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أتقدمى بأسمى عبارات الشكر واإلمتنان ألستاذتي المحترمة لمجد شهرزاد، التي كانت    

سندي ومنبع طاقتي إلنجاز هذا العمل، فشكرا على توجيهاتها القيمة والمعتبرة وشكرا على 

  .رحابة صدرها وسعة أفقها

ساعدني بالقليل أو  بوخاري، بن شعيب، كما أتوجه بشكري لكل من: وشكرا كذلك لألستاذة   

  .الكثير إلخراج هذا العمل إلى طريق النور

 



  

 

  

  ".الحمد هللا الذي أعاننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا بالعافية"   

أهدي ثمرة جهدي المتواضعة إلى من أنارت قلبي بحب العلم أمي وٕالى من أحسن إلي أبي   

  .كما أهديه إلى أختي هاجر التي لم يرزقني اهللا غيرها وأتمنى أن ينير دربها

هاجر، شهرزاد، حياة، كريمة، : وأهديه إلى أروع صديقاتي اللواتي أنارن  درب حياتي   

  .نجاة، صارة، أمال، وٕالى كل من نساهم قلمي وحفظهم قلبي

محمد، : كما أهديه إلى كل من ساندني و ساعدني  إلنجاز هذا العمل وأخص بالذكر  

  . سوهيل، محمد رزين، السيد بخوش، عطاء اهللا

  . ل اهللا لي ولكم أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعمال متقبالوأسأ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  االتصال ومستحدثات التكنولوجيا:الفصل األول

  التطورالمفهوم و : االتصال: المبحث األول �

  تكنولوجيا االتصال: المبحث الثاني �

  فضاء االنترنت: المبحث الثالث �

  التعليماألنترنت و  :المبحث الرابع �

 

 

 

  

  

  

  



 

 

  

 

 

 

 

          االتصال التفاعلي عبر المواقع اإلجتماعية: الثانيالفصل 

    االتصال التفاعلي :المبحث األول        

  المواقع اإلجتماعية :المبحث الثاني        

  موقع الفايسبوك اإلجتماعي :المبحث الثالث        

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  

  

  

  

  

  

 




 :                                                          ا	��� ا�ول��	 ا���
ل و������
ت ا	���

 

33 

 

  

  

  

  :تمهيد

مفاهيمها بظهور تكنولوجيا االتصال تغيرت وتطورت تصوراتها و  االتصال ظاهرة اجتماعية     

مسلمات وغيرت من فرضيات و  حيث أعطت هذه األخيرة صيغة جديدة لمفهوم االتصال

نظريات االتصال حيث ظهرت العديد من النظريات الجديدة لتواكب التغيرات أو المستجدات 

لعل من أبز مستحدثات هذا العالم االنترنت التي شغلت حيزا و  على عالم االتصالالتي طرأت 

  .كبيرا من الدراسات األكاديمية الحديثة

من معارف وخدمات  فاالنترنت أصبحت تقتحم حياتنا اليومية واالجتماعية بفضل ما تقدمه    

  .مثل الجزائر فية خاصة لدى المجتمعات النامية اقثالرهانات ال كونها تشكل إحدىو 
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  .التطوراالتصال المفهوم و : المبحث األول

  :مفهوم االتصال - 1

معناها  و  communiإلى الكلمة الالتينية   communicationيرجع أصل كلمة اتصال "   

common   بالتالي فان االتصال كعملية يتضمن المشاركة أو و  "عام  "أو  "مشترك "أي

  1 ".أو فكرة أو إحساس أو اتجاه أو سلوك أو فعل ما التفاهم حول شيء 

 بأنه "وليام  ، فقد عرفه سميثتنوعت رؤى الباحثين في تعريفات االتصالو لقد تحددت و    

الجمع يعني  االتصال بصيغةضمن خلق المعاني و التي تتالسلوك والخبرات الخاصة بالكائنات و 

لمفرد فيعني رسم عمليات خلق المعاني بين أما االتصال في صيغة اعملية نقل المعلومات، 

  ".الكائنات

حدوث حدث أو إرسال رسائل عن  إلىكويل الفعل يتصل بأنه عادة يشير ويعرف دينس ما   

  2.أشياء معينة إلى شخص معين عادة ما يكون هو المستقبل

يستجيب لتي تتم بين البشر عندما بأنه تلك العملية ا " :أما كروكت فإنه يعرف االتصال   

   ".حدهم لرمز ما أ

عن طريق الكالم الشفهي أو الحوار أو عن االتصال ال يتم فقط  هذا التعريف يظهر أنو    

تكون وسيلة  ولكن أيضا عن طريق األفعال التي يمكنها أنالمكتوب،  طريق الكالم المقروء أو

صورا أو رسومات ويتم أيضا عن طريق األشكال التي قد تكون فنية كالرقص أواالستعراضات، 

  .أو تماثيل أو تصاميم

                                         

1
  15ص،2012، 2ط ،القاهرة، الدار العربية للنشر و التوزيع ،ريات االعالمظن، حسن عماد مكاوي -   
2
                   7ص ،2002/ 1،1423ط، القاهرة ،عالم الكتب ، االتصال الشخصي في عصر تكنولوجيا االتصال، عبد المنجم البكري فؤادة -  
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، قد ال يكون مباشرا ومجمل هذه األساليب يلجأ إليها اإلنسان لالتصال باألشخاص اآلخرين   

يجعله يشعر بوجوده  جتماعي مماه بطبعه إنال ويحققه اإلنسان في وسط اآلخرينبل ضمنيا، 

                 االتصال يعني ذلك  ": ينطبق عليه تعريف تشارلز كولي وهذا األمرداخل الجماعة، 

   تتطور الرموز العقلية بواسطة وتنمو و  المكانيزم الذي من خالله توجه العالقات اإلنسانية

1 ". استمرارها عبر الزمانائل نشر هذه الرموز عبر المكان و وس
 "يقول الباحث جورج لندربرج و  

تكون الرموز عبارة سطة العالمات والرموز و التفاعل بوا تستخدم لتشير إلى "إن كلمة االتصال 

عن حركات أو صور أو لغة أو أي شيء أخر تعمل كمنبه للسلوك أي أن االتصال نوع من 

العملية التي  " :تتبنى جهان رشتي تعريف االتصال بأنهتفاعل الذي يحدث بواسطة الرموز و ال

في مضامين  أو آالت كائنات حية أو بشر –يتفاعل بمقتضاها متلقي و مرسل الرسالة 

بين األفراد عن قضية أو معنى أو ) منبهات(ومعلومات  فيها يتم نقل أفكاراجتماعية معينة و 

  .اآلراءصال يقوم على مشاركة المعلومات والصور الذهنية و واقع معين فاالت

إن االتصال هو العملية التي يقدم خاللها القائم باالتصال منبهات  ":وفالندويشير كارل ه   

2 .)مستقبلي الرسالة (فراد اآلخرين األلكي يعدل سلوك ) عادة رموز لغوية(
 

  :تطور االتصال و أشكاله 2-

  :تطور االتصال 2-1 

ة قبل عرف تطوره هذا مراحل عدم في تطوره بالوسيلة المستعملة و رتبط االتصال كمفهو إ      

، وكما سبق فالتصال عالقة وطيدة أن يعرفه اإلنسان المعاصر بالصفة التي هو عليها اآلن

الباحثون في هذا المجال إلى أن تطور العملية االتصالية مرهون باللغة  عويرجتربطه باللغة، 

لعهد ال تعد الظاهرة االتصالية حديثة اعصرنا االلكتروني و  في بدايتها مع اإلنسان الحجري إلى

يعبر عن حاجاته عن طريق الضجيج والحركات بل بدأت مع اإلنسان البدائي الذي كان 

حيث فسر العلماء أن الجسدية، واتسم هذا االتصال ببطء لعدم إعتماد الكلمات المنطوقة، 

                                         

1
 ،دون تاريخ، بدون طبعةاإلسكندرية،  ،يعز التو المكتب العالمي للكومبيوتر والنشر و ، االتصال ووسائله في المجتمع الحديث، خيري خليلي الجميلي -   

 . 9ص
2
  .16-15ص، مرجع سبق ذكره، اإلعالمنظريات ، حسن عماد مكاوي - 
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التشريحية مثل الحنجرة ديات الرئيسية في بعض الصفات الت اإلنسان القديم قد اشترك مع بقية

مما حال دون إمكانية إصدار الكم الهائل من األصوات التي يحتاجونها "الصوت صندوق "أو 

1.لتطوير الكالم اإلنساني
   

  عن غيره من الكائنات الحية، عندما إستطاع إكتساب القدرة على  ختلف اإلنسانوإ      

الذي الكهف،  إنسانالكرومانيون أو  ستطاع تطوير اللغة هو إنسانأول من إ ناالتصال حيث أ

و استطاع  2.وعثر على بقاياه في كهف كرومانيون بفرنسا، عاش في مرحلة ما قبل التاريخ

  .األرقام باإلضافة إلى قواعد اللغةالتأقلم مع بيئة بظهور الكلمات والرموز و الجنس البشري 

اللغة االتصال بالتخاطب و  تلقينها كما أن التحول إلىوتمكن الفكر من نقل المعلومات و     

حدث تعديالت مثيرة للوجود اإلنساني كما تمكن اإلنسان أيضا من استعمال أداة الكتابة التي ا

ها ظهرت الكتابة من خالل إعتماد الكتابة التصويرية بعد مكنته من التعبير عن األفكار

ثم ظهرت الكتابة التي كانت ، )ش شمال الخليجشعب عا(المسمارية التي طورها السومريون 

  3.حرف 600تتكون من 

من الممكن قراءتها  عتبرت الخطوة األولى في تدوين األحداث التاريخية التي أصبحوإ    

التي تعد من و  16هور الطباعة في بداية القرن خاصة بعد ظ، حفظها أيضاو االطالع عليها و 

بعدما كانت عملية كتابة المخطوطات تتم عن طريق النسخ  الجنس البشري، أعظم منجزات

   هرت الطباعة المعروفة حاليا على يد جوتنبرج بألمانيا الذي قام بطبع اإلنجيلوظدوي، الي

  4 .أصبحت إمكانية قراءته بلغة أخرى غير اللغة الالتينيةو 

القراءة والحصول  وظهرت حاجة الناس إلى، ثقافياأفرز ظهور الطباعة تحوال إجتماعيا و     

التي تجسدت من الجديد، و العالم انجلترا و ت فكرة الصحافة بكل من فظهر على المعلومات، 

بتوفر تمويل في المجتمع و التي اقتصر توزيعها على الطبقة الراقية خالل صحف المستعمرات،

                                         

1
، 1993كمال عبد الرؤوف، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون طبعة، :، ترنظريات وسائل اإلعالمر وروكيش، بول، ملفين ديفل سندرا - 

  .39ص
  .43ص، المرجع نفسه - 2

40ص ،دون تاريخ ،بدون طبعة ،عماناألردني، دار الكتب  ،رييالجماهمقدمة في االتصال ، جون برتينر - 
3
   

4
  .62، ص1،1979ط سوسيولوجيا االعالم في مجتمعات الجماهير، مكتب العبيكان،:عبد اهللا الطويقي، صحافة المجتمع الجماهري -  




 :                                                          ا	��� ا�ول��	 ا���
ل و������
ت ا	���

 

37 

 

مانيات من يورك في منتصف الثظهرت أول وسيلة عرفت بصحافة البنس بمدينة نيو الصحف، 

  .القرن التاسع عشر

أدى إلى ظهور الصحيفة كوسيلة إعالمية إال أن إذ ، حدث تطور تكنولوجيا الطباعة ثورةأ   

قتصار الصحافة على طبقة في الوسط االجتماعي،  إل هذا لم يكن حال للمشكل اإلعالمي

إمكانية بث الرسائل  وهي، مما شجع االهتمام بإحداث طرق أخرى، اجتماعية دون األخرى

 1920لك اإلذاعة سنة بذ الصوتية التي تحققت بظهور التليفون وظهور الالسلكي، وظهرت

رغم مكن من االتصال الواسع بالجمهور ريكية مما ساعد إنتشار المسموع و ماأل تسبيرجببي

، خاصة في األوساط األمية، وقدرتهم في الحصول على أخبار آنيةإختالف مواقعهم الجغرافية، 

االندماج مشاهدتها و  ولكن أصبح بإمكانهمسم الفرد مشاهد مختلفة لما يسمعه، حيث كان ير 

في مدينة  1935بصريا مع المعلومات خاصة بعد ظهور التلفزيون سنة والتفاعل حسيا و 

وتتبع تطوراتها  األمريكية حيث أصبح بإمكان الفرد معايشة األحداث NBCرك بشبكة يو نيو 

، اإلعالمية   عرف العالم ظاهرة جديدة من التحوالت وبحلول الثمانيات من القرن العشرين، 

الذي به مارشال ماكلوهان وجود و  لم يعد لمفهوم القرية العالمية الذي أتىي المفاهيم و فغيرت ف

جسده التلفزيون بل حل محله مفهوم الفردانية الذي جسده ظهور االنترنت الذي يعد من 

1. المصطلحات الشائع استخدامها في العشرية األخيرة
 

  :أشكال االتصال 2- 2

حسب درجة حسب الوسائل المستخدمة و : االتصال أهمهاتوجد تقسيمات عديدة ألنواع    

  :التقسيم حسب درجة التأثير على النحو التاليو  حسب االتجاهالرسمية و 

 :أنواع االتصال من حيث اللغة المستخدمة-أ

 هو االتصال الذي يتم من خالل استخدام اللغة المنطوقة أو الشفوية: االتصال اللفظي*     

رسالة أو المعلومات إلى المستقبل فهو الذي يستخدم فيه اللفظ كوسيلة في توصيل ال) الكالم(

                                         

1
  62عبد اهللا الطويقي، مرجع سبق ذكره، ص -  
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غير مكتوبة كمذكرات  تمكن المرسل من نقل رسالته إلى المستقبل سواء كانت مكتوبة أم

  .المحدثاتوالخطابات والتقارير والكتب و 

ال يزال  انه يسمى أيضا باالتصال الشفوي الذي يعد من األنماط التقليدية لالتصال إالو    

 الشعراء فيالت كالمسرح الشعبي والقصاصون الرحل و مستخدما في الكثير من الحامألوفا و 

وهو ليس مقصورا على قوم  هذا النوع من االتصال أصلي وجد منذ أن وجد اإلنسانالماضي و 

  .ال على قارة دون قارة أخرى وال حضارة دون غيرها فهو بالتالي ظاهرة إنسانية شاملةدون قوم و 

يرات منظمة تشير إلى مجموعة معاني يستخدمها وهو عبارة عن تعب :االتصال غير اللفظي*   

التعبيرات الحسية و ، لغة الصمت: من أنواعهو  حتكاكه باآلخرينقد يقصدها في إ اإلنسان أو

اإلشارات لغة الرمزية و لتصبب العرق والتعبيرات الحركية وا الوجه أو كاصفراروالفسيولوجية، 

  1.كاإليماءات الرأس واللمس

  :أنواع االتصال من حيث درجة رسميته  - ب

االتصال : االتصال الرسمي بأنه اإلعالم، يعرف معجم مصطلحات :  االتصال الرسمي*   

عليها  الذي يتم بين المستويات اإلدارية المختلفة في هيئة أو مؤسسة بالطرق الرسمية المتفق

حيث يوجد في كل منظمة التقارير،  ى الخطابات أو المذكرات أوتقاليدها ويعتمد علفي نظمها و 

ما يعرف بشبكة االتصاالت الرسمية بأنواعها المختلفة والتي يتم تحديدها عند وضع الهيكل 

هكذا يتم المختلفة التي يتضمنها الهيكل و  التنظيمي لتوضيح كيفية الربط بين الوحدات اإلدارية

وقواعد رسمية محددة  ٕاجراءاتو  يسير وفق أساليبالتنظيم و  االتصال الرسمي غالبا في إطار

  .رسميةبصور مكتوبة و  معروفة كما أنه غالبا ما يكون موثوقاو 

  :يقسم االتصال الرسمي إلى ثالثة أقسام هيو   

                                         

1
،عالم الكتب الحديث، اإلعالمية المفاهيم األساسية و الوظائف الجديدة في عصر العولمة:اإلعالم و االتصال مدخل إلى رحيمة الطيب عيساني،  -  

  .30-29م، ص 2008/ 1429، 1األردن،ط 
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لى إيكون من الرؤساء و  وهو االتصال من األعلى إلى األسفل: االتصال الهابط أو النازل*   

يعد هذا النوع من االتصال و  إلى مستوى إداري أدنى مستوى إداري أعليالمرؤوسين أو من 

   .األكثر شيوعا

ويكون اتجاهه من أسفل إلى أعلى أي من المرؤوسين إلى الرؤساء أو :  االتصال الصاعد*  

من مستوى إداري أدنى إلى مستوى إداري أعلى في الهيكل التنظيمي و يكون االتصال الصاعد 

   .ارير وشكاوى وٕاقتراحات ومالحظاتعادة في شكل تق

يكون هذا النوع من االتصال بين المستويات اإلدارية أو االجتماعية أو و : االتصال األفقي  *

 الوزراء هو اتصال أفقي السياسية أو االقتصادية التي تقع في المستوى نفسه فاالتصال بين

بين الطلبة وبين عامة الناس ين و واالتصال بين رؤساء الجامعات ومدراء المدارس وبين المعلم

  .اتصال أفقي كذلك

بين هو االتصال الذي يتم التفاعل فيه بطريقة غير رسمية و : االتصال غير الرسمي*  

م وتتصل جهات النظر في الموضوعات التي تهمهو أ األفكارالعاملين بتبادل المعلومات و 

1 .الرسميةبعملهم أو تبادل المعلومات من خارج منافذ االتصال 
 

  :أنواع االتصال من حيث درجة تأثيره -ج

يتم بمقتضاها تبادل المعلومات  التيالعملية و يقصد به : )الشخصي ( االتصال المباشر  *

في اتجاهين دون عوامل أو ها لوجه و االتجاهات بين األشخاص بالطريقة المباشرة وجو  األفكارو 

عضهما ببالمستقبل على اتصال المرسل و ئل نقل صناعية حيث يصبح قنوات وسيطة أو وسا

  .في مكان محدد

 األفكارتي يتم بمقتضاها نقل المعلومات و يقصد به العملية الو :االتصال الجماهيري  *

ر من وسائل االتصال كثاالتجاهات إلى عدد كبير نسبيا من األفراد باستخدام وسيلة أو أو 

  .ا ما يكون في اتجاه واحدمباشرة وغالباالتصال يتم بطريقة غير هذا النوع من و  الجماهيري

                                         

1
  . 34-31ص  نفس المرجع،  ،رحيمة طيب العيساني -  
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مؤدى هذا المفهوم في االتصال هو أن قادة الرأي في كل طبقة و : االتصال على مرحلتين*    

اجتماعية أو مجموعة اجتماعية يميلون إلى االتصال بوسائل االتصال الخارجية يقومون بدورهم 

هذا النمط األخير الذي يقوم على م و طبقاته يرات الواردة إليهم إلى جماعاتهم أوأثبنقل الث

1.أكثر فاعلية في الجماعات –توفير الوقت : خطوتين يساعد على 
 

  :نظريات االتصال و تطورها  -1 - 3

ير وسائل اإلعالم على الجمهور أو تأثير الجمهور إهتمت نظريات االتصال بدراسة تأث    

 ،ير المدروسةفرضيات هذه النظريات من حيث درجة الثأث لفتختحيث إعلى وسائل اإلعالم 

التأثير المعتدل  ونظريات، ونظريات التأثير المحدودة، )القوي ( فهناك نظريات التأثير المباشر 

 .سوف نعرض فيما يلي نماذج لكل نوع من أنواع هذه النظرياتو 

  :نظريات التأثير المباشر  –أ 

عليها هذه النظرية استنبطت من مجموعة من النماذج ات التي قامت االفتراضن إ   

    هناك دليال صحيحتقوم عموما على مجال علم النفس وعلم االجتماع و وهي ، السيكولوجية

صفا دراميا عندما نفس النحو الذي وصفها به لزويل و على أن وسائل اإلعالم كانت قوية على 

  ".رابط االجتماعيسندان التالمطرقة الجديدة و  "استنتج أنها كانت 

جماهير  الناشئة عن إعالمما يبدو، و كما كانت هناك الحقائق التي ال تقبل الجدل على      

الناس بشراء السلع وبكميات كبيرة وبشكل متنوع  ن وسائل اإلعالم قادرة على إقناعذلك الوقت بأ

أدى بقوتها العظمى و  قد جاء هذا االعتقاد إضافة إلى اإليمانو  ناألحد حتى لم يكن يحلم به أ

  2.إلى العودة إلى تدعيم صحة نظرية القذيفة السحرية على ما يبدو

  :تقوم النظرية على افتراضين أساسين هما 

 .ليس من خالل وسائل أخرىالرسائل االتصالية بشكل مباشر و  أن الناس يستقبلون

                                         

1
  .44-35، صالمرجع السابق -  

2
  .237- 236، مرجع سبق ذكره، ص  سائل االعالمنظريات و بول، روكيتش،  ، ساندرالر ملفين ديفل -  
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ير المحتمل ثأتالال يضع في االعتبار تم بشكل فردي و أن رد الفعل حيال رسائل االتصال ي

 .ألشخاص آخرين

ت الدراسات اإلعالمية خالل العقود الثالثة األولى من القرن العشرين وجهة النظر جنتهقد إ    

السلوك حيث تكون الرسائل واالتجاهات و  يرا كبيرا على اآلراءثألوسائل االتصال ت التي ترى أن

عقول المستقبلين وظهر ذلك في دراسات  يصل فورا الى "رصاص سحري" االتصالية بمثابة

السيكولوجي للراديو،  يرحول التأث "لبورت إ"و "كانتريل "هارولد لزويل حول أثار الدعاية و

  1.المحتملة على المستمعينوكانتريل وجوديت وهيرزوج حول تأثيرات الراديو 

  

كان مبدأها و ال زويل  أسسهاطلقت من نظرية فرويد، نإ:  نظرية القذيفة السحرية -  

 ر مباشرة بالمضامين اإلعالمية فهذه النظرية ألغتالناس مخلوقات سلبية تتأث األساسي هو أن

  .االجتماعية للفردالعوامل النفسية و 

عتقاد عام بالقدرة البالغة لوسائل االتصال ، ظهر إنتهاء كارثة الحرب العالمية األولىبعد إ

وحمل الجماهير العام،  عالم قادرة على تشكيل الرأين وسائل اإل، برز االعتقاد بأالجماهيرية

  .على تغيير رأيها إلى وجهة نظر يرغب القائم باالتصال في نقلها

عتمد عليها هذا االعتقاد هي أن الرسائل اإلعالمية تصل إلى جميع التي إ الفكرة األساسيةو    

نتيجة للتعرض لهذه  ة تأتيالمباشر ة، وأن االستجابات الفورية و أفراد المجتمع بطريقة متشابه

ذرات منفصلة من ماليين القراء والمستمعين   فالجماهير عبارة عن، )الرسائل( المؤثرات 

مباشرا مهيأة دائما الستقبال الرسائل، وتشكل كل رسالة منبها قويا و  وهذه الجماهير، المشاهدينو 

  .يدفع المتلقي لالستجابة بالشكل الذي يحقق هدف القائم باالتصال

  "UNIFORM EFFECT"ار الموحدة أن نظرية اآلث إلى "جون بيتنر  "يذهب و    

لهم غير المعروفين،  جماهير وسائل االتصال الجماهيرية كمجموعات من األشخاص تنظر إلى

، بمختلف وسائل االتصال التي يتعرضون إليها –بشكل فردي  –رون حياة منفصلة ويتأث أنماط

                                         

1
  .134ص  ن عماد مكاوي، مرجع سبق ذكره،سح -  
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ثر وسائل اإلعالم يسمى أوكان هذا القبول لفهم تجربة فردية وليست تجربة جماعية،  أي أنها

1".الحقنة تحت الجلد "و بنموذج أ  Magic  bullet "الرصاصة السحرية  "بنظرية 
 

  

  :نظرية التأثير المحدود أو التأثير االنتقائي - ب

متصلة نشأت من تعرف علماء و  الثة اتجاهات بحثية متميزةتقوم هذه النظريات على ث   

مدخل الفئات ، وهي مدخل الفروق الفردية و المجموعاتجتماع على نماذج سلوك األفراد و اال

يعتمد كل مدخل فروض أساسية تتعلق بسلوك ، ومدخل العالقات االجتماعية و االجتماعية

  .اإلنسان المتطور في القرن العشرين نتيجة للعلوم االجتماعية األساسية

الطبيعة ضد  "في بداية القرن العشرين بدأت النقاشات الواسعة :  دخل الفروق الفرديةم*    

لة مصادر التغير أو التفرد في الشخصية لى مسأتركز ع بدأت هذه المناقشاتو  "الطبيعة 

أصبح من و الدراسات الخاصة بتعلم البشر والدوافع، ن علماء النفس بدأونظرا أل اإلنسانية

قد وجد أن شخصية كل مختلفين  في بنيتهم النفسية و  د أن الناس كلهم كانواالواضح بشكل مطر 

فمع أنهم يشتركون جمعيا في أنماط السلوك الخاصة ، كائن مختلفة مثل بصمات األصابع

العادات االحتياجات و إدراكية مختلفة من حيث ) تركيبية(بثقافتهم إال أن كل فرد له بنية 

ولهذا أصبحت في النهاية دراسة  ،هكذاجاهات والمهارات و االتو  والمعتقدات والقيم اإلدراكية

   2.بؤرة هامة لتركيز األبحاث النفسيةلفروق الفردية بين هذه العوامل وتوزيعها على الشعب، ا

افترض علماء االجتماع في أواخر القرن التاسع عشر أن :  مدخل الفئات االجتماعية*    

لكن الروابط االجتماعية و  يختقرون إلىشابهون و متو  ثلونالناس في المجتمعات الحديثة متما

فقد أصبح عن صورة مختلفة،  الدراسات الميدانية المتقدمة في القرن العشرين كشف ببطيء

ليس متشابهين بل  أنهمعية الحديثة ليسوا قوالب واحدة و عات الصناتواضحا أن الناس في المجم

شتراكهم في بعض ددة على الرغم من إعية محجتماترتيبهم في تصنيفات إ نه في اإلمكانإ

مكان اإلقامة في الريف الطائفية و  والهوية العنصرية أوالمالمح مثل الطبقة االجتماعية والدين، 

                                         

1
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سطى ة جماعة محددة مثل الطبقة الو أي دراسة هذه التصنيفات أن الناس في تكشفالمدن و  أو

ن هذا التشابه له أهمية كبرى على سلوكهم، وأ ير كبير علىيتشابهون في جوانب عدة ذات تأث

  1.البحث العلمي في مجال االتصال الجماهيري الحديث

يؤكد هذا المدخل على مدى أهمية عالقات المجموعة في  :مدخل العالقات االجتماعية*   

ير من األفكار الهامة كثوأيضا مثل  .فة في الغالبدبص تعملية اإلعالم الجماهيري قد اكتشف

كتشفه في نفس الوقت بصورة منفصلة ومن منطلق بحوث ث قد إر من باح، يبدو أكثخرىاأل

  .ستجابتهم لإلعالمالجماهيري عن كيفية إستقبال الناس وإ  اإلعالم

أحد الدراسات على أنها المحيط الذي اكتشفت داخله أهمية العالقات االجتماعية وتبدو    

  .الجماهيري والتأثير اخلة بين اإلعالمباعتبارها كما مركبا من المتغيرات المتد

ثير بمضامين أيؤكد هذا المدخل على مدى مساهمة العالقات االجتماعية في عملية التو    

سائل و ثيرات أالوسائل اإلعالمية بمعنى أن العالقات االجتماعية إما أن تزيد أو تقلل أو تحدد ت

  2.اإلعالم 

  :كنموذج لنظريات التأثير االنتقائي نظرية االستخدامات و اإلشباعات –ج  

اإلشباعات بدراسة االتصال الجماهيري دراسة وظيفية منظمة و  تهتم نظريات االستخدامات   

التباين عواقب الفروق الفردية و  أدى إدراكمن القرن العشرين، فخالل عقد األربعينات 

منظور جديد للعالقة بين  إلى بداية، االجتماعي على إدراك السلوك المرتبط بوسائل اإلعالم

وكان ذلك تحوال من رؤية الجماهير على أنها عنصر سلبي غير ، الجماهير ووسائل اإلعالم

  .مضمون مفضل من وسائل اإلعالملرسائل و  فعال إلى رؤيتها على أنها فعالة في انتقاء أفرادها

السحرية ترى الجماهير نظرية اآلثار الموحدة أو الرصاصة : وكانت النظريات المبكرة مثل   

ور القوي تضح الدإقد  وأما لبية ومنفصلة، وتتصرف بناء على نسق واحد، عبارة عن كائنات س

نا فهم الجماهير بهذه الطريقة مكالفرعية فلم يعد م افاتوالثق اإلدراكللمتغيرات في المعرفة و 

                                         

1
  .154، ص حسن عماد مكاوي، مرجع سبق ذكره -  
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مسة فروض لتحقيق اإلشباعات يعتمد على خمنظور االستخدامات و  أن "وزمالؤه تراك "يرى و 

  :وتتضمن فروض النظرية ما يلي رئيسية ،  ثالثة أهداف

سائل االتصال الجماهيري ويستخدمون و  أن أعضاء الجمهور مشاركون فعالون في عملية    

  .االتصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم

يتحكم في ذلك  ستخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي يدركها أعضاء الجمهور ويعبر إ   

  .وتتنوع الحاجات باختالف األفرادالتفاعل االجتماعي،  وعوامل ،الفروق الفردية 1عوامل

المضمون الذي يشبع حاجاته فاألفراد هم الجمهور هو الذي يختار الرسائل و التأكيد على أن 

 .الذين يستخدمون وسائل االتصال أو ليست وسائل االتصال هي التي تستخدم األفراد

ع بالتالي يختارون الوسائل التي تشبو حاجاتهم ودوافعهم، يستطيع أفراد الجمهور دائما تحديد 

 .تلك الحاجات

ة السائدة من خالل استخدامات الجمهور لوسائل ن االستدالل على المعايير الثقافيمك   

2.االتصال و ليس من خالل محتوى الرسائل فقط
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  :نظريات التأثير المعتدل  -د

الجماهير التي تتعرض لتلك و  تهتم هذه النظرية بدراسة العالقة التبادلية بين وسائل اإلعالم    

واالجتماعية التي تهم المجتمع االقتصادية و  القضايا السياسية الوسائل في تحديد أوليات

القضايا التي تقدم جميع الموضوعات و  اإلعالم ال تستطيع أنفترض هذه النظرية أن وسائل وت

  التعرض لوسائل اإلعالم

 

 وسائل اإلعالم

 أخرى مصادر

 أخرى

توقعات 

  من

من

 حاجات

عوامل 

نفسية 

 وٕاجتماعية
 أنشطة أخرىممارسة 

إشباع لبعض الحاجات 

وعدم إشباع لحجات 

 أخرى

دوافع و حاجات 

 وتوقعات جديدة

 االشباعاتلالستخدامات و  نموذج كاتز
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ت التي يتم التركيز ختار القائمون على هذه الوسائل بعض الموضوعاي المجتمع وٕانمافي تقع 

الناس تدريجيا  هتماماتإهذه الموضوعات تثير و  حتواهاوالتحكم في طبيعتها وم ةعليها بشد

بالتالي تمثل هذه الموضوعات لدى الجماهير و  يقلقون بشأنها، و يفكرون فيهاوتجعلهم يدركونها و 

ترجع أصول هذه ، سائل اإلعالمو أهمية أكبر نسبيا من الموضوعات األخرى التي ال تطرحها 

  .1922مان من خالل كتابة الرأي العام ليب النظرية لبحوث والتر

في هنية لدى الجماهير و ء الصورة الذأن وسائل اإلعالم تساعد في بنا "حيث يرى ليبمان    

 ىلعتعمل وسائل اإلعالم بيئات زائفة في عقول الجماهير و كثير من األحيان تقدم هذه الوسائل 

  . "تكوين الرأي العام من خالل تقديم القضايا التي تهم المجتمع

  :العوامل المؤثرة في وضع األولويات 

درجة فضول مجردة و  أمبيعة القضايا من حيث هي ملموسة طتحدد األولويات حسب    

ومدى استخدام ، والخصائص الديمغرافية للجمهور، وأهمية القضايا، الجمهور نحو القضايا

ونوع الوسيلة اإلعالمية المستخدمة أو المدى الزمن ، ثار القضيةإوتوقيت ، االتصال المباشر

1. .يرالتأث المطلوب إلحداث
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  :نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم  –ه 

من األهداف الرئيسية لنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم الكشف عن األسباب التي تجعل    

غير مباشرة  في أحيان أخرى تكون لها تأثيراتقوية ومباشرة و  لوسائل اإلعالم أحيانا أثار

   1.ضعيفة نوعا ماو 

ية البيئية النظر و أن نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم هي نظرية بيئية : ويمكن القول    

رتباط أجزاء من النظم إهي تبحث في كيفية تركيبا عضويا و  تنظر إلى المجتمع باعتباره

يتعلق  م تحاول تفسير سلوك األجزاء فيما، ثكبيرة يرتبط كل منها باألخرصغيرة و  االجتماعية

ن مباشرة قد تكو و  أو ساكنة ثابتة، قد تكون ديناميكية متغيرةبهذه العالقات بالتعاون أوالصراع و 

  .ضعيفةو  وقوية أو غير مباشرة

ن العالقة الرئيسية التي يحكمها هي عالقة االعتماد بين وسائل إسم النظرية فوكما يوحي إ   

قد تكون هذه العالقات مع نظم وسائل اإلعالم جميعها والجمهور و  النظام االجتماعيو  اإلعالم

  .السينما -التلفزيون  -و الرادي -المجالت  -الصحف : أو مع أحد أجزاءها مثل 

 وتقوم عالقات االعتماد على وسائل اإلعالم على ركيزتين األهداف التي يسعى األفراد   

لتحقيقها من خالل اعتمادهم ) أهداف شخصية و اجتماعية ( المنظمات المختلفة والجماعات و 

  .على موارد يسيطر عليها أشخاص أو جامعات أو منظمات أخرى

الثانية فهي المصادر حيث يسعى األفراد إلى المصادر المختلفة التي تحقق  أما الركيزة   

  2.جل بلوغ أهدافهمأتعد وسائل اإلعالم من أهم المصادر الذين يعتمدون عليه من و  أهدافهم

   

                                         

1
  .190حسن عماد مكاوي، مرجع سابق للذكر، ص -  

2
  . 200-199المرجع نفسه، ص  -  
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1
  .202، صالسابق  مرجعال  - 

ية بين المجتمع ووسائل اإلعالم العالقات التبادل

وظائف المعلومات تنوع ( و سائل اإلعالم

  )التركيز و  العدد: من حيث
 

 درجة تنوع( المجتمع

 )البنائي االستقرار 

 

 تنوع درجات االعتماد على(الجمهور

 )المعلومات  وسائل اإلعالم في الحصول على

 ية ورفية وجداناآلثار مع

 سلوكية




 :                                                          ا	��� ا�ول��	 ا���
ل و������
ت ا	���

 

49 

 

  

 

  :نظرية الحتمية التكنولوجية - 9

المدعو مارشال و  النظرية إلى أعمال كل من المدعو هارولد أنيسترجع أصول هذه    

حتى في تنظيم المجتمع لية االتصال و ماكلوهان الذين أعطيا في أعمالهم دورا رئيسيا في عم

يرى ماكلوهان أن الموصفات األساسية لوسيلة االتصال المسيطرة في فترة من فترات ، 1برمته

كيفية تنظيم المجتمعات أكثر من مضمون الرسائل ؤثر في كيفية التفكير و هي التي ت

وتعتمد ، فالتحول في تكنولوجيا االتصال يؤدي إلى التحول في التنظيم االجتماعي، االتصالية

  :فتراضات أساسية اهذه النظرية على ثالثة 

  :وسائل االتصال هي امتداد لحواس اإلنسان: أوال

فون مع ظروف البيئة في كل عصر من خالل أن الناس يتكي "مارشال ما كلوهان  "يرى     

فطريقة عرض ، استخدام حواس معينة ذات صلة وثيقة بنوع الوسيلة االتصالية المستخدمة

طبيعة الجمهور الذي تتوجه إليه تؤثران على مضمون تلك للموضوعات و  وسائل اإلعالم

ي تكون المجتمعات فطبيعة وسائل االتصال التي تسود في فترة من الفترات هي الت. الوسائل

الحتمية  "ويعتقد ماكلوهان فيما يسميه ، كونها مضمون الرسائل االتصاليةمما ي أكثر

، أي أن المخترعات التكنولوجية المهمة هي التي تؤثر على تكوين المجتمعات "التكنولوجية 

أ لدى ويرى ماكلوهان أن التحول األساسي في االتصال التكنولوجي يجعل التحوالت الكبرى تبد

وبدون فهم ، ٕانما في الحواس اإلنسانية أيضاو  الشعوب ليس فقط في التنظيم االجتماعي

الثقافية و  لن نستطيع فهم التغيرات االجتماعية ،األسلوب الذي تعمل بمقتضاه وسائل اإلعالم

تفكيره  على طريقة  متداد لإلنسان تؤثر افأي وسيلة جديدة هي ، التي تطرأ على المجتمعات

                                         

 1
  .20، ص2012عمان،  ب ط،، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،نظريات االتصال مدخل متكاملبشير العالق،  -  
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الحاسبة توفر الجهد  اآلالتو  والميكروفون يمد أسماعنا، فكاميرا التلفزيون تمد أعيننا، كهسلو و 

  1.تؤدي إلى امتداد الوعيالعقلي و 

  :الوسيلة هي الرسالة: ثانيا 

يرى هو األساس في تشكيل المجتمعات و  ليس مضمونهاطبيعة كل وسيلة و  بمعنى أن    

كما أن الرسالة األساسية في ، أن الرسالة األساسية في التلفزيون هي التلفزيون نفسه "ماكلوهان

يشير ، و المهم هو الوسيلة التي تنقل المحتوى ، وأنمون غير مهمضالكتاب هي المطبوع فالم

إلى أن لكل وسيلة جمهور من الناس الذين يفوق حبهم لهذه الوسيلة اهتمامهم  "ماكلوهان "

فكما يحب الناس القراءة من ، هتمام كبيرعنى أخر التلفزيون كوسيلة هو محور البم، بمضمونها

ن بسبب الشاشة التي تعرض الصور ستمتاع بتجربة المطبوع فإنهم يحبون التلفزيو جل االأ

اتها مسؤول عن نواحي القصور ن بناء الوسيلة ذأ ويقترح ماكلوهان ،الحركة واأللوانوالصوت و 

راتها في توصيل المضمون فهناك مثال وسيلة أفضل من وسيلة أخرى مسؤول عن مقدفيها، و 

في الراديو أو في التلفزيون عنها  مشاهدة مباراة كرة القدم أفضل: في إثارة تجربة معينة فمثال 

فلكل .ر إثارة من مباراة عظيمة تذاع بالراديوكثومباراة كرة القدم الرديئة على الشاشة أ ،الجريدة

 .ة بها تجعلها األفضل في إثارة موضوعات معينةوسيلة خصائص خاص

  :وسائل االتصال الساخنة ووسائل االتصال الباردة : ثالثا 

ليصف بناء وسيلة االتصال أو  "البارد  "و  "الساخن  "مصطلحات  "ماكلوهان  "ابتكر    

نطلق عليه  التجربة التي يتم نقلها و كلمة بارد تستخدم في وقتنا الحاضر لتعني ما ألفنا أن

  .في الماضي "ساخن"كلمة 

البارد فالوسيلة ذي يعتبر محور فكرته عن الساخن و بالقدرة على التخيل ال "ما كلوهان  "يهتم و 

، أو الوسيلة التي تقدم الساخنة هي الوسيلة التي ال تحافظ على استخدام التوازن في الحواس

دة فهي التي تحافظ على أما الوسيلة البار المعنى مصطنعا وجاهزا مما يقلل إحتياج الفرد للخيال 

                                         

1
  . 275- 274ص ،2008/1429 لقاهرة،ا الدار المصرية اللبنانية، ،نظرياته المعاصرةاالتصال و  ليلى حسين السيد، حسن عماد مكاوي، –د  -  
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 "الراديو وسائل المطبوعة و  ن الوسائلأويرى ماكلوهان خيال الفرد باستمرار،  تثيرالتوازن و 

  1.ألن كل منها تعتمد على استخدام حاسة واحدة فقط "ساخنة 

الباردة  "ل التلفزيون من الوسائمن الخيال في حين يرى السينما و  ال تحتاج سوى لقدر بسيطو    

  .التي تحتاج إلى ممارسة جهد كبير في التخيل من جانب المشاهدين "

الوسائل الميكانيكية ساخنة  بهذا المعنى يمكن القول أن اآللية الذاتية باردة في حين أن   

لة الساخنة درجة وضوحها والوسي، الشخص التقليدي ساخن في حين أن الشخص المتطور باردو 

أما قدر كبير من المعلومات المطلوبة،  تحتوي علىعالية من الفردية و  مرتفعة وعلى درجة

تحتاج إلى جهد من جانب وتنقل معلومات قليلة و  الوسيلة الباردة فدرجة وضوحها منخفضة

  .ستكمال التجربةالجمهور ال

البشرية  يرى ماكلوهان أن مد جهازنا العصبي تكنولوجيا سوف يمكن اإلنسان من إدماجو    

فالتلفزيون سوف ، أن الوسائل اإللكترونية سوف تجعلنا نعود إلى الترابط مرة أخرىداخله و كلها 

شجع المساهمة بدال من سوف يتجارب الجماعية للثقافية الشفهية، و يعود بالفرد مرة أخرى إلى ال

  2.العمل بدال من االقتصار على التفكيراالنسحاب والعزلة و 

 

 

 

 

 

  تكنولوجيا االتصال :  المبحث الثاني

 :  مفهومها ومستحدثاتها  – 1

                                         

1
  .277-276صحسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، مرجع سيق ذكره،   -  

2
  .278-277ص  ،المرجع نفسه -  
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  :مفهومها - أ  

 معناه المهارة الفنية،مكون من شقين الشق األولي تكنو و مصطلح تكنولوجيا هو مصطلح      

  .يعني ذلك أن مصطلح تكنولوجيا يعني تكنولوجيا المهارة الفنيةو  ،ولوجي معناه العلم

قة التي يتم عبرها نقل المعرفة األداة أو الطري وسيلة أوأما مصطلح االتصال فيعني ال    

ثير المعرفي أو أاألفكار من شخص إلى أخر أو من جهة إلى أخرى بقصد التفاعل و التو 

معه  األفكارتبادل الخبرات و  الوجداني في هذا الشخص أو هذه الجهة أو إعالمه بشيء أو

  .ا أو الترفيه عنهم ٕاتباعه بأمرو 

تي توفر عملية تخزين األجهزة الو  ن تكنولوجيا االتصال هي مجموعة األدواتل بأيمكن القو     

كذلك توصيلها بعد ذلك عبر أجهزة االتصاالت المعلومات ومعالجتها ومن ثم استرجاعها و 

  1. ستقبالها من أي مكان في العالم إ المختلفة إلى أي مكان في العالم أو

ولوجية لوصف مدى كبير من االختراعات التكنإن التكنولوجيا هو مصطلح يستخدم     

ه معدل التغيير الذي تحدث مما تجدر مالحظته أنخصوصا في مجال الحسابات واالتصاالت و 

من  ستيعابهالسابقة مما يصعب مهمة إمتصاصها وإ هذه المبتكرات أسرع كثيرا من المعدالت ا

إدارة هذا التغيير لصالح فية من هنا ال بد من التفكير جيدا في كيخالل الروتين العادي و 

      2. المجتمع

وتكنولوجيا االتصال هي مجموعة تقنيات وخدمات عامة ترتكز على إستعمال الحاسوب       

ذي الوسائط المتعددة وعلى تكنولوجيات منها االنترنت أي أنها تجسدت في أخر التطورات التي 

ت استخدامه وأصبح يشمل كل مجاالت حققتها البشرية بظهور اإلعالم اآللي الذي وسع مجال

الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقد سجل تاريخ وسائل اإلعالم بظهور هذه 

التكنولوجيات مرحلة جديدة أحدثت إنقالبات في نظام البث واإلنتاج واإلستهالك اإلعالمي 

                                         

1
 -http://sdew-maktoobblog.com, le :09 /11 /2012 à13 :00h                                                  

2
  .461، ص1996، 1التوزيع، القاهرة، طوالنشر و ، دار غريب للطباعة المكتباتعلم المعلومات و بدر احمد  -  
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رية وأصبح العالم بوضع شبكات جديدة أو قنوات جديدة مثل الساتل والأقراص السمعية البص

  1.يعيش تحوالت يصفها معظم الباحثين بالثورة الرقمية

وعموما فتكنولوجيا االتصال تعرف بأنها مجموع التقنيات أو األدوات أو الرسائل والنظم     

الجديدة المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيله من خالل 

اهيري الشخصي والتي يتم من خاللها جمع المعلومات والبيانات المسموعة عملية االتصال الجم

والمكتوبة أو المصورة أو المرسومة أو المسموعة المرئية أو المطبوعة أو الرقمية، ونقلها من 

  2.مكان ألخر وتبادلها

  : أهم مستحدثاتها  - ب

صال مثل الصوت   ئط االتتعني استخدام جملة من وسائل ووسا:  دةالمتعالوسائط *    

  .أو فيلم فيديو بصورة مندمجة ومتكاملة من أجل تحقيق الفاعليةالصورة، 

رض ودمج النصوص والرسومات والصوت وتعرف أيضا على أنها استخدام الكمبيوتر في ع    

  3. بروابط وأدوات تسمح للمستخدم باالستقصاء والتفاعل واالبتكار واالتصالوالصورة، 

من برمجيات الكومبيوتر التي صنف  "ويعرفها الدكتور عبد الرزاق السالمي على أنها     

المعلومات بأشكال فيزيائية مختلفة كالصوت والصورة، وتوفر برمجيات الملتيميديا ربطا توفر 

محكما للمعلومات بأشكالها، بنحو يجعل من الممكن إستخدام عرض المعلومات في نصوص 

4.وحركة تتزامن مع صورة وصوت
 

  

للخدمات التي تقدمها الميلتمديا فهناك من يرى أنها الوليد المنتظر لتزاوج ثالثة عوالم  اونظر     

مختلفة كل االختالف، حيث نجد اإلعالم اآللي بنظامه الرقمي، االتصاالت وميدان السمعي 

                                         

, ED ellipses, paris, 1999, p105  media introduction a la presse la radio et la télévisionCloude Jean Bertrand,  -
1  

2
االتصال، تصال، معهد علوم اإلعالم و ية لال، المجلة الجزائر التكنولوجيات الجديدةزيوني بواسطة األقمار الصناعية و البث التلفشطاح محمد،  -  

  .256، ص1997وان ج -جانفي  15الجزائر، العدد
3
  .242، ص2002، 2، عالم الكتب، القاهرة، طاالتصاالتوجيا التعليم في عصر المعلومات و تكنولزيتون كمال عبد الحميد،  -  

4
  311، ص2000، 2، عمان، طاعةتكنولوجيا المعلومات، دار المناهج للطبالسالمي عالء عبد الرزاق،  -  
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تماد البصري وتزاوجها مكننا من االتصال عن طريق الصوت أو الصورة أو بهما معا باع

  1.اإلعالم اآللي

أحد المستحدثات التكنولوجيا لتقديم المعلومات السمعية البصرية وفقا :  الفيديو التفاعلي*   

الستجابات المتعلم ويتم عرض الصوت والصورة من خالل شاشة عرض تعد جزءا من وحدة 

      .متكاملة تتألف من جهاز كمبيوتر ووسيلة إلدخال المعلومات وتخزين الرسوم

وتعتبر تقنية الفيديو التفاعلي أحد الخيارات المتبعة في التغلب على مشكلة غياب التفاعل في 

البث التلفزيوني العادي فعن طريق الفيديو التفاعلي باستخدام الحاسب اآللي يفتح المجال أمام 

  2.المتعلمين ومصممي البرامج التلفزيونية للتحاور والتفاعل وجعل االتصال ذو اتجاهين

   : االنترنت*

 giblsيقول بهذا الشأن كل من و  يجمع الباحثون عن عدم إمكانية إيجاد تعريف موحد لها،   

mark  و snith.R يعتمد على عمل من ترنت واحد و لكن يختلف التعريف و أن مفهوم االن

فكل  فلذلك التعريف سوف يختلف تماما من مستخدم لها إلى أخر، يريد وضع تعريف لها،

التي سوف يستخدم الشبكة من و  مهنة سوف يضع لها التعريف الذي يالءم مهنته،صاحب 

مستحدثات تكنولوجيا االتصال وذلك لما  تعتبر االنترنت من أهمجلها ووظيفتها في مهنته و أ

ها مبحثين لتكلم عن كل خصائصها لذا خصصنا ل متنوعة،تتميز به من تقنيات وبرامج هائلة و 

3.مميزاتهاو 
 

 

  

  :ت تكنولوجيا االتصال مميزا- 2

                                         

1
  .324، صمرجع سبق ذكره - 

2
  .275، ص2003، 2التوزيع،عمان، طار صفاء للنشر و ، دوسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم، عليان ربحي مصطفى، عبده الديس محمد -  

3
  .227، ص1997و النشر و التوزيع، القاهرة، بدون طبعة، ، دار غريب للطباعة التربية التكنولوجية و تكنولوجية التربيةالفيرجاني عبد العظيم،  -  
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ذلك من خالل إمكانية تبادل األدوار حيث بإمكان تكنولوجيا االتصال بالتفاعلية و  تتميز    

في تحديد مضمون الرسالة يصبح مستقبال ومشاركا في العملية االتصالية و  المرسل أن

شكل يتالءم اإلعالمية من خالل أجهزة االتصال الجديدة التي يمكن نقلها من مكان إلى أخر ب

يمكن أن توجه و  ستقبالها في أوقات مختلفة،الرسائل وإ  مع إمكانية إرسال من ظروف المستهلك،

  .هذه الرسائل االتصالية من طبيعة إلى أخرى

بأنها تتخلخل حول العالم و داخل كل طبقة اجتماعية و تعويضها  أيضاكما أنها تتميز     

وف يقوم بعمليات مختلفة مما سمح لها بتهيئة الظر حيث أصبح الجهاز الواحد  ألجهزة كثيرة،

اإلعالم قد و بذلك تكون ثورة االتصال و  القضاء على المحلية،لبيئة جديدة لوسائل االتصال و 

  1.غيرت في أنظمة االتصال و كذلك في وسائله

 :التكنولوجيا و أهميتها في عملية التعليم  – 3

 األفرادالشعوب و  يملي على جميع اليوم يشهده العالمالتكنولوجي الذي علمي و إن التقدم ال    

من هذه التكنولوجيات  هو متاح استخدام أقصى ماالمبادرة و  يدفعها إلىواجبات كثيرة ومتنوعة و 

ضرورة  التكنولوجي المعاصر على المجتمعات الحديثة،المعاصرة وقد فرض التقدم العلمي و 

  .المتطورة كتساب مهارات التعامل مع تلك التكنولوجياإ

المعلومات لعشرون تطورات مذهلة ومتسارعة في وسائل وتكنولوجيا التعليم و لقد شهد القرن ا    

شهد اليوم التدفق المعلوماتي كلنا يسمة من سمات هذا العصر و  حتى أصبحت التكنولوجيا

ث نقل المعلومات بأحدالحديثة المبتكرة في إكتساب وتخزين و  األساليبوالمعرفي الرهيب و 

  .تكنولوجيا العصر

في هذا الشأن يؤكد زويل على أن األخذ بنظم التكنولوجيا في التعليم أصبح من أهم و      

لمواكبة العلم والتكنولوجيا في هذا  إن المدخل األساسي "بقوله  ن،األأولويات تطوير التعليم 

  ".ء هذا المدخلوٕاعادة هيكلة التعليم في ضو  شبكة االنترنت،تخدام الحاسوب و سالقرن هو إ

                                         

1
  .17-16، ص 2001، جانفي 506مجلة العربي، وزارة اإلعالم الكويتية، عدد البحث عن ما بعد الحداثة، أبو زيد احمد،  -  
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في شتى  تجويد أدائهميوم عصرا يتنافس فيه الجميع من أجل تحسين و  يعيش العالمو      

نحن في العملية التعليمية أحوج ما نكون لتحسين أداء كافة عناصر هذه العملية المجاالت و 

هذا ينعكس في الموقف التعليمي كما ينبغي و  عد إعداد جيدا ليصبح أداؤهمعلم أ فتحتاج إلى

حمل راية التنمية  أفكار دينية سليمة تساعده علىوقيم واتجاهات و األداء في صورة معارف 

كتساب مهارات التفكير الناقد التي جعل منه مفكرا والمسؤولية في مجتمعه كما تساعده على إ

  1.قيمناعقيدتنا وعادتنا و و   ا يتناسباالنتقاء منها بمالوافدة و  ناقدا للتيارات الفكرية

  فضاء االنترنت :الثالثالمبحث 

  :مفهوم االنترنت - 1

ه وتعني ربط أكثر من شيء ببعضinter connexion  : االنترنت مكونة من كلمتين هما     

 Netمن الثانية و  interفقد أخد من الكلمة األولى تعني شبكة،و  Net Worksكلمة البعض و 

مختلفة  ض مكونة من حواسب آليةهذا يعني أن مئات الشبكات المربوطة مع بعضها البعو 

كأنها قطعة واحدة أو بحيث تبدو و  سهلة،بسيطة و م توصيلها بطريقة ت كذلك تكنولوجيا مختلفة،و 

  2.نظام واحد

يمكن الحسابات المنتشرة عبر العالم و  هناك من يعرفها بأنها مجموعة من ماليينو     

على المعلومات والبيانات والمشاركة في  العثورا من إستخدام حاسباتهم للتواصل و لمستخدمه

  3.تبادلها وذلك دون أهمية لنوع جهاز الكمبيوترالملفات و 

يات الطرفية للحسابات شبكة التي تقوم بالربط بين النهاال ": هناك تعريف أخر يقول بأنها و     

هايات النو  تبادل المعلومات بين الحاسب اآللينقل و  باستخدام إحدى قنوات االتصال بهدف

  .الطرفية المتصلة به في إطار النقل على الخط المباشر للبيانات

                                         

- 
1
، 2006/ 1427، 1، اإلمارات العربية المتحدة، طثقافة االنترنت وأثرها على الشباب، إصدارات دائرة الثقافة واإلعالمماجد بوشلبي، يوسف عيدابي،  

  .586-585ص
2
  .122ص رحيمة الطيب عيساني، مرجع سبق ذكره، -د -  

3
  .207-203ص، دار زهران للنشر و التوزيع، عمان، التعليم عن طريق االنترنتعدنان زهران مضر، عدنان زهران عمر،  -  
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نظام اتصاالت البيانات والذي يربط بين أجهزة  "يعرف مصطلح شبكة االنترنت بأنه و     

  hard disksالملحقات كاألقراص الصلبة و    Hardware أدوات مستقلة مثل األجهزةو 

باإلضافة إلى  CD Driversالضوئية المدمجة مشغالت األقراص ، و punters والطابعات

مشاركة في المعلومات ونقلها بكفاءة وفاعلية بغرض ال SOFT WEREموارد البرمجيات 

  .بطريقة اقتصادية بواسطة استخدام الوسائل االلكترونيةو 

في االتصاالت والتفاعل وتبادل الخدمات  االنترنت هي الشبكة التي تغير من طريقة األفرادو 

  وهي مكان للخبرات المتنوعة في كافة المجاالت عن طريق مجموعة علومات،المو 

شتى اإلرسال إلى مبيوتر الالنهائية المتصلة معا والتي تقوم بالبث و أو حزمة من أجهزة الك    

    1.طريق البيانات السريع الشبكة الرقمية،  يطلق عليها الطريق الرقمي،العالم و  أنحاء

تعتبر االنترنت مجموعة من شبكات الكمبيوتر من جميع أنحاء  الحالي،أما في الوقت     

ن ال بمصادر مختلفة من المعلومات والخدمات ورغم أالعالم التي تتيح للمستخدمين االتص

 لوحات اإلعالنات االلكترونية القديمة،جذورها إلى شبكة أربانت و  العديد من هذه الخدمات تمتد

ٕامكانيات تحدد الوسائط الموجودة بحت ممكنة بعد توفر الويب و رى أصفإن بعض الخدمات األخ

فجميع شركات الكمبيوتر والمعدات بدأت تتنافس في توفير  في أجهزة الكومبيوتر الحديثة،

  .برامجهانية االتصال بالويب في أجهزتها و إمكا

المنافسة  الفائز الوحيد في هذهومع مرور كل يوم تظهر خدمة وابتكار جديد على الويب و     

تطوير منتجات أو لشركات التي تتمكن من المخاطرة و الشديدة إلى جانب المستخدمين هو ا

   2.ها مفتوحا أمام األفكار الجديدةبابوالتي تحتفظ ب خدمات مرنة،

  :تاريخ شبكة االنترنت- 2

                                         

1
  .251ص ،2005  ،1القاهرة، ط دار الفكر العربي، ،التعليم عن بعدمدرسة المستقبل و مجاالت  فهيم مصطفى، -  

2
  .314، ص1995، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية محمد سيد فهمي،  -  
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اط في إرتب حيث تتجسد المرحلة األولى يمكن تمييز تاريخ االنترنت من خالل ثالث مراحل،    

أما  ختراع شبكة االنترنت بالتجمعات الصناعية العسكرية الكبرى بالواليات المتحدة األمريكية،إ

وسعت مجالها لتصل المعاهد  المرحلة الثانية تميزت بتحول الشبكة إلى وسيلة أكاديمية سرية،

ة بكأما المرحلة الثالثة تميزت بفتح ش الملفات،دف تمكينها من تبادل المعلومات و هذا بهو 

  .المجتمع االقتصادياالنترنت على الجمهور العريض و 

عندما قامت وزارة الدفاع األمريكية  1957بدأت هذه المرحلة سنة : المرحلة األولى –أ     

وهي  RANDوهي وكالة المشروعات البحثية المتقدمة وقامت أيضا منظمة  ARPAبإنشاء وكالة

منظمة بحث أمريكية في التفكير لحل مشكل االتصال في حالة نشوب حرب نووية، حيث تم 

تخيل شبكة اتصال ال مركزية قادرة على العمل حتى لو لم تكن مجمل عناصرها تقنيا سير 

رسائلها للعقد التطبيق، حيث تتكون هذه الشبكة من مجموع عقد، تستطيع فيها كل عقدة توجيه 

وهو  1962سنة  ONDITRIBTED NETWERKالمشروع بإصدار قرار م هذا ودع األخرى،

  .قرار شبكة توزيع االتصاالت الذي وضح فوائد وجود شبكة المركزية

ذلك من خالل هي الرائدة في هذا المجال و    ARPA كالةكانت و :  المرحلة الثانية –ب     

جامعة : أمريكية هي التي بدأت بربط أربع جامعات  1969سنة   APRA NET  إنشاء 

 santa Barbaraجامعة سنتابربار أنجلس، جامعة كاليفورنيا بلوس ،STANFORD ستانفورد

  lutah .1وجامعة لوتا 

تحددت الشبكات اإلعالمية حول التراب وشيئا فشيئا بدأت تظهر بعض المواقع عبر االنترنت و  

الذي  Cycladesذلك من خالل مشروع مثل بريطانيا وفرنسا و  وربيةبعض الدول األو  األمريكي

عشرات األجهزة مرتبطة بالشبكة في  تحيث أصبح نجح في ربط مراكز البحث األمريكية،

 / ipهو نظامنظام موحد لالتصال و  وصلت المجهودات إلى إيجاد ،1972أكتوبر من سنة 

internet Protocol   )TCP(TRANSMISSION CRTWF PWTOEOL  الذي اخترع سنة

يعد هذا النظام لغة موحدة و  VINTON CERF/ROBET KAHNمن طرف األمريكان  1974

                                         

1
 -  Francis balle, media et société ,édition Montchrestien,10eme edition, paris, 2001, p176  
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المتمكنين في  إال أن استعماله كان محصورا على يقوم بربط االجهزة الى شبكة الكمبيوتر،

  1.اإلعالم اآللي

سرعان ما أصبحت االنترنت مفتوحة على الجميع وهذا ابتداء من : المرحلة الثالثة  –ج     

عندما قامت مجموعة من الباحثين التابعين للمركز األوروبي للبحث النووي بإيجاد  1992سنة 

ر التقديم البصري للنصوص المتواجدة عبراالنترنت، كما انه يبنظام النص الحي وهذا لتطو 

يسهل االنتقال بين مختلف أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بالشبكة، وذلك بوضع وسائل ربط 

تقبل قدرة الحصول على الوثائق المحفوظة في أجهزة الكومبيوتر أوتوماتيكية وأصبح للمس

في تطور االنترنت حيث تم توسيع فتحها ) (WWW آو الواب  وساعد نظام شبكة العنكبوت

على الجمهور العريض، وتم إستعمالها من طرف رجال األعمال لبث إعالناتهم عبر الشبكة 

موقع عبر الشبكة ومنذ ذلك  100.000 وبحلول التسعينات، أصبحت االنترنت تضم حوالي

الوقت تضاعف عدد المواقع لتشمل المدارس، المراكز والمؤسسات وخواص آخرون يتواجدون 

المبرمجة في أي  ، إخترع نظام يسمح بربط الوثائق1991على نفس شبكة االتصال، وفي سنة 

 Robertلجيكي والب BERNERSLEE،نجليزيويرجع الفضل في ذلك إلى اإلنقطة من الشبكة، 

caillan  بالمركز األوروبي للبحث النووي بجنيف والذي وضع نظامwww  أو الواب، وهو

نظام مريح يسمح بااللتحاق بالشبكة بطريقة سهلة ومريحة، وكلمةالواب تعني الشكل النهائي 

و للصفحة والتي تسمح بتبادل المعلومات وكذا نقل النصوص باإلضافة إلى نقل الصور الثابتة أ

  2 .المتحركة، كما أنه يسمح باالنتقال من موقع ألخر في الوقت نفسه

وفي الوقت الذي لم يتوقع مخترعو هذه الشبكة تطورها خارج إدارة المؤسسات وبانخفاض     

أسعار أجهزة الكمبيوتر أصبحت االنترنت موجهة إلى جمهور عريض غير محدد، وبين سنتي 

مذهال خاصة بظهور نظام الواب وتقنية ربط النصوص ، شهدت االنترنت تطورا 1993و1989

، أصبح واضحا أن 1998وفي سنة  http(hyper teste transfère protocole)أو 

اقتراح جعل التجارة الكترونية بظهور شعار  1997االنترنت فضاء تجاري حيث تم في سنة 

                                         

1
  - Claude Jan Bertrand .medias.ibid.p115 

2
  - Fréderic barbier, Catherine bertho lavenir,  histoire des medias, 2 émi ed, edition Armand Colin, Paris, 2000, 

p115 
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ا بعيدا عن القيود التي كانت المنطقة الشاملة للتبادل الحر باعتبار أن االنترنت تفتح مجاال حر 

مفروضة، أما عن مستعملي الشبكة فهم عموما من الطبقة المتوسطة والعليا مما يجعل هذه 

  .الفئة سوقا لتسويق األجهزة والبرامج

وهي تشرف على تطوير  (ISOC INTERNET SOSIETY)االنترنت من طرف جمعية وتدار     

مجلس استشاري مكون  يتضمن هيكلها التنظيمي من تضع لها المواصفات القياسية،االنترنت و 

1.اإلشراف عليهاالمواصفات القياسية و  هي المسؤولة عن توجيهشركة ومؤسسة و  15من 
 

  

 :متطلبات الدخول إلى شبكة االنترنت و خدماتها  – 3

  :متطلبات الدخول إلى شبكة االنترنت :  1- 3

  :كاألتي أهم متطلبات الدخول إلى شبكة االنترنت هيمن     

  :وتثمتل في  HARD WARE): (المعدات واألجهزة  –أ       

بايت وقرص صلب توجد فيه مساحة  ميجا 8جهاز الحاسوب الذي يتميز بذاكرة ال تقل عن    

اب برامج االتصال واألدوات لالتصال مع أكثر من نظام، كما يتميز بداعم للصور عكافية إلست

 :الملونة عالية الدقة 

 .ودمجهاز الم -

  2 .خط اتصال هاتفي -

 ) SOFTWARES AND TOOLS:  (البرمجيات واألدوات  –ب  

التوافقية بالبروتوكوالت  وتهيئة  عملية االتصال باالنترنت إلى برامج للقيام بذلك تحتاج    

  .المتعارف عليها بين الحاسوب الشخصي وجهاز موفر الخدمة وشبكة االنترنت

                                         

1
  .310ص مرجع سبق ذكره،  السالمي عالء عبد الرزاق، -  

2
  .125ص  سبق ذكره،مرجع  رحيمة طيب عيسا ني، -د -  
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من المعروف أن االتصال بشبكة االنترنت ال يتطلب برنامج :  برنامج االتصاالت*    

اتصاالت متطورة أو باهظ التكاليف وٕانما برنامج يستطيع تنفيذ نقل البيانات بصيغة 

(XMODE) أو(ZNOLE)  والمعروف أيضا أن غالبية أجهزة المودم المتوفرة في الوقت الحاضر

وأن العديد من الرزم المتكاملة مثل   (CROSS TALK)أو  (OMODE)تتضمن برنامجا مثل 

(MICROSOFT WORKS) تتضمن برامج اتصاالت، كما أن نظام التشغيل) 

 .(WINDOWS TERMINAL)يتضمن برنامج   WINDOWS)ويندوز

إذ يتطلب االتصال بالحاسوب الرئيس لشبكة االنترنت من المستخدم :  معامالت االتصاالت*   

  1.بط برنامج االتصال به وتكون مهمة مدير النظامأن يكون عارفا بكيفية تركيب وض

 

  

 :خدمات االنترنت  –2- 3

  :تقدم االنترنت العديد من الخدمات ومن أهمها       

تقدم االنترنت خدمات اتصالية متعددة، حيث تمكن مستخدميها من االتصال       : االتصال- أ     

البعض فتسهل تبادل اآلراء والتجارب، باإلضافة إلى وجود منابر للتحاور وتبادل البريد  ببعضهم

االلكتروني، والوصول إلى بنوك المعلومات واالستفادة منها مع منحهم فرص النسخ عن بعد 

بفضل الطابعة االلكترونية ومن خالل هذه الدراسة سنتطرق إلى أهم الخدمات االتصالية التي 

 .شبكةتوفرها ال

الخدمات شيوعا عبر االنترنت، وهو يسمح يعد من أكثر : البريد االلكتروني  -1–أ     

بالتواصل بين األشخاص، ويمكن لكل شخص له عنوان الكتروني أو صندوق بريد عبر مواقع 

   2.الشبكة الحصول على الرسائل أو إرسالها إلى األصدقاء في أي بقعة من العالم

                                         

1
  .126ص  ،المرجع السابق -  

2
  - Bernard lamizat, Ahmed silem, dictionnaire encyclopédique des sciences d information et de la 

communication, édition ellipses, Paris,1997, p135. 
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إن البريد االلكتروني هو األداة األساسية في عالم  "بو مغلي وآخرون الدكتور وائل أ يعرفو 

وهذا لفعالية هذه الخدمة، حيث يوفر على المستخدم مشقة حمل  االنترنت واألكثر إستخداما

الرسالة إلى مكتب البريد، وكل ما يتوجب على المرسل تخمين الرسالة وكتابة عنوان المرسل 

إليه، وستكون رسالتك وصلت في أقل من دقيقة الى العنوان المطلوب مهما كان العنوان بعيدا 

    1.عنك

إن البريد االلكتروني هو من أكثر ":عبد الرزاق السالمي بقوله ويعرفه الدكتور عالء     

تطبيقات االنترنت شيوعا، وهو وسيلة اتصال أقل تكلفة من الوسائل األخرى، ورغم تباعد 

إتجاهات الرسائل فالمستخدم ال يدفع سوى مستحقات ربطه بالشبكة، إال أنه ال يوفر حماية 

  2.إستخدامها أو االطالع عليها البيانات المرسلة بحيث يمكن لآلخرين 

أشبه بمنتدى يضم عددا من األشخاص يتقاسمون االهتمامات هي  : منابر الحوار 2-أ    

  3ويتبادلون بينهم األفكار والمعلومات حول القضايا التي يريدونها وهناك من يطلق عليها إسم

لمناقشات المتعلقة النقاش، حيث تسمح هذه الخدمة للمجموعات المشتركة باالطالع على ا

  .بالمواضيع المختلفة، ويطلق عليها أيضا اسم أفواج الحوار

تعرف هذه الخدمة أيضا بخدمة الربط عن بعد والتيلنت :  (Telnet)خدمة تيلنت  - ب   

عبارة عن برنامج خاص يتيح للمستخدم أن يصل إلى جميع الحواسيب في جميع أنحاء العالم 

لها وذلك لكي يتمكن  (client)تجعل من حاسوب المستخدم زبونا  وأن يربط بها فخدمة التيلنت

الموجودة  )serves(من الوصول إلى البيانات والبرمجيات الموجودة في إحدى الخدمات التلينت

 .أي مكان من العالم في

  

وتعد خدمة نقل الملفات من الخدمات المهمة في شبكة :خدمة بروتوكول نقل الملفات  -ج   

االنترنت إذ أن هناك الماليين من ملفات الحاسوب المتاحة لالستخدام العام من خالل الشبكة 

كالصور واألصوات والكتب وغيرها والتي يمكن نقلها وذلك بإستخدام بروتوكول نقل 

                                         

1
  .18، ص2000 ،1ط عمان، التوزيع، دار المسيرة للنشر و  ،مقدمة إلى االنترنت ،وائل أبو المغلي -  

2
  409السالمي عالء عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص -  

3
  - Francis balle,  Media et societe, ibid, p452 
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ة إستخدام وبفضل عاد (ZMODEM)أو (XMODEM)بصيغة   (FTP)الملفات

ويمكن لمراكز  (XMODEM)ألنه أسرع وأبسط بكثير من بروتوكول  (ZMODEM)بروتوكول

توصيل الوثائق الكترونيا : المعلومات إستخدام بروتوكول نقل الملفات في مجاالت عدة مثل

  1.ونقل ملفات التزويد وملفات الفهارس

  

 االنترنت و التعليم:  المبحث الرابع

  

   :ت في ميدان التعليمرواج االنترن – 1  

  

إن االنتشار الكبير ألجهزة الحواسب الشخصية والنمو المتعاظم لشبكة االنترنت حاليا      

قد أفرز أنماط حياتية مستحدثة مثل المخاطبة والحوار وعقد  وتنوع  وظائفها وٕاستخداماتها

المؤتمرات المرئية وتبادل الرسائل والبيانات والمعلومات عن بعد والتجارة االلكترونية بطرق  

وأشكال مختلفة، مع سهولة الحصول على البيانات أي كان شكلها ونوعها من خالل البحث في 

والتي يتم تحديثها بشكل دائم ومستمر، فتوفر بذلك مصدرا  قواعد البيانات الضخمة والمتنوعة

هائال للمعرفة، أو نظاما عالميا للمعلومات، ومن تم إلغاء حاجزي المكان والزمان مما يعد 

  2.مكسبنا هائال ووسطا مثاليا للتفاعل والتواصل بين مستخدميها

بح استخدام االنترنت في مجاالت ونظرا لهذا التطور الهائل الذي يشهده العالم حاليا فقد أص    

المعرفة المتنوعة من األمور الهامة لمواكبة ذلك التطور وبخاصة في مجال التعليم بمجاالته 

والذي  1999في التعليم التكنولوجي : األكاديمية والتطبيقية، وخصوصا وأن مؤتمر القوي المؤثر

ستخدام االنترنت في قاعات إالمتحدة األمريكية أوصي بضرورة  عقد في هيوستن بالواليات

المحاضرات من خالل تدريب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعلمين في مراحل التعليم 

العام على إستخدام االنترنت وفوائده في المجال التعليمي، ويعد االنترنت للتعليم العالي منافع 

ات والبيانات الالزمة ألبحاثهم عديدة من الخدمات التي يقدمها للباحثين فبحصولهم على المعلوم

                                         

1
  .127رحيمة الطيب عيساني، مرجع سبق ذكره، ص - 

2
  28، ص2005ابريل  21-17الستشراف مستقبل التعليم، من ، المؤتمر العربي األول ددة في التعليماستخدام الوسائط المتع محمد علي يوسف، -  
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وأيضا الدخول إلى مواقع المكتبات العالمية واالطالع على اإلنتاج العلمي الذي يخدم موضوع 

دراسته وأيضا االستفادة من األبحاث والمؤلفات المكتوبة باللغة العربية و المنشورة في مجاالت 

ال يمكن االستغناء عنه في التعليم علمية أو الموجودة في مكتب جامعية، إذا االنترنت واقع 

  .وخصوصا التعليم الجامعي

و لقد دخلت أغلب الجامعات على مستوى العالم العربي خدمات شبكة االنترنت إلى معظم     

دوائرها و كليتها، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، ومكتبة الجامعات وأصبح مستخدمي االنترنت 

  1.ضاء هيئة التدريس أو الطالبفي ازدياد سواء من اإلداريين أو أع

كما أن المكتبات ومراكز المعلومات تشهد قفزات كبيرة وتحوالت جذرية في مكانتها     

المعلوماتية منذ إعتمادها على اآللية في أعمالها وهنا تبرز شبكة االنترنت بوصفها مصدرا 

ستغناء عنه، خاصة رئيسيا ومهما من مصادر الحصول على المعلومات ال يمكن تجاهله أو اال

في المجال األكاديمي الذي تظهر فيه أهمية الشبكة بشكل واضح اللتصاق أعضاء هيئة 

التدريس والباحثين والطالب بالمعلومات وحرصهم على الوصول إلى قدر كبير من المعلومات 

سوف بسهولة ويسردون إنفاق كثير من الوقت والجهد والمال، ويشير التربويون إلى أن االنترنت 

تؤدي دورا كبيرا في تغيير األساليب التعليمية الموجودة في الوقت الحاضر، خاصة في مراحل 

التعليم الجامعي فعن طريق الفيديو التفاعلي سيلتقي األستاذ الجامعي مع الطالب إللقاء 

محاضرته ولن يحتاج الطالب كذلك إلى أن يذهب إلى الجامعة بل ستحل طريقة التعليم عن 

الطرق التقليدية، ولعل من أهم المميزات التي شجعت القراء على إستخدام هذه الشبكة  بعد محل

  :ذلك الكم الهائل في مصادر المعلومات ومن أمثلة هذه المصادر

  2.الكتب االلكترونية، الدوريات، قواعد البيانات، الموسوعات، المواقع التعليمية
 

  : مميزات االنترنت كأداة تعليمية –2 

وشبكة البريد االلكتروني كأداة تعليمية عن غيرها من  "االنترنت  "تميز شبكة االتصالت     

  :األدوات التعليمية باألمور التالية

                                         

1
  .29، صم1431/2010، 1، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، طإدمان االنترنت في عصر العولمةمحمد النبوي محمد علي،  –د  -  

2
  520-519ي،مرجع سبق ذكره،ص ماجد بوشلي ،يوسف عيداب -  
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البحث عن المعلومات يوفر جوا من المتعة أكثر من طرق البحث من خالل الكتب ففيها  –

  .أصوات وصور متحركة وأنماط مختلفة من العروض

توفير معظم المعلومات على شكل صيغ رقمية ويمكن أن تحول إلى أي برنامج يمكن من  –

خالله قراءته أو تحويله إلي برامج أخرى قادرة على فتحها وتغييرها بصورة مناسبة للطلبة 

  .وعرضها عليهم من خالل وسائل إلكترونية أخرى

  .المعلومات بها حديثة ومتجددة بإستمرار –

  . تعليمية عديدة للمعلم والطالب لما فيها من تنويع في المعلومات واإلمكانيات توفير خيارات –

فمعظم الشركات المزودة باالتصال على .أنها تزود الجميع بالقدرة على أن يكونوا ناشرين –

المعلمين  الشبكة توفر مساحة لألفراد لنشر موادهم، فيمكن للمعلم أن يتبادل المعلومات مع

در تعليمية أو خطط أو أوراق عمل، كذلك يمكن للطلبة أن يشاركوا في نشر اآلخرين عن مصا

أعمالهم بإشراف المدرسة وتبادل التغذية الراجعة من خالل إمكانية االتصال مع خبراء في 

  1.المواضيع المختلفة

  :إيجابيات االنترنت كأداة للتعليم  – 3

  :يات وهي كاألتيحققت االنترنت كأداة للتعليم الكثير من االيجاب    

  .المرونة في الوقت والمكان –

  .إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من الجمهور والمتابعين في مختلف دول العالم –

عدم النظر إلى ضرورة تطابق أجهزة الحاسوب وأنظمة التشغيل المستخدمة من قبل  –

  .المشاهدين مع األجهزة المستخدمة في اإلرسال

 CD.ROM .  قارنة بأنظمة الفيديو واألقراص المدمجةسرعة تطوير البرامج م –

  .سهولة تطوير محتوى المناهج الموجودة عبراالنترنت –

  .قلة التكلفة المادية مقارنة باستخدام األقمار الصناعية ومحطات التلفزيون والراديو –

  .طتغيير نظم وطرق التدريس التقليدية يساعد على إيجاد فصل مليء بالحيوية والنشا – 

  .إعطاء التعليم صبغة العالمية والخروج من اإلطار المحلي – 

                                         

520.1-519جع، صماجد بوشلبي، يوسف عيدابي، نفس المر  -
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سرعة التعليم، وبمعنى أخر فإن الوقت المخصص للبحث عن موضوع معين بإستخدام  – 

  .االنترنت يكون قليال مقارنة بالطرق التقليدية

الحصول على أراء العلماء والمفكرين والباحثين المتخصصين في مختلف المجاالت في أي  –

  .قضية علمية

  .سرعة الحصول على المعلومات –

  .وظيفة األستاذ في الفصل الدراسي تصبح بمثابة الموجه والمرشد و ليس الملقي والملقن –

  .مساعدة الطالب على تكوين عالقات عالمية إن صح التعبير –

عدم التقيد بالساعات الدراسية، حيث يمكن وضع المادة العلمية عبر االنترنت ويستطيع  –

  1.الطالب الحصول عليها في أي مكان وفي أي وقت

  

  

  

  

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

1
  .522-521ص ،المرجع السابق -  
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 :الخالصة 

  

في األخير نستخلص أن تكنولوجيا االتصال أتاحت للفرد العديد من المستحدثات التي       

حياته وسهلت مهامه المهنية والعلمية واالجتماعية، ومن أبرز هذه المستحدثات غيرت أسلوب 

  .االنترنت التي حولت العالم إلى قرية كونية لتختصر المسافات بين الشعوب

فمن خالل ما تميزت به االنترنت من خصائص إحتلت مكانة مرموقة في العديد من      

تصرت كل أساليب التعليم والتثقيف في تقنياتها الميادين خاصة في الميدان التعليمي إذ اخ

الحديثة والبسيطة، وبذلك أتاحت فرصة التعليم والتثقيف لكل شخص يرغب في ذلك وهذا ما لم 

  .يجده الفرد في غيرها من تكنولوجيات االتصال
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  :تمهيد 

  

وار بين المرسل         يعتبر اإلتصال التفاعلي عملية إتصالية يتاح من خاللها فرصة تبادل األد    

متلقي في عالم حقيقي تحولت ملية تتم بلقاء مباشر بين مرسل و فبعدما كانت هذه الع ،والمتلقي

وذلك عبر ما جاءت به  الى عالم إفتراضي ليصبح أطراف العملية اإلتصالية ذو هوية إفتراضية

أهمها موقع الفايس بوك الذي شهد إقباال واسعا في األونة ة الألنترنت من مواقع إجتماعية و شبك

 .     األخيرة بإعتباره وسيلة سهلت التفاعل في كل زمان ومكان
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  اإلتصال التفاعلي:  المبحث األول

  : مدخل لدراسة اإلتصال التفاعلي-1

في مجتمعاتنا الحديثة لباحثين في مجال العلوم السلوكية الحقيقة البسيطة والواضحة أمام اإن    

رين، كما أنه في حاجة إلى اإلعتماد على خهي أن الفرد في حاجة دائمة إلى التفاعل مع األ

األخرين في كثيرمن المواقف التي تتطلب إشباعا لحاجاته البيولوجية والنفسية، وهكذا يظل الفرد 

ي حالة وجوده في حاجة دائمة إلى التفاعل مع األخرين في مواقف الحياة المتنوعة وحتى ف

ال يكون سلوكه منعزال خاصة داخل  واإلنسانتأهيلها لتفاعل مقبل، بعيدا عن األخرين و 

التنظيمات اإلجتماعية، حيث أن معظم االنماط السلوكية تحدث خالل تفاعل الفرد مع األخرين 

فإن الفهم األفضل لسلوك اإلنسان ككائن إجتماعي يجب أن . ره بسلوك األخرينومن خالل تأث

يكون خالل تفاعله مع غيره من أفراد المجتمع في مواقف إجتماعية طبيعية حتى يمكن أن نفهم 

  1 .السلوك في إطاره أو سياقه الصحيح

بين مجموعة  والتفاعل اإلجتماعي موقف يحدث فيه تبادل لالتصال بين شخص وأخرين أو   

  .من األشخاص ويكون فيه التأثير متبادل بين كل منهم

                                         

، دراسة   إستطالعية، قسم علم النفس، بعض المتغيرات النفسية المرتبطة باإلتصال التفاعلي لدى بعض طالب الجامعةمحمد محمد الحسانين،  - 1 

        3-2، ص 1989جامعة طنطا، كلية األدب، 
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على اإلتصال  أيسمى بالتفاعل الرمزي ويعتمد التفاعل اإلجتماعي بصورة أساسية على ما ي   

وعمليات التفاعل اإلجتماعي هي تقريبا عمليات اإلتصال، ذلك أن . الرموزالقائم على اللغة و 

م بدراستها في التفاعل هي تأثيرات تحدث من خالل اإلتصال فال هتتالتأثيرات الفردية التي 

  .يمكن أن يحدث أي إتصال بدون تفاعل رمزي

قدرات وسمات  المستقبلفاعل اإلجتماعي فلكل من المرسل و واإلتصال هو الركيزة األولى للت   

بكل إلخ، بمعنى أن هناك عوامل خاصة ...تجاهات نفسية وقيم ومعتقدات وعاداتشخصية وإ 

  . التفاعل في كل مستوياتها ة تؤثر في إحداث عملية اإلتصال و من المرسل والمستقبل للرسال

وبذلك تكون دراسة العوامل النفسية المرتبطة باإلتصال التفاعلي أي خالل مواقف التفاعل    

يد اإلجتماعي اللفظي أو الرمزي ذات أثر كبير في تنمية القدرات اإلتصالية والتوصل إلى المز 

   1.من الفهم لجوانب هذا التفاعل

  :مفهوم اإلتصال التفاعلي  -2 

يتفاعل شخصان أو أكثر مع  جتماعي على أنه عندمالقد أكدت بحوث علم النفس اإل   

ثرٕالى حد كبير بالتوقعات المتبادلة التي يضعها كل منهم في ذهنه قبل فإن سلوكهم يتأ ،بعضهما

  .موقف التفاعل اإلجتماعي 

ومن ثم فإن موقف اإلتصال يتوقف إلى حد كبير على قدرة كل طرف من أطراف الموقف    

اإلتصال "التفاعل على اإلتصال باألخر و القدرة على التعبير الرمزي وهذا ما يطلق عليه 

  " .التفاعلي

                                         

1
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 ،عها بعض الباحثين لمفهوم اإلتصالوينطبق هذا المعنى على بعض التعريفات التي وض   

هو تلك العملية التي يتم عن طريقها نقل المعلومات و المفاهيم من شخص إلى  فاإلتصال"

  ..."شخص أخر

وطالما أن اإلتصال التفاعلي يعتمد على التفاعل الرمزي فإن ذلك يعني أنه خالل مواقف    

تحدث خالل هذه المواقف  ،ى الحوار والمناقشة أي على اللغةالتفاعل اإلجتماعي التي تعتمد عل

العمليات الذهنية المتعلقة بتفسير المعاني والمفاهيم وهي عمليات تدخل في إطار بعض 

  1 .سيكولوجيا اللغة وعلم النفس اللغوي

قد صيغ للداللة أو لإلشارة إلى الجوانب ) سيكولوجيا اللغة(ويذكر روس ان هذا المصطلح    

اللغة تتعامل مع تلك  ويضيف روس أن سيكولوجيا السيكولوجية إلستخدام اللغة وٕاكتسابها،

  .األشياء التي تجري داخل أذهان الناس عندما يستخدمون اللغة في تعاملهم وعالقاتهم 

كد بعض الباحثين على أن اإلتصال التفاعلي على عالقة وثيقة ببعض متغيرات ؤ يِ    

ة معينة قائم الشخصية حيث أن القدرة على إحداث إتصال مقنع من قبل المستقبل تتطلب مهارة

 ،خصية القائم باإلتصال المواجهييضا بناء معينا لشكما أنها تتطلب أ ،على التعلم والخبرة

أي لدى ( وهناك دراسات أكدت تأثير عوامل شخصية فيما يتعلق بتقبل الرسالة وتعلمها 

فقد توصل بعض الباحثين إلى أن عملية إستقبال الرسالة قد يتأثر بتقدير الذات  ،)المستقبل

  .والقلق والرغبة في التحصيلوالذكاء 

أن هناك بعض العوامل التي تتدخل عند حدوث اإلتصال التفاعلي في  "بوشنر"ويوضح     

  : و يذكر أن من هذه العوامل" الطبيب و المريض"دراسته عن اإلتصال بين 

                                         

1
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  1.البعد الثقافي ،تباين التعريفات ،تباين الهدف ،الشك ،سوء الفهم 

أي على  ،القدرة على إحداث اإلتصال الجيد الدراسة الحالية تفترض أنومن ثم فإن     

رتباطا موجبا ببعض السمات الشخصية أو األبعاد الشخصية لدى ترتبط إ ،ل التفاعلياإلتصا

  .المرسل

من فلكل شخص أسلوبه الخاص في التفاعل أي في وصوله إلى اإلستجابات المرغوب فيها     

داه، سرعة إجراء الحوار وم: ومن هذه السمات األسلوبية ،لخاصةاألشخاص األخرين بطرقه ا

هذه  نلنكتة واإلغاضة و التمقل و يبدو أإستخدام فنون الحوار المعينة كا ،التباهي واإلستعراض

  2.لألشخاص األخرين وهي الجوانب التي نتذكرها عنهمالسمات هي التي تلفت نظرنا 

  :أنواع اإلتصال التفاعلي  - 3

 ،بين المرسل والمستقبليكون اإلتصال ضمن زاويتين، األولى من حيث طبيعة التفاعل وهنا    

  .والثانية من حيث تفاعل المستقبل مع موضوع اإلتصال

  :المستقبل و التفاعل بين المرسل  1- 3

وهذا ما نجده في اإلتصال الشخصي الذي ) وجها لوجه(قد يكون التفاعل بينهما مباشر     

حيث يتواجد كل منهما في مكان واحد وقد يكون  ،عملية األخذ والرد بصورة مباشرة تحدث فيه

 ،أن كل منهما غير موجود مع األخر هذا التفاعل غير مباشر إذ يحدث التفاعل بينهما رغم

  .مثلما يحدث عند مشاهدة التلفزيون

  

                                         

   
  9-8، ص المرجع نفسه -1
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  :التفاعل في موضوع اإلتصال 2- 3

  :وينقسم هذا النوع إلى ثالثة أنواع   

بموضوع اإلتصال أن المستقبل يكون محتكا مباشرة  هيقصد بو  :فاعل واقعي مباشر ت -أ   

أي يتعامل مع ما يرغب في معرفته أو دراسته أو فهمه بطريقة إيجابية ومن هنا يكون مصدر 

، ومن هذه والحقائق الواقعية بصورة مباشرة الخبرة المكتسبة من مواقف الحياة ذاتها أو األشياء

  .إجتماع طالب التدريب مع جماعة ليتعرف على نوع العالقات القائمة بين األعضاء:األمثلة

في هذا النوع ال يتفاعل الفرد أو الجماعة مع  :التفاعل مع ما يشبه الواقع أو يمثله  - ب   

  . و يمثلهما يشبه الواقع أالواقع ذاته وٕانما مع 

و عامل مثلما يحدث في النوع األول أجماعة ال يتأي أن الفرد أو ال:التفاعل مع الرموز -ج   

فمثال بعد قراءته لكتاب عن التشريح ال يحتك سوى  ،نهالثاني ولكن يتعامل مع رموز تنوب ع

   1.بكلمات تكون مجردة

 

   

                                         

  89، ص1999اإلسكندرية،  ،جتماعيةالمعهد العالي للخدمة اإل ،أساليب اإلتصال اإلجتماعي ،محمد صبري فؤاد النمر  -1

  



 ا��������ا��	�ل ا��
���� ��� ا��ا�� :                                               ا�
	� ا�����

 

75 

 

  المواقع اإلجتماعية : المبحث الثاني 

  :المفهوم والنشأة  - 1

منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح  يحدد مفهوم المواقع اإلجتماعية على أنها    

للمشترك فيها بإنشاء حساب خاص به ومن ثم ربطه من خالل نظام إجتماعي إلكتروني مع 

و الثانوية، ه مع أصدقاء الجامعة أأعضاء أخرين لديهم نفس اإلهتمامات والهوايات أو جمع

ماعية ألنها أتت من مفهوم ت إجتتصنف هذه المواقع ضمن مواقع الجيل الثاني للويب وسميو 

بهذه الطريقة يستطيع المستخدم التعرف إلى أشخاص لديهم إهتمامات مشتركة  "اء مجتمعاتبن"

في شبكة األنترنت والتعرف على المزيد من المواقع في المجاالت التي تهمه ومشاركة صوره 

  .الء العملمومذكراته وملفاته مع العائلة واألصدقاء وز 

المواقع اإلجتماعية بشكل كبير في أنحاء العالم مما أدى لكسر الحدود  انتشرت هذه    

تطورت هذه المواقع شيئا   ،الجغرافية له وجعله يبدو كقرية صغيرة تربط أبناءه بعضهم ببعض

ومع التطور الذي يشهده العالم في مجال التقنية  ،تصبح األشهر بين مرتادي األنترنتفشيئا ل

  .ه الموافع بين المجتماعات والشبابواإلتصاالت ذاع صيت هذ

األعضاء يمكن أن تسهل التفاعل النشط بين  فالمواقع اإلجتماعية هي صفحات الويب التي    

المشتركين في هذه الشبكة اإلجتماعية الموجودة بالفعل على األنترنت وتهدف إلى توفير 

ويمكن ان  ،ن األعضاءن تساعد على التفاعل بيمختلف وسائل اإلهتمام والتي من شانها أ

موعات النقاش، البريد تبادل الملفات، مجو، الدردشة، المراسلة الفورية، الفيدي(الميزاتمل هذه تش

  1 ).المدونات ،اإللكتروني
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تبنى المواقع اإلجتماعية على قواعد بيانات عمالقة لتؤمن التواصل بين مختلف     

ثات الفورية باإلضافة إلى العديد من الخدمات المستخدمين وتتيح تبادل الملفات وٕاجراء المحاد

  .  موقع عالمي يصنف ضمن المواقع اإلجتماعية 200األخرى وهناك حوالي 

 ظهرموقع أما عن نشأتها فقد كان ألول مرة في أواخر القرن العشرين حيث    

classmates.com  ثم تاله موقع  1995عامsix degrees.com،  إعتمدت هذه المواقع

تح صفحات شخصية للمستخدمين وعلى إرسال رسائل لمجموعة من األصدقاء لكنه تم على ف

  .إغالقها  ألنها لم تأت بأرباح لملكيها

خالل سنوات التسعينات راجت صناعة مواقع األنترنت التي تقوم على تزويد مستخدميها بما    

وعدد كبير يعد  )مرسلة(يبحثون عنه من محتويات عبر شبكة بث مكونة من مواقع إنترنت 

وبعد ذلك و بالتدريج إستطاع  ،ترنت حول العالم تستقبل هذا البثبالماليين من متصفحات األن

مطورو األنترنت أن يستخدمو متصفحات األنترنت إلرسال وٕاستقبال البيانات في نفس الوقت 

، الدردشة ،يالبريد اإللكترونبداية بتطبيقات ، بدال عن دورها األصلي كمستقبل أعمى للبيانات

     .وانتهاء بالتطبيقات اإللكترونية األكثر حداثة مثل موسوعة الويكيبيديا ،ومنتديات الحوار

وقد كانت هذه القفزة في تغيير طريقة التعامل مع متصفحات األنترنت هي البداية الحقيقية    

  . 2.0لما يعرف بتطبيقات الويب 

المستخدمين في محتويات  هو مشاركة 2.0الويبالمبدأ الذي يوفره الجيل الجديد من    

ثر المواقع الشعبية على حيث يقومون بإبتكار محتوياتها أو تعديلها وهذا ما أنتج أكالمواقع، 

األنترنت يستطيع يكون جزءا من شبكة إجتماعية عبر  ولذلك فإن أي شخص يريد أناألنترنت، 

 .تحقيق ذلك عبر هذا الويب
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على المواقع التي تقدم خدماتها معتمدة على  2.0مصطلح الويب  ومن هنا فإننا نطلق   

والتي تعتمد على أن  media live internationalوهي  2.0التطبيقات من خصائص الويب

التي هي تطوير بمعزل عن أي عوامل الويب و متعامال مع الويب كمنصة  2.0يكون الويب 

يستفيد من موارد وخصائص الشبكة تماما كما منصة تطوير متكاملة النظام الذي يبرمج الموقع ل

  1 .يستفيد مطورالتطبيقات من أوامر تقنية أخرى

  :أصناف المواقع اإلجتماعية وألية عملها  - 2

  :أصناف المواقع اإلجتماعية  2-1  

  :هناك عديد من أصناف المواقع اإلجتماعية نذكر منها    

هذا النوع يعتمد على فتح ملف شخصي لكل  :النوع األكثر شهرة وهو الشخصية-أ    

مستخدم يوفر له خدمات عامة مثل المراسالت الشخصية ومشاركة مستخدمي هذه المواقع فيما 

 .بينهم العديد من الصور والملفات المرئية والروابط 

و أصحاب الذي يربط زمالء المهنة الواحدة أهو الموقع  :النوع الثاني وهو العام  - ب   

ل والشركات ببعضهم البعض كما يعطي هذا النوع من الشبكات ملفات شخصية األعما

للمستخدمين تتضمن سيرتهم الذاتية وخبرتهم باإلضافة إلى الدراسات التي قامو بها خالل 

 .حياتهم المهنية

 :ومن أبرز المواقع اإلجتماعية نجد مايلي    

Face book, my space, hi, linkedin, twitter, orkut, habo,  qzone, 
Academia.

2  

                                         

8-7وائل مبارك فضل اهللا، نفس المرجع، ص -
1
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  :ألية عمل المواقع اإلجتماعية 2- 2

ت األعضاء المشتركين في الشبكة تقوم الفكرة الرئيسية للشبكات اإلجتماعية على جمع بيانا    

ة والذين يتم نشر هذه البيانات علنا على الشبكة حتى يتجمع األعضاء ذو المصالح المشتركو 

  .إعتماد على صالحيات الخصوصية التي تمنحها للزوار ،يبحثون عن ملفات أو صور

بين مجموعة من المعارف وتعمل كشبكة مواقع فعالة جدا في تسهيل الحياة اإلجتماعية    

كما تمكن األصدقاء القدامى من اإلتصال ببعضهم البعض وبعد طول سنوات  ،واألصدقاء

غيرها من اإلمكانات التي توطد تمكنهم أيضا من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور و 

   .العالقات اإلجتماعية بينهم

هناك األالف من المواقع الشبكات اإلجتماعية التي تعمل على الصعيد العالمي وهناك و    

الشبكات اإلجتماعية الصغيرة التي طرحت لتناسب القطاعات البسيطة في المجتمع في حين 

هناك بعض الشبكات تستخدم واجهة إستخدام و ، هناك شبكات تخدم وحدة جغرافية للمجتمع

  1.ستخدام التكنولوجيا الحديثة والقدرات اإلبداعيةينما البعض األخر أكثر جراءة في إبسيطة ب

  :سمات المواقع اإلجتماعية وعوامل الجذب إليها - 3

  :مالمح وسمات المواقع اإلجتماعية 1- 3

وجها لوجه الذي يعرف فيه أطراف عملية  على عكس من اإلتصال:  المجهولية -أ    

يتسم اإلتصال عبر هذه المواقع بالمجهولية التي التتيح ألطراف  ،إلتصال ببعضهم البعضا

إن غياب الجانب الفيزيائي من هذا . اإلتصال منذ البداية معرفة بعضهم البعض األخر

تصال وجها لوجه اإلتصال يفرض عليه سمات وقسمات تجعله يختلف إختالفا كبيرا عن اإل

                                         

  9 ص ،مرجع سبق ذكره ،ارك خضر فضل اهللاوائل مب-1       
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ال تتم أي عملية  ويرتبط بمسألة المجهولية هذه المسألة أخرى على قدر كبير من األهمية

طراف هذه العملية، فال يوجد شكل أوأسلوب من أساليب أال وهي هوية أ ،إتصالية بدونها

د هذه اإلتصال بدون إرتباطه بهويات محددة للقائمين عليه والممارسين له وبالطبع يختلف تحدي

الهويات من أسلوب إتصالي ألخر ففي أسلوب اإلتصال وجها لوجه يعرف أطراف العملية 

اإلتصالية بعضهم بعضا حيث أنه من الشروط الضرورية إلتمام هذا الشكل من اإلتصال 

يمكننا نعث هذا اإلتصال بأنه نمط إتصال يقي لألفراد فبدون هذا الحضور ال الحضور الفز 

ر األنترنت عموما فإن هذه األهمية التي يكتسبها الحضور الفزيقي لإلتصال ما عبأ. وجها لوجه

1.وجها لوجه تنتفي وتفقد أهميتها
  

ألخرين بتحديد هوية خاصة به تمكن ا لوجه إلى المواقع اإلجتماعية يبدأفإن الفرد بمجرد و     

حتى قبل دخوله  ولذلك فإن الهوية هي أول شيء يفكر فيه المرء ،من التعرف عليه من خاللها

ذلك النوع من  ،رنت أنها هوية في إطار المجهوليةإلى عالم األنترنت وتتسم الهوية في األنت

الهوية الذي يحافظ على حدود متفق عليها ومحكومة بقواعد الشكل اإلتصالي والحيز الضخم 

ال تفقد العملية من الحرية الذي تتحيه بما يسمح في النهاية بقدر من التواصل والفهم المتبادل وإ 

إن صفة المجهولية هذه ال تعني . اإلتصالية أحد أهم أركانها أال وهو الفهم والتأثير المتبادلين

أن أطراف العملية اإلتصالية المشاركين في هذه البرامج يجهلون بعضهم البعض كلية لكن 

إلتصال األخرى األمر يعني أنهم ال يتوفرون على ذلك القدر من المعرفة التي توفره أشكال ا

  .وبشكل خاص اإلتصال وجها لوجه

يتم تحديد الهوية في هذه المواقع ليس من خالل مكانة الفرد ووضعه اإلجتماعي ولكن يتم و     

ذلك من خالل جدارته في التعبير عن نفسه وقدرته على اإلستمرار في النقاش والتعبير عن 

                                         

 ،1، إصدارات دائرة الثقافة واإلعالم، اإلمارات العربية المتحدة، ط،  ثقافة األنترنت وأثرها على الشبابماجد بوشلبي، يوسف عيدابي-1        

  266 -263م، ص2006/ه1427
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فيما يكتبه هنا تكمن فيما يقوله و  أن هوية الفردعن أفكاره بحيث يمكننا القول في النهاية و  1ذاته

  .عبر لوحة الحاسب اآللي أثناء إستغراقه في المناقشات عبر هذه المواقع

إن عامل المجهولية الذي يتمتع به  :حرية التعبير وعدم التقيد بالسياقات المكانية - ب   

ن الحرية التي تمكنهم من قول األفراد إبان منقاشتهم وأنشطتهم اإلتصالية يمنحهم حيزا كبيرا م

ما يريدون بدون خوف أو خجل فاألنترنت تسمح لمستخدميها أن يتجاوز قيود الحياة اليومية 

قيود المكان ،قيود ومحددات اللغة، األطر  ،قيود الملبس والتأنق(روضة عليهم المف

نها تسمح للفرد أن يكون ما يريد وما يحبه كل المطلوب منه هو أن كما أ ، ...)اإلجتماعية

ن يتعرفو عليه ويتواصلو معه من خالله ولكل فرد ين أيختار اإلسم المستعار الذي يريد لألخر 

مطلق الحرية في أن يختار اللقب الذي يريده فقد يختار الذكر إسما أنثويا وقد تختار األنثى 

ممثلة أو /أو ممثل نبات أو حيوان أو إسم زعيم سياسي منهما إسم  إسما ذكوريا وقد يختار أي

الخ من اإلختيارات التي يصعب على أي كان حصرها والتي تتعدد وتتنوع ...إسم رياضي شهير

  2.األهواء والتحوالت اإلنسانيةاإلختيارات و عدد وتنوع العقول و بت

في هذا النوع من اإلتصال هناك مساواة التي  :المساواة بين أطراف النقاش -ج         

فطالما أن كل فرد غير معروف لألخرين وهو حر  ،رية التي يتمتع بها أطراف النقاشترتبط بالح

في أن يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء فإن أطراف هذه العالقة سوف يتمتعون بقدر كبير من 

هر هذا قدر من الحرية من خالل المساواة غير المتوفرة في أشكال اإلتصال األخرى ويظ

   3. الجدلنقاش و الاألفراد في المشاركة في الحوار و اإلمكانيات الواقعية التي يتمتع بها 

                                         

  265، صالسابقالمرجع  -1       

  266ماجد بوشلبي، يوسف عيدابي، نفس المرجع، ص -2    

   268، ص نفسه المرجع- 3    
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  :عوامل الجذب للمواقع اإلجتماعية 2- 3

  :لوحظ أن من أهم سمات اإلندماج واإلقبال على المواقع اإلجتماعية   

  .ج إلى هذه المواقعوجود صور جرافيكية تعمل كمحفز للشخص للولو  -

ل ما توفر تقنية تمكن من إرسال وٕاستقبال الملفات بين المتحاورين أوقائمة األصدقاء ولع -

صحاب هذه المواقع يعمل على تطوير هذا النمط من اإلتصال إدخال اإلعالنات التي جعل أ

 .تعود بالربح على أصحاب الموقع فالهدف منها هو ربحي إستهالكي

ستخدام هذه المواقع تعويضا لعالقاته اإلجتماعية بمن حوله حيث يشعر لجوء البعض إل -

عالقات  لذا تمثل هذه البرامج مكان أرحب لنشأة ،ألخرينبالخجل أو اإلنطواء في التعامل مع ا

وأنها تسمح بوجود الشباب من الجنسين في محيط إتصالي واحد إجتماعية مستعارة السيما 

لتحقيق " إناث أو ذكور"لشباب حيث يحاولون لعب أدوار وتعتبر تلك خاصية جذب لبعض ا

  1. إشباعات ذاتية وسيكولوجية

  

    

  

  

  

  موقع الفيس بوك اإلجتماعي :  المبحث الثالث

                                         

    1
  509-508، ص  ماجد بوشلبي، يوسف عيدابي، نفس المرجع-  
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  :، رواجه وتطبيقاته "facebook"مفهوم الفيس بوك

 :مفهومه  1- 1

يشير إلى دفتر ورقي يحمل  كما هو معروف في أروبا) facebook( بوك مصطلح فيس    

صورا ومعلومات ألفراد في جامعة معينة أو مجموعة ومن هنا جاءت تسمية الموقع وتعتبر هذه 

الطريقة شائعة لتعريف األشخاص خصوصا في الجامعات األجنبية ببعضهم حيث يتصفح 

  .لكليةالمنتسبون في الجامعة هذه الدفاتر لمعرفة المزيد عن الطلبة الموجودين في نفس ا

حيث كان طالبا  2004أطلق الموقع في الرابع من فبراير " مارك زكربيرج"مؤسس الموقع     

في جامعة هارفارد وكان الموقع في البداية مخصصا فقط للطلبة في جامعة هارفارد لكن ثم 

تطويره الحقا ليسمح لطلبة الجامعات بشكل عام باإلشتراك في الموقع من ثم تم السماح ليشمل 

  .سنة 13لبة المدارس الثانوية وأي شخص يتعدى عمره ط

يعتبر الفيس بوك األن من أشهر المواقع العالمية المتخصصة في العالقات اإلجتماعية     

الموقع ليس حكرا على أحد فالتسجيل فيه مجانا  ،تعارف وبناء الصدقات على اإلطالقوال

يعد هذا الموقع آلة إعالمية ضخمة لطالما  ،وسهال ويستطيع أي شخص أن يستخدمه

كبر األحداث أإستخدمها الكثيرون في تنفيذ حمالت إعالنية أو ترويج لمنتجات معينة كتسويق 

التي تم اإلستفادة فيها عبر الموقع نذكر منها قيام رجال السياسة األمريكيين إلجتذاب أصوات 

إستخدمو ) أوباما(ئاسة األمريكية وقتها الناخبين في اإلنتخابات فيكفي أن أنصار مرشح الر 

  1.الفيس بوك ليجتذبو أصوات الشعب األمريكي 

                                         

   12وائل مبارك خضر فضل اهللا، مرجع سبق ذكره، ص-1 
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عات على وتصنف المجمو  ،يتكون الموقع من مجموعة من الشبكات تتألف من أعضاء    

أو اإلهتمام وبإمكان المشترك الجديد أن  ،والمدرسة ،والجامعة ،ومكان العمل ،أساس اإلقليم

  .صنيفات ثم يبدأ بالتصفح وٕاختيار مجموعة لإلشتراك فيهايختار أحد تلك الت

إضافة إلى وجود نتيجة الشهر التي  والتعليقات،اخل المجموعات هناك مساحة للتحاور د    

بدءا من األحداث القومية أو ، تدون فيها أهم األخبار التي يهتم بها المشتركون في المجموعة

الشراء الخاصة البيع و  ا توجد مساحة إلعالناتكم ،المحلية حتى أعياد ميالد األعضاء

( إلى جانب وجود مدونات ،ضو مساحة يضيف فيها صوره الشخصيةولكل ع ،باألعضاء

blogs (1. ويهدف الموقع بشكل عام إلى إتاحة التعارف بين المستخدمين ،مرتبطة بالموقع   

  :رواج إستخدام الفيس بوك  2- 1

مقارنة مع مستخدمين محرك البحث  2010بوك سنة  زاد عدد مستخدمين موقع الفيس    

googl ن األنترنت منذ وفي الحقيقة أ ،ى بداية نجاح المواقع اإلجتماعيةوهذه الظاهرة تدل عل

بداية ظهورها لها مكانتها في المجتمع ولكن مع ظهور الفيس بوك لجأ العديد من مستخدمين 

حيث شهد أوال إقباال من طرف المختصين في جتماعي اإل هذه الشبكة إلى إستخدام هذا الموقع

اإلعالم اآللي ثم شهد إقباال من طرف فئة الشباب ليشمل فيما بعد كل فئات المجتمع وذلك 

  .يعود لسبب بساطة ونوعية هذا الموقع حيث له ميزة الربط والتواصل بين جميع األجيال

 من ضروريات الحياة اليومية فلقد حقق هذا الموقع مكانته بين وسائل اإلتصال إذ أصبح    

وهذا ما أثر على بعض المؤسسات اإلنتاجية حيث أصبحت هذه األخيرة تعاني  ،للمقبلين عليه

  .من تهاون عمالها

                                         

1
  13وائل مبارك فضل اهللا، نفس المرجع، ص  - 
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إلجتماعية األخرى وذلك بسبب مميزاته الخاصة اقع االمو  وبهذا حقق الفيس بوك مكانته بين    

مواقع األخرى كالتويتر التي تتسم ببعض التي تجعل منه أكثر المواقع بساطة على غرار ال

التعقيدات التي ممكن أن تكون عقبة في طريق بعض الفئات اإلجتماعية خاصة تلك التي تتمع 

    1.بمهارات بسيطة وعادية

  :تطبيقات الفيس بوك  3- 1

عند إستخدامك لمعظم التطبيقات يتم تنبيهك بأن تنفيذ هذا التطبيق يتطلب الدخول على     

ك الشخصية وال يمكن إكمال إجراء التطبيق من دون هذه الخطوة وال يعرف المستخدم بيانت

  .مستوى البيانات الشخصية التي يتطلبها للمشاركة في التطبيق

لديك جدارصفحة و  ،ي معلومات أخرى عنكوأ ،يتضمن صورتك ،لديك ملف أنت كمشترك    

الذين تضيفهم  ،لبومات صور وملفات أخرى ولديك قائمة بألصدقاءولديك أ ،تكتب فيها ما تشاء

بل وقائمة  ،هدة ملفك وكل ما تعرضه في مساحتكوبالتالي يستطعون مشا ،او يضيفونك

بحسب ما تسمح لهم بالخصوصيات المتاحة عبر صاحب الصفحة نفسها ويسهل  ،أصدقائك

زمالء : األصدقاء على مجموعات مثلدة و التعليق عبرتقسيم عملية توزيع الصالحيات للمشاه

  .دفعة الجامعة وهكذا ،العائلة ،العمل

والصفحة الشخصية تسمح لك بكتابة نصوص أو إضافة رابط لموقع أخر أو إضافة فيديو     

  :Pagesالصفحاتو  Groupsأو إضافة نوت باإلضافة إلى إنشاء المجموعات

                                         

1
- Romain Rissoan, les réseaux sociaux «facebook, twitter, linkedln, viadeo, Google + comprendre et maitriser ces 

nouveaux outils de communication », copyright, Edition ENI, France, 2011, p12. 
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يمكن لكل مشترك في الموقع أن ينشىء مجموعة عبر :  Groupsالمجموعات - أ     

كما أسلفنا سابقا يتم إنشاء يتها وكتابة تعريف عن الفكرة ثم إيميل مدير المجموعة، تسم

المجموعات إلهتمامات مشتركة أو ألعضاء نادي معين أو لحملة فكر إجتماعي كان أو ديني 

  .أو سياسي

صفحة يسمح ) wall(الصفحة الشخصية ذاتها  المجموعات لديها نفس عناصر وأدوات    

وملفات ) (discussion بالكتابة فيها لجميع أعضاء المجموعة وألبوم صور ومساحة للحوار

  1.فيديو وكل ذلك يتم عبر صالحيات المنح التي يشرف عليها مدير المجموعة

المجموعة فيما عدا أنها  وٕاستخداماتالصفحات لها نفس ميز :  Pagesالصفحات -ب    

وغالبا ما يكون هذا لكل المستخدمين ) home (أكثر تفاعال عبر ظهورها في الصفحة الرئيسية

معجبون للمشاهير ونجوم المجتمع بحيث تكون الصفحة وسيلة ) (fan clubsالتطبيق ل

 .للتواصل مع الشخصية المعينة

ل جديد تعليقات وصور وروابط يظهر بهذه الصفحة ك:  Homeالصفحة الرئيسية -ج    

أصدقائك الذين أضفتهم إليك وربما قد يظهر لك تعليقات وصور أصدقائك وذلك يحدث فقط إذا 

  .أتاح المستخدم عبر إعدادات الصالحية مشاهدة محتويات صفحة أصدقاء أصدقاءه

، كرة إستراتيجية ،من األلعاب المختلفة مغامرات بالفيس بوك العديد : Gamesاأللعاب -د    

في هذه  مراحلها مرحلة تلوى األخرى والمثير ن يستخدمها ويجتازيستطيع المستخدم أ ،القدم

  .أنه يمكن للمستخدم أن يدعو عدد من أصدقائه لممارسة لعبة معينةاأللعاب واألكثر أهمية هو 

                                         

1
 13وائل مبارك خضر فضل اهللا ،مرجع سبق ذكره ، ص  - 
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مهم أو  ألعضاء مجموعة معينة لحدثإقامة دعوة ألصدقائك أو  :  Eventالمناسبات  -   

توضح فيه عنوان الحدث وتاريخ بدايته ونهايته  ،عي أو إجتماع على أرض الواقععمل جما

    1. وتحديد األعضاء المدعوين له وبعض المناسبات تكون مفتوحة ألي عضو في الفيس بوك

  

  :مميزات الفيس بوك وآليات التواصل بين أعضاء الموقع  -

  :عي مميزات الفيس بوك كموقع إجتما -1 - 2

  .طبيعة المحادثة سريعة وسهلة على وجه العموم -

  .يمكن لعدة أشخاص اإلشتراك في المحادثة -

معناه  ،كل لحظة وأيضا التجول بين الفرق توجد هنالك إمكانية لتغيير هوية المشترك في -

  .التحدث مع أشخاص جدد ذوي أعمار مختلفة ومواضيع بحث مختلفة أيضا

  .إلدخال الصوت والصورة أثناء المحادثةتوجد هناك إمكانية  -

  2.باإلمكان إيجاد شركاء للمحادثة في كل ساعة من ساعات النهار -

ال يعبر إستخدام هذا الموقع اإلجتماعي عن نمط العالقات اإلجتماعية الطبيعية بين األفراد  -

اإلتصال وبالرغم من وجود تفاعل وتواصل إال أنه نسبي وفي حدود ضيقة نظرا ألن طبيعة 

  ".متغيرة"و " عابرة"التفاعلي في هذا الشأن 

تشير أغلب الدراسات األجنبية إلى أن معظم مستخدمو هذا الموقع يلجأون إلى إستخدام  -

  .أسماء مستعارة وتسجيل بيانات شخصية غير حقيقية مما ِيكؤد زيف هوية األفراد

                                         

1
  .14، ص المرجع السابق - 

  .65،مرجع سبق ذكره ، ص إدمان األنترنت في عصر العولمةمحمد النبوي محمد علي ، - 2  
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أي قد يفوق وسائل تعبير عن الر يعكس هذا البرنامج مجتمعا إفتراضيا به حد كبير من ال - 

فهي تتسع ألراء عديدة ومختلفة خاصة فيما يتعلق برأي الجمهورالعربي في  ،اإلعالم األخرى

  1. حاصلة األن في منطقة الشرق األوسطالتحوالت ال

  :آليات التواصل بين أعضاء الموقع  2- 2

 ،فحات المنضمين لهاالمجموعات والصخاصية متاحة بين األصدقاء وفي :التعليقات -أ    

يمكن للمستخدم أن يكتب تعليقا في المساحة  ،تمد أيضا على الصالحيات الممنوحةذلك يع

إضافة تعليق وفي نفس المساحة يمكنك أن  commentالتعليقات ويمكن الضغط على الزر 

  .تضيف رابط موقع أو صورة

خاصية اإلشارة متاحة في الصور والفيديو والنوت بحيث يمكنك أن :  tagsاإلشارة  - ب   

تلفت إنتباه أصدقائك عبر اإلشاره لهم في صورتك أو في مقطع فيديو المحمل عبر الفيس بوك 

  .وبالتالي سترسل لهم تنبيهات ألي تحديث جديد في الصورة

ات بين األصدقاء خاصية معجب أيضا متاحة بنفس آلية التعليق :likeاإلعجاب -ج   

على الصالحيات الممنوحة حيث حات المنضمين لها ذلك يعتمد أيضا والمجموعات والصف

  .ألي نص أو صورة أو فيديو ألصدقائه likeيمكن للمستخدم أن يقوم بعمل معجب

وقد تمت إضافتها في كل المواقع  2010خاصية معجب طورها موقع الفيس بوك في    

  .ستخدم بحسابه في الموقع وبنظرة أخرى تهدف للترويج للمواقعاألخرى كوسيلة لربط الم

تحدث فقط بين األصدقاء بحيث يقوم المستخدم بتنفيذ ذلك على أحد أصدقائه  :poke -د    

  1.لصديقه  pokeوبينما يقوم األخر برد

                                         

1
  .508ماجد بوشلبي، يوسف عيدابي، مرجع سبق ذكره، ص - 
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  :آثار إستخدام موقع الفيس بوك  -3

  :اآلثار اإليجابية   1- 3   

الفيس بوك نافذة تطل على العالم وساحة للتعبير وٕابداء الرأي وفي وجد مجتمع الشباب في  -

التواصل ومشاركة أصدقائك تفاصيل حياتهم كان له أعظم األثر في إرتباط مستخدمي األنترنت 

  .بالفيس بوك

الناس دائما يسعون إلقامة عالقات جديدة والتواصل مع العالقات القديمة فجاء الفيس بوك  -

  .العالم اإلفتراضي الذي إكتسب بالزمن اهميته ودوره كحل سحري ذلك في

ساهم الفيس بوك كثيرا وتلقائيا في عملية النشر اإللكتروني فأي مستخدم لألنترنت يجد أن  -

  .معدل كتاباته وقراءاته قد إرتفع بشكل كبير

  .تطوير سرعة الكتابة -

لمحموعة معينة قد تمثل أنت المشاركة في دعم الحمالت والنشاطات الخيرية عبر إنضمام  -

  .وأصدقاؤك نسبة مقدرة في قياس قبول الرأي العام لتلك الفكرة

الفيس بوك فرصة لإلتصال بطلبة العلم واألدباء واإلعالميون والمؤثرين في المجتمع مباشرة  -

  .دون وسائط 

   

                                                                                                                                   

1
  . 16وائل مبارك خضر فضل اهللا، مرجع سابق ذكره، ص  - 
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  :األثار السلبية  2 - 3

فإلى  ،ريات التي أثرت في حياة البشالتقنالفيس بوك حاله حال الكثير من اإلختراعات و     

جانب المضيء للمجموعات والنشاطات التي ساعدت الشباب على تنفيذ أعمال مفيدة وتحقق 

  :الكثير من األهداف ،هناك الكثير من األثار سلبية على مستخدميه منها 

بمجرد دخول المستخدم للموقع حتى يبدأ بالتنقل من صفحة ألخرى ومن  :إضاعة الوقت -

ملف ألخرى وال يدرك الساعات التي أضاعها في التعليق على صور أصدقائه دون أن يزيد أي 

فالفيس بوك يهدر الكثير من وقت الشباب دون فائدة تجنى ،فهناك أعداد  .فائدة له او لغيره

  .ساعات في تصفح الفيس بوك فقط 10كبيرة من طالب الجامعات يقضون أكثر من 

هي من أهم األثار التي قد تشكل خطرا على مستخدمي  : التواصل اإلدمان وٕاضعاف مهارة -

فإن قضاء الوقت الطويل أمام شاشة  ،جتماعية خصوصا الشباب والمراهقينالشبكة اإل

الكمبيوتر وهدره في تصفح المواقع يؤدي إلى عزلهم عن واقعهم األسري وعن مشاركتهم في 

  1 .الفعاليات التي يقيمها المجتمع 

التواصل بين الناس بشكل مباشر يؤدي لي تطوير المهارات التي تساعد الشباب في  وبما أن -

المجاالت اإلتصال اإلنساني حيث تنمي عندهم الحس بالمسؤولية تجاه الغير وتقوي سرعة 

  .البديهة لديهم فيستطعون التعامل مع المواقف بحذاقة وحنكة وهذا ما تفتقده المواقع اإلجتماعية

                                         

  19وائل مبارك خضر فضل اهللا، رمجع سبق ذكره، ص - 1 
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نابها بقوة مازالت عمليات إنتحال شخصيات المشاهير تضرب أط :الشخصيات إنتحال  -    

وكسب  ،تشويه واإلبتزاز وترويج الشائعاتمتخذة منها مكانا خصبا لل ،في الشبكة العنكبوتية

   1 .المال وتحريف الحقائق عن مسارها

ا يمثل تهديدا التعرض إلى محتويات إعالمية ال تتماشى مع أخالق أفراد المجتمع السوية مم -

  .لألشخاص التحاورين الذكور منهم واإلناث

إختراق بعض األشخاص المهرة في إستخدام الكمبيوتر لمواقع األفراد والهيئات وتدميرها مما  -

يتنافى مع مفهوم البناء الإلجتماعي للتكنولوجيا والذي يشير إلى أن تقنية اإلتصال في بناء  

  2.المجتمع

  .العالم وٕانتشار حرية التعبير عن الرأي دون خوف من أي مالحقة اإلنتفاح على ثقافة -

تواجه أغلبية المواقع اإلجتماعية مشكلة إنعدام الخصوصية مما تسبب الكثير من األضرار  -

فملف المستخدم  المعنوية والنفسية على الشباب وقد تصل في بعض األحيان إلى أضرار مادية،

يحتوي على جميع معلوماته الشخصية إضافة إلى ما يبثه من هموم ومشاكل  على الفيس بوك

  3.التي قد تصل بسوهلة إلى يد أشخاص يستغلونها اإلساءة والتشهير

   

                                         

  21-19خضر فضل اهللا، مرجع سبق ذكره، ص وائل مبارك  -1

510-509ص  ،مرجع سبق ذكرهف عيدابي،  يوس ،ماجد بوشلبي -
2
   

   21وائل مبارك خضر فضل اهللا، نفس المرجع، ص - 3 
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  :تفاعل الشباب عبر موقع الفيس بوك  - 4

ي العالم عموما وفي لقد شهدت المواقع اإلجتماعية إقباال ملحوظا من طرف الشباب ف    

إذ أثبتت العديد من الدراسات أن الشباب يعتبرون موقع الفيس بوك وسيلة  ،صةالجزائر خا

هادفة وفعالة تقودهم إلى حالة من الرقي والحداثة مشرين إختزالها للمسافات الجغرافية والثقافية 

  . ية بين المجتمعات المختلفةوالمعرف

ينهم في أشكال مختلفة ئل بن هذا الموقع يسمح بالتواصل بين الشباب وتبادل الرساأكما 

مكتوبة وحتى مرئية بمنتهى السهولة والبساطة مع إمكانية التعليق وٕابداء الرأي بحرية  ،مسموعة

  .تامة ومطلقة

العالقات  ذا الموقع عن الصدقات القديمة أوفالشباب الجزائري أصبح يبحث من خالل ه    

موقع العالمي بل تحول األن إلى التي إنقطعت ألي سبب والتي تعد أحد األهداف الرئيسية لل

ين من كل الجنسيات في مسرح جديد إلنشاء عالقات جديدة لكال الجنسين والتواصل مع األخر 

كما أصبحت هذه المواقع منبر لمناقشة األمور الحياتية التي تهم الشباب والفتيات  ،كل البلدان

  .لنكت والمواقف الغريبة والمضحكةكالتعلي والعالقات العاطفية والهوايات وأخرى ظريفة تتناول ا

فالفيس بوك تحول في فترة وجيزة إلى مغناطيس إلكتروني حقيقي يجمع مجتمعا رقميا يوازن    

  1.المجتمع الواقعي 

كما أشارت العديد من الدراسات إلى إقبال الشباب الجامعي على المواقع اإلجتماعية عامة    

خاصة فهو يعتبر وسيلة جديدة بين األشخاص الذين تربطهم مصالح  وموقع الفيس بوك

كما أن إستخدام الطلبة لهذا الموقع  ،ألساتذة والطلبة على سبيل المثالمشتركة فيما بينهم كا

  .يختلف حسب طبيعة كل شخص وتوجهه وتخصصه العلمي

                                         

1
- http://www.djazairess.com ,le 16-03-2013 à11:oo h      
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ي إثراء العملية التعليمية ويساهم الفيس بوك في التعليم من خالل تطبيقاته المتعددة التي تسهم ف

إذ يستطيع الطلبة تبادل الكتب وٕاعارتها فيما بينهم وتكوين حلقات نقاش ومجموعات للدراسة 

  1.باإلضافة إلى الكثير من التطبيقات التي يمكن اإلستفادة منها في مجال التعليم

ء معرفة الطالب فهو بالنسبة للطالب ليس مجرد موقع لتسلية والترفيه بل موقع يساهم في إثرا

والتعبير بكل طالقة عن مواقفهم كما يمكنهم من خالله أن يتفاعلو بالصوت والصورة والنص 

مع زمالئهم وأساتذتهم من اجل تحقيق الفائدة المرجوة وتبادل النقاش واألسئلة والخبرات حول 

  2.المادة الدراسية 

  :ويتيح هذا الموقع للطالب مايلي

  .بسرعة ومن كل انحاء العالمصول على المعلومات حال -

  .هناك تحكم جماعي يعني بإشتراك من أشخاص لديهم إهتمامات مشتركة -

  .إعطاء التعليم صيغة علمية والخروج من المحلية -

  .الحصول على آراء العلماء والمفكرين والباحثين والمتخصصين في مختلف المجاالت -

  .سرعة وفورية المناقشة العلمية واألكادمية -

  3.المحادثة بين الطلبة واألساتذة لتبادل الخبرات العلمية واألكادمية -

                                         

1
 http://www.alrai.com ,le 15-03-2013 à 14 :23 h 

2
 http://www.qou.edu/newsletter/no-1/facebook-jsp ,le 16-03-2013 à 11:30 

3
 -http://www.khayma.com, le 16-03-2013 à11 :50 
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إضافة إلى كل ماسبق وبحسب إختصاصين في علم اإلجتماع والنفس التربوي أن إستخدام 

الشباب للمواقع اإلجتماعية أحدث تغييرا في صبغة التفاعل اإلجتماعي بين الشباب وأسرهم 

       1. سرهمأقدار التفاعل اليومي بينهم وبين نجم عنه تراجع موعالقاتهم مع المحيط اإلجتماعي 

  

  

  

  

 

  

   

                                         

1-http://www.alrai.com, le 15-03-2013 à 14 :27 
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  :الخالصة

نستخلص أن المواقع اإلجتماعية أعطت صيغة جديدة لإلتصال التفاعلي وهذا ما دفع إلى   

مهمة في الحياة  زيادة اإلقبال عليها خصوصا موقع الفايسبوك الذي أصبح وسيلة إتصالية

  .اليومية للشباب مهما كان مستواهم الدراسي واإلجتماعي

ويعتبر هذا الموقع سالحا ذو حدين يمكن أن يكون مفيدا للشباب إذا أدرك كيفية إستثماره    

بشكل أمثل وفي الوقت نفسه هو أداة لتخريب األخالق عن طريق بعض المواقع المبتذلة التي 

الصحيح لهذا لشباب من أجل اإلستثمار األمثل و الضروري توجيه اال تجيد نفعا لذلك من 

 .    الموقع من خالل ما يوفره لهم من فوائد



Summary:                                                                  

 

   The importance of the study appears in Trying to highlight the 

importance of social networking sites in the activation of social 

networking  Where are gathered millions of users at the moment  

because it offers many services such as: instant messaging, private 

messaging, blogging and other services that  allow users to share their 

interests, cultural, political, scientific and other interests 

Where these sites were able to combine students, professors and 

researchers to share their various activities and exchange of various 

dialogues scientific and intellectual especially through the social site 

Facebook, which saw a high turnout in recent times within the 

university. 

   We have represented our study in two  sides,  The theoretical and 

practical side the first consists of two chapters, the first chapter 

includes four topics and has served as the entrance to our study, where 

we pointed out in which the concept of communication, development 

and forms, and various theories and evolution, then we defined the 

concept of communication technology and the most important 

advantages and their importance in the field of education. After that 

we have allocated the Study of the Internet as a model for the 

communication technology innovations . 

 The second chapter includes three sections and served as the core of 

the study, where we have dedicated Study to examine the interactive 



communication and other Study examines social networking sites and 

the last section to study the social site Facebook and its features 

interactive contact. 

   Since this study aims to describe the use of each of the students and 

teachers for Facebook and its impact on the nature of communication 

in the university, so it belongs to the descriptive studies analysis, we 

used the approach to survey distributors model form on a sample 

consisting of 100 single and include 30 teacher and 70 students 

Model form contains 21 questions, including open and closed also has 

four suggestions, and has field study at the Faculty of Social Sciences 

at the University of Abdelhamid Ben Badis (Kharouba). 

    The results of the study were as follows: 

1) There is a demand on the Facebook site by teachers and students of 

various races and various places of residence and for different civil 

their cases. 

2)  differs on the rate of using Facebook site from one respondent to 

another but  the students are the most commonly used it. 

 3) differs goal of using this site from one respondent to another, all 

used to satisfy his needs and this  last vary from psychological and 

social factors for the user. 

4) site Facebook has allowed to many of the respondents the 

opportunity to debate and express their views and the opportunity to 



participate in the groups have the same scientific and professional 

interests.  

5) This site did not affect the nature of social interaction within the 

university. 

6) did not affect the use of Facebook on the scientific and professional 

yield for both the student and the professor. 

7) Facebook has affected the nature of communication within the 

university, where most respondents unanimously agreed that enhanced 

communication between students and between students and teachers, 

and there was a significant interaction between the two groups.           

Through the results obtained, we can say that the Internet got an 

important place in the university, and was able to earn a social nature 

in the middle, through their Social It is during extended bridges of 

communication between students and teachers, even outside the 

university, and that's what increased the inevitability of their presence 

in everyday lifefor both the student and the professor. 



Résumé:  

 

   Notre étude se représenter en deux parties. la partie théorique et la 
partie pratique dont le premier est compose de deux chapitres, il 
contient quatre sous-chapitres et il présente une introduction pour 
notre étude ou on a signalé à travers le concept de la communication, 
développement et formes, et ses différentes théories et leurs 
développements; puis on a déterminé le concept des technologies de la 
communication et ses importantes caractéristiques et on a clarifié ses 
s'importances dans le domaine de l'enseignement. Apres on spécifié 
un sous chapitre pour l'internet comme un model d’innovations des 
technologies de la communication 

   Le deuxième chapitre comprend trois sous-chapitres et a servi de 
base de l'étude, où nous avons consacré un sous-chapitre pour étudier 
la communication interactive et autre étude les sites sociaux dont le 
dernier étudie le site de Facebook et ses fonctionnalités de 
communication interactive. 

    L’objectif de notre étude est de faire une description de l’usage du 
réseau social Face Book par les étudient et les enseignants et l’impact 
que peut avoir cet impact sur la manière de communiquer dans le 
milieu universitaire, notre étude fait partie donc des études 
descriptives et analytiques elle a aussi un aspect empirique car on a 
choisi d’opter pour la technique du questionnaire pour  rassembler les 
données qui nous permettrons de répondre a notre problématique. 

  Apres analyse on a pu aboutir aux résultats suivants : 

• Les enseignants et les étudiants utilisent tous le Face Book 
quelque soit leurs lieu de résidence ou leurs état civil  

• Le degré d’utilisation du Face Book diffère entre les sujets de 
notre recherche mais les étudiants l’utilisent plus que les 
enseignants 



• Les raisons qui pousse les sujets a utilisé le Face Book semble 
très différentes mais nous avons constaté que chaque individu 
utilise ce réseau social pour répondre a ses besoins qui diffère 
selon les facteurs sociaux, psychologiques relatifs a chaque 
utilisateur. 

•    Le Face book a permis aux sujets de notre recherche de 
dialoguer, de discuter et de faire partie des groupes qui ont les 
mêmes soucis scientifiques et professionnels  

• Le face book n’a pas eu d’impact négatif sur la communication 
dans le milieu universitaire  

• Le Face Book n’a pas eu un impact négatif sur le rendement 
scientifique ou professionnel de l’étudient ou de l’enseignant.   

• Le Face Book a permis aux sujets de notre recherche d’être plus 
communicatifs et sociables.  

   D’après ces résultats nous dire que le Face Book et devenu un 
moyen de communication incontournable dans la vie quotidienne de 
l’étudient  et de l’enseignent car l’espace virtuelle leurs a permis de 
prolonger le temps que partage l’étudiant avec son enseignant.     
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 :اإلشكالية-1

لية حيـــــث ظهـــــر ثـــــورة اتصـــــا إن التطـــــور التكنولـــــوجي الـــــذي عرفـــــه القـــــرن العشـــــرين أحـــــدث   

مــــــن أهــــــم ثمــــــار هــــــذه الثــــــورة ت االتصــــــالية الجديــــــدة والمتطــــــورة و التقنيــــــاالعديــــــد مــــــن الوســــــائل و 

 التـــــي أتاحـــــت للعـــــالم فرصـــــة التعـــــارف و التواصـــــل و ذلـــــك مـــــن خـــــال ل"شـــــبكة االنترنـــــت"نجـــــد 

ــــــين المرســــــل و  ــــــى  المســــــتقبلمــــــا تمتلكــــــه مــــــن أدوات التفاعــــــل ب ــــــدرتها عل ــــــل الحــــــي و و ق النق

ت و الصـــــــــــورة الثابتـــــــــــة و اســـــــــــتخدامها للوســـــــــــائط المتعـــــــــــددة كالصـــــــــــو الســـــــــــريع للمعلومـــــــــــات و 

الجمــــــــع بــــــــين خصــــــــائص تبــــــــادل الرســــــــائل بــــــــين أطــــــــراف العمليــــــــة االتصــــــــالية و المتحركــــــــة و 

ـــــت مـــــا تكتســـــي فبفضـــــل. وســـــائل االتصـــــال الشخصـــــي ووســـــائل االتصـــــال الجمـــــاهيري  ه االنترن

ور ال يســـــــتهان بـــــــه أصـــــــبح لهـــــــا دمميـــــــزات اســـــــتطاعت أن تـــــــدخل البيـــــــوت والمؤسســـــــات و مــــــن 

  .المجتمعفي حياة الفرد و 

للتواصـــــــل بـــــــين البشـــــــر مـــــــن  جديـــــــدةفاالنترنـــــــت وســـــــيلة اتصـــــــالية حديثـــــــة أعطـــــــت صـــــــيغة    

ــة فـــــــي االتصـــــــال خاصـــــــة موقـــــــع جتماعيـــــــة التـــــــي تتميـــــــز بالفعاليـــــــة و ل مواقعهـــــــا االخـــــــال الفوريـــــ

التفاعـــــــل معهـــــــم بشـــــــكل ســـــــريع و يتيحـــــــه مـــــــن فـــــــرص االتصـــــــال بـــــــاآلخرين و الفايســـــــبوك ومـــــــا 

حيــــث كشــــف تقريــــر عــــالمي منشــــور ، محليــــامــــا زاد مــــن اإلقبــــال عليــــه عالميــــا و مباشــــر و هــــذا 

ت التواصـــــــل مخـــــــتص فـــــــي إحصـــــــائيات شـــــــبكاال"سوســـــــيال بـــــــاكرز"علـــــــى الموقـــــــع االلكترونـــــــي 

 عالميـــــــا والسادســـــــة علـــــــى المســـــــتوى  52فـــــــي المرتبـــــــة م تصـــــــنيفها االجتمـــــــاعي أن الجزائـــــــر تـــــــ

ــــث عــــدد مســــتخدميها لموقــــع الفايســــبوك، فهــــي تــــأ ــــي مــــن حي مليــــون  7.2( تي بعــــد مصــــرالعرب

 :اإلشكالية-1 2.2( والمغرب  )مليون مستخدم 3.8(السعودية و ) مستخدم

لية حيـــــث ظهـــــر ثـــــورة اتصـــــا إن التطـــــور التكنولـــــوجي الـــــذي عرفـــــه القـــــرن العشـــــرين أحـــــدث   

مــــــن أهــــــم ثمــــــار هــــــذه الثــــــورة ت االتصــــــالية الجديــــــدة والمتطــــــورة و التقنيــــــاالعديــــــد مــــــن الوســــــائل و 

 التـــــي أتاحـــــت للعـــــالم فرصـــــة التعـــــارف و التواصـــــل و ذلـــــك مـــــن خـــــال ل"شـــــبكة االنترنـــــت"نجـــــد 

ــــــين المرســــــل و مــــــا تمتلكــــــه مــــــن أدوات التفاعــــــل  ــــــى  المســــــتقبلب ــــــدرتها عل ــــــل الحــــــي و و ق النق

ت و الصـــــــــــورة الثابتـــــــــــة و اســـــــــــتخدامها للوســـــــــــائط المتعـــــــــــددة كالصـــــــــــو الســـــــــــريع للمعلومـــــــــــات و 

ـــــالية و الجمــــــــع بــــــــين خصــــــــائص المتحركــــــــة و  تبــــــــادل الرســــــــائل بــــــــين أطــــــــراف العمليــــــــة االتصـــ

ـــــت ه االمـــــا تكتســـــي فبفضـــــل. وســـــائل االتصـــــال الشخصـــــي ووســـــائل االتصـــــال الجمـــــاهيري  نترن
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ور ال يســـــــتهان بـــــــه أصـــــــبح لهـــــــا دمميـــــــزات اســـــــتطاعت أن تـــــــدخل البيـــــــوت والمؤسســـــــات و مــــــن 

  .المجتمعفي حياة الفرد و 

للتواصـــــــل بـــــــين البشـــــــر مـــــــن  جديـــــــدةفاالنترنـــــــت وســـــــيلة اتصـــــــالية حديثـــــــة أعطـــــــت صـــــــيغة    

ــة فـــــــي االتصـــــــال خاصـــــــة موقـــــــع جتماعيـــــــة التـــــــي تتميـــــــز بالفعاليـــــــة و خـــــــالل مواقعهـــــــا اال الفوريـــــ

التفاعـــــــل معهـــــــم بشـــــــكل ســـــــريع و يتيحـــــــه مـــــــن فـــــــرص االتصـــــــال بـــــــاآلخرين و مـــــــا الفايســـــــبوك و 

حيــــث كشــــف تقريــــر عــــالمي منشــــور ، محليــــامــــا زاد مــــن اإلقبــــال عليــــه عالميــــا و مباشــــر و هــــذا 

ت التواصـــــــل المخـــــــتص فـــــــي إحصـــــــائيات شـــــــبكا"سوســـــــيال بـــــــاكرز"علـــــــى الموقـــــــع االلكترونـــــــي 

 والسادســـــــة علـــــــى المســـــــتوى  عالميـــــــا 52فـــــــي المرتبـــــــة م تصـــــــنيفها االجتمـــــــاعي أن الجزائـــــــر تـــــــ

ــــث عــــدد مســــتخدميها لموقــــع الفايســــبوك، فهــــي تــــأ ــــي مــــن حي مليــــون  7.2( تي بعــــد مصــــرالعرب

ـــم تـــونس ) مليـــون مســـتخدم 2.2( والمغـــرب  )مليـــون مســـتخدم 3.8(الســـعودية و ) مســـتخدم ث

قريـــــر أن كمـــــا يظهـــــر نفـــــس الت، )مليــــون متعامـــــل 2.2(واإلمـــــارات ) مليـــــون مســـــتخدم 2.2(

ين ال مــــــــــن المســــــــــتخدمين الجزائــــــــــر %90ونســــــــــاء، % 32مــــــــــن المســــــــــتخدمين رجــــــــــال و% 88

ن أكثـــــر المســـــتخدمين لهـــــذا الموقـــــع هـــــم شـــــباب أ هـــــذا مـــــا يفســـــرو  1ســـــنة 44تتجـــــاوز أعمـــــارهم 

فمـــــــن خــــــــالل هـــــــذه اإلحصــــــــائيات نالحـــــــظ أن االنترنــــــــت ال يقتصـــــــر اســــــــتخدامها فـــــــي كونهــــــــا 

فهــــــي بــــــذلك مها كوســــــيلة اتصــــــال تفاعليــــــة، اســــــتخداشــــــبكة معلوماتيــــــة بــــــل يتعــــــدى ذلــــــك إلــــــى 

ــــــم والمعرفــــــة  احتلــــــت مكانــــــة هامــــــة فــــــي ــــــوغ العل ــعى إلــــــى بل ــــــى تحقيــــــق حيــــــاة كــــــل فــــــرد يســــ وٕال

خاصـــــــة الفـــــــرد المثقـــــــف حيـــــــث الحظنـــــــا فـــــــي اآلونـــــــة األخيـــــــرة  إقبـــــــاال  ،تواصـــــــله االجتمـــــــاعي

األســـــتاذ خاصــــــة وهــــــذا نــــــت مـــــن طــــــرف النخبــــــة المثقفـــــة عامــــــة والطالــــــب و متزايـــــدا علــــــى االنتر 

ـــة فــــــي الحصــــــول علــــــى المعلومــــــة ونقلهــــــا وتبادلهــــــا بشــــــكل ســــــريع و  مــــــا تــــــوفره مــــــنل غيــــــر مرونـــ

ـــي إثـــــــــراء البحـــــــــوث العلميـــــــــة مكلـــــــــف خاصـــــــــة علـــــــــى مســـــــــتوى التعلـــــــــيم العـــــــــالي إذ  تســـــــــاهم فــــــ

ــــــة،  ــــــة فــــــي تواألكاديمي ــــــل التواصــــــل داخــــــل ســــــهيل و كمــــــا تســــــاهم كوســــــيلة اتصــــــالية تفاعلي تفعي

ـــــك مـــــن خـــــالل مواقعهـــــا  االجت ـــــع الفايســـــبوك خاصـــــة الوســـــط الجـــــامعي وذل ـــــة عامـــــة وموق ماعي

لمــــا الطلبــــة وذلــــك وســــط األكــــاديمي مــــن طــــرف األســــاتذة و الــــذي شــــهد إقبــــاال متزيــــدا فــــي هــــذا ال

ار حــــــول مختلــــــف المواضــــــيع العلميــــــة واالجتماعيــــــة، الحــــــو يتيحــــــه مــــــن فــــــرص تبــــــادل النقــــــاش و 

                                         

1 -http://bokraonline.com.top-10arab-countries-in the use of facebook.mihab ahmed.le :28/04 /2013 à 18 :45h. 
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ــــــة الجــــــامعيين يحــــــن الشــــــك أن إلكــــــ ــــــل األســــــاتذة والطلب ــــــع الفايســــــبوك مــــــن قب دث ســــــتخدام موق

  .بيعة االتصال داخل الوسط الجامعيتغييرا على ط

  : وعلى ضوء هذا نطرح اإلشكال التالي

علـــــى االتصـــــال التفـــــاعلي "الفايســـــبوك"جتمـــــاعي هـــــو أثـــــر اســـــتخدام موقـــــع التواصـــــل اإل مـــــا   

  في الوسط الجامعي ؟

  :ويتفرع عن هذا اإلشكال التساؤوالت التالية   

  الجامعي ؟ لماذا يستخدم الفايس بوك في الوسط �

  الجامعي ؟لطالب واألستاذ  السلوك اإلتصالي هل غير الفايس بوك �

  هل يتواصل الطالب الجامعي مع األساتذة عن طريق الفايس بوك ؟ �

  جتماعيا من تواصله عن طريق الفايس بوك ؟هل يستفيد الطالب معرفيا وإ  �

  معي ؟األستاذ الجاجود هذا الموقع في حياة كل من الطالب و ما مدى أهمية و  �

  :الفرضيات-2 

  .إن األنترنت عامة والفايسبوك خاصة يشهد إقباال كبيرا في الوسط الجامعي �

  .يختلف هدف  كل من الطلبة واألساتذة من إستخدام هذا الموقع اإلجتماعي �

ـــــبوك اإلجتمــــــــاعي مــــــــن طــــــــرف الطلبــــــــة واألســــــــاتذة يزيــــــــد مــــــــن  � إســــــــتخدام موقــــــــع الفايســـ

  .التفاعل في التواصل بينهم

  .الفايسبوك له أثار إيجابية على مردودية الطالب واألستاذموقع  �

  :أسباب اختيار الموضوع  -3

ـــي يختلــــــــف عــــــــن غيــــــــره بــــــــإ    تالف األســــــــباب التــــــــي دفعــــــــت الباحــــــــث خإن كــــــــل بحــــــــث علمـــــ

نطـــــــالق الباحـــــــث وذلـــــــك ألن األســـــــباب هـــــــي المحـــــــرك األساســـــــي إل ختيـــــــار موضـــــــوع بحثـــــــه،إل

ــــي وهـــــــي المصــــــــدر األول إللهامـــــــه و ا لمـــــــا كانــــــــت األســـــــباب قويــــــــة فك ه العلميـــــــة،ٕابداعاتــــــــلعلمـــ

كلمـــــا كـــــان الموضـــــوع البحـــــث و تســـــاؤالته  مثيـــــرة لطـــــرح اإلشـــــكال فـــــي حقـــــل البحـــــث العلمـــــي،و 

  :ختيار هذا الموضوع هي كالتاليتميزا ومن األسباب التي دفعتني إلم

  :  األسباب الذاتية  -أ-    
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 تواصـــــــل داخـــــــل لتعـــــــرف علـــــــى التغييـــــــرات التـــــــي أحـــــــدثها هـــــــذا الموقـــــــع علـــــــى طبيعـــــــة ال �

 . الوسط الجامعي

  .إنتمائي للفئة الممثلة للظاهرة وٕاستخدامي لهذا الموقع �

ـــــادة عـــــدد مســـــتخدمين  � ـــــى زي ـــــي أدت إل ـــــة الت ـــــة فـــــي الكشـــــف عـــــن األســـــباب الحقيقي الرغب

  .هذا الموقع االجتماعي في الوسط الجامعي

جـــــــود هـــــــذا الموقـــــــع فـــــــي حيـــــــاة الطالـــــــب الفضـــــــول فـــــــي التعـــــــرف علـــــــى مـــــــدى أهميـــــــة و  �

  .اذ الجامعياألستو 

  : األسباب الموضوعية -ب     

األنترنــــت لهــــا طــــابع اجتمــــاعي وهــــذا مــــا زاد مــــن اتســــاع رقعــــة المشــــاركين فــــي المواقــــع  �

 .االجتماعية

 .سد بعض الثغرات التي تتميز بها بعض الدراسات السابقة لهذا الموضوع �

ــــــي  � ــــــة لبحــــــوث االتصــــــال وذلــــــك مــــــن خــــــالل المســــــاهمة ف الخــــــروج مــــــن األطــــــر التقليدي

 .طرح إشكاليات جديدة في هذا الحقل المعرفي

ــــــــي شــــــــتى المجــــــــاالت وهــــــــذا مــــــــا يتناســــــــب مــــــــع  � ــــــــى معلومــــــــات ف ــــــــت عل تتــــــــوفر االنترن

 .الشباب بصفة عامةائص المختلفة للطلبة الجامعيين و الخص

 .التغيير الذي أصبحنا نالحظه على طبيعة التفاعل داخل المحيط الجامعي �

 

 

  : أهمية الدراسة  - 4

ـــذه الدراســــــة فــــــي كونهــــــا تعــــــالج تتمثــــــل أ      إحــــــدى مواضــــــيع الســــــاعة حيــــــث ســــــتفيد هميــــــة هـــ

ــــدة خاصــــة و القــــارئ  أنهــــا تتنــــاول وســــيلة اتصــــالية حديثــــة أال وهــــي برصــــيد مــــن المعــــارف الجدي

ـــــة والمثقفـــــــين خاصـــــــة إذ أصـــــــبحت االنترنـــــــت التـــــــي ل قيـــــــت إهتمامـــــــا مـــــــن طـــــــرف النـــــــاس عامــ

ــــرا مــــن إ ــــب واألســــتاذ الجــــاهتمتشــــغل حيــــزا كبي ــــك معي و امــــات الطال ــــع  ذل ألنهــــا مــــزودة بمواق

المواقـــــع نجـــــد الفايســـــبوك الـــــذي التواصـــــل بـــــين المرســـــل والمتلقـــــي وبـــــين هـــــذه  خـــــدمات تســـــهلو 

ــــاال ملحوظــــا فــــي الوســــط الجــــامعي و شــــهد إ ــــا قب ــــدرس مــــدى تكمــــن هن ــــث ي ــــة الموضــــوع حي أهمي
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األســــتاذ الجــــامعي كمــــا يــــدرس الطالــــب و  أهميــــة هــــذا الموقــــع االجتمــــاعي فــــي حيــــاة كــــل مــــن

  .الوسط  األكاديميالمترتبة عن استخدامه داخل هذا  راآلثا

  

  :أهداف الدراسة  - 5

ـــــــة أو تفســـــــير إن كـــــــل بحـــــــث علمـــــــي و      ـــــــة معين ـــــــى الكشـــــــف عـــــــن حقيق أكـــــــاديمي يهـــــــدف إل

توضـــــيح األطروحـــــات المعروضـــــة ضـــــمن كـــــل وذلـــــك مـــــن خـــــالل ضـــــبط المفـــــاهيم و  ظـــــاهرة مـــــا

  :هي كاألتيي و أحاول تحقيقها ضمن موضوع بحث وهناك عدة أهداف ،نظرية

ــــأثير موقــــع التواصــــل االجتمــــاعي  � ــــى طبيعــــة التواصــــل  "الفــــايس بــــوك"معرفــــة مــــدى ت عل

 .داخل الوسط الجامعي

 .األستاذحياة كل من الطالب و التعرف على مدى أهمية وجود هذا الموقع في  �

 .توضيح مدى مساهمة الفايسبوك كموقع اجتماعي في إثراء الجانب العلمي �

 .األستاذ الجامعي  باستخدام هذا الموقعسلوك الطالب و  تعرف على مدى تأثرال �

ـــورة الموجــــــــودة لــــــــدى الطالـــــــب و التعـــــــرف ع � األســــــــتاذ الجــــــــامعي حــــــــول موقــــــــع لــــــــى الصـــــ

  .الفايسبوك

إذا كـــــان هـــــذا الموقـــــع قـــــد ســـــاهم فـــــي زيـــــادة التفاعليـــــة فـــــي االتصـــــال عـــــن مـــــا الكشـــــف  �

 .داخل الوسط الجامعي

   

  :نوع الدراسة -6 

بد من ضبط نوعية الدراسة المراد جل بلوغ هذه األهداف الف ومن ألكل موضوع بحث أهدا   

ط من النمترت الدراسة الوصفية التحليلية ويعتمد هذا خإستخدامها وٕاتساقا مع موضوع بحثي إ

كما أنها تتجه إلى الوصف ستخالص داللتها الدراسات على جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها إل

في المجتمع للتعرف على تركيبها فة بالصورة التي عليها الكيفي للظواهر المختلالكمي و 
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جتماعية وخصائصها ومن جهة أخرى فإن هذا النمط من الدراسات يعد أكثر أنماط البحوث اإل

  1. جتماعي و خصائصهمالئمة للواقع اإل

  :المنهج المستخدم - 7

م على تصوير هج مسح قائهو منوضوع على المنهج المسحي و عتمدت في دراستي لهذا المإ   

تفسيرها في إطار وضعها الراهن وضمن ظروفها الطبيعية فهو يعتبر أحد الظاهرة وتحليلها و 

متنوعة  االتصال في مجاالتالسيما في أبحاث اإلعالم و  المناهج األساسية لدراسات الوصفية،

ائل واد المنشورة في وسمجال تحليل المضمون المتعلق بتحليل المكمجال مسح الرأي العام و 

  2.مجال وسائل اإلعالم للتعرف على نشاطاتها المختلفةاإلعالم و 

  :أداة الدراسة -8

مدى "بما أننا نريد معرفة هداف الموضوع و أمن الضروري إختيار أداة تتالءم مع طبيعة و     

فسنقوم بقياس كمي يحدد  "تأثير موقع الفايسبوك على االتصال التفاعلي في الوسط الجامعي

ي البحث العلم3التي تعتبر من إحدى وسائل االستبياننسبة توزيع االتجاهات من خالل أداة 

تتعلق بأحوال الناس و معلومات أجل الحصول على بيانات التي تستعمل على نطاق واسع من أ

  4.دوافعهم أو معتقداتهمأو ميولهم و إتجاهاتهم و 

الحصول وذج يضم مجموعة من األسئلة التي توجه لألفراد بهدف عبارة عن نم واإلستبيان   

على مجموعة من األسئلة التي يوجهها  على بيانات معينة، ويطلق إصطالح استمارة االستبيان

  5.الباحث لألشخاص المبحوثين

  :عينة البحث -9

                                         

1
  .42ص ،2، ديوان المطبوعات الجزائرية الجامعية طمناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، محمد محمد الذبيبات،  -  

2
 .290-289، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ص مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصالاحمد بن مرسلي،  -  

3
 .81، ص 2002، عمان، 1، الدار العلمية للنشر و التوزيع، طأساليب البحث العلميكامل محمد المغربي،  -  

4
 .م2009-ه1430، عمان، 1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ططرقه اإلحصائية –أدواته  –أساليب البحث العلمي مفاهيمه جودت عزت عطوي،  -  

5
  .81، ص1995، دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع، أساليب و أدوات البحث االجتماعيطلعت إبراهيم لطفي،  -  
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هـــــــي تلـــــــك ال يمكـــــــن حصـــــــر مجتمـــــــع البحـــــــث ولـــــــذلك تـــــــم إختيـــــــار عينـــــــة غيـــــــر احتماليـــــــة و    

ـــــــى العشـــــــوائية العينـــــــا ـــــــى و ت التـــــــي ال تعتمـــــــد اختبـــــــار المفـــــــردات المدروســـــــة فيهـــــــا عل ٕانمـــــــا عل

ـــــه بــــــــالمجتمع المــــــــدروس ومــــــــن أ العينـــــــــة : نــــــــواع هــــــــذه العينــــــــةالباحــــــــث نفســــــــه ومــــــــدى معرفتـــ

ـــــوع قصـــــدية ، القصـــــدية الصـــــدفية، الحصصـــــية، ـــــي تعـــــرف و  1ولقـــــد اخترنـــــا أن تكـــــون مـــــن ن الت

ــــــل  ــــــة الفرضــــــية أو الع:تحــــــت أســــــماء متعــــــددة مث ــــــة و العين ــــــة النمطي ــــــة أو العين ــــــة العمدي هــــــي ين

ـــير كلهــــــا إلــــــى العينــــــة التــــــي يقــــــوم الباحــــــث باختيــــــار مفرداتهــــــا بط ريقــــــة تحكميــــــة ال أســــــماء تشـــ

 ر مــــن غيرهــــا لمــــالمتمثلــــة أكثــــقتنــــاء المفــــردات امجــــال فيهــــا للصــــدفة، بــــل يقــــوم هــــو شخصــــيا بإ

لمجتمـــــــع  الجيـــــــدةمعرفتـــــــه يبحـــــــث عنـــــــه مـــــــن معلومـــــــات و بيانـــــــات وهـــــــذا إلدراكـــــــه  المســـــــبق و 

بالتـــــالي ال يجـــــد صـــــعوبة فـــــي ســـــحب لهامـــــة التـــــي تمثلـــــه تمثـــــيال صـــــحيحا و لعناصـــــره االبحـــــث و 

  2. مفرداتها بطريقة مباشرة

  :تحديد مصطلحات البحث - 10

  :األثر* 

يشير إلى فاعلية العامل وتحقيق النتائج الموضوعة  :صطالحيالمفهوم اإل -   

 راه نتيجة الفعل الذي ظهر جراء مؤثاالتصال بأنوتعرف موسوعة علوم اإلعالم و 3،المقصودةو 

قد يكون تأثير فالتأثير هو نتيجة االتصال، وهو يقع على المرسل والمتلقي على السواء، و . ما

   4.نفسي أو اجتماعي

التكنولوجيا ويري الباحث عبد الباسط محمد عبد الوهاب بأن األثر هو ما أحدثته تلك     

لبيا أو ايجابيا، كاستخدام األقمار الصناعية أوجد عدة قنوات إرسال اإلعالمية سواء كان أثر س

                                         

ديوان المطبوعات ، االعالميالبحث العلمي  الصحفي و  اتجاهات وقرارات في حلقة:الميالبحث االعاسماعيل عبد الفتاح، محمود منصور،  - 1

  . 54الجامعية، االسكندرية، ص
2
  .167أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص  -  

3
  .27م، القاهرة، ص 1430/2009، 1، عالم الكتب، طمعجم مصطلحات ومفاهيم التعليم و التعلم، مجدي عزيز إبراهيم - 

4
  .82، ص2001، القاهرة، 2، الدار المصرية اللبنانية، طالتصال ونظرياته المعاصرةحسين عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، ا -  
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عملت على تفتيت الجماهير إلى أفراد منعزلين بعد أن كان وكذلك أوجد إرساال متخصصا و 

   1.اإلرسال قبل األقمار الصناعية يتوجه لجميع الجماهير

تالقي أنظمة ثقافية متباينة،  عن أما الباحث سعيد بومعيزة فيرى أن األثر ذلك الفعل الناتج   

وفاعلية كل عال تتوقف في مجملها على مدى قوة وما يتركه هذا التالقي من عواقب وردود أف

  2.نظام ثقافي

ج من تغيرات سواء كانت سلبية أو نقصد باألثر في هذه الدراسة ما ينت: لمفهوم اإلجرائي ا-  

مواقع ستخدامات الخاصة وأن إ الجامعي،يجابية على طبيعة االتصال التفاعلي داخل الوسط إ

 .األستاذاالجتماعية تختلف باختالف إتجاهات و إهتمامات الطالب و 

   :االستخدام*

تكنولوجيا االتصال بصفة مع تطور التكنولوجيا بصفة عامة و  :المفهوم االصطالحي -   

وهذا لتجسيد العالقة بين  ستخدام أو استعمال في أحيان أخرى،خاصة غالب توظيف مصطلح ا

وما قد يؤدي ع هذه العالقة من تفاعل و مشاركة، وما يطبسان المستخدم واآللة أو التقنية، اإلن

رد فعليا بأنه ما يستخدمه الف "ويعرف االستخدام  اإلنسان،المستقبل من اندماج بين اآللة و  في

 اجها بالفعل، إضافة إلى أن ي للمعلومات التي يحتستخدام العقلمن المعلومات أي أنه اإل

أو ال يرضيها وذلك عندما ال يجد المعلومات التي اإلستخدام ربما يرضي إحتياجات المستفيد، 

   ".يحتاجها بالفعل

  :واالستخدام في مجال االنترنت يتخذ مفهومين هما

  .وهو الدخول إلى الشبكة دون تحديد مسبق لعملية االستخدام: االستخدام العام 

                                         

1
، ص 2005،المكتب الجامعي الحديث،القاهرة،التلفزيوني استخدام تكنولوجيا االتصال في االنتاج االذاعي و، عبد الباسط محمد عبد الوهاب -  

381  
2
، رسالة دكتوراه، قسم علوم االعالم و استطالعية بمنطقة البليدة أثر وسائل االعالم على سلوكيات و القيم لدى الشباب دراسة، بو معيزةالسعيد  -  

  196، ص 2005-2004االتصال، جامعة الجزائر 
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وهو االستخدام المتخصص الذي يكون في غالب األحيان في إطار عمل  :االستخدام الخاص

  1)التجارة االلكترونية، البيع والشراء:(مثل

نقصد باالستخدام في هذه الدراسة الفعل الذي يربط الطلبة أو األساتذة :المفهوم اإلجرائي-    

واالستخدام بحد ذاته سلوكا إتصاليا  معها،الجامعين بالمواقع االجتماعية أي تعاملهم وتفاعلهم 

  .ظاهريا يحدث بفعل دوافع نفسية واجتماعية

  :المواقع  االجتماعية *

هي مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة األنترنت :  المفهوم االصطالحي-   

في (تتيح التواصل بين األفراد  2.0ظهرت مع الجيل الثالث للويب أو ما يعرف باسم ويب

, مدرسة(بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب اهتمامهم أو شبكات انتماء ...) جامعة,بلد

كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل المباشر مثل إرسال الرسائل أو االطالع ...) مؤسسة

  .على الملفات الشخصية لآلخرين و معرفة أخبارهم و معلوماتهم التي يتيحونها للعرض

ها شركات كبرى لجمع المستخدمين واألصدقاء تبرمجدمات تؤسسها و هي أيضا عبارة عن خ

أنشطة لدى ومشاركة األنشطة واإلهتمامات، والبحث عن تكوين صداقات، وعن إهتمامات و 

  2.أشخاص آخرين

االجتماعي عن طريق شبكة نقصد بها مجمل المواقع التي تتيح التواصل :المفهوم اإلجرائي-   

  .النقاشات حول قضايا مختلفةل اآلراء و األفكار و الثقافات و دفهي منبر لتبااالنترنت، 

  :االتصال*

مشتقة  communicationكلمة االتصال مترجمة عن االنجليزية : المفهوم االصطالحي -   

 communicareفعلها والتي تعني الشيء المشترك و  communis من الكلمة الالتينيةأصال 

                                         

لمعلومات من قبل الطلبة الدراسات العليا بالمكتبة ، دراسة إلستخدام مصادر ا"إتاحة وٕاستخدام مصادر المعلومات اإللكترونية"عبد الحميد بلعباس، -   1

  .7م، ص2005/2006محمد بوضياف، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، قسم  علم المكتبات والتوثيق، جامعة المسيلة،  الجامعية

  2  - http//www.mas2020.net/shroled.php. le25/09/2012 a 15.30   
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ستجابة نوعية عملية يقصد مصدر نوعي بواسطتها، إثارة إ"حسب ريكارد أندريو .يشيعأي يذيع و 

  .أي عملية مقصودة هادفة وذات عناصر محددة "لدى مستقبل نوعي

ن االتصال يعني ذلك الميكانيزم الذي من خالله توجد بأ"تشارلز كولي"يرى عالم االجتماعي 

سطة نشر هذه الرموز عبر المكان تتطور الرموز العقلية بواوتنمو و  العالقات اإلنسانية

  1.ستمرارها عبر الزمانوإ 

نقصد بها االتصال الذي يحدث بين الشباب الجامعي وهو بذلك ال   :المفهوم اإلجرائي-    

شتراك في الخبرات اإلنساني الذي يتطلب المشاركة والتفاعل واإل يختلف عن خاصية االتصال

  .األفكاراللغة التي تنقل بهما المعاني و  همبين هذا النوع من الشباب لتفكيك رموز وف

  :التفاعل*

يعني تبادل األحاديث والموضوعات واألحاسيس والمشاعر بين : المفهوم االصطالحي-    

يعتبر التفاعل تعبير عام يدل على ظواهر تآزر األفعال التي يمكن أن تأتي  2الجماعاتاألفراد و 

ا أعضاء جماعة يتبعون أفعال متصلة يقوم بهيتعلق من جهة ب على مستويات عمل متنوعة،

وهو يتعلق من جهة أخرى بأولويات التبادل التي تقوم في مجرى بعض العمليات الهدف نفسه، 

  3.النفسية

  :االتصال التفاعلي*

المستقبل ن االتصال يتبادل كل من المرسل و في هذا النوع م: المفهوم االصطالحي -    

صبح مرسال من خالل عملية التفاعل، والمرسل يصبح أن ي مواقعهما حيث يمكن للمستقبل

ويضل هذا مستقبال أيضا،  يعود المستقبليرجع المرسل كما كان في السابق و  بعدمامستقبال و 

  .التبادل مستمرا طيلة عملية االتصال

                                         

 .   15، ص2003، القاهرة، 1، دار الفجر للنشر و التوزيع،  طوسائله –نظرياته -مفاهيمه:االتصالفضيل دليو،  - 1 
2
  .433مجدي عزيز إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص - 

3
  .603، ص1997، بيروت، 1، عويدات للنشر والطباعة، طموسوعة علم النفسروالن دورون، فرانسوز بارو،  - 
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 بظهور تكنولوجيا االتصال دخلت البشرية إلى العصر الذهبي لالتصال التفاعلي حيثو    

  1.حدود أصبح الناس يتواصلون دون قيود وال 

فرصة تبادل األدوار  المستقبلد به االتصال الذي يتيح للمرسل و نقص:  المفهوم اإلجرائي-    

التصال على يساعد طرفي عملية انوع من االتصال الذي يكون فعاال و وهذا الفيما بينهما، 

  .المشاركة بأفكارهماالتعبير عن أرائهما و 

  :الجامعيالوسط *

  :المفهوم االصطالحي -  

  .هو المكان الذي تعيش فيه كائنات من نوع واحد: الوسط-أ

ة الجامعة مشتقة من صفة تطلق على الشخص الذي ينتمي إلى الجامعة وكلم: الجامعي - ب

أي يمكننا ع حول هدف أال وهو هدف التعليم والمعرفة، االجتماع أي االجتماكلمة الجمع و 

معة هي مؤسسة للتعليم العالي واألبحاث وهي تعطي شهادات أو إيجازات جاالقول أن ال

ال للدراسة المدرسة ستكمة من المستوى الثالث أو الرابع كإهي توفر دراسأكاديمية لخريجيها و 

2.الثانويةاالبتدائية و 
 

جمع ي لك الفضاء االجتماعي الواسع الذي  نقصد بالوسط الجامعي ذ :اإلجرائيالمفهوم -   

  .األستاذ من اجل بلوغ العلم والمعرفةبين الطالب و 

  :الفايسبوك*

تديره ن الدخول إليه مجانا و موقع ويب للتواصل االجتماعي يمك: المفهوم االصطالحي -   

فالمستخدمون بإمكانهم اإلنضمام إلى حدودة المسؤولية كملكية خاصة لها، شركة فايس بوك م

اإلتصال جل ة العمل أو المدرسة أو اإلقليم، وذلك من أهالشبكات التي تنظمها المدينة أو ج

أصدقائهم وٕارسال كذلك يمكن للمستخدمين إضافة أصدقاء إلى قائمة باآلخرين والتفاعل معهم، 

                                         

1
  .50، ص2003، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ، االتصال واإلعالم وتكنولوجيا المعلوماتأحمد عثمانسامية محمد جابر ونعمات  - 

2  - http:// dreang.looses.com/t118.topic. le 20/09/2012 a 14:00. 
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سم الموقع الرسائل إليهم وأيضا تحديث ملفاتهم الشخصية وتعريف األصدقاء بأنفسهم ويشير إ

مريكية إلى دارس التمهيدية في الواليات المتحدة األالمدليل الصور التي تقدمه الكليات و إلى 

صفا ألعضاء الحرم الجامعي كوسيلة أعضاء هيئة التدريس والطلبة الجدد والذي يتضمن و 

  1. للتعرف إليهم

من الممكن أن تستخدمه عبارة عن موقع للتعارف والتواصل والمراسلة و :اإلجرائيالمفهوم  -   

لم في مجتمع الكتروني كبير جدا هو مزج بين شعوب العاو  كل فئات المجتمع دون استثناء،

. متحضر كما هو مزيج بين شعوب العالم في مكان افتراضي ال يمكن الوصول إليه بالحقيقةو 

   

  : الدراسات السابقة -11

جانبا إن اطالع الباحث على معظم أو مجمل الدراسات التي تناولت نفس الموضوع أو     

 في توسيع مجال المعرفة لديه أو استكمال جانب لم تتناوله الدراسات قبال،يعد أمرا هاما منه، 

وقد قمت في هذا الجانب بالبحث عن مجمل الدراسات التي تناولت موضوع االتصال بين 

خاصة تلك الدراسات التي اهتمت بدراسة هور تكنولوجيا الحديثة لالتصال و الشباب في ظل ظ

أما فيما يخص الدراسات لشباب عامة والجامعيين خاصة، نت وٕاستخداماتها من طرف ااالنتر 

  :التي اعتمدت عليها هي كاألتي

  

أثر استخدام االنترنت على اتجاهات الطلبة الجامعين  "بعنوان  : الدراسة األولى-   

اإلعالم وهي أطروحة نوقشت في قسم علوم  "بورحلة سليمان "من إعداد الطالب  "سلوكياتهمو 

العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر يوسف بن خده لنيل شهادة االتصال، كلية و 

 .2008-2007الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال 

                                         

1 -   http//ahmedsat34ahlamontada.com/t392. le 25/09/2012 a 15 :00h  
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ما هو أثر إستخدام االنترنت على :وتمحورت إشكالية الدراسة حول سؤال جوهري مفاده     

 اتجاهات الطلبة وسلوكياتهم ؟

مفردة وكان ذلك في الجامعة  2000ان عدد مفرداتها ختار الباحث العينة القصدية وكوقد إ    

المركزية بن يوسف بن خده، ووزع عليهم استمارة االستبيان تتضمن أسئلة مفتوحة وأخرى 

  :مغلقة، وتوصل الباحث إلى نتائج نذكر منها

  .نترنت أصبحت تشغل حيزا كبيرا من اهتمامات الطلبة الجامعييناأل

  .جل تطوير خبراتهم العلميةاالنترنت وسيلة مهمة من أإلى أن  أغلبية الطلبة أشاروا

  .اعون بالمخاطر التي يمكن أن تنجر نتيجة االستخدام السيئ لهذه الوسيلةالطلبة و 

  .اكتسبت االنترنت طابع اجتماعي في األوساط الجامعية

  .الطلبة يستخدمون االنترنت بنسب كبيرة سواء يوميا أو في نهاية األسبوع

  .تزايد من طرف الطلبة على الشبكة الدولية للمعلوماتهناك إقبال م

الدراسة أن إستخدام االنترنت من طرف الطلبة ال يجعلهم يكتسبون بعض السلوكيات أثبتت    

السوية وهذا ألن الطلبة الجامعيين هم فئة واعية من المجتمع تستخدم االنترنت من  يرالسلبية غ

  1.أجل التحصيل الدراسي

االتصال في أوساط الشباب في ظل التكنولوجيات الحديثة   "بعنوان : الثانية الدراسة -    

وحة نوقشت في قسم علوم وهي أطر  "مليكة هارون"من إعداد الطالبة "لإلعالم واالتصال

 لنيل شهادة الماجسترفياإلعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر، 

  .2005 -2004االتصال الم و علوم اإلع

  :تمحورت إشكالية الدراسة حول سؤال جوهري مفاده   

                                         

1
دراسة ميدانية، رسالة ماجيستر، قسم علوم االعالم و ، "أثر استخدام االنترنت على اتجاهات الطلبة الجامعيين و سلوكايتهم"بورحلة سليمان،  -  

  2007/2008االتصال، جامعة الجزائر، 
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ـــــي أوســـــاط الشـــــباب و مـــــا  - ـــــف يجســـــد قطـــــاع الشـــــباب هـــــذا االتصـــــال،كطبيعـــــة االتصـــــال ف  ي

ومـــــا مـــــدى اســـــتخدام الشـــــاب لتكنولوجيـــــا الحديثـــــة ا مـــــدى اســـــتخدام الشـــــباب هـــــا االتصـــــال، ومـــــ

  لإلعالم و االتصال خاصة االنترنت؟

  :ية مجموعة من التساؤالت نذكر منهاتضمنت اإلشكالو    

  .؟ما طبيعة االتصال في أوساط الشباب

ـــــال يعــــــزز االتصــــــال فــــــي أوســــــاط  ــــــت الخاصــــــة فــــــي مجــــــال االتصـ ــــــاهي االنترن ــــــتح  مق هــــــل ف

  الشباب؟

  ؟ ما هي الوسيلة المعتمدة من طرف الشباب في اقتنائهم للمعلومة

  ؟ المعرفيما هي الوسائل األكثر استخداما في زيادة رصيدهم 

 ؟ هل للمستوى الثقافي دور في تحديد الوسيلة االتصالية

ـــــ    ـــــد اعتمـــــد الباحـــــث ف ـــــة مـــــن شـــــباب وق ـــــي عين ـــــة ف ـــــى العينـــــة القصـــــدية المتمثل ي دراســـــته عل

ـــــيهم اســـــتمارة البحـــــث  200وكـــــان عـــــدد مفرداتهـــــا واليـــــة تيبـــــازة،  مفـــــردة كلهـــــا شـــــباب إذ وزع عل

  .و المغلقةالتي تحوي على أسئلة متنوعة منها المفتوحة 

  :توصل الباحث إلى نتائج منهاو   

  .استخدامهم لها بصفة مستمرةم معظم الشباب بوسيلة االنترنت و هتماإ

  .الشباب يرى في االنترنت وسيلة للوصول إلي غايات لم تتحقق له في الواقع

 .شيوع استخدام االنترنت بين الفئات الشبابية دورا هاما في زيادة التفاعل بينهم

ـــــــايا االجتماعيــــــــــة، السياســــــــــية، وســــــــــيلة هامــــــــــة لتبــــــــــادل اآل نــــــــــتاألنتر  راء فــــــــــي مختلــــــــــف القضـــ

1.االقتصادية
 

  

كمــــا ، )مليـــون متعامـــل 2.2(واإلمــــارات ) مليـــون مســـتخدم 2.2(ثـــم تــــونس ) مليـــون مســـتخدم

مــــــــــن %90ونســــــــــاء، % 32مــــــــــن المســــــــــتخدمين رجــــــــــال و% 88قريــــــــــر أن يظهــــــــــر نفــــــــــس الت

ن أكثـــــــــــر أ هـــــــــــذا مـــــــــــا يفســـــــــــرو  2ســـــــــــنة 44ال تتجـــــــــــاوز أعمـــــــــــارهم  ينالمســـــــــــتخدمين الجزائـــــــــــر 

                                         

1
ة على عينة  من شباب والية دراسة ميدانية تحليلي ،"االتصال في أوساط الشباب في ظل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال"مليكة هارون،  - 

  .2004/2005تيبازة، رسالة ماجستير، قسم علوم اإلعالم و االتصال، جامعة الجزائر، 
2 -http://bokraonline.com.top-10arab-countries-in the use of facebook.mihab ahmed.le :28/04 /2013 à 18 :45h. 
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المســـــتخدمين لهــــــذا الموقــــــع هـــــم شــــــباب فمــــــن خــــــالل هـــــذه اإلحصــــــائيات نالحــــــظ أن االنترنــــــت 

اســــــــتخدامها ال يقتصــــــــر اســــــــتخدامها فــــــــي كونهــــــــا شــــــــبكة معلوماتيــــــــة بــــــــل يتعــــــــدى ذلــــــــك إلــــــــى 

عى إلـــــى حيـــــاة كـــــل فـــــرد يســـــ فهـــــي بـــــذلك احتلـــــت مكانـــــة هامـــــة فـــــيكوســـــيلة اتصـــــال تفاعليـــــة، 

ـــــى تحقيــــــــق تواصــــــــله االجتمــــــــاعيبلــــــــوغ العلــــــــم والمعرفــــــــة  خاصــــــــة الفــــــــرد المثقــــــــف حيــــــــث  ،وٕالـــ

ــــى االنتر  ــــدا عل ــــاال متزاي ــــا فــــي اآلونــــة األخيــــرة  إقب ــــة المثقفــــة عامــــة الحظن نــــت مــــن طــــرف النخب

ــــب و  ــــوفره مــــنوالطال ــــى المعلومــــة ونقلهــــا  األســــتاذ خاصــــة وهــــذا لمــــا ت ــــي الحصــــول عل ــــة ف مرون

تســــــاهم فــــــي يــــــر مكلــــــف خاصــــــة علــــــى مســــــتوى التعلــــــيم العــــــالي إذ غوتبادلهــــــا بشــــــكل ســــــريع و 

ســـــــهيل كمـــــــا تســـــــاهم كوســـــــيلة اتصـــــــالية تفاعليـــــــة فـــــــي تإثـــــــراء البحـــــــوث العلميـــــــة واألكاديميـــــــة، 

ــــــك مــــــن خــــــالل مواقعهــــــا  االجتماعيــــــة عامــــــة و  ـــل الوســــــط الجــــــامعي وذل تفعيــــــل التواصــــــل داخـــ

األكـــــاديمي مـــــن طـــــرف وســـــط وموقــــع الفايســـــبوك خاصـــــة الـــــذي شـــــهد إقبـــــاال متزيــــدا فـــــي هـــــذا ال

ـــــــك األســـــــاتذة و  ـــــــادل النقـــــــاش و الطلبـــــــة وذل ـــــــف الحـــــــو لمـــــــا يتيحـــــــه مـــــــن فـــــــرص تب ار حـــــــول مختل

ســــــــتخدام موقــــــــع الفايســــــــبوك مــــــــن قبــــــــل ن الشــــــــك أن إلكــــــــالمواضــــــــيع العلميــــــــة واالجتماعيــــــــة، 

  .بيعة االتصال داخل الوسط الجامعياألساتذة والطلبة الجامعيين يحدث تغييرا على ط

  : إلشكال التاليوعلى ضوء هذا نطرح ا

علـــــى االتصـــــال التفـــــاعلي "الفايســـــبوك"جتمـــــاعي هـــــو أثـــــر اســـــتخدام موقـــــع التواصـــــل اإل مـــــا   

  في الوسط الجامعي ؟

  :ويتفرع عن هذا اإلشكال التساؤوالت التالية   

  لماذا يستخدم الفايس بوك في الوسط الجامعي ؟ �

  ؟الجامعي لطالب واألستاذ  السلوك اإلتصالي هل غير الفايس بوك �

  هل يتواصل الطالب الجامعي مع األساتذة عن طريق الفايس بوك ؟ �

  جتماعيا من تواصله عن طريق الفايس بوك ؟هل يستفيد الطالب معرفيا وإ  �

  األستاذ الجامعي ؟جود هذا الموقع في حياة كل من الطالب و ما مدى أهمية و  �

  :الفرضيات-2 

  .ا في الوسط الجامعيإن األنترنت عامة والفايسبوك خاصة يشهد إقباال كبير  �

  .يختلف هدف  كل من الطلبة واألساتذة من إستخدام هذا الموقع اإلجتماعي �
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ـــــبوك اإلجتمــــــــاعي مــــــــن طــــــــرف الطلبــــــــة واألســــــــاتذة يزيــــــــد مــــــــن  � إســــــــتخدام موقــــــــع الفايســـ

  .التفاعل في التواصل بينهم

  .موقع الفايسبوك له أثار إيجابية على مردودية الطالب واألستاذ �

  :موضوع أسباب اختيار ال -3

ـــي يختلــــــــف عــــــــن غيــــــــره بــــــــإ    تالف األســــــــباب التــــــــي دفعــــــــت الباحــــــــث خإن كــــــــل بحــــــــث علمـــــ

نطـــــــالق الباحـــــــث وذلـــــــك ألن األســـــــباب هـــــــي المحـــــــرك األساســـــــي إل ختيـــــــار موضـــــــوع بحثـــــــه،إل

ــــي وهـــــــي المصــــــــدر األول إللهامـــــــه و ا لمـــــــا كانــــــــت األســـــــباب قويــــــــة فك ٕابداعاتــــــــه العلميـــــــة،لعلمـــ

كلمـــــا كـــــان الموضـــــوع البحـــــث و تســـــاؤالته  العلمـــــي،مثيـــــرة لطـــــرح اإلشـــــكال فـــــي حقـــــل البحـــــث و 

  :ختيار هذا الموضوع هي كالتاليتميزا ومن األسباب التي دفعتني إلم

  :  األسباب الذاتية  -أ-    

 لتعـــــــرف علـــــــى التغييـــــــرات التـــــــي أحـــــــدثها هـــــــذا الموقـــــــع علـــــــى طبيعـــــــة التواصـــــــل داخـــــــل  �

 . الوسط الجامعي

  .لهذا الموقع إنتمائي للفئة الممثلة للظاهرة وٕاستخدامي �

ـــــادة عـــــدد مســـــتخدمين  � ـــــى زي ـــــي أدت إل ـــــة الت ـــــة فـــــي الكشـــــف عـــــن األســـــباب الحقيقي الرغب

  .هذا الموقع االجتماعي في الوسط الجامعي

جـــــــود هـــــــذا الموقـــــــع فـــــــي حيـــــــاة الطالـــــــب الفضـــــــول فـــــــي التعـــــــرف علـــــــى مـــــــدى أهميـــــــة و  �

  .األستاذ الجامعيو 

  : األسباب الموضوعية -ب     

هــــذا مــــا زاد مــــن اتســــاع رقعــــة المشــــاركين فــــي المواقــــع األنترنــــت لهــــا طــــابع اجتمــــاعي و  �

 .االجتماعية

 .سد بعض الثغرات التي تتميز بها بعض الدراسات السابقة لهذا الموضوع �

ــــــي  � ــــــة لبحــــــوث االتصــــــال وذلــــــك مــــــن خــــــالل المســــــاهمة ف الخــــــروج مــــــن األطــــــر التقليدي

 .طرح إشكاليات جديدة في هذا الحقل المعرفي

ــــــــى معلومــــــــات  � ــــــــت عل ــــــوفر االنترن ــــــــي شــــــــتى المجــــــــاالت وهــــــــذا مــــــــا يتناســــــــب مــــــــع تتــ ف

 .الشباب بصفة عامةائص المختلفة للطلبة الجامعيين و الخص
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 .التغيير الذي أصبحنا نالحظه على طبيعة التفاعل داخل المحيط الجامعي �

 

 

  : أهمية الدراسة  - 4

ـــذه الدراســــــة فــــــي كونهــــــا تعــــــالج       إحــــــدى مواضــــــيع الســــــاعة حيــــــث ســــــتفيد تتمثــــــل أهميــــــة هـــ

ــــدة خاصــــة و القــــارئ  أنهــــا تتنــــاول وســــيلة اتصــــالية حديثــــة أال وهــــي برصــــيد مــــن المعــــارف الجدي

ـــــة والمثقفـــــــين خاصـــــــة إذ أصـــــــبحت االنترنـــــــت التـــــــي ل قيـــــــت إهتمامـــــــا مـــــــن طـــــــرف النـــــــاس عامــ

ــــرا مــــن إ ــــب واألســــتاذ الجــــامعي و هتمتشــــغل حيــــزا كبي ــــك امــــات الطال ــــع  ذل ألنهــــا مــــزودة بمواق

المواقـــــع نجـــــد الفايســـــبوك الـــــذي بـــــين هـــــذه و  التواصـــــل بـــــين المرســـــل والمتلقـــــي خـــــدمات تســـــهلو 

ــــاال ملحوظــــا فــــي الوســــط الجــــامعي و شــــهد إ ــــا قب ــــدرس مــــدى تكمــــن هن ــــث ي ــــة الموضــــوع حي أهمي

األســــتاذ الجــــامعي كمــــا يــــدرس الطالــــب و  أهميــــة هــــذا الموقــــع االجتمــــاعي فــــي حيــــاة كــــل مــــن

  .الوسط  األكاديميالمترتبة عن استخدامه داخل هذا  اآلثار

  

  : أهداف الدراسة - 5

ـــــــة أو تفســـــــير إن كـــــــل بحـــــــث علمـــــــي و      ـــــــة معين ـــــــى الكشـــــــف عـــــــن حقيق أكـــــــاديمي يهـــــــدف إل

توضـــــيح األطروحـــــات المعروضـــــة ضـــــمن كـــــل وذلـــــك مـــــن خـــــالل ضـــــبط المفـــــاهيم و  ظـــــاهرة مـــــا

  :هي كاألتيأحاول تحقيقها ضمن موضوع بحثي و  وهناك عدة أهداف ،نظرية

ــــأثير موقــــع التواصــــل االجتمــــاعي  � ــــ "الفــــايس بــــوك"معرفــــة مــــدى ت ى طبيعــــة التواصــــل عل

 .داخل الوسط الجامعي

 .األستاذحياة كل من الطالب و التعرف على مدى أهمية وجود هذا الموقع في  �

 .توضيح مدى مساهمة الفايسبوك كموقع اجتماعي في إثراء الجانب العلمي �

 .األستاذ الجامعي  باستخدام هذا الموقعتعرف على مدى تأثر سلوك الطالب و ال �

األســــــــتاذ الجــــــــامعي حــــــــول موقــــــــع ة الموجــــــــودة لــــــــدى الطالـــــــب و لــــــــى الصــــــــور التعـــــــرف ع �

  .الفايسبوك

إذا كـــــان هـــــذا الموقـــــع قـــــد ســـــاهم فـــــي زيـــــادة التفاعليـــــة فـــــي االتصـــــال عـــــن مـــــا الكشـــــف  �

 .داخل الوسط الجامعي
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  :نوع الدراسة -6 

بد من ضبط نوعية الدراسة المراد جل بلوغ هذه األهداف اللكل موضوع بحث أهداف ومن أ   

ط من النمترت الدراسة الوصفية التحليلية ويعتمد هذا خإستخدامها وٕاتساقا مع موضوع بحثي إ

كما أنها تتجه إلى الوصف ستخالص داللتها الدراسات على جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها إل

في المجتمع للتعرف على تركيبها الكيفي للظواهر المختلفة بالصورة التي عليها الكمي و 

جتماعية ومن جهة أخرى فإن هذا النمط من الدراسات يعد أكثر أنماط البحوث اإل وخصائصها

  1. جتماعي و خصائصهمالئمة للواقع اإل

  :المنهج المستخدم - 7

هج مسح قائم على تصوير هو منالمنهج المسحي و  وضوع علىعتمدت في دراستي لهذا المإ   

ضمن ظروفها الطبيعية فهو يعتبر أحد تفسيرها في إطار وضعها الراهن و الظاهرة وتحليلها و 

متنوعة  االتصال في مجاالتالسيما في أبحاث اإلعالم و  المناهج األساسية لدراسات الوصفية،

واد المنشورة في وسائل مجال تحليل المضمون المتعلق بتحليل المكمجال مسح الرأي العام و 

  2.مجال وسائل اإلعالم للتعرف على نشاطاتها المختلفةاإلعالم و 

  :أداة الدراسة -8

مدى "بما أننا نريد معرفة هداف الموضوع و أمن الضروري إختيار أداة تتالءم مع طبيعة و     

فسنقوم بقياس كمي يحدد  "تأثير موقع الفايسبوك على االتصال التفاعلي في الوسط الجامعي

ي البحث العلم3التي تعتبر من إحدى وسائل االستبياننسبة توزيع االتجاهات من خالل أداة 

                                         

1
  .42، ص2، ديوان المطبوعات الجزائرية الجامعية طلبحث العلمي وطرق إعداد البحوثمناهج اعمار بوحوش، محمد محمد الذبيبات،  -  

2
 .290-289، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ص مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصالاحمد بن مرسلي،  -  

3
 .81، ص 2002، عمان، 1التوزيع، ط، الدار العلمية للنشر و أساليب البحث العلميكامل محمد المغربي،  -  
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تتعلق بأحوال الناس و معلومات أجل الحصول على بيانات التي تستعمل على نطاق واسع من أ

  1.دوافعهم أو معتقداتهمأو ميولهم و إتجاهاتهم و 

الحصول عبارة عن نموذج يضم مجموعة من األسئلة التي توجه لألفراد بهدف  ستبيانواإل   

على مجموعة من األسئلة التي يوجهها  ارة االستبيانصطالح استمعلى بيانات معينة، ويطلق إ

  2.الباحث لألشخاص المبحوثين

  :عينة البحث -9

هـــــــي تلـــــــك ال يمكـــــــن حصـــــــر مجتمـــــــع البحـــــــث ولـــــــذلك تـــــــم إختيـــــــار عينـــــــة غيـــــــر احتماليـــــــة و    

ـــــــى العشـــــــوائية  ـــــــى و العينـــــــات التـــــــي ال تعتمـــــــد اختبـــــــار المفـــــــردات المدروســـــــة فيهـــــــا عل ٕانمـــــــا عل

ـــــه بــــــــالمجتمع المــــــــدروس ومــــــــن أالباحــــــــث نفســــــــه ومــــــــدى معرف العينـــــــــة : نــــــــواع هــــــــذه العينــــــــةتـــ

ـــــوع قصـــــدية ، القصـــــدية الصـــــدفية، الحصصـــــية، ـــــي تعـــــرف و  3ولقـــــد اخترنـــــا أن تكـــــون مـــــن ن الت

ــــــل  ــــــة الفرضــــــية أو الع:تحــــــت أســــــماء متعــــــددة مث ــــــة و العين ــــــة النمطي ــــــة أو العين ــــــة العمدي هــــــي ين

ـــماء تشــــــير كلهــــــا إلــــــى العينــــــة التــــــي يقــــــوم الباحــــــث باختيــــــار مفردا ريقــــــة تحكميــــــة ال تهــــــا بطأســـ

 ر مــــن غيرهــــا لمــــالمتمثلــــة أكثــــقتنــــاء المفــــردات امجــــال فيهــــا للصــــدفة، بــــل يقــــوم هــــو شخصــــيا بإ

لمجتمـــــــع  الجيـــــــدةمعرفتـــــــه يبحـــــــث عنـــــــه مـــــــن معلومـــــــات و بيانـــــــات وهـــــــذا إلدراكـــــــه  المســـــــبق و 

بالتـــــالي ال يجـــــد صـــــعوبة فـــــي ســـــحب لهامـــــة التـــــي تمثلـــــه تمثـــــيال صـــــحيحا و لعناصـــــره االبحـــــث و 

  4. بطريقة مباشرةمفرداتها 

  :تحديد مصطلحات البحث - 10

  :األثر* 

                                         

1
 .م2009-ه1430، عمان، 1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ططرقه اإلحصائية –أدواته  –أساليب البحث العلمي مفاهيمه جودت عزت عطوي،  -  

2
  .81، ص1995، دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع، أساليب و أدوات البحث االجتماعيطلعت إبراهيم لطفي،  -  
ديوان المطبوعات ، االعالميالبحث العلمي  الصحفي و  اتجاهات وقرارات في حلقة:البحث االعالمياسماعيل عبد الفتاح، محمود منصور،  - 3

  . 54الجامعية، االسكندرية، ص
4
  .167أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص  -  



                                                                                                                        :ا�ط
ر ا������   

 

38 

 

يشير إلى فاعلية العامل وتحقيق النتائج الموضوعة  :صطالحياإلالمفهوم  -   

 راه نتيجة الفعل الذي ظهر جراء مؤثاالتصال بأنوتعرف موسوعة علوم اإلعالم و 1،المقصودةو 

قد يكون تأثير والمتلقي على السواء، و فالتأثير هو نتيجة االتصال، وهو يقع على المرسل . ما

   2.نفسي أو اجتماعي

التكنولوجيا ويري الباحث عبد الباسط محمد عبد الوهاب بأن األثر هو ما أحدثته تلك     

اإلعالمية سواء كان أثر سلبيا أو ايجابيا، كاستخدام األقمار الصناعية أوجد عدة قنوات إرسال 

على تفتيت الجماهير إلى أفراد منعزلين بعد أن كان عملت وكذلك أوجد إرساال متخصصا و 

   3.اإلرسال قبل األقمار الصناعية يتوجه لجميع الجماهير

عن تالقي أنظمة ثقافية متباينة،  أما الباحث سعيد بومعيزة فيرى أن األثر ذلك الفعل الناتج   

وفاعلية كل قوة  عال تتوقف في مجملها على مدىوما يتركه هذا التالقي من عواقب وردود أف

  4.نظام ثقافي

ج من تغيرات سواء كانت سلبية أو نقصد باألثر في هذه الدراسة ما ينت: لمفهوم اإلجرائي ا-  

مواقع ستخدامات الخاصة وأن إ يجابية على طبيعة االتصال التفاعلي داخل الوسط الجامعي،إ

 .األستاذاالجتماعية تختلف باختالف إتجاهات و إهتمامات الطالب و 

   :االستخدام*

تكنولوجيا االتصال بصفة مع تطور التكنولوجيا بصفة عامة و  :المفهوم االصطالحي -   

وهذا لتجسيد العالقة بين  ستخدام أو استعمال في أحيان أخرى،خاصة غالب توظيف مصطلح ا

وما قد يؤدي ع هذه العالقة من تفاعل و مشاركة، وما يطبسان المستخدم واآللة أو التقنية، اإلن

                                         

1
  .27م، القاهرة، ص 1430/2009، 1، عالم الكتب، طالتعلممعجم مصطلحات ومفاهيم التعليم و ، مجدي عزيز إبراهيم - 

2
  .82، ص2001، القاهرة، 2، الدار المصرية اللبنانية، طالتصال ونظرياته المعاصرةحسين عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، ا -  

3
، ص 2005،المكتب الجامعي الحديث،القاهرة،التلفزيوني استخدام تكنولوجيا االتصال في االنتاج االذاعي و، عبد الباسط محمد عبد الوهاب -  

381  
4
، رسالة دكتوراه، قسم علوم االعالم و استطالعية بمنطقة البليدة أثر وسائل االعالم على سلوكيات و القيم لدى الشباب دراسة، السعيد بو معيزة -  

  196، ص 2005-2004االتصال، جامعة الجزائر 
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رد فعليا بأنه ما يستخدمه الف "ويعرف االستخدام  اإلنسان،المستقبل من اندماج بين اآللة و  في

 ي للمعلومات التي يحتاجها بالفعل، إضافة إلى أن ستخدام العقلمن المعلومات أي أنه اإل

لومات التي أو ال يرضيها وذلك عندما ال يجد المعاإلستخدام ربما يرضي إحتياجات المستفيد، 

   ".يحتاجها بالفعل

  :واالستخدام في مجال االنترنت يتخذ مفهومين هما

  .وهو الدخول إلى الشبكة دون تحديد مسبق لعملية االستخدام: االستخدام العام 

وهو االستخدام المتخصص الذي يكون في غالب األحيان في إطار عمل  :االستخدام الخاص

  1)التجارة االلكترونية، البيع والشراء:(مثل

نقصد باالستخدام في هذه الدراسة الفعل الذي يربط الطلبة أو األساتذة :المفهوم اإلجرائي-    

بحد ذاته سلوكا إتصاليا  واالستخدام الجامعين بالمواقع االجتماعية أي تعاملهم وتفاعلهم معها،

  .ظاهريا يحدث بفعل دوافع نفسية واجتماعية

  :المواقع  االجتماعية *

هي مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة األنترنت :  المفهوم االصطالحي-   

في (تتيح التواصل بين األفراد  2.0ظهرت مع الجيل الثالث للويب أو ما يعرف باسم ويب

, مدرسة(بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب اهتمامهم أو شبكات انتماء ...) جامعة,بلد

كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل المباشر مثل إرسال الرسائل أو االطالع ...) مؤسسة

  .على الملفات الشخصية لآلخرين و معرفة أخبارهم و معلوماتهم التي يتيحونها للعرض

ها شركات كبرى لجمع المستخدمين واألصدقاء تبرمجتؤسسها و  هي أيضا عبارة عن خدمات

أنشطة لدى ومشاركة األنشطة واإلهتمامات، والبحث عن تكوين صداقات، وعن إهتمامات و 

  1.أشخاص آخرين

                                         

، دراسة إلستخدام مصادر المعلومات من قبل الطلبة الدراسات العليا بالمكتبة "ام مصادر المعلومات اإللكترونيةإتاحة وٕاستخد"عبد الحميد بلعباس، -   1

  .7م، ص2005/2006محمد بوضياف، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، قسم  علم المكتبات والتوثيق، جامعة المسيلة،  الجامعية
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االجتماعي عن طريق شبكة نقصد بها مجمل المواقع التي تتيح التواصل :المفهوم اإلجرائي-   

  .النقاشات حول قضايا مختلفةآلراء و األفكار و الثقافات و ل افهي منبر لتباداالنترنت، 

  :االتصال*

مشتقة  communicationكلمة االتصال مترجمة عن االنجليزية : المفهوم االصطالحي -   

 communicareفعلها والتي تعني الشيء المشترك و  communis من الكلمة الالتينيةأصال 

ستجابة نوعية عملية يقصد مصدر نوعي بواسطتها، إثارة إ"حسب ريكارد أندريو .يشيعأي يذيع و 

  .أي عملية مقصودة هادفة وذات عناصر محددة "لدى مستقبل نوعي

ن االتصال يعني ذلك الميكانيزم الذي من خالله توجد بأ"تشارلز كولي"يرى عالم االجتماعي 

موز عبر المكان سطة نشر هذه الر تتطور الرموز العقلية بواوتنمو و  العالقات اإلنسانية

  2.ستمرارها عبر الزمانوإ 

نقصد بها االتصال الذي يحدث بين الشباب الجامعي وهو بذلك ال   :المفهوم اإلجرائي-    

شتراك في الخبرات اإلنساني الذي يتطلب المشاركة والتفاعل واإل يختلف عن خاصية االتصال

  .األفكارنقل بهما المعاني و اللغة التي ت بين هذا النوع من الشباب لتفكيك رموز وفهم

  :التفاعل*

يعني تبادل األحاديث والموضوعات واألحاسيس والمشاعر بين : المفهوم االصطالحي-    

يعتبر التفاعل تعبير عام يدل على ظواهر تآزر األفعال التي يمكن أن تأتي  3الجماعاتاألفراد و 

ا أعضاء جماعة يتبعون م بهيتعلق من جهة بأفعال متصلة يقو  على مستويات عمل متنوعة،

وهو يتعلق من جهة أخرى بأولويات التبادل التي تقوم في مجرى بعض العمليات الهدف نفسه، 

  4.النفسية

                                                                                                                                   

  1  - http//www.mas2020.net/shroled.php. le25/09/2012 a 15.30   

 .   15، ص2003، القاهرة، 1، دار الفجر للنشر و التوزيع،  طوسائله –نظرياته -مفاهيمه:االتصالفضيل دليو،  - 2 
3
  .433مجدي عزيز إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص - 

4
  .603، ص1997، بيروت، 1، عويدات للنشر والطباعة، طموسوعة علم النفسروالن دورون، فرانسوز بارو،  - 



                                                                                                                        :ا�ط
ر ا������   

 

41 

 

  :االتصال التفاعلي*

المستقبل ن االتصال يتبادل كل من المرسل و في هذا النوع م: المفهوم االصطالحي -    

من خالل عملية التفاعل، والمرسل يصبح صبح مرسال مواقعهما حيث يمكن للمستقبل أن ي

ويضل هذا مستقبال أيضا،  يعود المستقبليرجع المرسل كما كان في السابق و  بعدمامستقبال و 

  .التبادل مستمرا طيلة عملية االتصال

 بظهور تكنولوجيا االتصال دخلت البشرية إلى العصر الذهبي لالتصال التفاعلي حيثو    

  1.حدود قيود وال  أصبح الناس يتواصلون دون

فرصة تبادل األدوار  المستقبلد به االتصال الذي يتيح للمرسل و نقص:  المفهوم اإلجرائي-    

التصال على يساعد طرفي عملية انوع من االتصال الذي يكون فعاال و وهذا الفيما بينهما، 

  .المشاركة بأفكارهماالتعبير عن أرائهما و 

  :الوسط الجامعي*

  :طالحي المفهوم االص-  

  .هو المكان الذي تعيش فيه كائنات من نوع واحد: الوسط-أ

ة الجامعة مشتقة من صفة تطلق على الشخص الذي ينتمي إلى الجامعة وكلم: الجامعي - ب

أي يمكننا ع حول هدف أال وهو هدف التعليم والمعرفة، االجتماع أي االجتماكلمة الجمع و 

الي واألبحاث وهي تعطي شهادات أو إيجازات جامعة هي مؤسسة للتعليم العالقول أن ال

ال للدراسة المدرسة ستكمة من المستوى الثالث أو الرابع كإهي توفر دراسأكاديمية لخريجيها و 

2.الثانويةاالبتدائية و 
 

جمع ي لك الفضاء االجتماعي الواسع الذي  نقصد بالوسط الجامعي ذ :اإلجرائيالمفهوم -   

  .اجل بلوغ العلم والمعرفةاألستاذ من بين الطالب و 

                                         

1
  .50، ص2003، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ، االتصال واإلعالم وتكنولوجيا المعلوماتسامية محمد جابر ونعمات أحمد عثمان - 

2  - http:// dreang.looses.com/t118.topic. le 20/09/2012 a 14:00. 



                                                                                                                        :ا�ط
ر ا������   

 

42 

 

  :الفايسبوك*

تديره ن الدخول إليه مجانا و موقع ويب للتواصل االجتماعي يمك: المفهوم االصطالحي -   

فالمستخدمون بإمكانهم اإلنضمام إلى حدودة المسؤولية كملكية خاصة لها، شركة فايس بوك م

اإلتصال جل إلقليم، وذلك من أهة العمل أو المدرسة أو االشبكات التي تنظمها المدينة أو ج

أصدقائهم وٕارسال كذلك يمكن للمستخدمين إضافة أصدقاء إلى قائمة باآلخرين والتفاعل معهم، 

سم الموقع الرسائل إليهم وأيضا تحديث ملفاتهم الشخصية وتعريف األصدقاء بأنفسهم ويشير إ

مريكية إلى يات المتحدة األالمدارس التمهيدية في الوالدليل الصور التي تقدمه الكليات و إلى 

صفا ألعضاء الحرم الجامعي كوسيلة أعضاء هيئة التدريس والطلبة الجدد والذي يتضمن و 

  1. للتعرف إليهم

من الممكن أن تستخدمه عبارة عن موقع للتعارف والتواصل والمراسلة و :اإلجرائيالمفهوم  -   

م في مجتمع الكتروني كبير جدا لهو مزج بين شعوب العاو  كل فئات المجتمع دون استثناء،

. متحضر كما هو مزيج بين شعوب العالم في مكان افتراضي ال يمكن الوصول إليه بالحقيقةو 

   

  : الدراسات السابقة -11

جانبا إن اطالع الباحث على معظم أو مجمل الدراسات التي تناولت نفس الموضوع أو     

 يعد أمرا هاما في توسيع مجال المعرفة لديه أو استكمال جانب لم تتناوله الدراسات قبال،منه، 

وقد قمت في هذا الجانب بالبحث عن مجمل الدراسات التي تناولت موضوع االتصال بين 

خاصة تلك الدراسات التي اهتمت بدراسة هور تكنولوجيا الحديثة لالتصال و الشباب في ظل ظ

أما فيما يخص الدراسات ماتها من طرف الشباب عامة والجامعيين خاصة، نت وٕاستخدااالنتر 

  :التي اعتمدت عليها هي كاألتي

  

                                         

1 -   http//ahmedsat34ahlamontada.com/t392. le 25/09/2012 a 15 :00h  
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أثر استخدام االنترنت على اتجاهات الطلبة الجامعين  "بعنوان  : الدراسة األولى-   

اإلعالم وهي أطروحة نوقشت في قسم علوم  "بورحلة سليمان "من إعداد الطالب  "سلوكياتهمو 

االتصال، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر يوسف بن خده لنيل شهادة و 

 .2008-2007الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال 

ما هو أثر إستخدام االنترنت على :وتمحورت إشكالية الدراسة حول سؤال جوهري مفاده     

 اتجاهات الطلبة وسلوكياتهم ؟

مفردة وكان ذلك في الجامعة  2000الباحث العينة القصدية وكان عدد مفرداتها  ختاروقد إ    

المركزية بن يوسف بن خده، ووزع عليهم استمارة االستبيان تتضمن أسئلة مفتوحة وأخرى 

  :مغلقة، وتوصل الباحث إلى نتائج نذكر منها

  .نترنت أصبحت تشغل حيزا كبيرا من اهتمامات الطلبة الجامعييناأل

  .جل تطوير خبراتهم العلميةإلى أن االنترنت وسيلة مهمة من أ أغلبية الطلبة أشاروا

  .اعون بالمخاطر التي يمكن أن تنجر نتيجة االستخدام السيئ لهذه الوسيلةالطلبة و 

  .اكتسبت االنترنت طابع اجتماعي في األوساط الجامعية

  .نهاية األسبوع الطلبة يستخدمون االنترنت بنسب كبيرة سواء يوميا أو في

  .هناك إقبال متزايد من طرف الطلبة على الشبكة الدولية للمعلومات

الدراسة أن إستخدام االنترنت من طرف الطلبة ال يجعلهم يكتسبون بعض السلوكيات أثبتت    

السوية وهذا ألن الطلبة الجامعيين هم فئة واعية من المجتمع تستخدم االنترنت من  يرالسلبية غ

  1.حصيل الدراسيأجل الت

االتصال في أوساط الشباب في ظل التكنولوجيات الحديثة   "بعنوان : الدراسة الثانية -    

وحة نوقشت في قسم علوم وهي أطر  "مليكة هارون"من إعداد الطالبة "لإلعالم واالتصال

                                         

1
دراسة ميدانية، رسالة ماجيستر، قسم علوم االعالم و ، "أثر استخدام االنترنت على اتجاهات الطلبة الجامعيين و سلوكايتهم"بورحلة سليمان،  -  

  2007/2008االتصال، جامعة الجزائر، 
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 سترفيلنيل شهادة الماجاإلعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر، 

  .2005 -2004االتصال الم و علوم اإلع

  :تمحورت إشكالية الدراسة حول سؤال جوهري مفاده   

ـــــي أوســـــاط الشـــــباب و مـــــا  - ـــــف يجســـــد قطـــــاع الشـــــباب هـــــذا االتصـــــال،كطبيعـــــة االتصـــــال ف  ي

ومـــــا مـــــدى اســـــتخدام الشـــــاب لتكنولوجيـــــا الحديثـــــة ا مـــــدى اســـــتخدام الشـــــباب هـــــا االتصـــــال، ومـــــ

  االنترنت؟ لإلعالم و االتصال خاصة

  :تضمنت اإلشكالية مجموعة من التساؤالت نذكر منهاو    

  .؟ما طبيعة االتصال في أوساط الشباب

ـــــال يعــــــزز االتصــــــال فــــــي أوســــــاط  ــــــت الخاصــــــة فــــــي مجــــــال االتصـ ــــــاهي االنترن ــــــتح  مق هــــــل ف

  الشباب؟

  ؟ ما هي الوسيلة المعتمدة من طرف الشباب في اقتنائهم للمعلومة

  ؟ تخداما في زيادة رصيدهم المعرفيما هي الوسائل األكثر اس

 ؟ هل للمستوى الثقافي دور في تحديد الوسيلة االتصالية

ـــــ    ـــــد اعتمـــــد الباحـــــث ف ـــــة مـــــن شـــــباب وق ـــــي عين ـــــة ف ـــــى العينـــــة القصـــــدية المتمثل ي دراســـــته عل

ـــــيهم اســـــتمارة البحـــــث  200وكـــــان عـــــدد مفرداتهـــــا واليـــــة تيبـــــازة،  مفـــــردة كلهـــــا شـــــباب إذ وزع عل

  .ة متنوعة منها المفتوحة و المغلقةالتي تحوي على أسئل

  :توصل الباحث إلى نتائج منهاو   

  .استخدامهم لها بصفة مستمرةم معظم الشباب بوسيلة االنترنت و هتماإ

  .الشباب يرى في االنترنت وسيلة للوصول إلي غايات لم تتحقق له في الواقع

 .ة التفاعل بينهمشيوع استخدام االنترنت بين الفئات الشبابية دورا هاما في زياد

ـــــــايا االجتماعيــــــــــة، السياســــــــــية، وســــــــــيلة هامــــــــــة لتبــــــــــادل اآل األنترنــــــــــت راء فــــــــــي مختلــــــــــف القضـــ

1.االقتصادية
 

  

                                         

1
دراسة ميدانية تحليلية على عينة  من شباب والية  ،"تصال في أوساط الشباب في ظل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصالاال "مليكة هارون،  - 

  .2004/2005تيبازة، رسالة ماجستير، قسم علوم اإلعالم و االتصال، جامعة الجزائر، 
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  :مجتمع البحث وخصائصه

طالب وتم  70أستاذ، و 30شملت دراستنا الميدانية عينة تتكون من مئة مفردة، تشمل    

تشكيلها بصفة قصديه ولقد اخترت أن تشمل عينة البحث أساتذة وطلبة جامعيين لوصف 

وللكشف عن اآلثار التي خلفها على كل منهما، وكانت  استخدام كل من الفئتين لموقع الفيسبوك

ولقد تمت . فئة الطلبة أكثر عددا من فئة األساتذة ألن الطلبة يمثلون األغلبية في الجامعة

متغير الصفة، الجنس، الحالة المدنية، مكان اإلقامة، : الدراسة الميدانية وفق المتغيرات التالية

  .المستوى الدراسي

 :ياإلطار الزمان 

، وبعد 2012تم العمل على اإلطار النظري منذ بداية العام الدراسي خالل شهر سبتمبر   

االنتهاء من اإلطار النظري والتثبيت بالمعلومات والذي دام إلى غاية نهاية شهر مارس نظرا 

لقلة المراجع، بعدها اتضحت الرؤية حول الجانب التطبيقي حيث تم تحديد نموذج االستمارة 

على بعض أساتذة قسم علوم اإلعالم و االتصال لتحكيمها، وبعد التعديالت و  وعرضها

التصحيحات التي أجريت عليها تم توزيعها على العينة والمتمثلة في فئة من األساتذة وفئة من 

  . الطلبة المستخدمين لموقع الفايسبوك وكان ذلك خالل ثالثة أسابيع

  :اإلطار المكاني

  ).خروبة(في كلية العلوم االجتماعية بجامعة عبد الحميد بن باديس ثم إجراء البحث      
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  :السمات العامة

  :يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الصفة: 1جدول رقم

 التكرار النسبة
 التوزيع

 الصفة

 طالب 70 %70

%30 30 
 أستاذ

 

 المجموع 100 %100

 

، وتليها %70هم طلبة إذ تقدر نسبتهم بنالحظ من خالل هذا الجدول أن أغلب المبحوثين   

  . وهذا يعود لكون الطلبة يمثلون األغلبية دائما في الجامعة %30نسبة األساتذة التي تقدر ب

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



:                                                                                               اط�ر ا�������  

 

98 

 

  :الجنس يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير: 2جدول رقم

 

 

 

 

 

 

  

أما  %52نالحظ من خالل هذا الجدول أن أغلب المبحوثين هم إناث إذ قدرت نسبتهم ب   

مما يعني أن اإلناث يمثلون األغلبية في كلية العلوم  %48الذكور فقد قدرت نسبتهم ب

 .اإلجتماعية وهذا ما يعرف عن باقي الجامعات الجزائرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكرار النسبة
 

 التوزيع

الجنس   

 ذكر 48 %48

 أنثى 52 %52

 المجموع 100 %100
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  :أفراد العينة حسب متغير المستوى الدراسييوضح توزيع : 3جدول رقم

 التكرار النسبة
 التوزيع

 الدراسي  المستوى

 أولى جامعي 10 %10

 الثانية جامعي 8 %8

 الثالثة جامعي 3 %3

 الرابعة جامعي 4 %4

 السنة أولى ماستر 14 %14

 السنة الثانية ماستر 27 %27

 ماجستير 18 %18

 دكتوراه 16 %16

 المجموع 100 %100

  

من المبحوثين لديهم مستوى سنة ثانية ماستر  %27نالحظ من خالل هذا الجدول أن    

لديهم مستوى الرابعة  %14لديهم مستوى دكتوراه، و %16لديهم مستوى ماجستير و %18و

مستوى الرابعة  %4مستوى الثانية جامعي، و %8مستوى أولى جامعي و %10جامعي، و

لديهم مستوى الثالثة جامعي، وهذا يعني أن المبحوثين لديهم مستويات  %3جامعي وأخيرا 

دراسية مختلفة، لكن تبقى نسبة المبحوثين الذين لديهم مستوى سنة ثانية ماستر ومستوى 

الماجستير هي األعلى وهذا يعود إلى مدى تقدمهم العلمي ومدى حاجاتهم إلى األنترنت كونهم 

 . مقبلين على التخرج
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:يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير مكان اإلقامة: 4رقمجدول   

 التكرار النسبة
 التوزيع

 مكان اإلقامة

%18 18 
 سكن منفرد

 

%19 19 
 اإلقامة الجامعية

 

%63 63 
 مع األولياء

 

 المجموع 100 100%

  

من المبحوثين مقيمين مع أوليائهم، وهذا بحكم   63%نالحظ من خالل هذا الجدول أن    

من المبحوثين مقمين  %19عزوبيتهم وبحكم مشكل السكن الذي تعاني منه الجزائر، كما نجد 

في اإلقامة الجامعية وهذا يعني أنهم يقطنون في أماكن بعيدة عن الجامعة لذا يلجأون إلى 

قيمين في مساكن فردية وهذا يدل من المبحوثين م %18المسكن الجامعي، في حين نجد أن 

  . على تحسن مستواهم المعيشي
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  :لحالة المدنيةاتوزيع أفراد العينة حسب متغير : 5جدول رقم

 التكرار النسبة
 التوزيع

 االحالة المدنية

%85 85 
  

 أعزب

%15 15 
  

 متزوج

%100 100 
  

 المجموع

  

من المبحوثين غير متزوجين وهذا يعود إلى أن  %85نالحظ من خالل هذا الجدول أن    

، في الحياة العملية ومن ثم الزواجمعظمهم طلبة فهم في بداية تكوين حياتهم من أجل اإلنطالق 

، أما نسبة المبحوثين لزواج عند الشباب حاليا بالجزائرويعود أيضا إلى ظاهرة التأخر في ا

وهذا يعني أن بعض المبحوثين لديهم مستوى معيشي البأس به سمح  %15المتزوجين قدرت ب

  .لهم بتكوين أسرة
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  إستخدام االنترنت :المحور األول

 :يوضح مدة إستخدام المبحوثين لألنترنت: 6جدول رقم

  

  

  

  

  

  

 

  

سنوات فأكثر  6نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثين يستخدمون األنترنت منذ   

هذه الوسيلة الحديثة وعلى مدى أهمية وجود  وهذا ما يدل على إنتشار %41إذ تقدر نسبتهم ب

هذه الوسيلة في المسار العلمي وذلك من خالل ما توفره من مرونة وفورية في الوصول إلى 

سنوات  6المعلومات، وتليها نسبة المبحوثين الذين مر على إستخدامهم ألنترنت مدة سنتين إلى

 20ثم نسبة المبحوثين الذين يستخدمونها منذ أقل من سنتين التي تقدر ب  %39والتي تقدر ب

 .فئة من المبحوثين حديثة اإلرتباط بوسيلة األنترنتوهاتين النسبتين تدالن على أن هناك  %

  التوزيع

  مدة اإلستخدام
  النسبة  التكرار

 20%  20  منذ أقل من سنتين

 39%  39  سنوات 6سنتين أقل من 

 41%  41  سنوات فأكثر 6

 100%  100  المجموع



:                                                                                               اط�ر ا�������  

 

103 

 

  :المبحوثين حسب متغير الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنية يوضح مدة إستخدام: 7جدول رقم

 

 

 

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية

 
 

 مدة اإلستخدام

 

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %19 5 %

0 

0 %42 5 %0 

 

0 %0 

 

0 %0 0 %30  

11 

 

 منذ أقل من سنتين

%0 0 %57 4 %17 1 %33 1 %67 2 %46 12 %

0 

0 %33 4 %100 3 %0 

 

0 %100 1 %32  

12 
سنوات 6سنتين أقل من   

 

%0 0 %43 3 %83 5 %67 2 %33 1 %35 9 %

0 

0 %25 3 %0 

 

0 %100 2 %0 0 %38  

14 

 

رسنوات فأكث6  

 المجموع 37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 26 %100 3 %100 3 %100 6 %100 7 %100 0 %0
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 متزوجاتالغير  نلبية اإلناث المقيمات مع أوليائهأغأن  نالحظ من خالل الجدول السابق   

 المتزوجاتأما  %38ب سنوات إذ تقدر نسبتهن %6ن األنترنت منذ أكثر منيستخدم

وهذا يعني أن متغير الحالة  %100ب سنوات إذ تقدر نسبتهن 6ين أقل من فيستخدمونها سنت

  .اإلقامة يؤثران على مدة إستخدامهن لألنترنتالمدنية ومتغير 

 6من أكثر نها منذ متزوجات أغلبيتهن يستخدمناث المقيمات في سكن منفرد وغير اإلأما    

  .%100سنوات  6نها منذ أقل من فمعظمهن يستخدم أما المتزوجات 100سنوات

نها منذ أقل المتزوجات يستخدمونجد أن معظم اإلناث المقيمات في السكن الجامعي غير    

  .%42إذ تقدر نسبتهن ب سنتين من 

 %46 مسنوات منه 6ها منذ أقل من ونمين مع أوليائهم فمعظمهم يستخدميأما الذكور المق   

  .تزوجينم %67متزوجين و غير

في حين نجد أن الذكور المقيمين في مسكن منفرد يستخدمون األنترنت منذ سنتين أقل من    

  .غير متزوجين% 67متزوجين و %83سنوات منهم  6

فمعظمهم يستخدمونها منذ سنتين إلى أقل من  وبالنسبة للذكور المقيمين في السكن الجامعي   

  .غير متزوج% 57 سنوات منهم 6

األخير يمكننا القول أن مدة إرتباط المبحوث باألنترنت تختلف بإختالف الحالة المدنية في    

وٕاختالف مكان اإلقامة فالمبحوثين غير متزوجين والمبحوثين المقيمين مع أولياءهم أو في سكن 

  .منفرد هم أكثر إرتباطا باألنترنت وذلك يعود لحرية تصرفهم وٕاستخدامهم
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 :يوضح مدة إستخدام المبحوثين حسب متغير الصفة والمستوى الدراسي: 8جدول رقم

 

 الصفة  أساتذة طلبة

        

 المستوى

 الدراسي

 مدة اإلستخدام

 أولى ماستر ثانية ماستر ماجستير ماجستير دكتوراه
 

 سنة رابعة
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة

  ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 

 

0 %0 

 

0 %50 2 %22 6 %21 3 %0 

 

 منذ أقل من سنتين 4 %44 3 %33 2 %67 0
 

%50 8 %43 6 %50 2 %37 10 %50 7 %75 3 %33 1 %22 2 %0 

 

سنوات 6سنتين أقل من  0  
 

%50 8 %57 8 %0 

 

0 %41 11 %29 4 %25 1 %0 

 

0 %45 4 %56 5 
سنوات فأكثر6  

 

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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من طلبة سنة ثانية  %45طلبة سنة أولى ومن  %56نالحظ من خالل الجدول السابق أن    

  .سنوات 6نترنت منذ سنتين أقل من يستخدمون األ

  .خدمون األنترنت منذ أقل من سنتينمن طلبة سنة الثالثة يست %67في حين نجد أن    

من طلبة سنة أولى ماستر يستخدمونها منذ سنتين أقل  %50من طلبة سنة الرابعة و %75و   

  .سنوات فأكثر 6من طلبة سنة ثانية ماستر يستخدمونها منذ  %41و، سنوات 6من 

يستخدمونها منذ  %50منهم يستخدمونها منذ أقل من سنتين و %50أما طلبة الماجستير    

  .سنوات 6سنتين أقل من 

وتقدر  سنوات فأكثر 6يستخدمونها منذ  فمعظمهم لديهم ماجستيرالذين وبالنسبة لألساتذة    

 6يستخدمونها منذ سنتين أقل من منهم  %50لديهم دكتوراه  الذين األساتذةأما  %57نسبتهم ب

  .سنوات فأكثر 6يستخدمونها منذ  %50سنوات و

إقباال كبيرا في الجامعة من طرف  لقىتمن خالل هذه البيانات يمكننا القول أن األنترنت    

 توسيعا كل من الطالب واألستاذ لجميع المستويات وذلك كونها وسيلة تعليمية حديثة يحتاجه

  .رصيده المعرفي وللمشاركة في الملتقايات والندوات العلمية عن بعد
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  :وقات المفضلة إلستخدام األنترنتاأليوضح : 9جدول رقم

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 %40من المبحوثين يفضلون إستخدام األنترنت ليال و %50من خالل هذا الجدول نالحظ ان  

األنترنت مساءا أو وهذا يعني أن معظم المبحوثين يفضلون إستخدام  يفضلون إستخدامها ليال

ليال ألنها تمثل أوقات فراغهم، أما نسبة المبحوثين الذين يفضلون إستخدامها صباحا تقدر 

  .دراستهمبعملهم أو مبحوثين في هذه الفترة وهذا يدل على إنشغال ال%10ب

  التوزيع          

  أوقات اإلستخدام   

  النسبة  التكرار

  صباحا

  

10  %10 

 مساءا

  

50  %50 

  ليال

  

40  %40 

  المجموع

  

100  %100  
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  :تغير الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنيةألنترنت حسب موقات المفضلة إلستخدام ايوضح األ: 10جدول رقم 

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية

 
 

 اإلستخدامأوقات 

 

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 %0 0 %0 0 %33 1 %33 1 %31 11 %0 0 %0 0 %33 1 %0 0 %0 0 %5 2  

 صباحا

%0 0 %43 3 %50 3 %67 2 %33 1 %31 11 %0 0 %58 7 %33 1 %0 

 

 مساءا 16 %43 1 %100 0

 

%0 0 %57 4 %50 3 %0 

 

0 %34 1 %38 14 %0 0 %42 5 %34 1 %100 2 %0 

 

 ليال 19 %51 0
 

 المجموع 37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 36 %100 3 %100 3 %100 6 %100 7 %100 0 %0
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أولياءهن تختلف األوقات  من خالل الجدول السابق نالحظ أن اإلناث المقيمات مع    

غير متزوجات  %51المدنية حيث نجد  إلستخدام األنترنت بإختالف حالتهن المفضلة لديهن

  .ءاإستخدامها مسا من المتزوجات يفضلن %100ن إستخدامها ليال ويفضل

إستخدام  ءا كانت متزوجات أو عازبات يفضلنونجد أن اإلناث المقيمات في سكن منفرد سوا   

متزوجة، وهذا يعود إلستقالليتهن  %34عازبة و %100ب ت ليال، وتقدر نسبتهناألنترن

  .رية إستخدام أكبرن حبمساكنهن فهم يمتلك

ن إستخدامها مساءا إذ المقيمات في السكن الجامعي يفضل في حين نجد أن معظم اإلناث   

لذا عليهن أن  للوسيلة في اإلقامة الجامعية ، وهذا يعود لعدم إمتالكهن%58تقدر نسبتهم ب

  .ةالجامعي يستخدمنها قبل دخولهن لإلقامة

لياءهم معظمهم يفضل إستخدام األنترنت ليال مهما أما بالنسبة للذكور المقيمين مع أو    

  .متزوج %34أعزب و %38إختلفت حالتهم المدنية منهم 

يفضلون  منهم %67غير المتزوجين  مين في مسكن منفرد منيالذكور المقأن ونجد    

يفضلون  %50يفضلون إستخدامها مساءا و %50إستخدامها مساءا، و من المتزوجين 

  .إستخدامها ليال

غير متزوجين يفضلون إستخدام  %57أما الذكور المقيمين في المسكن الجامعي نجد منهم   

  .األنترنت ليال

الحالة  وأ بمتغير الجنستقترن ال إستخدام األنترنت  تن خالل هذا يمكننا القول أن أوقاوم   

فراغه المدنية، حيث نجد أن كل من الذكر واألنثى وكل من المتزوج واألعزب يخصص أوقات 

 ه األسرية إلستخدام األنترنت، وٕانما تقترن بمتغير مكان اإلقامة من مهامه العملية ووجبات

فالمبحوثين المقيمين مع أولياءهم أو المقمين في مساكن منفردة هم أكثر حرية في تحديد أوقات 

  .إستخدامهم لهذه الوسيلة
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  :المفضلة إلستخدام األنترنت حسب متغير الصفة والمستوى الدراسييوضح األوقات : 11جدول رقم

 الصفة  طلبة أساتذة

        

 المستوى

 الدراسي

 اإلستخدام أوقات

 ماجستير ماجستير دكتوراه
 

 أولى ماستر ثانية ماستر
 

 سنة رابعة
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%19 3 %21 3 %0 

 

0 %0 

 

0 %14 2 %0 

 

0 %0 

 

 صباحا 1 %11 1 %11 0
 

 مساءا 3 %33 2 %22 2 %50 1 %25 4 %29 25 %93 2 %50 5 %36 6 %37
 

%44 7 %43 6 %50 2 %7 2 %57 8 %75 3 %50 2 %67 6 %56 5  

 ليال
 المجموع 9 %100 9 %100 4 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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يفضلون  %67والثانية %56نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم طلبة السنة أولى     

من طلبة السنة الثالثة يفضلون إستخدامها مساءا  %50في حين نجد أن إستخدام األنترنت ليال 

من طلبة  %57من طلبة السنة الرابعة و %75منهم يفضلون إستخدامها ليال ونجد أن %50و

منهم  %50سنة ثانية ماستر يفضلون إستخدام األنترنت ليال، أما طلبة الماجستير فنجد أن 

  .يفضلون إستخدامها ليال %50يفضلون إستخدامها مساءا و

فمعظمهم يفضل إستخدامها ليال إذ تقدر نسبتهم بالنسبة  للذين لديهم لنسبة لألساتذة وبا   

   .بالنسبة للذين لديهم مستوى دكتوراه %44و %43توى ماجستيرب مس

بمعنى أن معظم المبحوثين مهما إختلفت صفتهم أو مستواهم العلمي يبقى الوقت المفضل لديهم 

   .إلستخدام األنترنت هو مساءا أو ليال وذلك ألنه يمثل وقت فراغهم من مهامهم العلمية والمهنية
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  :يوضح ساعات إستخدام األنترنت: 12رقم  جدول

  

  

  

  

  

 

  

 4لمدة أقل من  نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثين يستخدمون األنترنت    

وهذا يعني أنهم يستخدمون االنترنت بمعدل متوسط وذلك يعود  %39ساعات إذ تقدر نسبتهم ب

من المبحوثين يستخدمون  %36إلعتمادهم على وسائل إتصالية أخرى، في حين نجد أن 

لكن هذا  ساعات وهذا يعني أنهم مرتبطين إرتباطا شديدا باألنترنت 4األنترنت لمدة أكثر من 

يجعلهم مهددين باإلدمان حيث أن الدراسات في هذا المجال أثبتت أن األفراد الذين يستخدمون 

األنترنت أكثر من ثالث ساعات يكنون مهددين بالعزلة واألمراض النفسية األخرى التي تتسبب 

سبتهم فيها األنترنت، أما المبحوثين الذين يستخدمون األنترنت لمدة أقل من ساعتين قدرت ن

  .وهذا يعني أن لديهم إنشغاالت قد تكون علمية او مهنية أو أسرية %25ب

  التوزيع

  ساعات اإلستخدام
  النسبة  التكرار

 25%  25  أقل من ساعتين

  39%  39  ساعات 4أقل من 

  36%  36  ساعات 4أكثر من 

  المجموع

  
100  %100  
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  :يوضح ساعات إستخدام األنترنت حسب متغير الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنية: 13جدول رقم 

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية

 
 

 ساعات اإلستخدام  

 

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 %14 1 %33 2 %33 1 %67 2 %23 6 %

0 

0 %16 2 %67 2 %0 0 %0 0 %24 9  

 أقل من ساعتين
%0 0 %57 4 %67 4 %0 0 %0 0 %50 13 %

0 

ساعات 4أقل من  10 %27 0 %0 2 %100 1 %33 5 %42 0  

 

%0 0 %29 2 %0 0 %67 2 %33 1 %27 7 %

0 

0 %42 5 %0 0 %0 0 %100 1 %49 18  

ساعات 4أكثر من   

%0 0 %100 7 %100 6 %100 3 %100 3 %100 26 %0 0 %100 12 %100 3 %100 2 
 

 المجموع 37 %100 1 %100
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ن يستخدم أوليائهنات مع مينالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم اإلناث المق    

  .متزوجات %100عازبات و %49 ساعات منهن 4نترنت لمدة أكثر من األ

األنترنت  غير متزوجات تستخدمن %100 نجد منهن المقيمات في مسكن فرديأما اإلناث    

 .ها لمدة أقل من ساعتيننتستخدم اتمتزوج %67ساعات و 4ة أقل من لمد

 نتستخدم %42 ن الجامعي العازبات نجد منهنوفيما يخص اإلناث المقيمات في السك   

  .ساعات 4ها أكثر من نتستخدم %42ساعات و 4األنترنت لمدة أقل من 

أعزب يستخدم األنترنت لمدة  %50مين مع أوليائهم نجد منهم يأما فيما يخص الذكور المق   

  .متزوج يستخدمها لمدة أقل من ساعتين %67ساعات  4من   أقل 

لمدة أكثر من  األنترنت مأعزب يستخد %67المقيمين في مساكن منفردة نجد منهم الذكور و    

  .متزوج يستخدمها لمدة أقل من أربع ساعات %67ساعات و 4

أما الذكور المقيمين في المسكن الجامعي غير المتزوجين معظمهم يستخدمون األنترنت     

  .%57ساعات حيث تقدر نسبتهم ب 4لمدة أقل من 

ما فكل ستخدام األنترنت تقترن بمتغير مكان اإلقامة ومتغير الحالة المدنية،أن مدة إبمعنى    

توفرت راحة المسكن لكل من الذكور واإلناث كلما زادت مدة إستخدام األنترنت، كما أن الحالة 

المدنية لكل من الجنسين تحدد مدة إستخدامهما لوسيلة األنترنت فاألعزب هو األكثر إرتباطا 

  .لوسيلة وذلك لعدم وجود على عاتقه مسؤولية المهام األسريةبهذه ا
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  :األنترنت حسب متغير الصفة والمستوى الدراسييوضح ساعات إستخدام : 14جدول رقم 

 الصفة  طلبة أساتذة

        

 المستوى

 الدراسي

 اإلستخدام ساعات

 ماجستير ماجستير دكتوراه
 

 ثانية ماستر
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة الرابعة أولى ماستر

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%31 5 %36 5 %0 

 

0 %26 7 %7 1 %0 

 

 أقل من ساعتين 4 %44 2 %22 1 %33 0
 

ساعات 4أقل من  1 %11 4 %45 2 %67 1 %25 5 %36 8 %30 4 %100 7 %50 7 %44  
 

%25 4 %14 2 %0 

 

0 %44 12 %57 8 %75 3 %0 

 

ساعات 4أكثر من  4 %45 3 %33 0  
 

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم طلبة السنة أولى يستخدمون األنترنت لمدة أكثر    

من  %67الثانية و ةمن طلبة السن %45، ونجد %45ساعات حيث تقدر نسبتهم ب 4من 

من طلبة السنة  75في حين نجد أن  ساعات، 4طلبة السنة الثالثة يستخدمونها لمدة أقل من 

من طلبة سنة ثانية ماستر يستخدمون  %44من طلبة سنة أولى ماستر و %57الرابعة و

االنترنت لمدة أكثر من ساعات، أما طلبة الماجستير فكلهم يستخدمونها لمدة أقل من ساعتين 

  .%100هم ب إذ تقدر نسبت

أما بالنسبة لألساتذة فنجد أن معظمهم يستخدم األنترنت لمدة أقل من ساعتين حيث تقدر     

بالنسبة للذين لديهم مستوى  %44، و%50لنسبة للذين لديهم مستوى ماجستيرنسبتهم با

  .دكتوراه

لهذه  فاألساتذة هم أقل إستخداما ،الصفة مدة اإلستخدام مرتبطة بمتغير هذا يعني أنو    

الوسيلة كونهم لديهم مهام عملية وأكاديمية كثيرة، أما الطلبة هم األكثر إستخداما لهذه الوسيلة 

  .وذلك إلمتالكهم لوقت الفراغ

الطلبة المبحوثين، إذن مدة اإلستخدام  ستخدامالمستوى الدراسي ال يحدد مدة إمتغير  أما   

فرغه لها، ولكن المستوى الدراسي يحدد مدة مرتبطة بمدى إهتمام الطالب بهذه الوسيلة وبمدى ت

اإلستخدام لدى األساتذة المبحوثين فكلما كان المستوى الدراسي عالي كلما نقصت مدة إستخدام 

  .األساتذة لهذه الوسيلة وذلك يعود إلنشغالتهم بمهامهم العلمية واألكاديمية

 



:                                                                                               اط�ر ا�������  

 

117 

 

  : يوضح األماكن المفضلة إلستخدام األنترنت: 15جدول رقم 

  التكرار والنسبة

  لإلستخدام المفضلةاألماكن 
  النسبة  التكرار

 7%  7  مكان الدراسة

 7% 7  مكان العمل

  11%  11  مقهى األنترنت

  75%  75  البيت

 0%  0  أماكن أخرى

  100%  100  المجموع

  

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثين يفضلون إستخدام االنترنت في البيت إذ    

وهذا يعني أنهم يجدون راحتهم أكثر في إستخدامهم لهذه الوسيلة في  %75تقدر نسبتهم ب 

البيت وهذا راجع إلى حرية في اإلستعمال والتوفر عليها في أغلب األوقات، وتليها نسبة 

وهذا يعني أن بعض  %11يفضلون إستخدامها في مقهى األنترنت إذ تقدر ب المبحوثين الذين 

، ثم نسبة المبحوثين رية إستخدام أكبرالمبحوثين يلجأون إلى مقهى األنترنت للحصول على ح

وهذا يعني أن بعض  %7الذين يفضلون إستخدامها في مكان العمل أو مكان الدراسة وتقدر ب 

ألنترنت فيستغلون أماكن الدراسة أو العمل من أجل اإلستفادة من المبحوثين ال يملكون وسيلة ا

   . الوسيلة هذه

وقد إنعدم اإلستخدام في أماكن أخرى وهذا يعني أن معظم المبحوثين ال يمتلكون وسائل    

  .إتصالية حديثة تربطهم بشبكة األنترنت في أماكن أخرى
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:الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنيةضلة إلستخدام األنترنت حسب متغير األماكن المفيوضح : 16جدول رقم  

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية

 
 

  األماكن المفضلة

 ستخداملإل

 

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 %14 1 %0 

 

0 %0 

 

0 %33 1 %8 2 %0 0 %0 0 %0 

 

0 %50 1 %0 0 %8 3  

 مكان الدراسة

%0 0 %0 

 

0 %17 1 %33 1 %0 

 

0 %0 

 

0 %0 0 %0 0 %33 1 %0 

 

 مكان العمل 1 %3 0 %0 0

 

%0 0 %29 2 %83 5 %0 

 

0 %33 1 %12 3 %0 0 %8 1 %0 

 

0 %0 

 

 مقهى األنترنت 2 %5 0 %0 0
 

%0 0 %57 4 %0 

 

 البيت 31 %84 1 %100 1 %50 2 %67 11 %92 0 %0 21 %80 1 %34 2 %67 0

 أماكن أخرى 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0

%0 0 %100 7 
 

 المجموع 37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 26 %100 3 %100 3 %100 6 %100
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ن من اإلناث المقيمات مع أوليائهن أن معظم المبحوثي نالحظ من خالل الجدول السابق   

  .اتمتزوج %100و عازبات %84 إستخدام األنترنت في البيت ومنهن نيفضل

ن إستخدام يفضل % 50 غير متزوجات نجد منهن أما اإلناث المقيمات في مسكن منفرد   

ن كان الدراسة، أما المتزوجات يفضلن إستخدامها في ميفضل %50األنترنت في البيت و

  .%67ب ستخدامها في البيت إذ تقدر نسبتهنإ

ستخدامها في إ نتزوجات يفضلوفيما يخص اإلناث المقيمات في السكن الجامعي غير الم   

  .%92ب البيت إذ تقدر نسبتهن

سواء كانو متزوجين أو غير  مين مع أوليائهميأما بالنسبة للمبحوثين من الذكور المق   

أعزب  %80نترنت في البيت إذ تقدر نسبتهم بمتزوجين نجد أن معظمهم يفضل إستخدام األ

  .متزوج %34و 

تلف أماكن إستخدامهم لألنترنت حسب ونالحظ أن الذكور المقيمين في سكن منفرد تخ   

متزوج  %83أعزب يفضل إستخدامه في البيت و %67إختالف حالتهم المدنية حيث نجد منهم 

  .يفضل إستخدامها في مقهى األنترنت وذلك للحصول على حرية إستخدام أكبر

ي زوجين يفضلون إستخدامها فأما بالنسبة للذكور المقيمين في السكن الجامعي غير مت   

  .%57البيت إذ تقدر نسبتهم ب

متغير مكان اإلقامة ومتغير الحالة تحديد أماكن إستخدام األنترنت بالنسبة مقترنة ببمعنى أن    

بمسؤوليات أسرية  نترنت في البيت نظرا إلرتباطهناأل نستخدمفاإلناث المتزوجات ي المدنية 

لهذه  مبحرية أكبر في إختيار مكان إستخدامه ونيتمتع ين فهمالمتزوج مع الذكور عديدة مقارنة

قد الوسيلة، أما مكان اإلقامة قد يفرض على المبحوث أن يستخدم األنترنت في أماكن متعددة 

تكون مقهى األنترنت أو مكان الدراسة أو مكان العمل وذلك لعدم توفر مكان اإلقامة على 

  .كل حريةوسيلة األنترنت او لعدم مالئمة الظروف إلستخدامها ب
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:سب متغير الصفة، المستوى الدراسييوضح األماكن المفضلة إلستخدام األنترنت ح: 17رقم  جدول  

 

 طلبة أساتذة

 

 الصفة 

        

 المستوى

 الدراسي

 

 

 إلستخداماألماكن المفضلة ل

 ماجستير ماجستير دكتوراه
 

أولى ماستر   ثانية ماستر  سنة رابعة 
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة
 

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%37 6 %36 5 %0 
 

0 %11 3 %21 3 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

  مكان الدراسة 1 %11 0
 

%19 3 %21 3 %0 
 

0 %11 3 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

  مكان العمل 0
 

%6 1 %7 1 %25 1 %19 5 %7 1 %0 
 

0 %0 
 

0 %22 2 %0 
 

  مقهى األنترنت 0
 

 البيت 8 %89 7 %78 3 %100 4 %100 10 %72 16 %59 3 %75 5 %36 3 %19
 

%19 3 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

 أماكن أخرى 0

 المجموع 9 %100 9 %100 3 100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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معظم المبحوثين من الطلبة وبمختلف مستوياتهم  نالحظ من خالل الجدول السابق أن   

في البيت حيث قدرت نسبتهم بالنسبة لطلبة السنة أولى  الدراسية يفضلون إستخدام األنترنت

بالنسبة لطلبة السنة الثالثة وطلبة السنة  %100بالنسبة لطلبة السنة الثانية و %78و %89ب

ستر، بالنسبة لطلبة سنة ثانية ما %59بالنسبة لطلبة سنة أولى ماستر و %72الرابعة، و

  .بالنسبة لطلبة الماجستير %75و

إستخدامها في  نيفضلو  %36 منهم بة لألساتذة الذين لديهم مستوى ماجستير فنجدأما بالنس   

يفضلون إستخدامها في أماكن الدراسة، أما األساتذة الذين لديهم مستوى دكتوراه  %36البيت و

  . %37إذ قدرت نسبتهم ب يفضلون معظمهم إستخدامها في أماكن الدراسة

األنترنت ال تقترن بمتغير المستوى الدراسي وٕانما  األماكن المفضلة إلستخدام بمعنى أن   

الصفة فالطلبة بمختلف مستوياتهم لديهم الوقت الكافي إلستخدام االنترنت في تقترن بمتغير 

البيت، أما األساتذة لديهم عدة إرتباطات مهنية وعلمية لذلك فهم مجبرين على إستغالل األماكن 

  .هذه الوسيلة التي يدرسون فيها إلستخدام
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 المحور الثاني: إستعماالت الفايسبوك

  :يوضح مدى تعرض المبحوثين لموقع الفايسبوك: 18جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

من المبحوثين يستخدمون موقع الفايسبوك بصفة دائمة  %46هذا الجدول أن  نالحظ من خالل

من المبحوثين يستخدمونه  أحيانا وهذا يعني أنهم  %46وهذا يعني أنهم األكثر تعرضا له، و

من المبحوثين يستخدمونه بصفة نادرة وهذا  %8يتعرضون له بمعدل متوسط، كما نجد أن 

.زا كبيرا من إهتماماتهم كما يوضح إنشغالتهم بأمور أخرىيعني أن هذا الموقع ال يشغل حي

  التكرار والنسبة

  مدى التعرض
  النسبة  التكرار

 46%  46 دائمة

  46%  46  أحيانا

  8%  8  نادرا

  100%  100  المجموع



:                                                                                               اط�ر ا�������  

 

123 

 

:يوضح مدى تعرض المبحوثين لموقع الفايسبوك حسب متغير الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنية: 19جدول رقم   

  

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية

 
 

 مدى التعرض

 

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

ت ن ت ن  ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 %43 3 %0 
 

0 %33 1 %100 3 %46 12 %0 0 %42 5 %0 
 

0 %50 1 %100 1 %57 21  

 دائمة
 أحيانا 14 %38 0 %0 1 %50 3 %100 5 %42 0 %0 12 %46 0 %0 2 %67 4 %67 4 %57 0 %0

 

%0 0 %0 0 %33 2 %0 0 %0 0 %8 2 %0 0 %16 2 %0 
 

0 %0 
 

 نادرا 2 %5 0 %0 0
 

%0 0 %100 

 

 المجموع 37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 26 %100 3 %100 3 %100 6 %100 7
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ين من اإلناث المقيمات مع أوليائهن المبحوثنالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم    

 %100غير متزوجة و%57ن الفايسبوك بصفة دائمة منهم بإختالف حاالتهن المدنية يستخدم

  .متزوجة

نه بصفة دائمة منهن يستخدم 50كن منفرد غير متزوجين نجد أما اإلناث المقيمين في مس   

  .%100ب تقدر نسبتهن أحيانا إذنه يستخدم نه أحيانا، أما المتزوجينيستخدم %50و

نه منهن يستخدم %42الجامعي العازبات نجد  في السكن وفيما يخص اإلناث المقيمات   

  .نه أحيانايستخدم %42بصفة دائمة و

ه دائما ونيستخدم %46أما بالنسبة للذكور المقيمين مع أوليائهم نجد من غير المتزوجين    

  .من المتزوجين يستخدمونه دائما %100 ه أحيانا، في حين نجدونيستخدم %46و

ونجد معظم المبحوثين من الذكور المقيمين في سكن منفرد يستخدمون الفايسبوك أحيانا    

 .بالنسبة لغير المتزوجين %67و %67حيث تقدر نسبتهم بالنسبة للمتزوجين ب 

غير متزوجين يستخدمونه أحيانا إذ تقدر  وفيما يخص الذكور المقيمين في اإلقامة الجامعية   

  .%57نسبتهم ب 

وهذا يعني أن مدى تعرض المبحوثين لموقع الفايسبوك ال يقترن بمتغير الحالة المدنية، وٕانما    

فكلما كان مكان اإلقامة فيه إستقرار للمبحوث كلما تعرض أكثر  قامةمكان اإليقترن بمتغير 

 .لهذا الموقع
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:يوضح مدى تعرض المبحوثين حسب متغير الصفة والمستوى الدراسي: 20جدول رقم   

 

 الصفة  طلبة أساتذة

        

 المستوى

 الدراسي

 اإلستخدام صفة

 ماجستير ماجستير دكتوراه
 

 ثانية ماستر
 

 أولى ماستر
 

 سنة رابعة
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

  دائمة 4 %45 4 %44 1 %33 2 %50 8 %57 14 %52 2 %50 5 %36 6 37%
 

  أحيانا 2 %22 4 %45 1 %34 2 %50 6 %43 12 %44 2 %50 9 %64 8 %51
 

%12 2 %0 
 

0 %0 
 

0 %4 1 %0 
 

0 %0 
 

 نادرا 3 %33 1 %11 1 %33 0
 

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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يستخدمون  نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم المبحوثين من طلبة سنة أولى   

، ومعظم المبحوثين من طلبة السنة الثانية %45الفايسبوك بصفة دائمة إذ تقدر نسبتهم ب 

وبالنسبة للسنة  %45ب والسنة الثالثة يستخدمونه أحيانا إذ تقدر نسبتهم بالنسبة لسنة الثانية

يستخدمونه  %50منهم يستخدمونه أحيانا و %50، أما طلبة السنة الرابعة فنجد 34الثالثة 

 %57بصفة نادرة، أما طلبة الماستر فمعظمهم يستخدمونه بصفة دائمة حيث قدرت نسبتهم ب

  .بالنسبة لسنة الثانية %52بالنسبة لسنة أولى و

يستخدمونه  %50منهم يستخدمونه بصفة دائمة و %50نجد وفيما يخص طلبة الماجستير    

  .أحيانا

من  %64حيث نجد منهم بالنسبة للمبحوثين من األساتذة فمعظمهم يستخدمونه أحيانا  أما   

  .من الذين لديهم مستوى دكتوراه %51األساتذة الذين لديهم مستوى ماجستير، و

الصفة حيث نجد أن تقترن بمتغير  يسبوكوهذا يعني أن درجة تعرض المبحوثين لموقع الفا   

كثر تعرضا لهذا الموقع وذلك لكونهم شباب يبحثون من خالل هذا الموقع عن ما األ هم الطلبة

د مدى تعرض يحدتيملئ فراغهم ويشبع فضولهم في إكتشاف هذا العالم اإلفتراضي، لكن 

 .ال يقترن بمتغير المستوى الدراسي المبحوثين لهذا الموقع
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  :يوضح ساعات إستخدام الفايسبوك: 21جدول رقم

التكرار والنسبة                                           

  إستخدام الفايسبوك ساعات
  النسبة  التكرار

 11%  11  ساعة

ساعات 5ساعتان إلى   46  %46  

  43%  43  ساعات 5أكثر من 

  100%  100  المجموع

 

 5نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثين يستخدمون الفايسبوك لمدة ساعتان إلى    

وهذا يعني أنهم يستخدمونه بمعدل متوسط وذلك للحصول  %46ساعات إذ تقدر نسبتهم ب

على قدر من المعلوات وللتسلية والترفيه وذلك من خالل ما يتميز به من خصائص تجعله 

من المبحوثين يستخدمونه لمدة  %43في عالم أخر، في حين نجد أن  بمثابة وسيلة لإلبحار

ساعات وهذا يعني أن هناك فئة من المبحوثين مدمنين على هذا الموقع وهم األكثر  5أكثر من 

من  %11عرضة ألثار السلبية التي يخلفها اإلستعمال المفرط لهذا الموقع، كما نالحظ أن 

   .هذا يعني أنهم أقل إرتباطا بهذا الموقعالمبحوثين يستخدمونه لمدة ساعة و 

 ال زالو في فترةفمن خالل عدد ساعات المبحوثين إلستخدام الفايسبوك يمكننا القول أنهم    

والتي غيرت من خالله أسلوب  اإلنبهار بهذا الموقع اإلجتماعي التي جاءت به وسيلة األنترنت

التواصل في الوسط الجامعي وذلك يمكن أن يؤدي إلى التأثير على طبيعة تفكير وتنظيم كل 

  .من األستاذ والطالب الجامعي وهذا طبقا لما جاءت به نظرية الحتمية التكنولوجية
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:حسب متغير الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنيةيوضح ساعات إستخدام الفايسبوك : 22جدول رقم   

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية
 

  إستخدامساعات 

 الفايسبوك 

 

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 %29 2 %83 5 %67 2 %67 2 %35 9 %0 0 %25 3 %100 3 %50 1 %0 0 %30 11  

 ساعة

%0 0 %71 5 %17 1 %33 1 %0 
 

ساعات 5ساعتان إلى  16 %43 0 %0 1 %50 0 %0 8 %67 0 %0 15 %57 0  

 

%0 0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %33 1 %8 2 %0 0 8 1 %0 0 %0 0 %100 1 %27 10  

ساعات 5أكثر من   

 المجموع 37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 26 %100 3 %100 3 %100 6 %100 7 %100 0 %0
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مع أوليائهن تختلف  قيماتالم المبحوثين من اإلناثنالحظ من خالل الجدول السابق أن    

نه يستخدم من اإلناث غير المتزوجات %43قع الفايسبوك حيث نجدلمو  ساعات إستخدامهن

 5نه لمدة أكثر من يستخدم اإلناث المتزوجاتمن %100ساعات و 5لمدة ساعتان إلى 

  .ساعات

نه خدميست %50من غير المتزوجات منفرد نجد منهن في سكن اتالمقيم أما بالنسبة إلناث   

يستخدمنه لمدة ساعة إذ تقدر  اتساعات، أما المتزوج 5لمدة ساعتان إلى  %50لمدة ساعة و

  .%100ب نسبتهمن 

نه يستخدم كن الجامعي غير المتزوجات فمعظمهنات في السالمقيم وفيما يخص اإلناث   

  .%67بساعات إذ تقدر نسبتهمن  5عتان إلى سا لمدة

من غير المتزوجين  %57أما بالنسبة للمبحوثين من الذكور المقيمين مع أوليائهم نجد    

  .من المتزوجين يستخدمونه لمدة ساعة %67ساعات، و 5ه لمدة ساعتان إلى يستخدمون

من  %67نجد  ه لمدة ساعة حيثونأما الذكور المقيمين في سكن منفرد فمعظمهم يستخدم   

  .المتزوجين من %83، وغير المتزوجين

في حين نجد أن معظم الذكور المقيمين في السكن الجامعي غير المتزوجين يستخدمون    

  .%71ساعات إذ تقدر نسبتهم ب  5الفايسبوك لمدة ساعتان إلى 

غير مرتبط بمتغير مكان  للفايسبوك اذوهذا يعني أن مدة إستخدام المبحوثين ذكورا أو إناث   

ة حيث نجد أن المبحوثين غير المتزوجين هم األكثر متغير الحالة المدنيب ه مرتبطلكن اإلقامة

إرتباطا بهذا الموقع وذلك لما يجدونه في الموقع من تواصل مع كال الجنسين دون قيود وال 

  .وسيلة تحقق حاجات لمستخدميها لم يجدوها في العالم الحقيقيفهو بمثابة  .حدود



:                                                                                               اط�ر ا�������  

 

130 

 

:عات إستخدام الفايسبوك حسب متغير الصفة والمتغير الدراسييوضح سا: 23جدول رقم    

  

   

 الصفة  طلبة أساتذة

        

  المستوى

 الدراسي

 الفايسبوك إستخدامساعات  

 ماجستير ماجستير دكتوراه
 

 أولى ماستر ثانية ماستر
 

 سنة رابعة
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

69% 11 %57 8 %25 1 %30 8 %14 2 %0 
 

0 %0 
 

  ساعة 4 %44 4 %45 0
 

  ساعات 5ساعتان إلى  4 %45 3 %33 2 %67 4 %100 9 %64 13 %48 3 %75 5 %36 3 %19
 

%12 2 %7 1 %0 
 

0 %22 6 %22 3 %0 
 

ساعات 5أكثر من  1 %11 2 %22 1 %33 0  
 

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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يستخدمونه لمدة ساعتان  طلبةالنالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم المبحوثين من    

، و يستخدمونه لمدة ساعة، %45بسنة أولى ساعات حيث قدرت نسبتهم عند طلبة  5إلى 

عند طلبة سنة أولى  %64عند طلبة السنة الرابعة، و %100عند طلبة السنة الثالثة، و %67و

عند طلبة الماجستير، أما بالنسبة لطلبة  %75عند طلبة سنة ثانية ماستر، و %48ماستر، و

  .%45السنة الثانية فمعظمهم يستخدمونه لمدة ساعة إذ تقدر نسبتهم ب

حيث قدرت نسبتهم لدى أما بالنسبة للمبحوثين من األساتذة فمعظمهم ستخدمونه لمدة ساعة    

عند األساتذة الذين لديهم مستوى  %69، و%57األساتذة الذين لديهم مستوى ماجستير ب

  .دكتوراه

 أن حيث نجد مرتبطة بمتغير الصفة، لموقع الفايسبوك مدة إستخدام المبحوثينوهذا يعني    

إهتماما بهذا الطلبة يستخدمونه لساعات عديدة على عكس األساتذة و ذلك لكونهم األكثر 

  .الموقع

ا ولكنهغير مقترنة بالمستوى الدراسي بالنسبة للطلبة مدة إستخدام الطلبة لهذا الموقع  كما أن   

الدراسي عالي  كلما نقصت  اهممستو ذة حيث نجد أنهم كلما كان بالنسبة لألسات مقترنة به

  .فايسبوك وذلك لكثرة إنشغاالتهم العلميةهم للساعات إستخدام
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  :يوضح الهدف من إستخدام موقع الفايسبوك: 24جدول

  التكرار والنسبة

  هدف اإلستخدام
  النسبة  التكرار

 27%  27  رفع المستوى العلمي

 17%  17  إقامة عالقات جديدة

  24%  24  التسلية والترفيه

التعبير عن آرائك حول 

  القضايا العامة
25  %25  

 7%  7  ممراسة نشطات أخرى

  100%  100  المجموع

  

من أجل رفع  من خالل هذا الجدول نالحظ أن معظم المبحوثين يستخدمون موقع الفايسبوك   

، ثم تليها نسبة هدف التعبير عن أرائك حول القضايا 27المستوى العلمي إذ تقدر نسبتهم ب 

وهذا يعني  17، أما نسبة الذين يهدفون إلى إقامة عالقات جديدة تقدر ب25العامة تقدر ب

أنهم يستخدمون الفايسبوك لغرض علمي أو لتواصل اإلجتماعي وكذلك من أجل التعبير عن 

ائهم حول القضايا المختلفة وذلك ألنهم لم يجدو في العالم الحقيقي حرية في التعبير عن أر 

أرائهم لكن بفضل ما يتميز به هذا الموقع من عنصر المجهولية وعدم التقيد بالسياقات المكانية 

  .والمساواة في الحرية بين أطراف النقاش أصبح لهم حرية مطلقة لتعبير عن مختلف القضايا

، كما تقدر نسبة %24ما المبحوثين الذين يستخدمونه بهدف التسلية والترفيه تقدر نسبتهم بأ   

، وهذا يعني أنهم يستخدمونه بغرض التسلية %7الذين يهدفون إلى ممارسة نشاطات أخرى ب 

  .والترويح عن النفس
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دوها في وهذا يعني أن المبحوثين يستخدمون موقع الفايسبوك من أجل إشباع حاجات لم يج   

العالم الحقيقي  أو وجدوها لكن ليس بالقدر الكافي، إذ تختلف حاجاتهم بإختالف دوافعهم 

  .وٕاختالف عواملهم النفسية واإلجتماعية وهذا وفقا لما جاءت به نظرية اإلستخدمات واإلشباعات
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  :يوضح الهدف من إستخدام موقع الفايسبوك حسب متغير الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنية: 25جدول رقم

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية

 
 

 هدف اإلستخدام

 

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 29 2 %33 2 %67 2 %33 1 %27 7 %0 0 %0 
 

  ميرفع المستوى العل 11 %30 1 %100 1 %50 1 %33 0
 

%0 0 28 2 %0 
 

0 %0 
 

0 %33 1 %23 6 %0 0 %25 3 %0 0 %0 
 

  إقامة عالقات جديدة 5 %14 0 %0 0
 

 التسلية والترفيه 14 %38 0 %0 1 %50 0 %0 2 %17 0 %0 8 %31 1 %34 1 %33 1 %17 2 28 0 %0
 

%0 0 7 1 %33 2 %0 
 

0 %0 
 

0 %19 5 %0 0 %42 5 %33 1 %0 
 

التعبير عن أرائك حول  5 %13 0 %0 0

 القضايا العامة
%0 0 %0 0 %17 1 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 

%16 

2 
%34 

1 %0 0 %0 0 
%5 2 

ممارسة نشاطات 

 اخرى
%0 0 %10

0 

 المجموع 37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 26 %100 3 %100 3 %100 6 %100 7
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المقيمات مع أوليائهن يختلف  ن اإلناثنالحظ من خالل الجدول السابق أن المبحوثين م    

ات متزوجالغير  اثنمن اإل %38 دام موقع الفايسبوك، حيث نجد منهنمن إستخ هدفهن

هو رفع  زوجات هدفهنمن اإلناث المت %100من إستخدامه هو التسلية والترفيه، و هدفهن

  .المستوى العلمي

أنثى عازبة هدفها من إستخدام  %50أما اإلناث المقيمات في سكن منفرد نجد منهم    

  .أنثى متزوجة هدفها التسلية والترفيه %50الفايسبوك رفع المستوى العلمي، و

 لسكن الجامعي غير متزوجات فمعظمهن يتمثل هدفهنوفيما يخص اإلناث المقيمات في ا   

  .حول القضايا العامة هذا الموقع في التعبير عن أرائهن من إستخدام

عظمهم يهدفون من خالل فم مين مع أوليائهميللمبحوثين من الذكور المقأما بالنسبة    

 %34المدنية، حيث نجد منهم  لتسلية والترفيه مهما كانت حالتهمهذا الموقع إلى اإستخدامهم 

  .أعزب %31متزوج و

وفيما يخص الذكور المقيمين في سكن منفرد يختلف هدفهم من إستخدام هذا الموقع، حيث    

نهم غير متزوجين هدفهم هو رفع المستوى العلمي، أما المتزوجين فنجد منهم م %67نجد 

يهدفون إلى التسلية %33يهدفون على التعبير عن أرائهم حول القضايا العامة، و 33%

  .والترفيه

أما الذكور المقيمين في السكن الجامعي غير المتزوجين تختلف أهدافهم من إستخدام موقع    

يهدفون إلى التسلية  %29يهدفون إلى إقامة عالقات جديدة، و %29حيث نجد منهم  الفايسبوك

  .والترفيه

الجنس موقع الفايسبوك غير مرتبط بمتغير هدف المبحوثين من إستخدامهم لأن  وهذا يعني   

إذ يبقى الهدف يختلف من مبحوث إلى أخر مهما ، ومتغير مكان اإلقامة أالمدنية ومتغيرالحالة أ

  .جنسه أو مكان إقامته أو حالته المدنيةكان 
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  :الهدف من إستخدام موقع الفايسبوك حسب متغير الصفة والمستوى الدراسييوضح : 26ول رقم �د

  الصفة طلبة أساتذة

        

 المستوى

 الدراسي

 

 اإلستخدامهدف 

 ماجستير ماجستير دكتوراه
 

 أولى ماستر ثانية ماستر
 

 سنة رابعة
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%37 6 %36 5 %25 1 %26 7 %14 2 %25 1 %0 
 

0 %11 1 %45 4  

 رفع المستوى العلمي

 إقامة عالقات جديدة 1 %11 1 %11 1 %33 1 %25 2 %14 4 %15 1 %25 3 %21 3 %19
 

%6 1 %7 1 %0 
 

0 %15 4 %50 7 %50 2 %0 
 

 التسلية والترفيه 3 %33 6 %67 0
 

%19 3 %36 5 %25 1 %37 10 %15 2 %0 
 

التعبير عن أرائك حول القضايا  1 %11 1 %11 2 %67 0

 العامة
 

%19 3 %0 
 

0 %25 1 %7 2 %7 1 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

 ممارسة نشاطات اخرى 0

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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هدفون إلى إستخدام ق أن معظم المبحوثين من الطلبة ينالحظ من خالل الجدول الساب    

، وعند %67ب الثانيةسنة طلبة الالفايسبوك بهدف التسلية والترفيه حيث تقدر نسبتهم بالنسبة ل

، أما الطلبة الذين يستخدمونه %50، ولدى طلبة السنة أولى ماسترب 50طلبة السنة الرابعة ب

بهدف التعبير عن أرائهم حول القاضايا العامة كانو معظمهم من السنة الثالثة  والسنة أولى 

ى السنة أولى لدى مستو  %50لدى مستوى السنة الثالثة و %67ماسترحيث  قدرت نسبتهم ب

ماستر، أما فيما يخص الطلبة الذين يهدفون من إستخدام هذا الموقع إلى رفع المستوى العلمي 

، أما طلبة الماجستير فإختلفت أهدافهم %45فكانو معظمهم من السنة أولى إذ قدرت نسبتهم ب

 %25يهدفون إلى رفع المستوى العلمي، و %25من إستخدام هذا الموقع حيث نجد منهم 

يهدفون إلى التعبير عن أرائهم حول القضايا العامة،  %25يهدفون إلى إقامة عالقات جديدة، و

  .يهدفون إلى القيام بنشطات أخرى %25و

فإن هدفهم من إستخدام موقع الفايسبوك يختلف، حيث  أما بالنسبة للمبحوثين من األساتذة   

 %36يهدفون إلى رفع المستوى العلمي، و %36نجد من الذين لديهم مستوى الماجستير 

يهدفون إلى التعبير عن أرائهم حول القضايا العامة، في حين نجد أن معظم األساتذة الذين 

  .%37لديهم مستوى دكتوراه يهدفون إلى رفع المستوى العلمي إذ تقدر نسبتهم ب

مرتبط وٕانما لدراسي غير مرتبط بالمستوى االهدف من إستخدام موقع الفايسبوك  يعني وهذا   

، حيث نالحظ أن األساتذة لديهم أهداف سامية من إستخدام هذا الموقع كرفع بمتغيرالصفة

المستوى العلمي والتعبير عن أرائهم حول القضايا العامة على عكس األهداف التي يسعى إليها 

  .الطلبة كالتسلية والترفيه
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  :ضح عدد الحسابات التي يملكها المبحوثين على موقع الفايسبوكيو : 27جدول رقم 

  التكرار والنسبة           

  عدد الحسابات 

  على موقع الفايسبوك

  

  التكرار

  

  النسبة

  واحد

  

82  %82 

  4إلى  2من 

  

18  %18 

  فما فوق 4

  

0  %0  

  المجموع

  

100  %100  

  

نالحظ من خالل هذا الجدول أن أغلبية المبحوثين يملكون حسلب واحد على موقع     

وهذا يعني أن معظمهم يكتفون بإمتالك حساب واحد على  %82الفايسبوك إذ تقدر نسبتهم ب

هذا الموقع من أجل المحافظة على تواصلهم مع نفس األشخاص وبنفس األسلوب، في حين 

من حسابين إلى أربعة على هذا الموقع وهذا يعني أن هناك من المبحوثين لديهم  %18نجد أن 

مبحوثين لديهم فضول أكبر في إكتشاف هذا العالم اإلفتراضي بإستخدامهم ألكثر من حساب 

  .على موقع الفايسبوك
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:يوضح عدد الحسابات التي يملكها المبحوثين على موقع الفايسبوك حسب متغير الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنية: 28جدول رقم   

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية

 

  عدد الحسابات 

 الفايسبوكعلى موقع 

 

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 %71 5 %100 6 %10

0 

3 %100 3 %73 19 %0 0 %67 8 %100 3 %100 2 %100 1 %86 32  

 واحد

%0 0 %29 2 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %27 7 %0 0 %33 4 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

4إلى  2من  5 %14 0  

 

%0 0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0  

فما فوق 4  

 المجموع 37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 26 %100 3 %100 3 %100 6 %100 7 %100 0 %0
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ن من اإلناث المقيمات مع أوليائهن السابق أن معظم المبحوثي لنالحظ من خالل الجدو    

  .من المتزوجات %100من غير المتزوجات و %86 لديهن حساب واحد على الفايسبوك منهن

اب واحد على موقع الفايسبوك ن حسن يملكأما اإلناث المقيمات في سكن منفرد فمعظمه   

  .من المتزوجات %100و عازبات %100 ومنهن

ن حساب سكن الجامعي وغير متزوجات فمعظمهن يملكما يخص اإلناث المقيمات في الوفي   

  .%67ب حد على هذا الموقع إذ تقدر نسبتهنوا

أما المبحوثين من الذكور المقيمين مع أوليائهم معظمهم يملكون حساب واحد إذ تقدر نسبتهم    

  .بالنسبة للمتزوجين %100بالنسبة لغير المتزوجين و %73ب

ونجد أن معظم الذكور المقيمين في سكن منفرد يملكون حساب واحد إذ تقدر نسبتهم بالنسبة    

  .بالنسبة للمتزوجين%100و %100لغير المتزوجين ب

قيمين في السكن الجامعي معظمهم يملكون حساب واحد على أما المبحوثين من الذكور الم   

  .%71موقع الفايسبوك إذ تقدر نسبتهم ب

عدد الحسابات التي يملكها المبحوثين على موقع الفايسبوك غير مرتبطة وهذا يعني أن    

حيث نالحظ أن معظم المبحوثين بمختلف  ،متغير الجنس والحالة المدنية ومكان اإلقامةب

  .أجناسهم وأماكن إقامتهم وبمختلف حاالتهم المدنية يملكون حساب واحد على هذا الموقع
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  :يوضح عدد الحسابات التي يملكها المبحوثين على موقع الفايسبوك حسب متغير الصفة والمستوى الدراسي: 29جدول رقم 

  

   

 الصفة   طلبة أساتذة

        

 المستوى 

 الدراسي 

    عدد الحسابات على

 موقع الفايسبوك 

 ماجستير ماجستير دكتوراه
 

 أولى ماستر ثانية ماستر
 

 سنة رابعة
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

  واحد 8 %89 8 %89 2 %67 2 %50 11 %79 21 %78 3 %75 13 %93 14 %87
 

4إلى  2من  1 %11 1 %11 1 %33 2 %50 3 %21 6 %22 1 %25 1 %7 2 %13  
 

%0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0  
 

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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طلبة يملكون حساب واحد على المن خالل الجدول السابق نالحظ أن معظم المبحوثين من    

، وعند %89الفايسبوك حيث قدرت نسبتهم عند طلبة سنة أولى وطلبة السنة الثانية ب موقع

ب  وعند طلبة سنة أولى ماستر%50، وعند طلبة الماجستير ب%67طلبة السنة الثالثة ب

، أما المبحوثين %75، وعند طلبة الماجستير ب%78وعند طلبة سنة ثانية ماستر ب 79%

من الطلبة الذين يمتلكون أكثر من حساب قدرت نسبتهم عند طلبة سنة أولى وسنة الثانية 

، وعند طلبة سنة %50الرابعة ب ، وعند طلبة السنة%33، وعند طلبة سنة الثالثة ب 11ب

  .%25، وعند طلبة الماجستيرب%22ة سنة الثانية ماستر ب، وعند طلب%21أولى ماستر ب

أما بالنسبة للمبحوثين من األساتذة فمعظمهم يملكون حساب واحد إذ قدرت نسبتهم عند    

عند األساتذة الذين لديهم مستوى  %87، وب%93األساتذة الذين لديهم مستوى ماجستير ب

عند  %7ثر من حساب فلقد قدرت نسبتهم ب دكتوراه، أما فيما يخص األساتذة الذين يملكون أك

  .عند الذين لديهم مستوى دكتوراه %13األساتذة الذين لديهم مستوى ماجستير، وب

وهذا يعني أن عدد الحسابات التي يملكها المبحوثين على موقع الفايسبوك ال تحدد وفق    

  . الصفة وال وفق المستوى الدراسي

  :بة أنهم لجأو إلستخدام أكثر من حساب لألسباب التاليةولقد صرح معظم المبحوثين من الطل 

 .تخصيص حساب لزمالء وأخر لألساتذة والشخصيات المهمة -

 .للتعرف أكثر على شخصيات وٕاقامة عالقات جديدة -

 .تعرض بعضهم لقرصنة حساباتهم القديمة -

 .لكثرة وقت الفراغ -

  :أما األساتذة فمعظمهم صرح باألسباب التالية   

 .الطلبة وبعض األصدقاء والحصول على هوية إفتراضية أخرىلتجنب بعض  -

 .خصصو واحد للمقربين وأخر لغير المقربين -

 .خصصو واحد رسمي وأخر غير رسمي -
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  :يوضح نوع األسماء المستخدمة للتواصل عبر موقع الفايسبوك: 30جدول رقم 

  التكرار والنسبة  

  نوع األسماء

  النسبة  التكرار

 48%  48   أسماء حقيقية

 45%  45  أسماء مستعارة

 7%  7  كال النوعين

  100%  100  المجموع

  

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثين يستخدمون أسماء حقيقية للتواصل عبر    

بأنهم يستخدمون أسماء حقيقية لكي  ، حيث صرحو%48موقع الفايسبوك إذ تقدر نسبتهم ب

من المبحوثين يستخدمون األسماء  %45يتعرف عليهم معارفهم وأصدقائهم، في حين نجد أن 

المستعارة  وهذا ما يمنحهم حيز كبير من الحرية حيث تمكنهم هذه األسماء من قول ما يريدون 

ماء المستعارة بأنهم بدون خوف أو خجل ولقد صرح معظم المبحوثين الذين يستخدمون األس

  .يستخدمونها لتفادي اإلزعاج من بعض األشخاص ولتفادي مشاكل اإلساءة والتشهير

وهذا يعني %7أما المبحوثين الذين يستخدمون كال النوعين من األسماء قدرت نسبتهم ب   

أنهم يمتلكون أكثر من حساب، حيث صرح معظمهم بأنهم يستخدمون األسماء الحقيقية في 

الرسمي واألسماء المستعارة في الحساب غير الرسمي وذلك لتكوين عالقات خارج  الحساب

  . نطاق الواقع الحقيقي
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  :يوضح األسماء المستخدمة للتواصل عبر موقع الفايسبوك حسب متغير الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنية: 31جدول رقم 

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية

 
 

 نوع األسماء

 

األولياءمع  سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية  

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 %86 6 %67 4 %67 2 %100 3 %81 21 %0 0 %42 5 %33 1 %50 1 %0 
 

0 %33 12  

 أسماء حقيقية
%0 0 %14 1 %33 2 %33 1 %0 

 

 أسماء مستعارة 22 %59 1 %100 1 %50 2 %67 6 %50 0 %0 4 %15 0
 

%0 0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %4 1 %0 0 %8 1 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

 كال النوعين         3 %8 0
 

 المجموع 37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 26 %100 3 %100 3 %100 6 %100 7 %100 0 %0
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ن من اإلناث المقيمات مع أولياءهن ن معظم المبحوثينالحظ من خالل الجدول السابق أ   

  .من المتزوجات %100، ومن العازبات %59 يستخدمون أسماء مستعارة ومنهن

 ن أسماء مستعارةيستخدم منهن %50وغير متزوجات أما اإلناث المقيمات في مسكن منفرد    

ماء المستعارة إذ تقدر ألسن ااء حقيقية، أما المتزوجات فمعظمهن يستخدمن أسميستخدم %50و

  .%67بنسبتهن 

 نلسكن الجامعي غير متزوجات فمعظمهن يستخدموفيما يخص اإلناث المقيمات في ا   

  .%50ب األسماء الحقيقية إذ تقدر نسبتهن

أما بالنسبة للمبحوثين من الذكور المقيمين مع أوليائهم معظمهم يستخدمون أسماء حقيقية    

  .متزوج %100وأعزب %81منهم 

اء حقيقية إذ ونجد أن معظم المبحوثين من الذكور المقيمين في سكن منفرد يستخدمون أسم   

  .ينالذكور المتزوجين وغير المتزوج عند كل من%67تقدر نسبتهم ب 

أما المبحوثين من الذكور المقيمين في السكن الجامعي نجد معظمهم يستخدمون أسماء    

  .%86حقيقية إذ تقدر نسبتهم ب

مقترنة بمتغير الجنس حيث نجد أن معظم اإلناث نوع األسماء المستخدمة  نوهذا يعني أ   

إلى اإلساءة والتشهير من طرف األخرين  أسماء حقيقية وذلك خوفا من تعرضهنن يستخدم

ومن أجل المحافظة على صورة ومكانة األنثى التي صغتها القيم في المجتمع الجزائري، كما 

وثين من اإلناث ن معظم المبححيث نجد أ بالحالة المدنية، ألسماء مقترنةنوع ا نالحظ أن

ن من أي إساءة قد تمس نفسهأن أسماء مستعارة وذلك من أجل حماية المتزوجات يستخدم

نوع األسماء المستخدمة من طرف  أما متغير مكان اإلقامة ال تقترن بهالزوجية،  بحياتهن

  .المبحوثين
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  :        الدراسيوى تفة والمسصيوضح نوع األسماء المستخدمة للتواصل عبر موقع الفايسبوك حسب متغير ال: 32جدول رقم 

  

  الصفة طلبة أساتذة

        

 المستوى

  الدراسي 

 

 نوع األسماء 

رابعةسنة  أولى ماستر ثانية ماستر ماجستير ماجستير دكتوراه  
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

 أسماء حقيقية 4 %45 6 %67 1 %33 2 %50 9 %64 5 %18 3 %75 9 %64 9 56%
 

 أسماء مستعارة 2 %22 3 %33 2 %67 2 %50 5 %36 21 %78 1 %25 2 %14 7 %44
 

%0 
 

0 %22 3 %0 
 

0 %4 1 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

 كال النوعين 3 %33 0
 

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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معظم المبحوثين من طلبة السنة أولى وسنة الثانية  نالحظ من خالل الجدول السابق أن    

يستخدمون أسماء حقيقية للتواصل عبر موقع الفايسبوك حيث تقدر نسبتهم بالنسبة لطلبة سنة 

، أما طلبة السنة الثالثة فمعظمهم %67وبالنسبة لطلبة السنة الثانية ب ،%45أولى ب

منهم  %50، أما طلبة السن الرابعة فنجد %67لمستعارة إذ تقدر نسبتهم بيستخدمون األسماء ا

يستخدمون أسماء مستعارة، أما طلبة سنة أولى ماستر  %50يستخدمون أسماء حقيقية و

، وطلبة سنة الثانية ماستر %64فمعظمهم يستخدمون أسماء حقيقية إذ تقدر نسبتهم ب

، أما طلبة الماجستير فمعظمهم %78بتهم بيستخدمون معظمهم أسماء مستعارة إذ تقدر نس

  .يستخدمون أسماء حقيقية

حيث  وفيما يخص المبحوثين من األساتذة فنالحظ أن معظمهم يستخدمون أسماء حقيقية،    

بالنسبة لألساتذة %56، وب%64تقدر نسبتهم لدى األساتذة الذين لديهم مستوى ماجستير ب

  .الذين لديهم مستوى دكتوراه

حيث نجد مقترنة بمتغير الصفة نوع األسماء المستعملة من طرف المبحوثين  يعني أوهذا     

أن معظم األساتذة يستخدمون أسماء حقيقية إذ صرحو بأنهم يستخدمون هذا النوع من األسماء 

لكي يتعرف عليهم طلبتهم والشخصيات األخرى، في حين نجد أن معظم الطلبة يستخدمون 

  .أنهم يستخدمونها ألنهم  من أجل الحصول على حرية تعبير أكبرأسماء مستعارة إذ صرحو ب

نوع األسماء المستخدمة من طرف المبحوثين إذ تقترن به  لكن متغير المستوى العلمي ال   

  .نالحظ بأن األسماء تختلف في كل مستوى من المستويات الدراسية
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  فايسبوك على طبيعة التواصل داخل الوسط الجامعيتأثير ال: المحور الثالث

يوضح الفرص التي أتاحها موقع الفايسبوك للتعرف على أشخاص لم يحظ : 33جدول رقم

  :المبحوثين بمعرفتهم في العالم الحقيقي

  التكرار والنسبة

  فرصة التعرف

  ينعلى أشخاص أخر  

  النسبة  التكرار

 79%  79  نعم

 21%  21  ال

  100%  100  المجموع

  

، وهذا %79نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثين أجابو بنعم إذ تقدر نسبتهم ب   

يعني أن موقع الفايسبوك أتاح لهم فرصة التواصل مع شخصيات لم يحضو بمعرفتها في العالم 

الحقيقي حيث صرح معظم المبحوثين بأنهم تعرفو على شخصيات علمية وأدبية من مختلف 

وطن وحتى من خارجه، وٕاستفادو من خبراتهم ونصائحهم وهذا من خالل ما يتميز به أنحاء ال

  .الفايسبوك حيث يعتبر وسيلة إتصالية تفاعلية تعطي للتعليم صيغة عالمية وتخرجه من المحلية

وهذا يعني أن هناك فئة من المبحوثين  %21أما نسبة المبحوثين الذين أجابو بال قدرت ب   

  .إستغالل هذا الموقع في التفاعل مع العالمال يحسنون 
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يوضح الفرص التي أتاحها موقع الفايسبوك للتعرف على أشخاص لم يحظو المبحوثين بمعرفتهم في العالم الحقيقي حسب متغير  :34جدول رقم 

  :الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنية

  

  

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

اإلقامةمكان   

 الحالة المدنية
 

  فرصة التعرف

 على اشخاص آخرين 

 

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 %86 6 %100 6 %67 2 %67 2 %73 19 %0 0 %83 10 %33 1 %50 1 %100 1 %84 31  

 نعم
%0 0 %14 1 %0 

 

0 %33 1 %33 1 %27 7 %0 0 %17 2 %67 2 %50 1 %0 
 

 ال 6 %16 0

 

 المجموع 37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 26 %100 3 %100 3 %100 6 %100 7 %100 0 %0
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ن من اإلناث المقيمات مع أوليائهن معظم المبحوثي من خالل الجدول السابق نالحظ أن   

  .اتمن المتزوج %100 من غير المتزوجات، %84بنعم منهم  أجابتن

 تزوجات أجابتنكما نالحظ أن معظم المبحوثين من اإلناث المقيمات في سكن منفرد والم   

 %50بنعم و أجابتن %50 ، أما غير المتزوجات نجد منهن%67ب بنعم إذ قدرت نسبتهن

  .بال أجابتن

 بتنونجد أن معظم المبحوثين من اإلناث المقيمات في السكن الجامعي وغير متزوجات أجا   

  .%83ب بنعم حيث قدرت نسبتهن

أن معظمهم أجابو بنعم إذ تقدر  أما بالنسبة للمبحوثين من الذكور المقيمين مع أوليائهم فنجد   

  .من المتزوجين%67من غير المتزوجين، و %73 نسبتهم ب

وفيما يخص المبحوثين من الذكور المقيمين في سكن منفرد فنجد أن معظمهم أجابو بنعم إذ    

  .من المتزوجين %100من غير المتزوجين، و %67نسبتهم بتقدر 

أما الذكور المقيمين في السكن الجامعي غير المتزوجين أجاب معظمهم بنعم حيث قدرت    

  .%86نسبتهم ب 

س متغير الجنإجابة المبحوثين بنعم أوال عل هذا السؤال غير مرتبطة بوهذا يعني أن    

  .ومكان اإلقامةأوالحالة المدنية أ
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  يوضح الفرص التي أتاحها موقع الفايسبوك للتعرف على أشخاص لم يحظو المبحوثين بمعرفتهم في العالم الحقيقي حسب متغير : 35جدول رقم

  :الصفة والمستوى الدراسي

 

  الصفة طلبة أساتذة

        

 المستوى

الدراسي   

  فرصة التعرف 

 على أشخاص آخرين

 ماجستير ماجستير دكتوراه
 

 أولى ماستر ثانية ماستر
 

 سنة رابعة
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

 نعم 7 %78 5 %55 2 %67 4 %100 11 %79 23 %85 4 %100 12 %86 11 %69
 

%31 5 %14 2 %0 
 

0 %15 4 %21 3 %0 
 

0 %33 1 %45 4 %22 2  

 ال

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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بنعم على هذا  نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم المبحوثين من الطلبة أجابو   

، وعند %55، وعند طلبة سنة ثانية ب%78السؤال حيث قدرت نسبتهم عند طلبة سنة أولى ب

، وعند طلبة سنة أولى ماستر %100، وعند طلبة سنة رابعة ب%67طلبة سنة ثالثة ب

  .%100، وعند طلبة ماجستير ب%85، وعند طلبة سنة ثانية ماستر ب%79ب

األساتذة فنجد أن معظمهم أجابو بنعم على هذا السؤال، حيث أما بالنسبة للمبحوثين من    

عند األساتذة الذين  %69، وب%86قدرت نسبتهم عند األساتذة الذين لديهم مستوى ماجستيرب

  .لديهم مستوى دكتوراه

غير مقترنة بمتغير المستوى  هذا يعني أن إجابة المبحوثين بنعم أو ال على هذا السؤال    

  .األساتذة إجابات مختلفةو ، حيث نجد في كل مستوى ولدى كل من الطلبة ةالدراسي أو الصف
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يوضح آراء المبحوثين حول ما إذا كان موقع الفايسبوك قد عزز اإلتصال بين  :36جدول رقم

  :الطالب واألستاذ

  التكرار والنسبة  

  عزز االتصال 

  بين الطالب واألستاذ 

  

  التكرار

  

  النسبة

  نعم

  

72  %72 

  ال

  

28  %28  

  المجموع

  

100  %100  

  

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثين أجابو بنعم على هذا السؤال إذ تقدر     

تربط مصالح مشتركة كالمصالح التي  ، وهذا يعني أن الفايسبوك وسيلة إتصالية%72نسبتهم ب

تربط األستاذ والطالب، كما يسمح هذا الموقع بمناقشة وتبادل الخبرات العلمية واألكاديمية بين 

  .الطالب واألستاذ بطريقة فورية ومباشرة

وهذا يعني أنهم ال يستفيدون من  %28أما المبحوثين الذين أجابو بال قدرت نسبتهم ب    

  .الموقع بهدف علمي التواصل عبر هذا
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حسب متغير الجنس، مكان اإلقامة، موقع الفايسبوك قد عزز اإلتصال بين الطالب واألستاذ كان آراء المبحوثين حول ما إذا يوضح : 37جدول رقم

  :الحالة المدنية

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية
 

  عزز اإلتصال 

  واألستاذ  بين الطالب

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 %71 5 %67 4 %67 2 %67 2 %62 16 %0 0 %67 8 %33 1 %50 1 %100 1 %86 32  

 نعم
%0 0 %29 2 %33 2 %33 1 %33 1 %38 10 %0 0 %33 4 %67 2 %50 1 %0 

 

 ال 5 %14 0

 

 المجموع           37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 26 %100 3 %100 3 %100 6 %100 7 %100 0 %0
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ليائهن معظم المبحوثين من اإلناث المقيمات مع أو  نالحظ من خالل الجدول السابق أن   

بالنسبة  %100، وللعازباتبالنسبة  %86ب عم على هذا السؤال إذ تقدر نسبتهنبن أجابتن

  .للمتزوجات

بنعم  أجابتن غير المتزوجاتو  ونالحظ أن المبحوثين من اإلناث المقيمات في سكن منفرد   

أما بالنسبة للمتزوجات فمعظمهمن  أيضا، %50بال بنسبة  وأجابتن %50على السؤال بنسبة 

  .%67تن بال إذ قدرت نسبتهن ببأجا

ن بنعم على السؤال إذ قدرت تلمقيمات في السكن الجامعي أجابكما نجد أن معظم اإلناث ا   

  .%67نسبتهن ب 

الذكور المقيمين مع أوليائهم فمعظمهم أجابو بنعم على السؤال  المبحوثين من أما فيما يخص   

  .بالنسبة لغير المتزوجين %62، وب%67إذ تقدر نسبتهم بالنسبة للمتزوجين ب

وبالنسبة  لذكور المقيمين في سكن منفرد فإن معظمهم أجابو بنعم على السؤال، حيث قدرت    

  .%67نسبتهم بالنسبة للمتزوجين ولغير المتزوجين ب

أما الذكور المقيمين في السكن الجامعي غير المتزوجين أجابو معظمهم بنعم حيث قدرت    

  .%71نسبتهم ب

اإلقامة أو بمتغير الجنس أو  هذا السؤال ال يقترن لمبحوثين علىهذا يعني أن جواب او    

  .الحالة المدنية، حيث نالحظ أن اإلجابات لم تكن لها عالقة بهذه المتغيرات
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متغير الصفة والمستوى حسب موقع الفايسبوك قد عزز اإلتصال بين الطالب واألستاذ كان يوضح آراء المبحوثين حول ما إذا : 38جدول رقم

  :الدراسي

  

  

 الصفة طلبة أساتذة

        

 المستوى

الدراسي   

  عزز اإلتصال

 بين الطالب واألستاذ 

 ماجستير ماجستير دكتوراه
 

 ثانية ماستر
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة أولى ماستر

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

 نعم 7 %78 5 %56 1 %33 4 %100 12 %86 24 %89 3 %75 9 %64 11 69%
 

%31 5 %36 5 %25 1 %11 3 %14 2 %0 
 

 ال 2 %22 4 %44 2 %67 0
 

%100 16 %100 14 %100 4 %100 27 %100 14 %100 4 %100 "3  المجموع 9 %100 9 %100 
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نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم المبحوثين من الطلبة أجابو بنعم على السؤال،    

لدى طلبة السنة الثانية،  %56لدى طلبة سنة أولى، وب %78حيث قدرت نسبتهم ب

لدى  %75وب لدى طلبة سنة أولى ماستر،  %89لدى طلبة السنة الرابعة، وب %100وب

لدى طلبة الماجستير، أما الطلبة الذين أجابو بال على هذا  %75طلبة سنة ثانية ماستر،وب 

  .%67السؤال كانو معظمهم من مستوى سنة ثالثة إذ قدرت نسبتهم ب

أما بالنسبة لألساتذة فمعظمهم أجابو بنعم على السؤال إذ قدرت نسبتهم بالنسبة لألساتذة    

  .بالنسبة للذين لديهم مستوى دكتوراه %69، وب%64ماجستير ب الذين لديهم مستوى

ال تقترن بمتغير المستوى الدراسي أو متغير إجابة المبحوثين عن هذا السؤال  نهذا يعني أ   

  .بل األجوبة تختلف حسب تفاعل كل من األساتذة والطلبةالصفة، 
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  :على طبيعة التواصل في الوسط الجامعي يوضح مدى تأثير الفايسبوك: 39جدول رقم

  لتكرار والنسبةا

  أثر

  الفايسبوك  

  على طبيعة التواصل 

  في الوسط الجامعي

  

  

  التكرار

  

  

  النسبة

  نعم

  

77  %77 

  ال

  

23  %23 

  المجموع

  

100  %100  

  

خلف أثارا على  نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثين أجابو بأن الفايسبوك   

، حيث صرح معظم المبحوثين %77طبيعة التواصل في الوسط الجامعي حيث قدرت نسبتهم ب

  :أن هذه األثار قد تكون سلبية وقد تكون إيجابية، وأجمع معظمهم على األثار السلبية األتية

 .أصبح هناك تواصل في العالم اإلفتراضي أكثر من العالم الحقيقي -

وظف توظيفا غير سليما من طرف بعض الطلبة كنشرهم للصور الفادحة واإلشاعات  -

 .وظهور أشكال السب والشتم وروح اإلنتقام

أثر سلبا على طبيعة التواصل بين الطالب واألستاذ حيث أصبح الطالب يناقش األستاذ  -

 .في أمور خصوصية

لغتهم حيث أصبحو  اإلستخدام المفرط لهذا الموقع من طرف بعض الطلبة أثر على -

 .يتحدثون بلغة الفايسبوك
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  :كما أجمعو على األثار اإلجابية التالية   

 .سهل التواصل في الوسط الجامعي بين الطلبة وبين الطلبة واألساتذة -

 .ظهور نقاش حول المحاضرات والمذكرات وطرح بعض اإلنشغاالت العلمية واألكادمية -

  .حتى بعد إنتهاء المشوار الدراسي سهل من إستمرارية التواصل  بين الطلبة -
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:يوضح مدى تأثير الفايسبوك على طبيعة التواصل في الوسط الجامعي حسب متغير الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنية: 40جدول رقم  

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

يةالحالة المدن  

 أثر الفايسبوك

على طبيعة    

التواصل في الوسط الجامعي   
 

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 %86 6 %83 5 %67 2 %100 3 %92 24 %0 0 %83 10 %67 2 %50 1 %100 1 %86 32  

 نعم
%0 0 %14 1 %17 1 %33 1 %0 

 

0 %8 2 %0 0 %17 2 %33 1 %50 1 %0 
 

 ال 5 %14 0

 

 المجموع 37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 26 %100 3 %100 3 %100 6 %100 7 %100 0 %0
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نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم اإلناث المقيمات مع أوليائهن أجابتن بنعم حيث     

  .بالنسبة للمتزوجات %100، وب%86قدرت نسبتهن بالنسبة للعازبات ب

كما نالحظ أن معظم اإلناث المتزوجات والمقيمات في سكن منفرد أجابتن بنعم حيث قدرت    

 %50بنعم و  %50، أما العازبات المقيمات في سكن منفرد فلقد أجابت منهن %67نسبتهن ب

  .بال 

بنعم حيث  وفيما يخص اإلناث العازبات والمقيمات في السكن الجامعي معظمهن أجابتن   

  .%83قدرت نسبتهن ب

أما بالنسبة للذكور المقيمين مع أوليائهم فقد أجاب معظمهم بنعم حيث قدرت نسبتهم    

  .بالنسبة للمتزوجين %100بالنسبة لغير المتزوجين، وب %92ب

وفيما يخص الذكور المقيمين في سكن منفرد فمعظمهم أجابو بنعم حيث قدرت نسبتهم    

  .بالنسبة لغيرر المتزوجين %67تزوجين، وبالنسبة للم %83ب

أما الذكور غير المتزوجين والمقيمين في السكن الجامعي معظمهم أجابو بنعم حيث قدرت    

  .%86نسبتهم ب

بمتغير الجنس أو مكان وهذا يعني أن إجابة المبحوثين على هذا السؤال غير مقترنة     

هم حول تأثير موقع الفايسبوك على طبيعة التواصل الحالة المدنية وٕانما مقترنة برأياإلقامة أو 

  .في الوسط الجامعي
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:حسب متغير الصفة والمستوى الدراسي يوضح مدى تأثير الفايسبوك على طبيعة التواصل في الوسط الجامعي: 41جدول رقم  

  الصفة طلبة أساتذة

        

 المستوى

 الدراسي 

الفايسبوك علىأثر      

طبيعة التواصل في   

الوسط الجامعي   

 ماجستير ماجستير دكتوراه
 

 ثانية ماستر
 

 أولى ماستر
 

 السنة الرابعة
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

 نعم 8 %89 6 %67 3 %100 3 %75 10 %71 22 %81 2 %50 12 %86 11 %69
 

%31 5 %14 2 %50 2 %19 5 %29 4 %25 1 %0 
 

 ال 1 %1 3 %33 0
 

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم الطلبة وبمختلف مستواياتهم أجابو بأن الفايسبوك    

من طلبة  %89قد خلف أثار على طبيعة التواصل في الوسط الجامعي حيث قدرت نسبهم ب

من طلبة  %75من طلبة السنة الثالثة، و %100من طلبة السنة الثانية، و %67السنة أولى، و

من طلبة سنة الثانية ماستر، أما  %81من طلبة سنة أولى ماستر، و %71السنة الرابعة، و

  .بال %50منهم بنعم، و %50طلبة الماجستير فقد إختلف أجوبتهم حيث أجاب 

على طبيعة أما بالنسبة لألساتذة فلقد أجاب معظمهم بأن موقع الفايسبوك قد خلف أثرا    

بالنسبة لألساتذة الذين لديهم مستوى  %86التواصل في الوسط الجامعي، حيث قدرت نسبتهم ب

  .بالنسبة لالساتذة الذين لديهم مستوى دكتوراه %69ماجستير، و

وهذا يعني أن إجابة المبحوثين حول ما إذا كان موقع الفايسبوك قد خلف أثرا على طبيعة    

  .عي أوال غير مقترنة بمتغير الصفة أو المستوى الدراسيالتواصل في الوسط الجام
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يوضح مدى إسهام الفايسبوك في مناقشة مواضيع لم يسمح الواقع الحقيقي : 42جدول رقم

  :بمناقشتها

  التكرار والنسبة          

  بمناقشة سمح لك

  مواضيع أخرى    

  

  التكرار

  

  النسبة

  نعم

  

50  %50  

  ال

  

50  %50  

  المجموع

  

100  %100  

  

من المبحوثين أجابو بنعم على هذا السؤال وهذا  %50نالحظ من خالل هذا الجدول أن    

يعني أن موقع الفايسبوك سمح لهم بمناقشة مواضيع لم يناقشوها في العالم الحقيقي، في حين 

بال وهذا يعني أن فرصة مناقشة بعض المواضيع تكون  من المبحوثين أجابو %50نجد أن 

  .ضئيلة نوعا ما وتكون متاحة في مواضع أخرى

أي فرصة المناقشة تكون حسب المواضيع، حيث صرح معظم المبحوثين أن هذا الموقع    

بعض : سمح لهم بمناقشة بعض المواضيع التي ال يسمح الواقع الجزائري بمناقشتها مثل

  .سية، المشاكل اإلجتماعية، الطابوهات كالزنا وغيرها من المواضيعالمواضيع السيا
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يوضح مدى إسهام الفايسبوك في مناقشة مواضيع لم يسمح الواقع الحقيقي بمناقشتها حسب متغير الجنس، مكان اإلقامة، الحالة : 43جدول رقم

  :المدنية

  

  

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية
 

  سمح لك بمناقشة   

 مواضيع أخرى 

 

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%

0 

0 %43 3 %50 3 %67 2 %33 1 %42 11 %0 0 %67 8 %33 1 %50 1 %100 1 %49 18  

 نعم
%

0 

0 %57 4 %50 3 %33 1 %67 2 %58 15 %0 0 %33 4 %67 2 %50 1 %0 
 

 ال 19 %51 0

 

%

0 

 المجموع          37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 26 %100 3 %100 3 %100 6 %100 7 %100 0
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إختلفت  ن من اإلناث المقيمات مع أوليائهنأن المبحوثي نالحظ من خالل الجدول السابق   

  ، في حين%100أجوبتهن حول السؤال حيث أجابتن المتزوجات بنعم إذ قدرت نسبتهن ب

  .%51أجابتن بال حيث قدرت نسبتهن بالعازبات  اإلناث

منهم بنعم،  %50لمتزوجات أجابتن كما نالحظ أن اإلناث المقيمات في سكن منفرد غير ا   

  .%67بال، أما فيما يخص المتزوجات فقد أجابو معظمهن بال إذ قدرت نسبتهن ب %50و

في حين نجد أن معظم اإلناث المقيمات في السكن الجامعي غير متزوجات أجبتن بنعم    

  .%67على السؤال حيث قدرت نسبتهن ب

يمين مع أوليائهم نجد أن معظمهم أجابو بال على أما بالنسبة للمبحوثين من الذكور المق   

  .من المتزوجين %67من غير المتزوجين و %58السؤال إذ قدرت نسبتهم ب

 %50منهم بنعم و %50أما فيما يخص الذكور المقيمين في سكن منفرد والمتزوجين أجاب    

  .%67بال، أما غير المتزوجين أجاب معظمهم بنعم حيث قدرت نسبتهم ب

وفيما يخص الذكور المقيمين في السكن الجامعي غير المتزوجين أجابو معظمهم بنعم حيث    

  .%57قدرت نسبتهم ب

وهذا يعني أن أجوبة المبحوثين ال تحدد وفق الجنس أو الحالة المدنية أو مكان اإلقامة بل    

التي يحرم تحدد حسب مدى فعالية المبحوث في إثاراء المناقشة لمواضيع مختلفة خصوصا تلك 

  .الواقع الحقيقي من مناقشتها
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  :يوضح مدى إسهام الفايسبوك في مناقشة مواضيع لم يسمح الواقع الحقيقي بمناقشتها حسب متغير الصفة والمستوى الدراسي: 44جدول رقم

  

  

  

  الصفة طلبة أساتذة

        

 المستوى

الدراسي   

  سمح لك بمناقشة     

 مواضيع أخرى 

 ماجستير ماجستير دكتوراه
 

 سنة أولى سنة ثانية

 

 سنة رابعة
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن  ن ت ن ت ن

%56 9 %43 6 %75 3 %48 13 %43 6 %75 3 %67 2 %33 3 %56 5  

 نعم
 ال 4 %44 6 %67 1 %33 1 %25 8 %57 14 %52 1 %25 8 %57 7 %44

 

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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من خالل الجدول السابق نالحظ أن معظم المبحوثين من طلبة سنة أولى أجابو بنعم على     

من طلبة السنة الثانية أجابو بال،  %67، في حين نجد أن %56السؤال حيث قدرت نسبتهم ب

من طلبة السنة الرابعة أجابو  %75بنعم، و أجابومن طلبة السنة الثالثة  %67كما نالحظ أن 

من طلبة سنة ثانية ماستر أجابو  %52من طلبة سنة أولى ماستر أجابو بال، و %57بنعم، و

  .%75بال، أما طلبة الماجستير فمعظمهم أجابو بنعم حيث قدرت نسبتهم ب

ساتذة الذين من األ %57وبالنسبة للمبحوثين من األساتذة فلقد إختلفت أجوبتهم حيث نجد    

من األساتتذة الذين لديهم مستوى دكتوراه أجابو  %56لديهم مستوى ماجستير أجابو بال، و

  .بنعم

  .هذا يعني أن إجابة المبحوثين على هذا السؤال غير مرتبطة بمتغير الصفة أو المستوى   
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  :عن طريقها المبحوثينيوضح الوسيلة التي يتفاعل : 45جدول رقم

  التكرار والنسبة      

  الشعور

  بالتفاعل  

  أكثر عن طريق

  

  التكرار

  

  النسبة

  الفايسبوك

  

34  %34 

  اللقاء المباشر

  

66  %66  

  المجموع

  

100  %100  

  

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثين يشعرون بأنهم أكثر تفاعال مع معارفهم     

وذلك ألن اللقاء المباشر له ميزة خاصة  %66المباشر حيث قدرت نسبتهم بعن طريق اللقاء 

فهو أكثر فعالية إذ يتحقق فيه الحضور الفيزيائي ألطراف العملية اإلتصالية كما يمكن من خاله 

أدلو بأنهم يشعرون بالتفاعل مالحظة ردود أفعال المتحدث على المباشر، أما المبحوثين الذين 

قع ي أنهم يفضلون اللقاء عن هذا الموهذا يعن %34يسبوك فقدرت نسبتهم بعن طريق الفاأكثر 

وذلك لما يتميز به من تجاوز لقيود الحياة اليومية المفروضة كقيود الملبس والتأنق، قيود 

  .المكان، قيود ومحددات اللغة، قيود األطر اإلجتماعية

كما يمكن هذا الموقع من مناقشة مواضيع مختلفة دون خجل على عكس ماهو عليه اللقاء    

  .المباشر
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  :يوضح الوسيلة التي يتفاعل عن طريقها المبحوثين حسب متغير الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنية: 46جدول رقم

 

 

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية

 
 

  الشعور بالتفاعل

 أكثر عن طريق 

 

منفرد سكن اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية  مع األولياء 

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 %29 2 %50 3 %0 
 

0 %0 
 

0 %27 7 %0 0 %42 5 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %43 16  

 الفايسبوك
 اللقاء المباشر 21 %57 1 %100 2 %100 3 %100 7 %58 0 %0 19 %73 3 %100 3 %100 3 %50 5 %71 0 %0

 

 المجموع 37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 26 %100 3 %100 3 %100 6 %100 7 %100 0 %0
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معظم المبحوثين من اإلناث المقيمات مع أوليائهن  أن نالحظ من خالل الجدول السابق   

من غير  %57يشعرن بالتفاعل أكثر عن طريق اللقاء المباشر حيث قدرت نسبتهن ب

  .من المتزوجات %100المتزوجات، و

كما نالحظ أن معظم اإلناث المقيمات في سكن منفرد يفضلن اللقاء المباشر حيث قدرت    

  .ت وغير المتزوجاتمن المتزوجا %100نسبتهن ب

ونجد أن معظم اإلناث المقيمات في السكن الجامعي غير المتزوجات يفضلن اللقاء المباشر    

  .%58إذ تقدر نسبتهن ب

لقاء المباشر حيث يفضل معظمهم ال المقيمين مع أوليائهم أما بالنسبة للمبحوثين من ذكور   

  .%73ين بوعند غير المتزوج %100قدرت نسبتهم عند المتزوجين ب

من غير المتزوجين يفضلو  %100وفيما يخص الذكور المقيمين في سكن منفرد نجد منهم    

  .من المتزوجين يفضلون الفايسبوك %50اللقاء المباشر و

أما الذكور المقيمين في السكن الجامعي معظمهم يفضل اللقاء المباشر حيث قدرت نسبتهم    

  .%71ب

المبحوثين للوسيلة التي يشعرون عن طريقها بالتفاعل أكثر ال يرتبط  وهذا يعني أن إختيار  

  .بمتغير الجنس أو الحالة المدنية أو مكان اإلقامة
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  :يوضح الوسيلة التي يتفاعل عن طريقها المبحوثين حسب متغير الصفة والمستوى الدراسي: 47جدول رقم 

  الصفة  طلبة أساتذة

        

 المستوى 

 الدراسي 

  الشعور بالتفاعل 

 أكثر عن طريق

 ماجستير ماجستير دكتوراه
     

 ثانية ماستر
 

 أولى ماستر
 

         سنة رابعة
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

 الفايسبوك 5 %56 5 %56 2 %67 2 %50 6 %43 7 %26 1 %25 2 %14 4 %25
 

 اللقاء المباشر 4 %44 4 %44 1 %33 2 %50 8 %57 20 %74 3 %75 12 %86 12 %75
 

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم المبحوثين من الطلبة يفضلون اللقاء عن طريق    

لدى طلبة  %67لدى كل من طلبة سنة األولى والثانية، وب %56الفايسبوك إذ تقدر نسبهم ب

لدى طلبة سنة الرابعة، أما المبحوثين الذين يفضلون اللقاء المباشر  %50و السنة الثالثة،

 %76لدى طلبة سنة أولى ماستر، و %57لدى طلبة السنة الرابعة، و %50فقدرت نسبهم ب

  .جستيرلدى طلبة الما %75لدى طلبة سنة ثانية ماستر، و

من الذين %75أما بالنسبة لألساتذة فإن معظمهم بفضل اللقاء المباشر حيث قدرت نسبهم ب   

  .من الذين لديهم مستوى ماجستير %86لديهم مستوى دكتوراه، و

حيث نجد معظم  تقترن بمتغير الصفة هذا يعني أن نوع الوسيلة المفضلة عند المبحوثين   

ر وذلك ألن لديهم أمور كثيرة تجدر مناقشتها عن طريق اللقاء األساتذة يفضلون اللقاء المباش

  .المباشر

كلما إرتقى المستوى الدراسي للمبحوث كلما توجه فالمستوى الدراسي بمتغير  كما ترقترن   

إلختيار اللقاء المباشر وهذا يعود لفطنته ولتكوينه العلمي كما يعود إلدراكه لمدى فعالية اللقاء 

  .المباشر وأهميته
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الوقت الذي تقضيه في التحدث مع األخرين :"يوضح مدى الموافقة على اإلقتراح: 48جدول رقم

  :عن طريق الفايسبوك أكثر من الوقت الذي تقضيه في التحدث معهم وجها لوجه

  

  

 

 

 

   

 %21من المبحوثين غير موافقين على هذا اإلقتراح، و %44نالحظ من خالل هذا الجدول أن 

غير موافقين ابدا وهذا يعني أن إستخدام هذا الموقع اإلجتماعي ال يعبر عن نمط العالقات 

بين األفراد وبالرغم من تواجد تفاعل وتواصل إال أنه نسبي في حدود ضيقة نظرا  اإلجتماعية

ألن طبيعة اإلتصال التفاعلي في هذا الشأن عابرة ومتغيرة، أما المبحوثين الموافقين على هذا 

وهذا يعني أن  من المبحوثين وافقو بشدة %6كما نجد أن  %29اإلقتراح قدرت نسبتهم ب

ن في الفايسبوك وسيلة تفاعلية جيدة تغنيهم عن التفاعل في العالم بعض المبحوثين يجدو 

  .الحقيقي وهذا إن دل فإنما يدل على إدمانهم على هذا الموقع

   

  

  التكرار والنسبة           

  درجة الموافقة

  النسبة  التكرار      

  موافق بشدة

  

6  %6 

  موافق

  

29  %29  

  44%  44  موافقغير 

 %21 21  غير موافق أبدا

 %100 100 المجموع
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ر من الوقت الذي تقضيه الوقت الذي تقضيه في التحدث مع األخرين عن طريق الفايسبوك أكث:"مدى الموافقة على اإلقتراح يوضح: 49جدول رقم

  :حسب متغيرالجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنية"في التحدث معهم وجها لوجه 

 

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية

 
 

 درجة الموافقة   

 

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 
 

%0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %4 1 %0 0 
 

%8 1 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

 موافق بشدة 4 %11 0
 

%0 0 
 

%43 3 %33 2 %33 1 %33 1 %19 5 %0 0 
 

%25 3 %0 
 

0 %0 
 

 موافق 14 %38 1 %100 0
 

%0 0 
 

%43 3 %50 3  

%33 

1 %67 2 %46 12 %0 0 
 

%67 8 %33 1 %100 2 %0 
 

 غير موافق 17 %46 0
 

%0 0 
 

%14 1 %17 1 %34 1 %0 
 

0 %31 8 %0 0 
 

%0 
 

0 %67 2 %0 
 

0 %0 
 

 غير موافق أبدا 2 %5 0
 

%0 0 %100 7 %100 6 %100 3 %100 3 
 

%100 26 %0 0 %100 12 %100 3 
 

 ا����وع 37 %100 1 %100 2 %100
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نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم اإلناث المقيمات مع أوليائهن لم يوافقن على     

وبالنسبة للمتزوجات فنجد ، %46هذا اإلقتراح حيث قدرت نسبتهن بالنسبة للعازبات ب

  .أجابو بأنهم غير موافقات أبدا67%

على هذا اإلقتراح حيث نجد  المقيمات في سكن منفرد لم يوافقن كما نالحظ أن معظم اإلناث   

من المتزوجات غير موافقات  %67من العازبات غير موافقات على هذا اإلقتراح، و 100%

  .أبدا

بأنهن غير السكن الجامعي غير المتزوجات أجابتن  في تناث المقيمافيما يخص اإلو    

  .%67موافقات حيث قدرت نسبتهن ب

أما بالنسبة للذكورو المقيمين مع أوليائهم فمعظمهم أجابو بأنهم غير موافقين إذ قدرت    

  .بالنسبة لغير المتزوجين %46، وب%67نسبتهم بالنسبة للمتزوجين ب

منفرد فمعظمهم لم يوافق على هذا اإلقتراح حيث  وفيما يخص الذكور المقيمين في سكن   

  .من المتزوجين غير موافقين أبدا %50من غير المتزوجين غير موافقين، و%34نجد

أما الذكور المقيمين في السكن الجامعي غير المتزوجين إختلفت إجاباتهم على هذا اإلقتراح     

  .بالنسبة للموافقين %43بالنسبة لغير الموافقين، و %43حيث قدرت نسبتهم ب

وهذا يعني أن درجة موافقة المبحوثين على هذا اإلقتراح غير مقترنة بمتغير الجنس أو    

على تحكمهم في تواصلهم مع  الحالة المدنية أو مكان اإلقامة بل مقترنة بمدى قدرة المبحوثين

  .محيطهم اإلجتماعي
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الوقت الذي تقضيه في التحدث مع األخرين عن طريق الفايسبوك أكثر من الوقت الذي تقضيه :"ى الموافقة على اإلقتراحيوضح مد: 50مجدول رق

  :حسب متغير الصفة والمستوى الدراسي" في التحدث معهم وجها لوجه

 الصفة  طلبة أساتذة

        

 المستوى

الدراسي   

 

 درجة الموافقة

 ماجستير ماجستير دكتوراه
 

 ثانية ماستر
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة أولى ماستر

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %11 3 %7 1 %25 1 %0 
 

0 %0 
 

 موافق بشدة 1 %11 0
 

%38 6 %0 
 

0 %50 2 %37 10 %21 3 %0 
 

0 %0 
 

 موافق 5 %56 3 %33 0
 

%31 5 %50 7 %50 2 %44 12 %72 10 %0 
 

 غير موافق 2 %22 3 %33 3 %100 0
 

%31 5 %50 7 %0 
 

0 %8 2 %0 
 

0 %75 3 %0 
 

 غير موافق أبدا 1 %11 3 %34 0
 

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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معظم الطلبة لم يوافقو على هذا اإلقتراح حيث قدرت  نالحظ من خالل الجدول السابق أن   

طلبة السنة الثانية أجابو بأنهم غير موافقين  من%34بالنسبة لسنة االولى، و %56نسبتهم ب

من طلبة السنة الرابعة غير  %75من طلبة السنة الثالثة غير موافقين أبدا، و %100أبدا، و

من طلبة سنة ثانية  %44من طلبة السنة أولى ماستر غير موافقين، و %72موافقين أبدا، و

موافقين  غير%50غير موافقين و %50ماستر غير موافقين، أما طلبة الماجستير فنجد منهم 

  .أبدا

أما بالنسبة لألساتذة فمعظمهم لم يوافقو إذ قدرت نسبتهم بالنسبة للذين لديهم مستوى    

غير موافق أبدا، أما األساتذة الذين لديهم مستوى  %50غير موافق، و %50ماجستير ب

  .%38دكتوراه فنجد أن معظمهم غير موافقين إذ قدرت نسبتهم ب 

ة بمتغير الصفة وهذا يعني أن مدى موافقة المبحوثين على هذا اإلقتراح غير مرتبط   

  .والمستوى الدراسي
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بإستخدامك للفايسبوك إقتربت من عدة أصدقاء :"يوضح مدى الموافقة على إقتراح: 51جدول رقم

  "لكن خسرت بعض الصدقات القديمة

  والنسبةالتكرار          

  درجة الموافقة

  النسبة  التكرار      

  موافق بشدة

  

0  %0 

 موافق

 

17  %17  

  غير موافق

  

40  %40  

  غير موافق أبدا

  

43  %43  

  100%  100  المجموع

  

من المبحوثين غير موافقين أبدا على هذا اإلقتراح،  %43نالحظ من خالل هذا الجدول أن    

غير موافقين، هذا يعني أن معظم المبحوثين يستغلون الموقع بشكل إيجابي وهذا يرجع  %40و

من المبحوثين موافقين على هذا اإلقتراح  %17لتكوينهم العلمي واألكاديمي، في حين نجد أن 

  .وهذا يعني أنهم ال يحسنون إستخدام هذا الموقع مما قد يؤثر على عالقاتهم اإلجتماعية
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حسب متغير " بإستخدامك للفايسبوك إقتربت من عدة أصدقاء لكن خسرت بعض الصدقات القديمة:"يوضح مدى الموافقة على إقتراح: 52جدول رقم

  :الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنية

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية

 
 

 درجة الموافقة   

 

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 
 

%0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 0 
 

%0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

 موافق بشدة 0
 

%0 0 
 

%0 
 

0 %33 2 %0 
 

0 %0 
 

0 %12 3 %0 0 
 

%17 2 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

 موافق 10 %27 0
 

%0 0 
 

%29 2 %50 3 %33 1 %33 1 %42 11 %0 0 
 

%58 7 %67 2 %50 1 %0 
 

 غير موافق 14 %38 0
 

%0 0 
 

%71 5 %17 1 %67 2 %67 2 %46 12 %0 0 
 

 غير موافق أبدا 13 %35 1 %100 1 %50 1 %33 3 %25
 

%0 0 %100 7 
 

 ا����وع 37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 26 %100 3 %100 3 %100 6 %100
 



:                                                                                               اط�ر ا�������  

 

181 

 

السابق أن إجابات اإلناث المقيمات مع أوليائهن مختلفة حيث نجد نالحظ من خالل الجدول    

  .من المتزوجات غير موافقات أبدا %100من العازبات غير موافقات، و 38%

من %67مات في سكن منفرد أيضا قد إختلفت حيث نجدكما أن إجابات اإلناث المقي   

  .غير موافقات أبدا %50غير موافقات، و %50المتزوجات غير موافقات، ومن العازبات نجد 

اإلناث المقيمات في السكن الجامعي فمعظمهن لم يوافقو على هذا اإلقتراح حيث قدرت أما    

  .%58نسبتهن ب

أما بالنسبة للذكور المقيمين مع أوليائهم فمعظمهم غير موافقين أبدا إذ قدرت نسبتهم بالنسبة    

  .بالنسبة لغير المتزوجين %67، وب%46لغير المتزوجين ب

وفيما يخص الذكور المقيمين في السكن الجامعي فمعظمهم لم يوفقو أبدا على هذا اإلقتراح    

  .%71حيث قدرت نسبتهم ب

ي أن درجة موافقة المبحوثين على هذا اإلقتراح ال تقترن بمتغير الجنس أو الحالة وهذا يعن  

  .تهاالمدنية أومكان اإلقامة بل تقترن بمدى  تحكم المبحوث في المحافظة على صداق
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" إقتربت من عدة أصدقاء لكن خسرت بعض الصدقات القديمةبإستخدامك للفايسبوك :"مدى الموافقة على إقتراح يوضح: 53جدول رقم    

  :حسب متغير الصفة والمستوى الدراسي

 الصفة  طلبة أساتذة

        

 المستوى

الدراسي   

 

 درجة الموافقة

 ماجستير ماجستير دكتوراه
 

 سنة أولى سنة ثانية

 

 سنة رابعة
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

 موافق بشدة 0
 

%25 4 %7 1 %0 
 

0 %19 5 %7 1 %0 
 

0 %0 
 

 موافق 3 %33 3 %33 0
 

%31 5 %50 7 %25 1 %48 13 %43 6 %0 
 

 غير موافق 3 %33 3 %33 2 %67 0
 

 غير موافق أبدا 3 %34 3 %34 1 %33 4 %100 7 %50 9 %33 3 %75 6 %43 7 %44
 

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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معظم الطلبة وبمختلف مستواياتهم غير موافقين على  نالحظ من خالل الجدول السابق أن   

من  %34من طلبة السنة أولى بأنهم غير موافقين أبدا، و %34هذا اإلقتراح، حيث أجابو 

من طلبة السنة الثالثة بأنهم غير موافقين،  %67طلبة السنة الثانية بأنهم غير موافقين أبدا، و

من طلبة السنة أولى  %50من طلبة السنة الرابعة بأنهم غير موافقين أبدا، و %100وأجابو 

من طلبة السنة الثانية ماستر بأنهم غير موافقين،  %75ماستر بأنهم غير موافقين أبدا، و

  .من طلبة الماجستير بأنهم غير موافقين %75و

من الذين لديهم مستوى  %50النسبة لألساتذة فمعظمهم غير موافقين، حيث نجد أما ب   

من الذين لديهم مستوى دكتوراه غير موافقين  %44ماجستير غير موافقين على هذا اإلقتراح، و

  .أبدا

وهذا يعني أن درجة موافقة المبحوثين على هذا اإلقتراح ال تقترن بمتغير المستوى الدراسي    

  .الصفةأو 
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بإستخدامك للفايسبوك أصبحت أقل تفاعال :"يوضح مدى الموافقة على اإلقتراح: 54جدول رقم

  "إجتماعيا وأكثر تفاعال في العالم اإلفتراضي

  التكرار والنسبة         

  درجة الموافقة

  النسبة  التكرار      

  موافق بشدة

  

0  0%  

  موافق

  

29  29% 

  غير موافق

  

50  50% 

  موافق أبداغير 

  

21  %21  

  100%  100  المجموع

  

من المبحوثين غير موافقين على هذا اإلقتراح %50نالحظ من خالل هذا الجدول أن     

موافقين أبدا، وهذا يعني أنهم حافظو على تفاعلهم اإلجتماعي، وٕاستخدامهم لموقع غير  %21و

  .الفايسبوك لم يؤدي بهم للعزلة اإلجتماعية

من المبحوثين موافقين على هذا اإلقتراح وهذا يعني أن الفايسبوك قد يؤثر %29كما نجد أن    

  .سلبا على مستخدميه ويضعف مهارات التواصل بينهم في العالم الحقيقي
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حسب " إجتماعيا وأكثر تفاعال في العالم اإلفتراضيبإستخدامك للفايسبوك أصبحت أقل تفاعال :"يوضح مدى الموافقة على اإلقتراح :55جدول رقم

  :متغير الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنية

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية

 
 

 درجة الموافقة   

 

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 
 

%0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 0 
 

%0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

 موافق بشدة 0
 

%0 0 
 

%29 2 %17 1 %0 
 

0 %0 
 

0 %27 7 %0 0 
 

%17 2 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

 موافق 12 %32 0
 

%0 0 
 

%57 4 %83 5 %67 2 %0 
 

0 %50 13 %0 0 
 

 غير موافق 10 %27 1 %100 1 %50 1 %33 8 %67
 

%0 0 
 

%14 1 %0 
 

0 %33 1 %100 3 %23 6 %0 0 
 

 غير موافق أبدا 15 %41 0 %0 1 %50 2 %67 2 %16
 

 ا����وع 37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 26 %100 3 %100 3 %100 6 %100 7 %100 0 %0
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غير موافقات  معظم اإلناث المقيمات مع أوليائهننالحظ من خالل الجدول السابق أن     

من المتزوجات  %100من العازبات غير موافقات أبدا، و %41على هذا اإلقتراح حيث نجد 

  .غير موافقات

كما نالحظ أن معظم اإلناث المقيمات في سكن منفرد غير موافقات على هذا اإلقتراح،    

غير موافقات أبدا، أما المتزوجات  %50غير موافقات، و %50حيث نجد من العازبات 

  .%67ب على هذا اإلقتراح حيث قدرت نسبتهنفمعظمهن غير موافقات أبدا 

عظمهن غير موافقات على هذا اإلقتراح ص اإلناث المقيمات في السكن الجامعي فموفيما يخ   

  .%67حيث قدرت نسبتهن ب

أما بالنسبة للذكور المقيمين مع أوليائهم نجد المتزوجين منهم غير موافقين أبدا على هذا    

رت ، أما غير المتزوجين فمعظمهم غير موافقين إذ قد%100اإلقتراح حيث قدرت نسبتهم ب

  .%50نسبتهم ب

وفيما يخص الذكور المقيمين في سكن منفرد معظمهم غير موافقين حيث قدرت نسبتهم    

  .بالنسبة للمتزوجين %83بالنسبة لغير المتزوجين، و %67ب

أما الذكور المقيمين في المسكن الجامعي غير المتزوجين معظمهم أجابو بأنهم غير موافقين    

  .%57حيث قدرت نسبتهم ب

وهذا يعني أن درجة موافقة المبحوثين على هذا اإلقتراح غير مقترنة بمتغير الجنس أو    

بل مقترنة بمدى قدرة المبحوث في محافظته على طبيعة تفاعله . الحالة المدنية أو مكان اإلقامة

  .في محيطه اإلجتماعي
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حسب " بإستخدامك للفايسبوك أصبحت أقل تفاعال إجتماعيا وأكثر تفاعال في العالم اإلفتراضي:"اإلقتراح يوضح مدى الموافقة على:  :�56دول ر	م

  :الصفة والمستوى الدراسي

 الصفة  طلبة أساتذة

        

 المستوى

الدراسي    

 

 درجة الموافقة

 ماجستير ماجستير دكتوراه
 

 ثانية ماستر
 

 أولى ماستر
 

 سنة رابعة
 

ثانيةسنة  سنة ثالثة  سنة أولى 

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

 موافق بشدة 0
 

%13 2 %7 1 %0 
 

 موافق 5 %56 2 %22 1 %33 2 %50 3 %22 13 %48 0
 

%56 9 %79 11 %75 3 %33 9 %64 9 %0 
 

 غير موافق 3 %33 4 %45 2 %67 0
 

%31 5 %14 2 %25 1 %19 5 %14 2 %50 2 %0 
 

 غير موافق أبدا 1 %11 3 %33 0
 

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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من  من خالل الجدول السابق نالحظ أن الطلبة الذين وافقو على هذا اإلقتراح كانو معظمهم    

من طلبة السنة أولى  %56 طلبة السنة أولى والسنة الرابعة والسنة ثانية ماستر حيث نجد

من طلبة السنة  %48من طلبة السنة الرابعة موافقين، و %50لى هذا اإلقتراح، وموافقين ع

ثانية ماستر موافقين، أما الطلبة الذين لم يوافقو كانو معظمهم من السنة الثانية والسنة الثالثة 

بالنسبة لطلبة  %45والسنة الرابعة والسنة أولى ماستر وطلبة الماجستير إذ قدرت نسبهم ب

 %64بالنسبة لطلبة السنة الرابعة، و %50نة الثالثة، وبالنسبة لس %67السنة الثانية، وب

  .بالنسبة لطلبة الماجستير %75بالنسبة لطلبة سنة أولى ماستر، و

 %79أما فيما يخص األساتذة فمعظمهم غير موافقين على هذا اإلقتراح إذ قدرت نسبهم ب   

الذين لديهم مستوى  بالنسبة لألساتذة %56بالنسبة لألساتذة الذين لديهم مستوى ماجستير و

  .دكتوراه

درجة موافقة المبحوثين على هذا اإلقتراح غير مقترنة بمتغير المستوى الدراسي،  وهذا يعني   

لكن نجدها مقترنة بمتغير الصفة حيث نالحظ أن معظم األساتذة لم يوافقو على هذا اإلقتراح 

هم األكثر تحكما في تفاعلهم  في حين نجد بعض الطلبة قد وافقو عليه وهذا يعني أن األساتذة

  .وسطهم اإلجتماعي   داخل 
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  أثر إستخدام الفايسبوك على المسار المهني والدراسي: المحور الرابع

  

  :يوضح فرص المشاركة في مجموعات على الفايسبوك: 57جدول رقم

  التكرار والنسبة      

  فرصة

  المشاركة في المجموعات

  النسبة  التكرار

  66%  66  نعم

  34%  34  ال

  100%  100  المجموع

  

 %66نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثين أجابو بنعم حيث قدرت نسبتهم ب   

وهذا يعني أن موقع الفايسبوك سمح لهم بالمشاركة في مجموعات لها نفس إهتماماتهم وذلك 

يسمح بالتحكم الجماعي يعني بإشتراك من أشخاص لديهم  ألن هذا الموقع اإلجتماعي

إهتمامات مشتركة، حيث صرحو المبحوثين أنهم قد إستفادو من مجموعات عديدة على هذا 

الموقع بحيث تمكنو من التواصل مع طلبة وأساتذة من جامعات أخرى وٕاستفادو من خبراتهم 

ارات حول مختلف المواضيع العلمية كما العلمية، كم تبادلو المعارف والكتب والمحضرات والحو 

  .شاركو في لقاءات ومنتديات علمية عن طريق هذا الموقع

أما المبحوثين الذين لم يستفدو من المشاركة في مجموعات على هذا الموقع فقد بلغت    

وهذا يعني الفايسبوك وسيلة يتحكم فيها المستخدم بالدرجة األولى فهو له حرية  %34نسبتهم 

  .ر المشاركة في المجموعات عبر هذا الموقعإختيا
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:يوضح فرص المشاركة في مجموعات على الفايسبوك حسب الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنية:  58جدول رقم  

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية
 

  فرصة المشاركة

 في المجموعات 

 

الجامعيةاإلقامة   مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد 

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 
 

%71 5 %67 4 %67 2 %67 2 %54 14 %0 0 
 

%58 7 %67 2 %50 1 %100 1 %76 28  

 نعم
%0 0 

 

%29 2 %33 2 %33 1 %33 1 %46 12 %0 0 
 

%42 5 %33 1 %50 1 %0 
 

 ال 9 %24 0

 

%0 0 
 

%100 7 %100 6 %100 3 %100 3 %100 26 %0 0 
 

 المجموع 37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100
 

  

  



:                                                                                               اط�ر ا�������  

 

191 

 

نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم اإلناث المقيمات مع أوليائهن أجابتن بنعم على    

  .تزوجاتمن الم %100من العازبات، و %76هذا السؤال، حيث قدرت نسبتهن ب

كما نالحظ أن إجابات اإلناث المقيمات في سكن منفرد قد إختلفت فبالنسبة للعازبات قد    

أما المتزوجات فمعظمهن أجابتن بنعم حيث قدرت . بال %50منهن بنعم، و %50أجابت 

  .%67نسبتهن ب

إذ  ونجد أن معظم اإلناث المقيمات في السكن الجامعي وغير المتزوجات قد أجابتن بنعم   

  .%58قدرت نسبتهن ب

أما فيما يخص الذكور المقيمين مع أوليائهم فنجد معظمهم قد أجاب بنعم حيث قدرت    

  . بالنسبة للمتزوجين%67، و ب%54نسبتهم بالنسبة لغير المتزوجين ب

كما نجد أن معظم الذكور المقيمين في سكن منفرد قد أجابو بنعم حيث قدرت نسبتهم    

  .بالنسبة للمتزوجين ولغير المتزوجين %67ب

أما الذكور المقيمين في السكن الجامعي وغير متزوجين فقد أجاب معظمهم بنعم حيث قدرت    

  .%71نسبتهم ب

وهذا يعني أن إجابة المبحوثين على هذا السؤال غير مقترنة بمتغير الجنس أو الحالة المدنية    

بالمجموعات على هذا الموقع  المشاركة  ة المبحوثين فيل مقترنة بمدى إرادأو مكان اإلقامة ب

  .اإلجتماعي
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:يوضح فرص المشاركة في مجموعات على الفايسبوك حسب الصفة والمستوى الدراسي: 59جدول رقم  

 الصفة طلبة أساتذة

        

 المستوى

الدراسي   

  فرصة المشاركة

 في المجموعات 

 ماجستير   ماجستير دكتوراه
 

 ثانية ماستر
 

 أولى ماستر
 

 سنة رابعة
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

 نعم 7 %78 3 %33 1 %33 3 %75 6 %43 19 %70 4 %100 11 %79 12 %75
 

%25 4 %21 3 %0 
 

 ال 2 %22 6 %67 2 %67 1 %25 8 %57 8 %30 0
 

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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من خالل الجدول السابق نالحظ أن إجابات الطلبة حول هذا السؤال قد إختلفت على هذا     

بالنسبة لطلبة السنة  %78بنعم، ب معظمهم  الذين أجابو ةالسؤال حيث قدرت نسب الطلب

بالنسبة لسنة  %70بالنسبة لسنة الرابعة، وب %75بالنسبة لسنة الثانية، وب %67، وبأولى

أما الطلبة الذين أجابو معظمهم بال قدرت  .بالنسبة لطلبة الماجستير %100ثانية ماستر، وب

  .بالنسبة لطلبة سنة أولى ماستر %57بالنسبة لسنة الثانية، وب %67نسبهم ب

بالنسبة  %79أما األساتذة فمعظمهم أجابو بنعم على هذا السؤال حيث قدرت نسبهم، ب   

  .ذين لديهم مستوى دكتوراهبالنسبة لل %75للذين لديهم مستوى ماجستير، وب

إذ نجد أن معظم  وهذا يعني أن إجابات المبحوثين على هذا السؤال مقترنة بمتغير الصفة   

المشاركة في مجموعات لها نفس إهتماماتهم على موقع األساتذة قد أتيحت لهم فرصة 

شتى الفايسبوك وذلك يعود لكونهم أساتذة لهم مكانة أكاديمة تسمح لهم بالمشاكة في 

وذلك من أجل تبادل الخبارت  المجموعات التي تقاسمهم نفس اإلهتمامات األكادمية والعلمية

ألداء مهامهم بكفاءة عالية على عكس الطلبة حيث تكون فرصهم للمشاركة في بعض 

المجموعات ضئيلة نوع ما كما أن إهتمامهم بهذا الموقع يكون في غالب األحيان في إطار 

  .التسلية والترفيه

كما أن إجابة المبحوثين على هذا السؤال تقترن بالمستوى الدراسي، حيث نالحظ أن كلما    

إرتفع المستوى الدراسي للمبحوث كلما زادت فرص المشاركة في المجموعات على هذا الموقع 

وهذا ما تعكسه نسب المبحوثين الذين لديهم مستوى سنة ثانية ماستر ومستوى ماجستير 

ءة أكثر منهم كفاأشخاص يعود لكونهم مقبلين على التخرج ويحتاجون إلستشارة ودكتوراه وهذا 

  .حيث يمكنهم اإلستعانة بمجموعات علمية وأكاديمية على موقع الفايسبوك
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  :يوضح مدى إسهام هذا الموقع في تنمية مواهب المبحوثين: 60جدول رقم

  التكرار والنسبة           

  إسهام الموقع

  في تنمية المواهب 

  

  التكرار

  

  النسبة

  نعم

  

42  %42 

  ال

  

58  %58  

  المجموع

  

100  %100  

  

نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم المبحوثين أجابو بال على هذا السؤال حيث قدرت     

عن تنمية مواهبهم ، وهذا يعني أن المبحوثين ليس لديهم مواهب أو منشغلين %58نسبتهم ب

  .كما يعني أن هناك مواهب تحتاج على وسائل أخرى لتنميتها

وقد صرح معظمهم أنهم تعرفو على  %42أما المبحوثين الذين أجابو بنعم قدرت نسبتهم ب    

   .شخصيات أدبية وفنية مشهورة لديهم نفس مواهبهم وٕاستفادو من خبارتهم ونصائحهم

 

  

  



:                                                                                               اط�ر ا�������  

 

195 

 

:يوضح مدى إسهام هذا الموقع في تنمية مواهب المبحوثين حسب متغير الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنية :61جدول رقم  

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية

  

  إسهام الموقع 

 في تنمية المواهب 

 

األولياءمع  سكن منفرد اإلقامة الجامعية  مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية 

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 %43 3 %50 3 %33 1 %67 2 %31 8 %0 0 %25 3 %33 1 %50 1 %0 
 

0 %54 20  

 نعم
 ال 17 %46 1 %100 1 %50 2 %67 9 %75 0 %0 18 %69 1 %33 2 %67 3 %50 4 %57 0 %0

 

%0 0 %100 7 %100 6 %100 3 %100 3 %100 26 %0 0 %100 12 %100 3 %100 

 

 المجموع 37 %100 1 %100 2
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إجابات اإلناث المقيمات مع األوليائهن قد إختلفت  نالحظ من خالل الجدول السابق أن   

  .المن المتزوجات ب %100من العازبات بنعم، و %54إجاباتهن حيث أجابت 

من  %50قد إختلفت، حيث أجاب كما نالحظ أن إجابات اإلناث المقيمات في سكن منفرد     

  .%67بال، أما المتزوجات فمعظمهم أجابتن بال  %50العازبات بنعم و

أما فيما يخص اإلناث المقيمات في السكن الجامعي فمعظمهن أجابتن بال حيث قدرت    

  .%75نسبتهن ب

من غير  %69قد إختلفت إجابتهم حيث نجد  للذكور المقيمين مع أوليائهمأما بالنسبة    

  .من المتزوجين أجابو بنعم %67المتزوجين أجابو بال، و

بال حيث  لذكور المقيمين في سكن منفرد غير المتزوجين قد أجاب معظمهموفيما يخص ا   

قد أجابو بال  %50هممنالمتزوجين قد إختلفت إجاباتهم حيث نجد  ، أما%67قدرت نسبتهم ب

  .أجابو بنعم %50و

أما الذكور غير المتزوجين والمقيمين في السكن الجامعي قد أجاب معظمهم بال حيث قدرت    

  .%57نسبتهم ب

وهذا يعني أن إجابة المبحوثين من اإلناث على هذا السؤال مقترنة بحالتهن المدنية حيث    

بنسبة أكبر من اإلناث  الفايسبوك في تنمية مواهبهننالحظ أن اإلناث العازبات قد ساهم 

المتزوجات وهذا يعود إلنشغاالتهم بمهامهم الزوجية واألسرية ، كما أن مكان إقامتهن يؤثر على 

مدى إستفادتهن من الموقع في تنمية مواهبهن حيث نالحظ أن اإلناث المقيمات مع أوليائهن أو 

اث المقيمات في السكن الجامعي وهذا يعود لعدم في سكن منفرد قد إستفدن أكثر من اإلن

  .إمتالكهن إلمكانيات اإلتصال بشبكة األنترنت

أما بالنسبة للذكور فإن إجابتهم على هذا السؤال غير مقترنة بمتغير الحالة المدنية أو متغير    

 .مكان اإلقامة
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:حسب متغير الصفة والمستوى الدراسي الموقع في تنمية مواهب المبحوثينيوضح مدى إسهام هذا :  62جدول رقم  

  الصفة طلبة أساتذة

        

 المستوى

الدراسي       

  إسهام الموقع في

 تنمية المواهب 

 ماجستير ماجستير دكتوراه
 

 ثانية ماستر
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة أولى ماستر

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%25 4 %57 8 %0 
 

 نعم 6 %67 3 %33 2 %67 1 %25 6 %43 12 %44 0
 

 ال 3 %33 6 %67 1 %33 3 %75 8 %57 15 %56 4 %100 6 %43 12 %75
 

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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نالحظ من خالل الجدول السابق أن إجابات الطلبة على هذا السؤال قد إختلفت، حيث نجد    

، ومعظم طلبة السنة الثانية أجابو %67معظم طلبة السنة أولى أجابو بنعم إذ قدرت نسبتهم ب

نعم إذ قدرت نسبتهم ، ومعظم طلبة السنة الثالثة أجابو ب%67بال حيث قدرت نسبتهم ب

، أما طلبة %75، كما نجد ان معظم طلبة السنة الرابعة أجابو بال وقدرت نسبتهم ب%67ب

بالنسبة لسنة  %56بالنسبة للسنة أولى، وب %57الماستر فمعظمهم أجابو بال حيث قدرت ب

  .%100فلقد أجابو بال حيث قدرت نسبتهم ب ثانية، وفيما يخص طلبة الماجستير

األساتذة فنجد من الذين لديهم مستوى الماجستير قد أجاب معظمهم بنعم حيث قدرت أما    

، ومن الذين لديهم مستوى دكتوراه قد أجاب معظمهم بال حيث قدرت نسبتهم %57نسبتهم ب

  .%75ب

وهذا يعني أن إجابة المبحوثين حول ما إذا كان الفايسبوك قد ساهم في تنمية مواهبهم غير    

ر المستوى الدراسي أو بمتغير الصفة، وٕانما مقترنة بمدى إمتالك المبحوث لموهبة مقترنة بمتغي

  .معينة وبمدى إهتمامه بتنمية موهبته عن طريق موقع الفايسبوك
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تراجع مردودك العلمي والمهني بسبب :"يوضح مدى الموافقة على اإلقتراح: 63جدول رقم

  ":والنفسي الناجم عن السهر متأخر ليال على الفايسبوك اإلرهاق الجسدي

  التكرار والنسبة          

  درجة الموافقة

  النسبة  التكرار

 3%  3  موافق بشدة

  31%  31  موافق

  42%  42  غير موافق

  24%  24  غير موافق أبدا

  100%  100  المجموع

 

من المبحوثين غير موافقين على هذا اإلقتراح،  %42نالحظ من خالل هذا الجدول أن    

غير موافقين أبدا، وهذا يعني أن إستخدام هذا الموقع من طرف معظم المبحوثين لم  %24و

يؤثر سلبا على مردودهم العلمي والمهني وهذا يعود لحسن إستغاللهم له وعدم غدمانهم عليه 

  .وهذا ما يدل على فطنتهم وحسن تكوينهم

موافقين بشدة على اإلقتراح وهذا  %3من المبحوثين موافقين، و %31د أن في حين نج   

يعني أن هناك دائما نسبة من مستخدمين هذا الموقع مدمنين عليه لدرجة تؤثر على حياتهم 

  . العلمية والمهنية
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العلمي والمهني بسبب اإلرهاق الجسدي والنفسي الناجم عن السهر متأخر ليال  تراجع مردودك:"يوضح مدى الموافقة على اإلقتراح :64جدول رقم

  :حسب متغير الجنس، مكان اإلقامة، الحالة المدنية" على الفايسبوك

 ذكر
 

 

 الجنس أنثى

 مكان اإلقامة

 الحالة المدنية

 
 

 درجة الموافقة   

 

 مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية مع األولياء سكن منفرد اإلقامة الجامعية

 أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج أعزب متزوج

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 0 %0 
 

0 %0 
 

0 % 

33 

1 %33 1 %8 2 %0 0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

 موافق بشدة 0
 

%0 0 %14 1 %33 2 %33 1 %0 
 

0 %27 7 %0 0 %17 2 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

 موافق 11 %30 0
 

%0 0 %57 4 %67 4 %0 
 

 غير موافق 15 %40 1 %100 1 %50 1 %33 9 %75 0 %0 10 %38 1 %33 0
 

%0 0 %29 2 %0 
 

0 %34 1 %34 1 %27 7 %0 0 %8 1 %67 2 %50 1 %0 
 

 غير موافق أبدا 11 %30 0
 

 ا����وع 37 %100 1 %100 2 %100 3 %100 12 %100 0 %0 26 %100 3 %100 3 %100 6 %100 7 %100 0 %0
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معظم اإلناث المقيمات مع أوليائهن أجابتن بأنهن غير نالحظ من خالل الجدول السابق أن     

بالنسبة  %100و بالنسبة للعازبات، %40موافقات على هذا اإلقتراح حيث قدرت نسبتهن ب

  .للمتزوجات

كما نالحظ أن معظم اإلناث المقيمات في سكن منفرد غير موافقات على هذا اإلقتراح     

غير موافقات أبدا، أما بالنسبة للمتزوجات %50غيرموافقات، و%50حيث نجد من العازبات 

  .%67فنجد أن معظمهن غير موافقات أبدا إذ قدرت نسبتهن ب

المقيمات في السكن الجامعي فنجد معظمهن غير موافقات و  العازبات اثوفيما يخص اإلن    

  .%67على هذا اإلقتراح حيث قدرت نسبتهن ب

أما بالنسبة للذكور المقيمين مع أوليائهم، فنجد معظمهم  من غير المتزوجين أجابو بأنهم     

لمتزوجين غير ، ونجد معظمهم  من ا%38غير موافقين على هذا اإلقتراح إذ تقدر نسبتهم ب

  .%34موافقين أبدا وقدرت نسبتهم ب

كما نجد أن معظم الذكور المتزوجين والمقيمين في سكن منفرد أجابو بأنهم غير موافقين إذ     

، أما الذكور غير المتزوجين والمقيمين في سكن منفرد فلقد أجاب %67قدرت نسبتهم ب

  .%34معظمهم بأنهم غير موافقين أبدا إذ قدرت نسبتهم ب

وفيما يخص الذكور غير المتزوجين والمقيمين في السكن الجامعي فقد أجاب معظمهم     

  .%57بأنهم غير موافقين على هذا اإلقتراح حيث قدرت نسبتهم ب

وهذا يعني أن موافقة المبحوثين على هذا اإلقتراح غير مقترنة بمتغير الجنس أو الحالة     

إلستخدام موقع  معلى تنظيم وقته ينرن بمدى قدرة المبحوثالمدنية أو مكان اإلقامة وٕانما تقت

  .الفايسبوك
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تراجع مردودك العلمي والمهني بسبب اإلرهاق الجسدي والنفسي الناجم عن السهر : "يوضح مدى موافقة المبحوثين على اإلقتراح: 65جدول رقم

  :متغير الصفة والمستوى الدراسيحسب " متأخر ليال على الفايسبوك

 الصفة  طلبة أساتذة

 

 المستوى

الدراسي   

 

 درجة الموافقة

 ماجستير ماجستير دكتوراه
     

 ثانية ماستر
 

 أولى ماستر
 

      سنة رابعة

   
 

 سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة

 ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

%0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %0 
 

0 %50 2 %0 
 

0 %11 1 %0 
 

 موافق بشدة 0
 

%25 4 %21 3 %0 
 

0 %48 13 %29 4 %0 
 

 موافق 2 %22 3 %34 2 %67 0
 

%44 7 %50 7 %100 4 %33 9 %57 8 %0 
 

 غير موافق 3 %33 3 %33 1 %33 0
 

%31 5 %29 4 %0 
 

0 %19 5 %14 2 %50 2 %0 
 

 غير موافق أبدا 4 %45 2 %22 0
 

 المجموع 9 %100 9 %100 3 %100 4 %100 14 %100 27 %100 4 %100 14 %100 16 %100
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معظم الطلبة غير موافقين على هذا اإلقتراح، حيث  نالحظ من خالل الجدول السابق أن    

من طلبة السنة الثانية غير  %34من طلبة السنة األولى غير موافقين أبدا، و %45نجد 

من طلبة السنة الرابعة غير  %50من طلبة السنة الثالثة غير موافقين، و %67موافقين، و

، %57موافقين، أما طلبة الماستر فمعظمهم غير موافقين إذ قدرت نسبتهم بالنسبة لسنة أولى ب

بالنسبة لسنة الثانية، وطلبة الماجستير لم يوافقو على هذا اإلقتراح حيث قدرت  %48وب

معظمهم من السنة ما الطلبة الذين وافقو بشدة على هذا اإلقتراح كانو ، أ%100نسبتهم ب

  .%50الرابعة إذ قدرت نسبتهم ب

وفيما يخص األساتذة فمعظمهم لم يوافقو على هذا اإلقتراح حيث قدرت نسبتهم بالنسبة    

بالنسبة لألساتذة الذين لديهم  %44، وب %50لألساتذة الذين لديهم مستوى ماجستير ب

  .مستوى دكتوراه

هذا اإلقتراح ال تقترن بمتغير الصفة أو المستوى  وهذا يعني أن درجة موافقة المبحوثين على

  .الدراسي
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  :نتائج الدراسة - 

   :وتمثلت النتائج النهائية لدراسة الميدانية فيمايلي

  إستخدام األنترنت: 1المحور 

فأكثر، ولقد إقترنت مدة إستخدامهم لها  6األنترنت منذ معظم المبحوثين يستخدمون  -

حيث وجدنا أن معظمهم من غير  ومتغير الحالة المدنية،بمتغير مكان اإلقامة 

  .المتزوجين والمقيمين مع أوليائهم أو في سكن منفرد

معظم المبحوثين يفضلون إستخدام األنترنت في الفترة المسائية، ولقد إقترنت أوقات  -

أو في سكن فالمقيمين مع أوليائهم المفضلة إلستخدام األنترنت بمتغير مكان اإلقامة، 

 .منفرد هم األكثر حرية في تحديد فترة إستخدامهم ألنترنت

ساعات، ولقد إقترنت ساعات  4معظم المبحوثين يستخدمون األنترنت لمدة أقل من  -

فكما كان إستخدام المبحوثين لألنترنت بمتغيرالحالة المدنية ومتغير مكان اإلقامة، 

لألنترنت، كما أن المبحوث مستقرا في سكنه كلما زادت عدد ساعات إستخدامه 

 .المبحوثين غير المتزوجين يستخدمون األنترنت لساعات أطول

  .كما إقترنت بمتغير الصفة حيث وجدنا أن الطلبة هم الذين يستخدمون األنترنت لساعات أطول

معظم المبحوثين يفضلون إستخدام األنترنت في البيت، ولقد إقترنت األماكن المفضلة  -

حيث وجدنا أن معظم    ر الحالة المدنية ومتغير مكان اإلقامة،إلستخدام األنترنت بمتغي

اإلناث المتزوجات يستخدمونها في البيت وذلك يعود إلرتباطهن بمسؤوليات أسرية 

 .دنا أن ماكن اإلقامة يفرض على المبحوث مكان إستخدام األنترنتكما وج. عديدة

ستخدمونها في البيت بينما األساتذة حيث وجدنا أن الطلبة معظمهم ي كما إقترنت بمتغير الصفة

 .ليدهم إنشغاالت علمية ومهنية لذلك يستغلون أماكن عملهم إلستخدامها

 

 

  إستعماالت الفايسبوك: 2المحور
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يستخدم بعض المبحوثين موقع الفايسبوك بصفة دائمة والبعض األخر يستخدمه أحيانا،  -

ير مكان اإلقامة، فكلما كان ولقد إقترن مدى تعرض المبحوثين لموقع الفايسبوك بمتغ

 .مكان إقامة المبحوث فيه إستقرار كلما تعرض أكثر لهذا الموقع اإلجتماعي

  .كما إقترن أيضا بمتغير الصفة حيث وجدنا أن الطلبة هم األكثر تعرضا لهذا الموقع

ساعات، ولقد إقترنت مدة  5أغلبية المبحوثين يستخدمون الفايسبوك لمدة ساعتان إلى  -

م الفايسبوك بمتغير الحالة المدنية حيث وجدنا أن المبحوثين غير المتزوجين هم إستخدا

 .األكثر إرتباطا بهذا الموقع

وهذا لكونهم ينتمون  أغلبية المبحوثين يستخدمون الفايسبوك بهدف رفع المستوى العلمي -

ك ، ولقد إرتبط الهدف من إستخدام الفايسبو إلى وسط أكاديمي وعلمي أنا وهو الجامعة

بمتغير الصفة، حيث وجدنا أن األساتذة هم أكثر المبحوثين الذين يهدفون إلى رفع 

على عكس الطلبة الذي يهدف  ي من خالل إستخدامهم لهذا الموقعالمستوى العلم

، ويبقى الهدف من إستخدام هذا الموقع يختلف بإختالف معظمهم إلى التسلية والترفيه

 .ساتذة والطلبةمن األحث عن إشباعها كل الحاجات التي يب

 .أغلبية المبحوثين يملكون حساب واحد على موقع الفايسبوك -

معظم المبحوثين يستخدمون أسماء حقيقية للتواصل عبر موقع الفايسبوك، ولقد إرتبطت  -

نوع األسماء التي يستخدمونها المبحوثين بمتغير الجنس إذ وجدنا أن الذكور هم األكثر 

 .لألسماء الحقيقية إستخداما

كما إرتبطت بمتغير الصفة حيث نجد أن األساتذة  هم األكثر إستخداما ألسماء حقيقية  

  .وهذا لكونهم يمثلون شخصيات أكاديمية مهمة
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  تأثير الفايسبوك على طبيعة التواصل داخل المحيط الجامعي: 3المحور

ى أشخاص لم يحظ بمعرفتهم أتاح موقع الفايسبوك ألغلبية المبحوثين فرصة التعرف عل -

 .في العالم الحقيقي

أجمع معظم المبحوثين على  أن موقع الفايسبوك قد عزز التواصل بين الطالب  -

 .واألستاذ

يرى معظم المبحوثين أن موقع الفايسبوك قد أثر على طبيعة التواصل داخل الوسط  -

 . الجامعي، وقد يكون هذا األثر إيجابي أو سلبي

تفادو من مناقشة مواضيع مختلفة عبر هذا الموقع، مواضيع لم بعض المبحوثين إس -

يسمح الواقع الحقيقي بمناقشتها مثل الطابوهات، في حين لم يسمح للبعض األخر من 

 .مناقشة هذه المواضيع

عنى إستخدامهم للفايسبوك لم أغلبية المبحوثين يفضلون اللقاء المباشر مع معارفهم بم -

جتماعي، ولقد إقترن إختيار المبحوثين للوسيلة التي على طبيعة تفاعلهم اإليؤثر 

يشعرون بالتفاعل عن طريقها أكثر بمتغير المستوى الدراسي فكلما إرتقى المستوى 

 .الدراسي كلما كان توجه المبحوث إلى إختيار اللقاء المباشر

األخرين الوقت الذي تقضيه في التحدث مع : "أغلبية المبحوثين لم يوافقو على إقتراح -

وعدم " التحدث معهم وجها لوجه عن طريق الفايسبوك أكثر من الوقت الذي تقضيه في

 .موافقتهم تدل على مدى تحكمهم في تواصلهم مع محيطهم اإلجتماعي

بإستخدامك للفايسبوك إقتربت من عدة أصدقاء : "أغلبية المبحوثين لم يوافقو على إقتراح -

ا يدل على مدى تحكم المبحوثين في وهذ" لكن خسرت بعض الصدقات القديمة

 .المحافظة على صداقاتهم

بإستخدامك للفايسبوك أصبحت أقل تفاعال : "أغلبية المبحوثين لم يوافقو على إقتراح -

 ، ولقد إقترنت درجة الموافقة على هذا"إجتماعيا وأكثر تفاعال في العالم اإلفتراضي
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األكثر محافظة على تفاعلهم اإلقتراح بمتغير الصفة حيث نجد أن األساتذة هم  

  .اإلجتماعي

  أثر إستخدام الفايسبوك على المسار المهني والدراسي: 4المحور

موقع الفايسبوك ساعد معظم المبحوثين على تنمية قدراتهم العلمية والمهنية من خالل  -

مشاركتهم في مجموعات لديها نفس إهتماماتهم، ولقد إقترنت فرص المشاركة في 

غير المستوى الدراسي، حيث نجد أن كلما إرتفع المستوى الدراسي كلما المجموعات بمت

 .زادت نسب المشاركة في المجموعات على هذا الموقع

أغلبية المبحوثين لم يساهم موقع الفايسبوك في تنمية مواهبهم، ولقد إرتبطت مدى  -

حالة المدنية مساهمة الفايسبوك في تنمية المواهب بالنسبة للمبحوثين من اإلناث بمتغيرال

 . وبمتغير مكان اإلقامة

تراجع مردودك العلمي والمهني بسبب اإلرهاق : "أغلبية المبحوثين لم يوافقو على إقتراح -

وهذا يعود لحسن إستخدام " الجسدي الناجم عن السهر متأخرا ليال على الفايسبوك

 .المبحوثين لهذا الموقع

 

  :فرضياتتحليل نتائج الدراسة في ضوء ال -

  :سنحاول إختبار فرضيات البحث وفقا لما توصلنا إليه من نتائج

إن األنترنت عامة والفايسبوك خاصة يشهدان إقباال كبيرا في الوسط الجامعي، لقد  -1

 :تحققت هذه الفرضية من خالل النتائج التالية

 .سنوات فأكثر 6معظم المبحوثين يستخدمون األنترنت منذ  -

الفايسبوك بصفة دائمة والبعض األخرين يتعرضون بعض المبحوثين يتعرضون لموقع  -

 .له أحيانا
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 .ساعات 5ن إلى لمدة ساعتيغلبية المبحوثين يستخدمون الفايسبوك أ -

 

يختلف الهدف من إستخدام موقع الفايسبوك عند كل من الطلبة واألساتذة، حيث  -2

 :التاليةتحققت هذه الفرضية من خالل النتيجة 

عظمهم م هذا الموقع إلى التسلية والترفيه أما األساتذة فميهدف معظم الطلبة من إستخدا -

 .يهدف إلى رفع المستوى العلمي

  

أثر على طبيعة  جتماعي من طرف الطلبة واألساتذةستخدام موقع الفايسبوك اإلإلإن  -3

 :، ولقد تحققت هذه الفرضية من خالل النتائج التاليةالتواصل في الوسط الجامعي

غلبية المبحوثين فرصة التعرف على أشخاص لم يحظ بمعرفتهم أتاح موقع الفايسبوك أل -

 .في الواقع الحقيقي

 .أجمع معظم المبحوثين أن موقع الفايسبوك قد عزز اإلتصال بين الطالب واألستاذ -

يرى معظم المبحوثين أن موقع الفايسبوك قد أثر على طبيعة التواصل داخل الوسط  -

 .و سلبيالجامعي، وقد يكون هذا األثر إيجابي أ

سمح موقع الفايسبوك لبعض المبحوثين من مناقشة مواضيع لم يسمح الواقع الحقيقي  -

 .بمناقشتها

 

موقع الفايسبوك له أثار إيجابية على مردودية الطالب واألستاذ، تحققت هذه الفرضية  -4

 :من خالل النتائج التالية

ساعد معظم المبحوثين على تنمية قدراتهم العلمية والمهنية من خالل  موقع الفايسبوك -

 .لديها نفس إهتماماتهم مشاركتهم في مجموعات
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تراجع مردودك العلمي والمهني بسبب اإلرهاق : "أغلبية المبحوثين لم يوافقو على إقتراح -

لم يكن له  هذا الموقعأن بمعنى " الجسدي الناجم عن السهر متأخرا ليال على الفايسبوك

 .أثار سلبية على مردودية الطالب واألستاذ وهذا يعود لحسن إستخدامهم له
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  مكان اإلقامة، الحالة المدنية
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120  



226 
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  س، مكان اإلقامة، الحالة المدنيةالجن
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متغير الصفة سب ح لموقع الفايسبوك يوضح مدى تعرض المبحوثين: 20جدول رقم 

  والمستوى الدراسي
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 يوضح الهدف من إستخدام موقع الفايسبوك حسب متغير الصفة : 26ول رقم �د
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  س، مكان اإلقامة، الحالة المدنيةحسب متغيرالجن"وجها لوجه 

175  

الوقت الذي تقضيه في التحدث :"يوضح مدى الموافقة على اإلقتراح: 50جدول رقم

مع األخرين عن طريق الفايسبوك أكثر من الوقت الذي تقضيه في التحدث معهم 

  حسب متغير الصفة والمستوى الدراسي" وجها لوجه

177  

إقتربت من بإستخدامك للفايسبوك :"يوضح مدى الموافقة على إقتراح: 51جدول رقم

  "عدة أصدقاء لكن خسرت بعض الصدقات القديمة

179  

بإستخدامك للفايسبوك إقتربت من :"يوضح مدى الموافقة على إقتراح: 52جدول رقم

س، مكان حسب متغير الجن" عدة أصدقاء لكن خسرت بعض الصدقات القديمة

  اإلقامة، الحالة المدنية

180  

بإستخدامك للفايسبوك إقتربت من :"إقتراحيوضح مدى الموافقة على : 53جدول رقم

حسب متغير الصفة والمستوى " عدة أصدقاء لكن خسرت بعض الصدقات القديمة

  الدراسي

182  

بإستخدامك للفايسبوك أصبحت :"يوضح مدى الموافقة على اإلقتراح: 54جدول رقم

  "أقل تفاعال إجتماعيا وأكثر تفاعال في العالم اإلفتراضي

184  

بإستخدامك للفايسبوك أصبحت :"يوضح مدى الموافقة على اإلقتراح: 55جدول رقم

س، مكان حسب متغير الجن" أقل تفاعال إجتماعيا وأكثر تفاعال في العالم اإلفتراضي

185  



229 

 

  اإلقامة، الحالة المدنية

بإستخدامك للفايسبوك أصبحت :"يوضح مدى الموافقة على اإلقتراح:  :�56دول ر�م

حسب الصفة والمستوى " اضي إجتماعيا وأكثر تفاعال في العالم اإلفتر أقل تفاعال

  الدراسي

187  

  189  مشاركة في مجموعات على الفايسبوكيوضح فرص ال: 57جدول رقم

يوضح فرص المشاركة في مجموعات على الفايسبوك حسب :  58جدول رقم

  س، مكان اإلقامة، الحالة المدنيةالجن

190  

يوضح فرص المشاركة في مجموعات على الفايسبوك حسب الصفة : 59جدول رقم

  والمستوى الدراسي

192  

  194  الموقع في تنمية مواهب المبحوثينيوضح مدى إسهام هذا : 60جدول رقم

يوضح مدى إسهام هذا الموقع في تنمية مواهب المبحوثين حسب : 61جدول رقم

  المدنيةس، مكان اإلقامة، الحالة متغير الجن

195  

يوضح مدى إسهام هذا الموقع في تنمية مواهب المبحوثين حسب :  62جدول رقم

  متغير الصفة والمستوى الدراسي

197  

تراجع مردودك العلمي والمهني :"يوضح مدى الموافقة على اإلقتراح: 63جدول رقم

  "السهر متأخر ليال على الفايسبوكبسبب اإلرهاق الجسدي والنفسي الناجم عن 

199  

تراجع مردودك العلمي والمهني :"يوضح مدى الموافقة على اإلقتراح: 64جدول رقم

" بسبب اإلرهاق الجسدي والنفسي الناجم عن السهر متأخر ليال على الفايسبوك

  س، مكان اإلقامة، الحالة المدنيةحسب متغير الجن

200  

تراجع مردودك العلمي : "يوضح مدى موافقة المبحوثين على اإلقتراح: 65رقمجدول 

والمهني بسبب اإلرهاق الجسدي والنفسي الناجم عن السهر متأخر ليال على 

  سب متغير الصفة والمستوى الدراسيح" الفايسبوك

202  
  



230 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

 



14 

 

 مقدمة

 

شهد النصف الثاني من القرن العشرين من أشكال تكنولوجيا االتصال ما يتضاءل أمامه      

كل ما تحقق في عدة قرون سابقة، ولعل أبرز مضاهرها ذلك اإلندماج الذي حدث بين 

تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية وتكنولوجيا األقمار الصناعية، فالحاسب اإللكتروني وسيلة 

تميز به من قدرة وخاصة بواسطة شبكة األنترنت وما تالتصال العالمي، مهمة لتفعيل ممارسة ا

على جذب الكبار والصغار حول شاشتها إذ تتوفر على خصائص تقنية وفنية توفر تقديم 

المعارف والمعلومات والقيم وحتى السلوكيات كما ساهمت في تطوير الفكر وأساليب العيش 

  .ورفاهية اإلنسان

األنترنت أشهر وسيلة معلوماتية تفاعلية وهي عبارة عن شبكة ضخمة  ومن المعروف أن     

تضم بداخلها مجموعة من الشبكات المعلوماتية العمومية والخاصة والمتصلة ببعضها البعض، 

نتيجة لمشروع من وزارة الدفاع للواليات  1969أما فيما يخص تاريخ نشأتها فقد كان سنة 

حتى أوائل التسعينات من القرن  دام األنترنت بشكل واسعالمتحدة األمريكية، ولم يجر إستخ

العشرين، ومع مرور الزمن عرفت إقباال واسعا حيث إرتفع عدد الحواسيب الشخصية الموصولة 

ومن أبرز األسباب التي زادت من اإلقبال على األنترنت هي الخدمات . بهذه الشبكة العالمية

خدمة الويب، البريد :ت والتقنيات اإللكترونية أهمهاالتي تقدمها عن طريق العديد من التطبيقا

اإللكتروني، مجموعات األخبار أو المؤتمرات، التخاطب والدردشة مما أكسبها مكانة متميزة بين 

وسائل اإلعالم ووسائل االتصال األخرى بصفة عامة، وفي حياة الشباب بصفة خاصة، وبذلك 

عية قادرة على منافسة المؤسسات التقليدية تحولت األنترنت إلى مؤسسة التنشئة اإلجتما

  .المعروفة كاألسرة والجامعة والمسجد وغيرها

وقد أثبتت العديد من األبحاث أن الشباب يقضي وقتا طويال أمام الشاشة اإللكترونية وأنه      

  .سريع التأثر بها، ويكون سلوكه مياال إلى التقليد واإلندماج وحتى اإلنسالخ
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ك إلى اإلغتراب والعزلة عن مجتمعه وأسرته، ولكن رغم هذا فإن هذه الوسيلة ويؤدي بذل     

ذات تأثير متناقض فهي من ناحية وسيلة للترويح والترفيه عن النفس واإلرتقاء بالذوق لدى 

هته وسلوكياته وٕاهتمامته المختلفة، كما أنها الشباب وأداة ناجعة لتطوير قدراته ومهاراته وٕاتجا

المعارف والمعلومات التي تساعد الشباب على إدماجهم في الحياة العملية وتزويدهم وسيلة لنقل 

  .بخبرات ذات مستوى عالي

وقد كان من الطبيعي أن تظهر فئة من الشباب الجزائري حاولت أن تستثمر الفضاء      

ر الرقمي لصالحها وأن تحسن بواسطته من مستواها العلمي وحتى المادي وقد إنخرط جزء كبي

هي األنترنت بشكل ملفت للنظر في منهم في مقاوالت إعالمية، وهذا ما أدى إلى إنتشار مقا

رجاء المدن الجزائرية، مما خلق فرصا كثيرة للعمل ساهمت في تقليص البطالة وهذا دون أن أ

  .ننسى الخدمات العلمية والتربوية التي تقدمها األنترنت للشباب

رة في الجزائر حيث نالحظ إهتمامها بخدمات مية كبيفاألنترنت أصبحت تكتسي أه     

سعار بإستمرار، وهذا يعني أن الظروف مالئمة ن حيث الجودة العالية وٕانخفاض األاألنترنت م

لتفاعل نسبة كبيرة من الشباب مع هذه الوسيلة الحديثة، فبذلك تبقى وسيلة األنترنت مالذا 

  .هاللشباب وخاصة بالنسبة للذين يحسنون إستخدام

ويأتي في مقدمتهم الطلبة الجامعيين لكونهم يستطعون التعبير بكل حرية عما يشغل بالهم      

بعد أن حرمو من التعبير عن إنشغاالتهم ومشاكلهم في القنوات اإلعالمية األخرى، بحيث يمثل 

تمع الطلبة المحور األساسي ألي دولة في العالم والعمود الفقري لها، نحو تحقيق أهداف المج

  .بقوة واإلستعداد لتحمل مسؤوليات المستقبل

ومن بين الخدمات التي لقيت رواجا واسعا بين الطلبة الجامعيين هي الخدمات التي تقدمها      

قع الفايسبوك هو من أكثر و المواقع اإلجتماعية حيث إزداد إقبال الطالب واألستاذ عليها، وم

 جامعي وهذا ما لوحظ في األونة األخيرة وذلك لكونهالمواقع اإلجتماعية إستخداما في الوسط ال

يتميز عن غيره من المواقع في أنه مصدر لألخبار والمعلومات وفي نفس الوقت وسيلة للتسلية 
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تخدام والدردشة مع األخرين، وفي هذا السياق تندرج إشكالية دراستنا التي تتمحور حول أثر إس

ي داخل الوسط الجامعي ولقد إخترنا هذا الموضوع تصال التفاعلالمواقع اإلجتماعية على اال

إيجابيتين في تعاملها مع األنترنت وهذا بحكم  نيالطلبة واألساتذة فئتان إجتماعيتإلعتقادنا أن 

تكوينهما العلمي والتربوي وفضلنا دراسة أثر إستخدام المواقع اإلجتماعية بإعتبار أن األنترنت لم 

تبق فقط كوسيلة لنقل المعارف واألبحاث العلمية داخل هذا الوسط األكاديمي بل تحولت إلى 

  .بين الطلبة واألساتذةوسيلة لتواصل اإلجتماعي بين الطلبة أو 

فإن اإلستخدام المتزايد لموقع الفايسبوك اإلجتماعي الذي لوحظ مؤخرا يخلف بالضرورة       

أثار على مستخدميه وهذا ما ولد لدي فكرة البحث عن تأثير الفايسبوك على طبيعة التواصل 

  .داخل المحيط الجامعي وتحديدا بين الطالب واألستاذ

لية دراستنا إعتمدنا على خطة بحث تتكون من إطار منهجي وٕاطار نظري ولمعالجة إشكا     

  :وٕاطار ميداني، فاإلطار المنهجي تضمن النقاط التالية

 هداف البحث، أسباب إختيار الموضوع،أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، أ تحديد اإلشكالية،     

ث، الدراسات السابقة منهج الدراسة، نوع الدراسة، عينة البحث، ضبط مصطلحات البح

  .للموضوع

اإلتصال " أما اإلطار النظري فلقد تضمن فصلين، الفصل األول يحمل عنوان      

" المفهوم والتطور:االتصال"بعنوان  ويشمل أربع مباحث، المبحث األول" ومستحدثات التكنولوجيا

تفيد بحثنا، أما حيث تم من خالله تحديد مفهوم االتصال وتطور أشكاله وأهم نظرياته التي 

هم خالله مفهوم تكنولوجيا االتصال وأحدد من " تكنولوجيا االتصال" المبحث الثاني بعنوان

  .مستحدثاتها ومميزاتها التي أكسبتها أهمية بالغة في عملية التعليم

حيث تناولنا من خالله مفهوم األنترنت وتاريخ " فضاء األنترنت" والمبحث الثالث بعنوان      

  .وأهم المتطلبات للدخول إليها ظهورها
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وحاولنا من خالله اإلشارة " ليماألنترنت والتع" أما المبحث األخير من هذا الفصل بعنوان     

ى رواج األنترنت في ميدان التعليم وٕابراز مدى أهميتها في هذا الميدان من خالل ما تكتسيه إل

  .مية حديثةكأداة تعلي من مميزات

االتصال التفاعلي عبرالمواقع " ي من اإلطار النظري يحمل عنوانأما الفصل الثان     

وهو مبحث " االتصال التفاعلي" ويشمل ثالث مباحث، المبحث األول بعنوان" اإلجتماعية

  .خصصناه لدراسة االتصال التفاعلي وتحديد مفهومه وأنواعه

خالله ضبط مفهوم  حيث حاولنا من" المواقع اإلجتماعية" والمبحث الثاني جاء بعنوان     

المواقع اإلجتماعية وتاريخ نشأتها كما حددنا أصنافها وسماتها التي دفعت إلى زيادة اإلقبال 

  .عليها

الذي أشرنا من " موقع الفايسبوك اإلجتماعي" أما المبحث الثالث واألخير يحمل عنوان     

وآثار إستخدامه كما أشرنا  خالله إلى مفهوم الفايسبوك وأهم مميزاته ومختلف آلياته االتصالية

  .إلى كيفية تفاعل الشباب عبر هذا الموقع

خطتنا خصصنا اإلطار الميداني لتحليل النتائج كما وكيفا والخروج بإستنتاجات  وفي آخر     

ومناقشة النتائج المتحصل عليها عن طريق إستمارة البحث من خالل ربطها بالدراسات 

ت التي نرى أنها كفيلة بتفسير اآلثار المترتبة عن إستخدام قة وكذا النظرياواألدبيات الساب

   .جتماعيةالمواقع اإل

   



 


	ص ا�درا�� :� 

 

   Notre étude se représenter en deux cotés: le coté théorique et 
le coté pratique dont le premier est compose de deux chapitres, 
le premier contient quatre sous-chapitres et il était comme une 
introduction pour notre étude ou on ……… signalé à travers lui le 
concept de la communication, développement et formes, et ses 
différentes théories et leurs développements; puis on a déterminé 
le concept des technologies de la communication et ses 
importantes caractéristiques et on a clarifié ses s'importances 
dans le domaine de l'enseignement. Apres on spécifié une sous 
chapitre pour l'internet comme un model pour innovations des 
technologies de la communication 

   Le deuxième chapitre comprend trois sous-chapitres et a servi 
de base de l'étude, où nous avons consacré un sous-chapitre 
pour étudier la communication interactive et autre étude les sites 
sociaux dont le dernier étudie le site de Facebook et ses 
fonctionnalités de communication interactive. 

 



220 
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 أخرى
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.......................................................................................  

 ما نوع األسماء التي تستخدمها للتواصل عبر هذا الموقع؟ -15

  كال النوعين    ارة أسماء مستع    أسماء حقيقية 

 لماذا تستخدم هذا النوع من األسماء؟ -

....................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



222 
 

 تأثير الفايسبوك على طبيعة التواصل داخل الوسط الجامعي :المحور الثالث -
  

هذا الموقع فرصة التعرف على أشخاص لم تحظ بمعرفتهم في  هل أتاح لك -16

 الواقع الحقيقي؟

  ال    نــعم 

  من ذلك؟إستفدت إذا كانت إجابتك بنعم، فلماذا 

...................................................................................  

 ؟األستاذو  ن هذا الموقع قد عزز االتصال بين الطالبأهل ترى  -17

  ال    نــعم 

في رأيك هل موقع الفايسبوك خلف أثرا على طبيعة التواصل في الوسط  -18

 الجامعي؟

  ال    نــعم 

  إذا كانت إجابتك بنعم ففيما تتمثل هذه اآلثار؟            

...................................................................................

...................................................................................  

هل سمح لك موقع الفايسبوك بمناقشة مواضيع لم يسمح لك الواقع الحقيقي  -19

 بمناقشها؟

  ال     نــعم 

...................................................................................

...................................................................................  

 :هل تشعر أنك تفاعال مع معارفك عن طريق -20

  عن طريق اللقاء المباشر    الفايسبوك 

بوك أكثر في التحدث مع اآلخرين عن طريق موقع الفايس تقضيه هل الوقت الذي -21

 :من الوقت الذي معهم وجها لوجه

  غير موافق أبدا     غير موافق     موافق    موافق بشدة 

  



223 
 

قات ابعض الصدخسرت من عدة أصدقاء لكن  اقتربتباستخدامك للفايسبوك  -22

 :القديمة

   غير موافق أبدا          غير موافق     موافق      موافق  بشدة 

باستخدامك للفايسبوك أصبحت أقل تفاعال اجتماعيا وأكثر تفاعال في العالم  -23

 :االفتراضي

  غير موافق أبدا           غير موافق  موافق            موافق بشدة 

  

 :أثر استخدام الفايسبوك على المسار المهني والدراسي :المحور الرابع -
  

هذا الموقع فرصة المشاركة في مجموعات لها نفس اهتماماتك  هل أتاح لك -24

 والمهنية؟العلمية 

  ال    نعم 

هذه المجموعات على هذا الموقع؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فما هي االهتمامات التي جمعتك ب

  ما مدى استفادتك من التواصل معهم؟و 

...........................................................................................

.............................................................................  

 هل ساعدك استخدامك للفايسبوك على تنمية مواهبك؟ -25

  ال    نعم  

  ك؟إذا كانت إجابتك بنعم، فكيف ذل

...........................................................................................

...........................................................................................  

تراجع مردودك العلمي والمهني بسبب اإلرهاق الجسدي والنفسي الناجم عن  -26

 :ر متأخرا ليال على الفايسبوكالسه

  غير موافق أبدا    غير موافق    موافق     موافق بشدة 



  :خطة البحث

  

  مقدمة

  :اإلطار المنهجي

 اإلشكالية -

 الفرضيات -

 أسباب إختيار الموضوع -

 اهمية الدراسة -

 أهداف الدراسة -

 نوع الدراسة  -

 المنهج المستخدم -

 أداة الدراسة -

 عينة البحث -

 تحديد مصطلحات البحث -

 الدراسات السابقة -

    :اإلطار النظري

  االتصال ومستحدثات التكنولوجيا :الفصل األول

  المفهوم والتطور: االتصال :المبحث األول

  تكنولوجيا اإلتصال: المبحث الثاني

  فضاء األنترنت: المبحث الثالث



  األنترنت والتعليم :المبحث الرابع

  االتصال التفاعلي عبر المواقع االجتماعية:الفصل الثاني

  االتصال التفاعلي:المبحث األول

  المواقع اإلجتماعية:المبحث الثاني

  موقع الفيس بوك اإلجتماعي:الثالث المبحث

 الخاتمة

 



230 

 

  المواضيع فهرس

  :رقم الصفحة                                                                       :الموضوع

    ....................................................................شكروعرفان

  ........................................................................ اإلهداء

  .........................................................الملخص باللغة العربية

  ........................................................الملخص باللغة الفرنسية

  .......................................................الملخص باللغة اإلنجليزية

  17-14 ...........................................................................مقدمة

  :اإلطار المنهجي

  20-19 .........................................................................اإلشكالية

   20     ........................................................................الفرضيات

  21   ..........................................................أسباب إختيار الموضوع

   22  .....................................................................أهمية الدراسة

  22  ....................................................................الدراسةأهداف 

  23  ......................................................................نوع الدراسة

  23  ...................................................................المنهج المستخدم

  23 ........................................................................ة الدراسةأدا

  24 ........................................................................عينة البحث 

  29-24  ...........................................................تحديد مصطلحات البحث

  31- 29  ...................................................................الدراسات السابقة



231 

 

  :اإلطار النظري

  .......................................االتصال ومستحدثات التكنولوجيا: الفصل األول

  33    .................................................................................تمهيد

    51-31...  ...........................................المفهوم والتطور:االتصال:المبحث األول

     56-52  ....................................................تكنولوجيا االتصال:المبحث الثاني

  63-56   ......................................................فضاء األنترنت:المبحث الثالث

  66-63   ....................................................األنترنت والتعليم:المبحث الرابع

  67      ...........................................................................الخالصة

  ............................االتصال التفاعلي عبر المواقع اإلجتماعية: الفصل الثاني

  69      ..............................................................................تمهيد

   74-70   ....................................................االتصال التفاعلي:المبحث األول

  81-75  ...................................................المواقع اإلجتماعية:المبحث الثاني

  93-82   ..........................................موقع الفايسبوك اإلجتماعي:المبحث الثالث

  94      ...........................................................................الخالصة

   209-96  ....................................................................اإلطار التطبيقي

  211-210 ...........................................................................الخاتمة 

  218-213 ......................................................................قائمة المراجع

-220..............................................................................المالحق
223  

  229- 225...................................................................فهرس الجداول

  231-230.............................................................فهرس الموضوعات



213 
 

  :قائمة المراجع

  :مراجع باللغة العربية*

  :قواميس وموسوعات -أ

، القاهرة، 1مجدي عزيز إبراهيم، معجم المصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم، عالم الكتب، ط  -1

1430/2009.  

، بيروت 1روالن دورون، فرنسوا بارو، موسوعة علم النفس، عويدات للنشر والطباعة، ط -2

1997.  

  :كتب - ب

أحمد بن مرسلي، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واإلتصال، ديوان المطبوعات  -1

 .2003الجامعية، الجزائر، 

إتجاهاتوقرارات في حلقة البحث : إسماعيل عبد الفتاح، محمود منصور، البحث اإلعالمي -2

 .العلمي الصحفي واإلعالمي، ديوان المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، دون تاريخ

 .2000، 2المي عالء عبد الرزاق، تكنولوجيا المعلومات، دار المنهج للطباعة، عمان، طالس -3

الفرجاني عبد العظيم، التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التربية، دار الغريب للطباعة والنشر  -4

 .1997والتوزيع، ب ط، 

، 1زيع، القاهرة، طبدر أحمد أنور، علم المعلومات والمكتبات، دار غريب للطباعة والنشر والتو  -5

1996. 

بشير العالق، نظريات اإلتصال مدخل متكامل، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،   -6

2012. 

، دار الثقافة "مفاهيمه، أدواته، طرقه اإلحصائية"جودت عزت عطوي، أساليب البحث العلمي   -7

 .م2009/ه1430، عمان، 1للنشر والتوزيع، ط

 .، مقدمة في اإلتصال الجماهيري، دار الكتب األردني، عمان، ب ط، ب تجون برتينر -8



214 
 

  .2000، 1وائل أبو مغلي، مقدمة إلى األنترنت، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط

 وائل مبارك خضر فضل اهللا، أثر الفايسبوك على المجتمع، فهرسة المكتبة الوطنية،  -9     

 .2012، 1السودان، ط

زيتون كمال عبد الحميد، تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واإلتصاالت، عالم   -10

 .2002، 2الكتب القاهرة، ط

حسين عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، اإلتصال ونظرياته المعاصرة، الدار المصرية   -11

 .2001، القاهرة، 2اللبنانية، ط

المعاصرة، الدار المصرية  حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، اإلتصال ونظرياته  -12

 .2008/ ه1429، القاهرة، 7اللبنانية، ط

، 2حسن عماد مكاوي، نظريات اإلعالم، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط  -13

2012 . 

طلعت إبراهيم لطفي، أساليب وأدوات البحث اإلجتماعي، درا الغريب للطباعة والنشر   -14

 .1995والتوزيع، 

، أساليب البحث العلمي، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، كامل محمد المغربي  -15

 .2002، عمان، 1ط

ماجد بوشلبي، يوسف عيدابي، ثقافة األنترنت وأثرها على الشباب، إصدرات دار الثقافة   -16

 .م2006/ه1427، 1واإلعالم، اإلمارات العربية المتحدة، ط

جتماعية، دار المعرفة الجامعية، محمد سيد فهمي، تكنولوجيا اإلتصال في الخدمة اإل  -17

 .1995اإلسكندرية، 

محمد على يوسف، إستخدام الوسائط المتعددة في التعليم، المؤتمر العربي األول  -18

 .2005أفريل، 21-17إلستشراف مستقبل التعليم،من 

في عصر العولمة، دار الصفاء للنشر  محمد النبوي، محمد علي، إدمان األنترنت  -19

 .2010/ه1431، 1والتوزيع، عمان، ط



215 
 

فؤاد النمر، أساليب االتصال اإلجتماعي، المعهد العالي للخدمة محمد صبري    -20

 .1999اإلجتماعية، اإلسكندرية،

المعلومات، ان، االتصال واالعالم وتكنولوجيا سامية محمد جابر ونعمات أحمد عثم  -21

 .2003امعية،االسكندرية، دار المعرفة الج

كمال عبد الرؤوف، : سندرابول، ملفين ديلفر وروكيش، نظريات وسائل اإلعالم، تر  -22

 .1993الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، ب ط، 

سوسيولوجيا االعالم في مجتمعات : عبد اهللا الطويرقي، صحافة المجتمع الجماهيري  -23

 .1997، 1الجماهير، مكتب العبيكان، ط

عبد الباسط عبد الوهاب، إستخدام تكنولوجيا اإلتصال في اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني،   -24

 .2005المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 

عدنان زهران مضر، عدنان زهران عمر، التعليم عن طريق األنترنت، دار زهران للنشر   -25

 .2003والتوزيع، عمان، 

وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم، دار عليان ربحي مصطفى، عبده الدبس محمد،  -26

 2003، 2الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط

عمار بوحوش، محمد محمد الذبيبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،  -27

 .1999، الجزائر، 2ديوان المطبوعات الجامعية، ط

، عالم فؤادة عبد المنعم البكري، االتصال الشخصي في عصر تكنولوجيا االتصال  -28

 /.2002/ه1423، 1الكتب، القاهرة، ط

فهيم مصطفى، مدرسة المستقبل ومجاالت التعليم عن بعد، دار الفكر العربي، القاهرة،   -29

 .2005، 1ط

، 1مفاهيمه، نظرياته، وسائله، درا الفجر للنشر والتوزيع، ط: فضيل دليو، االتصال  -30

 .2003القاهرة، 



216 
 

المفاهيم األساسية والوظائف : م واإلتصالرحيمة الطيب عيساني، مدخل إلى اإلعال  -31

 .1429/2008، 1الجديدة في عصر العولمة اإلعالمية، عالم الكتب الحديث، األردن، ط

خيري خليلي الجميلي، االتصال ووسائله في المجتمع الحديث، المكتب العلمي   -32

  .للكمبيوتر والنشر والتوزيع، االسكندرية، ب ط، ب ت

  

  :رسائل جامعية -ج

  

إستطالعية السعيد بومعيزة، أثر وسائل اإلعالم على سلوكيات والقيم لدى الشباب، دراسة  -1

دكتوراه، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، بمنطقة البليدة، رسالة 

2004/2005. 

بورحلة سليمان، اثر إستخدام األنترنت على إتجاهات الطلبة الجامعين وسلوكياتهم، دراسة  -2

  .2007/2008رسالة ماجستير، قسم علوم اإلعالم واإلتصال، جامعة الجزائر، ميدانية، 

محمد محمد الحسانين، بعض المتغيرات النفسية المرتبطة باإلتصال التفاعلي لدى بعض  -3

  .1989، قسم علم النفس، جامعة طانطا، كلية األدب، )دراسة إستطالعية(طالب الجامعة 

باب في ظل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم مليكة هارون، االتصال في أوساط الش -4

واإلتصال، دراسة ميدانية تحليلية على عينة من شباب والية تبازة، رسالة ماجستير، قسم 

  .2004/2005علوم اإلعالم واإلتصال، جامعة الجزائر، 

عبد الحميد بلعباس، إتاحة وٕاستخدام مصادر المعلومات اإللكترونية، دراسة إلستخدام  -5

علومات من قبل طلبة الدراسات العليا بالمكتبة الجامعية محمد بوضياف، مذكرة مصادر الم

  .2005/2006لنيل شهادة ماجستير، قسم علم المكتبات والتوثيق، جامعة المسيلة، 

  

  

  



217 
 

  

  

  :مجالت -د

  

أبو زيد أحمد، البحث عن ما بعد الحداثة، مجلة العربي، وزارة اإلعالم الكوتية، عدد  -1

  .2001، جانفي 506

شطاح محمد، البث التلفزيوني بواسطة األقمار الصناعية والتكنولوجيات الجديدة، المجلة  -2

- جوان -جانفي 15الجزائرية لإلتصال، معهد علوم اإلعالم واالتصال، الجزائر، العدد 

1997.  

  

  :مراجع باللغة الفرنسية*

 

1- Bernard Lamizat,  Ahmed Silem, Dictionnaire Encyclopédique des 

sciences d information et de la communication, edition fellipses, paris, 

1997 . 

2- Cloude Jean Bertrand, media introduction a la presse la radio et la 

télévision, ED ellipses, paris, 1999.   

-  3- Francis balle, media et société ,édition Montchrestien,10eme 

edition, paris, 2001. 

 4 - Fréderic barbier, Catherine bertho lavenir,  histoire des medias, 2 

émi ed, edition Armand Colin, Paris, 2000. 

5- Romain Rissoan, les réseaux sociaux «facebook, twitter, linkedln, 

viadeo, Google + comprendre et maitriser ces nouveaux outils de 

communication », copyright, Edition ENI, France. 

 

 

 

 



218 
 

 

 

 

 

 

  :�وا�� إ���رو���*
 
 

1-http ://www.mas2020.net/showthread-php 

2-http://dreang.looxs.com/t118-topic. 

3-http ://ahmedsat 34 ahlamontada.com/t392. 

4-http://sdew.maktoobblog.com/. 

5-http://www.djazairess.com. 

6-http://www.alrai.com. 

7-http://www.qou.edu/newsletter/no-1/facebook.jsp. 

8-http://www.khayma.com. 

 9 -http://bokraonline.com.top-10arab-countries-in the use of 

facebook.mihab ahmed. 

 

 

 

  

  

  

   

  



210 

 

  :خاتمة

ة هائلة في عالم الكمبيوتر واالتصال إذ تجتمع فيها كل ن اكتشاف اإلنترنت كان بمثابة ثور إ    

قدرات وٕامكانات االختراعات السابقة، وقد تطلب تحقيق هذا اإلنجاز تضافر جهود أعداد كبيرة 

ذلك من العلماء والتكنولوجيين والباحثين ورجال الصناعة والحكومات وروعي في تحقيق 

البعد التكنولوجي المتمثل في ثورة تكنولوجيا : االسترشاد بأربعة أبعاد متفاعلة، بالرغم من تمايزها

المعلومات واالتصال، والتقدم الكبير الذي أحرزه البحث العلمي في هذه المجالت الواسعة 

ماعي الخاص والمتعددة، البعد التنظيمي اإلداري المتعلق بأسلوب إدارة اإلنترنت، البعد االجت

بتقوية وتوطيد العالقات بين مختلف األطراف، البعد التجاري الذي يستهدف تسويق نتائج 

  .البحث والمعلومات والبرمجيات

لقد أصبحت اإلنترنت بفضل تطوراتها مكتب بريد وسوقا تجارية ومكتبة ومخزن برمجيات     

ي وعلمي بين الفئات ووسيلة تعليم وتثقيف، وثراءه صحف و مجالت، ومركز حوار فكر 

المختلفة في عدة أماكن من العالم، كل ذلك باستخدام النص الكتابي، والصوري أو ما يسمى 

  .باألوساط المتعددة

فهي وسيلة لقت رواجا واسعا في مختلف مجالت الحياة، إذ فرضت نفسها في الميدان     

معطيات والبيانات العلمية الفكري في كونها شبكة معلوماتية ضخمة تحوي على كم هائل من ال

وهذا ما أتاح لجميع المستفيدين الوصول اإللكتروني الخالي من أي عوائق أو قيود لإلنتاج 

الفكري كما سهل على العلماء عملية نشر أبحاثهم ومؤلفاتهم العلمية دون مقابل مادي حبا في 

يئة الظروف المالئمة التي العلم وهذا ما حقق التواصل العلمي وٕاثراء الحوار بين الباحثين وته

  .من شأنها أن تسهم في التقدم العلمي

وفي اآلونة األخيرة ظهر ما يسمى بالمواقع االجتماعية التي أعطت لإلنترنت بعدا     

و ، وهي عبارة عن شبكات تفاعلية تسمح للناس بالتفاعل حول فكرة أو موضوع أاسوسيولوجي

ت على زيادة اإلقبال عليها ومن خالل دراستنا االنترن هدف معين، وهذا ما شجع مستخدمي
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جامعيين على إحدى هذه حاولنا أن نسلط الضوء على مدى إقبال كل من األساتذة والطلبة ال

وهو موقع الفايسبوك االجتماعي ولقد توصلنا من خالل دراستنا الميدانية إلى نتائج  المواقع أال

لموقع وهم األكثر ارتباطا به وهذا يعود لكونهم تثبت بأن الطلبة هم األكثر إقباال على  هذا ا

شباب لديهم فضول في إكتشاف العالم اإلفتراضى ويلجأون في أغلب األحيان إلى استخدام 

الفايسبوك للحصول على حاجات لم يشبعها الواقع الحقيقي لهم والمتمثلة في التسلية وتكوين 

م هروبا من المشاكل االجتماعية عالقات مختلفة مع مختلف األجناس من كل أنحاء العال

  .واالقتصادية والسياسية التي تغزو واقعهم الحقيقي

لكن موقع الفايسبوك ليس مجرد واقع للتعارف والتواصل مع األصدقاء أو لمعرفة ما يجري     

حولنا في العالم، بل إنه أيضا أداة تعليمية مبهرة وذلك إذا تم استخدامه بفعالية إذ يمكن 

استعماله من أجل تسهيل التواصل ودمج الطلبة في أنشطة فعالة تختلف عن أساليب لألساتذة 

التدريس التقليدية، أيضا بهذا األسلوب يتعرف الطالب والشباب على إستخدمات أخرى 

للفايسبوك أكثر فائدة وفاعلية، ويمكن القول أن هناك الكثير من األفكار التي يمكن أن يستفيد 

  .في التخصصات المختلفة لزيادة فعالية التدريس منها المدرس الجامعي

لذا ينبغي على المؤسسات التعليمية أن تعلم طالبها وتربيهم كيف يحسنون استخدام الشبكة     

العنكبوتية وهذا ما يساهم في تغيير نظرتهم إلى التعليم كما يساهم في تغيير نظرتهم إلى أنفسهم 

  . وٕالى حياتهم اإلجتماعية

 


