجلزائرية من حيث االستعماؿ كاإلشباع سواء على الدين أك اللغة كالتاريخ كلؤلسف 
صادفنا الكثَت من التأثَتات السلبية دكف أف ننكر االجيابيات كاالبتعاد عن الدين كطمس لغتنا يف ظل تعددىا 
كتنوعها إضافة إذل غياب التعبَت عن التاريخ الوطٍت الذم يعترب قاعدة لبناء مستقبل أفضل كيف ال كدكؿ كربل 

 سعت كال زالت تسعى لصناعة تاريخ يفتخر بو كضلن منلكو.
كل ىذا كال ننفي أف االستخداـ العقبلين كاالنتقائي دلضامُت ىذه ادلواقع قد يقوم من ىويتنا الثقافية كدلا 

نصنع بوابات كمنتديات أكثر ترقي للعادلية نعرؼ الناس فيها عن ديننا احلنيف ادلتسامح كلغاتنا ادلتنوعة من  ال
عربية كأمازيغية كتارخينا الغٍت ليضرب بنا ادلثل يف العليائية كنكوف خَت شلثل للعرب يف ىذه القرية الكونية دببادئ 

غَت منابع بيئتنا فعبل منلك مقومات اذلوية الثقافية القوة  أصلية نسعى لتكوف منبعا يستقي منو كال نسقي من
 كادلثالية كادلتفتحة كاليت تتماشي بكل سهولة مع التطورات احلديثة اليت ربدث يف العادل.

 قػػػع التواصػػػل االجتمػػػاعي علػػػى اذلويػػػةكيبقػػػى حبثنػػػا ىػػػذا رلػػػرد اجتهػػػاد متواضػػػع حػػػوؿ معرفػػػة مػػػدل تػػػأثَت موا
احلميػػػد بػػػن بػػػاديس إعػػػبلـ كاتصػػػاؿ بواليػػػة مسػػػتغازل، إال أنػػػو تبقػػػى عػػػدة زكايػػػا ربتػػػاج إذل الثقافيػػػة لطلبػػػة جامعػػػة عبػػػد 

 التعمق كاإلثراء، لذا نرجو من الطلبة الباحثُت كالدارسُت مواصلة كاستكماؿ ىذه الدراسة.
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المناسبة، كما نحيطكم علما أن ىذه االستمارة ستوظف لغرض علمي بحت لذلك نرجو منكم التعاون معنا 

 وشكرا.   

 اعيــــالاجتمواصل ــــــــع التـــــــأثير مواقـــــــــــــت

 طلبةلل على الهوية الثقافية
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 أمام اإلجابة المناسبة:  (  )ضع عالمة 

 

 
 البيانات الشخصية: 

 الجنس:1)

                                                                                                           ذكر -
         أنثي   -
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 اتصاؿ كعبلقات عامة  -
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 صحافة مكتوبة كالكًتكنية  -
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 الفايسبوك.المحور األول: أنماط استخدام 
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 ما ىي الوسيلة التي تستخدم من خاللها الفايسبوك ؟ (4
 اذلاتف النقاؿ   -

 احلاسوب -

 أخرل أذكرىا.....................................................................................................
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 .....................................................................أذكرىا................................أخرل 
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 .............................................................ما ىي: ........................... (نعم  )يف حالة 
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 المحور الثالث: مدى حضور التعبير عن مكاسب التاريخ الوطني في استخدامات الطلبة للفايسبوك؟
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 ............................................................................................ دلاذا؟ (ال  )يف حالة 
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  ال -

 ............................................كيف ذلك؟ ........................................  (نعم  )يف حالة 
.................................................................................................................... 
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....................................................................................................................  
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Abstract: 

 This study aims to reveal the effect of using social networking site 
 « facebook » on the cultural identity of the students, through a simple study of 
facebook user who is a student in the department of Science and Communication in the 
University of Mostaganem. The descriptive approach that provided us an idea to how 
make steps in our field survey and relate it to the theoretical side to get to our goal in 
the end by analyzing and interpriting the results of the field to come out with 
conclusions to prove the presuppositions-- hypothesis presented-- and answer the 
questions. In order to achieve the objectives of this study the questionnaire got divided 
in three sections: Section One: the habits and patterns of using facebook among 
students, the section two: the needs and the motivations underliyng the use of 
facebook, and the third one: the impact of facebook on cultural identity. The survey 
reached out to: 

 1- Most of the respondants use alises and anonymous names. 

 2- the results of this survey proved that facebook has positive and negative aspects on 
the cultural identity, The positive ones helped in the freedom and openmindness on 
diffrent cultural and also introducing people to the arabic islamic culture.  

Whereas the negative aspects contribute stirring sexual feelings in the young people, 
that lead them to acquire bad habits and to weaken the importance of the Arabic 
language. 

 Key words: Social networking, facebook 
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