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 : هـــــــدمـــــمق

 كتػػػقنية ،صاؿػػػاؿ االتػػػػة في مجػػػتسارعػػـػػػػرات اؿػػػػغيػػػػكعة مف تػػػػػجـػػػالـ المعاصر ـػػػػػشيد العػػػػػ       م
ال شؾ أف ك ،المعمكمات ما جعؿ العالـ قرية ككنية تنتقؿ فييا المعمكمات إلى جميع أنحاء الكرة األرضية

حرية ك ،المجتمعات ،ما دفع العالـ نحك عصر جديد مف تفاعميةكىذه التغيرات ليا تأثير ما عمى أفراد  
الرأم كالتعبير مما جعؿ اإلنساف يعيش ثكرة جديدة مف نكع خاص ال سيما بعض تطكرات التي عرفتيا 

انترنت في كقت الراىف حيث أدل اكتشاؼ الجيؿ الثاني لمكيب إلى ظيكر مجمكعة مف تطبيقات الحديثة 
. التي تندرج تحت ما يسمى بإعبلـ االجتماعي ك التي أضفت خصائص جديدة عمى الشبكة 

تغيرات كثيرة في بنية ك ،      تعتبر االنترنت في مقدمة كسائؿ االتصاؿ الجديدة التي أحدثت ثكرة ىائمة
كتعتبر تقنية مف تقنيات الحديثة  التي تفرض نفسيا في كاقع المعاش ،نظرا ر، ك نكعية االتصاؿ بيف البش

لما تكفره لمستخدميا مف خدمات متنكعة، ك متعددة تشمؿ كؿ مناحي حياة اليكمية لؤلفراد، ك كذا تفعيؿ 
تكسيع صبلحيتو مف خبلؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كالتي تعد ظاىرة إعبلمية بارزة في كدكر مستخدـ 

 تتميز بطابع التفاعمي مف خبلؿ فضاء افتراضي سيؿ عممية التكاصؿ بيف أفراد كانياكقتنا الحالي خاصة،
ذ تستقطب عدد كبير ا ، الحدكد كمسافاتكالغى بيف الثقافات كزاكجالركابط فيما بينيـ كتقكية الكتركنيا، 

 مما أدل إلى تغير شكؿ ،مف فئات المجتمع خاصة فئة الشباب باعتبارىـ الفئة أكثر تأثيرا في المجتمع
السمكؾ االتصالي ألفراد مجتمع كما أدل تشكيؿ مفيـك الكاقع االفتراضي إلى تعميؽ البعد االجتماعي 

.   كظيكر نمط جديد مف التكاصؿ االجتماعي يختمؼ عف ذلؾ الذم كاف سائدا ،لمشبكة

     مف بيف أكثر المكاقع انتشارا نجد  الفايسبكؾ الذم يعتبر إحدل كسائؿ االتصاؿ الحديثة التي عرفت 
 أصبح الفايسبكؾ ،إقباال متزايدا عمييا مف مختمؼ شرائح المجتمع الجزائرم بما فييا الشباب الجامعي

بنسبة ليـ أداة ميمة لمتكاصؿ االجتماعي كالتي ساعدت عمى ربط العديد مف الناس عمى اختبلؼ أعمارىـ 
ف تبادؿ بيف أفراد مف ال ،ك جنسياتيـ ك ثقافاتيـ ك عقائدىـ أدت إلى تفعيؿ حركة التبادؿ الحر ك احتكاؾ

 كأفكار كقيـ  ،مختمؼ دكؿ العالـ ال يقتصر عمى معمكمات فحسب ك إنما  يمتد لشمؿ كؿ أشكاؿ  ثقافات
كاليكيات ىذه األخيرة التي تختمؼ دكافع استخداميا مف فرد إلى آخر بغض النظر عف آلية المتسببة في 

 الشبكة مف دكر في ليذه إذ تمعب اليكية دكرا أساسيا في مكاقع الشبكات االجتماعية ك لما ،تشكيميا
. تشكيؿ اليكية الخاصة لمستخدمييا فأصبح مفيـك اليكية إشكاال مطركحا في المجتمع االفتراضي 



جاءت ىذه كاالنسانية  ة    ك لما كانت لميكية إحدل مجاالت االىتماـ ك البحث في العمـك االجتماعي
الدراسة التي  بيف أيدينا لتبحث في اليكية عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي الفايسبكؾ لككنو احد مظاىر 

. التغير في المجتمع ك لما لو دكر كبير في إعادة تشكيؿ اليكية 

بناءا عمى ما سبؽ ذكره نسعى مف خبلؿ بحثنا ىذا إلى دراسة مكضكع اليكية االفتراضية في الفايسبكؾ 
 في كالممثؿ حيث تناكلنا في فصؿ األكؿ : فقمنا بتقسيـ الدراسة إلى ثبلث فصكؿ،لئلحاطة بيذا المكضكع

  التساؤالت التي تخدـ الدراسة عمى إيجاد إجابات ليا ، تحديد اإلشكالية: لمدراسة كالمفاىميإطار المنيجي
 المقاربة النظرية لمدراسة ، المفاىيـ األساسية لمدراسة، أىمية الدراسة،ىداؼ الدراسةا ،،فرضيات الدراسة
المجتمع كأما الفصؿ الثاني مف الجانب النظرم فقد تناكلنا فيو ماىية اليكية  .،الدراسات السابقة

أما الفصؿ الثالث فقد تناكلنا فيو .الكاقعيككذلؾ تطرقنا الى الفرؽ بيف المجتمع االفتراض  كاالفتراضي  
عنصريف أكليما شبكات التكاصؿ االجتماعي تعريفيا خصائصيا خدماتيا ك تأثيرات االيجابية كالسمبية 

. ،كعنصر الثاني اليكية االفتراضية في ظؿ مكقع الفايسبكؾ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
:لفصل األولا  
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:مقدمة الفصل  

     أنتجت التكنكلكجيا االتصالية الحديثة مجتمعات افتراضية أتاحت لمفرد إمكانية تعكيض اليكية 
استنساخ ىكيات متعددة بما أف مفيـك المجتمع لـ يعد مرتبطا بسياؽ زمني أك مكاني، بؿ بمبدأ كالحقيقية 

الثقافية، حيث أحدثت مكاقع التكاصؿ االجتماعي ضجة كالتفاعبلت المشتركة االجتماعية  كالنشاطات  
معمكماتية كاسعة كلعبت دكرا كبيرا في حياة األفراد أسيمت في تفعيؿ المشاركة لتحقيؽ رغبة كؿ فئة 

. كذلؾ البحث في إشكالية بناء اليكية ك إعادة تشكيؿ مبلمحيا عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعيكمشتركة   

     كمف خبلؿ ىذا سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى أىـ العناصر المنيجية بداية مف اإلشكالية التي عبارة 
أىمية كأىداؼ  كالفرضيات  ك  عف طريقة تصكرية لمشكمة البحث ك كذلؾ تطرقنا إلى طرح التساؤالت

. البحثكمجتمعالدراسة كصكال إلى المفاىيـ ك المنيج المتبع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلجراءات المنيجية و المفاىيمية

        :     اإلشكالية-1   

        أصبحت مسالة اليكية في الكقت الراىف مف أىـ المفاىيـ المثيرة لمجدؿ، خاصة مع ما تعرفو 
المجتمعات العربية كالمجتمع الجزائرم عمى كجو الخصكص، مف تحكالت متتالية ك متسارعة في 

ك (الغرب )مختمؼ المياديف  كما يتطمب منو مف تحديات، أماـ فكرة ضركرة االنفتاح عمى اآلخر 
كيفية المحافظة عمى ىذه اليكية،إذ ما نظرنا إلى مسالة اليكية بكصفيا ظاىرة اجتماعية فيي غير 

جامدة،كال تتطمب االنغبلؽ كالتعصب ألنيا متغيرة بتغير الثقافة، كترتكز عمى السياؽ الثقافي 
االجتماعي مف حيث المنشأ كالتككيف مما زادا التأكيد الحضارم عمى أىمية تعزيز اليكية ،في 

مختمؼ مجاالت الحياة االجتماعية مف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية حيث تصب في المجتمع، 
مف خبلؿ الشخصية ك األدكار التي نؤدييا في البيئة اإلنسانية الف عممية اكتساب اليكية تعد مف 
الكظائؼ األساسية لعممية التنشئة االجتماعية، كىي بكابة االنتماء إلى ثقافة المجتمع حيث تقـك 
بإكساب الطفؿ عناصر الثقافة،كالميارات المطمكبة لمتفاعؿ مع محيطو  كبذلؾ تحافظ التنشئة 
االجتماعية عمى كياف المجتمع كتماسكو، مف خبلؿ تحقيقيا ألىدافيا في تككيف الشخصية 

االجتماعية لمفرد ليككف منتجا كمنتميا إلى مجتمعو، كقادرا عمى المشاركة االيجابية في اإلنتاج 
المجتمعي، فاالنتماء يكجو اإلحساس باليكية المشتركة كيشكؿ كعي الفرد بأنسابو إلى جماعة ما، لغة 
كتاريخا كدينيا كقيما، ككذلؾ تعد اليكية التعبير االجتماعي ك الثقافي لعممية انتماء ك عطاء اإلنساف 
لذاتو كأنيتو الحضارية، فيي إحساس الفرد بفر دانيتو ككجكده المختمؼ عف غيره،ك ىذا االختبلؼ ىك 

ىما الماضي الذم : الذم يعرفو عمى نفسو فيتحرؾ ضمف ثقفتو، فاف اليكية تتغذل مف مصدريف
يشكؿ ركاسب اإلنساف ك كؿ ما يتعمؽ بو، كالمصدر الثاني كىك المجتمع أك البيئة االجتماعية الف 
البيئة االجتماعية تفرض عمى الفرد طريقة التفكير حسب ظركفو، فاليكية ىي امتبلؾ مرجعية ثقافية 

باإلضافة إلى قدرة الفرد عمى االندماج الداخمي، كتحقيؽ التبلـؤ ك التجانس ،إنيا جزء مف الذات 
......تتفاعؿ فييا مجمكعة مف العناصر األساسية المغة كالديف ك القيـ  

   كمف خبلؿ تحكؿ اليكية إلى عائؽ يخمؽ صراع نتيجة لتصكرات  الذات العاجزة عف إدراؾ الجديد 
كعممية التغير، باعتبار اليكية ظاىرة اجتماعية تتطكر كتتغير تبعا لمتغيرات كالتحكالت التي يشيدىا 

.دراستيا في الكقت الراىف"السكيكلكجيا "المجتمع،كىذا ما تحاكؿ   
  



        في ظؿ ما تتعرض لو المجتمعات العربية كالمجتمع الجزائرم  عمى كجو الخصكص مف 
تحكالت ك أزمات متعددة األبعاد في سياؽ  التغيرات الناتجة عف التحكالت االجتماعية كالمعرفية، كما 

يتطمب منو مف تحديات كصعكبات أماـ فكرة تبني كؿ ما ىك جديد ز مكاكبة العصر ك ضركرة 
،حيث طغت عمى اليكية عدة ظكاىر مف بينيا الحداثة ك العكلمة  (الغرب )االنفتاح عمى األخر

كتكنكلكجيا اإلعبلـ ك االتصاؿ الحديثة، أماـ ما يشيده المجتمع الجزائرم مف مظاىر التغير ىنا 
نتحدث عف الثكرة التقنية التي  أتاحت فرص عديدة لمتكاصؿ االجتماعي، إذ ال نجد أم جياز مف 

األجيزة الحديثة دكف تطبيقات التي تسمح بالتكاصؿ عبر شبكة االنترنيت،كال يمكف أف ال ننكر حقيقة 
إف مكاقع التكاصؿ االجتماعي قد عادت عمى العالـ بايجابيات عديدة قد شممت عممية التعارؼ عمى 
األصدقاء كأتاحت ىذه المكاقع فرصة ليعبر الفرد عف نفسو فيشارؾ أصدقائو أحزانو ك أفراحو،كفتحت 
مكاقع التكاصؿ االجتماعي العالـ، كأصبح قرية صغيرة حيث سمحت مف خبلؿ مستخدمييا االختيار 

بحرية ما يردكنا مف خدمات اتصالية،كقد شكمت المجتمعات االفتراضية كشبكات التكاصؿ 
التي أحدثت " اليكية االفتراضية" االجتماعي أرضية خصبة لتنامي نكع جديد مف اليكيات أطمؽ عميو

ضجة كبيرة منذ ظيكرىا، مما دعى الكثير مف العمماء ك الباحثيف إلى التخكؼ مف نتائج استخداميا 
عمى ىكية الطالب الكاقعية، باعتبارىا أرضية مناسبة لتقديـ ىكية األفراد كفؽ شركط افتراضية، كالتي 

مست جكانب منيا المغة المستخدمة، ك البيانات الشخصية، في التفاعؿ بيف المستخدميف حيث 
أحدثت انقبلب جذرم في المفاىيـ ك ممارسات النفسية كاالجتماعية لمطمبة الجامعييف،  حيث تساىـ 

الدراسة في تعميؽ البحث حكؿ اليكية االجتماعية داخؿ المنظكمة االفتراضية،  كمدل تأثير 
التكنكلكجيا االتصالية في بناء الذات حيث تركز عمى نقاط التبلقي كالتنافر الممكنة بيف مبلمح لفرد 
في الكاقع كبيف الصكرة التي يرسميا لنفسو، مف خبلؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي ككذلؾ الكشؼ 

عف أىـ اليكيات التي يجرم التركيج ليا في المكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى كجو 
الخصكص،كمعرفة مكامف القكة ك الضعؼ لدكر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في إعادة تشكيؿ ىكية 
الطالب،كىذا ما يدفعنا إلى دراسة كمناقشة مكضكع اليكية االفتراضية كانعكاسيا عمى اليكية الكاقعية 

. 
:   ما يدفع بنا إلى طرح التساؤالت التالية   

ىؿ تعتبر اليكية االفتراضية لمطمبة انعكاسا ليكيتيـ الكاقعية ؟   -  
ىؿ يعتبر التفاعؿ عبر الفايسبكؾ مجاؿ منتج ليكية جديدة ؟   -   
 )ما طبيعة اليكية التي يظير بيا الطالب الجامعي في تفاعمو عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي    - 

؟(الفايس بكؾ  



:فرضيات الدراسة-2      
:لئلجابة عف التساؤؿ المطركح ارتأينا طرح الفرضيات التالية  

. تعتبر  اليكية  االفتراضية لمطمبة الجامعيف  انعكاسا ليكيتيـ الكاقعية -  
 (الغرب  )طبيعة التفاعؿ الذم يحدث عبر مكاقع تكاصؿ االجتماعي كضركرة االنفتاح عؿ اآلخر  -

.،يؤدم إلى إنتاج مجاؿ منتج ليكية جديدة   

:أىداف الدراسة-  

. التعرؼ عمى مدل تأثير التكنكلكجيا االتصالية في بناء الذات-  

الكشؼ عف أىـ اليكيات التي يجرم التركيج ليا في الكاقع االفتراضي كفي مكاقع التكاصؿ  -
.االجتماعي عمى كجو الخصكص  

.  التعرؼ عمى الفئات التي تيتـ بمسائؿ اليكية-  

.الكشؼ عف مكامف القكة كالضعؼ لدكر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي التي تشكؿ اليكية -  

:أىمية الدراسة-  

        تساىـ الدراسة في تعميؽ البحث حكؿ اليكية االجتماعية داخؿ المنظكمة االفتراضية حيث 
في الكاقع كبيف الصكرة التي "الشباب الجامعي "تركز عمى نقاط التبلقي كالتنافر الممكنة بيف مبلمح 

يرسميا لنفسو مف خبلؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي، كالكشؼ عف أىـ اليكيات التي يجرم 
التركيج ليا في مكاقع التكاصؿ االفتراضي، عمى كجو الخصكص ك معرفة مكامف القكة كالضعؼ 

.التي تعيد تشكيؿ اليكية"الفايسبكؾ " لدكر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي  

:المفاىيم األساسية لمدراسة-3        

:مفيوم اليوية3-1  

:لغويا3-1-1  

ك يشير مفيـك اليكية إلى ما يككف بو "ىك "يشتؽ المعنى المغكم لمصطمح اليكية مف الضمير -
االتحاد بالذات ىك، أم مف حيث تشخصو : ك معناه"أؿ "،تـ كضعو كاسـ معرؼ ب "ىك"الشيء 

كتحققو في ذاتو ك تميزه عف غيره، فيك كعاء الضمير الجمعي ألم تكتؿ بشرم، كمحتكل ليذا 



رادتيا في  الضمير في نفس اآلف، بما يشممو مف قيـ كعادات كمقكمات تكيؼ كعي الجماعة كا 
.1الكجكد كالحياة داخؿ نطاؽ الحفاظ عمى كيانيا  

:اصطالحا3-1-2  

باف ىكية الشيء عينيتو ككحدتو كتشخصو كخصكصيتو ككجكده "الفارابي "     يشير 
إف اليكية منظكمة متكاممة مف المعطيات النفسية كالمادية ك ": اليكس ميكشيمي"كيعرفيا .2المنفرد

المعنكية كاالجتماعية، تنطكم عمى نسؽ المعمكمات أك العمميات المعرفية أك التكامؿ المعرفي، 
كتتميز بكحدتيا التي تتجسد في الركح الداخمية التي تنطكم عمى خاصية اإلحساس باليكية 

كالشعكر بيا،فيي كحدة مف المشاعر الداخمية التي تتمثؿ في كحدة العناصر المادية ك النفسية 
3.المتكاممة التي تجعؿ مف الشخص يتمايز عف سكاه كيشعر بكحدتو الذاتية  

اليكية بأنيا إحساس الجماعة باألصؿ "ماكس فيبر"    عرفيا عالـ االجتماع األلماني 
المشترؾ،كىي التغيرات الخارجية الشائعة، مثؿ الرمكز ك األلحاف كالعادات كتميز أصحاب اليكية 

ما عف سائر اليكيات األخرل، كتظؿ ىكيتيـ محتفظة بكجكدىا كحيكيتيا مثؿ األساطير كالقيـ 
4.كالتراث الثقافي  

 :اليوية االفتراضية3-2

اليكية االفتراضية عمى أنيا الشخصية التي يتـ إنشاؤىا مف طرؼ "الكيبكبيديا " تعرؼ مكسكعة    
المستخدـ اإلنساف الذم يعمؿ كصمة كصؿ بيف الشخص الطبيعي ك الشخص الظاىرم 

اليكية البديمة في لعبة الحياة "في بحثيا المسمى ب" كريمة عبلؽ"كما تعرفيا 5.لممستخدميف
،إف اليكية االفتراضية ىي الصكرة الذاتية التي يصنعيا المستخدـ خصيصا كيطكرىا ."الثانية

لتصبح بديمو الذم يعرؼ بيا كتفرده عف اآلخريف كتكسبو خصائص مميزة لو عف غيره في عالـ 
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الحياة الثانية، لتككف بديمة في ىذا المجتمع االفتراضي يستخدميا في تقديـ نفسو لآلخريف ك يتفاعؿ 
6.معيـ مف خبلليا  

:التعريف اإلجرائي3-2-1  
نقصد باليكية االفتراضية ىي مجمكعة المعمكمات الشخصية كالبيانات التي تككف          

الذات االلكتركنية، كاالسـ كالسف ك الجنس كالحالة االجتماعية يقدميا مستخدـ كمكاقع التكاصؿ 
.االجتماعي عمى أساس أنيا تعكس ىكيتيـ الحقيقية  

 
:اليوية االجتماعية3-3  

يتقارب مدلكؿ اليكية االجتماعية مع مدلكؿ اليكية الثقافية،بؿ ىناؾ دراسات ال تفرؽ         
إنيا مزكدة بفاعمية اجتماعية،كىي في "بارث "بيف المفيكميف كفي شاف اليكية االجتماعية يقكؿ 

رأيو ظاىرة مركزية في نظاـ العبلقات االجتماعية كتنظيـ التبادالت في كؿ مجاالت الحياة، 
نما التعرؼ عمى ما تستخدمو تمؾ  ففي تحديدىا،ال يتطمب األمر جرد كؿ سماتيا الثقافية،كا 

الجماعة مف سمات دكف األخرل مما يبرز تميزىا بيف الجماعات األخرل، كالتمايز ىنا يخص 
بظيكر ىكيات عمى حساب ىكياتيـ األخرل، كىذا كمو راجع لنكعية العبلقة بيف الجماعات 

األخرل، كالتمايز ىنا يخص بظيكر ىكيات عمى حساب ىكيات أخرل، كىذا كمو راجع لنكعية 
العبلقة بيف الجماعات، فيي حالة بناء دائـ، كدراستيا ال يتـ إال مف خبلؿ التفاعبلت 

االجتماعية التي تبرز بكضكح ما يسمى بالشعكر باالنتماء بكظيفة ىامة ىي التأكيد عمى 
7.اليكية أك رسـ حدكدىا مع غيرىا مف اليكيات األخرل، التي تميز جماعات أخرل  

:التعريف اإلجرائي3-3-1  
يمكف تعريؼ اليكية االجتماعية عبر الشبكة االجتماعية عمى أنيا مجمكعة مف السمات     

كالعكامؿ كاألىداؼ المشتركة التي تربط أفراد الجماعة في الكاقع مع أفراد الجماعة في العالـ 
.االفتراضي ك تميزىا عف باقي الجماعات كالمجتمعات األخرل  

:الطالب الجامعي3-4  

                                                             

 دراسة اثنوجغرافية نفسية افتراضية عمى مجموعة من شخصيات االفتراضيةعبلؽ كريمة،اليكية البديمة في لعبة حياة الثانية ، 6 
 .2018،سنة24،عدد8،مجمة جامعة القدس المفتكحة ألبحاث ك الدراسات التربكية النفسية ،مجمد 

دراسة في مسار اقطار و عالقاتيا بالمسان و اليوية و :المسألة الثقافية و قضايا المسان و اليويةكلد خميفة محمد العربي ، 7
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المدرسة، أك الجامعة، الكمية،أك المعيد أك :    ىك كؿ شخص ينتمي لمكاف تعميمي معيف، مثؿ
المركز ك ينتمي ليا مف اجؿ الحصكؿ عمى العمـ كامتبلؾ شيادة معترؼ بيا مف ذلؾ المكاف 

8.حتى يستطيع ممارسة حياتو العممية فيما بعد تبعا لمشيادة التي حصؿ عمييا  
:التعريف اإلجرائي3-4-1  

 ىك المتمقي أك المرسؿ إليو مف طرؼ األستاذ الذم يسعى إلى مخاطبتو ك التأثير فيو بغية 
.تحقيؽ أىداؼ مقصكدة  

 
 اإلجراءات الميدانية و الخمفية الدراسية 

نظرية الدراسة      -1     

: التفاعمية الرمزية1-1     

     إف التفاعمية الرمزية تعكد إلى أصكؿ أمريكية كتجسدت في كتابات 
جكرج "ك غيرىـ،كما إف ليا جذكر مستقمة في ألمانيا تمثمت في كتابات " الدكيف"ك"ديكم"ك"ككلي"

.التي تخضع لنظرة الفعؿ االجتماعي"  ماكس فيبر"ك" زميؿ  
 

 لقد انطمقت نظرة التفاعؿ الرمزم مف الفمسفة البرغماتية التي نشأت في أمريكا خبلؿ الثمث     
األخير مف القرف التاسع عشر، كالتي أكدت عمى أىمية الفعؿ كالعمؿ بدال مف التأكد عمى 

لتككف مصدر " جكف ديكم"أىمية التفكير كالمنطؽ ك العقؿ،كالتي أسسيا عالـ التربية الشيير
كحاكؿ "ىربرت ميد" تأثير مباشر عمى أنصار مدرسة أك نظرية التفاعمية الرمزية التي قادىا

يتبنى بصكرة كاقعية كيفية دراسة العبلقات كالسمكؾ البشرم بصكرة مرتبطة بالكاقع االجتماعي 
كالبيئة الفعمية، التي يشكميا مككف الحياة االجتماعية كالمجتمع الذم يعيش فيو األفراد ك 

.الجماعات  
 

مؤسسي ىذه النظرية كانت تتسـ " كتابات" كلقد كصؼ بعض منظرم التفاعؿ الرمزم أف    
9.بالسمككية أك االىتماـ بمدخؿ السمككي لمعبلقات كاألفعاؿ االجتماعية  

                                                             

مخبر بحث دراسات مداخمة بعنوان تعزيز قدرة الطالب الجامعي عمى تحقيق أبعاد التنمية مستدامة لالقتصاد الوطني،بف  قايد فاطيمة الزىراء،
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الذات )   إف التفاعمية الرمزية ىي مدرسة اجتماعية أمريكية تحاكؿ الربط بيف الحياة الداخمية لمفرد 
ك بيف المجتمع، كما ينطكم عميو مف نظاـ قيمي، أك أحكاـ قيمية كأخبلقية يمكف إصدارىا (ك العقؿ

.عمى الفرد الذم يككف مصدر عممية التفاعؿ مع اآلخريف  

    كمفيـك التفاعمية الرمزية يشير إلى التفاعؿ الذم ينشا بيف مختمؼ العقكؿ ك المعاني، كىذه 
ىي سمة المجتمع اإلنساني كيستند التفاعؿ عمى أساس إف الفرد يتفاعؿ مع اآلخريف في جممة 
مف األدكار ك التكقعات مف اآلخريف، كاف البلخريف  ادكار ك ليـ تكقعات مف الفرد كذلؾ مف 

اجؿ تنظيـ حياتيـ االجتماعية كحؿ مشكبلتيـ اليكمية، فالفرد يتصرؼ بكاسطة التفاعؿ الرمزم، 
كمف خبلؿ عممية التأثير كالتأثر التي تحصؿ بيف األفراد في مكاقؼ اجتماعية مختمفة، فالفرد 
عميو أف يتعمـ معاني ك غايات اآلخريف عف طريؽ المغة كأساليب التنشئة، ككيفية التصرؼ 

كالتفكير غير ذلؾ مف محتكل ثقافة المجتمع، كعمى ذلؾ فاف االتصاؿ كالتفاعؿ ك لعب األدكار 
بفاعمية يتـ عف طريؽ جممة مف الرمكز ذات داللة مشتركة لد ل أعضاء المجتمع كالثقافة 

الكاحدة كيؤكد البعض مف إف اإلنساف يعيش في عالـ مف الرمكز التي تصبح مع مركر الكقت 
10.أكثر ك أعمؽ تعقيد  

 

        كعميو فاف مستخدمي الفايسبكؾ كمف خبلؿ تفاعميـ المباشر كالمتنكع المتعدد المجاالت 
عبر الفايسبكؾ قد يكسبيـ خبرات ك قيـ ك رمكز، ذات مضاميف اجتماعية ك ثقافية كدينية، غير 

مناقضة لقيـ ك الرمكز كالمضاميف الثقافية لممجتمع األصمي، مايقكم لدييـ االنتماء كيجعميـ قادريف 
عمى االختيار في ظؿ تعدد المجاالت المتاحة كما تكسبيـ خصكصيات اجتماعية، تؤدم إلى 

تشكؿ ىكية اجتماعية جديدة تكسبيـ معاني كرمكز كقيـ ك عادات كثقافات خاصة، تجعميـ ضمف 
مجاؿ اجتماعي متميز عف المجتمع األصمي ما ينتج عنو تحطـ أك اسبلب اليكية األصمية أك 

.إعادة تشكيؿ نماذج متعددة لميكية بيف مستخدمي الفايسبكؾ  

كقد اعتمدنا عمى ىذه النظرية في دراستنا ألنيا تخدـ مكضكع دراستنا في اليكية عبر الفايسبكؾ ىذا 
األخير القائـ عمى التفاعؿ بيف األفراد،كساعدتنا ىذه النظرية كثيرا في صياغة تساؤالت الدراسة ك 

.كذا محاكر االستمارة  

:لدراسةل  و مجتمع البحثمنيجتحديد -2       
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: منيج الدراسة2-1  

     اعتمدنا عمى المنيج الكصفي ألنو يتبلءـ مع مكضكع محؿ الدراسة ،باإلضافة إلى ككف 
مستخدمي اليكية االفتراضية في الفايسبكؾ ىك مجتمع األصمي، فقد تـ اختيار عينة مف ىذا 

.المجتمع إلجراء الدراسة عمييا كتعميـ النتائج عمى المجتمع األصمي بعد نياية الدراسة  

       ييتـ المنيج الكصفي بدقة ذكر الخصائص كالمميزات لمشيء المكصكؼ، عبرا عنيا بصكرة 
كمية ككيفية ك يكثر استخداـ ىذا المنيج في الحاالت العسكرية، ككذلؾ في الدراسات اإلنسانية، 

فيما يصعب تطبيؽ المنيج التجريبي ،كيمكف تعريؼ ىذا المنيج بأنو الطريقة مف طرؽ التحميؿ ك 
التفسير بشكؿ عممي لمكصكؿ إلى أغراض محددة ،لكضعية اجتماعية معينة، أك ىك طريقة لكصؼ 
الظاىرة المدركسة ك تصكيرىا كمي، عف طريؽ جمع المعمكمات مقننة عف المشكمة ك تصنيفيا ك 

خضاعيا لمدراسة الدقيقة 11.تحميميا كا   

 :أدوات جمع البيانات2-1-1

    لكي يستطيع أم باحث لمكصكؿ إلى نتائج معينة بالنسبة لمكضكع دراستو، البد عميو استخداـ 
أدكات ك طرؽ في جمع المعمكمات كىذه األدكات ىي أدكات البحث العممي، نستخدـ في دراستنا 

.استمارة االستبياف  

كيعتبر االستبياف مف أدكات البحث األساسية شائعة االستعماؿ في العمـك اإلنسانية ك   "
االجتماعية كذلؾ لمحصكؿ عمى معمكمات دقيقة ال يستطيع الباحث مبلحظتيا بنفسو في مجاؿ 

12.البحكث  

القائمة التي يتضمنيا الباحث بسمسمة مف األسئمة التي تحضر "   كما يعرؼ االستبياف عمى انو 
بعناية لتقدـ إلى المبحكثيف، مف اجؿ الحصكؿ عمى الحقائؽ معينة كراء مكاقؼ خاصة بالمكضكع 

13.محؿ البحث  

    فاالستبياف ىك أسمكب جمع البيانات الذم يستيدؼ استشارة األفراد المبحكثيف بطريقة منيجية 
لتقديـ حقائؽ معينة، في إطار البيانات المرتبطة بمكضكع الدراسة اخترنا استمارة االستبياف، مف 
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اجؿ ضماف تحكـ أفضؿ في طرح األسئمة بيدؼ الحصكؿ عمى إجابات منظمة تكفر الجيد 
.كالكقت  

الحصكؿ عمى بيانات معينة كتعد أداة رئيسية لجمع البيانات التي تتطمبيا البحكث االجتماعية ك 
14".خاصة منيا اإلعبلمية  

كسيمة لبلتصاؿ بالمبحكثيف كاستفسارىـ كبشكؿ كاحد ك مماثؿ كىي تقنية "   كتعرؼ أيضا بأنيا 
مباشرة لتقصي المعمكمات مف األشخاص تسمح باستفسارىـ قصد الحصكؿ عمى عبلقات رياضية 

15."ك عقد مقارنات كمية  

  كليذا اعتمدنا عمى االستمارة كأداة أساسية لمبحث، في محاكلة إعدادىا إعدادا جيدا عميؾ إف 
.تغطي جميع جكانب المكضكع مف خبلؿ تعدد ك تنكع األسئمة  

:صدق االستمارة  

: تحتكم االستمارة عمى بيانات شخصية ك ثبلث محاكر يندرجكف بدكرىـ عمى مجمكعة مف األسئمة
  

.كتضـ أربعة أسئمة:البيانات الشخصية  

.يحتكم عمى سبعة أسئمة بعنكاف عادات استخداـ الطالب الجامعي لمفايسبكؾ : المحور الثاني  

كينظـ خمس عشر سؤاؿ تحت عنكاف مبلمح اليكية التي يظير بيا الطالب :المحور الثالث
.الجامعي عند استخدامو لمفيسبكؾ ك مدل تطابقيا مع شخصياتيـ الحقيقية  

.يقصد بصدؽ االستمارة مقدرتيا عمى قياس كتحقيؽ ما كضعت مف اجمو  

:مجتمع البحث و عينة الدراسة2-2  

: مجتمع البحث2-2-1  

المجتمع الذم بإمكاف الباحث )     ىك المجتمع الكمي مف المفردات كاألشياء األخرل المحدكدة
المجتمعات التي ليس باستطاعة الباحث الكصكؿ إلى )أك غير المحدكدة (تحديد حجمو الحقيقي
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مجمكع محدكد أك "أحجاميا الحقيقية نظيرا لشساعتيا كما يقصد بمجتمع البحث،كما عرفو الباحثكف 
16"غير محدكد مف المفردات، كالعناصر، الكحدات،المحددة مسبقا حيث تنصب المبلحظات  

  كمجتمع البحث في دراستنا ىك فئة أكاديمية كالمتمثمة في طمبة الدراسات العميا قسـ عمـ 
بمستغانـ، كمستخدميف لمكقع الفايسبكؾ حيث كقع " بجامعة عبد الحميد ابف باديس" االجتماع

اختيارنا عمييـ نسبة لككنيـ الشريحة المعرضة ليذه المكاقع كىذا بحكـ خصائص ىذا المكقع المتاح 
.ليذه الفئة خاصة في التككيف أكاديمي ك كذا احتياجاتيـ الشخصية  

:عينة الدراسة2-2-2  

     يعتمد الباحثكف اليـك في إجراء بحكثيـ الميدانية كغيرىا مف األبحاث األخرل عمى طريقة 
العينة المأخكذة مف مجتمع البحث حيث أف العينة ىي عبارة عف عدد محدكد مف المفردات التي 

سكؼ يتعامؿ الباحث معيا منيجيا كيسجؿ مف خبلؿ ىذا التعامؿ البيانات األكلية المطمكبة 
كيشترط في ىذا العدد أف يككف ممثبل لمجتمع البحث في الخصائص ك السمات التي يكصؼ مف 

17.خبلليا ىذا المجتمع  

   فالعينة ىي ما تـ اختياره مف طرؼ الباحث كفؽ طرؽ محددة، تمثؿ مجتمع البحث تمثيبل عمميا 
سميما، كىي الجزء المراد دراستو مف مجتمع البحث كىي أنكاع، العشكائية البسيطة، العشكائية 

المنتظمة، الطبقية، العنقكدية، القصدية، كبحسب مكضكع بحثنا ك طبيعتو تـ اختيار العينة القصدية 
حيث يتطمب منا االتجاه إلى طمبة عمـ االجتماع كعينة عمى طمبة الجامعة الذيف يممككف حساب 

فيسبكؾ  كيستخدمكف اليكية االفتراضية  كيدرجكنيا ضمف صفحاتيـ، كعينة تمثؿ مجتمع األصمي 
.الذم يتمثؿ في كؿ طالب يستخدـ الفيسبكؾ أم قمنا باختيار طبقي لطمبة جامعة مستغانـ لسنة   

كالعينة القصدية ىي العينة التي يتـ انتقاء أفرادىا بشكؿ مقصكد مف قبؿ الباحث، نظرا لتكافر 
بعض الخصائص ألكلئؾ األفراد دكف غيرىـ، لكف تمؾ الخصائص ىي مف األمكر اليامة بالنسبة 

.لمدراسة  

 

:الدراسات السابقة-3    
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:الدراسة األولى 3-1  

دراسة استكشافية عمى عينة "اليكية االفتراضية، الخصائص كاألبعاد"     دراسة بأية يكسؼ مسعكدة
مف المشتركيف في المجتمعات االفتراضية بجامعة قاصدم مرباح ،كرقمة مذكرة لنيؿ شيادة 

الماجستر في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، كتدكر إشكالية حكؿ عبلقة اليكية االفتراضية باليكية 
.الحقيقية ،ككيؼ يتفاعؿ األفراد داخؿ المجتمع االفتراضي ،كأبعاد ىذا التفاعؿ عمى الحياة الكاقعية  

    اعتمدت ىذه الدراسة عمى منيج الكصفي ،كالذم ييدؼ إلى كصؼ الظكاىر كالكقائع، كأشياء 
معينة مف خبلؿ جمع الحقائؽ كالمعمكمات كالمبلحظات الخاصة بيا ،كتندرج ىذه الدراسة ضمف 

.البحكث االستطبلعية التي تيدؼ إلى استكشاؼ الظركؼ المحيطة بالظاىرة  

     اعتمدت ىذه الدراسة عمى االستبياف الذم يككف مكجكدا عمى الخط، ضمف مياـ صفحة 
.الكيب معينة حيث قامت الباحثة بتصميـ استبياف بكاسطة خدمات مكقع مستندات جكجؿ  

   :نتائج الدراسة 

يفضؿ األفراد المبحكثيف االنضماـ إلى أكثر مف مجتمع افتراضي كما أنيـ يفضمكف المجتمعات -
 االفتراضية ذات البعديف العربي ك العالمي كذات الطابعيف الثقافي ك العاـ؛

أف االنضماـ إلى المجتمعات االفتراضية كاف بدافع الحكار كتبادؿ اآلراء بالدرجة األكلى؛-  

تمثؿ اليكية االفتراضية عند أغمبية األفراد انعكاسا ليكيتيـ الحقيقية  كىك ما يفسر تصريحيـ -
 ببيانيـ الحقيقية حكؿ السف كالجنس كالمكصفات؛

ىناؾ عكامؿ تزيد مف فاعمية األفراد داخؿ المجتمعات االفتراضية كتزيد مف تمسكيـ بيا؛-  

يرل الغالبية أنيـ عف طريؽ اليكية االفتراضية يككف أكثر تفاعبل كنشاط ك مشاركة كأحسف -
.تصرفا في المجتمع االفتراضي  

:الدراسة الثانية3-2  

عبد "     كمف الدرسات الميتمة بمسالة اليكية في عبلقتيا باألنظمة الرقمية، نذكر دراسة الباحث 
اليكيات االفتراضية في المجتمعات "تحت عنكاف 2017، كنشرت في كتاب سنة "الحكيـ احميف

تناكؿ الكتاب في فصمو األكؿ ك ".أم دكر مكاقع تكاصؿ االجتماعي في تشكيؿ اليكية؟" العربية
الثاني مقاربة مفاىمية تـ خبلليا التعرض لتعريفات اليكية ، كمكاقع التكاصؿ االجتماعي، كقد 



تضمف الفصؿ الثالث دراسة تطبيقية حكؿ الدكر اإلعبلمي لمكاقع التكاصؿ االجتماعي في تشكيؿ 
ىكية المجتمعات العربية اإلسبلمية، كتمثمت ابرز نتائج ىذه الدراسة في تصاعد الحديث عف اليكية 

مع ظيكر العكلمة ك انتشارىا في مجاالت الحياة جميعيا، ككذلؾ ارتباطيا بالشعكر بالخطر 
الخارجي، كالحاجة إلى اإلصبلح الداخمي كالبحث عف كيفية الخركج مف التخمؼ، كما أشارت 

.الدراسة إلى تضارب لدل العمماء كالمفكريف في تحديد مقكمات اليكية ك تعريفاتيا  

:وقدم الكاتب جممة من التوصيات   

إجراء دراسة شاممة بشاف كيفية التعامؿ مع كسائؿ التكاصؿ االجتماعي؛-  

.التحكؿ مف ثقافة االستيبلؾ إلى ثقافة اإلنتاج-  

:الدراسة الثالثة3-3  

".اليكية الثقافية مف خبلؿ الصحافة االلكتركنية"   سعاد كلد جاب هللا   

.2005أكت 31 إلى 2004 سبتمبر01دراسة كصفية لعينة مف الصحؼ االلكتركنية العربية مف  

     كىي مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـك اإلعبلـ ك االتصاؿ، حيث تمحكرت 
إشكالية الدراسة حكؿ اليكية الثقافية العربية التي نمت كازدىرت بمركر األزمنة ك العصكر ،كىي 
تكاجو كاحدة مف تحديتيا فيي تقؼ مف جية في كجو المد العالمي الذم يؤسس إلى ثقافة ككنية 

.تحتكم العالـ  

    كالصحيفة االلكتركنية ك انطبلقا مف االنترنيت بشكؿ رسمي، فإنيا تعتبر انعكاسا شامبل لكاقع 
إعبلـ عصر العكلمة ،كما يستكعبو مف تحديات ثقافية السيما ما يتعمؽ ما يمكف أف تؤديو في إطار 

:الحفاظ عمى اليكيات الثقافية ،حيث كانت اإلشكالية العامة لمدراسة كما يمي   

 كيف تجمت اليوية الثقافية العربية في الصحف االلكترونية؟

:      كقد اندرجت تحتيا جممة مف التساؤالت التالية  

ماىك كاقع الصحافة االلكتركنية العربية؟-  

ىؿ تمكنت الصحؼ العربية مف التكيؼ مع كسيطيا الجديد؟-  

ماهي التحديات اليت تواجه اهلوية الثقافية العربية؟-  



ىؿ أسس العرب فكريا لعمميات االحتكاؾ التي تشيدىا ىكيات العالـ الثقافية العربية؟-  

   كقد كانت الدراسة تيدؼ إلى مدل اضطبلع بدكر الصحافة االلكتركنية في الحفاظ عمى اليكية 
الثقافية العربية، الكقكؼ عمى مدل استجابة الصحافة االلكتركنية العربية لمتحديات الثقافية التي 

.نتجت عمى انتشار المظاىر الثقافية لمعكلمة  

      كقد شممت الدراسة جانب نظرم ك تطبيقي، أما النظرم يتككف مف فصؿ حكؿ الكظيفة 
الثقافية لكسائؿ اإلعبلـ في عصر العكلمة، أما الفصؿ الثاني فقد تطرؽ إلى اليكية الثقافية العربية 

فقد تطرؽ في فصؿ األكؿ إلى شكؿ الصحؼ : ك تحديات عصر المعمكمات أما الجانب التطبيقي
أما الفصؿ الثاني فتمحكر حكؿ ....االلكتركنية العربية مف ناحية الخدمات كاألركاف ك الصكر 

.اليكية الثقافية العربية  

    كأما عينة البحث فقد اعتمدت الباحثة عمى العينة الطبقية كتـ اختيار العينة كفقا لؤلسمكب 
 صحيفة الكتركنية عربية تمت متابعة كدراسة محتكياتيا الثقافية خبلؿ 22القصدم حيث تـ اختيار

.2005 اكت31 الى2004سبتمبر01الفترة   

الذم اعتمدتو الباحثة في الدراسة ىك المنيج المسحي مستعممة تحميؿ :    كأما منيج الدراسة
. المحتكل  

:                                                   أما نتائج الدراسة فكان تمخيصيا كما يمي  

تكصمت الباحثة أف الصحؼ االلكتركنية العربية في مراحمو األكلى مف عمميات التأقمـ مع الكسيط -
 االلكتركني الجديد؛

تتجمى اليكية العربية بشكؿ رئيسي في الديف اإلسبلمي لمغة العربية؛-  

تكاجو اليكية العربية جممة مف التحديات التي تتعرض ليا كؿ اليكيات في العالـ ك المتمثمة في 
.العكلمة  

تبرز الصحؼ االلكتركنية العربية مبلمح الخصكصية الثقافية بشكؿ ضعيؼ؛-  

.ال تساىـ مكاضيع اإلبداع الثقافي بالشكؿ الكافي في الحفاظ عمى اليكية الثقافية العربية-  

:تقيم الدراسة-  



تعطي ىذه الدراسة نظرة عف اليكية مف خبلؿ المكاقع اإلخبارية كاإلعبلمية كذلؾ نظرا لمدكر الذم 
تمعبو ىذه المكاقع في تشكيؿ ىكية مستخدـ أك إعادة تشكيميا، حيث نرل أنيا ركزت عمى مساىمة 

.ىذه الصحؼ في تشكيؿ اليكية لدل الفرد  

:الدراسة الرابعة3-4  

كيتعمؽ مكضكع بحثو تأثير كسائؿ اإلعبلـ عمى تشكيؿ اليكيات في ظؿ " عمي احمد الطراح
التطكرات التكنكلكجية الحديثة في مجاؿ االتصاؿ، محكال إجراء مراجعة نقدية لبلتجاىات التي 
تؤسس لكظائؼ كسائؿ اإلعبلـ ك تكنكلكجيا االتصاؿ ثقافيا، مقترحا طرؽ جديدة لفيـ العبلقات 

.القائمة بيف كسائؿ اإلعبلـ كاليكيات الثقافية  

:كينطمؽ في ذلؾ مف اإلشكالية التالية  

ىؿ تقـك تكنكلكجيا االتصاؿ الجديدة بشكؿ تمقائيا بإحداث إشكاؿ جديدة مف الكعي الكطني ،ك 
:اليكيات الثقافية ك التي حاكؿ اإلجابة عمييا مف خبلؿ تفكيكيا إلى التساؤالت التالية  

ىؿ يؤثر اإلعبلـ عمى درجة الكالء ك االنتماء لممتمقي تجاه كطنيتو كىكيتو؟-  

ىؿ أف عكلمة اإلعبلـ مسؤكلة عمى إعادة رسـ خرائط الثقافية المحددة كطنيا؟-  

كىؿ أف تقنيات المعمكمات الحديثة تقكد الجماعات متخطية لمحدكد الكطنية متعاطفة ك متناسقة -
 مع بعضيا البعض؟

ىؿ تساىـ كسائؿ اإلعبلـ ك االتصاؿ المحمية في تمتيف اإلحساس باليكية الثقافية ك الكعي -
 الكطني؟

    كقد استخدـ الباحث المبلحظة العممية ،كأداة لمبحث حيث عمؿ مف خبلليا عمى البحث في 
درجة تأثير كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ، بفعؿ الثكرة التكنكلكجية كما قدـ مف جية ثانية عرضا 

لبلتجاىات التي أسست الدكار تكنكلكجيا االتصاؿ ككسائؿ اإلعبلـ مف خبلؿ إجراء مقارنات بيف 
.ما تكصمت إليو مف نتائج  

 :كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية

 .تساىـ تكنكلكجيا االتصاؿ ك اإلعبلـ في إيجاد كعي جديد



أف العبلقة بيف اإلعبلـ ك اليكيات الثقافية ىي أكثر تعقيدا مما يذىب إليو أتباع مركزية اإلعبلـ ك -
 اتجاىاتيـ؛

تعتبر كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ ما في ظؿ ما تتيحو التكنكلكجيا الحديثة كاحدة مف اإلجراءات -
 الكثيرة المعقدة في تشكيؿ اليكيات الثقافية؛

إف كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ، ال تؤدم بشكؿ ألي تمقائي، إلى إنشاء أشكاؿ جديدة مف اليكية -
الثقافية  ذلؾ أنيا ال تعد سكل عامبل ال يمكنو التأثير في تشكيؿ اليكية الثقافية  إال بالعمؿ  رفقة 

عكامؿ أخرل كثيرة قد تكصؿ الباحث إلى أف كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ في ظؿ ما عرفتو مف تغيرات 
بفعؿ التطكرات التكنكلكجية الحديثة، تساىـ في تشكيؿ كا عادة تشكيؿ اليكية الثقافية، إال أف ذلؾ يظؿ 

 .مرتبطا بشكؿ رئيسي بجممة مف اإلجراءات األخرل التي ال يجب إغفاليا

 :تقيم الدراسة-

    تناكؿ ت الدراسة مكضكع اليكية كدكر ك سائؿ االتصاؿ في تشكيميا بنكع مف العمكمية فيما 
قمنا في دراستنا ،بتعميؽ النظر في دكر الفايسبكؾ في تشكيؿ ىكية لمستخدمي ىذه الكسيمة مف 

.الشباب عمى كجو الخصكص  

:الدراسات األجنبية3-5  

: الدراسة االولى3-5-1

Milissa Meleombe 

(women’s perception of Identity Construction of facebook) 

في ىذه الدراسة ركزت الباحثة عمى الطرؽ التي تستخدميا المرأة لبناء ىكياتيـ عمى شبكة   
الفايسبكؾ، كمحاكلة فيـ طريقة تفكير المرأة أثناء تشكيؿ ىكيتيا عمى شبكة التكاصؿ االجتماعي 

  :ك انطمقت مف إشكالية التاليةFacebookالفايسبكؾ 

 كيؼ تشكؿ المرأة ىكيتيا عمى شبكة الفايسبكؾ؟

 :ك اندرجت تحت ىذه اإلشكالية التساؤالت التالية

 ماىي العكامؿ التي تدفع المرأة في اختيار المعمكمات الخاصة بيـ عمى الممؼ الشخصي الفايسبكؾ؟-

ىؿ سمكؾ مستخدمي الفايسبكؾ يؤثر عمى ىكية المرأة؟     -  



   كقد استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكيفي كاستعممت أداة المقابمة نصؼ مكجية ك قد 
قامت الباحثة بنشر الرسالة إلى مستخدمات الفايسبكؾ لئلتاحة ليف ؼ رغبتيف بالمشاركة، فتمت 
المقاببلت كجيا لكجو فيما يخص المشاركات التي يقطف في نفس المنطقة أما بالنسبة لممشاركات 

.التي يعشف في المناطؽ بعيدة فقد تمت المقابمة عف طريؽ مكالمة ىاتفية  

 سنة مف 34سنة ك18   أما بالنسبة لمعينة عشكائية تستيدؼ المرأة التي تتراكح أعمارىف ما بيف
.(...اختبلؼ في المينة،المكقع الجغرافي،االنتماء الديني،حالة اجتماعية،خمفية ثقافية)مختمؼ   

  بعد دراسة طرؽ المرأة في بناء اليكية ك إستراتجية تقديـ الذات في الفايسبكؾ، كجدت أف المرأة  
.لدييا الكعي في عممية تشكيؿ اليكية عمى شبكة الفايسبكؾ  

   يتـ تشكيؿ ىكية المرأة عمى شبكة الفايسبكؾ بناء عمى مزيج بيف دكريف االجتماعي ،ك الميني 
مما يجعؿ المرأة تشكؿ ىكيتيا تجعميا مناسبة مينيا يرجع ذلؾ إلى حقيقة أف أصبح الفايسبكؾ 

الفضاء الميني حيث أرباب العمؿ ك المينييف المكارد البشرية يمكف اطمئناف عمى المكظفيف مف 
.خبلؿ الفايسبكؾ  

:الدراسة الثانية3-5-2  

Alessandro acquisti(Information Revelation and privacy in online 

social Networks  the facebook case. 

    في ىذه الدراسة قاما الباحثاف باختيار مدل صحة المعمكمات التي قدمت عمى شبكة 
االجتماعية الفايسبكؾ عمى االنترنيت  كتحميؿ سمكؾ المستخدميف عمى شبكة االنترنيت، كقد 

 مف جميع التخصصات، كمف 2009أجريت الدراسة عمى عينة مف طمبة جامعة تكساس األمريكية
:النتائج التي تكصؿ إلييا الباحثاف  

فقط مف اسماء % 11أسماء حقيقية لممستخدميف، ك89%مف حيث االسـ كجدكا أف نسبة-
 افتراضية؛

،الشير،السنة)مف المستخدميف، الذيف يحددكف تاريخ الميبلد بالكامؿ98.5%- (اليـك  

:   تقيم الدراسة   



   تعطي ىذه الدراسة نظرة عف ىكية الطمبة مف خبلؿ شبكة الفايسبكؾ كذلؾ نظرا لمدكر الذم 
يمعبو ىذا المكقع في تشكيؿ اليكية، حيث نرل أف الباحثاف ركزا عمى مدل صحة المعمكمات 

.الخاصة المقدمة مف طرؼ الطمبة عمى شبكة الفايسبكؾ ك تحميؿ سمككيـ كمستخدميف ليذه الشبكة  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:خبلصة الفصؿ  

       نعرض في الفصؿ األكؿ اإلطار المنيجي ك المفاىيمي لمدراسة، حيث حددنا اإلشكالية المحكرية 
مف خبلؿ طرح التساؤالت،كعمى أساسيا تـ صياغة الفرضيات، ثـ تطرقنا إلى أىداؼ كأىمية الدراسة التي 

تبحث في صراع اليكية في الكاقعيف الحقيقي ك االفتراضي، كذلؾ تطرقنا إلى تحديد بعض المفاىيـ 
األساسية لمدراسة، إذ عرضنا المفيكمات ك تعريفات التي صاغيا العمماء ك الباحثكف عف مصطمح 
اليكية، سكاء كانت كاقعية أك افتراضية كمحاكلة تقريب التحديد أك المعنى اإلجرائي، الذم يسمح 

باستخداميا في األطر النظرية ك التطبيقية، كما اعتمدنا عمى مقاربة النظرية التي رأينيا تخدـ الدراسة 
التفاعمية الرمزية، كتندرج ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية التحميمية التي تجمع البيانات، فقد استعنا 
بالمنيج الكصفي ك نحدد بعدىا األدكات المنيجية المناسبة ك قد اعتمدنا عمى االستمارة في جمع بيانات 

الدراسة،كقمنا باستعانة عمى الدارسات السابقة كتعرفنا عمى نتائجيا مف اجؿ دعـ فكرتنا ك تصكرنا لمدراسة 
.المبحكث فييا  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

:الــفـــصل الــثــانـــي  
اليـوية االفتراضية و انـعكاسيا عمى 
اليـوية االجـتماعية لدى الطـالب 

 الجــامعي
 

 

 

 

 

 

 



 

اليوية االفتراضية و انعكاسيا عمى اليوية  االجتماعية لدى طالب الجامعي:الفصل الثاني  

 مقدمة الفصل

 اليوية و المجتمع االفتراضي

.ماىية اليكية ك أبعادىا-1  

.أنكاع اليكية كمككناتيا-2  

.الفرؽ بيف المجتمع االفتراضي ك المجتمع الكاقعي -3  

.مواقع التواصل االجتماعي وواقع بناء الذاتي لميوية  

.ماىية مكاقع التكاصؿ االجتماعي-1  

.خصائص ك مميزات مكاقع  تكاصؿ االجتماعي-2  

.نشأة الفايسبكؾ ك خصائصو-3  

 الفايسبوك و اليوية االفتراضية

.نشأة الفايسبكؾ ك ماىيتو-1  

.اليكية االفتراضية خصائص ك أبعاد-2  

أثر مكقع الفايسبكؾ عمى ىكية الطالب االجتماعية-3  

 خبلصة الفصؿ

 

 

 



 

:مقدمة الفصل  

       يعتبر مفيـك اليكية مف المفاىيـ المترامية األطراؼ بيف العديد مف العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، 
بدءا مف االنتركبكلكجيا إلى عمـ النفس، إلى السياسة إلى عمـ االجتماع ك غيرىا ـ العمـك األخرل، ك ما 

، كاختبلؼ التعاريؼ كاآلراء في العديد مف محددات ىذا  يبرر تعدد المقاربات النظرية ليذا المفيـك
، كيرجع ذلؾ طبعا إلى اختبلؼ الخمفيات الفكرية ك مجاالتيا، لذلؾ حاكلنا عرض مقاربة  المفيـك

سكيكلكجية لمفيـك اليكية كتسميط الضكء عميو، كأىمية دراستيا ،كما تطرقنا إلى العديد مف العناصر التي 
نراىا تخدـ المكضكع مف اجؿ تقريب المفيـك ،ككنو متغيرا أساسيا في مكضكع الدراسة ،كما تطرقنا كذلؾ 

في ىذا الفصؿ إلى المجتمع االفتراضي ككنو يخدـ دراستنا فقمنا بعرض تعريفيا كالفرؽ بينيا كبيف       
المجتمع الكاقعي، حيث تناكلنا ىذيف العنصريف ليككف لنا تراثا معرفيا كسندا في تحميؿ ك مناقشة نتائج 

.ىذه الدراسة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اليوية و المجتمع االفتراضي  

ماىية اليوية و أبعادىا -1        

 :مفوم اليوية 1-1

       تعد اليكية مف المفاىيـ التي تضخمت بشأنيا المقاربات ك الدراسات، ك ىك أمر يعكد إلى تناثر 
ىذا المفيـك عمى ضفاؼ تخصصات عدة داخؿ حقؿ العمـك اإلنسانية مف االنثركبكلكجيا إلى 

السكسيكلكجي، كمف السيككلكجية إلى عمـك السياسة، الشيء الذم يجعؿ مف كؿ محاكلة لحصره ضربا 
. مف المجازفة الفكرية المفتكحة عمى االحتماالت كافة

: اليوية لغة1-1-1

في الفرنسية، كىك مف أصؿ التيني ك identité ك  identity       يقابؿ مصطمح اليكية العربي كممة
 18يعني الشيء نفسو،أك الشيء الذم ىك ماىك عميو، أم أف الشيء ليا لطبيعة نفسيا ال لمشيء اآلخر

 19.كتعني بأنيا حقيقة الشيء مف حيث تميزىا مف غيرىا ك تسمى أيضا ىكية الذات

كلغكيا فاف المعاجـ العربية كالمصباح المنير، كالقامكس المحيط، كلساف العرب، تخمك مف ىذا     -
أم سقط مف عؿ، أك يككف معناىا البئر " ىكل"المصطمح الحديث إذا ال تتجاكز ككنيا مستقاة مف الفعؿ

ضمير المفرد الغائب، المعرؼ بأداة التعريؼ " ىك"لقعر، كاف لفظ ىكية مصدر صناعي مركب مف 
 20"ة"المشددة ك عبلمة التأنيث " اؿ م"،كمف البلحقة المتمثمة في "اؿ"

اليكية في الفمسفة حقيقة : " في المغة نجد أف معجـ الكسيط أشار إلى أف:بالنسبة لمفيوم اليوية     -
الشيء أك الشخص التي تميز عف غيره، أك ىي بطاقة يثبت فييا اسـ الشخص كجنسيتو ،كمكلده كعممو، 

 21.،كتسمى البطاقة الشخصية أيضا

                                                             

اليـك htp://www.ta3lime.com/motada/archive/index.php/t-13058.html فاضؿ رضكاف،حمدـ.
  12:15.18الساعة 10/07/2020
24صمرجع سبق ذكره ،عمي سعيد اسماعيؿ  19  
85،ص2000،مصر،طبعة ب،سنةمجمع المغة العربية ،المعجم الوجيز ،الييئة العامة لشؤون المطابع األميرية   20  
1039مجمع المغة العربية ،المعجـ الكسيط ،مكتبة صحكة المنكفية ،طبعة ب ،ص  21  



الحقيقة المطمقة المشتممة عمى الحقائؽ : "يعرف الجرجاني اليوية بأنيا"التعريفات"وفي كتابو       - 
 22."اشتماؿ النكاة عمى الشجرة في الغيب المطمؽ

 فتعني تماثؿ المقكمات ،أك الصفات األساسية في حاالت مختمفة أما في المغة االنجميزية       - 
،كظركؼ متباينة، كبذلؾ تشير إلى الشكؿ التجمعي أك الكؿ المركب مف  مجمكعة الصفات التي تككف 

 23.الحقيقة المكضكعية لشيء ما، كالتي بكاسطتيا يمكف معرفة ىذا الشيء ،كغيره عمى كجو التحديد

كبناء عمى ذلؾ استخدـ المفظ ليدؿ عمى اإلحساس العميؽ ،كالمتكاصؿ لئلنساف بنفسو ك ماضيو       -
. ك حاضره ك مستقبمو ك المستمد مف مشاعره ك معتقداتو ك أفكاره

: اليوية اصطالحا1-1-2

 كيكصؼ منذ أرسطك بأنو ظاىرة بقاء الشيء نفسو ،أك الفمسفةنشأ مفيـك اليكية باألصؿ مف      - 
المكضكع ذاتو ،أك المفيـك نفسو عمى حالو، كبالطبع فاف اليكية بالمعنى الميتافيريقي الصاـر ال يمكف أف 

تكجد في كاقع دائـ التحكؿ زمنيا كمكانيا، ،كىكذا يمكف لممرء أف ينظر لميكية عمى أنيا مجمكع سماتو 
 24.المميزة ك الدائمة التي تميزه بكصفو مخمكؽ ال تخطئو العيف

كياف يجمع بيف انتماءات متكاممة، كىكية المجتمع تمنح أفراده :"تعرف اليوية اصطالحا بأنيا       -
مشاعر األمف كاالستقرار ك الطمأنينة، فاليكية القكمية تمنح أبناء األمة الشعكر بالثقة ك األمف ك 

االستقرار، كفي الكقت الذم يككف فيو المجتمع متعددا بانتماءات كفئات كجماعات عرقية أك دينية أك 
سياسية أك اجتماعية، يتكجب عمى السياسيف العمؿ عمى دمج ىذه االنتماءات المتنكعة مف اجؿ الكصكؿ 

إلى ىكية مشتركة تمثؿ مصالح الجماعة بانتماءاتيا الطبيعية المختمفة ، فاليكية المشتركة ال تعني 
بالضركرة إزالة االنتماءات الفرعية بقدر ما تعني ضماف عدـ التضارب بيف اليكية المشتركة ك اليكية 

الفردية أما عف أراء المفكريف حكؿ مفيـك اليكية فيبلحظ أف األمر ال يختمؼ كثيرا ك أف كاف يتصؼ بأنيا 
 : أكثر تحديدا ألنو يرتبط بالبعد الثقافي اك االجتماعي لممصطمح ك عميو

                                                             

13،ص1938 ،،مكتبة مصطفى البابي الحمبي،القاىرة ،لتعريفاتالجرجاني الشريؼ عمي بف محمد،ا  22  

35ص"ب"،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ط ثقافة العربية اإلسالمية بين التأليف و التدريسرشدم احمد طعيمة،  23  
 ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات "اليوية و تشتتيا في حياة ايريكاريكسون و أعمالو"البحث عن اليوية: بيتر ككزاف،تر،سامر جميؿ رضكاف 

1،2010،93،طبعة  24  



مف أىـ السمات المميزة لممجتمع فيي التي تجسد الطمكحات المستقبمية في المجتمع  :تعد اليوية-      
ك تبرز معالـ التطكر في سمكؾ األفراد ك انجازاتيـ في المجبلت المختمفة بؿ تنطكم عمى المبادئ كالقيـ 
 25التي تدفع اإلنساف إلى تحقيؽ غايات معينة لـ ليا مف أىمية في تشكيؿ الشخصية الفردية ك المجتمعية 

كفي قامكس العمـك السمككية تعرؼ اليكية بأنيا حالة تماثؿ في الصفة المميزة ك شعكر الفرد      -
 26.بكجكده في العالـ ك مف خبلؿ ذالؾ  يقيـ الفرد نفسو 

 بأنيا الشيء ىك نفسو كليس شيئا آخر ك يعرفيا عبد الرحماف العيسكم :و يعرفيا قاموس أكسفورد   -
بأنيا شعكر الشخص بأنو نفسو نتيجة اتساؽ مشاعره ك استمرارية أىدافو كمقاصده ك تسمؿ ذكرياتو ك 

 27.اتصاؿ ماضيو بحاضره ك مستقبمو 

إف اليكية ىي مجمكعة الصفات التي تبلـز شيئا اك شخصا ما ك ىذا ما أشير إليو القكلفي مفيـك    - 
 28. اليكية بأنيا حقيقة الشخص المتضمنة صفاتو الجكىرية ،كالتي تميزه ك تجعؿ لو ذات مستقمة 

بأنيا جممة المعالـ المميزة لمشيء التي تجعمو ىك  ،بحيث  :فقد عرف سعيد إسماعيل عمي اليوية      -
ال تخطا في تمييزه عف غيره مف األشياء ك ثقافتو كانساف شخصيتو المميزة لو فمو نسقو القيـ كمعتقداتو 

 29.  كعادتو السمككية كميكلو ك اتجاىاتو ك ثقافاتو ك ىكذا الشأف بالنسبة لؤلمـ ك الشعكب

الشيء ثكراتو التي ال تتجدد كال تتغير ك تتجمى كتفصح  :كما أشار محمد عمارة إلى أن اليوية-     
عف ذاتيا دكف أف تخمي مكانتيا لنقيضيا طالما بقيت الذات عمى قيد الحياة فيي كالبصمة بالنسبة إلنساف 

يتميز بيا عف غيره ك تتجدد فاعميتيا ك يتجمى كجييا كمما أزيمت مف فكقيا طكارئ الطمس إلييا الشفرة 
التي يمكف لمفرد عف طريقيا أف يعرؼ نفسو في عبلقتو بالجماعة االجتماعية كالتي ينتمي إلييا ك التي 

 30 .عف طريقيا يتعرؼ عيو اآلخركف باعتباره منتميا لتمؾ الجماعة

                                                             

19،ص1996،دار المستقبؿ العربي ،القاىرة ،،الفكر العربي بين الخصوصية و الكونية  محمكد أميف العالـ  25  

معيد الدراسات العميا  لمطفكلة ،جامعة عيف ،(رسالة ماجيستير)ادراك  اليوية القومية لدى الطفل المصري حسيف عصاـ حسيف احمد ، 26
  13،ص1991شمس،القاىرة،مصر،

16،ص2002،دار المعارؼ الجامعية ،االسكندرية،مصر،نظريات الشخصية  عبد الرحماف العسيكم ، 27  
71،ص2000،عالـ الكتب،القاىرة ،مصر،دور التعميم في تعزيز االنتماء خضر لطيفة إبراىيـ، 28  
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 06،القاىرة،دار النيضة مصر،ص32،عدد"في التنوير االسالمي"،مخاطر العولمة عمى اليوية الثقافية سمسمة محمد عمارة



مفيـك اجتماعي نفسي يشير إلى كيفية إدراؾ شعب ما لذاتو ك :وأشار احد الباحثين إلى أن اليوية     -
كيفية تمايزه عف اآلخريف ك ىي تستند إلى مسممات ثقافية عامة مرتبطة تاريخيا بقيمة اجتماعية ك 

31.سياسية ك اقتصادية لممجتمع  

         كيتقارب مفيـك اليكية في الغرب مف مفيكميا لدل العرب فقد عرفيا بعض المغرييف أنيا تعبر 
عف الشعكر بمجمكعة مف السمات الثقافية لمجماعة كالميؿ إلى ربط الشخص لمبيئة االجتماعية التي 

.ينتمي إلييا ك بتالي تميزه عف غيره مف الجماعات ك المجتمعات األخرل   

  :أبعاد اليوية -1-2

:   البعد السيكولوجي لميوية  1-2-1  

تتشكؿ ىكية الفرد مف خبلؿ تطكر التاريخي لشخص ما بيا يتكفر مف تككيف  في المغة ك العادات       
باإلضافة إلى تدريبات أساسية لضبط السمكؾ ك إشباع الحاجات كاألدكار التي يقـك بيا في إطار 

.المنظكمة الثقافية لممجتمع   

        كمف ىذا المنطمؽ يرل اريؾ سكف  اليكية أنيا المجمكع الكمي لخبرات الفرد ك تتككف مف 
عنصريف ىما اليكية األنا ك ىكية الذات ك ترجع ىكية األنا إلى تحقيؽ االلتزاـ  في بعض النكاحي 

كالعمؿ ك القيـ اإليديكلكجية كالسياسة ك الديف ك فمسفة الفرد لحياتو أما ىكية الذات فترجع إلى إدراؾ 
.  الشخص الدكار االجتماعية ك لميكية بعداف البعد االيدكلكجي  ك البعد االجتماعي  

    فترتبط اليكية بالعامؿ السيككلكجي الذم يصعب فصمو عما ىك اجتماعي الف الفصؿ بيف السمكؾ 
شخصية الفرد ك معاشو النفسي ىك داللة عمى كجكد خمؿ في التكازف التفسير التكيؼ االجتماعي فقد حدد 

:مارشيا   

ك فييا يقضي الفرد كقتا فعاال لتحديد ىدفو مف الحياة ك اعتبار الذات ك القيـ التي : تحقيق اليوية -أ
.يؤمف بيا ك تعيد شخصي لمكفاح في سبيؿ الكصكؿ إلى األىداؼ التي يؤمف بيا   

حيث يعاني الفرد مف أزمة اليكية ك ليس بديو تعيد لخطة ما أك ىدؼ يحققو في : تشتت اليوية -ب
.حياتو  أك إرساء مبادئ عامة   

. كتعني الشخص الذم ال يتعيد بشيء محدد يمتـز بو ليس لديو إحساس بأزمة ىكية: انغالق اليوية - ج  

                                                             

110،ص2001، خريؼ 3 ع1،مجمد،اليوية الثقافية العربية في عالم متغير،مجمة الطفولة و التنمية محمد ابراىيـ عيد 31  



ك تمثؿ ميؿ الفرد إلى البحث عف ىكيتو الشخصية ك محاكلة التكاصؿ إلى ذالؾ مع : تعميق اليوية - د
. ة32عدـ القدرة عمى الكصكؿ إلى حؿ الزمتو الشخصي  

: البعد السوسيولوجي لميوية 1-2-2  

         يتمثؿ في معيارية الثقافة ك رمزيتيا حيث يتميز الترابط اإلنساني عف غيره مف أنكاع الترابط 
األخرل بخاصية معيارية إذ يعيش الفرد حياة اجتماعية ترابطية ىذه الخاصية المعيارية المتمثمة في الثقافة 
بمعنى أف الفرد ال يكلد مزكدا بالمعايير ك األنماط الثقافية السائدة في مجتمعو ك إنما يكتسبيا مف اآلخريف 

.ك تنتقؿ مف جيؿ إلى أخر بكاسطة العبلقات االجتماعية كما أنيا تتميز بالطابع التراكمي   

    ك مف ىذا المنطمؽ فالمعاير االجتماعية ىي كؿ ما مف شأنو ضبط ك تنظيـ السمكؾ ك العبلقات ك 
التفاعبلت داخؿ الجماعة ك المجتمع مف عناصر ك مككنات ثقافية اجتماعية ك التي يمكف أف تتغير مف 
بيئة إلى أخرل ك مف فترة تاريخية إلى أخرل  مما قد يحدث أشكاؿ مختمفة مف المشكبلت ك الصراعات ك 

.عمى مستكيات عدة بيف  أفراد ك جماعات ك قيـ المحصبلت الكمية لمتغير االجتماعي في الجزائر   

    ك يرل بعض الباحثيف أف الديانة اإلسبلمية في الجزائر ليس ليا المعيار األكؿ لمسمكؾ ك يستندكف 
لدعـ مكقفيـ بالقكؿ أف مجتمع شماؿ إفريقيا ىك مجتمع بربرم كمنيا الجزائر إذ سمحكا لمفتحات اإلسبلمية 

ك الديف اإلسبلمي باالستقرار فييا ك االنتشار بدكف حدكث حركب أك نزاعات بينيـ ك بيف العرب 
المسمميف إذ أضحت الديانة اإلسبلمية في المجتمع الجزائرم معطى اجتماعي كاسع االنتشار ال يمكف 

33.إىمالو أك إنكاره في  الكاقع السمككي ك الممارسات االجتماعية ك الدينية   

    كذالؾ فإف اإلرث التاريخي يمثؿ عنصرا ميما ،كجكىريا ألنو يحدد لنا مف نحف ك بذالؾ فاف اليكية  
تكضح لنا  كؿ أنكاع النمطية مثؿ العرؽ، ك الجنس ك النكع ك الطبقة ك الطائفة ك الديف ك الثقافة ك يمكف 

القكؿ أف لميكية كجياف الكجو األكؿ أصمي،ك الثاني بدائي معطى مصنكع  مختار بيكية ذاتية، ك 
34.المكضكعية ك الشخصية االجتماعية، ك يستطيع الشخص امتبلؾ تشكيمة كاسعة مف اليكيات الممكنة   

                                                             

124،125،ص ص،1988المؤسسة الكطنية لمكتاب،:،الجزائر(من منظور االنثروبولوجيا النفسية)سمات الشخصية الجزائريةاحمد بف نعماف،  32  
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    ك أف كاف البعض يرل صعكبة تحديد اليكية عمى صعيد الكاقع فاف بعض آخر  عنده اليكية 
مصطمحا ايدكلكجيا بمعنى أنيا تنتمي إلى منظكمة راسخة مف القيـ التي تككف االتجاه العقمي البل أخمقي 

.لممرء   

   ك أف اعتبرت العناصر الدالة عمى اليكية متغيرة أحيانا لدل بعض ألفراد فاف ىذا األخير يمكف يعبر 
.عف ىكيتو حسب طريقة االستخداـ ،ك حسب مراحؿ التاريخ التي مر بيا   

     يتعمؽ جكىر مكضكع اليكية بإشكالية تحديد االنتماء  سكاء لمفرد أك الجماعة الصغيرة أك لشعب 
عامة ،كىذه اإلشكالية تتعمؽ أساسا باستقرار الدكلة التي تحتكم عمى تركيبة مجتمعية مختمطة، ذات تنكع 

عرقي  ديني ك طائفي الذم يؤدم إلى حدكث نزاعات فيما بينيـ ،مما ينعكس سمبا عمى االستقرار 
السياسي ك االجتماعي لمدكلة ،ك يحدث ما يعرؼ بصراع اليكيات في إطار الدكلة الكاحدة عندما تتمرد 
مجمكعات ضد ما ترل انو اضطياد غير محتمؿ يمارس مف قبؿ فئة مييمنة، كيتـ التعبير عنو بعدـ 

االعتراؼ أك تيميش فئة معينة مف قبؿ السمطة الحاكمة ،ك غالبا يحدث ذالؾ في ضؿ األنظمة 
35.االستبدادية ك قد تنفرد أزمة اليكية في ضؿ الخبلفات ااإلثنية كدينية المكبكتة لفترات طكيمة   

  : و مكوناتياأنواع اليوية-2

:اليوية الشخصية 2-1-1  

       ظير مصطمح اليكية الشخصية في القرف السابع عشر كقد اىتمت العمـك اإلنسانية بمفيـك ،ك ىك 
كؿ ما يتعمؽ بفيـ اإلنساف ك تصكره لنفسو، ك عي تعبير عف التطابؽ العقمي مف الذات كىي مجمكعة 

36.السمات ك المكاصفات التي يتميز بيا فرد ما عف باقي األفراد اآلخريف   

 (الجسد الذات)الذات المادية ك ىي :     مف جانب ميز عالـ النفس كيمياـ جيمس ثبلث كجكه لميكية 
ك ىي التي تمنح الشخص الشعكر بأنو ذات مستقمة عندما : الذات العارفة)،(ك ىي األدكار : االجتماعية)

،كلكف الحديث عف الفرد ال يككف بمعزؿ عف الجماعة ،أك المجمكعة التي تتككف مف أفراد (يعمؿ ك يفكر 
37.  يتميزكف عف بعضيـ مف خبلؿ مؤشرات ك عبلمات عمى ما ىي كؿ كاحدة  

                                                             

-24ص ص2010ابريؿ9،30 ،العددمستقبل الحركات اإلسالمية،التنوير"الظاىرة و المنظور:مسألة اليوية في السودان "،قيصر مكسى زيف 
3435  

139،ص2017 الرباط ،المغرب،األماف ،دار احمين،اليويات االفتراضية في المجتمعات العربية  احمديف،عبد الحكيـ  36  
 37 السنة الثانية  ،جامعة الشارقة 3 ك االتصاؿ عدداإلعبلـ،مجمة عمـك ،مواقع التواصل االجتماعي وواقع بناء الذاتي لميوية ثريا السنكسي

10ص2019،   



     تتداخؿ عكامؿ كعديد مف االمكر في صكغ تشكيؿ الفرد ك ىكيتو، فيي تتشكؿ عمى مراحؿ ك مع 
مركر األياـ ك الحكادث ك التجارب، ك ىي تتغير باستمرار عبر مجبلت ك أبعاد متعددة تجمع بيف الحياة 

الشخصية ك المحيط االجتماعي ك المؤثرات العالمية ،لكؿ شخص أشكاؿ متعددة مف اليكية ك ىذا 
التداخؿ بيف النتماء إلى اليكية الشخصية، كأشكاؿ االنتماء األخرل ك المتعددة يخمؽ ما يعرؼ بأزمة 

38.اليكية   

: اليوية االجتماعية 2-1-2     

يقكؿ ركالف بإرث في شاف اليكية االجتماعية أنيا مزكدة بفاعمية اجتماعية كىي ظاىرة مركزية       - 
في نظاـ العبلقات االجتماعية ك تنظيـ التبادالت في كؿ مجبلت الحياة  ففي تحديدىا ال يتطمب األمر 
جرد كؿ سماتيا الثقافية  ك إنما يتطمب التعرؼ عمى ما تستخدمو تمؾ الجماعة مف سمات دكف األخرل 

  39.مما يبرر تميزىا بيف الجماعات األخرل ك تمايز ىنا يخص ظيكر ىكيات عمى حساب ىكيات أخرل

ك يرل ىنرم تاجفؿ عالـ النفس االجتماعي البكلندم أف اليكية االجتماعية يمكف اعتبارىا كأداة      -
تصنيؼ المجتمع إلى فئات ك ذالؾ حسب األدكار ،ك الكظائؼ ك االنتماءات االجتماعية المختمفة 
كاالنتماء السياسي، أك الديني، أك المغكم كحتى االنتماءات الجغرافية مدينة مقابؿ الريؼ فاف ىذا 

مقابؿ اؿ " نحف"التصنيؼ قد يؤدم لما يسمى بالمحادات، أك التميز بأفراد الجماعة مف خبلؿ شعكر اؿ
40 ."ىـ"  

:اليوية القومية او الوطنية 2-1-3  

     نسبة إلى الكطف أك األمة التي ينسب إلييا شعب متميز بخصائص ىكيتو  كتعريؼ إجرائي لميكية 
الكطنية أك القكمية فإننا نقكؿ أف اليكية ألم امة مف األمـ ىي مجمكعة الصفات أك السمات الثقافية 

العامة التي تمثؿ الحد األدنى المشترؾ بيف جميع األفراد الذيف ينتمكف إلييا كالتي تجعميـ يعرفكف 
كيتميزكف بصفتيـ تمؾ عما سكاىـ مف أفراد األمـ األخرل كاختبلؼ في مقكمات اليكية الفردية ك القكمية 
ىك اختبلؼ في النكع ك ليس في الدرجة فاليكية الفردية ذات سمات جسدية في األساس ك اليكية القكمية 
التي سمات ثقافية في األساس دكف أف يكجد أم تناقض بيف اليكيتيف بؿ ىما ترتبطاف بعبلقة الجزء بالكؿ 

                                                             

143-141 ص -صمرجع سبق ذكره ،آخركف عبد الحكيـ احميف،ك  38  
دراسة في مسار اقطار و عالقاتيا بالمسان و اليوية و متطمبات الحداثة :المسألة الثقافية و قضايا المسان و اليويةكلد خميفة محمد العربي ،  39

.  112،ص2003 ،ديكاف المطبكعات الجامعية نالجزائر،العالمية و الخصوصية و العولمة و
Camilleri,carmel,identité et gestion de la disparité culturelle :Essai d’une typologie ,in stratégie identitaire, 

paris PUF,1990, p51
40   



كفي معادلة مكجزة يمكف القكؿ انو إذا كانا األصابع الفردية تميز شخصا ما عف اآلخر فالثقافة الكطنية 
أك القكمية في عمكميتيا ىي البصمات الخاصة التي تجعؿ كؿ األفراد ىذه األمة أك تمؾ يتميزكف بيكيتيـ 

41  .عف غيرىـ مف الشعكب ك األمـ   

:اليوية الثقافية 2-1-4  

     يمكف تعريؼ اليكية الثقافية ك الحضارية بأنيا القدر الثابت  ك الجكىرم  ك المشترؾ مف السمات ك 
القسمات العامة التي تميز حضارة ىذه األمة عف غيرىا مف الحضارات ك التي تجعؿ لمشخصية الكطنية 

ذلؾ المركب المتجانس مف " أك القكمية طابعا يتميز بو عف الشخصيات الكطنية كالقكمية األخرل كما أنيا
بداعات كالتطمعات التي تحتفظ لجماعة بشرية تشكؿ  الذكريات ك التصكرات كالقيـ كالرمكز كالتعبيرات كا 
امة أك ما في معناىا بيكيتيا الحضارية في إطار ما تعرفو مف تطكرات بفعؿ ديناميتيا الداخمية قابميتيا 

لمتكاصؿ كاألخذ كالعطاء كبعبارة أخرل ىي المعبر األصيؿ عف الخصكصية التاريخية ألمة مف األمـ عف 
نظرة ىذه األمة إلى الككف كالحياة كالمكت كاإلنساف كميامو كقدراتو كحدكده  ما ينبغي أف يعمؿ ك ما 

. ينبغي أف يأمؿ  

    كىناؾ مف يرل أف اليكية معناىا في األساس التفرد، ك اليكية الثقافية ىي التفرد الثقافي بكؿ ما 
يتضمنو مف الثقافة ك عادات كأنماط سمكؾ كقيـ كنظرة إلى الككف ،كيرل الباحث أف اليكية الثقافية ىي 

42.كؿ ما يميز امة عف امة بكؿ ما تحممو مف قيـ عادات كسمككيات  

     فاليكية الثقافية ىي كياف يسير ك يتطكر كليس معطى جاىز كنيائي، فيي تسير ك تتطكر أما في 
اتجاه االنكماش أك في اتجاه انتشار، ك ىي تغتني بتجارب أىميا  كمعاناتيـ ،انتصاراتيـ كتطمعاتيـ كأيضا 
باحتكاكيـ ايجابيا أك سمبا مع اليكية الثقافية األخرل التي تدخؿ معيا فيتغاير مف نكع ما، ك عمى العمـك 

تتحرؾ اليكية الثقافية في دكائر متداخمة ذات مركز كاحد منيا الفرد داخؿ الجماعة الكاحدة  ،كذلؾ 
43.الجماعة داخؿ األمة   

: اليوية الطائفية 2-1-5  

                                                             

.23،24 ص ص  ،مرجع سابق ذكرهاحمد بف نعماف  41  

دمشؽ عاصمة الثقافة ،(دراسة ميدانية عمى طمبة جامعة دمشق )،الشباب الجامعي و اليوية الثقافية في ظل العولمة الجديدة  احمد عمي كنعاف 
420،ص2008العربية ، 42  
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      ىي إحدل نماذج اليكية الجامعة بصكرة ضيقة فيي مبنية عمى التعصب لديف معيف سماكم ،أك 
كضعي كفي مجتمعات العربية برزت ىذه اليكية بعد ىرب النظـ العربية الحاكمة مف االستحقاقات 

اإلصبلحية الداخمية، ك كذالؾ ركج ىذا المفيـك بيف ىذه المجتمعات مف خبلؿ التحريض عمى الرمكز 
44.الدينية ك استعماليا سبلحا ضد اآلخريف، األمر الذم أسيـ في تفاقـ أزمة اليكية  

:اليوية الجمعية 2-1-6  

    ىي مجمكعة مف المزايا المشتركة األساسية لمجكعة مف البشر، كعناصرىا األرض، المغة ، التاريخ ، 
التكسؿ بمغة التحرر مف سمطة اآلخريف، ك : الحضارة ، الثقافة ،كالطمكح ك ىي تقـك عمى دعامتيف 

التكصؿ بالمغة الفخر كالشعكر بالكرامة، كىي تتميز بالتغيير ك االنفتاح كتتداخؿ مع عدد مف اليكيات 
.األخرل ، كاليكية الدينية ك اليكية القكمية  

     لميكية الجمعية نشاط متنكع عمى ارض الكاقع ،ك في شبكة االنترنت ك ليا سمبيات ك ايجابيات، فيي 
تكطد العبلقات القائمة عمى التضامف كالتبلحـ، ك تساعد في تمكيف أفرادىا كتفسح المجاؿ لتعدد األفكار 
كالثقافات إلى أنيا مقتصرة  عمى أفرادىا ك تتميز بالسمطكية، تقـك بتجميد اليكية المكتسبة تاريخي،ا ك ال 
تسمح بتطكيرىا في ضؿ العكلمة، التي تسعى لتجاكز الثقافات كالخصكصيات المحمية ،كتأسس لمفيـك 

45.ىجيف مف اليكية بيف الثقافة المحمية كالثقافة العالمية   

: اليوية اإلسالمية 2-1-7  

     كاف اإلسبلـ أك اليكية اإلسبلمية منذ نشكئو خطكة لتجاكز ليكية القبمية العشائرية، كقد كرر القرآف 
 مرة، إشارة عمى أف اإلسبلـ يضـ أكثر مف ىكية 13 مرة ك بصيغة الجمع 64" األمة"استخداـ كممة 

كاحدة، فقد تعددت التعريفات لميكية اإلسبلمية، ك حيث كجدىا خميؿ العاني تعني اإليماف بالعقيدة  
براز الشعائر اإلسبلمية، ك الشعكر بالتميز ك االستقبللية " البوشيخي" الشاىدفي حيف يراىا . االسبلمبة  كا 

مجمكعة المقكمات األساسية المككنة لخصكصية الكياف اإلسبلمي كىي اإلسبلـ ، المغة : أنيا عمى  
العربية ، يضاؼ إلييا الكضع الزماني كالمكاني ، المشترؾ لممسمميف في حيف يراىا آخركف أنيا ىكية 

46 (.رب العالميف )ككنية اعتمادا عمى قكلو تعاؿ  

:مكونات اليوية 2-2  
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   اليكية أك الشخصية عبارة عف اتحاد ثبلث عناصر أك مككنات ىي اليكية المعطاة ، المختارة كاليكية 
47: المحكرية كيمكف كصؼ ىذه المككنات فيما يمي  

:اليوية المعطاة 2-2-1  

     ىي الخصائص أك السمات أك الظركؼ التي ليس فييا أم خيار قد تككف الصفات التي كلدت تتمتع 
بيا أك تمؾ التي منحتيا في الطفكلة أك في المراحؿ البلحقة في حياتؾ ك العناصر التي يمكناف تشمميا 
شخصيتؾ المعطاة ىي مكاف الميبلد، العمر، الجنس، ترتيب الكالدة، الصفات الخمقية، ادكار عائمية 

.نةمعينة، الديا  

: اليوية المختارة 2-2-2  

ىي الخصائص أك المميزات التي تختارىا طكاعية قد تككف تمؾ التي تصنؼ مكانتؾ أك ميارتؾ ك      
المينة، اليكيات، االتجاه السياسي، مكاف اإلقامة، األدكار العائمية، كقد : األشياء التي تفضميا ك ذلؾ مثبل

.يشمؿ ذلؾ أيضا الديانة  

: اليوية المحورية 2-2-3  

       ىذه الخصائص التي تجعمؾ متفردا بصفتؾ إنسانا ، بعض ىذه الخصائص تتغير مع مركر حياتؾ 
ك بعضيا ثابت ال يتغير مف أمثمتيا السيمات الشخصية ك السمكؾ كاالعتقادات كالقيـ كالميارات كقد 

تتداخؿ بعض الصفات ك قد تظير مف مككنيف ف مككنات اليكية قد يضع بعض الناس الصفات نفسيا 
يمكف اعتبار : أك الخاصية في تصنيفات مختمفة حسب نكع االختيار الذم يركنو مناسبا عمى سبيؿ المثاؿ

.االنتماء الديني جزءا مف اليكية المعطاة أك المختارة  

     إف ىكية ال تتضمف الثكابت فقط بؿ المتحكلة ك المتغيرة ك ىي مجمكعة مف المقكمات األساسية 
المككنة لمخصكصية مميزة  لكياف ما عمى آخر  كىي تتككف مف الديف ،المغة ،الثقافة،الجنس،األرض 
،التاريخ فيكية ىي حصيمة معاني التي يرسميا الفرد عف نفسو انطبلقا مف خبراتو التي يتبناىا مف 

تفاعبلتو مع اآلخر متحكلة ك متفاعمة مع  الكاقع كالتاريخ ك يعتبر الديف ك المغة مف الثكابت الراسخة بينما 
تككف مككنات األخرل مف عادات كقيـ ك طرؽ تفكير قابمة لمتغيير في الشكؿ االيجابي الذم تحدده  
حركية المجتمع ك تفاعمو بمحيطو الخارجي ك إذ كاف قكؿ  بثبات المغة كمعطى أساسي  يحيؿ عمى 
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اليكية  فاف ذلؾ ال يعني تقديسيا دكف تطكير بنيتيا إلنتاج أفكار جديدة ك تكليد مصمحات لغكية ذات 
. قيمة   

   كعمى العمـك فاف مككنات اليكية اإلنسانية تنسج كجكدىا عبر شبكة مف العبلئؽ التي تندرج في خانات 
:الحضارية ك مشتركات التالية   

 . مجاؿ الجغرافي  ككطف تاريخي مشترؾ؛
 . أساطير  كذاكرة تاريخية مشتركة ؛
  ثقافة شعبية مشتركة؛
 . منظكمة حقكؽ ككاجبات مشتركة ؛
 اقتصاد مشترؾ مرتبط بمناطؽ معينة. 

      :الفرق بين المجتمعات االفتراضية والواقعية-3      

      :اليوية والمجتمعات االفتراضية3-1

      ىي أىـ التحكالت التي يعيشيا اإلنساف الحديث ،ك أف مصطمح المجتمع االفتراضي الذم ظير بعد 
تكفير شبكات االنترنت ،ككسائؿ االتصاؿ ك ىك يطمؽ عمى مجتمع يتفاعؿ في بيئة الكتركنية افتراضية ك 
تكبر  االجتماعي المشترؾ ،كىك مجمكعة قد يشترؾ أعضائو في كثير مف ركابط ،ك االىتمامات ك نشاط
في تعدادىا مف مئات إلى مبلييف إذ يشترككف في تفاعؿ اجتماعي في مساحة ما بعض الكقت ك تضـ 
جماعة مف بشر ال تربطيـ بضركرة الحدكد الجغرافية أك سياسية ،يخمقكف فيما بينيـ آليات التعامؿ ك 

48.قكاعد ك أخبلقيات فيك مجتمع البلحدكد   

:مفيوم مجتمع االفتراضي3-2  

         إف مجتمع االفتراضي ظاىرة اجتماعية مثؿ المجتمع التقميدم  مضافا إليو الخصائص 
التكنكلكجية الرقمية ،إذ يكجد تداخؿ كبير  بيف المجتمع االفتراضي، كالمجتمع الكاقعي إال أف المجتمعات 
االفتراضية ال يمكف إف تككف بديبل عف مجتمعات الحقيقية ،ألنيا تقـك عمى ثقافة ىكية جزئية ال تسمح 
بتشكيؿ ىكية قكية ،ك ىي غير ثابتة ك دائمة التغيير كىي مجتمعات تصنعيا عقكؿ البشر ،كتفاعبلتيـ 
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اآللية كأفراد ىذه المجتمعات  يعيشكف بعيديف عف القيكد االجتماعية، كالدينية ،كالقيمة ،كيخمقكف ما يسمى 
49.باليكية لخفية  

يقكؿ أف المجتمعات االفتراضية عبارة عف تجمعات اجتماعية ، " ىاورد ران غولد     كفي تعريؼ 
كثقافية عندما يككف ىناؾ عدد كافي مف األفراد يشارككف في مناقشات عامة خبلؿ كقت كافي كيصنعكف 

50".مف كجدانيـ ما يكفي لنسج شبكات مف عبلقات اإلنسانية في فضاء السيبراني  

51:عناصر اك مقكمات لكجكد جماعة افتراضية ىي 6         كنستنتج مف ىذا التعريؼ كجكب تكفر   

الفضاء السبيراني ؛-  

العدد كافي مف األفراد؛-  

االستمرار الزماني ك تفاعؿ الكافي نكعيا، ك ما يعزز ىذا تفاعؿ  استمرار ىي نقاشات عامة داخؿ -
 مجاالت؛

كجكد  شعكر الكافي ك عبلقات إنسانية  ؛-  

نظاـ اجتماعي الكتركني جديد يقدـ إنساف قادـ مف خياؿ كافتراض "  بأنورحومةالنظاـ ك ىذا ما يصفو -
؛"ككىـ ك حكايا شركطو  اجتماعية كتكنكلكجية كمختمؼ عناصره كعبلقاتو  

يقكؿ أف ما يحتاجو ناس ىك إيجاد فرصة "ىارود رينجولد  المصالح المشتركة ك ىك ما يشير إليو -
ىك يتصكر أف عالمنا يستطيع "لتككيف عبلقات مع جيرانيـ المكجكديف في أماكف نائية مف القرية العالمية 

فيو أناس لـ يتقابمكا قط أف يتكاصمكا بفضؿ ما يجمعيـ مف مصالح مشتركة كأف يقضكا كقات عبر شبكة 
52 .يتناقشكف في أمكر سياسة ك يقكمكف بعقد  صفقات تجارية أك يتبادلكف  أحاديث  

:الفرق بين المجتمع الواقعي و االفتراضي3-3  
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، كيعني انو يحكم نظاما معينا كنسقا اجتماعيا مميزا (حاكم)  يتصؼ المجتمع التقميدم بأنو مجتمع    
أما المجتمع االفتراضي فإنو متشعب، ككؿ يرسـ فيو شيئا مف تقاليده كأعرافو  كمعاييره ،ككؿ يشكؿ فيو 

.شخصيتو في نفس الكقت الذم يقـك بمشاركة في شخصية المجتمع مفتكح الفئات   

   تعتبر مجتمعات كبلسيكية مجتمعات محمية ميما كانت سعتيا ك مجاليا الجغرافي، ككذا عدد    
منتسبيف إلييا أما مجتمعات االفتراضية في مجتمعات عالمية ككنية يمكف ألم فرد ميما كاف مكانو أك 

 53.الخ..انتماءه أك لغتو أك دينيو 

ككذا تعتمد مجتمعات افتراضية عمى تنظيـ تصاعدم مف أدنى إلى أعمى، فيك عبارة عف مصعد     
اجتماعي فكؿ يستطيع تنظيـ مجتمع، ك إضافة لنظامو ،ك قكاعده كعاداتو كىذا ما يميزىا عف مجتمعات 
التقميدية التي فييا تنظيـ مف أعمى ، كيقكؿ العديد مف الخبراء أف ىذا مف أسباب الرئيسية التي تجعؿ مف 

ىذه المجتمعات أكثر تحرر كديمقراطية ك أيضا أكثر إبداعا كتفتحا فيي مجتمعات خبلقة ،أك تشجيع 
 54.التفكير الخبلقي ك اختبلؼ سمة سائدة فييا

 مواقع التواصل االجتماعي وواقع البناء الذاتي لميوية 

 نشأة مواقع التواصل االجتماعي و ما ىيتيا-1  

 : نشأة مواقع التواصل االجتماعي1-1

:نشأة ك تطكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي  

:مرت شبكات التكاصؿ االجتماعي في نشأتيا بمرحمتيف  

        المرحمة األكلى ىي مرحمة الجيؿ األكؿ مف الكيب كالمرحمة الثانية ىي مرحمة الجيؿ الثاني مف 
.2.0الكيب ك لكف ازدادت شبكات التكاصؿ االجتماعي عددا ك شيرة في المرحمة الثانية الكيب  

:المرحمة األولى  

    كىي مرحمة الجيؿ األكؿ مف الكيب ككانت الشبكات التي ظيرت في ىذا الجيؿ ذات صفحات ثابتة ك 
نتج مجاؿ صغير ك ضيؽ لمتفاعؿ بيف األفراد ك تعتبر ىذه المرحمة بأنيا البداية لشبكات التكاصؿ 
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، كظير 1995االجتماعي، زمف ابرز الشبكات التي تككنت ك نشأت في المرحمة ىي مكقع كبلس ميتس
، كسمح لممشركيف فيو بعمؿ قكائـ أصدقاء ك لـ تكف مرئية 1997عاـ كمكقع سكس كجرس كظيرت عاـ

 1997، كمف عاـ2000لآلخريف، كجذب المبلييف مف المستخدميف لكف أغمقت الخدمة بيذه الشبكة عاـ
مكقع اليؼ جكناؿ، كمكقع فيس ماتش، كعمى الرغـ مف :  ،ظيرت شبكات أخرل مثؿ2001حتى عاـ

.أىمية ىذه الشبكات في كقت إنشائيا لكنيا لـ تدر أرباحا عمى مؤسسييا، كبالتالي أغمؽ اغمبيا  

:المرحمة الثانية  

 كىي تحتكم عمى مجمكعة مف التطبيقات التي أثرت بدرجة 2     كىي المرحمة التي ظيرت بيا الكيب
كبيرة ك بشكؿ كاضح كممحكظ بشبكات التكاصؿ االجتماعي، كأضاؼ الكيب شعبية كبيرة عمى االنترنيت 

المدكنات ك مشاركة الفيديك ك الصكر ك الممفات ك المعمكمات : كذلؾ بسبب التطبيقات المعاصرة ليا مثؿ
55.ك حكلت ىذه التطبيقات شبكات التكاصؿ االجتماعي مف الجمكد إلى الحياة كالتفاعمية  

كبالتدرج استطاع مطكر االنترنيت أف يستخدمكا متصفحات االنترنيت إلرساؿ، كاستقباؿ البيانات في نفس 
الكقت، بدال عف دكرىا األصمي كمستقبؿ اعمي لمبيانات، بداية بتطبيقات البريد 

مكسكعة : االلكتركني،الدردشة،كمنتديات الحكار،كانتياء بالتطبيقات االلكتركنية األكثر حداثة كثكرية مثؿ
الكيكبيديا، كقد كانت ىذه الفترة في تغيير طريقة التعامؿ مع متصفحات االنترنيت ىي البداية الحقيقية لما 

.يعرؼ بتطبيقات الكيب  

: مفيوم مواقع التواصل االجتماعي1-2  

   ىي منظكمة مف الشبكات االلكتركنية التي تسمح لممشترؾ فييا بإنشاء حساب خاص بو كمف ثـ ربطو 
مف خبلؿ نظاـ اجتماعي الكتركني مع أعضاء آخريف لدييـ نفس االىتمامات، ك اليكيات أك جمعو مع 

.أصدقاء الجامعة أك الثانكية  

     تصنؼ ىذه المكاقع ضمف مكاقع ضمف الجيؿ الثاني لمكيب ك سميت اجتماعية ألنيا أتت مف مفيـك 
بناء المجتمعات ك بيذه الطريقة يستطيع المستخدـ التعرؼ عمى أشخاص لدييـ اىتمامات مشتركة في 

شبكة االنترنيت ك التعرؼ عمى المزيد مف المكاقع في المجاالت التي تيمو، كمشاركة صكره ك مذكراتو ك 
56.ممفاتو مع العائمة ك أصدقائو كزمبلء العمؿ  
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  429-428ص -،ص2014
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     كتتيح ىذه المكاقع ألعضائيا تقديـ أنفسيـ ك التعبير عف أرائيـ ك أفكارىـ ك كذلؾ المشترؾ االىتماـ 
57..لجماعات تتفؽ فييا بينيـ في الميكؿ ك اآلراء ك االتجاىات  

كتعرؼ أيضا بأنيا المكاقع التي ظيرت عمى الشبكة العنكبكتية، كأحدثت ضجة ك ثكرة نكعية في العالـ 
بأسره فأصبح استخداـ االنترنيت بشكؿ كبير ك تفاعمي أكثر مف السابؽ، كأصبح الحصكؿ عمى 

المعمكمات ك البيانات في المجاالت المختمفة أسيؿ، باإلضافة لبساطة كسيكلة التكاصؿ مع األشخاص 
.في جميع أنحاء العالـ  

:خصائص ك مميزات مكاقع التكاصؿ االجتماعي -2  

:خصائص مكاقع التكاصؿ االجتماعي2-1  

    تتميز مكاقع التكاصؿ االجتماعي بمجمكعة مف المميزات ك الخصائص التي تميزىا عف غيرىا مف 
المكاقع عامة، حيث جعمت مف المستخدـ منتجا كنشطا كما مكنتو مف المساىمة بما يشاء مف ممفات 

مصكر أك مكتكبة أك مبرمجة، فعالـ التكاصؿ االجتماعي غير كثيرا مف نمط التكاصؿ ك المعرفة ك طريقة 
.قربت المسافات ك ألغتيا58عرضيا، كجعؿ اإلنساف في اجتماع مستمر ك ىك في غرفة منزلو   

:كمف أىـ خصائص مكاقع تكاصؿ االجتماعي في العناصر التالية  

 حيث يتـ نشرىا بسيكلة عمى مكاقع 59تمكف المستخدـ مف مشاركة المصادر كالمكارد العممية (1
 متنكعة عمى الشبكة؛

تكفير التكاصؿ المستمر بيف المجمكعات المختمفة فيظؿ الجميع عمى دراية ك عمـ بكؿ ما يفعمو  (2
 األصدقاء؛

تمكيف التكاصؿ بيف مختمؼ أطياؼ المجتمع ك حمقة كصؿ بيف الخبراء ك المتعمميف في مجاالت  (3
 مختمفة؛

 . تقديـ معرفة جديدة (4

 : مميزات مواقع التواصل االجتماعي2-2
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:      تتميز مكاقع التكاصؿ االجتماعي بعدة مميزات منيا  

حيث تمغي الحكاجز الجغرافية ك المكانية، ك تتحطـ فييا الحدكد الدكلية، فيستطيع الفرد في : العالمية
.الشرؽ التكاصؿ مع الفرد في الغرب ببساطة ك سيكلة  

فالفرد فييا مستقبؿ ك قارئ، ىك مرسؿ ك كاتب ك مشارؾ، لذا فيي تمغي السمبية، ك تعطي : التفاعمية
.حيز لممشاركة الفاعمة مف المشاىديف كالقراء  

فيستخدميا الطالب لتعمـ ك العالـ لبث عممو،كتعميـ الناس، كالكاتب لتكاصؿ : التنوع وتعدد االستعماالت
.مع القراء ك ىكذا  

فشبكات االجتماعية تستخدـ الحركؼ، ك الرمكز ك الصكر التي تسيؿ لممستخدـ :سيولة االستخدام
.التفاعؿ  

في الجيد، ك الكقت، ك الماؿ في ظؿ المجانية االشتراكية ك التسجيؿ، فالفرد البسيط : التوفير واالقتصادية
يستطيع امتبلؾ حيز عمى شبكة التكاصؿ االجتماعي، فيي ليست حكرا عمى أصحاب األمكاؿ اك حكرا 

 60.عمى جماعة دكف أخرل

 :ايجابيات وسمبيات مواقع التواصل االجتماعي-3 

    لمكاقع التكاصؿ مف الناحية االجتماعية فكائد كثيرا جدا، تمكف في استمرار التكاصؿ بيف مستخدمي 
ىذه المكاقع مع بعضيـ البعض، ك ذلؾ مف شانو أف يزيد مف الترابط ك مف قكة العبلقات بيف المجتمع، 

:فمتمؾ المكاقع ايجابيات عديدة  

.منيا تبادؿ اآلراء بيف المستخدميف بعضيـ البعض، ك التعرؼ عمى ثقافات الشعكب األخرل  

  فضبل عما أنيا  كسيمة عابرة لمحدكد لمتكاصؿ بيف األشخاص،فتتيح لمفرد تككيف صداقات مف دكؿ 
أخرل كما أنيا كسيمة لممارسة األنشطة الثقافية، ك االجتماعية التي تقارب بيف األفراد، كتسيؿ عممية 

التكاصؿ مع اآلخريف، كقد تـ استخداميا لمتجييز لمثكرات الشعبية التي تيدؼ إلى إسقاط األنظمة الطاغية 
ك المستبدة ك تحظى برفض شعبي يجعؿ الشباب يفكركف في اإلطاحة بيا عف طريؽ حشد مف خبلؿ 

.إرساؿ دعكات لمنزكؿ غالى مياديف العامة ك التظاىر بيا  
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    كلمف ليا سمبيات كثيرة أيضا، كيكمف أف تطغى سمبيتيا عمى ايجابياتيا مف الناحية التربكية ك 
:المسؤكلية االجتماعية، فمف ضمف ىذه السمبيات  

   كثر تداكؿ اإلشاعات ك األخبار المغمكطة، نظرا لعدـ اشتراؾ التأكد مف المعمكمة قبؿ نشرىا، أك نشر 
مصدر الخبر عمى تمؾ المكاقع، إضافة إلى غياب الرقابة عمى ما يكتب ك ما ينشر في تمؾ المكاقع، 

فيناؾ كثير مف الشباب يقكمكف بنشر مكاد ليست ليا أم أىمية، بؿ أنيا ضارة، ك ىناؾ ضرر كبير جدا 
ليذه المكاقع،كىك ظيكر بعض األلفاظ ك المغات الغربية ىي مزيج بيف العربية ك الفرنسية أك االنجميزية ك 
يطمؽ عمييا الفرانكك ك مثؿ ىذه المغات مف شانيا أف تضعؼ مستكل المغة العربية لدل أجياؿ القادمة ك 

 61.تؤدم إلى اندثار لغتنا األصمية

 الفايسبكؾ ك اليكية االفتراضية

:ماىية الفايسبكؾ كنشأتو-1    

:تعريف الفايسبوك 1-1  

  مصطمح الفيس بكؾ كما ىك معركؼ في أكربا يشير إلى دفتر كرقي يحمؿ صكرا ك معمكمات ألفراد   
جامعة معينة أك مجمكعة كمف ىنا جاءت تسمية المكقع، ك تعتبر ىذه الطريقة شائعة لؤلشخاص 

خصكصا في الجامعات األجنبية بعضيـ حيث يتصفح المنتسبكف في الجامعة ىذه الدفاتر لمعرفة المزيد 
.عف الطبلب المكجكديف في نفس الكمية  

الفيس بكؾ باالنجميزية مكقع كيب لمتكاصؿ االجتماعي يمكف الدخكؿ إليو مجانا ك تديره شركة الفيس بكؾ 
62.محدكدة المسؤكلية كممكية خاصة ليا  

:نشأتو1-2  

    يعد مكقع الفيس بكؾ كاحد مف أىـ المكاقع التكاصؿ االجتماعي، كىك ال يمثؿ منتدل اجتماعيا فقط، 
نما أصبح قاعدة تكنكلكجية سيمة بإمكاف أم شخص يفعؿ بكاسطتيا ما يشاء، ك ىك مكقع مخصص  كا 

لمتعارؼ ك الصدقات عمى االنترنيت عف طريؽ مساحات المخصصة لمشتركيو، فيستطيع المشترؾ إضافة 
رساؿ رسائؿ إلى ما يريد إف فكرة المكقع قائمة عمى التكاصؿ اإلنساني ك مشاركة  صكرة،كفيديك، كا 
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 في المحتكل، كتتيحو الشركة القائمة عميو مجانيا عمى الرابطة،ىذا كترجع فكرة نشأة مكقع فالمستفيدم
،إلى مارؾ زككر بيرج ، حيث بدا بتصميـ مكقع عمى الشبكة االلكتركنية اليدؼ 2004الفيس بكؾ في عاـ

مف خبللو إلى التكاصؿ مع زمبلئو في جامعة ىارفارد في الكاليات المتحدة األمريكية، كيساعد عمى تبادؿ 
المعمكمات ك الممفات ك الصكر الشخصية ك مقاطع الفيديك ك التعميقات، كؿ ىذا يتـ في عالـ افتراضي، 
يقطع حاجز الزماف ك المكاف، كسرعاف ما لقيا المكقع ركاجا بيف طمبة جامعة ىارفارد، كاكتسب شعبية 

كاسعة لدييـ،ككانت شبكة الفيس بكؾ في بدايتيا محصكرة في نطاؽ الجامعة ك بحدكد أصدقاء زككربيج 
 في مدارس الكاليات المتحدة األمريكية المختمفة ثـ شممت تإال أف شيرتيا تخطت حدكد الجامعة كانتشر

63.أنحاء المعمكرة، كىكذا تجاكزت شبكة فيس بكؾ حدكد البمد المنشأ ك شممت بقاع العالـ  

   ككذلؾ يمتاز مكقع الفايسبكؾ بخصائص كخاصية الصكر فيك يتيح لممشترؾ إعداد البـك مف الصكر 
الخاصة بو،ككذلؾ تكفر لممشترؾ إمكانية تحميؿ فيديكىات الخاصة بو كيمكف مشاركتيا مع أصدقائو، أك 

تركيج لمنتج ككضع إعبلنات عميو ك سيكلة التكاصؿ ألجؿ الشراء،لقد طغى مكقع الفايس بكؾ عمى 
64.جميع المجاالت السياسية ك االقتصادية كاالجتماعية  

 :اليوية االفتراضية خصائص و أبعادىا-2

     إف اليكية الشخصية تستمد معناىا مف الكعي بالذات ك التميز الفردم عف اآلخريف، كلكف التكاجد 
في الفضاء االفتراضي يجعؿ ىكية الفرد محؿ بحث ك سؤاؿ ففي المجتمعات الرقمية تنمحي خصائص 

المظير، ك المباس، ك : الحضكر الفيزيائي ك تفتقد العناصر الظاىرية لمفرد ك التي يعرؼ عف طريقيا مثؿ
المكف، ك الييئة، ك الجنس ك غيرىا، كأصبح الفرد يعرؼ مف خبلؿ عنكاف جياز الحاسكب، أك اسـ 

المجاؿ، أك البريد االلكتركني، أك اسـ المستعار أك الصكرة الرمزية، التي يقدميا كغيرىا مف األشياء التي 
.قد ال تعكس ىكيتو الحقيقية أك ال تقدـ القدر الكافي مف المعمكمات لمعرفة حقيقتو  

    كمنذ ظيكر المجتمعات االفتراضية ك انتشارىا طرح العديد مف الباحثيف تساؤالت حكؿ ككنو الفرد 
.االفتراضي ك طبيعة ىكيتو ك ىؿ ليا مدلكالت ك أبعاد ك انعكاسات عمى الحياة الكاقعية  

   كقد ذىب جممة مف الباحثيف إلى أف االتصاؿ عبر االنترنيت يشجع عمى إخراج ك إظيار الذات 
الداخمية لمفرد، الف نكع العبلقات القائمة فييا يعبر أساسا عف طرؽ الفكر، أما الجسد فاال يتدخؿ في أم 

حاؿ مف األحكاؿ، فاليكية الشخصية لؤلفراد في المجتمع الحقيقي قد تتأثر بالعناصر المعيارية 
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االجتماعية، ك كذا بالعناصر المكاف ك الزماف، عكس المجتمعات االفتراضية تتشابو مع الكاقعية في ك 
.جكد التفاعؿ بيف األفراد، ك تقاسميـ الركابط ك المشاعر ك الزماف إال انو يغيب عنصر المكاف  

   يعد مفيـك اليكية مف المفاىيـ التي أخذت حيزا كبيرا في تفكير الباحثيف ك مصطمح اليكية لو دالالتو 
.المغكية ك الفمسفية ك االجتماعية  

   كاليكية الفردية ىي تعرؼ الشخص عمى أساس شكمو ك اسمو ك صفاتو ك سمككو ك انتماؤه المرجعي، 
لكف مع انتشار االنترنيت ك ظيكر المجتمعات االفتراضية برزت مشكبلت تقمص الشخصيات االفتراضية 

.مف حيث السف ك األنكثة ك الذككرة ك الدكر االجتماعي  

    كحسب مكسكعة الكيبكبيديا تعرؼ اليكية االفتراضية بأنيا الشخصية التي يتـ إنشاؤىا مف طرؼ 
المستخدـ اإلنساف الذم يعمؿ كصمة كصؿ بيف الشخص الطبيعي ك الشخص الظاىرم لممستخدميف، ك 
حسب ىذا التعريؼ فاف اليكية االفتراضية ىي السمات ك المكاصفات التي يقدميا الفرد الطبيعي لآلخريف 

الشخص العادم ك : عبر االنترنيت، فتككف عممية االتصاؿ تتـ بيف ثبلثة أطراؼ ك ليس طرفيف ك ىي
.اليكية االفتراضية ك األشخاص اآلخريف  

    كنعرؼ اليكية االفتراضية في ىذه الدراسة بأنيا مجمكع الصفات ك الرمكز ك البيانات التي يستخدميا 
65.األفراد في تقديـ أنفسيـ لآلخريف في المجتمعات االفتراضية كيتفاعمكف معيـ مف خبلليا  

:اثر موقع الفايسبوك عمى ىوية الطالب االجتماعية- 3    

      أضحت مكاقع التكاصؿ االجتماعي عبر االنترنيت،مثؿ الفيس بكؾ تعرؼ باإلعبلـ االجتماعي 
الجديد، الذم يشيد حركة ديناميكية مف الطكر ك االنتشار، كقد كاف في بداياتو مجتمعا افتراضيا عمى 
نطاؽ ضيؽ ك محدكد، ثـ ما لبث أف ازداد مع الكقت ليتحكؿ مف أداة إعبلمية نصية مكتكبة إلى أداة 

إعبلمية سمعية بصرية تؤثر في قرارات المتأثريف ك استجابتيـ، بضغكط مف القكة المؤثرة التي تستخدـ في 
باعتبار أف المتأثر ك أنماطو محكر  (السمعي، كالبصرم، كالحسي)تأثيرىا عمى األنماط الشخصية لمفرد

سريع في قراراتو الف طاقتو عالية ك يتخيؿ : إف السمعي (أم قكة مؤثرة )ميـ في عممية التأثير، مستغمة 
حذر في قراراتو ألنيا مبنية عمى التحميؿ الدقيؽ لؤلكضاع، : ما يتحدث بو ك ما يسمعو، كالبصرم
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يبني قراراتو عمى مشاعره ك عكاطفو المستنبطة مف التجارب التي مر بيا، في محاكلة مف أكلئؾ : كالحسي
.المؤثريف لتغيير اآلراء ك المفاىيـ ك األفكار، ك المشاعر، كالمكاقؼ،ك السمكؾ  

    كبما إف مكقع الفايسبكؾ أسيـ في تفعيؿ المشاركة لتحقيؽ رغبة كؿ فئة ، خاصة فئة الطمبة الجامعيف 
ألنيـ األكثر استخداما لو مف خبلؿ التفاعبلت االجتماعية داخؿ المجتمع االفتراضي ك التي تساعد عمى 
إعادة تشكيؿ ىكية الطالب الجامعي أك المحافظة عمى األصمية ليـ أك االغتراب ليذا المجاؿ االفتراضي، 

الذم ينغمس فيو الطالب الجامعي ك الذم يتفاعؿ مف خبللو مع مجمكعة مف األفراد متعددم النماذج 
الثقافية ك القيـ كرمكز، ك يتفاعؿ بيا مع ىؤالء األفراد أك قد يتفاعؿ معيـ مف خبلؿ نمكذجو األصمي أك 
قد يككف ىكية جديدة ال تغترب لكبل الطرفيف ك ىذا ما يشكؿ أزمة ىكية لدييـ ك التي تؤثر في تفاعبلتيـ 
ك أفعاليـ االجتماعية ك تجعؿ مف الطالب الجامعي يكتسب ىكية متشتتة بيف اليكية الفايسبككية ك اليكية 

66.الكاقعية لو  

    كفي ضكء التطكر التكنكلكجي أصبحت اليكية تبنى ضمف سياقات عالمية ال محدكدة، بفعؿ تأثير 
شبكات التكاصؿ االجتماعي التي أعطتيا دالالت جديدة أكسع مف الفضاءات المحمية، كعميو فاليكيات 

االفتراضية تتيح لؤلفراد حرية التعبير ك إمكانية االختبار بيف عدة بدائؿ، ككذلؾ إمكانية التفاعؿ في فضاء 
.ال محدكد يشبع تطمعات المستخدـ لبلنطبلؽ ك التنقؿ بيف عالميف االفتراضي ك الكاقعي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

04،دكف دار نشر،دكف بمد،صمسؤولية لدى شباب اثر مواقع التواصل االجتماعي في تنميةحسني عكض،  66  



 

: الفصل خالصة  

ف اليكية في           مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف لنا انو مف الصعب عمينا أف نجد تعريفا دقيقا لميكية، كا 
جكىرىا نابعة مف استقرار الفكرم لممجتمع ،كتمسؾ بمككناتيا،لكف في الكاقع الحديث نتيجة في خمؿ 
االستقرار الفكرم لممجتمع برز تياريف احدىما متمسؾ باليكية ك  رافض لمتجديد،كالثاني يتيافت عمى 
الغرب ك ايدكلكجيا تو،كىذا ما نجده حاؿ شباب الجامعي في ىذا العصر التفتح الغير العقبلني كما 

تطرقنا كذلؾ في ىذا الفصؿ لممجتمع االفتراضي باعتباره ظاىرة اجتماعية مثؿ المجتمع التقميدم مضافا 
إليو الخصائص التكنكلكجيا الرقمية ،ككذا تطرقنا إلى أىـ الفركقات   بيف المجتمعيف االفتراضي ك 

.الكاقعي  

     تعرض ىذه الدراسة صراع اليكيات في الكاقعيف الحقيقي ك االفتراضي ك تكضح عناصر كسمات كؿ 
منيما، ك تيدؼ إلى إعادة النظر في مسالة اليكية كتقديـ تعريؼ كاضح ليا لمناس،ككذلؾ تشير الدراسة 

إلى كاقع اليكية في العصر الجديد كىي تركز عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي كما تخمفو مف أثار ايجابية 
ك سمبية في الشباب الجامعي في إعادة تشكيؿ ىكيتيـ، كتطرقنا في ىذا الفصؿ إلى التعريؼ بمكاقع 

التكاصؿ االجتماعي ك فؾ أجزاء الدكر الذم تقـك بو في تشكؿ ىكية الطالب الجامعي الجزائرم ك كيؼ 
.تنعكس عمى حياتو الكاقعية، ككذلؾ تطرقنا إلى مفيـك اليكية االفتراضية كالفايسبكؾ  
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:خاتمة   

      لقد أفضى التقدـ اليائؿ في تكنكلكجيا االتصاؿ إلى إنتاج كسائؿ اتصاؿ جديدة عممت عمى تغير 
عبلقات الناس االجتماعية ك أشكاؿ تفاعميـ مع بعضيـ البعض، فأصبح الفرد يستغني عف المقاءات 

المباشرة كجيا لكجو، كيستسمـ لشاشة الككمبيكتر كالياتؼ فيقضي كقتا طكيبل في تفاعؿ االفتراضي الذم 
.شانو أف يختزؿ الكقت المخصص لؤلشخاص الكاقعيف في حياتو  

   كقد حاكلنا في ىذه الدراسة تسميط الضكء عمى مكضكع الساعة، كالمتمثؿ في شبكة التكاصؿ 
االجتماعي حيث تعتبر ىذه المكاقع حديث العاـ كالخاص، كتعتبرىا األغمبية أنيا مظير مف مظاىر 
التحضر كالتقدـ ككنيا شكؿ مف أشكاؿ التكنكلكجيا كتطكر المجتمعات أيضا، فيي تحمؿ العديد مف 

القضايا التي تحتاج إلى البحث فييا، كليا العديد مف التطبيقات  كالخدمات التي تكفر لؤلفراد كؿ متطمبات 
نشاء  الممارسة االتصالية داخؿ المجتمع ك خارجو كما أنيا أصبحت تمثؿ الحيز المكاني لمتعارؼ كا 

الصدقات ك التعمـ كالتثقيؼ ك التسمية ك كذلؾ حرية التعبير ك إبداع الفكرم، كما يمكف اعتبارىا مختبر 
لعمميات التعارؼ البشرم، كقد تمكنت ىذه المكاقع مف بمكغ كؿ الفئات العمرية عمى اختبلفيا خاصة الفئة 

.األىـ كىي فئة الشباب الجامعي التي تمثؿ شرياف المجتمعات اإلنسانية  

    مما أدل إلى تغيير شكؿ السمكؾ االتصالي ألفراد المجتمع، كما أدل تشكيؿ مفيـك الكاقع االفتراضي 
إلى تعميؽ البعد االجتماعي لمشبكة كظيكر نمط جديد مف شبكات التكاصؿ االجتماعي كالمتمثؿ في 

، الذم كثر عميو الجدؿ كاالىتماـ سكاء مف قبؿ الباحثيف ك المفكريف أك مف قبؿ الدكؿ ك "الفايسبكؾ"
الحككمات، عدل عف الركاج ك الشعبية التي يحضى بيما لدل مختمؼ شرائح المجتمع الغربي ك المجتمع 
العربي بما فيو المجتمع الجزائرم، كقد ركزنا عمى فئة الشباب الجامعي نظرا لما تممكو مف طاقات عممية 
ك فكرية ك ثقافية ك غيرىا، تؤىميا لمعب دكر فاعؿ في المجتمع، كما سعينا مف خبلؿ دراستنا إلى تناكؿ 

مكضكع الفايسبكؾ ك عبلقتو بإعادة تشكيؿ ىكية الطالب محاكليف البحث عف ما إذا كاف تفاعؿ 
.مستخدمي ىذه الشبكة مف الشباب الجامعي في المجاؿ االفتراضي يؤدم إلى إعادة تشكيؿ ىكية أـ ال  

      كقد تكصمنا مف خبلؿ ىذه الدراسة اف المبحكثيف الذيف يستخدمكف مكقع الفايسبكؾ شكمكا ىكية 
افتراضية بديمة عف ىكيتيـ الحقيقية، ببعض مف معمكماتيـ الحقيقية لكف تيقى ىكيتو عمى الشبكة محفكظة 
في أرشيؼ رقمي لدل المكقع الذم يتطمب العديد مف المعطيات، ك تثبت كذلؾ الدراسة أف تقارب مبلمح 

.اليكية االفتراضية مف مبلمح اليكية االجتماعية الحقيقية لمطالب الجامعي  



     كفي النياية ال يمكننا القكؿ بأف الفايسبكؾ بعيد كؿ البعد عف تشكيؿ ىكية افتراضية لمستخدميو، 
رغـ كؿ التفاعبلت داخمو، تبقى ىذه الدراسة في الختاـ حمقة مف حمقات البحث المتكاصمة الستكشاؼ 
العبلقة بيف الفايسبكؾ ك اليكية، كما ال يمكننا القكؿ بأننا كشفنا عف كؿ جكانب الخاصة بالبحث، لقد 
حاكلنا فقط إظيار بعض جكانب البحث، مميديف السبيؿ لباحثيف آخريف الكتشاؼ مقاربات أخرل لـ 

. تتعرض ليا ىذه الدراسة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 



 
 
 

 قــــــــائــــــــمـــــــة المـــــــراجــــــع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:قائمة المراجع  

:الكتب - أ  

 ديكاف مطبكعات الجامعية ،مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم و االتصالحمد بف مرسمي أ، 
 .2010،الجزائر،4،طبعة

 مكتب ،البحث االجتماعي في محيط الخدمة االجتماعيةآخركفحمد مصطفى خاطر ك أ، 
 .2001الجامعي الحديث ،طبعة د،مصر،

 من منظور االنثروبولوجيا )سمات الشخصية الجزائريةحمد بف نعماف،أ
 .1988المؤسسة الكطنية لمكتاب،:،الجزائر(النفسية

 الرباط األماف ،دار احمين،اليويات االفتراضية في المجتمعات العربية حمديف،عبد الحكيـ أ 
 .2017،المغرب،

 2010، 2ر،طبعة نش،دار كائؿ لؿالنظريات االجتماعية المتقدمة محمد حسف،إحساف. 
  اليوية و تشتتيا في حياة "البحث عن اليوية:بيتر ككزاف،تر،سامر جميؿ رضكاف

 .2010، 1 ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات ،طبعة "ايريكاريكسون و أعمالو
 1938 ،،مكتبة مصطفى البابي الحمبي،القاىرة ،لتعريفاتجرجاني الشريؼ عمي بف محمد،ا. 
 ،دكف دار نشر،دكف مسؤولية لدى شباب اثر مواقع التواصل االجتماعي في تنميةحسني عكض،

 .بمد
 دار مبارؾ ،شبكات تواصل االجتماعي و ديناميكية التغيير في العالم العربيخالد كليد محمكد،

 .2011لمدراسات،بيركت،
 ،2000،عالـ الكتب،القاىرة ،مصر،دور التعميم في تعزيز االنتماءخضر لطيفة إبراىيـ. 
 ،دار الفكر العربي ،القاىرة ثقافة العربية اإلسالمية بين التأليف و التدريسرشدم احمد طعيمة،

 .ب"،ط 
 ،وسائل تواصل االجتماعي و الجيل الثاني،المكتبات النظريات و سامح زينيـ عبد جكاد

 .،مكتبة اقميمة دار فكر عربي دار كتاب حديثالتطبيقات
  المؤسسة الجامعية لمدراسات النشر ك التكزيع،بيركت،لبناف،طبعة ،رىانات االنترنتشكقي عمكم، 

1 ،2006. 



 دار العمـك لمنشر ك التكزيع،بدكف .،طبعة د ،منيجية البحث العممي لمجامعيينصبلح الديف شركخ
 .بالنشر

 ،سنة 1،كتاب العمـ السمسمة الجديدة، طبعة مكونات اليوية الثقافية المغربية،عباس الجرارم،
1988. 

 ،2005،سنة1،عالـ الكتب،طبعةاليوية و التعميمعمي سعيد إسماعيؿ. 
 ،وفخ العولمة،تحديات وتحوالت  االندماج االجتماعي بين مأزق اليويةعمي عبد الرؤكؼ عمي

 .2014،المركز عربي لؤلبحاث ك دراسة السياسات،بيركت،عمران المدينة الخميجية المعاصرة
 دار المعرفة الجامعية ية جنوم النظرية و الاألسر و المبادئ و اإلعالم،عبد هللا عبد الرحماف،

 .2004، 1،طبعةاإلسكندرية،
 ، 2002،دار المعارؼ الجامعية ،االسكندرية،مصر،نظريات الشخصية عبد الرحماف العسيكم. 
 ،االنترنت و منظومة التكنواجتماعية،بحث تحميمي في اآللية تقنية االنترنت و عمي محمدرحكمة

،دكف سنة 1،مركز الدراسات الكحدة العربية،بيركت،لبناف،طبعة نمذجة منظومتيا االجتماعية
 .نشر
 تر.كيمي، معرفة الذات و قيادة "،اليوية االجتماعيةخالد عبد الرحماف العكض :ميانـك

 .2009،الرياض،1،العبيكات لمنشر،ط"اآلخرين
  دار المستقبؿ العربي ،القاىرة ،الفكر العربي بين الخصوصية و الكونية محمكد أميف العالـ،

،1996. 
 ،دار طيبة لمنشر ك تكزيع بالرياض التعميم و أزمة اليوية الثقافيةمحمد عبد الرؤكؼ عطية،

 .2009،سنة1،طبعة 
 2004،مصر،1،عالـ كتب طبعة ،البحث العممي في دراسات اإلعالميةمحمد عبد الحميد. 
 في التنوير "،مخاطر العولمة عمى اليوية الثقافية سمسمةمحمد عمارة

 .،القاىرة،دار النيضة مصر32،عدد"االسالمي
 3 ع1،مجمد،اليوية الثقافية العربية في عالم متغير،مجمة الطفولة و التنميةمحمد ابراىيـ عيد ،

 .2001خريؼ 
 دار المعرفة الجامعيةإسكندريةر،،القيم االجتماعية في عالم نتغيعباس مناؿ محمد،. 



 ، دراسة في مسار اقطار و :المسألة الثقافية و قضايا المسان و اليويةكلد خميفة محمد العربي
 ،ديكاف العالمية عالقاتيا بالمسان و اليوية و متطمبات الحداثة و الخصوصية و العولمة و

 .2003المطبكعات الجامعية نالجزائر،
 2011،سكداف،نكفمبر1،طبعة ،أثر الفايسبوك عمى المجتمعكائؿ مبارؾ خضر فضؿ هللا. 

 :كتب بالمغة االجنبية- ب
 Camilleri,carmel,identité et gestion de la disparité culturelle :Essai d’une typologie ,in 

stratégie identitaire, paris PUF,1990. 
 Maurice angers,intiation  pratique a la méthodologie des science humaine ,Algérie 1997. 

 :مذكرات- ج

  دراسة ميدانية )،الشباب الجامعي و اليوية الثقافية في ظل العولمة الجديدة احمد عمي كنعاف
 .2008دمشؽ عاصمة الثقافة العربية ،،(عمى طمبة جامعة دمشق 

 ، مشكالت الشباب في المجتمع الجزائري بين أزمة اليوية و الالمعارية نظرة جابر نصر الديف
-http://lab.unv:ينظر لرابط"اجتماعية-تشخصيو نفسية

biskra.dz/leps/images/stohis-pdf. 
 فاعيمية استخدام شبكات تواصل االجتماعي في تحصيل العموم جكىر بنت ظاىرة محمد العنزم،

 الثالث متكسط،رسالة دكتكراه،جامعة أـ و االتجاه نحو مجتمع المعرفة لدى طالبات صف
 .2012-2011القرل،

 ، معيد ،(رسالة ماجيستير)ادراك  اليوية القومية لدى الطفل المصريحسيف عصاـ حسيف احمد
 .1991الدراسات العميا  لمطفكلة ،جامعة عيف شمس،القاىرة،مصر،

  شبكات التواصل االجتماعي في العممية  واقع استخدام،إبراىيـخديجة عبد العزيز عمي
 .2014.،بجامعة صعيد،مصر،يكليك ميدانيةالتعميمية،دراسة 

 ، أثار استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمى التحصيل الدراسي رشا أديب محمد عكض
،مشركع تخرج استكماال لمحصكؿ عمى لألبناء في محافظة طولكرم من جية النظر ربات البيوت

 .2013/2014درجة باكالكريس،جامعة القدس مفتكحة،

 



 حمد فاضؿ رضكاف،ـhtp://www.ta3lime.com/motada/archive/index.php/t-
13058.html. 

 الحاسوب كوسيمة لالتصال،د كحيد صياـ،ـمحcommunication mediated computer 
المنشكر رقـ  (مقرر)،جامعة البحريف،كمية التربية،قسـ تكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات الدراسة 

422EDTC. 

 :مقاالت و مجالت و مدخالت-د

 ،مداخمة بعنوان تعزيز قدرة الطالب الجامعي عمى تحقيق أبعاد التنمية بف  قايد فاطيمة الزىراء
مخبر بحث دراسات اقتصادية لممناطؽ الصناعية في ظؿ الدكر مستدامة لالقتصاد الوطني،

 . ،جامعة برج بكعريريج،الجزائر، بدكف سنةlizinru1الجديد 
 ،دراسة استكشافية عمى عينة من األبعاداليوية افتراضية الخصائص و باية يكسؼ مسعكدة،

 ك االجتماعية ،عدد خاص ،الممتقى اإلنسانية ،مجمة عمـك االفتراضية المشتركين في مجتمعات
 حكؿ اليكية ك مجاالت االجتماعية في ظؿ تحكالت سكسيكثقافية في المجتمع األكؿالدكلي 

 .2011الجزائرم جامعة قاصدم مرباح،كرقمة،الجزائر ،
  دور المجتمع المدني في المحافظة عمى اليوية الثقافية في ظل "سامية عزيز،عمر حمداكم

مجمة عمـك االنسانية ك االجتماعية ،عدد خاص ،ممتقى الدكلي األكؿ حكؿ اليكية ك "العولمة 
 .المجاالت االجتماعية في  ظؿ التحكالت السكسيكثقافي في المجتمع الجزائرم

 ، دراسة اثنوجغرافية نفسية افتراضية عمى عبلؽ كريمة،اليكية البديمة في لعبة حياة الثانية
 ،مجمة جامعة القدس المفتكحة ألبحاث ك الدراسات التربكية مجموعة من شخصيات االفتراضية

 .2018،سنة24،عدد8النفسية ،مجمد 
  مستقبل الحركات "الظاىرة و المنظور:مسألة اليوية في السودان "،قيصر مكسى زيف

 .2010ابريؿ9،30 ،العدداإلسالمية،التنوير
 3 ع1،مجمد،اليوية الثقافية العربية في عالم متغير،مجمة الطفولة و التنميةمحمد ابراىيـ عيد ،

 .2001خريؼ 
  عتباني ،اليوية و التعدد اثني ،دراسة مفاىيمية مع إشادة إلى نموذج ىكيدا صبلح الديف

 .2010 ،نيساف،9،عددالسوداني ،التنوير



 :معاجـ-ق

 مصر،طبعة  ،المعجم الوجيز ،الييئة العامة لشؤون المطابع األميرية مجمع المغة العربية،
  .2000ب،سنة

 مجمع المغة العربية ،المعجـ الكسيط ،مكتبة صحكة المنكفية ،طبعة ب. 

 :انترنت- ك
 Webopedea-/https://www.webopedea.com 
 Howardheingol ,theelectronic version of 

virtacommunity ,http://www.rheingold.com/vc/book/intro/htm 
 http://www.alukan.net/culture/0/63253/ #x224t78yisxi. 

 

 
 
 
 



 
 
 

 قـــــائـــــمــة الــــمالحـــق
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 
 كمية عموم االجتماعية واإلنسانية

قسم العموم االجتماعية 
شعبة عمم االجتماع 

عمم اجتماع االتصال :تخصص
 

: استمارة استبيان حول 
اليوية االفتراضية و انعكاسيا عمى اليوية االجتماعية لمطالب الجامعي 

- مستغانم–دراسة طالب جامعة عبد الحميد بن باديس 
 

          في إطار تحضير شيادة الماستر في عمـ االجتماع نطمب مف سيادتكـ مساعدتنا 
في بحثنا ىذا كذلؾ مف خبلؿ إجابتكـ الصريحة كالكاضحة عمى كؿ تساؤالتنا في ىذا 

كاعممكا أف كؿ المعطيات كالمعمكمات التي سيتـ الحصكؿ عمييا بعد تطبيقنا ليذا .االستبياف
 .االستبياف ستكجو لغرض البحث العممي

. شكرا عمى مساعدتكـ

 

 

 

 

 

 2019/2020:السنة الجامعية 



البيانات الشخصية  :المحور األول

: الجنس-1

أنثى                                                                        -ذكر  -

: السف-2

  31سنة إلى 26                       مف 25 سنة إلى 20مف-

 :المستوى التعميمي-3

دكتكراه -ماستر    -ليسانس                                  -

: الحالة االجتماعية - 4

 مطمق     -متروج                                      -  أعزب-

" فيسبوك"عادات استخدام موقع : المحور الثاني 

منذ متى و أنت تستخدم موقع فيسبوك ؟ -1

أكثر مف ثبلث سنكات -سنكات                            3منذ-منذ سنة                      -

بشكل يومي  " الفيسبوك"ما عدد الساعات التي تقضييا عمى شبكة - 2

 ساعات3اكثر مف -سا                     2سا الى1مف - اقؿ مف ساعة                  -

ماىو ىدفك  من استخدام الفايسبوك ؟ -3

معرفة األخبار -

لمتسمية  في كقت الفراغ  - 

التكاصؿ مع األسرة ك أصدقاء  -

اعبر عف كجية نظرم -

 كؿ ما ذكر سابقا-

 ماىي خدمات فايسبوك المفضمة لديك ؟- 4



 مشاركة الصور  -

مشاركة الفيديكىات  -

الدردشة  -

األلعاب  - 

التطبيقات  -

 التعميقات- 

كم عدد أصدقاء لديك في فايسبوك؟ - 5

 100اكثر مف                      - 100 الى 50مف - شخص                  50اقؿ مف -

  

عمى أي أساس نختار أصدقائك في الفايسبوك؟ - 6

المستكل المعرفي الثقافي  -
عبلقة القرابة ك الصداقة -
االىتماـ بشخص ما  -
 ال يكجد أم معيار-
ىل أنت عضو في مجموعات معينة عمى الفايسبوك ؟ - 7
ال - نعم                                                            -
: إذا كانت نعم فيل ىذه المجموعات- 8
سياسية  -
اجتماعية  - 
ثقافية  - 
ترفييية  - 
 يةإعبلـ- 

تعتبر اليوية الفتراضية لمطمبة انعكاس ليويتيم الحقيقية : المحور الثالث
ىل تستخدم اليوية الحقيقية أم المزيفة لدخول  إلى موقع الفايسبوك ؟ -1



اليكية المزيفة      -                 اليكية الحقيقية                       -
 
: عند نشر  البيانات  الشخصية عمى حسابك  الفايسبوك تستخدم - 2
 غير حقيقي                                                 حقيقي:االسم -
 غير حقيقي                                              حقيقي : الجنس- 
 غير حقيقي                                                  حقيقي: السن- 
ماىي الصورة  التي تضعيا في الصفحة الشخصية ؟ - 3
الصكرة الحقيقية   -
صكرة شخص مجيكؿ  - 
صكرة شخصية  مشيكرة  -
صكرة تعكس ىكية الجزائرية  -
بدكف صكرة  -
 

....................................................................................... حددىا
ما االسم الذي تضعو في حسابك ؟ - 4

االسـ ك المقب حقيقياف -
اسـ حقيقي بدكف لقب  -
اسـ شخصية مشيكرة  -
 اسـ مجيكؿ-
ىل تضع  البمد في ضبط إعداداتك ؟ - 5
البمد الحقيقي -
 بمد أخر-
ما ىي المغة التي تستخدميا في التواصل ؟ - 6
المغة العربية  -
المغة الفرنسية -
المغة النجميزية -
المغة األمازيغية  -
المغة الدارجة  - 



 لغةأخرل
...................................................................................اذكرىا

 .
ىل تظير ىويتك الدينية عمى صفحتك الشخصية ؟ -7
 ال-                                              نعـ-
ىل ترى استخدام اليوية االفتراضية المستعارة أكثر جرأة و تحررا عن ىويتك الحقيقية - 8
؟ 
 ال-                                               نعـ-
ىل يرتبط تجديد صورتك في البروفايل بحالة مزاجك  في كل مرة ؟ -9
ال - نعم                       -

ىل مكنتك اليوية االفتراضية من تكوين عالقات جديدة في الواقع ؟ - 10
 ال-                                                نعـ -

كيف اثرت اليوية االفتراضية عمى عالقتك االجتماعية التي كونتيا في الواقع  - 11
 ايجابيا -                                       سمبيا -

ىل ساىمت  العالقات االفتراضية لديك في تعزيز عالقاتك الواقعية أم العكس في - 12
تدىورىا ؟ 

 تدىكرت     -                               تعززت-
ىل أىممت العالقات الواقعية من خالل تواجدك عمى موقع الفايسبوك ؟ -13
دائما  -
أحيانا  - 
غالبا  -
نادرا  -
ال  -

أيف يظير ذلؾ 
 
........................................................................................ ؟

ىل تثق  بأن اليويات التي تتحدث إلييا حقيقية ؟ - 14



دائما  -
أحيانا  -
غالبا - 
نادرا  -
 ال-
 

عمى أي أساس  تحدد اليوية الحقيقية  - 15
 .........................................................................................

طبيعة التفاعل الذي يحدث عبر مواقع التواصل االجتماعي وتبني كل ما ىو :المحور الرابع 
. جديد يؤدي إلى إنتاج منتج لميوية جديدة 

ىل تستخدم الفايسبوك؟ -1
دائما  -
أحيانا -
 نادرا-
: ىل يرتبط استخدامك و تفاعمك مع الجميور الفايسبوك ب-2
مجاؿ تخصصؾ الدراسي -
بمجاؿ ىكايتؾ -
 بمجاؿ عبلقتؾ االجتماعية -
ىل يغنيك التواصل والتفاعل عبر الفايسبوك عن تبادل الزيارات االجتماعية؟ -3
 ال-                                                 نعـ-

ىل ترى بأن تفاعمك في الفايسبوك خفف و سيل الكثير من طقوس االجتماعية -4
كالمعايدة و التحية و التياني ؟ 

 نكعاما                              -ال         -                   نعـ-
من خالل تفاعمك عبر الفايسبوك و تعرفك عمى ثقافات و عادات غريبة  ىل أثرت - 5

عمى ىويتك؟ 
 نكعا ما-ال                                          -                        نعـ-
ىل تفاعمك من خال الفايسبوك أدى بك إلى تغيير ىويتك الحقيقية ؟ - 6



 أحيانا-                    ال          -                                 نعـ-
ىل أنت من أصحاب تبني كل ما ىو جديد حتى و لو ليس من عاداتك و تقاليدك ؟و - 7

ثقافتك المحمية؟ 
......................................................................................... 

الرغبة في التعرف عمى الجنس اآلخر  - 8
من خالل تفاعمك عبر الفيسبوك و الرغبة في التعرف عمى الجنس اآلخر أو إنشاء عالقات 

تعارف يؤدي إلى تشكيل ىوية افتراضية منافية لمواصفاتك  
 أحيانا- ال-نعـ -
ىل ترى أن التفاعل الذي  يحدث  بين مستخدمي الفايسبوك ىو الذي يحدد ىويتك إذا - 9

تجعميا حقيقية أو مزيفة  
 .........................................................................................

ىل تعتقد ان كل من يتفاعل عبر الفايسبوك يظير بيويتو الحققية؟ - 10
 نكعا ما -                               ال  -                                 نعـ-

في نظر ماىو السبب الذي يجعل الطالب الجامعي خالل استخدامو الفايسبوك ال يظير - 11
بيويتو الحقيقية  

خكؼ مف العائمة  -
 خكؼ مف التشيير-
مف اجؿ مصالح خفية  -

ال يككف أكثر تفاعبل ك جدية -
 

 

 

 

 

 



:مبلحظة  

: بخصكص الفصؿ الميداني  

 

في البداية نرجك مف سيادتكـ تقبؿ خالص اعتذاراتنا لعدـ إتماـ الجانب الميداني ليذه الدراسة ك أيضا     
 لمعرفة ما مدل أىمية الدراسات الميدانية في البحكث االجتماعية

.  كلكف ليس تقصيرا منا ك إنما الظركؼ الراىنة التي يعيشيا العالـ بشكؿ عاـ ك الجزائر بشكؿ خاص   

  مع العمـ انو تـ انجاز االستمارات ك لكف بسبب اإلغبلؽ المبكر لمجامعات بسبب جائحة كركنا لـ 
نستطع التكزيع االستمارات عمى الطمبة الذيف يشكمكف مجتمع البحث لدراستنا ك بيذا لـ نستطع التكاصؿ 

.مع ىذا المجتمع بأم طريقة  

   

 

...ك في األخير نرجك مف سيادتكـ تقبؿ ىذا العمؿ المتكاضع   

 


