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 اإلشكالیة -1

ـــى غـــرار المجتمعـــات النامیـــة تحـــوالت علـــى عـــدة مســـتویات  عـــرف المجتمـــع الجزائـــري عل

بفضــل مــا یســمى بسیاســة التنمیــة علــى مــدى العقــود الماضــیة، وكــان مــن المحركــات الرئیســیة 

فــــي هــــذه التحــــوالت عملیــــة اســــتیراد التكنولوجیــــا واألفكــــار االســــتحداثیة بكــــل مــــا تتضــــمنه مــــن 

التـــي كانـــت ترمـــي إلـــى مـــا تـــم اعتبـــاره تحـــدیث المجتمـــع مـــن خـــالل تحویـــل محتویـــات أجنبیـــة و 

البنیــات االقتصــادیة واالجتماعیــة والثقافیــة والتــي كــان یعتقــد فیهــا أنهــا تشــكل عائقــا أمــام تنمیــة 

 .مستدامة وٕارساء أخرى بدیلة أكثر مالءمة

ألســر الجزائریــة وبــالموازاة مــع هــذه التحــوالت تــم اســتیراد تكنولوجیــا االنترنیــت وتزویــد ا 

 .بهذه التقنیة ألنها أحد معاییر التصنیف العالمیة للتقدم

ومـن هـذا المنطلـق فـإن األنترنیـت التـي وفـدت ضـمن عملیـات التنمیـة كانـت فـي الواقــع  

قناة لنقل أنماط ذهنیة وسلوكیة مغایرة للسیاق الثقـافي الجزائـري وهـذا األخیـر أدى إلـى احـداث 

القــیم والبنیــات الثقافیــة والســلوكیات علــى مســتوى أفــراد المجتمــع تغییــرات علــى مســتوى أنســاق 

اسـتحداث بـرامج تهـدف إلـى دمـج : الجزائري واألسرة الجزائریـة بشـكل مركـز علـى سـبیل المثـال

امج الــذي اقترحتــه وزارة البریــد نــالمجتمــع الجزائــري ضــمن المجتمــع المعلومــاتي مــن خــالل البر 

الــذي ســعى إلــى  " Ousratik مشــروع أســرتك" 2005وتكنولوجیـات االعــالم واالتصــال ســنة 

 .2010بجهاز كمبیوتر إلى سنة  جزائریة آالف أسرة 10تزوید 

فـــإذا كانـــت االنترنیـــت تتـــیح التقـــارب والتفاعـــل وٕالغـــاء بعـــدي المســـافة والـــزمن إال أنهـــا  

 .تحمل في خصائصها ما یزید من فردیة اإلنسان وتدفعه لالنعزال

 :التالي وعلى هذا نطرح التساؤل 

 ألسرة الجزائریة؟في االسیاق المنزلي تأثیر االنترنیت على هو  ما -

 :ویندرج تحت هذا التساؤل الرئیسي الفرضیات التالیة
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اآلبـــاء واألبنـــاء ف، مـــن قبـــل المســـتخدم الوســـیلة تصـــورعلـــى  اســـتخدام االنترنیـــت یـــؤثر -

 . تصوراتهم ومنه تختلف، ستخداماتاال نفس لیست لهم

تـــأثیر محتمـــل علـــى عالقـــة اآلبـــاء بأبنـــائهم فبإمكانهـــا أن تجمـــع بیـــنهم كمـــا لالنترنیـــت  -

 .بإمكانها أن تفرق بینهم وتشكل فجوة

والمضــامین التــي تــؤثر األنترنیــت فــي األبنــاء مــن خــالل الوقــت الــذي یقضــونه أمامهــا  -

 .فردانیةلدیهم وتنمیة نزعة  واستقاللیة خصوصیةفي تشكیل یتعرضون لها 
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 والمصطلحات المفاهیمتحدید  -2

 األسرة 2-1

 یعكس صورة إجتماعي نتاج أنها كما للفرد، وٕاجتماعي طبیعي وسط أول األسرة تعتبر

 بذلك، هي األخرى إمتازت بالثبات یمتاز المجتمع هذا كان فاذا .فیه تظهر الذي المجتمع

 في وظروفه هذا التغییر نمط وفق األخرى، هي تتغیر متغیر مجتمع في كانت اذا أما

 نسبیا دائمة عن منظمة عبارة" «نیمكوف و "أوكبورن " تعریف حسب واألسرة  .المجتمع

 تعتمد ومتماسكة عالقات قویة هؤالء وتربط بدونهم، أو األطفال مع والزوجة الزوج من تتكون

 " لوك " و "بیرجي "أما »1 .  والمصیر المشترك التبني،  والمصاهرة، الدم أواصر على

 أو الدم و الزواج بروابط معا یرتبطون األشخاص من مجموعة «بأنها  األسرة فیعرفان

 یحافظون و محددة اجتماعیة ألدوار وفقا معا ویتفاعلون واحد سقف تحت ویعیشون التبني،

 داخل بنائیة وحدة تكون اجتماعیة جماعة أي مترلیة، جماعة وهي »2معین ثقافي نمط على

 التفاعل وأشكال تمع،لمجوا للفرد تؤدیها التي الوظائف استمرارها ویضمن تمع،لمجا

 یكون وهنا تمع،لمجا یحددها اجتماعیة أدوارا یشغلون الذین أفرادها بین القائمة االجتماعي

 مجال هو وهذا  (Le Groupe Domestique)المترلیة، الجماعة بمصطلح عنها التعبیر

 .بامتیاز األسرة اجتماع علم

  :أصناف ثالثة إلى األسرة MURDOCK  میردوك قسم

  .واألوالد والزوجة الزوج من تتكون التي  (Famille nucléaire) :النوویة األسرة

  .األقل على نوویتین أسرتین من تتألف التي  (Famille étendue) :الممتدة األسرة- 

 أكثر، أو نوویتین أسرتین من تتكون التي  (Famille polygame) :الزوجات تعدد أسرة- 

 عوائل وكونوا نساء  عدة من تزوج الذي المشترك األب أساسها اجتماعیة عالقات تربطهم

                                                           

 ص ص  ،1981 ،2ط  لبنان، بیروت، والنشر، للطباعة الطلیعة دار والزواج، والقرابة العائلة ،الحسن محمد احسان 1

09-10. 
 ، ص1984القاهرة، النهضة، مكتبة والحضریة، الریفیة األسرة قیم بعض تغییر في الدیني االعالم دور عمر، محمد  2

.242 
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وهناك أسر ذات حاالت استثنائیة فاألسر أحادیة الوالدین بسبب الطالق أو  مترابطة نوویة

  .وفاة أحدهما أو كلیهما وهذا ال یخل بوجود األسرة

  

 ات االجتماعیةالعالق 2-2

رابطة بین شیئین أو ظاهرتین یستلزم تغیر احداهما األخرى، وٕان "هي العالقة " : اصطالحا

مبدأ العالقة هي أحد مبادئ التفكیر ألن العمل الذهني في جملته محاولة ربط طرفین 

 ). أولیاء، أبناء وٕاخوة( أو هي التفاعل المستمر بین األسرة  1"أحدهما باآلخر

بین  االجتماعي التفاعل نموذج " انهأ على االجتماعیة العالقات تعریف یمكنو  

 كما التحلیل السوسیولوجي، وحدات من وحدة أبسط النموذج هذا ویمثل أكثر، أو شخصین

 تكون وقد اآلخر، بسلوك الشخص المسبقة والمعرفة الهادف االتصال على ینطوي أنه

 إقناع یرید الذي السیارة لقائد الحال بالنسبة هو كما - قصیر أمد ذات االجتماعیة العالقة

  -والزوجة الزوج بین كالعالقة - المدى تكون طویلة أو -مخطئا یكن لم بأنه الشرطة رجل

 2"األجل طویلة اجتماعیة عالقة" علیها یطلق الحالة تلك في

 

هو نوع  األسریة بین اآلباء واألبناء، االجتماعیة العالقات هو بحثناوالمقصود في  :إجرائیا

حیث یشیر . تواصلهما معا اعلیة ودرجة التماسك بینهما وحجمالعالقة االجتماعیة التف

التماسك إلى الشعور باالنتماء والوالء واالستعداد لتعضید اآلخرین من األسرة، یتطلب 

كما تتطلب العالقة الجیدة تمضیة  3،في التعبیر لآلخر واإلنصات إلیهتواصال جیدا بمهارة 

                                                           

عبد الفتاح مراد، موسوعة البحث العلمي واعداد الرسائل واألبحاث والمؤلفات، أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجي،   1

 .1217، ص 1998 ط،.مصر، د االسكتدریة،
ص  ،س.ط، د. د اإلسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار االجتماعیة، العلوم مصطلحات في المرجع األساتذة، من نخبة 2

257.  
  .26، ص 2004، 1دالیة  مؤمن، األسرة والعالج األسري، دار السحاب، القاهرة، ط   3
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عالقة إیجابیة  –نوعها : أي أن هناك مستویین في العالقة 1.عا والرعایة والمتعةالوقت م

تواصل وتفاعل كثیفین أو  –وحجمها  -بوجود تواصل ورجع صدى مناسب له أو العكس

 . -ضعیفین

 األنترنیت 2-3

ـــــت لغـــــة  ـــــة كلمـــــة انجلیزیـــــة مشـــــتقة مـــــن  Internetاألنترنی شـــــبكة المعلومـــــات الدولی

“International Network” ویطلق علیها عدة تسمیات منها: 

 .The Netالشبكة  -

 .Wolrd Netالشبكة العالمیة  -

 .The Webالشبكة العنكبوتیة  -

 .The electronic super high wayالطریق اإللكتروني السریع للمعلومات  -

 عبارة عن وهي العامة، التفاعلیة الخدمات أبرز من واحدة االنترنیت تعد :التقني المفهوم

 مـن مسـتخدموها یـتمكن بحیـث بینهـا، فیمـا المتصـلة الحاسـوب أجهـزة مـن هائلـة مجموعـة

 العالم في حواسیب شبكة أكبر تمثل االنترنیت أن والواقع المعلومات، تبادل المشاركة في

 االنترنیـت أن كمـا" بهـا، باالتصـال یرغـب مـن لكـل مفتوحـة وهـي شـبكة اإلطـالق، علـى

 أیضـا االنترنیـت تحتوى وٕانما واألسالك، والحواسیب المعلوماتمن  مجموعة مجرد لیست

 واألسـالك والحواسـیب المعـدات مثـل تعمـل تجعلهـا التـي البـرامج مـن كبیـرة مجموعـة علـى

 2" أیضا والمستخدمین والبرامج والمعلومات

 المعطیات لنقل أنبوب مجرد لیست االنترنیت" :لالنترنیت إعالمي-السوسیو المفهوم 

 القدیم النمط مع قطیعة في عرائضیة أفقیة، اتصال تصاعدیة وسیلة هي بل، االلیكترونیة

 من جزئیا یتحرر المستحدث االتصالي والثقافي فالنمط السیاسي لالتصال والعمودي الخطي
                                                           

مشكالته، دار الفكر العربي، القاهرة، زكریا الشرییني، یسریة صادق، تنشئة الطفل وسبل الوالدین في معاملته ومواجهة  1

 .262، ص 2001، ط.مصر، د
العربیة، عمان،  للتنمیة العربیة المنظمة ودراسات، بحوث :الرقمي واالقتصاد االنترنیت عصر في العالق، التسویق بشیر 2

  .05 ، ص2005، 1ط



 الجانب المنهجي

20 

 

 االجتماعي، الفضاء إلى للعبور االتصال الجماهیریة وسائل تمثله الذي اإلجباري الممر

 جدید شكل أنه بالعكس بل الثغرة تسد هذه ولن االجتماعي الفضاء في ثغرة فتحت فالشبكة

 1"االتصال لممارسة جدیدة وطریقة االتصال من

وسیلة اتصال واسعة االنتشار، تربط بین مجموعة اختیاریة من الحواسیب ، وتتوفر  :"اجرائیا

ولها وظیفة إعالمیة متطورة إذا ما  الخدمات تتعلق بتقدیم المعلومات، على مجموعة من

أحسن استخدامها ألنها تسمح للمشتركین فیها بالتنقل بصورة حرة بین المواقع المسموح فیها، 

بیانات، معلومات، أخبار، صور، صوت، تسجیل فیدیو، برامج (ویتم نقل الملفات من 

اد على حاسوب بین حاسوب وحاسوب آخر دون االعتم...) إذاعیة، تلفزیونیة وحاسوبیة 

مركزي للتوزیع ویستفید منها األفراد والمؤسسات من مستویات ومجاالت مختلفة، وتدار بین 

 2."أعضاء مشاركین فیها

 السیاق المنزلي 2-4

بدأ االهتمام في منتصف الثمانینات ینصب حول االستعماالت األسریة للتلفزیون في دراسة 

، تنطلق هذه الدراسة من فكرة 1986سنة  DAVID Morley)(" دافید مورلي" قامها 

من دراسة  دافید مورليمؤداها بأن الجمهور نشط وفعال في تعرضها للتلفزیون، حیث انتقل 

، وذلك بتوضیح سیرورة عملیة )المستقبلین(إلى دراسته للمشاهدین " المحتوى" الرسائل 

  . المشاهدة في سیاق األسري

تفاعالت بین مختلف أفراد العائلة أمام الشاشة استعمل في دراسة المنهج اإلثنوغرافي ال

عائلة بریطانیة  18شملت الدراسة . الرسائل التلفزیونیة الذي هو الفضاء المنزلي الستقبال

متكونة من شخصین راشدین وطفلین تنتمي إلى الطبقة العاملة ذات مستوى اجتماعي 

العائالت لحظة تعرضهم  هو اكتشاف االختالفات بین "دافید مورلي"وثقافي، وكان هدف 
                                                           

 عظیمي، احمد: ، تر التحدي مواجهة في العربیة والتجمعات األنظمة ،الشمولي االتصال حالة، صدمة بن فؤاد  1

 .43، 44ص الجزائر، ص والتوزیع، للنشر الوطنیة المؤسسة منشورات

 .41، ص 2001، 1المالك ردمان الدناني، الوظیفة اإلعالمیة لشبكة االنترنیت، بیروت، ط  عبد الرحمن  2
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لمشاهدة التلفزیون أي تأثیر عامل الجنس والمستوى التعلیمي واالتجاه األیدیولوجي على 

تعتبر المشاهدة " مورلي"فحسب . امتالك قرار اختیار البرامج لحظة مشاهدة العائلة للتلفزیون

 .التلفزیونیة عملیة یومیة معقدة، تمارس عائلیا، في الفضاء األسري

من المفاهیم الجدیدة للجمهور التي أتى بها تیار ما بعد  مفهوم السیاق المنزلي برویعت

  :الحداثة، ویتمثل فیما یلي

تعتبر االتجاهات الحدیثة في المشاهدة التلفزیونیة كنشاط یومي معقد یجري في السیاق 

ر أن طابع المنزلي ویمارس ضمن العائلة فالتلفزیون تستقبل سیاق بالغ التعقید والقوة، غی

السیاق للتلقي یطرح تساؤالت حول الكیفیة التي تستعمل بها التلفزة في المنزل، حول سلطة 

إن  .إتخاد القرارات المتعلقة باختیار القنوات التلفزیونیة وبرامج التلفزیونیة التي تشاهد األسرة

الذي تستقبل مفهوم السیاق المنزلي یسمح باالهتمام أكثر بمختلف جوانب الظاهرة فاإلطار 

فیه الرسائل اإلعالمیة مع حضور أفراد العائلة داخل الوسط األسري یطرح التساؤالت حول 

الكیفیة التي تتحقق بها عملیة االتصال في هذا السیاق المنزلي، وكیف یتم فیه إدماج 

  .التكنولوجیات المنزلیة وتكیفها مع مستلزمات هذه البیئات

الحدیثة من اإلجابة على هذه التساؤالت في تطویر نموذج حیث تسعى أبحاث التلقي 

لالتصاالت المنزلیة واألخذ بعین االعتبار نشاطات االتصال المتنوعة التي تتعایش في 

وضعیة المشاهدة التلفزیونیة مع االستعماالت األخرى للتكنولوجیات االتصال واإلعالم 

 1.الخ...ادیو، الر  DVD المنزلیة مثل الكمبیوتر أقراص الفیدیو

یعتبر تصفح األنترنیت نشاطا یومیا معقدا یجري في السیاق المنزلي ویمارس ضمن  :اجرائیا

الكیفیة التي تستعمل بها االنترنیت في  :بالسیاق المنزلي لالنترنیتالعائلة، ونقصد 

وكیف یتم ادماج األنترنیت  المنزل، حول سلطة القرار المتعلقة بأوقات االستخدام ومدته

                                                           
1   David Morley, Television, Audiences, and Cultural Studies, London, Routledge, 1992, p 

202. 



 الجانب المنهجي

22 

 

فالفرد كمتلقي هو عضو دینامیكي . وسیلة اتصال منزلیة وتكییفها مع مستلزمات البیئةك

فعال ممارس لنشاط اتصالي في الحیاة الیومیة لألسرة یسعى إلدماج االنترنیت كتكنولوجیا 

 .حتى تصبح جزءا ال یتجزأ من الدینامیكیة الداخلیة وتنظیم الفضاء المنزلي

إلجابة على هذه التساؤالت في تطویر نموذج لالتصاالت المنزلیة هذه الدراسة لحیث تسعى 

 تصفح االنترنیت واألخذ بعین االعتبار نشاطات االتصال المتنوعة التي تتعایش في وضعیة

مع االستعماالت األخرى للتكنولوجیات االتصال واإلعالم المنزلیة مثل المشاهدة التلفزیونیة 

  .الخ...الرادیو، الفیدیو ألعاب

  Individualisationالفردانیة 2-5

 توكوفیلمصطلح حدیث استخدم في بادئ األمر في الترجمة االنجلیزیة لكتاب  

وعلى الرغم  "Tocqueille's Democracy in America –الدیمقراطیة في أمریكا "

حتى  )على األقل(من حداثته إال أن الفكرة التي كلن یتضمنها فكرة قدیمة، ظلت مستهجنة 

وقد أوضح دوركایم أنه في المجتمعات التي ال تتنوع فیها . حركة االصالح البروتستانتي

یرتبط األفراد ببعضهم بعض وفقا لما األدوار االجتماعیة نتیجة التطور البطيء لتقسیم العمل 

بینهم من تشابه، حتى أن كل تأكید على الفردیة في صور غیر عادیة أو مألوفة یعتبر عمال 

ومع أن األدیان السماویة أكدت حتمیة الفرد إال أنها مع  یتفق مع تعالیم الدین واألخالقال 

تقسیم العمل "وقد انتهى دوركایم في كتابه . ذلك أدانت كل المظاهر المتطرفة لتأكید الفردیة

وجدیر . إلى أن الفردیة تنمو مع تقسیم العمل وزیادة التخصص في المجتمع "االجتماعي

نمو االتجاه الفردي في علم االجتماع صاحب تطور مذاهب الحقوق الفردیة في  بالذكر أن

الفلسفة والقانون، مما أدى إلى ذیوع أفكار تنادي بضرورة حمایة الفرد والمحافظة على حقوقه 

 1.وكبح جما وطغیان المجتمع على حریته

                                                           

  .215، ص 2006، ط.، دمعیة، االسكندریةامحمد عاطف غیث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الج  1
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ترنیت ولیس  إن االستخدام الفردي االن: النظر الفیزیائیةمن وجهة  الفردانیةأما 

الجماعي ألن استعمال الحاسوب یكون من طرف شخص واحد وتسمیته باالنجلیزیة تعكس 

 .Personal Computerذلك تماما أي الحاسوب الشخصي 

 بفعـل بعضـها عـن ومنفصـلة منعزلـة جمـاهیر مـن یتكـون فردانیال ينعزالاال  مجتمعوال

 بانشـغاالتهم االهتمـام، االتصـالیة بوسـائله فیهـا فـرد كل یختلي، الحدیثة االتصال تكنولوجیات

 بالقضـایا االهتمـام عنـدهم ویقـل ، " "s’autonomiserغیـر ال ومشـاكلهم الشخصـیة

تقلص رقعــة الحیــاة االجتماعیــة للفــرد بحیــث یهمــل كــ الجمــاعي الحــس ویــنقص الجماعیــة،

ي الترفیهیــة انضــمامه إلــى الجماعــات االجتماعیــة الحقیقیــة المحیطــة بــه كالمشــاركة فــي النــواد

 ).المسجد، األقارب وجماعة األصدقاء(واإلعراض عن الزیارات والخرجات 

ـــة منطقیــــة للتنــــوع واالســــتقاللیة واالنتقــــاء وحریــــة االختیــــار، وبالفعــــل فــــإن  الفردانیــــة هــــي نتیجـ

فاالنفتــاح واالنفجــار اإلعالمــي أدى بــالفرد إلــى اختیــار مــا یهمــه وینســى البــاقي، فأصــبح ینظــر 

لي على أنه األداة التي لطالما حلم بها من أجل إسـقاط الطـابع الجمـاهیري وترقیـة لإلعالم الآل

 1.الفردانیة واالستقاللیة

 االهتمــامو  الحدیثــة االتصــال تكنولوجیــاتهــي ســلوك یعــزل الفــرد بســبب انشــغاله ب :إجرائیــا

 ویـنقص الجماعیـة، بالقضـایا االهتمـام عنـده ویقـل غیـر، ال ومشـاكله الشخصـیة بانشـغاالته

تقلص رقعـــة حیاتـــه االجتماعیـــة بحیـــث یهمـــل انضـــمامه إلـــى الجماعـــات كـــ الجمـــاعي الحـــس

 .االجتماعیة الحقیقیة المحیطة به

 الخصوصیة  2-6

خّصه بالشيء یُخّصه َخّصًا : )لسان العرب(خصص من الفعل : لغةالخصوصیة 

یَصى وخّصَصه  َأْفَرَده : واْختّصهوُخصوصًا وَخُصوِصّیًة وُخُصوِصّیًة، والفتح َأفصح، وِخصِّ
                                                           

1
 Renaud (Isabelle), Cogitations virtuelles : débats et enjeux sociaux sur Internet, Mémoire présenté à la faculté 

des études supérieurs de l’Université Laval, Département d’anthropologie, 1997. (en ligne) 

URL : www.ant.ulaval.ca/mir/cogitation.html 
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ّیًة وخاّصة وَخُصوصّیة  ،ُخُصوِصّیةً ال خاصٌّ بّین: ویقال. به دون غیره وفعلت ذلك بك ِخصِّ

 1.خالُف العاّمة: والخاّصةُ . وُخُصوصّیة

فظ على معلوماته الشخصیة، اهي حق للفرد لیح (Privacy) :الخصوصیة باإلنجلیزیةو 

 .وحیاته الخاصة

الخاصة، في العقود  ، في األصل یشیر إلى نطاق الحیاةالخصوصیةمصطلح  :اصطالحا
 .الشخصیة في السیطرة على البیانات األخیرة تطور على نطاق أوسع، لیضمن الحق

في قدرة الشخص أو مجموعة  الخصوصیة في كثیر من األحیان في المعنى األصلي دفاعیة
معروفة لآلخرین، وباألخص  منع المعلومات المتعلقة به أو بهم لتصبح ،من األشخاص

 2 .المنظمات والمؤسسات، إذا كان الشخص لم یختار طوعا أن یقدم تلك المعلومات

هي قدرة الفرد على التكتم على معلومات ووثائق تتعلق بحیاته وشخصیته، وعدم  :اجرائیا
حیث اكتسبها من خالل  ومنع اآلخرین من االطالع علیها مشاركتها مع أفراد عائلته

 .استخدامه لألنترنیت

 االستقاللیة 2-7

هـي حـق الفـرد فـي أن یسـیر نفسـه -« Le Grand Robert »االسـتقاللیة كمـا عرفهـا 

 3.أي اعتمادا على اختیاراته وقراراته وما یراه مناسبا لنجاحه-اعتمادا على قوانینه الخاصة

فــي األدبیــات التربویــة قــدرة قابلــة ألن تبنــي عبــر جمیــع األنشــطة الیومیــة التــي یقــوم بهــا  وهــي

 .أي أنها كفایة مستعرضة تبنى عبر عدة مجاالت تربویة مختلفة الطفل،

                                                           
1
 16:23: على الساعة 20/05/2013 :زیارة یوم 

http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8

%A9  
سعید الغنمي، مركز دراسات . تر، "معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع"ة طوني بینیت وآخرون، مفاتیح إصطالحیة جدید 2

 . 319، 2010، 1.الوحدة العربیة، بیروت، ط
 

3 http://www.lerobert.com/index.php : 16:29: على الساعة 20/05/2013: زیارة یوم   



 الجانب المنهجي

25 

 

 التي تسیر القواعد من والتنصل االجتماعیة، القیود مختلف من التحرر الستقاللیةا :إجرائیا

 االفتراضیة على بالجماعات واالرتباط المسؤولیات، من واالستقاللیة االجتماعي، النظام

كما أن ظاهرة اللجوء إلى المنزل ألداء وظائف اإلعالن  .وتوجهاتها أفكارها وتبني الشبكة

واالتصال هي أحد مظاهر االستقاللیة المتزایدة وتكون نرجسیة لدى األفراد حیث تترجم 

 .بدل اللجوء إلى األشخاص بلجوئهم إلى االعتماد على االالت
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 الدراسات السابقة -3

 الدراسات األجنبیة 3-1

 Sofia Aslanidou. GEORGE( مینــیكسوجــورج  أســالنیدوصــوفیا  دراســة  -1

Menexes (وقـد المنزلیـة، والتطبیقـات االسـتخدامات :واالنترنیـت الشـباب ":بعنـوان 

 وقـد COMPUTER & EDUCATION"1" بمجلـة 2008 سنة الدراسة ھذه نشرت

 ،سـنة 18-12یتـراوح سـنهم بـین   418تبلغـ الثانویـات تالمیـذ مـن عینـة شـملت

 شـبكة الشـباب لهـاأج مـن یستخدم التي واالستعماالت التطبیقات ھمأ بالدراسة وتناولت

 :إلى الدراسة ھذه وتوصلت االنترنیت،

 .قلیلة بنسبة یتم دراسیة ألغراض المنزل في تیاالنترن استعمال -

 أغلـب أن وجـد حیـث لألفـراد، السوسیواقتصـادیة للمكانـة مؤشـرا تعتبـر تیـاالنترن  -

 .معتبر وعلمي ثقافي مستوى ذات أسر إلى ینتمون المستعملین

 .ةهیترفی ألغراض تیاالنترن لشبكة استخداما أكثر الذكور -

 عالقـة لهـا كانـت مـا بقدر اإلقامة، بمكان عالقة هال تكن لم تیاالنترن استعماالت -

 .لألولیاء والعلمي الثقافي بالمستوى

 سنة في نشرت: (Christopher Sanders) ساندیرز بها كریستوفر قام دراسة  -2

 االجتماعیة العزلة ومشاعر االنترنیت استعمال بین هناك عالقة أن تبین ، 2000

 مع عالقة له كان لالنترنیت الزائد االستعمال أن دراسة أخرى بینت وقد واالكتئاب،

 مع للعائلة، المحلیة االجتماعیة الدائرة حجم ونقص العائلیة، االتصاالت انخفاض

 یشعر الفرد تجعل لالنترنیت االتصالیة والوحدة، فالتقنیات االكتئاب مشاعر زیادة

 الوقت وفي العالم أنحاء كل من مع أشخاص الحدیث إلمكانیة نظرا وانبساط، بمتعة

                                                           
1
 Sofia Aslanidou. GEORGE Menexes.: « youth and internet, uses and practices in the home »COMPUTER & 

EDUCATION,10, 2008, p 1016. 
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 یشعر، أن دون أوقاتا ویقضي في النقاشات یستغرق یجعله ما وهذا المتزامن، اآلني

 .افتراضیة مجتمعات في یدخل و الحقیقي المجتمع عن ینفصل وبالتالي

 Online infidelity in'': بعنوان( Beatriz L.A.Mileham ) بیتریز دراسة  -3

internet chat rooms: an ethnographic exploration''  

 COMPUTER IN HUMAN جلةن مم  23 في الـعدد الدراسة هذه نشرت وقد

BEHAVIOR، عبر تتم التي االجتماعیة التفاعالت طبیعة وتناولت ، 2007ةلسن 

 عالقات عاطفیة، بناء وفي االجتماعي، النسیج تغییر في ودورها الدردشة، منتدیات

 هذه أن وبینت الزوجیة، العالقات على ذلك انعكاسات على الباحثة ركزت وقد

 إحداث في وبالتالي الزوجین، بین الوفاء من التقلیل في كبیر دور لها االتصاالت

 إلى یؤدي مما االجتماعي، النسیج على انعكاسات ذلك ولكل اجتماعیة، عدة مشاكل

 1.كبیر اجتماعي وتفكك  فجوة إحداث

 

 الدراسات العربیة 3-2

 استكشافیة دراسة والمعلومات، اإلعالم مجتمع": بعنوان لعقاب محمد دراسة  -1

 سنة واالتصال اإلعالم علوم قسم الجزائر، بجامعة نوقشت دكتوراه أطروحة ،"لألنترنتیین

.2001 

 التكنولوجیا التي أحدثتها التحوالت طبیعة هي ما  :التالیة اإلشكالیة من الباحث انطلق وقد

 البشري؟ المجتمع على والمعلومات لإلعالم الحدیثة

 سنقتصر النتائج، من مجموعة إلى توصل وقد والوصفي، التاریخي المنهجین على اعتمد و

 :ببحثنا عالقة لها التي تلك ذكر على

 .االلكتروني النقاش مجموعات في یشاركون المبحوثین من 34 % أن الدراسة بینت  -

 .تیاالنترن استخدامهم بعد بالعزلة یشعرون أصبحوا المبحوثین من - 04 % 

                                                           
1 Beatriz L.A.Mileham: « online infidelity in internet chat rooms: an ethnographic exploration“COMPUTER IN 

HUMAN BEHAVIOR 23. (2007) p.11/31.  
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 .أكثر تحررهم تیاالنترن أن یشعرون  - 69.31 %

 .اإلناث من % 44 مقابل % 56 بلغت تیلالنترن المستخدمین الذكور نسبة - 

الحیاة  مناحي كل على أثرت المعلومات تكنولوجیا أن الدراسة بینت فقد العموم على و

 منها تعلق ما خاصة علیها، مختلفة انعكاسات وٕاحداث تغییرها إلى وأدت االجتماعیة،

 1.االنترنیت على االفتراضیة المجتمعات ظهور مع االجتماعیة بالعالقات

 األسرة داخل بالمشاكل االتصال وسائل عالقة :بعنوان الرحمن عبد بن سعد دراسة  -2

 حـدد 2"والمشـاهد التلفزیـون حـول الكویـت فـي "الـرحمن عبـد بـن سـعد" الـدكتور أجـراه بحـث في

 :ومنها التلفزیون بسبب األسرة داخل تقع التي طبیعة المشكالت فیه

 لمشـاهدة التلفزیـون تشـغیل اسـتمرار بسـبب الواحـدة األسـرة أفـراد بـین یقـع الخـالف أن - أ

 .اآلخر البعض یعجب وال البعض یعجب قد ما برامج

 .البرامج بعض مشاهدة منع بسبب واألبناء اآلباء بین الخالف - ب

 قـد أمـور فـي والنقـاش الحـوار وقلـة بعضـهم عـن األسـرة أفـراد انشـغال مشـكلة - ت

 .األسرة من حیاة جزء أحیانا تكون

 والسـیما غیرهـا إلـى واالنتقـال معینـة برامجیـة مـادة اسـتقبال اسـتمرار حـول الخـالف  - ث

 .القنوات وتعددت األقمار الصناعیة بوجود

 

اثر استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة على انماط االتصال ( حنفي نیرمین دراسة  -3

 قسم االذاعة والتلیفزیون كلیة االعالم جامعة القاهرة، :القاهرة .رسالة ماجستیر"االسرى 

ان و  ةاألسر أفراد بین المشتركة الخبرات تقلل الحدیثة االتصال تكنولوجیا أن : 2003)

 التفاهم یصعب ثم ومن ،تیالحمیمیة هى سمة متوسطة الشدة للتفاعل عبر االنترن

 ارتبط قد لإلنترنت الكثیف االستخدام أن كما األسرة، نطاق داخل القیم في واالشتراك

 في الفرد مهارات في یؤثر أنه كما والوحدة، االجتماعیة بالعزلة الشعور من بمجاالت

                                                           

 2001.الجزائر، بجامعة دكتوراه أطروحة لألنترنتیین، استكشافیة دراسة والمعلومات، اإلعالم لعقاب، مجتمع حمدم 1
 .30 ص ، 1988ط،.د الكویتیة، الكویت، اإلعالم وزارة :والمشاهد، التلفزیون الرحمن، عبد بن سعد 2
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 األنشطة لممارسة المتاح والجهد الوقت ویقل وٕادارتها االجتماعیة العالقات إقامة

 1.األخرى االجتماعیة

" 2252"في عرض آراِء نحِو " تنیإنتر بیو "وجاء استطالٌع ُأْجِري من ِقَبل مؤسسة   -4
أنَّ اُألَسر التقلیدیة تواجه ضغوط الحیاة العصریة المتزایدة، باستخدام "أسرة، وَخَلصت إلى 

 .2"الهواتف المحمولة، والبرید اإللكتروني، والرسائل النصیة للبقاء على اتصال
إنَّ التقنیات الحدیثة ساعدْتهم على البقاء على  :ممن َشِملتهم الدراسة% 53وقال   -

 .اتصال مع أقاربهم، الذین تفصلهم عنهم مسافات بعیدة
نت من تفاعالتهم مع َمن یعیشون معهم%: 47وذكر  -  .أنها حسَّ
 .بأن التكنولوجیا الحدیثة لیس لها أي أثر: آخرون% 47وأفاد  - 
   .ةفاُعل بین أفراد األسرأنها أدَّت إلى انخفاض جودة الت%: 2وذكر  - 

على األقل في أحد زوایاها مما یسهل عملیة التحلیل تتقاطع هذه الدراسات مع إشكالیة بحثنا 

ویبعث على وجود عالقة بین المتغیرات المدروسة، سواء من ناحیة استخدام االنترنیت في 

 . المنزل وتأثیراته أو تأثیرات الوسائل التكنولوجیة على األسرة

                                                           

 جامعة جدید،منشورات لعالم .. جدیدة تكنولوجیا : الجدید الدولي اإلعالم المؤتمر أبحاثفي  ، مداخلةنرمین سید حنفى 1

  .168، ص 2009 ابریل 9 -7 البحرین جامعة 20 البحرین طبعة
2

  http://zeee.arabepro.com/t13-topic 
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 نوعیة الدراسة -4

 منهج الدراسة 5-1

هذه الدراسة وصفیة كیفیة، بحیـث  الوصفیة، الدراسات إطار في الحالي البحث یندرج 

فـــي إطـــار األنترنیـــت فـــي المنـــزل بو االتصـــال الفـــردي أ التعـــرضتحلیـــل و تهـــدف إلـــى وصـــف 

مـن خـالل الوقـوف علـى حیثیاتهـا  ،العالقات العائلیة من خالل التفـاعالت التـي تحـدث داخلهـا

كمــا تبحـث فــي األســباب . ثـم تحلیلهــا والكشـف عــن اآلثــار المترتبـة عنهــا ومظــاهر العجـز فیهــا

 .المؤدیة لذلك ومحاولة تقدیم حلول وصیاغة توصیات

 طار البحثإ 5-2

 الزمني 4-2-1

دراسة  :أشهر، وسنقسم هذه المدة إلى قسمین 4استغرق المجال الزمني للدراسة قرابة 

 .نظریة ودراسة میدانیة

وقد اغتنم  2013جوان  3واستمرت إلى غایة  2013بدأت الدراسة النظریة في أواخر فیفري 

الباحث هذه الفترة من أجل تحدید الموضوع وجمع جمیع المفاهیم المرتبطة به، ومدى أهمیة 

بیر من دراسة هذا الموضوع وأیضا عالقته بما هو موجود في أرض الواقع، كذلك جمع كم ك

المراجع والمصادر المرتبطة بهذا الموضوع، وتصنیفها وترتیبها، فمنها مراجع ومصادر 

خصصت للجانب المنهجي وأخرى للجانب النظري ومنها ما خصص من أجل تدعیم الجانب 

 .التطبیقي

وفیها قام الباحث بالمقابالت مع أفراد  2013أما الدراسة المیدانیة كانت طیلة شهر أفریل 

ر، وبعد جمع المادة والقیام بعملیة مراجعتها وصل الباحث إلى مرحلة التفریغ والتحلیل األس

 .والتفسیر النهائي واستخراج النتائج
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 البشري 4-2-2

تشــمل الدراســة كــل مــن األبنــاء ذكــورا كــانوا أو إناثــا حیــث یســتخدمون االنترنیــت فـــي  

ال لهــؤالء األطفــال وتتكــون العینــة المنــزل ثــم األولیــاء، ســواء كــان أب، أم أو قریبــا مربیــا أو كــاف

أولیــاء مــنهم زوجــین اثنــین وأب  06إنــاث و 05ذكــور و  17ابــن  22مبحــوث مــنهم  28مــن 

 .أسر 08وحید وخالة مربیة أي ما مجموعه 

 المكاني 4-2-3

أجریــت الدراســة بمدینــة معســكر وتــم تســجیل المقــابالت علــى فتــرات مختلفــة لكــل عائلــة  

 .وبالقرب من الحاسب اآللي المربوط باالنترنیت داخل البیت

 : الدراسة االستطالعیة 5

ـــل معرفـــــة قابلیــــة الموضــــوع للدراســــة أجریــــت الدراســـــة   كــــأي بحــــث أكــــادیمي ومــــن أجـ

تســــعة أشــــخاص كــــانوا فــــي الوكالــــة التجاریــــة  09علــــى  04/05/2013: االســــتطالعیة یــــوم

ك االنترنیـت، وجهـت لهـم أسـئلة عامـة التصاالت الجزائر بمعسكر من أجل تسدید فاتورة اشترا

عن األنترنیت ومكانتها في حیاتهم وفي المنزل وأثرها على عالقاتهم االسریة في إطـار مقابلـة 

 :غیر موجهة كانت أسئلتها كاآلتي

 -األبناء واألولیاء -كیف هي عالقتك مع أسرتك؟  -

 مدة الحدیث معا؟ لجوء األبناء لطرح األسئلة؟

 لنسبة لك؟ما هي االنترنیت با -

 ما هو تصورك لالنترنیت من خیث االستخدامات؟ -

 اعطني نظرة على االنترنیت عندك في المنزل؟ -

 هل لالنترنیت أثار على االسرة؟ وعلى األبناء؟ -

 هل أحسست تغیرات داخل األسرة؟ هل لالنترنیت دخل فیها؟ -

 ما هي التغیرات التي أحدثتها االنترنیت داخل األسرة؟
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 :اسة كاآلتيوكانت نتائج الدر 

أصبحت الحاجة لالنترنیت شدیدة لدى مستعملیها حیث اعتبرها الغالبیة من  -

 .الضروریات فهي بذلك تحتل مكانة في حیاتهم

أجمع المبحوثین على أن االنترنیت هي وسیلة للبحث بالدرجة األولى ثم أضاف  -

 .آخرون أنها وسیلة للتواصل وٕاقامة عالقات مع الغیر

بهذه التقنیة یصعب من عملیة المراقبة واستعمال هذه التقنیة من قبل إن جهل اآلباء  -

التي تعتبر سالح ذو حدین من حیث االستخدام، كما یطالب  األطفال والمراهقین

األولیاء بوضع آلیات مراقبة وفلترة للشبكة من قبل الدولة في حین تبقى التنشئة 

 .ستخداماالجتماعیة هي العامل المحدد والرقیب على هذا اال

أثرت األنترنیت على العالقات األسریة فمن جهة قلصت مدة التواصل بین أفراد   -

تراجع مدة جلوسهم مع أفراد عائالتهم األسرة الواحدة واللجوء لألسئلة لالستفسار و 

وصلة الرحم، ومن جهة أخرى هي وسیلة اتصال بمن هم بعیدون عنهم  وأصدقائهم

 .كالمقیمین بالخارج

 ومجتمع البحث المعاینة 6

 : مجتمع البحث 6-1

تشـــمل الدراســـة كـــل مـــن األبنـــاء ذكـــورا كـــانوا أو إناثـــا حیـــث یســـتخدمون االنترنیـــت فـــي 

المقیمـین بمدینـة  المنزل ثم األولیاء، سواء كان أب، أم أو قریبا مربیـا أو كـافال لهـؤالء األطفـال

 .معسكر

 المعاینة 6-2

فغیر االحتمالیة ألن اختیـار مفـردات العینـة . غیر االحتمالیة العمدیةتم استعمال المعاینة 

یخضــع لالختیــار الشخصــي الــذي ال یقــوم علــى نظریــات أو المــرتبط بتحقیــق أهــداف الدراســة 
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ــةوتحدیــدا . عالقــات ریاضــیة تحكــم هــذا االختیــار فــإن المعاینــة ســتكون غیــر احتمالیــة  العمدی

وذلـك لمـا یـراه  .أشـهر 6ولمـدة اسـتخدام ال تقـل عـن  بالفعـل تیـاإلنترن شـبكة یسـتخدمون وممن

 .الباحث في مجتمع البحث من سمات وخصائص تخدم أهداف الدراسة

 التقنیة المستعملة 7

المقابلة بما أن الدراسة كیفیة وصفیة تهدف إلى السحب الكیفي فإنه یستلزم استخدام 

ألن المقابلة أداة بحث مباشرة تسمح بتخطي حدود اإلجابة المجردة  كتقنیة لجمع المعطیات،

على األسئلة إلى اإلجابة بحریة أكثر وتعبر عن الرأي الشخصي للمبحوث دون استشارة من 

 .حوله وال التأثر بآراء أخرى

فهذه الدراسة بصدد التعرف على معتقدات وآراء ودوافع المبحوثین وخاصة مشاعرهم، 

ة المرونة في المقابلة هي أهم شيء، إذ تمكن الباحث من تجاوز التحریف كما أن خاصی

اإلجابات واإلجابات الناقصة وشرح األسئلة الغامضة وتوضیح المعاني وكذلك اإلجابة عن 

 .األسئلة كلها

، الثاني االستخدام اتداعوقد ضم دلیل المقابلة ثالثة محاور أساسیة، اشتمل األول على 

كما هو موضح في  السیاق المنزلي لالنترنیتوالثالث على  رنیت في األسرةمكانة األنتعلى 

 .01الملحق 

 والتعابیر الجسدیة رفاتصلرصد بعض التكما تم االستعانة بتقنیة المالحظة البسیطة 

 .توافق التصریحات من عدمها ولو نسبیاالتي من شأنها التعبیر عن 
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 النظریةالخلفیة  8

 مجال في الباحثین جعلت مرحلة إلى تیاالنترن استخدام في الهائل النمو أدى

 االستخدامات نموذجف .بدراستها اهتماماتهم من یزیدون واإلشباعات االستخدامات

 الوسائل هذه باستخدام یبادر والذي االتصال لوسائل المستخدم الفرد على یركز واإلشباعات

 البدائل بین من یختار أنه على إضافة مباشر، بشكل أهدافه على االتصالي سلوكه ویبني

یختار األفراد بوعي وسائل االتصال التي  بمعنى احتیاجاته یشبع لكي یستخدمه ما الوظیفیة

یرغبون في التعرض إلیها، ونوع المضمون الذي یلبي حاجتهم النفسیة واالجتماعیة من خالل 

 .وسائل اإلعالم

 الناس أن ( Palmgreen & Rayburn, 1965 ) ورایبورن بالمجرین من كل ووجد

 :یلي ما إلشباع الكمبیوتر یستخدمون

 .والهروب السعادة االسترخاء، السیطرة، المثال سبیل على :الشخصیة الحاجات -أ

 وتمضیة االجتماعي التفاعل: مثل الوسیلة من تقلیدیاً  إشباعها یمكن التي الحاجات -ب

 .والتسلیة المعلومات واكتساب والعادة الوقت

 السیاق المنزلي لدراسة واإلشباعات االستخدامات مدخل على الحالیة الدراسة اعتمدت لذا

 الظواهر شرح في الهامة النماذج من وهو سیكولوجیاً  اتصالیاً  مدخالً  باعتباره تیلالنترن

 فقد. یتاالنترن وخاصة New Media الحدیثة التكنولوجیة االتصال بوسائل المتعلقة

 تدفعه واجتماعیة، ونفسیة شخصیة دوافع له نشط جمهور وجود النموذج هذا افترض

 إلشباعالتكنولوجیة المنزلیة  الوسائل من غیرها مع تتنافس كوسیلة تیاالنترن الستخدام

 فإن ذلك على وتطبیقاً  الوسائل، تلك استخدام من الجمهور هذا أهداف إطار في احتیاجاته،

 بتأثیر االتصالیة العملیة في ومشاركة نشاط أكثر تیاالنترن مستخدمي جمهور فئات

 في قراره الفرد یتخذ أن نتوقع فإننا وبالتالي الرقمي، االتصال بها یتمیز التي التفاعلیة

 الحاجات تلك إشباع ومدى إشباعها یرید التي بحاجاته كامل وعي عن تیاالنترن استخدام

 .األخرى االتصال بوسائل مقارنة االنترنت استخدام من
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  :شباعات ثالث أهداف رئیسةحقق من منظور االستخدامات واإلتوی

السعي إلى اكتشاف كیف یستخدم األفراد وسائل االتصال، وذلك بالنظر إلى  -

الجمهور النشط الذي یستطیع أن یختار ویستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته 

 .هوتوقعات

ل الذي یحدث نتیجة شرح دوافع التعرض لوسیلة معینة من وسائل االتصال، والتفاع  -

 .ضهذا التعر 

 .التأكید على نتائج استخدام وسائل االتصال بهدف فهم عملیة االتصال الجماهیري -

هذه األهداف الثالثة بمنظور التحلیل الوظیفي من خالل التأكد " آالن روبرت " ویربط

، وتكون  (UNITE) على نمط السلوك الفردي ، حیث یكون الفرد هو وحدة التحلیل

ویكون مالحظة  (STRUCTURE) قات الفرد بمحیطه االجتماعي هي البناءعال

لوسائل االتصال هو األنشطة، وتكون نتائج نمط  همسلوك األفراد عند استخدام

السلوك الفردي في عالقته مع كل من وسائل االتصال والمحتوى واالهتمامات العامة 

 1.فللجماهیر هي الوظائ

                                                           

 .120، ص 1998 ط،.مصر، د مكاوي عماد، االتصال ونظریاته المعاصرة ، الدار المصریة اللبنانیة ، القاهرة، 1
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 صعوبات البحث 9

 :فیما یلي ةثلتممالعدة صعوبات و  عملیة البحثواجهت لقد 

صعوبة التحدید األولي للموضوع بحكم تداخل عدة متغیرات في العملیة التفاعلیة بین   -1

 .وسیلة االنترنیت واألسرة كفضاء بالغ التعقید

قلة الدراسات والبحوث التي تدرس السیاق المنزلي لوسیلة األنترنیت بحكم حداثة   -2

 .الوسیلة

وهي . لتوجه الجدید في أبحاث الجمهور االختیارات المنهجیة اإلثنوغرافیةا یستخدم  -3

في  (Ethnomethodology) تندرج، عموما، فیما أصبح یعرف بالمنهجیة اإلثنوغرافیة

لجمهور وٕاجراء تحریات علمیة حول لدراسات التلقي، والتي تستلزم تحدید إثنوغرافیا 

تستخدم دراسات التلقي لوسائل حیث  بها المتلقونأنظمة التأویل والعملیات التي یقوم 

تقنیة المالحظة بالمشاركة، إال أنه تعذر علینا استعمالها نظرا لمحدودیة زمن االعالم 

البحث، وصعوبة استخدامها داخل الوسط العائلي عامة واألسر المحافظة خاصة بحكم 

تمعات المحلیة أن الدراسة أجریت بمدینة معسكر والمعروف عنها أنها من المج

 .لذلك عوضنا التقنیة بالمقابلة ودعمناها بالمالحظة البسیطة. المحافظة

عدم تمكننا من الحصول على إجابات كافیة من العنصر النسوي، نظرا للعرف السائد   -4

 .بالمنطقة لبعض األسر حیث ال یسمح بمقابلتهن

المبحوثین من خالل  الشح المعلوماتي، حیث القینا صعوبة في استخراج المعلومات من -5

تكرار السؤال مرات عدیدة واإلصرار على المبحوث وتغییر الصیاغة عندما یتعلق األمر 

 .بردود األفعال والتصرفات خاصة بین األبناء و آبائهم

شكل الذي یتناول وسائل قلة المراجع المتعلقة بدراسة األسرة الجزائریة المعاصرة بال -6

كما لم نتحصل على ما یكفي من المراجع التحدید اإلعالم كطرف في مؤثر ونتأثر، 

 .مفهومي السیاق المنزلي والفردانیة
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تتوفر العالقات االنسانیة على درجة بالغة من التعقید حیث یصعب عزل المتغیرات   -7

 .والجزم بتأثیرها أو تأثرها، مما ینعكس على التحلیل واالستنتاجات والنتائج بالضرورة

 محدودیة اإلمكانیات المادیة والمعرفیة للباحث منعت من التوسع واإلسهاب   -8
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 مقدمة

 على تسیطر التي الحدیثة االتصال وسائط أهم من كترونیةاالل االتصال وسائل تعتبر

 به تتمیز لما وذلك، الحالي عصرنا في العالم أنحاء غالبیة في والشعوب، والجماعات األفراد

 ظل في )البصریة والسمعیة المكتوبة( األخرى االتصال الوسائل في تتوفر ال میزات من

 هذه أهم من االنترنیت وتعتبر، واالتصال لإلعالم الحدیثة للتكنولوجیات المتسارع التنامي

 جذب على قدرة من به تتمیز لما وذلك، الوقت نفس في وأخطرها أحدثها من بل الوسائل

 المعارف تقدیم توفر وفنیة تقنیة خصائص على تتوفر إذ شاشتها حول والصغار الكبار

جمع علیه المختصون في إنشاء شبكة أ، وهذا ما السلوكیات وحتى والقیم والمعلومات

المعلومات الدولیة، حیث استطاع اإلنسان أن یلغي المسافات ویختصر الزمن من العالم 

.اإلنسان ورفاهیة العیش وأسالیب الفكر تطور في ساهمت كما ،بوذلك من خالل الحاسو 

 اإلعالم وسائل بین الممیزة االنترنیت مكانة لىع الحدیثة الدراسات بعض وأكدت 

 تحولت وبذلك، خاصة بصفة الشباب حیاة وفي، عامة بصفة األخرى االتصال ووسائل

 المعروفة التقلیدیة المؤسسات منافسة على قادرة االجتماعیة للتنشئة مؤسسة إلى االنترنیت

أضحى من المستحیل في المستقبل البعید التوقع أن بل . وغیرها والمسجد والجامعة كاألسرة

 .بیوت هذا العالم من هذه التكنولوجیامن یخلو بیت 

حیث لم تخلو منها البیوت الجزائریة،  من هذه التكنولوجیاوكما لم تخلو بیوت العالم 

وأحد التكنولوجیات المنزلیة كغیرها أصبحت االنترنیت المنزلیة في المجتمع الجزائري ضرورة 

وكلها كان لها من األثر ما غیر من مالمح ... DVDمن التلفزیون والرادیو وجهاز الفیدیو 

أن  اعتبارا أن العامل التكنولوجي هو أحد مصادر التغیر االجتماعي إذاألسرة الجزائریة، 

مثلما له آثار واسة النطاق في تحدید  ،بناء المجتمع وعالقاته ونظمهانعكاساته مباشرة على 

شكل ووظیفة المجتمع من الناحیة االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة، وٕان كل ذلك مرتبط 
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األجواء ف ،1ارتباطا قویا بالعامل الثقافي الذي یعد جزءا الیتجزأ من النظام الثقافي للمجتمع

من عادات للتصفح لألسرة  تحركفي المحیط االتصالي الم وسیلة االنترنیتالتي خلقتها 

وأوقات ومدة على غرار محتوى الرسائل التي تنتجها أفرزت أنماطا اتصالیة جدیدة من شأنها 

 .عالقات االجتماعیة داخل األسرةالتأثیر في ال

والتأثیر الذي یحدثه استخدام األنترنیت  نترنیتمكانة األ الدراسة إلى معرفة هذه تهدف

الكیفیة التي تتحقق بها و على العالقات االجتماعیة داخل السیاق المنزلي لألسرة الجزائریة 

وتكیفها  عملیة االتصال في هذا السیاق المنزلي، وكیف یتم فیه إدماج التكنولوجیات المنزلیة

ود بخطوط االنترنیت في المنازل واقتناء فالتزاید المستمر للتز . تمع مستلزمات هذه البیئا

الحواسب اآللیة والشخصیة لدلیل على االستخدام المكثف للشبكة العالمیة خاصة اآلونة 

األخیرة حیث احتل هذا االستخدام مكانة في حیاة األفراد الیومیة مما أخذ من وقتهم على 

هذا ... ة حقیقیةحساب أوقات كانت مخصصة في زمان سابق ألعمال وعالقات اجتماعی

التموضع الجدید للعالقات االفتراضیة هو ربط للفرد لعالقات مع جماعة من جهة وعزله عن 

االنعكاسات ثانیة وهنا یكمن الهدف الثاني الذي یكشف عن   جماعة أخرى من جهة

سلوكیات القات االجتماعیة األسریة وعلى االجتماعیة لهذه التقنیة الجدیدة وأثارها على الع

هذه ) جعلها ألیفة(وعلى التحصیل الدراسي، ودور اآلباء في تولیف  ،فراد وخاصة األطفالاأل

 ..التكنولوجیات وتطویرها إلشباع االحتیاجات والترفیه والتقنیة والتعلیمة لمختلف أفراد األسرة

فهذه العملیات االتصالیة بواسطة األنترنیت داخل المجتمع یترتب عنها نتائج تمس بمنظومة 

ة مما من شأنه تغییرها ولذلك تناولناه في اشكالیة بحث تحت لعالقات االجتماعیة األسریا

 ؟ألسرة الجزائریةنترنیت في األ السیاق المنزلي لكیف هو سؤال 

 :قسمت الدراسة إلى ثالثة أقسام رئیسیةفقد 

                                                           

 .58، ص 1993، 1مصر، ط التغیر االجتماعي والتنمیة في الوطن العربي، دار المعرفة الجامعیة،  عادل مختار، 1
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نوعیة الدراسة بكل من  الجانب المنهجي وتضمن اإلشكالیة، تحدید المفاهیم، :القسم األول

، الدراسة االستطالعیة، المعاینة -الزمني، المكاني والبشري-منهج الدراسة وٕاطار البحث 

 .ومجتمع البحث، وكل من التقنیة والنظریة المستعملة وأخیرا صعوبات البحث

 ،ماهیة األنترنیتب وهو الجانب النظري ویضم فصلین نظریین األول معنون :القسم الثاني

وذكر نشأتها وأسباب انتشار الحواسب اآللیة وولوج الشباب إلى عالم االنترنیت  للتعریف بها

أما الفصل  .من تأثیرات على العالقات االجتماعیة للفرد قدمه من خدمات وما تحدثهثم ما ت

 األسرة خصائص التعریف باألسرة ثم لىإ تعرضال خالل من الجزائریة األسرةب الثاني فمعنون

 .الجزائریة األسرة في األساسیة العالقات تحدید األخیر وفي ،هاأفراد ودور ضعیةفو  ائریةالجز 

ئج وهو الجانب التطبیقي إذ یضم كل من تحلیل المقابالت  وتفسیر النتا :القسم الثالث

 .االستنتاج العام، التوصیات وخاتمة
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 الملخص

النترنیت كتكنولوجیا منزلیة مثلها الجدید لتموضع الالدراسة إلى معرفة  هذه هدفت 

داخل األسرة الجزائریة مدخلة تغیرات على مستوى الحیاة األسریة ... مثل التلفزیون والرادیو

 من تفاعالت بین أفراد األسرة من ناحیة العالقات عملنا على الكشف عنها .ككل

في السیاق أخرى األنماط المترتبة عن االستخدام الفردي لالنترنیت ومن ناحیة  وممارسات،

 28أسر من مدینة معسكر داخل بیوتهم ما مجموعه  8حیث قمنا بمقابالت مع . المنزلي

مفردة، وتوصلنا إلى أن االنترنیت وسیلة تكنولوجیة احتلت مكانة في المنزل تصل إلى 

بقیة الوسائل داخل المنزل لدى البعض كالتلفزیون والهاتف  كما أنها تعوض أحیانا الضروریة

الترفیه، البحث واالتصال، حیث تحتل الدردشة االلكترونیة یتهادى استخدامها بین  .والرادیو

ساعات یومیة  10تتراوح مدة تصفح االنترنیت من ساعة على األقل إلى . االستخدام الواسع

هذه المدة سلبا على حجم ونوع العالقات األسریة  وتؤثر. مدرجة البعض في خانة المدمنین

حیث قلصتها وأفقدتها حمیمیتها وكأنها باعدت بین أطراف األسرة من خالل تشكیل للفرد 

 نزعة فردانیة واستقاللیة لدى األبناء عموما وأضعفت عالقتهم بآبائهم لشدة ارتباطهم بها

وتوصلت . عن استخداماتها واالنشغال بهامشكلة فجوة بینهما سببها المدة والمشاكل المترتبة 

التفاعل االجتماعي بین أفراد العینة وبین أیضا الدراسة إلى وجود تأثیر لالنترنیت في نسق 

، كما أقاربهم حیث تراجع عدد زیاراتهم ومعدل صلة أرحامهم وحتى نشاطاتهم االجتماعیة

 .على تحصیل الجامعیین أثرت في التحصیل الدراسي سلبا لألطفال والمراهقین وٕایجابا
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Résumé 

Cette étude visait à découvrir le nouveau positionnement de l'internet 

comme une technologie domestique telle que la télévision et la radio..etc. dans 

la famille algérienne en insérant des changements au niveau de global de la vie 

familiale, dont nous les divulguions du coté des relations entres les membres de 

la famille quoi que ce soit interactions ou pratiques, et d'autre coté les types 

résultants de l'usage individuel de l'internet dans le contexte familiale. Nous 

avons fait des entretiens avec 8 familles de la ville de Mascara dans leurs 

maisons, un total de 28 personne, et nous avons constaté que l'Internet est un 

moyen technologique occupe une niche dans la maison jusqu'à la nécessaire, Il 

est aussi parfois compenser le reste des moyens à l'intérieur de la maison pour 

certaines personnes, comme la télévision, le téléphone et la radio. Son usage se 

balance entre la détente, la recherche et la communication où le chat prend la 

grosse partie. La duré passé sur internet se varie entre un heur au minimum 

jusqu'à 10 heurs quotidiennement en insérant quelques-uns dans la case des 

addicts. Cette durée influence négativement le volume et la qualité des relations 

familiales dont elle le réduite et la faire perdre son charme comme si elle a 

séparé entre le membre de la famille à travers la formation d'une tendance 

d'individualisme et d'une indépendance chez les enfants généralement et affaibli 

leur relation avec leurs parents à cause de leur attachement à l'internet 

concernant la durée, la préoccupation et les problèmes crées par son usage en 

causant un écart entre eux. L'étude a également révélé la présence de l'impact de 

l'Internet sur le système d'interaction sociale entre les interrogés   et leurs 

proches, où le nombre de visites et même les activités sociales ont diminué. Et 

aussi cet impact touche la réussite scolaire négativement pour les enfants et les 

adolescents mais positivement pour les universitaires. 
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 مقدمة

 على تسیطر التي الحدیثة االتصال وسائط أهم من كترونیةاالل االتصال وسائل تعتبر

 به تتمیز لما وذلك، الحالي عصرنا في العالم أنحاء غالبیة في والشعوب، والجماعات األفراد

 ظل في )البصریة والسمعیة المكتوبة( األخرى االتصال الوسائل في تتوفر ال میزات من

 هذه أهم من االنترنیت وتعتبر، واالتصال لإلعالم الحدیثة للتكنولوجیات المتسارع التنامي

 جذب على قدرة من به تتمیز لما وذلك، الوقت نفس في وأخطرها أحدثها من بل الوسائل

 المعارف تقدیم توفر وفنیة تقنیة خصائص على تتوفر إذ شاشتها حول والصغار الكبار

جمع علیه المختصون في إنشاء شبكة أ، وهذا ما السلوكیات وحتى والقیم والمعلومات

المعلومات الدولیة، حیث استطاع اإلنسان أن یلغي المسافات ویختصر الزمن من العالم 

.اإلنسان ورفاهیة العیش وأسالیب الفكر تطور في ساهمت كما ،بوذلك من خالل الحاسو 

 اإلعالم وسائل بین الممیزة االنترنیت مكانة لىع الحدیثة الدراسات بعض وأكدت 

 تحولت وبذلك، خاصة بصفة الشباب حیاة وفي، عامة بصفة األخرى االتصال ووسائل

 المعروفة التقلیدیة المؤسسات منافسة على قادرة االجتماعیة للتنشئة مؤسسة إلى االنترنیت

أضحى من المستحیل في المستقبل البعید التوقع أن بل . وغیرها والمسجد والجامعة كاألسرة

 .بیوت هذا العالم من هذه التكنولوجیامن یخلو بیت 

حیث لم تخلو منها البیوت الجزائریة،  من هذه التكنولوجیاوكما لم تخلو بیوت العالم 

وأحد التكنولوجیات المنزلیة كغیرها أصبحت االنترنیت المنزلیة في المجتمع الجزائري ضرورة 

وكلها كان لها من األثر ما غیر من مالمح ... DVDمن التلفزیون والرادیو وجهاز الفیدیو 

أن  اعتبارا أن العامل التكنولوجي هو أحد مصادر التغیر االجتماعي إذاألسرة الجزائریة، 

مثلما له آثار واسة النطاق في تحدید  ،بناء المجتمع وعالقاته ونظمهانعكاساته مباشرة على 

شكل ووظیفة المجتمع من الناحیة االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة، وٕان كل ذلك مرتبط 
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األجواء ف ،1ارتباطا قویا بالعامل الثقافي الذي یعد جزءا الیتجزأ من النظام الثقافي للمجتمع

من عادات للتصفح لألسرة  تحركفي المحیط االتصالي الم وسیلة االنترنیتالتي خلقتها 

وأوقات ومدة على غرار محتوى الرسائل التي تنتجها أفرزت أنماطا اتصالیة جدیدة من شأنها 

 .عالقات االجتماعیة داخل األسرةالتأثیر في ال

والتأثیر الذي یحدثه استخدام األنترنیت  نترنیتمكانة األ الدراسة إلى معرفة هذه تهدف

الكیفیة التي تتحقق بها و على العالقات االجتماعیة داخل السیاق المنزلي لألسرة الجزائریة 

وتكیفها  عملیة االتصال في هذا السیاق المنزلي، وكیف یتم فیه إدماج التكنولوجیات المنزلیة

ود بخطوط االنترنیت في المنازل واقتناء فالتزاید المستمر للتز . تمع مستلزمات هذه البیئا

الحواسب اآللیة والشخصیة لدلیل على االستخدام المكثف للشبكة العالمیة خاصة اآلونة 

األخیرة حیث احتل هذا االستخدام مكانة في حیاة األفراد الیومیة مما أخذ من وقتهم على 

هذا ... ة حقیقیةحساب أوقات كانت مخصصة في زمان سابق ألعمال وعالقات اجتماعی

التموضع الجدید للعالقات االفتراضیة هو ربط للفرد لعالقات مع جماعة من جهة وعزله عن 

االنعكاسات ثانیة وهنا یكمن الهدف الثاني الذي یكشف عن   جماعة أخرى من جهة

سلوكیات القات االجتماعیة األسریة وعلى االجتماعیة لهذه التقنیة الجدیدة وأثارها على الع

هذه ) جعلها ألیفة(وعلى التحصیل الدراسي، ودور اآلباء في تولیف  ،فراد وخاصة األطفالاأل

 ..التكنولوجیات وتطویرها إلشباع االحتیاجات والترفیه والتقنیة والتعلیمة لمختلف أفراد األسرة

فهذه العملیات االتصالیة بواسطة األنترنیت داخل المجتمع یترتب عنها نتائج تمس بمنظومة 

ة مما من شأنه تغییرها ولذلك تناولناه في اشكالیة بحث تحت لعالقات االجتماعیة األسریا

 ؟ألسرة الجزائریةنترنیت في األ السیاق المنزلي لكیف هو سؤال 

 :قسمت الدراسة إلى ثالثة أقسام رئیسیةفقد 

                                                           
 .58، ص 1993، 1مصر، ط التغیر االجتماعي والتنمیة في الوطن العربي، دار المعرفة الجامعیة،  عادل مختار، 1
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نوعیة الدراسة بكل من  الجانب المنهجي وتضمن اإلشكالیة، تحدید المفاهیم، :القسم األول

، الدراسة االستطالعیة، المعاینة -الزمني، المكاني والبشري-منهج الدراسة وٕاطار البحث 

 .ومجتمع البحث، وكل من التقنیة والنظریة المستعملة وأخیرا صعوبات البحث

 ،ماهیة األنترنیتب وهو الجانب النظري ویضم فصلین نظریین األول معنون :القسم الثاني

وذكر نشأتها وأسباب انتشار الحواسب اآللیة وولوج الشباب إلى عالم االنترنیت  للتعریف بها

أما الفصل  .من تأثیرات على العالقات االجتماعیة للفرد قدمه من خدمات وما تحدثهثم ما ت

 األسرة خصائص التعریف باألسرة ثم لىإ تعرضال خالل من الجزائریة األسرةب الثاني فمعنون

 .الجزائریة األسرة في األساسیة العالقات تحدید األخیر وفي ،هاأفراد ودور ضعیةفو  ائریةالجز 

ئج وهو الجانب التطبیقي إذ یضم كل من تحلیل المقابالت  وتفسیر النتا :القسم الثالث

 .االستنتاج العام، التوصیات وخاتمة
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 اإلشكالیة-1

عرف المجتمع الجزائري على غرار المجتمعات النامیة تحـوالت هامـة علـى عـدة مسـتویات 

بفضــل مــا یســمى بسیاســة التنمیــة علــى مــدى العقــود الماضــیة، وكــان مــن المحركــات الرئیســیة 

فــــي هــــذه التحــــوالت عملیــــة اســــتیراد التكنولوجیــــا واألفكــــار االســــتحداثیة بكــــل مــــا تتضــــمنه مــــن 

یـــة والتـــي كانـــت ترمـــي إلـــى مـــا تـــم اعتبـــاره تحـــدیث المجتمـــع مـــن خـــالل تحویـــل محتویـــات أجنب

البنیــات االقتصــادیة واالجتماعیــة والثقافیــة والتــي كــان یعتقــد فیهــا أنهــا تشــكل عائقــا أمــام تنمیــة 

 .مستدامة وٕارساء أخرى بدیلة أكثر مالءمة

یــد األســر الجزائریــة وبــالموازاة مــع هــذه التحــوالت تــم اســتیراد تكنولوجیــا االنترنیــت وتزو  

 .بهذه التقنیة ألنها أحد معاییر التصنیف العالمیة للتقدم

ومـن هـذا المنطلـق فـإن األنترنیـت التـي وفـدت ضـمن عملیـات التنمیـة كانـت فـي الواقــع  

قناة لنقل أنماط ذهنیة وسلوكیة مغایرة للسیاق الثقـافي الجزائـري وهـذا األخیـر أدى إلـى احـداث 

ســاق القــیم والبنیــات الثقافیــة والســلوكیات علــى مســتوى أفــراد المجتمــع تغییــرات علــى مســتوى أن

اسـتحداث بـرامج تهـدف إلـى دمـج : الجزائري واألسرة الجزائریـة بشـكل مركـز علـى سـبیل المثـال

امج الــذي اقترحتــه وزارة البریــد نــالمجتمــع الجزائــري ضــمن المجتمــع المعلومــاتي مــن خــالل البر 

الــذي ســعى إلــى  " Ousratik مشــروع أســرتك" 2005ســنة وتكنولوجیـات االعــالم واالتصــال 

 .2010بجهاز كمبیوتر إلى سنة  جزائریة آالف أسرة 10تزوید 

فـــإذا كانـــت االنترنیـــت تتـــیح التقـــارب والتفاعـــل وٕالغـــاء بعـــدي المســـافة والـــزمن إال أنهـــا  

 .تحمل في خصائصها ما یزید من فردیة اإلنسان وتدفعه لالنعزال

 :ساؤل التاليوعلى هذا نطرح الت 

 ألسرة الجزائریة؟نترنیت في األ السیاق المنزلي لكیف هو  -

 :ویندرج تحت هذا التساؤل الرئیسي الفرضیات التالیة

اآلبـــاء واألبنـــاء ف، مـــن قبـــل المســـتخدم الوســـیلة تصـــورعلـــى  اســـتخدام االنترنیـــت یـــؤثر -

 . تصوراتهم ومنه تختلف، ستخداماتاال نفس لیست لهم
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محتمـــل علـــى عالقـــة اآلبـــاء بأبنـــائهم فبإمكانهـــا أن تجمـــع بیـــنهم كمـــا لالنترنیـــت تـــأثیر  -

 .بإمكانها أن تفرق بینهم وتشكل فجوة

والمضــامین التــي تــؤثر األنترنیــت فــي األبنــاء مــن خــالل الوقــت الــذي یقضــونه أمامهــا  -

 .فردانیةلدیهم وتنمیة نزعة  واستقاللیة خصوصیةفي تشكیل یتعرضون لها 
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 والمصطلحات المفاهیمتحدید  -2

 األسرة 2-1

 یعكس صورة إجتماعي نتاج أنها كما للفرد، وٕاجتماعي طبیعي وسط أول األسرة تعتبر

 بذلك، هي األخرى إمتازت بالثبات یمتاز المجتمع هذا كان فاذا .فیه تظهر الذي المجتمع

 في وظروفه هذا التغییر نمط وفق األخرى، هي تتغیر متغیر مجتمع في كانت اذا أما

 نسبیا دائمة عن منظمة عبارة" «نیمكوف و "أوكبورن " تعریف حسب واألسرة  .المجتمع

 تعتمد ومتماسكة عالقات قویة هؤالء وتربط بدونهم، أو األطفال مع والزوجة الزوج من تتكون

 " لوك " و "بیرجي "أما »1 .  والمصیر المشترك التبني،  والمصاهرة، الدم أواصر على

 أو الدم و الزواج بروابط معا یرتبطون األشخاص من مجموعة «بأنها  األسرة فیعرفان

 یحافظون و محددة اجتماعیة ألدوار وفقا معا ویتفاعلون واحد سقف تحت ویعیشون التبني،

 داخل بنائیة وحدة تكون اجتماعیة جماعة أي مترلیة، جماعة وهي »2معین ثقافي نمط على

 التفاعل وأشكال تمع،لمجوا للفرد تؤدیها التي الوظائف استمرارها ویضمن تمع،لمجا

 یكون وهنا تمع،لمجا یحددها اجتماعیة أدوارا یشغلون الذین أفرادها بین القائمة االجتماعي

 مجال هو وهذا  (Le Groupe Domestique)المترلیة، الجماعة بمصطلح عنها التعبیر

 .بامتیاز األسرة اجتماع علم

  :أصناف ثالثة إلى األسرة MURDOCK  میردوك قسم

  .واألوالد والزوجة الزوج من تتكون التي  (Famille nucléaire) :النوویة األسرة

  .األقل على نوویتین أسرتین من تتألف التي  (Famille étendue) :الممتدة األسرة- 

 أكثر، أو نوویتین أسرتین من تتكون التي  (Famille polygame) :الزوجات تعدد أسرة- 

 عوائل وكونوا نساء  عدة من تزوج الذي المشترك األب أساسها اجتماعیة عالقات تربطهم

                                                           
 ص ص  ،1981 ،2ط  لبنان، بیروت، والنشر، للطباعة الطلیعة دار والزواج، والقرابة العائلة ،الحسن محمد احسان 1

09-10. 
 ، ص1984القاهرة، النهضة، مكتبة والحضریة، الریفیة األسرة قیم بعض تغییر في الدیني االعالم دور عمر، محمد  2

.242 
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وهناك أسر ذات حاالت استثنائیة فاألسر أحادیة الوالدین بسبب الطالق أو  مترابطة نوویة

  .وفاة أحدهما أو كلیهما وهذا ال یخل بوجود األسرة

  

 ات االجتماعیةالعالق 2-2

رابطة بین شیئین أو ظاهرتین یستلزم تغیر احداهما األخرى، وٕان "هي العالقة " : اصطالحا

مبدأ العالقة هي أحد مبادئ التفكیر ألن العمل الذهني في جملته محاولة ربط طرفین 

 ). أولیاء، أبناء وٕاخوة( أو هي التفاعل المستمر بین األسرة  1"أحدهما باآلخر

بین  االجتماعي التفاعل نموذج " انهأ على االجتماعیة العالقات تعریف یمكنو  

 كما التحلیل السوسیولوجي، وحدات من وحدة أبسط النموذج هذا ویمثل أكثر، أو شخصین

 تكون وقد اآلخر، بسلوك الشخص المسبقة والمعرفة الهادف االتصال على ینطوي أنه

 إقناع یرید الذي السیارة لقائد الحال بالنسبة هو كما - قصیر أمد ذات االجتماعیة العالقة

  -والزوجة الزوج بین كالعالقة - المدى تكون طویلة أو -مخطئا یكن لم بأنه الشرطة رجل

 2"األجل طویلة اجتماعیة عالقة" علیها یطلق الحالة تلك في

 

هو نوع  األسریة بین اآلباء واألبناء، االجتماعیة العالقات هو بحثناوالمقصود في  :إجرائیا

حیث یشیر . تواصلهما معا اعلیة ودرجة التماسك بینهما وحجمالعالقة االجتماعیة التف

التماسك إلى الشعور باالنتماء والوالء واالستعداد لتعضید اآلخرین من األسرة، یتطلب 

كما تتطلب العالقة الجیدة تمضیة  3،في التعبیر لآلخر واإلنصات إلیهتواصال جیدا بمهارة 

                                                           
عبد الفتاح مراد، موسوعة البحث العلمي واعداد الرسائل واألبحاث والمؤلفات، أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجي،   1

 .1217، ص 1998 ط،.مصر، د االسكتدریة،
ص  ،س.ط، د. د اإلسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار االجتماعیة، العلوم مصطلحات في المرجع األساتذة، من نخبة 2

257.  
  .26، ص 2004، 1دالیة  مؤمن، األسرة والعالج األسري، دار السحاب، القاهرة، ط   3
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عالقة إیجابیة  –نوعها : أي أن هناك مستویین في العالقة 1.معا والرعایة والمتعةالوقت 

تواصل وتفاعل كثیفین أو  –وحجمها  -بوجود تواصل ورجع صدى مناسب له أو العكس

 . -ضعیفین

 األنترنیت 2-3

ـــــت لغـــــة  ـــــة كلمـــــة انجلیزیـــــة مشـــــتقة مـــــن  Internetاألنترنی شـــــبكة المعلومـــــات الدولی

“International Network” ویطلق علیها عدة تسمیات منها: 

 .The Netالشبكة  -

 .Wolrd Netالشبكة العالمیة  -

 .The Webالشبكة العنكبوتیة  -

 .The electronic super high wayالطریق اإللكتروني السریع للمعلومات  -

 عبارة عن وهي العامة، التفاعلیة الخدمات أبرز من واحدة االنترنیت تعد :التقني المفهوم

 مـن مسـتخدموها یـتمكن بحیـث بینهـا، فیمـا المتصـلة الحاسـوب أجهـزة مـن هائلـة مجموعـة

 العالم في حواسیب شبكة أكبر تمثل االنترنیت أن والواقع المعلومات، تبادل المشاركة في

 االنترنیـت أن كمـا" بهـا، باالتصـال یرغـب مـن لكـل مفتوحـة وهـي شـبكة اإلطـالق، علـى

 أیضـا االنترنیـت تحتوى وٕانما واألسالك، والحواسیب المعلوماتمن  مجموعة مجرد لیست

 واألسـالك والحواسـیب المعـدات مثـل تعمـل تجعلهـا التـي البـرامج مـن كبیـرة مجموعـة علـى

 2" أیضا والمستخدمین والبرامج والمعلومات

 المعطیات لنقل أنبوب مجرد لیست االنترنیت" :لالنترنیت إعالمي-السوسیو المفهوم 

 القدیم النمط مع قطیعة في عرائضیة أفقیة، اتصال تصاعدیة وسیلة هي بل، االلیكترونیة

 من جزئیا یتحرر المستحدث االتصالي والثقافي فالنمط السیاسي لالتصال والعمودي الخطي

                                                           
تنشئة الطفل وسبل الوالدین في معاملته ومواجهة مشكالته، دار الفكر العربي، القاهرة،  زكریا الشرییني، یسریة صادق، 1

 .262، ص 2001، ط.مصر، د
العربیة، عمان،  للتنمیة العربیة المنظمة ودراسات، بحوث :الرقمي واالقتصاد االنترنیت عصر في العالق، التسویق بشیر 2

  .05 ، ص2005، 1ط
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 االجتماعي، الفضاء إلى للعبور االتصال الجماهیریة وسائل تمثله الذي اإلجباري الممر

 جدید شكل أنه بالعكس بل الثغرة تسد هذه ولن االجتماعي الفضاء في ثغرة فتحت فالشبكة

 1"االتصال لممارسة جدیدة وطریقة االتصال من

وسیلة اتصال واسعة االنتشار، تربط بین مجموعة اختیاریة من الحواسیب ، وتتوفر  :"اجرائیا

ولها وظیفة إعالمیة متطورة إذا ما  الخدمات تتعلق بتقدیم المعلومات، على مجموعة من

أحسن استخدامها ألنها تسمح للمشتركین فیها بالتنقل بصورة حرة بین المواقع المسموح فیها، 

بیانات، معلومات، أخبار، صور، صوت، تسجیل فیدیو، برامج (ویتم نقل الملفات من 

اد على حاسوب بین حاسوب وحاسوب آخر دون االعتم...) إذاعیة، تلفزیونیة وحاسوبیة 

مركزي للتوزیع ویستفید منها األفراد والمؤسسات من مستویات ومجاالت مختلفة، وتدار بین 

 2."أعضاء مشاركین فیها

 السیاق المنزلي 2-4

بدأ االهتمام في منتصف الثمانینات ینصب حول االستعماالت األسریة للتلفزیون في دراسة 

، تنطلق هذه الدراسة من فكرة 1986سنة  DAVID Morley)(" دافید مورلي" قامها 

من دراسة  دافید مورليمؤداها بأن الجمهور نشط وفعال في تعرضها للتلفزیون، حیث انتقل 

، وذلك بتوضیح سیرورة عملیة )المستقبلین(إلى دراسته للمشاهدین " المحتوى" الرسائل 

  . المشاهدة في سیاق األسري

تفاعالت بین مختلف أفراد العائلة أمام الشاشة استعمل في دراسة المنهج اإلثنوغرافي ال

عائلة بریطانیة  18شملت الدراسة . الرسائل التلفزیونیة الذي هو الفضاء المنزلي الستقبال

متكونة من شخصین راشدین وطفلین تنتمي إلى الطبقة العاملة ذات مستوى اجتماعي 

العائالت لحظة تعرضهم  هو اكتشاف االختالفات بین "دافید مورلي"وثقافي، وكان هدف 

                                                           
 عظیمي، احمد: ، تر التحدي مواجهة في العربیة والتجمعات األنظمة: الشمولي االتصال حالة، صدمة بن فؤاد  1

 .43، 44ص الجزائر، ص والتوزیع، للنشر الوطنیة المؤسسة منشورات

 .41، ص 2001، 1المالك ردمان الدناني، الوظیفة اإلعالمیة لشبكة االنترنیت، بیروت، ط  عبد الرحمن  2
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لمشاهدة التلفزیون أي تأثیر عامل الجنس والمستوى التعلیمي واالتجاه األیدیولوجي على 

تعتبر المشاهدة " مورلي"فحسب . امتالك قرار اختیار البرامج لحظة مشاهدة العائلة للتلفزیون

 .التلفزیونیة عملیة یومیة معقدة، تمارس عائلیا، في الفضاء األسري

من المفاهیم الجدیدة للجمهور التي أتى بها تیار ما بعد  مفهوم السیاق المنزلي برویعت

  :الحداثة، ویتمثل فیما یلي

تعتبر االتجاهات الحدیثة في المشاهدة التلفزیونیة كنشاط یومي معقد یجري في السیاق 

ر أن طابع المنزلي ویمارس ضمن العائلة فالتلفزیون تستقبل سیاق بالغ التعقید والقوة، غی

السیاق للتلقي یطرح تساؤالت حول الكیفیة التي تستعمل بها التلفزة في المنزل، حول سلطة 

إن  .إتخاد القرارات المتعلقة باختیار القنوات التلفزیونیة وبرامج التلفزیونیة التي تشاهد األسرة

الذي تستقبل مفهوم السیاق المنزلي یسمح باالهتمام أكثر بمختلف جوانب الظاهرة فاإلطار 

فیه الرسائل اإلعالمیة مع حضور أفراد العائلة داخل الوسط األسري یطرح التساؤالت حول 

الكیفیة التي تتحقق بها عملیة االتصال في هذا السیاق المنزلي، وكیف یتم فیه إدماج 

  .التكنولوجیات المنزلیة وتكیفها مع مستلزمات هذه البیئات

الحدیثة من اإلجابة على هذه التساؤالت في تطویر نموذج حیث تسعى أبحاث التلقي 

لالتصاالت المنزلیة واألخذ بعین االعتبار نشاطات االتصال المتنوعة التي تتعایش في 

وضعیة المشاهدة التلفزیونیة مع االستعماالت األخرى للتكنولوجیات االتصال واإلعالم 

 1.الخ...ادیو، الر  DVD المنزلیة مثل الكمبیوتر أقراص الفیدیو

یعتبر تصفح األنترنیت نشاطا یومیا معقدا یجري في السیاق المنزلي ویمارس ضمن  :اجرائیا

الكیفیة التي تستعمل بها االنترنیت في  :بالسیاق المنزلي لالنترنیتالعائلة، ونقصد 

وكیف یتم ادماج األنترنیت  المنزل، حول سلطة القرار المتعلقة بأوقات االستخدام ومدته

                                                           
1   David Morley, Television, Audiences, and Cultural Studies, London, Routledge, 1992, p 

202. 
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فالفرد كمتلقي هو عضو دینامیكي . وسیلة اتصال منزلیة وتكییفها مع مستلزمات البیئةك

فعال ممارس لنشاط اتصالي في الحیاة الیومیة لألسرة یسعى إلدماج االنترنیت كتكنولوجیا 

 .حتى تصبح جزءا ال یتجزأ من الدینامیكیة الداخلیة وتنظیم الفضاء المنزلي

إلجابة على هذه التساؤالت في تطویر نموذج لالتصاالت المنزلیة هذه الدراسة لحیث تسعى 

 تصفح االنترنیت واألخذ بعین االعتبار نشاطات االتصال المتنوعة التي تتعایش في وضعیة

مع االستعماالت األخرى للتكنولوجیات االتصال واإلعالم المنزلیة مثل المشاهدة التلفزیونیة 

  .الخ...الرادیو، الفیدیو ألعاب

  Individualisationالفردانیة 2-5

 توكوفیلمصطلح حدیث استخدم في بادئ األمر في الترجمة االنجلیزیة لكتاب  

وعلى الرغم  "Tocqueille's Democracy in America –الدیمقراطیة في أمریكا "

حتى  )على األقل(من حداثته إال أن الفكرة التي كلن یتضمنها فكرة قدیمة، ظلت مستهجنة 

وقد أوضح دوركایم أنه في المجتمعات التي ال تتنوع فیها . حركة االصالح البروتستانتي

یرتبط األفراد ببعضهم بعض وفقا لما األدوار االجتماعیة نتیجة التطور البطيء لتقسیم العمل 

بینهم من تشابه، حتى أن كل تأكید على الفردیة في صور غیر عادیة أو مألوفة یعتبر عمال 

ومع أن األدیان السماویة أكدت حتمیة الفرد إال أنها مع  یتفق مع تعالیم الدین واألخالقال 

تقسیم العمل "وقد انتهى دوركایم في كتابه . ذلك أدانت كل المظاهر المتطرفة لتأكید الفردیة

وجدیر . إلى أن الفردیة تنمو مع تقسیم العمل وزیادة التخصص في المجتمع "االجتماعي

نمو االتجاه الفردي في علم االجتماع صاحب تطور مذاهب الحقوق الفردیة في  بالذكر أن

الفلسفة والقانون، مما أدى إلى ذیوع أفكار تنادي بضرورة حمایة الفرد والمحافظة على حقوقه 

 1.وكبح جما وطغیان المجتمع على حریته

                                                           
  .215، ص 2006، ط.، دمعیة، االسكندریةامحمد عاطف غیث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الج  1
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ترنیت ولیس  إن االستخدام الفردي االن: النظر الفیزیائیةمن وجهة  الفردانیةأما 

الجماعي ألن استعمال الحاسوب یكون من طرف شخص واحد وتسمیته باالنجلیزیة تعكس 

 .Personal Computerذلك تماما أي الحاسوب الشخصي 

 بفعـل بعضـها عـن ومنفصـلة منعزلـة جمـاهیر مـن یتكـون فردانیال ينعزالاال  مجتمعوال

 بانشـغاالتهم االهتمـام، االتصـالیة بوسـائله فیهـا فـرد كل یختلي، الحدیثة االتصال تكنولوجیات

 بالقضـایا االهتمـام عنـدهم ویقـل ، " "s’autonomiserغیـر ال ومشـاكلهم الشخصـیة

تقلص رقعــة الحیــاة االجتماعیــة للفــرد بحیــث یهمــل كــ الجمــاعي الحــس ویــنقص الجماعیــة،

ي الترفیهیــة انضــمامه إلــى الجماعــات االجتماعیــة الحقیقیــة المحیطــة بــه كالمشــاركة فــي النــواد

 ).المسجد، األقارب وجماعة األصدقاء(واإلعراض عن الزیارات والخرجات 

ـــة منطقیــــة للتنــــوع واالســــتقاللیة واالنتقــــاء وحریــــة االختیــــار، وبالفعــــل فــــإن  الفردانیــــة هــــي نتیجـ

فاالنفتــاح واالنفجــار اإلعالمــي أدى بــالفرد إلــى اختیــار مــا یهمــه وینســى البــاقي، فأصــبح ینظــر 

لي على أنه األداة التي لطالما حلم بها من أجل إسـقاط الطـابع الجمـاهیري وترقیـة لإلعالم الآل

 1.الفردانیة واالستقاللیة

 االهتمــامو  الحدیثــة االتصــال تكنولوجیــاتهــي ســلوك یعــزل الفــرد بســبب انشــغاله ب :إجرائیــا

 ویـنقص الجماعیـة، بالقضـایا االهتمـام عنـده ویقـل غیـر، ال ومشـاكله الشخصـیة بانشـغاالته

تقلص رقعـــة حیاتـــه االجتماعیـــة بحیـــث یهمـــل انضـــمامه إلـــى الجماعـــات كـــ الجمـــاعي الحـــس

 .االجتماعیة الحقیقیة المحیطة به

 الخصوصیة  2-6

خّصه بالشيء یُخّصه َخّصًا : )لسان العرب(خصص من الفعل : لغةالخصوصیة 

یَصى وخّصَصه  َأْفَرَده : واْختّصهوُخصوصًا وَخُصوِصّیًة وُخُصوِصّیًة، والفتح َأفصح، وِخصِّ

                                                           
1
 Renaud (Isabelle), Cogitations virtuelles : débats et enjeux sociaux sur Internet, Mémoire présenté à la faculté 

des études supérieurs de l’Université Laval, Département d’anthropologie, 1997. (en ligne) 

URL : www.ant.ulaval.ca/mir/cogitation.html 
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ّیًة وخاّصة وَخُصوصّیة  ،ُخُصوِصّیةً ال خاصٌّ بّین: ویقال. به دون غیره وفعلت ذلك بك ِخصِّ

 1.خالُف العاّمة: والخاّصةُ . وُخُصوصّیة

فظ على معلوماته الشخصیة، اهي حق للفرد لیح (Privacy) :الخصوصیة باإلنجلیزیةو 

 .وحیاته الخاصة

الخاصة، في العقود  ، في األصل یشیر إلى نطاق الحیاةالخصوصیةمصطلح  :اصطالحا
 .الشخصیة في السیطرة على البیانات األخیرة تطور على نطاق أوسع، لیضمن الحق

في قدرة الشخص أو مجموعة  الخصوصیة في كثیر من األحیان في المعنى األصلي دفاعیة
معروفة لآلخرین، وباألخص  منع المعلومات المتعلقة به أو بهم لتصبح ،من األشخاص

 2 .المنظمات والمؤسسات، إذا كان الشخص لم یختار طوعا أن یقدم تلك المعلومات

هي قدرة الفرد على التكتم على معلومات ووثائق تتعلق بحیاته وشخصیته، وعدم  :اجرائیا
حیث اكتسبها من خالل  ومنع اآلخرین من االطالع علیها مشاركتها مع أفراد عائلته

 .استخدامه لألنترنیت

 االستقاللیة 2-7

هـي حـق الفـرد فـي أن یسـیر نفسـه -« Le Grand Robert »االسـتقاللیة كمـا عرفهـا 

 3.أي اعتمادا على اختیاراته وقراراته وما یراه مناسبا لنجاحه-اعتمادا على قوانینه الخاصة

فــي األدبیــات التربویــة قــدرة قابلــة ألن تبنــي عبــر جمیــع األنشــطة الیومیــة التــي یقــوم بهــا  وهــي

 .أي أنها كفایة مستعرضة تبنى عبر عدة مجاالت تربویة مختلفة الطفل،

                                                           
1
 16:23: الساعة على 20/05/2013: زیارة یوم 

http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8

%A9  
سعید الغنمي، مركز دراسات . تر، "معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع"جدیدة  طوني بینیت وآخرون، مفاتیح إصطالحیة 2

 . 319، 2010، 1.الوحدة العربیة، بیروت، ط
 

3 http://www.lerobert.com/index.php : 16:29: على الساعة 20/05/2013: زیارة یوم   
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 التي تسیر القواعد من والتنصل االجتماعیة، القیود مختلف من التحرر الستقاللیةا :إجرائیا

 االفتراضیة على بالجماعات واالرتباط المسؤولیات، من واالستقاللیة االجتماعي، النظام

كما أن ظاهرة اللجوء إلى المنزل ألداء وظائف اإلعالن  .وتوجهاتها أفكارها وتبني الشبكة

واالتصال هي أحد مظاهر االستقاللیة المتزایدة وتكون نرجسیة لدى األفراد حیث تترجم 

 .بدل اللجوء إلى األشخاص بلجوئهم إلى االعتماد على االالت
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 الدراسات السابقة -3

 الدراسات األجنبیة 3-1

 Sofia Aslanidou. GEORGE( مینــیكسوجــورج  أســالنیدوصــوفیا  دراســة  -1

Menexes (وقـد المنزلیـة، والتطبیقـات االسـتخدامات :واالنترنیـت الشـباب ":بعنـوان 

 وقـد COMPUTER & EDUCATION"1" بمجلـة 2008 سنة الدراسة ھذه نشرت

 ،سـنة 18-12یتـراوح سـنهم بـین   418تبلغـ الثانویـات تالمیـذ مـن عینـة شـملت

 شـبكة الشـباب لهـاأج مـن یستخدم التي واالستعماالت التطبیقات ھمأ بالدراسة وتناولت

 :إلى الدراسة ھذه وتوصلت االنترنیت،

 .قلیلة بنسبة یتم دراسیة ألغراض المنزل في تیاالنترن استعمال -

 أغلـب أن وجـد حیـث لألفـراد، السوسیواقتصـادیة للمكانـة مؤشـرا تعتبـر تیـاالنترن  -

 .معتبر وعلمي ثقافي مستوى ذات أسر إلى ینتمون المستعملین

 .ةهیترفی ألغراض تیاالنترن لشبكة استخداما أكثر الذكور -

 عالقـة لهـا كانـت مـا بقدر اإلقامة، بمكان عالقة هال تكن لم تیاالنترن استعماالت -

 .لألولیاء والعلمي الثقافي بالمستوى

 سنة في نشرت: (Christopher Sanders) ساندیرز بها كریستوفر قام دراسة  -2

 االجتماعیة العزلة ومشاعر االنترنیت استعمال بین هناك عالقة أن تبین ، 2000

 مع عالقة له كان لالنترنیت الزائد االستعمال أن دراسة أخرى بینت وقد واالكتئاب،

 مع للعائلة، المحلیة االجتماعیة الدائرة حجم ونقص العائلیة، االتصاالت انخفاض

 یشعر الفرد تجعل لالنترنیت االتصالیة والوحدة، فالتقنیات االكتئاب مشاعر زیادة

 الوقت وفي العالم أنحاء كل من مع أشخاص الحدیث إلمكانیة نظرا وانبساط، بمتعة

 یشعر، أن دون أوقاتا ویقضي في النقاشات یستغرق یجعله ما وهذا المتزامن، اآلني

 .افتراضیة مجتمعات في یدخل و الحقیقي المجتمع عن ینفصل وبالتالي

                                                           
1
 Sofia Aslanidou. GEORGE Menexes.: « youth and internet, uses and practices in the home »COMPUTER & 

EDUCATION,10, 2008, p 1016. 
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 Online infidelity in'': بعنوان( Beatriz L.A.Mileham ) بیتریز دراسة  -3

internet chat rooms: an ethnographic exploration''  

 COMPUTER IN HUMAN جلةن مم  23 في الـعدد الدراسة هذه نشرت وقد

BEHAVIOR، عبر تتم التي االجتماعیة التفاعالت طبیعة وتناولت ، 2007ةلسن 

 عالقات عاطفیة، بناء وفي االجتماعي، النسیج تغییر في ودورها الدردشة، منتدیات

 هذه أن وبینت الزوجیة، العالقات على ذلك انعكاسات على الباحثة ركزت وقد

 إحداث في وبالتالي الزوجین، بین الوفاء من التقلیل في كبیر دور لها االتصاالت

 إلى یؤدي مما االجتماعي، النسیج على انعكاسات ذلك ولكل اجتماعیة، عدة مشاكل

 1.كبیر اجتماعي وتفكك  فجوة إحداث

 

 الدراسات العربیة 3-2

 استكشافیة دراسة والمعلومات، اإلعالم مجتمع": بعنوان لعقاب محمد دراسة  -1

 سنة واالتصال اإلعالم علوم قسم الجزائر، بجامعة نوقشت دكتوراه أطروحة ،"لألنترنتیین

.2001 

 التكنولوجیا التي أحدثتها التحوالت طبیعة هي ما  :التالیة اإلشكالیة من الباحث انطلق وقد

 البشري؟ المجتمع على والمعلومات لإلعالم الحدیثة

 سنقتصر النتائج، من مجموعة إلى توصل وقد والوصفي، التاریخي المنهجین على اعتمد و

 :ببحثنا عالقة لها التي تلك ذكر على

 .االلكتروني النقاش مجموعات في یشاركون المبحوثین من 34 % أن الدراسة بینت  -

 .تیاالنترن استخدامهم بعد بالعزلة یشعرون أصبحوا المبحوثین من - 04 % 

 .أكثر تحررهم تیاالنترن أن یشعرون  - 69.31 %

 .اإلناث من % 44 مقابل % 56 بلغت تیلالنترن المستخدمین الذكور نسبة - 

                                                           
1 Beatriz L.A.Mileham: « online infidelity in internet chat rooms: an ethnographic exploration“COMPUTER IN 

HUMAN BEHAVIOR 23. (2007) p.11/31.  
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الحیاة  مناحي كل على أثرت المعلومات تكنولوجیا أن الدراسة بینت فقد العموم على و

 منها تعلق ما خاصة علیها، مختلفة انعكاسات وٕاحداث تغییرها إلى وأدت االجتماعیة،

 1.االنترنیت على االفتراضیة المجتمعات ظهور مع االجتماعیة بالعالقات

 األسرة داخل بالمشاكل االتصال وسائل عالقة :بعنوان الرحمن عبد بن سعد دراسة  -2

 حـدد 2"والمشـاهد التلفزیـون حـول الكویـت فـي "الـرحمن عبـد بـن سـعد" الـدكتور أجـراه بحـث في

 :ومنها التلفزیون بسبب األسرة داخل تقع التي طبیعة المشكالت فیه

 لمشـاهدة التلفزیـون تشـغیل اسـتمرار بسـبب الواحـدة األسـرة أفـراد بـین یقـع الخـالف أن - أ

 .اآلخر البعض یعجب وال البعض یعجب قد ما برامج

 .البرامج بعض مشاهدة منع بسبب واألبناء اآلباء بین الخالف - ب

 قـد أمـور فـي والنقـاش الحـوار وقلـة بعضـهم عـن األسـرة أفـراد انشـغال مشـكلة - ت

 .األسرة من حیاة جزء أحیانا تكون

 والسـیما غیرهـا إلـى واالنتقـال معینـة برامجیـة مـادة اسـتقبال اسـتمرار حـول الخـالف  - ث

 .القنوات وتعددت األقمار الصناعیة بوجود

 

اثر استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة على انماط االتصال ( حنفي نیرمین دراسة  -3

 قسم االذاعة والتلیفزیون كلیة االعالم جامعة القاهرة، :القاهرة .رسالة ماجستیر"االسرى 

ان و  ةاألسر أفراد بین المشتركة الخبرات تقلل الحدیثة االتصال تكنولوجیا أن : 2003)

 التفاهم یصعب ثم ومن ،تیالحمیمیة هى سمة متوسطة الشدة للتفاعل عبر االنترن

 ارتبط قد لإلنترنت الكثیف االستخدام أن كما األسرة، نطاق داخل القیم في واالشتراك

 في الفرد مهارات في یؤثر أنه كما والوحدة، االجتماعیة بالعزلة الشعور من بمجاالت

 األنشطة لممارسة المتاح والجهد الوقت ویقل وٕادارتها االجتماعیة العالقات إقامة

                                                           
 2001.الجزائر، بجامعة دكتوراه أطروحة لألنترنتیین، استكشافیة دراسة والمعلومات، اإلعالم لعقاب، مجتمع محمد 1
 .30 ص ، 1988ط،.د الكویتیة، الكویت، اإلعالم وزارة :والمشاهد، التلفزیون الرحمن، عبد بن سعد 2
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 1.األخرى االجتماعیة

" 2252"في عرض آراِء نحِو " تنیإنتر بیو "وجاء استطالٌع ُأْجِري من ِقَبل مؤسسة   -4
أنَّ اُألَسر التقلیدیة تواجه ضغوط الحیاة العصریة المتزایدة، باستخدام "أسرة، وَخَلصت إلى 

 ".الهواتف المحمولة، والبرید اإللكتروني، والرسائل النصیة للبقاء على اتصال
إنَّ التقنیات الحدیثة ساعدْتهم على البقاء على  :ممن َشِملتهم الدراسة% 53وقال   -

 .اتصال مع أقاربهم، الذین تفصلهم عنهم مسافات بعیدة
نت من تفاعالتهم مع َمن یعیشون معهم%: 47وذكر  -  .أنها حسَّ
 .بأن التكنولوجیا الحدیثة لیس لها أي أثر: آخرون% 47وأفاد  - 
   .ةفاُعل بین أفراد األسرأنها أدَّت إلى انخفاض جودة الت%: 2وذكر  - 

على األقل في أحد زوایاها مما یسهل عملیة التحلیل تتقاطع هذه الدراسات مع إشكالیة بحثنا 

ویبعث على وجود عالقة بین المتغیرات المدروسة، سواء من ناحیة استخدام االنترنیت في 

 . المنزل وتأثیراته أو تأثیرات الوسائل التكنولوجیة على األسرة

                                                           

 جامعة جدید،منشورات لعالم .. جدیدة تكنولوجیا : الجدید الدولي اإلعالم المؤتمر أبحاثفي  ، مداخلةنرمین سید حنفى 1

  .168، ص 2009 ابریل 9 -7 البحرین جامعة 20 البحرین طبعة
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 نوعیة الدراسة -4

 منهج الدراسة 5-1

هذه الدراسة وصفیة كیفیة، بحیـث  الوصفیة، الدراسات إطار في الحالي البحث یندرج 

فـــي إطـــار األنترنیـــت فـــي المنـــزل بو االتصـــال الفـــردي أ التعـــرضتحلیـــل و تهـــدف إلـــى وصـــف 

مـن خـالل الوقـوف علـى حیثیاتهـا  ،العالقات العائلیة من خالل التفـاعالت التـي تحـدث داخلهـا

كمــا تبحـث فــي األســباب . ثـم تحلیلهــا والكشـف عــن اآلثــار المترتبـة عنهــا ومظــاهر العجـز فیهــا

 .المؤدیة لذلك ومحاولة تقدیم حلول وصیاغة توصیات

 طار البحثإ 5-2

 الزمني 4-2-1

دراسة  :أشهر، وسنقسم هذه المدة إلى قسمین 4استغرق المجال الزمني للدراسة قرابة 

 .نظریة ودراسة میدانیة

وقد اغتنم  2013جوان  3واستمرت إلى غایة  2013بدأت الدراسة النظریة في أواخر فیفري 

الباحث هذه الفترة من أجل تحدید الموضوع وجمع جمیع المفاهیم المرتبطة به، ومدى أهمیة 

بیر من دراسة هذا الموضوع وأیضا عالقته بما هو موجود في أرض الواقع، كذلك جمع كم ك

المراجع والمصادر المرتبطة بهذا الموضوع، وتصنیفها وترتیبها، فمنها مراجع ومصادر 

خصصت للجانب المنهجي وأخرى للجانب النظري ومنها ما خصص من أجل تدعیم الجانب 

 .التطبیقي

وفیها قام الباحث بالمقابالت مع أفراد  2013أما الدراسة المیدانیة كانت طیلة شهر أفریل 

ر، وبعد جمع المادة والقیام بعملیة مراجعتها وصل الباحث إلى مرحلة التفریغ والتحلیل األس

 .والتفسیر النهائي واستخراج النتائج
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 البشري 4-2-2

تشــمل الدراســة كــل مــن األبنــاء ذكــورا كــانوا أو إناثــا حیــث یســتخدمون االنترنیــت فـــي  

ال لهــؤالء األطفــال وتتكــون العینــة المنــزل ثــم األولیــاء، ســواء كــان أب، أم أو قریبــا مربیــا أو كــاف

أولیــاء مــنهم زوجــین اثنــین وأب  06إنــاث و 05ذكــور و  17ابــن  22مبحــوث مــنهم  28مــن 

 .أسر 08وحید وخالة مربیة أي ما مجموعه 

 المكاني 4-2-3

أجریــت الدراســة بمدینــة معســكر وتــم تســجیل المقــابالت علــى فتــرات مختلفــة لكــل عائلــة  

 .وبالقرب من الحاسب اآللي المربوط باالنترنیت داخل البیت

 : الدراسة االستطالعیة 5

ـــل معرفـــــة قابلیــــة الموضــــوع للدراســــة أجریــــت الدراســـــة   كــــأي بحــــث أكــــادیمي ومــــن أجـ

تســــعة أشــــخاص كــــانوا فــــي الوكالــــة التجاریــــة  09علــــى  04/05/2013: االســــتطالعیة یــــوم

ك االنترنیـت، وجهـت لهـم أسـئلة عامـة التصاالت الجزائر بمعسكر من أجل تسدید فاتورة اشترا

عن األنترنیت ومكانتها في حیاتهم وفي المنزل وأثرها على عالقاتهم االسریة في إطـار مقابلـة 

 :غیر موجهة كانت أسئلتها كاآلتي

 -األبناء واألولیاء -كیف هي عالقتك مع أسرتك؟  -

 مدة الحدیث معا؟ لجوء األبناء لطرح األسئلة؟

 لنسبة لك؟ما هي االنترنیت با -

 ما هو تصورك لالنترنیت من خیث االستخدامات؟ -

 اعطني نظرة على االنترنیت عندك في المنزل؟ -

 هل لالنترنیت أثار على االسرة؟ وعلى األبناء؟ -

 هل أحسست تغیرات داخل األسرة؟ هل لالنترنیت دخل فیها؟ -

 ما هي التغیرات التي أحدثتها االنترنیت داخل األسرة؟

 :اسة كاآلتيوكانت نتائج الدر 
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أصبحت الحاجة لالنترنیت شدیدة لدى مستعملیها حیث اعتبرها الغالبیة من  -

 .الضروریات فهي بذلك تحتل مكانة في حیاتهم

أجمع المبحوثین على أن االنترنیت هي وسیلة للبحث بالدرجة األولى ثم أضاف  -

 .آخرون أنها وسیلة للتواصل وٕاقامة عالقات مع الغیر

بهذه التقنیة یصعب من عملیة المراقبة واستعمال هذه التقنیة من قبل إن جهل اآلباء  -

التي تعتبر سالح ذو حدین من حیث االستخدام، كما یطالب  األطفال والمراهقین

األولیاء بوضع آلیات مراقبة وفلترة للشبكة من قبل الدولة في حین تبقى التنشئة 

 .ستخداماالجتماعیة هي العامل المحدد والرقیب على هذا اال

أثرت األنترنیت على العالقات األسریة فمن جهة قلصت مدة التواصل بین أفراد   -

تراجع مدة جلوسهم مع أفراد عائالتهم األسرة الواحدة واللجوء لألسئلة لالستفسار و 

وصلة الرحم، ومن جهة أخرى هي وسیلة اتصال بمن هم بعیدون عنهم  وأصدقائهم

 .كالمقیمین بالخارج

 ومجتمع البحث المعاینة 6

 : مجتمع البحث 6-1

تشـــمل الدراســـة كـــل مـــن األبنـــاء ذكـــورا كـــانوا أو إناثـــا حیـــث یســـتخدمون االنترنیـــت فـــي 

المقیمـین بمدینـة  المنزل ثم األولیاء، سواء كان أب، أم أو قریبا مربیـا أو كـافال لهـؤالء األطفـال

 .معسكر

 المعاینة 6-2

فغیر االحتمالیة ألن اختیـار مفـردات العینـة . غیر االحتمالیة العمدیةتم استعمال المعاینة 

یخضــع لالختیــار الشخصــي الــذي ال یقــوم علــى نظریــات أو المــرتبط بتحقیــق أهــداف الدراســة 

ــةوتحدیــدا . عالقــات ریاضــیة تحكــم هــذا االختیــار فــإن المعاینــة ســتكون غیــر احتمالیــة  العمدی



33 

 

فـي مجتمـع البحـث مـن سـمات وذلك لمـا یـراه الباحـث  بالفعل تیاإلنترن شبكة یستخدمون وممن

 .وخصائص تخدم أهداف الدراسة

 التقنیة المستعملة 7

المقابلة بما أن الدراسة كیفیة وصفیة تهدف إلى السحب الكیفي فإنه یستلزم استخدام 

كتقنیة لجمع المعطیات، ألن المقابلة أداة بحث مباشرة تسمح بتخطي حدود اإلجابة المجردة 

یة أكثر وتعبر عن الرأي الشخصي للمبحوث دون استشارة من على األسئلة إلى اإلجابة بحر 

 .حوله وال التأثر بآراء أخرى

فهذه الدراسة بصدد التعرف على معتقدات وآراء ودوافع المبحوثین وخاصة مشاعرهم، 

كما أن خاصیة المرونة في المقابلة هي أهم شيء، إذ تمكن الباحث من تجاوز التحریف 

قصة وشرح األسئلة الغامضة وتوضیح المعاني وكذلك اإلجابة عن اإلجابات واإلجابات النا

 .األسئلة كلها

، الثاني االستخدام اتداعوقد ضم دلیل المقابلة ثالثة محاور أساسیة، اشتمل األول على 

كما هو موضح في  السیاق المنزلي لالنترنیتوالثالث على  مكانة األنترنیت في األسرةعلى 

 .01الملحق 

 والتعابیر الجسدیة رفاتصلرصد بعض التكما تم االستعانة بتقنیة المالحظة البسیطة 

 .توافق التصریحات من عدمها ولو نسبیاالتي من شأنها التعبیر عن 
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 النظریةالخلفیة  8

 مجال في الباحثین جعلت مرحلة إلى تیاالنترن استخدام في الهائل النمو أدى

 االستخدامات نموذجف .بدراستها اهتماماتهم من یزیدون واإلشباعات االستخدامات

 الوسائل هذه باستخدام یبادر والذي االتصال لوسائل المستخدم الفرد على یركز واإلشباعات

 البدائل بین من یختار أنه على إضافة مباشر، بشكل أهدافه على االتصالي سلوكه ویبني

یختار األفراد بوعي وسائل االتصال التي  بمعنى احتیاجاته یشبع لكي یستخدمه ما الوظیفیة

یرغبون في التعرض إلیها، ونوع المضمون الذي یلبي حاجتهم النفسیة واالجتماعیة من خالل 

 .وسائل اإلعالم

 الناس أن ( Palmgreen & Rayburn, 1965 ) ورایبورن بالمجرین من كل ووجد

 :یلي ما إلشباع الكمبیوتر یستخدمون

 .والهروب السعادة االسترخاء، السیطرة، المثال سبیل على :الشخصیة الحاجات -أ

 وتمضیة االجتماعي التفاعل: مثل الوسیلة من تقلیدیاً  إشباعها یمكن التي الحاجات -ب

 .والتسلیة المعلومات واكتساب والعادة الوقت

 السیاق المنزلي لدراسة واإلشباعات االستخدامات مدخل على الحالیة الدراسة اعتمدت لذا

 الظواهر شرح في الهامة النماذج من وهو سیكولوجیاً  اتصالیاً  مدخالً  باعتباره تیلالنترن

 فقد. یتاالنترن وخاصة New Media الحدیثة التكنولوجیة االتصال بوسائل المتعلقة

 تدفعه واجتماعیة، ونفسیة شخصیة دوافع له نشط جمهور وجود النموذج هذا افترض

 إلشباعالتكنولوجیة المنزلیة  الوسائل من غیرها مع تتنافس كوسیلة تیاالنترن الستخدام

 فإن ذلك على وتطبیقاً  الوسائل، تلك استخدام من الجمهور هذا أهداف إطار في احتیاجاته،

 بتأثیر االتصالیة العملیة في ومشاركة نشاط أكثر تیاالنترن مستخدمي جمهور فئات

 في قراره الفرد یتخذ أن نتوقع فإننا وبالتالي الرقمي، االتصال بها یتمیز التي التفاعلیة

 الحاجات تلك إشباع ومدى إشباعها یرید التي بحاجاته كامل وعي عن تیاالنترن استخدام

 .األخرى االتصال بوسائل مقارنة االنترنت استخدام من
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  :شباعات ثالث أهداف رئیسةحقق من منظور االستخدامات واإلتوی

السعي إلى اكتشاف كیف یستخدم األفراد وسائل االتصال، وذلك بالنظر إلى  -

الجمهور النشط الذي یستطیع أن یختار ویستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته 

 .هوتوقعات

شرح دوافع التعرض لوسیلة معینة من وسائل االتصال، والتفاعل الذي یحدث نتیجة   -

 .ضهذا التعر 

 .وسائل االتصال بهدف فهم عملیة االتصال الجماهیري التأكید على نتائج استخدام -

هذه األهداف الثالثة بمنظور التحلیل الوظیفي من خالل التأكد " آالن روبرت " ویربط

، وتكون  (UNITE) على نمط السلوك الفردي ، حیث یكون الفرد هو وحدة التحلیل

مالحظة ویكون  (STRUCTURE) عالقات الفرد بمحیطه االجتماعي هي البناء

لوسائل االتصال هو األنشطة، وتكون نتائج نمط  همسلوك األفراد عند استخدام

السلوك الفردي في عالقته مع كل من وسائل االتصال والمحتوى واالهتمامات العامة 

 1.فللجماهیر هي الوظائ

                                                           
 .120، ص 1998 ط،.مصر، د مكاوي عماد، االتصال ونظریاته المعاصرة ، الدار المصریة اللبنانیة ، القاهرة، 1
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 صعوبات البحث 9

 :فیما یلي ةثلتممالعدة صعوبات و  واجهت عملیة البحثلقد 

التحدید األولي للموضوع بحكم تداخل عدة متغیرات في العملیة التفاعلیة بین  صعوبة  -1

 .وسیلة االنترنیت واألسرة كفضاء بالغ التعقید

قلة الدراسات والبحوث التي تدرس السیاق المنزلي لوسیلة األنترنیت بحكم حداثة   -2

 .الوسیلة

وهي . یة اإلثنوغرافیةلتوجه الجدید في أبحاث الجمهور االختیارات المنهجیستخدم ا  -3

في  (Ethnomethodology) تندرج، عموما، فیما أصبح یعرف بالمنهجیة اإلثنوغرافیة

لجمهور وٕاجراء تحریات علمیة حول لدراسات التلقي، والتي تستلزم تحدید إثنوغرافیا 

تستخدم دراسات التلقي لوسائل حیث  أنظمة التأویل والعملیات التي یقوم بها المتلقون

تقنیة المالحظة بالمشاركة، إال أنه تعذر علینا استعمالها نظرا لمحدودیة زمن م االعال

البحث، وصعوبة استخدامها داخل الوسط العائلي عامة واألسر المحافظة خاصة بحكم 

أن الدراسة أجریت بمدینة معسكر والمعروف عنها أنها من المجتمعات المحلیة 

 .لة ودعمناها بالمالحظة البسیطةلذلك عوضنا التقنیة بالمقاب. المحافظة

عدم تمكننا من الحصول على إجابات كافیة من العنصر النسوي، نظرا للعرف السائد   -4

 .بالمنطقة لبعض األسر حیث ال یسمح بمقابلتهن

حیث القینا صعوبة في استخراج المعلومات من المبحوثین من خالل  الشح المعلوماتي، -5

تكرار السؤال مرات عدیدة واإلصرار على المبحوث وتغییر الصیاغة عندما یتعلق األمر 

 .بردود األفعال والتصرفات خاصة بین األبناء و آبائهم

تناول وسائل شكل الذي یقلة المراجع المتعلقة بدراسة األسرة الجزائریة المعاصرة بال -6

اإلعالم كطرف في مؤثر ونتأثر، كما لم نتحصل على ما یكفي من المراجع التحدید 

 .مفهومي السیاق المنزلي والفردانیة
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تتوفر العالقات االنسانیة على درجة بالغة من التعقید حیث یصعب عزل المتغیرات   -7

 .والنتائج بالضرورةوالجزم بتأثیرها أو تأثرها، مما ینعكس على التحلیل واالستنتاجات 

 محدودیة اإلمكانیات المادیة والمعرفیة للباحث منعت من التوسع واإلسهاب   -8
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 تمهید

علـى مـر العصـور عبـر مسـیرة االنســان االتصـالیة تبـرز وسـیلة اتصـالیة تحـدث ضــجة  

لقــد اســتقطبت األنترنیــت . وتحقــق ابهــارا لــدى النــاس ولطالمــا فعلــت األنترنیــت فــي هــذا الزمــان

اهتمامــا خاصــا بهــا وأدخلــت تغییــرات جدیــدة علــى حیاتنــا الشخصــیة والمهنیــة فأضــحت جــزءا 

حیــث مرونــة االســتخدام وســهولة الــدخول إلــى أي موقــع مــن  منهــا نظــرا لتعــدد خصائصــها مــن

واالسـتفادة ... مواقعهـا المتنوعـة وتوسـیع شـبكة العالقـات االنسـانیة والمعـارف وتحقیـق التسـلیة 

وهـو األمــر الـذي سـاهم فــي تغییـر الكثیـر مـن الجوانــب الحیاتیـة، لـذلك ســیتعرض . مـن مزایاهـا

وذكر نشأتها وأسباب انتشار الحواسب اآللیة وولـوج  هذا الفصل لماهیة األنترنیت للتعریف بها

مــن تــأثیرات علــى العالقــات  هالشــباب إلــى عــالم االنترنیــت ثــم مــا تقدمــه مــن خــدمات ومــا تحدثــ

 .االجتماعیة للفرد
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 األنترنیت المفهوم والنشأة 1-1

أي الشــبكة ) International network(مشــتق مــن كلمــة ) Internet(مصــطلح األنترنیــت 

قــل المعلومــات واالتصــاالت نالعالمیــة، وتعــرف أنهــا شــبكة االتصــاالت الدولیــة التــي تســتخدم ل

 1.عن طریق شبكة حاسبات ترتبط ببعضها البعض

شــــبكة االتصــــال األم التــــي تــــربط جمیــــع اجهــــزة "وفــــي تعریــــف آخــــر فاإلنترنیــــت هــــي  

 2." وشبكات الكمبیوتر في العالم كله

شــــبكة معلومــــات "  :ویعرفهــــا القــــائمون علــــى سلســــلة الســــنابل المخصصــــة باألنترنیــــت 

بــدءا  –تتكــون مــن عــدد هائــل مــن الحواســیب مختلفــة األنــواع واألحجــام والمنتشــرة حــول العــالم 

ویـتم الـربط بینهـا مـن خـالل  بروتوكـول  -من الحواسب الشخصیة وانتهـاء بالحواسـب العمالقـة

ـــــتحكم باإلرســـــال و بروتو  ـــــتال ـــــات ضـــــخمة لخدمـــــة كـــــول األنترنی ـــــه عـــــدة بیان ـــــتج عن ، ممـــــا ین

 3."المستخدم

ت متصـلة ببعضـها الـبعض وتسـمح مجموعـة شـبكا: "وفي تعریـف أخیـر لألنترنیـت هـي 

ل المعلومات بكل حریة بین الشبكات المؤسسات الكبرى وحتى أصغر الشـبكات الخاصـة دبتبا

 4."والشخصیة

شبكة ما بین عدة شبكات تدار كل منها  ت هيیوكما یدل اسمها فإن شبكة إنترن

بمعزل عن األخریات بشكل غیر مركزي وال تعتمد أیا منها في تشغیلها على األخریات، كما 

قد تستخدم في كل منها داخلیا تقنیات حاسوبیة وشبكیة مختلفة، وما یجمع بینها هو أن هذه 

                                                           
1 Savita VARADAN, Kenyon BROWN, Voyage sur internet connaissance du monde, Trad.de l'anglais de Jean 

de Fool, Imprimerie En Nakhela, Bouzeria, 1996, P02. 
 .78ص  ،2002 ،2ط مصر، ،القاهرة ،عین للدراسات والبحوث ،العصر الرقمي وثورة المعلومات ،محمد صالح سالم 2

 .258ص  ،2006 ،لبنان ،دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع ،إعالمیة دراسات سوسیو ،محمد علي البدوي  3

وق للنشر دار الشر  رنیت في میادین التربیة والتعلیم،اسوب واالنتفایز عادل السرطاوي، استخدام الح جودت أحمد سعادة،  4

 .67ص  ،2007والتوزیع، األردن، 
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مشترك قیاسي هو بروتوكل الشبكات تتصل فیما بینها عن طریق بوابات تربطها ببروتوكول 

 .(Internet Protocol : IP) ت الموحدیت أو بروتوكول اإلنترنیإنترن

 تیاالنترن شبكة تطور مراحل 1-2

 وتبادل االتصاالت عالم في كبیرة وثروة واضح تأثیر االنترنت شبكة لظهور كان 

 المعلومات لهذه متراكم تطور الظهور لهذا وكان العالم، مستوى على الهائلة المعلومات

 مجال في عظیمة خدمات من تحویه ما بكل اآلن، وحتى رصدها أو تسجیلها منذ والحقائق

 القریة" مصطلح الجدیدة مفرداته من أصبح والذي بأسره، العالم مع والتوصل االتصال

االنترنت  یسمى والذي باستمرار والمتجدد الجدید الشيء هذا بفضل وذلك "الصغیرة الكونیة

 الغربي المعسكرین بین الباردة الحرب ظهور منذ االنترنت لشبكة األولى األصول بدأت.

 .1سابقاً  السوفیتي االتحاد بقیادة والشرقي األمریكیة المتحدة الوالیات بقیادة

إذ كلفت  النووي التسلح سباق وبدء للفضاء روسیا غزو بعد االنترنت شبكة بناء تطور وقد

 االتصال استمراریة لضمان وسائل وٕایجاد بدراسة Rand  ىالسلطات األمریكیة شركة تدع

شركة  بناء وجوب إلى الدراسة وانتهت نوویة حرب نشوب حالة في األمریكیة السلطات بین

 عن الدفاع مجال في الخاصة أبحاثها تطویر إلى األمریكیة الحكومة واتجهت .المركزیة

 المعروفة (المتقدمة البحث مشروعات أسمتها وكالة أمریكیة قومیة وكالة .تأسیس طریق

 .ARPA ـ ب اختصاراً 

 Researchوأسمتها  الشبكة هذه مشروع األمریكیة الدفاع وزارة نفذت م 1962 عام في

Agency Arpanet   Advanced أبحاثهم إجراء في العلماء من مجموعة بدأ حیث 

                                                           
 .75ص، 2000، 1ط ،عمان ،دار الرضا للنشر ،البحث عن المعلومات في االنترنت عمار خیر بیك، 1



42 

 

 ةعسكری أهداف خدمة الوقت ذلك في تأسیسها من الهدف كان عمالقة كمبیوتر إلنشاء شبكة

 1.بحتة

 لوزارة التابعة وكالة خالل من األمریكیون األبحاث علماء تمكن میالدي م 1969 عام وفي

 وكان.أربعة حواسیب من اختباریه شبكة خالل من ببعضهم االتصال من األمریكیة الدفاع

 من أجل األمریكیة العسكریة الصناعات خدمة في یتمثل الشبكة هذه من الرئیسي الهدف

 .السریة العسكریة المعلومات تبادل

 جامعة بینها من موقع عشرین إلى وصلت حتى أربانت شبكة تطورت م 1971 عام وفي

 الوالیات بین الباردة الحرب وبعد نهایة ).MIT(للتكنولوجیا  مساشوستس ومعهد هارفارد

 تم م 1972 عام واألكادیمیة،وفي التعلیمیة تخدما تقدم الشبكة بدأت وروسیا المتحدة

 على ترتكز الشبكة هذه أهداف وكانت تلك الشبكة، على أبحاث ومركز جامعة 72 توصیل

 برنامج نما ولقد.في ما بین العلماء في أنحاء البالد  كاألبحاث المعلومات تبادل إمكانیة

 من مجموعة الیوم هو والذي باإلنترنتلیعم كل الكرة األرضیة وأصبح یعرف  أربانت بالخارج

 م 1972 عام وفي .شكل قریة كونیة في العالم حول بعضها مع مربوطة الكمبیوتر شبكات

 كي الشبكة توسعت م 1974 عام وفي .كشبكة أربانت شبكة رسمیاً  األمریكیة الحكومة تبنت

 إلى انقسمت م،1983 عام ففي التطورات من العدید األربانت وشهدت موقعًا،  62 تغطي

الجدیدة  Arpanet واألخرى العسكریة، النواحي على اقتصرت التي Nilnetاألولى  شبكتین،

باسم  ذلك بعد االتصال هذا وعرف متاحة، الشبكتین بین المعلومات تبادل إمكانیة وظلت

وهي اختصار ) CSNET( مثل أربانت شبكة بجانب أخرى شبكات وظهرت. االنترنت

  وكذلك م 1989  عام توقفت والتي) Computer Science Network(لثالث كلمات 

 عام وفي. 2الدولیة االتصاالت خالل من وتعلیمیة علمیة ألهداف وكانت) Bit Net(شبكة 

                                                           
 ،1ط أبو ظبي،، البحوث االستراتیجیةمركز االمارات للدراسات و  ،عباس مصطفي صادق ،االنترنت والبحث العلمي 1

 .23ص ، 2007
 .24المرجع نفسه، ص  2
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 التي الحواسیب  من المزید انضمت وقد موقع، مائتي من أكثر إلى الشبكة انتشرت م 1981

                                          .الشبكة إلى مختلفة تشغیل أنظمة تستعمل

 الحاسوب انتشار هو بسرعة وانتشارها االنترنت شبكة ظهور على ساعدت التي العوامل ومن

 وأدى والمحلیة، العامة الشبكات وظهور كافة، الحیاة میادین في ودخوله استخداماته وزیادة

 هذه وربط الصناعیة، األقمار وخاصة المتطورة لالتصاالت المناسبة البیئة من كل توفر

 خدمات في التوسع أدى وكما المختلفة، بأشكالها والبیانات المعلومات لتبادل معاً  الشبكات

 نشأت السبعینات وفي  شبكة .كبیر بشكل االنترنت خدمة تطویر في المساعدة إلى الهاتف،

 لالنترنت العالمیة الشبكةوالثمانینیات تم تكوین  . IBMما أطلق علیه شبكة   IBMمؤسسة

 في االنترنت استعمال وانتشار إشهار تولت التي األمریكیة الوطنیة المؤسسة طریق عن

 استعملتها حیث للكویت، العراق احتالل أثناء المتطورة التقنیة هذه جربت وقد التسعینات،

 العراقیة القوات بضرب واألوامر واشنطن من العسكریة المعلومات تلقى في األمریكیة القوات

  .المعلومات أنواع كل تلقي في اإلنترنت استخدام تشجیع بدأ وبعده فائقة، بدقة

 في فكر الذي بریطاني باحث ید على العلمیة المؤسسات في المكثف استعمالها أن ویرجح

 عام فاخترع وسرعة بسهولة زمالئه وبین بینه األبحاث نتائج یجعل فیها تبادل طریقة اختراع

 اتصال أداة االنترنت أصبح الثالثة األلفیة وفي .باالنترانت وسماه الخاص نظامه م، 1991

   1.الدولیة التجارة في علیه یعتمد وأصبح القارات، جمیع بین

                                                           
 .45،ص 2002، 1محمد محمج الهادي، عصر الكمبیوتر والتكنولوجیا الرقمیة والمرئیة، المكتبة االكادیمیة، القاهرة، ط 1
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 وتطبیقاته اآللي للحاسب الواسع االنتشار أسباب 1-3

 فقـد المجتمعـات، علـى وتـأثیره اآللـي الحاسـب دور فـي تغییر طرأ األخیرة السنوات مدى على

 ولكـن واسـترجاعها، المعلومـات وحفـظ إدخال على مساعد كعامل اآللي الحاسب بدأ استخدام

 أعقـدها، إلـى أبسـطها مـن األنشـطة كـل فـي اآللـي الحاسـب نظـام إدخـال تـم الوقـت مـع مـرور

 جمیـع في أساسیة وأداة الیومیة اإلنسان حیاة من یتجزأ ال جزءاً  الحاسب تقنیة حیث أصبحت

 .المدنیة المجتمعات في االتصاالت واألنشطة

 :التالیة األسباب إلى وتطبیقاته اآللي للحاسب الواسع االنتشار هذا ویعود

 التقدم عن والناتجة المتداولة للبیانات الكبیرة الكمیات على للسیطرة الفعلي االحتیاج  -1

 .المجتمعات قبل من الحدیث والصناعي العلمي

 الكبیـرة التخزینیـة الطاقـة فـي المتمثلـة اآللـي الحاسـب یوفرهـا التـي الكبیـرة اإلمكانـات  -2

وٕامكانیـات  فائـدة، ذات معلومـات إلـى وتحویلهـا وتحلیلهـا معالجتهـا للبیانـات وسـرعة

 .بعد عن بالمعالجة والقیام البیانات تبادل

 مـن أساسـیاً  ومطلبـاً  عنصـراً  جعلته التي اآللي بالحاسب الخاصة والقدرات اإلمكانات  -3

الســریة،  كالســرعة، الدقــة، اآللیــة، المرونــة،: وفعالیــة بكفــاءة األعمــال أجــل إنجــاز

 .وغیرها المستخدم مع والتفاعل الهائلة اإلنتاجیة

 ازدیـاد نتیجـة امتالكـه فـي والرغبـة اآللـي الحاسـب مـع التعامـل قـدرة مسـتوى ارتفـاع  -4

 أو المؤسسـات أو األفـراد قبـل مـن سـواء األعمـال تأدیـة فـي دوره الـوعي بأهمیـة

 .المجتمع

 فـي والترفیـه واإلنتـاج العمـل مجـاالت شـتى في اآللي للحاسب المتزایدة االستخدامات  -5

 .المجتمعات المدنیة

 .المعلومات وبنوك قواعد خالل من المجتمع في المعلوماتیة الموارد تنمیة  -6

 جعله مما تأمینه تكلفة انخفاض إلى أدى الذي األمر اآللي الحاسب أسعار انخفاض -7

  .الجمیع قبل من متاح االستخدام
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 أسباب ولوج الشباب إلى عالم االنترنیت 1-4

ملیـــون  350إن مســـتخدمي شـــبكة االنترنیـــت اللـــذین فـــاق عـــددهم  :اغنـــاء الثقافـــة العامـــة ·

نسـمة یســتخدمون االنترنیـت مــن اجــل تبـادل العــادات والتقالیــد والطقـوس ومختلــف الثقافــات 

 .ویستخدمونها أیضا في البحث عن موضوعات تفیدهم في اغناء معارفهم

یقضـي وقـت طویـل أن للدردشـة االلكترونیـة نـوع خـاص تـدفع الـبعض ل: مـأل أوقـات الفـراغ ·

دون الشــعور بــذلك، فمــن یشــكوا مــن وقــت الفــراغ الكبیــر والملــل الروتینــي یجــد فیهــا وســیلة 

 .مسلیة تنشغل وتقتل وقته الضائع

تمتاز شبكة االنترنیت بسـهولة االسـتعمال والسـرعة فـي االتصـال فهنـاك فئـة مـن : التواصل ·

ـــه بهـــذه الخدمـــة لغـــرض التواصـــل أي إرســـ ـــذي یـــربط عمل ال واســـتقبال الرســـائل الشـــباب ال

 .والمعلومات

من الزواج  chatحیث یقوم الشباب بالتعارف على فتیات عبر : بناء عالقات حب وزواج

 1.وهي حالة مشروعة برغم غرابتها عن مجتمعنا

  

                                                           
مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس علوم (ني على برامج ومواقع المحادثة االلكترونیة اقبال الشباب المد انیسة،مزاحم   1

 .106ص  ،)2008-2007االعالم واالتصال سنة 
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 خدمات االنترنیت 1-5

وقد تختلف عملیة  هناك جملة من الخدمات تقدمها االنترنیت لكل مستخدمیها،

االستخدام باختالف حاجات ومیوالت ورغبات األشخاص الذین یبحرون في شبكتها، ومن 

 :بین هذه الخدمات نجد

 :البرید اإللكتروني 1-5-1

إلرسال واستقبال ونقل الملفات مع أي شخص له عنوان بریدي بصورة سریعة جدًا ال 

ویستخدم البرید اإللكتروني من قبل الطلبة واألساتذة الیوم في تبادل واستقبال  تتعدى الدقائق،

الرسائل والصور والبحوث العلمیة والدراسیة في أي وقت دون تحدید ذلك وبإمكان ذلك الرد 

على أي وقت أردت، فبواسطته بإمكاننا أن نشارك في العدید من المؤتمرات والملتقیات 

 .ي أول األمروالندوات دون الحضور ف

 :قوائم العناوین البریدیة 1-5-2

 1.تشمل إنشاء وتحدیث العناوین البریدیة لمجموعات من األشخاص لهم اهتمامات مشتركة

 :غرف النقاش ومنتدیات الحوار 1-5-3

من خالل منتدیات الحوار والمجموعات اإلخباریة عبر شبكة االنترنیت، یجد مستخدمو 

وت، یتبادلون الحدیث في كل شيء والتحاور عبر الشبكة مع اآلخرین بالنص والصورة والص

ومنتدیات الحوار أو فرق  )chatting room(أو ) chat" (الدردشة" الخط، وهو ما یعرف بـ

 .النقاش هي عبارة عن مجموعات متجانسة تتبادل فیما بینها المصالح المعلوماتیة والفكریة

 :الهاتف عبر االنترنیت 1-5-4

بالمائة من المكالمات الهاتفیة تتم  50أصبحت  2001الخبراء فإنه اعتبارًا من عام حسب

عبر االنترنت، فالیوم یستخدم الناس شبكة الهاتف التقلیدیة بینما في المستقبل القریب سیتم 

 1.بفضل االنترنیت التواصل عبر الكومبیوتر

                                                           
 .16ص ، 2002، 1ط سوریا، دمشق، إیجابیاته وسلبیاته، دار المكتبي، :االنترنت ،محمد عمر الحاجي  - 1
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  :خدمة االستعالم الشخصي 1-5-5

العنوان البریدي ألي شخص أو هیئة تستخدم االنترنیت والمسجلین  یمكن االستعالم عن  

 .لدیها

 :خدمة الدردشة الجماعیة 1-5-6

تشبه خدمة الدردشة الشخصیة إال أن یمكن التحدث مع أكثر من شخص في الوقت نفسه 

 .حیث یمكن تنظیم لعدد من األفراد

 : خدمة األرشیف االلكتروني 1-5-7

 .مفقودة في برامجك المستخدمة في حاسبكیمكن البحث عن ملفات معینة قد تكون 

 : خدمة شبكة االستعالمات الشاملة 1-5-8

حیث یسمح للمستخدم بتشغیل واالستفادة من خدمات الكثیر من الموارد األخرى مثل خدمة 

نقل الملفات وخدمة المشاركة في قوائم العناوین البریدیة، حیث یفهرس المعلومات الموجودة 

 .على الشبكة

 : مات الواسعة النطاقخدمة االستعال 1-5-9

وتسمى هذه الخدمة باسم حاسباتها الخادمة نفسها وهي أكثر ذكاء ودقة وفاعلیة من األنظمة 

األخرى حیث تبحث داخل الوثائق والمستندات ذاتها عن بعض الكلمات المحوریة والدالة 

تحتوي على  التي یحددها المستخدم ثم تقدم نتائج البحث في شكل قائمة بأسماء المواقع التي

 2.المعلومة المطلوبة

 :  WWWالصفحة العالمیة اإلعالمیة 1-5-10

                                                                                                                                                                                     
 .52، ص 2007، 1وسائل االعالم واالتصال الرقمیة، دار هومة، الجزائر، ط محمد لعقاب، 1
 ص ، ص2003 ربحي مصطفي علیان، وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، دط ،  2

120 – 121. 
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تجمع معًا كافة الموارد المتعددة التي تحتوي على علیها  WEB وتسمى أیضا بالویب

االنترنیت للبحث عن كل ما ترید في الشبكات المختلفة وٕاحضارها بالنص والصوت والصورة 

والویب نظاما فرعیًا من االنترنیت لكنه النظام األعظم من األنظمة األخرى فهي النظام 

 1.الشامل باستخدام الوسائط المتعددة

 : Ronoteتعرف  أبضًا بخدمة الربط عن بعد) telenet(تیلنت خدمة  1-5-11

التیلنت عبارة عن برنامج خاص یتیح للمستخدم أن یصل على جمیع الحواسیب في جمیع 

للتیلنت، وذلك  ) Client(أنحاء العالم وأن یرتبط بها، وهي خدمة تجعل من الحاسوب زبونًا 

ت الموجودة في إحدى خادمات التیلنت لكي یتمكن من الوصول إلى البیانات والبرمجیا

 .الموجودة في كل مكان في العالم

 :(Protocol-Ftp file transport)خدمة بروتوكول نقل الملفات 1-5-12

تعد خدمة نقل الملفات من الخدمات المهمة في شبكة االنترنیت، إذ أن هناك المالیین من 

یمكن لمستخدم الشبكة نقلها ملفات الحاسوب المتاحة لالستخدام العام من خالل شبكة إذ 

الذي یرتبط به وذلك باستخدام )  Service Provider(بالرجوع إلى الحاسوب مزود بخدمة

 FTP.(2(برتوكول نقل الملفات

 :Group Newsخدمة مجموعة األخبار 1-5-13

وهي خدمة لتبادل اآلراء التي تخص موضوع من ) Use net(وتسمى أیضًا شبكة االستخدام

ات األلوف من المستخدمین، تضم العدید من المجموعات النقاشیة الموضوعات بین  مئ

یتحاورون حول قضایا عدیدة، فالمشارك والمحاور یبحث أوال عن المحور والموضوع الذي 

یثیر اهتمامه من قائمة الخیارات التي تظهر من بدایة البحث ثم یذهب إلى خیارات المستوى 

 .یق المطلوبالثاني أو الثالث حتى یحصل موضوعه الدق

                                                           
 .121مرجع سبق ذكره ، ص  ،وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم ربحي مصطفي علیان، 1
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان،  ، تكنولوجیا المعلومات و تطبیقاتها ،عامر ابراهیم قندیلجي،ایمان فاضل السامرائي 2

 .178-177 ص ، ص2009، 1ط 
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نقل التكنولوجیا للمجتمعات المتطلعة لمزید من التطور والتعلیم والتعلم عن  1-5-14

 1.بعد

 

 تیتأثیرات االنترن 1-6

فرضــت علیهـــا ضــحة فــي بنیــة المجتمعـــات النامیــة و لقــد أدت االنترنــت إلــى تغیـــرات وا 

دون األخــذ بعــین االعتبــار إن كانــت  ،ول فــي عولمــة تكنولوجیــا االتصــال واإلعــالمعملیـة الــدخ

هذه الوسیلة التكنولوجیة الحدیثة تتناسـب  مـع المـوروث الثقـافي واالجتمـاعي لهـذه المجتمعـات 

یجـاب أو تعقـدت هـذه الوسـیلة كلمـا كـان أثرهـا عمیـق سـواء باإلوكلمـا تطـورت و  أم ال تتناسب،

  2.السلب على هذه المجتمعات

ت ردود أفعـال مختلفـة فـالبعض یمجـدها یـي الواسـع لالنترنوقد أثار هذا االنتشار العـالم 

ا لمــا تســببه مــن یلعنهــوالــبعض اآلخــر یــدینها و  ،بضــرورة تعمیمهــا علــى غیــر القــادرینوینــادي 

وضــوعي فریــق ثالــث یحلــل هــذه الظــاهرة بشــكل ملوجیة، و ســیكو أمــراض اجتماعیــة وأخالقیــة و 

 .مبینا مالها من ایجابیات وما علیها من سلبیات

 : كاألتي االیجابیاتشارة إلى هذه ثم یمكن اإل منو 

ـــى فـــروع العـــالم الم -1 ـــى االنفتـــاح عل ختلفـــة ســـواء للمتخصصـــین أو غیـــرهم واالطـــالع عل

وآنیـة التفاعـل بالصـوت  سهولة التواصل بین المجتمعات اإلنسـانیة،الثقافات المختلفة و 

 .األفكارو  الوثائقوالصورة والكتابة والحوار ونقل المعلومات و 

 .تكلفة مادیة أقلمكانیة الوصول إلى األشخاص واألماكن والمؤسسات بیسر و إ  -2

الصــحف العالمیــة التــي تصــدر عالمیــا، فضــال عــن المجــالت والــدوریات إمكانیــة قــراءة  -3

  3.األعمال األدبیةالعالمیة و 

                                                           
 .69،  ص2004،  1مجد الهاشمي، تكنولوجیا وسائل االتصال الجماهیري، دار اسامة للنشر والتوزیع ، عمان ، ط 1
 .263 ،262ص ، ص  سبق ذكره دراسات سوسیو إعالمیة، مرجع  ، محمد علي البدوي  2
 .222، ص 2005، 1، طحلمي خضر ساري، ثقافة االنترنت، دار جهاد للنشر و التوزیع  3
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قــد أوضــحت ت فــي تعزیــز الثقــة بــالنفس، و یــاســتثمار المعلومــات المكتســبة مــن االنترن -4

 .ت أنهم یتمتعون بعالقات أسریة قویةیعلى الشباب مستخدمي االنترندراسة أجریت 

ضــایا مناقشــة القر مــع مختلــف األفــراد حــول العــالم و تتــیح شــبكة االنترنــت إجــراء الحــوا -5

 .االجتماعیةالهامة كالقضایا السیاسیة و 

الحصـول علـى الخـدمات ات منزلیة متنوعـة كخدمـة التسـوق و ت خدمیتقدم شبكة اإلنترن -6

الل االتصـــــال بالـــــدوائر التصـــــریحات مـــــن خـــــة أو الرســـــمیة كوثـــــائق الســـــفر و كومیـــــالح

 .الحكومیة والوزارات المختلفة

عـــن بعـــد عـــن  الـــتعلمفـــي عملیـــة الـــتعلم الـــذاتي و ت یـــیمكـــن االســـتفادة مـــن شـــبكة االنترن -7

 ".اإللكترونیةبالجامعات "طریق ما یعرف الیوم 

الكبــرى فــي عقــد الصـــفقات  لصــناعیةاتســهیل عمــل الشــركات والمؤسســات التجاریــة و   -8

 1.التصدیرمنتجات وتسییر عملیة االستیراد و توزیع الو 

، إال أن هنــــاك عــــدد مــــن مــــن االیجابیــــات وغیرهــــا كثیــــرعلــــى الــــرغم مــــن هــــذا الكــــم الهائــــل و 

 :2ت أهمهایال یستهان به ارتبط بظهور االنترن السلبیات

الكثیـر مـن تالمیـذ  یمضـيحدى هـذه السـلبیات هـي مواقـع األلعـاب االلكترونـي حیـث ا  -1

قــت الدراســة علــى حســاب وقــت اللهــو ع و یالشــباب أوقــاتهم فــي اللعــب، فیضــالمــدارس و 

 .   تحول ذلك في معظم األحیان إلى إدمانو 

یــرى مجموعــة مــن البــاحثین أن االتصــال االلكترونــي قــد عمــل علــى تفتیــت العالقــات   -2

فتـور، بـرود و حمیمیـة إلـى وحول ما كانـت تتمتـع بـه مـن دفء و االجتماعیة بین األفراد 

ــــة و غ ــــر أنمــــاط تفــــاعالتهم االجتماعی امهم مســــارب ســــلوكیة أضــــرت بقــــیمهم فــــتح أمــــی

تحـدى آلیـات ى الخروج على القـیم االجتماعیـة والثقافیـة الراسـخة و ، وشجع علوأخالقهم

                                                           
   .254، ص سبق ذكرهدراسات سوسیو إعالمیة، مرجع  ، محمد علي البدوي  1
  .211ص 210، ص سبق ذكرهحلمي خضر ساري، ثقافة االنترنت، مرجع   2
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، وســهل الفــرص أمـام الكثیــر إلقامـة عالقــات عاطفیــة دون والمجتمعـي الضـبط األســري

 . ضاها أو توجیهاتهافقة األسرة ور موا

ت فــي رأي البــاحثین االجتمــاعیین عــوالم ثانیــة یعیشــون فیهــا عوضــا یــلقــد خلــق االنترن  -3

العــــوالم االفتراضــــیة "أو " عــــوالم مــــا بعــــد الواقــــع"قــــوا علیهــــا عــــن عــــوالمهم الحقیقیــــة أطل

كـن فیهـا إرسـال صـور واسـتقبالها یمعـوالم تقـوم علـى التصـور والتخیـل و  هيو " المتخیلة

وتبــدوا فیهــا األشــیاء والظــواهر كمــا لــو أنهــا ، وتوزیعهــا والــتحكم فیهــا وتزییفهــا وتركیبهــا

 . حقیقیة

ت بشـــكل فــــي العــــالم قــــد یحـــول دون مراقبــــة كافــــة البــــرامج یــــال شـــك أن تطــــور اإلنترن  -4

م بعـــض والمواقـــع التـــي یـــدخل إلیهـــا المالیـــین مـــن األشـــخاص ممـــا یفســـح المجـــال أمـــا

 .المستفیدین من ترویج بضاعتهم الرخیصة ومفاهیمهم الخاطئة

 .ت في عملیة القرصنة والسطو على الحسابات الخاصة بالبنوكیاستخدام االنترن  -5

ت یـــؤدي إلـــى مشــكالت صـــحیة حیـــث یــؤدي إلـــى اضـــطراب یــإن اإلدمــان علـــى االنترن -6

ة األفــراد ویجعلهــم أكثــر النـوم والتــأثیر علــى أداء العمــل والدراسـة، كمــا یــؤثر علــى مناعـ

 1.قابلیة لإلصابة بالمرض وخاصة آالم الظهر والعینین

 

  

                                                           
  .256 255، ص ص سبق ذكرهدراسات سوسیو إعالمیة، مرجع  ، محمد علي البدوي  1
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 ت ونشأة العالقات االجتماعیةیاالنترن 2

تعتبر االنترنیت من وسائل االتصال الحدیثة التي أدى استعمالها بكثرة من طرف 

إقامة عالقات شخصیة بین "وساعدت على  نشأة روابط اجتماعیة جدیدة، األفراد، إلى

خاصة وأن اإلنسان  1"اشباعات معینة ال تتحقق باستخدام الوسائل األخرى األفراد، وتحقیق

االجتماعي یحاول أن یكون دائما في حالة اتصال وتفاعل مع محیطه االجتماعي،  بطبعه

دیثة، التي تسمح یحدث في عصرنا هذا بفعل تكنولوجیات اإلعالم واالتصال الح وهو ما

للفرد بإقامة شبكة كثیفة من العالقات مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم؛ ولهذا یقول 

 uneبأننا نعیش في حضارة اتصال "  (Baylon et mignot)  بایلون ومنیوت

civilisation de communication " أي أن األفراد في هذه الحضارة ال ینفكون عن

) الزویل(بمختلف األشكال والطرق والوسائل االتصالیة، التي یصفها  االتصال فیما بینهم،

، فتكنولوجیا االتصال ال تقوم فقط بتشكیل " المطرقة الجدیدة وسندان الترابط االجتماعي"بأنها

 .عالقات افتراضیة وٕانما تتعدى ذلك إلى عالقات حقیقیة مباشرة

 

 مراحل العالقات اإلنسانیة 2-1

أوال : فیما یلي' برنت روبن'ة بعدة مراحل والتي یحددها الكاتب تمر العالقات اإلنسانی

مرحلة البدایة، ثم االستكشاف والتي یتم فیها التعرف بین هؤالء األشخاص، وتحدید أهم 

خصائصهم ومیوالتهم و اهتماماتهم، ثم تبدأ مرحلة توثیق العالقة بعد التعارف الجید 

تي یتم من خاللها وضع الحدود الفاصلة التي ال والتواصل المستمر، ثم مرحلة التقنین، ال

ینبغي تجاوزها، أي العالقة هذه تخضع لقواعد ومعاییر، وبعد ذلك تبدأ مرحلة إعادة النظر، 

                                                           
القاهرة، أساسیات علم االجتماع اإلعالمي، النظریات، الوظائف والتأثیرات، دار النشر للجامعات،  ،منال أبو الحسن  1

 .141، ص  2006مصر، 
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ولكن هذا لیس  1،فیها االنفصال وقطع هذه العالقة وأخیرا مرحلة التدهور، التي یتم

 .بالضرورة، فبإمكان العالقة أن تستمر لمدة طویلة

ونفس الشيء یحدث في شبكة االنترنیت عبر خدماتها المختلفة، التي تسمح بتعارف األفراد 

 وتبادل الرسائل فیما بینهم، ثم تتحول هذه الرسائل إلى عالقة وطیدة كثیرا ما تنتهي باللقاء

المباشر وجها لوجه، فتصبح عالقة إنسانیة حقیقیة، ربما لم تكن لتنشأ من دون شبكة 

 وفي بعض الحاالت تبقى العالقة بین هؤالء األفراد افتراضیة، أي أنها ال تتحولاالنترنیت، 

 سندخل في المستقبل "بأننا ) timothy leary(إلى عالقة شخصیة مباشرة، ولذلك یقول 

 القریب في عالقات عبر االنترنیت، مع أناس لن نراهم أمامنا أبدا، فكل اتصال وعالقة وكل

 "فصاعدا بواسطة الشبكةمقابلة ستتم من اآلن 

وفي الحقیقة فإن اآلراء حول تأثیر االنترنیت على العالقات االجتماعیة تشهد تضاربا 

واختالفا كبیرا بین الكتاب والباحثین، من حیث كونه ایجابیا أو سلبیا، فهناك من یرى بأن 

الفرد ونسبة استخدام شبكة االنترنیت وتقنیاتها االتصالیة، یؤدي إلى توسیع شبكة عالقات 

 اتصاالته، وهناك من یرى بأن االستخدام المفرط لالنترنیت و تقنیاتها االتصالیة یؤدي إلى

 تقلیص شبكة عالقات الفرد وانعزاله عن المحیط االجتماعي، وبالتالي تنقص نسبة احتكاكه

في ندوة حول ' Meenaو  chandio'وهذا ما أكده كل من . مع األهل واألصدقاء

ین مختلفین ه، فحسب الباحثان یوجد رأیین التجا2004االتصال الحدیثة سنة  تكنولوجیات

حول أثر االنترنیت، االتجاه األول یقول بأن االنترنیت تؤثر على الفرد والمجتمع فتجعل الفرد 

وحیدا، منعزال، ومحبطا، وتؤدي به إلى قطع عالقاته بمحیطه، ویفقد عالقاته الوطیدة 

عرفهم؛ واالتجاه الثاني یقول بأن األفراد یأوقات مع أشخاص ال  المباشرة من خالل قضاء

ص مختلفین ولهم یصبحون اجتماعیین أكثر، ولهم المزید من الفرص لاللتقاء بأشخا

 .التي یستند علیها كل توجه البراهین، و فیما یلي تفصیل الحجج و "اهتمامات متعددة

 
                                                           

، ص ص 1991مجموعة من الباحثین، السعودیة، معهد اإلدارة العامة، .تر اإلنساني،االتصال و السلوك  ،برنت روبن 1

373- 371. 
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 عالقاتنا شبكة توسع االنترنیت بأن یرى الذي االتجاه 2-1-1

 االتصال، تقنیات باستعمال االتصاالت وتحسنت كلما زادت" بأنه التوجه یرى هذا 

 العالقات هذه ألن ،"األفراد من غیرنا مع لوجه وجها االتصال المباشر ضرورة زادت كلما

دانیال بونیو  الكاتب جعل ما هذا ولعل حقیقیة، عالقة وتتوطد فتصبح تتطور ما غالبا

(Daniel Bougnoux) لالتصال امتداد إال هو ما تیاالنترن عبر االتصال": یقول بأن 

االنترنیت  عبر االتصال یتمیز بها التي الخصائص أن بحیث ،1"لوجه وجها المباشر

 متمیزة عالقات یبنون األفراد تجعل  (anonymity) الهویة إخفاء عامل التعبیر، كحریة

 الشيء الفرد، اهتمام الجدیدة باستحواذ العالقات هذه وتعمل الواقع؛ في هو عما ومختلفة

 فقد الیومي، واقعنا في وحتى الناس، مع تفاعالته وكثافة وتیرة من یغیر "یجعله الذي

 العالم أنحاء من مختلف أشخاص مع عالقات أقاموا أن األشخاص من لكثیر حدث

 الفكرة ونفس عالقة وطیدة؛ إلى عالقتهم وتحولت بااللتقاء، األحیان من الكثیر في انتهت

 في بالتحقق تنتهي غالبا االفتراضیة المقابالت معظم" بأن یرى الذي )Daniel( یؤیدها

 لیس المستعملین، فإنه بین ثقة خلق في ساهم قد الهویة إخفاء عامل كان وٕاذا الواقع،

 االهتماماتنفس  لهم تكون عالقات، یبنون الذین األفراد هؤالء أن كما ؛"الوحید العامل

 ویرتبطون یتآلفون تجعلهم التي المشتركة األمور من غیرها و والتوجهات الغالب، في

 االتصال من أفضل األحیان بعض في بعد عن االتصال یعتبر لهذا و لبعض؛ ببعضهم

 غیر كاللغة االتصاالت، هذه سیاق في عناصر عدة غیاب فرغم لوجه، وجها المباشر

 من ذلك غیر إلى الجسد، ووضعیات تلمیحات لباس، رموز، إشارات، من اللفظیة

 طابع یبقى ذو االنترنیت عبر االتصال أن إال اللفظیة، اللغة لمعاني المكملة العناصر

 نشأة الروابط كیفیة وفي االجتماعي النسیج في كثیرا أثر أنه ننكر أن یمكن فال خاص،

 الرغبة الجامحة بسبب االلكترونیة، الدردشة غرف استعمال راج"فقد  ولذلك االجتماعیة؛

 للحاجة النفسیة ونظرا اجتماعیة، عالقات إقامة في والرغبة اآلخرین، مع االتصال في

                                                           
1
 Daniel Bougnoux : introduction aux science de la communication, Alger : casbah, 1998, p.57. 
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ذاتنا  إثبات من نتمكن مشتركة، اهتمامات ذات فئة أو جماعة إلى االنتماء في الملحة

 ."خاللها من بها واالعتراف

 عالقات حجم من االنترنیت تقلص كون تماما ینفي االتجاه هذا أن القول وخالصة  

 غیره مع اتصاالته من وتزید روابطه شبكة توسع إنها بل غیره، مع تفاعالته وحجم الفرد،

 .االنترنیت لوال شبكة بهم لیلتقي یكن لم الذین العالم، أنحاء كل في األشخاص من

 

 تفاعالته و الفرد عالقات تقلص االنترنت بأن یرى الذي االتجاه 2-1-2

 أجریت دراسات عدة خالل من والباحثین، الكتاب من معتبر  عدد التوجه ذاھ ویؤید 

 .االنترنیت لشبكة المفرط لالستخدام التأثیر االجتماعي على للتعرف

 تتحول" فإنها استغاللها یحسن لم إن التي االتصال وسائل من كغیرها االنترنیت تعتبر و 

 الذین األشخاص من فالكثیر ،"ومدمنین محبطین وجعلهم األفراد لعزل إلى وسیلة

 هذا على یدمنون االلكترونیة، المحادثة خدمة سیما وال طویلة، لمدة یستعملون االنترنیت

 جماعات في لیندمجوا االجتماعي، محیطهم عن ینفصلون یجعلهم االستعمال، بشكل

 هیكلة إعادة إلى یؤدي" قد االتصال تكنولوجیا استخدام أن البعض ولهذا یرى افتراضیة؛

 واالرتباط االستقاللیة، إلى كالتوجه ظواهر مع تهیئتها وٕاعادة الداخلیة لألسرة، العالقات

 والتنصل االجتماعیة، القیود مختلف من التحرر باالستقاللیة هنا ویقصد ،"الوسائل بهذه

 واالرتباط المسؤولیات، من واالستقاللیة االجتماعي، النظام التي تسیر القواعد من

 بعض أثبتت قد"و وتوجهاتها؛ أفكارها وتبني الشبكة االفتراضیة على بالجماعات

 وتوجههم األفراد اجتماعیة إلغاء إلى أدى االنترنیت بأن استعمال السوسیولوجیة الدراسات

 بأمریكا،  (Pittsburg) و (Robert Kant)بقیادة  بحث أجرتها فرقة دراسة مثل للعزلة،

 دائرة من قلص االنترنیت استعمال أن بینت والتي سنتین، لمدة شخص 256 حول

 ما وهذا ؛ "باإلحباط وٕاحساسهم وحدتهم وزاد من والبعیدة، القریبة االجتماعیة العالقات

 société)"االنفرادیة بالمجتمعاتالجدیدة  المجتمعات یصف الكتاب بعض جعل
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individualiste) الكابلیة المجتمعات" أو  "("société câblée)، فرد كل یختلي التي 

 "بأن )بروتون فیلیب (الفرنسي الكاتب المضمار هذا في ویقول االتصالیة، بوسائله فیها

 األشخاص بین فیزیائي وانفصال جهة، من دائم اتصال بوجود یمتاز الجدید المجتمع

 توجهت كلما المجتمعات الحدیثة بأن ویقصد ، "أخرى جهة من المباشرة المقابلة ونهایة

 أفرادها، نسبة انعزال من زادت كلما بكثرة، الحدیثة االتصال تكنولوجیات استخدام إلى

 ینتظر االتصال كان وسائل ألن كبیرا، تناقضا تجسد ظاهرة الواقع في یعتبر ما وهذا

 بذلك الحدود متخطیة سكانها، بین التواصل وتسهل المعمورة، أجزاء بین تربط أن منها

 حول ذواتهم؛ یتموقعون وجعلهم األفراد انفصال من تزید بها فإذا والزمنیة، الجغرافیة

 تمیزالتي  la solitude interactive  یةالتفاعل بالوحدة" الظاهرة هذه )وولتون( ویسمي

 أمر یحصل الوحدة فإن ولذلك والقواعد، القیود كل من أحرارا األفراد فیه یكون مجتمعا

 تستطیع أن فأنت اآلخرین، مع االتصال إقامة في كبیرة لصعوبة ویتعرضون بالفعل،

مع  تواصل أو حوار إقامة في كبیرة صعوبات تجد لكنك لالنترنیت، ماهرا مستخدما تكون

الكبیر  الهاجس التفاعلیة الوحدة حاالت في الكبیر االرتفاع مؤشرات ومن ،(...) جیرانك

 1"اتصال حالة في المتواصل ببقائهم األفراد من العدید لدى

 

المجتمع  تسمیة علیها ویطلق الحدیثة، المجتمعات یصف من الباحثین من وهناك

 واحد منهم كل ولكن جماهیر، أو األفراد من مجموعات من یتكون والذي ،المتفرد الجماهیري

 یتمیز بأنه الجماهیري المجتمع في الفرد موقف"أن حیث ومنعزل، اآلخرین عن منفصل

 بها الروابط تتمیز التي االلتزامات من النسبي وبالتحرر اآلخرین، عن النفسیة العزلة یعكس

 السبب ولهذا االجتماعیة، واألعراف التقالید تفرضها التي القیود من و ،2"الوثیقة االجتماعیة

 عن االستخدام تنجر التي واالجتماعیة النفسیة االنعكاسات من الكتاب من العدید تخوف فقد

                                                           
1
 Dominique W.:Internet et après ?une théorie critique des nouveaux medias, France : Flammarion, 

1999, p.107. 
 ،الجامعیة المعرفة دار ،االجتماعیة والخدمة االتصال ،علي یوسف منصور أمیرة الصدیقي، عباس عثمان سلوى  2

 .97 ص ، 2005مصر، ،اإلسكندریة
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 'وولتون' فیرى الكاتب عامة؛ بصفة االتصال وتكنولوجیات خاصة، بصفة لالنترنیت الواسع

(Wolton) اإلنسانیة العالقات إقامة بالضرورة تسهل ال الحدیثة التقنیة األجهزة" بأن 

فرغم  الحدیثة، االتصالیة بالتكنولوجیات كثیرا نغتر ال أن یجب ولذلك ،1"واالجتماعیة

تحدث  أن یمكن أنها إال استخدامها، من علیها نتحصل التي الكثیرة والفوائد االیجابیات

 أن یمكن ال بعد عن االتصال"بأن فیقول )وولتون  (ویضیف بها، التنبؤ یمكن ال تأثیرات

 التي االتصالیة الوسائل كانت مهما األشخاص ألن ،2"المباشر اإلنساني االتصال یحل محل

ال " الحقیقة في الوسائل وهذه لوجه، وجها لاللتقاء ماسة حاجة في فهم بعد، عن تربطهم

تبادل  مجرد من بكثیر أكبر فاالتصال الكثیر، یضن كما بالوحدة الشعور إزالة في تساهم

 حالة وتنشأ المباشر، االتصال في ورغبة كبیرة حاجة بروز في تساهم بل ،(...) فقط كلمات

 .(état de manque)لآلخرین االشتیاق من

 أن فكما قویة، براهین و حجج له االتجاهین كال بأن نقول أن لنا یمكن وعموما

 في كذلك تساهم فهي ، نعرفهم ال أشخاص مع جدیدة عالقات بناء في فعال االنترنیت تساهم

 بین وسطیا موقفا اتخاذ ینبغي وعلیه منا، المقربین األفراد مع أخرى اجتماعیة روابط قطع

 اكتساب یتم حتى لالنترنیت، والمنظم العقالني االستعمال ضرورة في االتجاهین، یكمن

 االجتماعي، محیطنا مع السابقة العالقات فقد یتم ال حتى و جهة، جدیدة من عالقات

 .باالغتراب والشعور االجتماعي، االنعزال و حاالت الوحدة تجنب وبالتالي

 

 Société individuelle de): المتفرد الجماهیري المجتمع وتجسید االنترنیت 3

masse) 

 جدید، اختراع أو تقنیة میالد البشریة، بها مرت التي المراحل من مرحلة كل عرفت

 عشر الخامس القرن في المطبعة ظهور كان فكما االجتماعیة، الحیاة معالم إلى تغییر أدى

 والجرائد الكتب طبع خالل من األرض، بقاع كل في والمعرفة العلم مهما النتشار عامال

                                                           
1
 Dominique W.:Internet et après, op.cit, p.109. 

2
 Ibid., p.205. 
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 من ذلك أدى وما الناس، لكل متاحة وجعلها وتوزیعها نشرها و من المطبوعات، وغیرها

 اآللة ظهور كان فكذلك وهیمنتهم، الكنیسة رجال سیطرة من  الجهل ظالم الناس من تحرر

 المصانع وانتشار والزراعة، النقل وسائل وتحسن الصناعات، ازدهار في مهما البخاریة سببا

واالقتصاد،  التجارة وانتعاش المدن، إلى ونزوحهم الناس هجرة من إلیه أدى وما في المدن،

 على الكتاب أطلق وقد لألفراد؛ والمعیشي االجتماعي الوضع تحسن إلى أدى الذي الشيء

سنوات  في وبالضبط العشرین القرن وبحلول ؛الصناعي المجتمع تسمیة المجتمع هذا

 والخدمات، بالمعلومات العالقة ذات الصناعات في الملحوظ التطور ومع الخمسینیات،

رئیسیة  بصفة تشتغل التي والمؤسسات الهیئات ظهور  النشر، حركة في الهائل واالنفجار

 واالتصال اإلعالم تكنولوجیات میدان في الكبیر التقدم إلى باإلضافة المعلومات، قطاع في

لمیالد  مهدت وغیرها العوامل هذه كل والالسلكي، السلكي االتصال زةهوأج الحواسیب،و 

 لم یشهد واختراعات تطورات یشهد والذي ؛المعلومات بمجتمع تسمیته على اصطلح مجتمع

 عدة میادین في تطورات صحبتها قد و االتصال، تقنیات في سیما وال قبل، من مثیل لها

 دائما یقوم االتصال تطور فإن  (Patrice flichy)الكاتب یقول وكما  بها؛ عالقة ذات أخرى

 حدثت تغیرات فقد وعلیه ،"المجتمع وتطورات تقنیة تطورات بین القائمة العالقة على

 .جذري یشكل یتبدل الحدیث المجتمع جعلت الوتیرة سریعة وتطورات
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 تستخدم الذي ،المعلوماتي المجتمع هذا وصف المختصین الباحثین بین شاع قد و

 المجتمع أو المتفرد الجماهیري بالمجتمع المیادین، كل في االتصال، بكثرة وسائل فیه

 )خلیل معن  (یسمیه كما أو  (la société individualiste de masse) الجماهیري االنفرادي

 ؟خصائصه أهم ما و المجتمع هذا هو فما ،1"الجماهیري المتفرد المجتمع

 المتفرد یريهالجما المجتمع ومهمف 3-1

 .منها البعض سنذكر المجال، هذا في المختصون قدمها تعریفات عدة هناك

 یتكون الذي المجتمع أنه (Philip Selznick et Braoum) )بروم و سلزنیك (الكاتبان یعرفه

 على یعتمدون الذین المنفصلین، األفراد من عریض ظهر جمهور قد أنه بمعنى جماهیر" من

 أساسي هدف أو قیمة تنقصهم كانت وٕان الوسائل المتخصصة، كل في البعض بعضهم

 خلق إلى العمل، وتقسیم العقالنیة وتنامي الروابط التقلیدیة ضعف أدى قد و بینهم، یوحد

 االجتماعیة العالقات أن أي ، 2"طفیفا ارتباطا مرتبطین ببعضهم أفراد من تتكون مجتمعات

 وتزول طویال تزول ال مصالح، وعالقات العمل اقتضتها طبیعة عالقات هي تربطهم التي

 المیدان في الكبیر والتطور القفزة كانت وٕاذا .التي جمعتهم والظروف المصالح بزوال

 وبدایات أسس وضع الذي هو للوظائف، شدید تقسیم الذي صاحبه والصناعي، االقتصادي

 بشكل ساهمت قد الحدیثة اإلعالم وتكنولوجیات االتصال فإن وسائل المتفرد، المجتمع هذا

 هذه فأصبحت المستویات، كل على أكثر تجسیده و هذا المجتمع استمرار في كبیر

 تزید التي االتصال، لوسائل المفرط االستعمال بفعل المجتمع منعزلة لهذا المكونة الجماهیر

 یتمیز مجتمعا" أصبح الحدیث فالمجتمع الفردانیة؛ سمة من )الرحمان عبد عزي(یقول  كما

 إلى بهم یؤدي مما ،3"البعض بعضهم عن اجتماعیا فیه األفراد ینعزل حیث أكبر بتعقید

 الجماعیة، بالقضایا االهتمام عندهم ویقل غیر، ال ومشاكلهم الشخصیة بانشغاالتهم االهتمام

 یتجه أصبح الحدیثة االتصال لوسائل الجدید االتجاه أن"حیث  الجماعي، الحس وینقص

 مجتمعا" بأنه المجتمع هذا  (wolton)ویعتبر ؛  demassification"تفتیت الجمهور  نحو

                                                           
  .46 ص ،2005 ، 1طعمان،  دار الشروق للنشر والتوزیع ، دار االجتماعي، التفكك، العمر خلیل معن 1

 .15ص ،2003  ،1ة، ط عناب ،مختار باجي جامعة یریة،هالجما الثقافة العیفة، جمال 2
، ص 2001المصریة اللبنانیة، القاهرة، الدار المعاصرة، ونظریاته االتصال السید، لیلى حسین مكاوي، حسن عماد  3

217. 
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 االتصال تكنولوجیات بفعل بعضها عن ومنفصلة منعزلة جماهیر من یتكون فردانیا انعزالیا

 الروابط شكل في فقط لیس تغییرات أحدثت والتي عامة، بصفة اإلعالم ووسائل 1"الحدیثة

الیومیة  العادات وفي السلوك، أنماط وفي والتفكیر العیش طریقة في حتى االجتماعیة، وٕانما

 ما م 2000لعام  الدراسات بعض وتتوقع منزلي، شغیل ملیون نحو أوروبا في فیوجد لألفراد،

 في شركة و أ،.م.و في ملیون 30 منهم العالم، في التلفاز عبر عامل ملیون  65 یقارب

Intel منازلهم في یعملون مسوقیه من 7000 هناك.  

 المجتمع، أفراد بین االغتراب حاالت زیادة"في أكثر تساهم اإلعالم وسائل فإن وعلیه

هذا  خصائص تجسد التي الوسائل ومن ؛2"الجماعیة القیم وٕابراز االنتماء روح غرس بدال من

من  كغیرها اعتبارها یمكن ال التي االنترنیت، شبكة كبیرة بصفة المتفرد الجماهیري المجتمع

ألي  یسبق لم الحدیث المجتمع في جذریة تحوالت أحدثت ببساطة ألنها االتصال، وسائل

من  سواء ذاتها، حد في الوسائل هذه في تغیرات بإحداث حتى وقامت أحدثتها، أن وسیلة

قامت  ذلك من وأكثر تستعملها؛ التي وتقنیاتها خدماتها، طبیعة و عملها طریقة حیث

االطالع  شخص أي بإمكان الیوم فأصبح األخرى، اإلعالمیة الوسائل كل باحتواء االنترنیت

اإلذاعیة،  القنوات كل إلى واالستماع تقریبا، القنوات كل ومشاهدة العالمیة، الصحف على

 .الشبكة على المتاحة اإلعالمیة الوسائل من ذلك غیر إلى

 

 3یري المتفردهالجما المجتمع خصائص 3-2

  :یلي فیما نوجزها أن وخصائص یمكن بصفات الجماهیري المجتمع یتسم

                                                           
، 1997، 2طالقاهرة،  اللبنانیة، المصریة الدار المعلومات، عصر في الحدیثة االتصال تكنولوجیا مكاوي، عماد حسن  1

 .12 ص
 الجامعیة، المعرفة اإلسكندریة، دار الحدیث، العربي المجتمع في الجماهیري االتصال، نجم العاطي عبد طه  2

 .71  ص ،2005 اإلسكندریة، مصر،
 .219-217 ص مرجع سبق ذكره، ص، السید حسن لیلى مكاوي، عماد حسن  3
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أي  اآلخرین، مع التفاعل عند الشخصیة المشاعر بانعدام الجماهیري المجتمع یتمیز  -1

 آنیة، بصفة یكون أصال احتكاكهم ألن بالبرودة تتسم أحاسیس تربطهم األفراد أن

 .آخره إلى التجارة أو العمل إطار في إال ال یكون مهوتفاعل

یستعمل  الذي فالشخص اآلخرین، عن النفسیة الجماهیري بالعزلة المجتمع أفراد یتسم  -2

 ال وكأنه یشعر محیطه، مع والتعامل االحتكاك دون طویلة لمدة االتصال وسائل

  .ینتمي إلیهم

 إلى االنتماء بعدم الفرد أي شعور باالغتراب، الجماهیري المجتمع أفراد یشعر  -3

 أو اإلسهام على اإلنسانیة القدرة فیه یخرب نحو على فیه، یعیش المجتمع الذي

 الفرد انفصال تعني التي العزلة، إلى ینزع الفرد فإن التفاعل االجتماعي، في المشاركة

 على قادر غیر یجعله مما مخالفة، مفاهیم أو مبادئ وتبني السائد، تیار الثقافة عن

 .األوضاع القائمة مسایرة

 واالضطراب القلق وزیادة والطمأنینة، الراحة بعدم كذلك الجماهیري المجتمع أفراد یشعر  4-

 انعدام إلى ما أدى وهذا ووجدانه، وأحاسیسه إنسانیته تغریبه عن وكذا والسلوكي، النفسي

 .التضامن أبسط أشكال انهیار إلى كذلك وأدى لبعض، بعضهم وتهمیش الناس، بین التعاون

 

 وال الحدیث، الجماهیري المجتمع بها یتمیز التي الخصائص أبرز من هذه وتعتبر

 خصائص بروز إلى ستؤدي وخدماتها، االتصال تكنولوجیا في المستقبلیة أن التطورات شك

 استخدام عن تنتج جدیدة، رهظوا  تصاحبه جدید اكتشاف أو اختراع كل ألن أخرى، رهومظا

الظواهر  هذه دراسة فإن األساس هذا وعلى الیومیة، الحیاة في المستحدثة األمور هذه وٕادماج

واستخدام  استعمال أنماط دراسة خالل من إال یتم أن یمكن ال انعكاساتها، و أسبابها وتحلیل

 .الظواهر لهذه المسببة والتقنیات الوسائل

 وعلى االتصال تكنولوجیا استخدام عن الناتجة السلبیة الخصائص هذه كل ورغم

 وخدماتها تطبیقاتها بفضل الممیزة، الوسیلة تبقى العنكبوتیة الشبكة فإن رأسها االنترنیت،
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 وخاصة مجاالت، عدة في لالنترنیت االیجابیة اإلسهامات ینكر أن ألحد یمكن فال المتنوعة،

 النتائج آخر على االطالع إمكانیة للباحثین تتیح أنها حیث والمعرفي، المجال العلمي في

 غیر إلى البیانات، وقواعد متخصصة، ودوریات وثائق وعلى المیادین، في كل والدراسات

 بقاع مختلف من وأساتذة باحثین تواصل إمكانیة أهمها یبقى والتي التطبیقات،من  ذلك

عن  االجتماعات وعقد المحاضرات وٕاقامة والمعارف، الخبرات وتبادل مناقشات وٕاقامة العالم،

جامعاتهم،  على وانغالقهم عزلتهم من الباحثین إخراج في تساهم االنترنیت فإن وبالتالي بعد،

 وباإلضافة هذا غیرهم؛ مع أفكارهم و اهتماماتهم القتسام وتدفعهم بلداهم، في بحوثهم ومراكز

 أثرا للشبكة العنكبوتیة كان والتي واجتماعیة، ثقافیة سیاسیة، اقتصادیة، أخرى میادین إلى

 Alvin) توفلر ألفن غرار على الكتاب من العدید" جعل ما هذا لعل و علیها؛ إیجابیا

Toffler) المشاكل جمیع لحل وسائل هي واالنترنیت االتصال تكنولوجیا أن یعتقدون 

 المشاكل من ذلك غیر إلى روحیة أو ثقافیة اجتماعیة، اقتصادیة، كانت سواء ،المستعصیة

 "اإلنسانیة

انعزال  إلى تؤدي االتصال وسائل بأن والقائلة السائدة، الفكرة مع یتعارض من ومنهم

 ترابط المجتمع، الستمراریة ضروریة االتصال أقنیة" أن یعتقدون وهم ترابطهم، ولیس األفراد

 اآلراء فإن وعموما ،1"المجتمع أفراد وتوحید فلسفته وحمایة ومعتقداته، كیانه على والحفاظ

  .بشكل كبیر تتضارب الحدیثة االتصالیة التكنولوجیات ایجابیة أو سلبیة حول

                                                           
 .208 ص ،2004، عمان ،4ط  مجدالوي، دار المعصرة، المجتمعات في عالمواال االتصال ،إصبع أبو خلیل صالح  1
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 األنترنیت وعالقاتها بالعزلة االجتماعیة 4

لتحدید العالقـة بـین األنترنیـت والعزلـة االجتماعیـة یجـب التـدرج فـي طـرح مفهـوم  

 .العزلة االجتماعیة

 العزلة االجتماعیة 4-1

فالفرد هنا یكون تعامله . هي ظاهرة نشأت بفضل استخدام الهائل لوسیلة األنترنیت 

وعمله في نحو مجتمعه، ألنه یفقد القدرة على الرد الفردي الذي یستمده من فكره ضئیال 

خدمة الجماعة حیث یصبح هاربا من الواقع والتفاعل االجتماعي المباشر مع افراد من 

 .وسطه االجتماعي

هي حالة یعیشها الفرد بعیدا عن مجتمعه الحقیقي تاركا في ذلك تعامله وممارسته *  

 .الفعلیة من أناس واقعیین یعشون في محیطه

الواقعي لیصبح شخصا ضعیف التواصل هي انسالخ الفرد تدریجیا من مجتمعه *  

واالتصال مع األفراد واألصدقاء من محیطه االجتماعي لیلجأ الى عالم أخر لعله فضاء 

 .األنترنیت الذي خصص له قدرا كبیرا من وقته

هي میل الشخص الى اإلبتعاد عن المجتمعات االجتماعیة، ویشغل ذاته باألمور * 

الخیال وما یبعده عن الواقع أي العزلة عن اختالط مما الخاصة كالتأمل والتفكیر في عالم 

 .یؤدي به الى قلة األصدقاء
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 عوامل العزلة االجتماعیة 4-2

ان بعــــض االفــــراد الـــذین یمیلــــون الــــى العزلــــة وعـــدم المشــــاركة فــــي النشــــاطات  نالحـــظ

االجتماعیــة ویحــاولون االبتعــاد عــن المواقــف العادیــة فــي الحیــاة،  هــؤالء األفــراد یخســرون 

لحیاة االجتماعیة وتخسـرهم الجماعـة لعـدم مشـاركتهم إیاهـا یكبتـون انفعـاالتهم التـي تقلقهـم ا

وال یشــعرون بالســعادة الحقــة، فــإذا نحــن فحصــناهم وتعمقنــا فــي دراســة حــالهم، والمجــالت 

ــل العزلــــــــــة االجتماعیــــــــــة فمــــــــــا یلــــــــــي ــــرون بهــــــــــا نســــــــــتطیع أن نحــــــــــدد عوامــــــــ  :التــــــــــي یمــــــ

 .عوامل ترجع الى ذاتیة الفرد -أ

 .عوامل ترجع الى األسرة -ب

 .عوامل ترجع الى المجتمع-جـ

 :عوامل ترجع الى فرد ذاته -أ

الفرد أثناء نموه إذا لم تشبع حاجاتـه الجسـمیة والنفسـیة وكـان یعامـل بقسـوة یحـدث لدیـه 

فتنشـأ لدیـه مشـكلة . الصراع والقلق، ولكي یتوافـق مـع الحیـاة یتخـذ بعـض االسـالیب والحیـل

ــى كــــل هــــذا أن ینســــحب الفــــرد مــــن المواقــــف التــــي ال یریــــد  العزلــــة واالنطــــواء، فیترتــــب علــ

مواجهتهـا ویغـرق نفسـه فــي أمـور أخـرى تلهیــه عـن المواقـف الحقیقیــة فیـذهب إلـى المالهــي 

وهــي كلهــا أســالیب هروبیــة إلعــادة الشــعور بــاألمن مــن أجــل تخفیــف ... ویكثــر مــن النــوم 

رمان، فإذا تعرض الفـرد لمثـل هـذه التربیـة حّدة التوتر واأللم والضیق الذي ینشأ الصد والح

الخاطئة یكون له مرحلة نمو خالیة ال یتحمل من خاللها تبعـات الحیـاة أو المشـاركة فیهـا، 

ألنـه یشـعر دائمـا بأنـه مظلـوم علـى أمـره، فلـذلك ال یتعامـل مـع أحـد، و یعتقـد أن كـل أدنـى 

 .منه وتصبح لدیه عادة فردیة االنعزالیة في الحیاة

 :ترجع الى األسرة عوامل-ب

ومن ذلك الظروف االقتصادیة واالجتماعیة السیئة، فألسرة التي لدیها امكانیتها  

االقتصادیة توفر ألبنائها الغذاء الصحي والرعایة والملبس والسكن، عكس األسرة التي 

امكانیتها محدودة ال توفر للطفل حاجته، فیدرك أنه أقل من أطفال األسر األخرى، كما أن 
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سرة التي تسودها المحبة والتعاون والتفاهم الذي یوفر لألبناء الطمأنینة والحب، خالف األ

األسرة المفككة التي یسودها الشجار، كما ان بعض األسر تمیل الى العزلة وعدم االختالط 

 .وینعكس هذا االتجاه على سلوك أطفالها میالین الى عزلة األفراد

 :عوامل ترجع الى المجتمع -جـ

ـــة غیـــر صـــالحة ا   لمجتمـــع بیئـــة یحـــاول الفـــرد ان یتكیـــف معهـــا، و لكـــن إذا كانـــت البیئ

فتكــون أثارهــا بعیــدة المــدى، فشــدة معاملــة بعــض األفــراد لآلخــرین وقســوتهم معهــم تجعلهــم ال 

كمــــا ان كثــــرة الواجبــــات االجتماعیــــة . یعبــــرون عــــن أنفســــهم فینســــحبون ویبتعــــدون عــــن األذى

وعـدم قیامـه بأدائهـا ... ع الضرائب، واجب النفقـة علـى األسـرةالمفروضة على الفرد كواجب دف

القــوانین الحكومیــة یجعــل بعــض األفــراد فــي الخــوف مــن العقــاب الصــارم، ویشــعرهم  مــع قســوة

بلقلــق فینطــوون علــى أنفســهم، كمــا أن صــعوبة قضــاء حاجــاتهم وخاصــة عنــد دخــولهم الــبعض 

یكـــــون ســـــببا هامـــــا فـــــي العزلـــــة ... یـــــدالمؤسســـــات أو الهیئـــــات الحكومیـــــة كـــــل البلدیـــــة أو البر 

وقـــد یوجـــد فـــي المجتمـــع أفـــراد ذوو مكانـــات وأدوار هامـــة فـــي المجتمـــع ومرتفعـــوا . االجتماعیـــة

الدخل، في المقابل افـراد لـیس لهـم أي مسـتوى اجتمـاعي وأقـل دخـال، هـذه الفـروق تجعـل الفئـة 

والعزلـة، ألنـه مجـال غیـر األولى تشعر بـذاتها مطمئنـة بعكـس األخیـرة التـي تلجـأ الـى االنـزواء 

فتحـاول هـذه الفئـة التـي أحسـت بهـذه الهـوة االجتماعیـة أن تجـد لنفسـها فضـاء یلبـي . مالئم لها

لهـــــا رغباتهـــــا واحتیاجاتهـــــا كفضـــــاء االنترنیـــــت مـــــثال الـــــذي یعـــــد فضـــــاء یـــــزوره الفـــــرد للراحـــــة 

ـــة، فضـــاء أو ملجـــأ لمـــن ضـــاق بـــه ـــان، فضـــاء للهـــروب مـــن بعـــض المشـــاكل الیومی  واالطمئن

الحــال، باإلضــافة الــى أســباب أخــرى التــي تــدفع األفــراد لبنــاء هــذا الفضــاء كاألســباب العلمیــة، 

 .الشخصیة والترفیهیة
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 ت من ادمان الى عزلة اجتماعیةیاالنترن 4-3

 باإلدمــانیســتطیع المالحــظ ألحــوال النــاس المســتخدمین األنترنیــت أنــه خلــق مــا یســما  

وبـذلك تجعـل مـن الفـرد شخصـا مـدمنا للعـالم االفتراضـي  الذي أفرزته الدردشة عبر األنترنیت،

الــذي یبعــده كــل البعــد عــن عالمــه الــواقعي، ولعــل هــذا االدمــان یحبــذه الفــرد مــن خــالل كونــه 

 .یعطي له فرصة العـیش فـي العـالم أخـر یصـبح الفـرد ینحـاز مـن محیطـه لیجـد فـي عزلـة عنـه

عي الذي حولـه الـى انتمـاء افتراضـي فالفرد هنا غیر مؤهل لیعیش في محیطه االجتماعي الواق

مــن خــالل تنــوع اتصــاالته فــي االنترنیــت، ومــن هــذا المعطــى االنعزالــي نجــد أن الفــرد ســـوف 

یتغیــر لیبنــي لنفســه ســلوكات واتجاهــات تنطلــق مــن عالمــه الــذي یعتقــد بأنــه اختــاره لذاتــه، هــذا 

 لمـــا وجـــد فیـــه  العـــالم الـــذي یمكـــن أن یكـــون مختلـــف تمـــام االخـــتالف عـــن وســـطه االجتمـــاعي 

مـــن الالمبـــاالة، فـــالمرء هنـــا یجـــد ذاتـــه ال یحـــس بـــذلك االنتمـــاء االجتمـــاعي، فتـــراه فـــي العمـــوم 

مغــایرا فــي ســلوكه الكالمــي وطریقــة اللبــاس واألكــل وحتــى طــرق التعامــل مــع اآلخــرین، كــذلك 

كـون نجد ان المجتمـع یواجـه هـذا النـوع مـن األفـراد بكثیـر مـن الحـذر والنفـور، هـذا النـبض ال ی

اجتماعیا بل یمتد الـى ذهنیـة الفـرد ، فیـرى أن أصـبح ال یـتالءم مـع ثوابـت مجتمعـه بمـا یجعـل 

من قیم أضفاها علـى نفسـه مـن خـالل تـأثیر النـاتج عـن التبـاس ثقـافي أفـرزه ادمانـه مـن خـالل 

الدردشـــة عبـــر األنترنیـــت، وابتعـــادهم عـــن عـــالمهم الحقیقـــي یجـــدون أنفســـهم ال یملكـــون أدنـــى 

 .ایش مع ظروفهم الصعبةشروط التع

وأمام هذه المسافة الكبیرة من الالتفاهم مع المجتمـع الالوعـي بمـا یطرحـه االخـر یكـون   

المــدمن عرضــة لمتاهــات أخــرى جدیــدة تبــدأ بتضــییع قــدر كبیــر مــن الوقــت المــدمن فــي حیاتــه 

اآلخــرین  دون فائــدة، وهــذا اذا قلنــا أن الكثیــر مــن األفــراد یجلســون أمــام الحاســوب للدردشــة مــع

كـالتعلم والعمـل (الى ساعات متأخرة من اللیل وهنا یكون الفرد قد فقد الكثیر من فرصه حیاته 

وهـــي األشـــیاء الثالثـــة التـــي تعطـــي للفـــرد االســـتقرار وٕاحساســـه بالمســـؤولیة فـــي ) و بنـــاء أســـرة

  .مجتمعه الواقعي
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 العزلة االجتماعیة وعالقاتها باستخدام األنترنیت 4-4

من المعروف عـن األنترنیـت أنـه یحمـل میـزة انـدثار الحـدود والحریـة باسـتعمالها، وذلـك  

مــا أدى الــى توافــد األفــراد المســتمر علیهــا، وأن انتشــار األنترنیــت عبــر العــالم أدى الــى انبهــار 

األمــر الــذي دفعــه الــى اهتمــام الشــدید بهــذا االختــراع الجدیــد، فاالنترنیــت غیــرت مــن . الفــرد بهــا

وعادات األفراد المستخدمین لها، و حتى في األسالیب حیاتهم بحیث أصبحوا یقضـوا  سلوكات

ســـاعة فـــي  30-20معظـــم أوقـــاتهم أمـــام هـــذه الشـــبكة لســـاعات طویلـــة قـــد تصـــل الـــى حـــوالي 

أســـبوع فقـــد یظـــل الفـــرد جالســـا أمـــام الكمبیـــوتر عـــن أصـــدقائه ومعارفـــه وأهلـــه ویصـــبح منعـــزال 

األفـــراد ینعزلـــون عـــن المجتمـــع الـــذین هـــم فیـــه للـــدخول الـــى فاألنترنیـــت جعلـــت مـــن . اجتماعیـــا

، وأن االدمـان علـى األنترنیـتمجتمع جدید وهو المجتمع اإللكتروني، وهذا مـا ولـد بمـا یسـمى 

 :أعراضه مثل أعراض اإلدمان على المخدرات، فالمدمن علیها یصبح لدیه عدة مشاكل منها

 . صعوبة التوقف عن استخدام األنترنیت -

إلشــباع أكبــر ) المــدمن(اســتغناء عنهــا إال للضــرورة القصــوى وذلــك محاولــة منــه عــدم  -

 .عدد من الرغبات

 .السهر واألرق والقلق -

هــذا كلــه أدى الــى تــدهور العالقــات االجتماعیــة بــین األفــراد المــدمنین علــى األنترنیــت  

زوجیـة تهـدد  لواجباتهم األسریة اتجاه أزواجهم و أطفالهم، األمر الذي دفـع الـى ظهـور مشـاكل

باالســتقرار األســري، إضــافة الــى مشــاكل اجتماعیــة أخــرى خــارج األســرة كالتــأخر عــن مواعیــد 

ـــــــــة، االبتعــــــــــــاد عــــــــــــن األصــــــــــــدقاء   ...العمــــــــــــل، فقــــــــــــدان الوظیفــــــــــــة، الطــــــــــــرد مــــــــــــن المدرســـ

وهكذا یفقد الفرد تدریجیا مهارات التواصل االجتماعي مع االخرین ، فیجـد نفسـه خـارج   

ماعیـة المباشـرة مـع األصـدقاء والمعـارف القـدامى، إذا اتضـحت للفـرد وقـد دائرة العالقات االجت

 دراسـة النشـاط االجتمـاعي للفـرد األمریكـيعلى هـذا مـن خـالل  (yotman) "  یوتمان"استدل 

التــــي أشــــارت الــــى أن مشــــاركة المــــواطن األمریكــــي فــــي النشــــاطات االجتماعیــــة  1995ســــنة 

وقیامـــه بـــدوره االجتمـــاعي قـــد تراجعـــت كثیـــرا فـــي الســـنوات األخیـــرة، حیـــث أن األنترنیـــت تـــدفع 
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بالنــاس الــى تبنــي نمــط حیــاة جدیــد یــتم بالعزلــة وعــدم المشــاركة الفعالــة فــي الحیــاة االجتماعیــة، 

فــي اســتخدامها یحــول فــي بعــض المجتمعــات الــى جــزء ال یتجــزأ مــن الثقافــة حیــث ان التوســع 

  .الشعب و حیاتهم الیومیة

  العزلة 4-4-1

 العزلة ظاهرة نشوء إلى االنترنیت مع الیومي التعامل سیؤدي االجتماعیة الناحیة من

 والخالق الحي التفاعل دائرة من سینسحبون الدین الشبكة مع المتعاملین لهؤالء االجتماعیة

 . االنترنیت شبكة ابه تزخر التي االفتراضیة تمعاتلمجا في التفاعل محیط إلى

 االتصال روابط وضعف تمعلمجا عن االنعزال مخاطر وازدیاد االنترنیت مقدم فبعد"

 بكل العنكبوتیة الشبكة محیط في لإلبحار الكمبیوتر جهاز أمام طویلة ساعات للجلوس نتیجة

 1 "لها حدود ال والترفیه للتسلیة ووسائل بل وثقافیة فكریة ومصادر معلومات من به تزخر ما

 في تكمن غریبة وضعیة فتولدت األفراد، انعزال كرس قد لالنترنیت المكثف االستعمال فهذا

 نستخدم أننا نجد الشخصي المستوى"فعلى ،شخصي انعزال یقابله الذي العالمي االنفتاح

 االتصال في أكبر صعوبة یجدون األفراد بعض أن یبدو ولكن ،أكبر بقدر العالمیة الشبكة

 جیراننا، مع أقل بقدر نتصل قد أننا ورغم ،إلیهم الناس وأعز أقرب یكونوا أن یفترض بمن

 3"المنعزل باالتصال "الظاهرة هده ،وسمیت 2"عنا بعیدون هم من مع أكبر بقدر نتصل فإننا

 ویقول غرباء أناسا الدوام على یقابل المرء أن في الیوم الكبیرة االختالفات أحد تتمثلو

 آخرین مع الوقت معظم الناس من كثیر یتفاعل الحدیثة االجتماعیة الحیاة في:"جیدنز"

 للتقارب نتیجة تنشأ ال ولكنها تتطور الحمیمة الصدقات ومازالت لهم، بالنسبة غرباء یعتبرون

                                                           
ط، .د ،القاهرة ،والتوزیع والنشر للطباعة مصر ضةرو  عربیة، نقدیة رؤیة: العولمة وحضارة المعلوماتیة، یسین السید 1

  .252 ص ،2001
، 1ط، ابوظبي مترجمة، دراسة ،"واستعمالها وقیمتها لطبیعتها دراسة" المجتمع في المعلومات استخدام اثر، هیل مایكل 2

 . 394ص ، 2004
3  Lazar Judith. sociologie de communication de masse .Armand collin.paris.1991.p 113. 
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 والمعلومات للمظاهر نتیجة تنشأ أیضا ،ولكن فحسب الفراغ وقت في أو السكن أو العمل في

  ."المظاهر هذه ابه توحي التي

 مرور تسهیل حیث من الشفافة للجغرافیا مصدرا االتصاالت تكنولوجیا أضحت ولهذا

 له من أي ،یحاورنا ومن یجاورنا من بین الكبیر بالفرق نشعر ال حیث واالتصال، المعلومات

 من كل" بعد عن" صفة لحقت وهكذا ،الكیلومترات مالیین عبر بنا االتصال على القدرة

 . االنترنیت اتهأوجد واحدة عالمیة لغة في عامة والحیاة والصحة والمدرسة السوق

 والترابط والتفاهم التقارب معني تحمل التي االتصال تكنولوجیات أن هي هنا والمفارقة

 یعرف ما ظهور إلى األمر آخر في أدى مما... والتباعد االنعزال نزعات تدعم التي هي

 ما بكل المباشر االحتكاك إمكان على القضاء إلى بدوره أدى الذي" بعد عن االتصال" :باسم

 التي المعاني من كثیرا علیه وتضفي، االحتكاك هذا عمق من تزید حسیة مؤثرات من یحمله

 والتواصل االتصال عملیة جعال اللذین واالنترنیت الكمبیوتر خالل من االتصال إلیها یفتقر

 .الحیاة نبض من والخالیة والمرئیة والمطبوعة المكتوبة للمعلومات تبادل عملیة مجرد

 الباحث وجاء انعزالیة، وسیلة كأهم نهاأ االنترنیت Wolton Dominique الباحث یرى

 الفرد بإمكان" -Solitudes Interactives -االنعزالیة التفاعلیة أو التفاعلیة العزالت مفهومب

 مع حوار  في یدخل أن في الصعوبات أكبر لدیه لكن لالنترنیت ممتازا مستعمال یكون أن

  1". االلیكتروني المقهى في بجانبه من

 والحضاري الثقافي وباالنسالخ بالعزلة اإلحساس إلى تؤدي االنترنیت استخدام فكثرة

 البعد كل بعیدا یكون االنترنیت عبر آخر عالم في یعیش الشباب أن بحیث واالجتماعي،

 وضعف االنفصام، من نوع إلى یؤدي ما وهذا، فیه یعیش الذي والواقعي الحقیقي العالم عن

 الذي االجتماعي النسیج عن واالنسالخ الواقع عن واالبتعاد، االجتماعي االتصال مهارات

 كبیرا وقتا تخصیص إلى یؤدي االنترنیت خالل من اآلخر في فالذوبان الشباب، فیه یعیش

                                                           
1 Wolton (Dominique).Internet et après .théorie critique des nouveaux medias. flammarin. Paris 

.1999.pp106.107 
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 الفضاء ومع األصدقاء مع والتواصل العائلي التواصل حساب على االنترنیت لعالم جدا

 . للشباب الطبیعي

 مع والتزاماته االجتماعیة، مسؤولیاته من یتهرب الشباب أن نجد تقدم ما لكل وكنتیجة

 غیاب في لالنترنیت السیئ فاالستخدام فیه، یسكن الذي والحي الجامعة في وزمالئه عائلته

 والتوجیه والتحصین والقوانین التشریعات غیاب وفي، المدني تمعلمجوا والجامعة األسرة تدخل

، االجتماعي الواقع من للهروب وسیلة االنترنیت تصبح حیث، عكسیة نتائج إلى یؤدي السلیم

، أصال له وجود ال افتراضي مناخ عن والبحث للشباب الطبیعي المناخ من للهروب ووسیلة

 للبرید المكثفة واالستعماالت األخبار ومجموعات الدردشة كثرة في نالحظه ما وهذا

 التغییر على وٕاقباله الفرد تطور یعیق انهوٕادما لالنترنیت، السلبي فاالستخدام االلیكتروني،

 االستهالكیة الترعة یفرز كما العالمي لحساب المحلي تقلیص إلى یؤدي كما الداخل، من

 . االبتكار من بدال التقلید على كذلك ویشجع الشباب عند ویعززها

 بوسائلها االتصاالت تكنولوجیا أن آخرون یرى ذلك عكس وعلى أخرى، جهة ومن

 ویسر بسهولة، والجماعات األشخاص بین اتصاالت تحقق االنترنیت فیها بما المختلفة

، االجتماعي الحوار ینمو مثال االلیكتروني البرید طریق فعن والزمن الجغرافیا حدود متجاوزة

 . االجتماعي التماسك تعززی ثمة ومن المستویات مختلف على التفاعل ویدعم

 في یساهم االلیكتروني البرید استخدام أن الحدیثة الدراسات تؤكد السیاق هدا وفي

 خالل من جدیدة اجتماعیة أدوار ممارسة إلى ودفعهم والمعاقین السن كبار عن العزلة تقلیل

 على عدیدة فئات االنترنیت على للحوار المخصصة المواقع ساعدت كما، االتصال قنوات

 1.النفسیة األمراض وأصحاب المخدرات مدمني: مثل  اتهمشكال حل

 

 

 االلیكترونیة االجتماعیة العالقات 4-4-2
                                                           

ة، مصر، القاهر   ،العربیة النهضة دار، المعلوماتیة الثورة تحدي: االتصال وتكنولوجیا العرب الرحمن، عبد الفیصل 1

 .26 ص ،2001
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 البشر بعالقة باآللة اإلنسان عالقة استبدال إلى الجدیدة التكنولوجیات أدت "قد

 اإلنساني، السلوك تحكم التي القیم إلى النظرة تغییر في بذلك وأسهمت البعض، ببعضهم

 القائمة والعالقات واألفكار االتجاهات تراعي جدیدة قیم قیام – الكثیرین رأي في - واقتضت

 1."البعید غیر الماضي في سائدا كان عما عدیدة جوانب في تختلف والتي اآلن،

 النشاط مجاالت على یقتصر ال واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا فتأثیر إذا

 ومستقبل وبنیة االجتماعیة، العالقات إلى یمتد فهو السیاسي، أو العلمي أو االقتصادي

 لتعبر االلیكترونیة االجتماعیة العالقات مفهوم المختصون واستحدث بل والدول، تمعاتلمجا

 ،ككل تمعاتلمجا أو الواحد تمعلمجا أبناء بین تتم التي اإلنساني االتصال أوجه جمیع عن

 على كبیرا تأثیرا تؤثر انهأ أكیدا بات فقد االلیكترونیة االتصال وسائل خالل من وتتم

 االتصال عملیة تؤدي حیث ،الجماعي أو الفردي المستوى على سواء االجتماعیة العالقات

 . وتطورها اإلنسانیة العالقات نمو في رئیسیا دورا والجماعات األفراد بین

 في مهاراتنا استخدام من تمكننا خاصة ظروفا تخلق العالقات هذه نفس أن كما

 االجتماعیة العالقات كانت وٕاذا ،خاصة أهداف لتحقیق أو معینة حاجات إلشباع االتصال

 الحضور أي المحیط أو البیئة نفس في للتواجد وفقا تتم ،المعروفة التقلیدیة اهصورت في

 شبكة ضمن یتواصلون الذین لألفراد الفیزیقي التواجد أي المكان نفس في لألفراد الفعلي

 المیزة أو الجانب هذا تغییب على عملت قد الحدیثة التكنولوجیا وسائل فإن االتصال،

 عالئقي مجال ترسم الصاعدة االتصالیة الوسائل هذه أن حیث ،اإلنسانیة بالعالقات الخاصة

 المعطیات ویتبادلون یتحادثون منهفإ فیزیقیة، بصورة یلتقوا أن عوض األفراد نجد أین ،جدید

 .والشبكات الحواسیب طریق عن واألخبار

 تشكیل وتعید الحالي، تمعلمجا ستفجر انهفإ الممیزة، خصائصها بسبب اآلن االنترنیت إن

 التفجیر وهذا الخاصة، اتهشبكا بواسطة بینها فیما وتتواصل تتحاور جدیدة مجتمعات

 بعض یرى كما قیمها، على اوخطر  ،التقلیدیة تمعاتلمجا على سلبیا البعض یراه والتفتیت

                                                           
 . 33ص ، 2007 مارس، 580 العدد الكویت، العربي، مجلة جدید، لعصر جدیدة قیم زید، أبو احمد 1
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 في كثیرا تثر أ خاصة بصفة واالنترنیت عامة بصفة الحدیثة االتصال وسائل أن الباحثین

 .المشكالت وحل المعیشة مستوى حیث من (**)تمعاتلمجا بنیة

 أن Philippe Breton  التكنولوجیة للوسائل والناقد الفرنسي الباحث یرى السیاق، هذا وفي

 " نحو یتجهون االتصال بعملیة القیام في االلیكترونیة الحواسیب یستعملون الذین غالبیة

 ذهله الخاصة القیم من نمط أو نظام طریق عن االرتباط شدیدة إنسانیة جماعة تكوین

 اآللة عنصر اعتبارها في یدخل اجتماعیة عالقات ویخلقون ینتجون ...أفرادها وكل الجماعة

 1 "یتواصلون بواسطته الذي الجهاز أو

 االنترنیت مقاهي وانتشار الجدیدة التقنیات تطور أن ،المرنسي فاطمة السوسیولوجیة وترى

 من جدید مستوى وخلق ...اإلنسانیة العالقات تطور على ساعد التقلیدیة تمعاتلمجا في

 وتقنیة علمیة لیست التكنولوجیات هذه لقهاخت التي التحوالت أن فالواضح واالتصال، الحوار

 مجاالت كل المحاوالت هذه مست ولقد ثروبولوجیة،نا وحتى نفسیة اجتماعیة هي بل ومادیة

 على والمدرسة األسرة (الكبرى تمعیةلمجا المؤسسات داخل االجتماعیة شرائح وكل الحیاة

 بین االجتماعي التجاذب محددات أن یرون االجتماعي النفس علماء أن ورغم. )التحدید وجه

 - االجتماعي واالتصال - Spatial Propinquity - المكاني التقارب هو األشخاص

Social Contact - االنترنیت عبر االتصال في الخاصتین هاتین فقدان رغم نجد أنه إال، 

 .الزواج حد إلى وصلت حمیمیة وعالقات األشخاص بین عالقات نشوء عن نسمع إننا إال

 الكثیر ویسبب االجتماعیة العالقات نسیج یؤذي لالنترنیت الطویل التصفح" أن یؤكدون ولكن

 األصدقاء وخسارة ،التواصل وفقدان واالنطواء ،الناس كاعتزال االجتماعیة المشكالت من

 االنترنیت مزایا بین من أن ىفیر  رزق جمال األستاذ أما األبناء على األسریة الرقابة وضعف

 التألیه حد إلى االنترنیت وصلت لذلك ،والوجداني الروحي للفراغ معوض إلي تحولت انهأ هو

 لألسرة كمعوض االجتماعي للتواصل أداة إلى تحولت أخرى جهة ومن ،والقدسیة والعبادة

                                                           

 استقراره، للمجتمع تحفظ التي والتقالید والعادات واألنظمة والقوانین الضوابط مجموعة انهبأ" :تمعاتلمجا بنیة وتعرف(**)

 ."وغیرها واألمنیة واالقتصادیة والسیاسیة القانونیة واألنظمة الثقافیة والهویة والدین اللغة في وتتمثل
1  Philippe Breton. La tubue informatique. ed1.Metalie .paris 1996.p07. 
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 الوطن في توقعه یمكن ال ما وهذا ناجح وزواج صداقة صالت ربط فاعل إلى فتحولت

 في ولكن .الثقافي والتخریب التغریب رغم المتمیز والروحي الدیني للحضور وذلك العربي،

 العاطفیة، العالقات أجل من االنترنت یستعملون الذین الشباب من المالیین هناك الجزائر

 االنترنیت إلى یلجؤون الذین وبین لهم نبیل هدف ال العابثین مابین الشباب هؤالء ویتراوح

 .الزواج على متهلمساعد
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 خالصة

یتضح مما سبق أن االنترنت استطاعت بحكم تركیبتها الفریدة وطریقة عملها المتمیزة 

تقدیم مجموعة غیر متجانسة من قیم وأراء وتصورات ومعلومات لمالیین األفراد بمختلف 

خصائصها  بقاع العالم  والتي تعمل على إنتاجها شبكة االتصاالت العلمیة العمالقة، فتنوع

لى استخدامها یتزاید یوما بعد یوم مما قد یترك العدید من التأثیرات یجعل إقبال الناس ع

. التي یصعب التنبؤ بشكل دقیق بمدى قوتها وشدتها علیهم... النفسیة واالجتماعیة والثقافیة 

ت عالم مفتوح وسالح ذو حدین ینبغي العمل على تحجیم الحد الفاسد منه یفعالم االنترن

إلكساب الفرد ... ه المؤسسات التربویة واألسرة ودور العبادةلحمایة النشء وهو واجب تتوال

 .خلفیة ثقافیة وأخالقیة
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 تمهید       

 فیه تناولنا يذال السابق لالفص خالل من الدراسة هذه تأطیر حاولنا ما بعد       

 .الجزائریة األسرة الى التطرق التالي الفصل في سنحاول ،االنترنیت

 حالیا، الجزائري وبالمجتمع الجزائریة ألسرةاب الخاصة الدراسات نقص الى االشارة بنا تجدر و

 .االستقالل بعد الجزائریة األسرة تخص كانت المتوفرة فالدراسات

تعتبر األسرة من أهم المؤسسات االجتماعیة والتربویة المسؤولة عن تزوید الجیل            

الجدید بالتربیة والتعلیم واكتساب الخبرات والمهارات والمؤهالت العلمیة والتقنیة التي هي 

لذا نجد أن األسرة تسعى من  السبیل الوحید لنهوض المجتمعات المعاصرة ورقیها وتقدمها،

أجل زرع الخصال القیمة والسلوكیة االیجابیة عند األحداث والمراهقین والشباب، ورعایتهم من 

كل الجوانب، ومن أجل اكتساب أسس ومبادئ ومقومات الثقافة والتربیة والتعلیم لكي یكونوا 

  .المجاالتقادرین على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع وتطویره في كافة 

 منها، البنیویة سواء المستویات كل في األخیرة السنوات في كثیرة تحوالت األسرة عرفت ولقد

 .األفراد بین العالقة یخص فیما أو

التعریف  لىإ تعرضال خالل من الجزائریة األسرة الى التطرق سنحاول الفصل هذا وفي

 العالقات تحدید األخیر في و ،هاأفراد ودور ضعیةفو  الجزائریة األسرة خصائص باألسرة ثم

 .الجزائریة األسرة في األساسیة
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 األسرة تعریف -1

 بین تخلط انهأل نظرا اإلنسانیة، األسرة تعریف في جمة صعوبات العلماء تواجه

 الجنسي، النشاط بتنظیم هنا األمر ویتعلق البشر، جمیع فیها یشترك عامة، بیولوجیة عناصر

 المكان عبر فیها یختلفون ثقافیة اجتماعیة أخرى وعناصر البشري النوع وحفظ التكاثر

 بین القائمة العالقات طبیعة لألسرة، االجتماعي التنظیم شكل .الزواج نظام وهي والزمان

 التي الشخصیة الوظائف وماهیة داخلها، اجتماعیة أدوارا تشكل التي الشخصیات مختلف

 .اجتماعیة مؤسسة بوصفها تمارسها التي تمعیةلمجا والوظائف ألفرادها، األسرة تؤدیها

 

 جماعة انهأ " :یلي كما األسرة  (KINGGSLEY Davis) دیفز كینكزلي عرف ولقد

 1"متماسكة واجتماعیة دمویة روابط تربطهم األفراد من

 على فعرفاها (E.W BURGESS.H & H.J. LOOCKE) ولوك بیرجس أما

 واحدة، معیشة ویعیشون والتبني، والدم الزواج بروابط یرتبطون األشخاص من جماعة انهأ"

 ثقافة ویشكلون واألخت  واألخ األم والزوجة، الزوج أدوار حدود في اآلخر مع كل ویتفاعلون

 2"ومشتركة واحدة

 االجتماعي التفاعل ظاهرة على أساسي بشكل یركز األخیر، التعریف هذا أن نجد

 الجوهریة الفروقي یراع لم أنه أهمها انتقادات، عدة له وجهت ولقد .األسرة داخل

 .األسرة تنظیم في البشریة تمعاتلمجا بین البینة واالختالفات

 – تمعاتلمجا بعض في تتطلب قد والتبني، والدم الزواج روابط ذكرها، التي الروابط أن كما

 من وقبوال اعترافا -اإلنجاب عملیة في للرجل البیولوجي الدور تجهل التي تلك خاصة

    .الرمزیة والطقوس المراسیم بعض أداء یصاحبه قد تمع،لمجا

                                                           
 .9، ص 1981، 2دار الطلیعة، بیروت، ط الزواج،  و القرابة و العائلة ،الحسن محمد احسان 1
، 1ط مصر، القاهرة، النهضة، مكتبةوالحضریة،  الریفیة األسرة قیم بعض تغییر في الدیني االعالم دور عمر، محمد 2

 .242ص  ،1984
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 الذي ،)تعریف كینكزلي (األول التعریف من أحسن المختصین نظر في التعریف هذا ویعتبر

 كاملة، بحقوق التبني، وتمتعهم طریق عن األسرة إلى األفراد بعض انضمام إمكانیة تجاهل

 .تمعات األوروبیةلمجا مثل تمعات،لمجا بعض في دمویة رابطة وجود دون

  :قائال األسرة فعرف  (EMILIO Williams)ولیلیامز ایمیلو أما

 مع یعیشون زواجیا الرجال، من عددا أو رجال تشمل التي االجتماعیة المؤسسة هي األسرة "

 1 "الخدم وكذلك آخرین  وأقارب األحیاء الخلف ومعهم النساء، من عددا أو امرأة

 الجمعي، الزواج :الممكنة الزواج أنواع لحصر الباحث أمام واسعا اللمجا یفسح التعریف فهذا

 األسري التنظیم وأشكال األحادي، الزواج وأخیرا الزوجات، تعدد نظام األزواج، تعدد نظام

 التنظیم أشكال على بخاصة یركز فهو .وتنهض علیها المتعددة الزواج أنماط مع تتوافق التي

 بین تقع التي االجتماعي التفاعل صور وكذا األسرة، ابهتقوم  التي الوظائف ویغفل األسري،

 .أفرادها

 بمكان تتمیز اجتماعیة، جماعة هي " :یلي كما األسرة فیعرف  (MURDOK)میردوك  أما

 األقل على من أعضائها اثنین بین ویوجد تكاثریة، ووظیفة اقتصادي وتعاون مشترك، إقامة

 بالغة، وأنثى بالغ من ذكر األقل على األسرة وتتكون تمع،لمجا ابه یعترف جنسیة عالقة

 2 "التبني طریق عن أو نسلمها من كان سواء وطفل

 وهي أال األساسیة، الوظائف الحدى االجتماعیة األهمیة على ركز وٕان التعریف فهذا

 .األسرة في الكامنة واالجتماعیة الثقافیة السمات یذكر لم فهو التكاثریة، الجنسیة الوظیفة

 یمكن لألسرة، واألنثروبولوجیا االجتماع علماء قدمها التي التعاریف هذه ضوء وفي

 فكل الجمیع، علیه یتفق لألسرة، تعریف وضع االجتماعي الباحث على یصعب أنه القول

 سواء واستمرارها، األسرة نشوء في غیرها من أهم تبدو التي الجوانب بعض على یركز تعریف

 .الخ...االجتماعي التفاعل الوظائف، التنظیم، كانت

                                                           
 .10 والزواج، مرجع سبق ذكره، ص والقرابة العائلة ،الحسن محمد احسان 1

 .165، ص 1971لبنان،  العربیة، بیروت، النهضة دار الثقافیة، األنثروبولوجیا عاطف، وصفي 2
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 عالمي، انتشار ذو اجتماعي ونظام أساسیة، اجتماعیة مؤسسة هي األسرة أن القول ویمكننا

 هذه وتعدیل توجیه في الثقافة وتتدخل ضروریة، بیولوجیة عناصر على وجوده في یعتمد

 .وتحوالته وظروفه تمعلمجا طبیعة یناسب بما العوامل

 یظهر االختالف هذا فإن األسرة، ماهیة تعریف في العلماء بین واضحا االختالف كان وٕاذا

 األنثروبولوجیا، رأسها وعلى األسرة، دراسة في تشترك التي االجتماعیة العلوم بین كذلك جلیا

 العلوم هذه ألن ،)السكان علم( والدیموغرافیا )األسري االجتماع علم (وبخاصة االجتماع علم

  .االجتماعیة الوحدة هذه  إلى منها تنظر زاویة منها كل تتبنى

 الوحدة أي والنسب، الزواج بواسطة بینهم فیما یرتبطون األشخاص من مجموعة فهي

 اإلطار هو وهذا القرابة بمصطلح غالبا عنها التعبیر یكون وهنا ، (La Parenté)القرابیة

 .األسرة ودراسة تعریف في األنثروبولوجیا علیه ترتكز الذي العام

 ویضمن تمع،لمجا داخل بنائیة وحدة تكون اجتماعیة جماعة أي مترلیة، جماعة وهي

 بین القائمة االجتماعي التفاعل وأشكال تمع،لمجوا للفرد تؤدیها التي الوظائف استمرارها

 بمصطلح عنها التعبیر یكون وهنا تمع،لمجا یحددها اجتماعیة أدوارا یشغلون الذین أفرادها

 األسرة اجتماع علم مجال هو وهذا  (Le Groupe Domestique) المترلیة الجماعة

 .بامتیاز

  



80 

 

 الجزائریة األسرة خصائص  -2

 عن عامة تخرج ال بخصائص تتمیز إسالمیة، عربیة أسرة باعتبارها الجزائریة األسرة إن

 الدینیة التعالیم على أساسا قائم الجزائریة األسرة بناء أن ذلك  .اإلسالمي العربي الطابع

 العالقات وتهیكل األسرة، إطار في الفرد وضعیة تحدد التي والروحیة، األخالقیة والقیم

 .ما حد إلى األفراد بین االجتماعیة

 التاریخي للجانب فان الجزائریة األسرة یمیز الذي اإلسالمي العربي الطابع إلى وباإلضافة

 إلى .ككل والمجتمع األسرة بناء تغییر في أثرا االستعماریة الفترة خالل الجزائر عاشته وما

 في عمیقة وتطورات تحوالت أحدث التي والثقافیة واالقتصادیة االجتماعیة، التغیرات جانب

 .األفراد بین ما العالقات نظام وفي وبنیتها، األسرة حجم

 :التالیة بالخصائص الجزائریة األسرة تتمیز عموما و

 أبویة الجزائریة األسرة 2-1

 أمور فیها وینظم العائلیة للجماعة الروحي القائد هو فیها فاألب أبویة، الجزائریة األسرة إن

 الجماعة تماسك على حفاظ بال له تسمح خاصة مرتبة وله .الجماعي التراث تسییر

 1.محكم نظام بواسطة وغالبا ،المنزلیة

  

 هذا و المقرر، التنظیم تسییر على یسیطر حتى المراقب دور تلعب األبویة فالسلطة

 أو فاألب الجد، أو األب سلطة تحت األسرة أفراد ویعیش  .األبویة السلطة على قائم التنظیم

 لألب تكون إذ .له والخضوع احترامه یجب بحیث السلطة، صاحب أو الرئیس هو الجد

 شاء متى یزوجهم الذین أوالده وعلى زوجته على األسرة، أفراد باقي على المطلقة السلطة

 .ذلك

 أوالده كان إذا األكبر أخیه إلى بل األكبر، ولده إلى السلطة انتقلت مات ما إذا و

 1.صغارا مازالوا
                                                           

الجامعیة،  المطبوعات دیوان ،أحمد دمري :تر الحدیثة، والخصائص التطور الجزائریة العائلة بوتفنوشات، مصطفى 1

 .77ص  ،1984الجزائر، 
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، األسرة أفراد بها یلتزم وتقالید وعادات، لقواعد، خاضعة األسرة ببقاء التنظیم هذا ویسمح 

 بضبط المتصلة للعائلة، االجتماعیة الشؤون على باإلشراف یقوم العائلة رب بصفته واألب

 مسؤول النظریة، الناحیة من فهو األخرى، العالقات وبین المختلفة، مكوناتها بین العالقات

 والعمل بینهم، العمل وتقسیم  االجتماعي، سلوكهم مراقبة و اجتماعیا، األوالد تدریب عن

 2.تزویجهم على

 

 :موسعة الجزائریة األسرة 2-2

 )نوویة ( زواجیة عائالت عدة أحضانها في تعیش حیث موسعة الجزائریة األسرة إن

3.البدو  عند الكبرى والخیمة الحضر، عند الكبرى الدار واحد، سقف وتحت
 

 

 ال فالفرد .أفراده بین االجتماعیة العالقات ونوعیة بازدیاد األسري النمط هذا ویتمیز  

 العالقات من كبیرة بشبكة األفراد هؤالء مع یرتبط وٕانما فحسب، األفراد من كبیر بعدد یرتبط

 .األسرة في فردین أي بین االجتماعیة العالقات في ضعف من علیه یترتب مما االجتماعیة،

 األفراد لرؤیة أكثر فرص من التقارب هذا یتیح ومما أفراده، بین المكاني بالتقارب تتمیز كما

 األفراد مراقبة األكبر واألخ واألم، كاألب، األسرة في معینین ألفراد ویسهل البعض، بعضهم

 القیم عن خروج أو سلوكي، انحراف أي على ومحاسبتهم سلوكهم، ومالحظة اآلخرین،

4.األسرة بها تلتزم التي االجتماعیة
  

 هذا وینتشر واجتماعیة، اقتصادیة وحدة یمثل ،"العیلة" أي األسر، من النمط وهذا 

 الذكور وأبنائه زوجاته، أو وزوجته الجد من كل "العیلة" وتضم األریاف، في خاصة النموذج

   .وأحفاده  أرامل، أو مطلقات أو عوانس كن إذا وبناته وزوجاتهم،
                                                                                                                                                                                     
1 VANDEVELD Hélène, Les femmes algeriennes, Ed. opu, Alger, 1971.p197. 

ط  ،بیروت، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع القروي، المجتمع في ياالجتماع التغییر، غیث عاطف محمد 2

  .230 ، ص1967 ،1
  .37 سبق ذكره، ص الحدیثة، مرجع والخصائص التطور الجزائریة العائلة بوتفنوشات، مصطفى 3
 .22، ص 1986الجامعیة،الجزائر  المطبوعات دیوان الجزائري، المجتمع في الطالق مشكلة ، كسال مسعودة 4
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 النموذج هذا یعد ولم. االستعمار فترة خالل الجزائر في سائدا األسر من النمط هذا كان ولقد

 في لألسرة الحقیقي النموذج عن یعبر یعد ولم الجزائر، في العصریة الحیاة مع یتوافق

 البعض عقلیة على األسر من النمط هذا یمارسه یزال ال الذي الضغط فرغم الحدیثة، الجزائر

 1 .الجدید الجیل طرف من یرفض ما غالبا لكنه

 تضم األسرة زالت ما الجزائري المجتمع في حدثت التي التغیرات كل من وبالرغم أنه إال 

 األسرة ألن خاصة ولكن السكن أزمة بسبب فقط لیس وهذا المتزوجین، خاصة األوالد

 مطلقا، فیه مرغوب غیر أمرا الزواج عند عنها األبناء انفصال في ترى تزال ال الجزائریة

  2.األبناء  جیل و األباء جیل بین ا كبیر صراعا یسبب الذي الشيء

 أحد وانضمام األبناء لكبر نتیجة عائلة إلى تتحول قد الجزائریة األسرة فان ذلك على بناءا و

 أو بسیطة الجزائریة األسرة كون في استقرار جود و عدم نالحظ بالتالي و إلیها، األقارب

 .عائلة

 نوویة أسرة وال خالصة، ممتدة أسرة توجد ال بأنه االجتماعیة الدراسات من الكثیر أثبتت ولقد

 وجودهما درجة في االختالف مع الواحدة، االجتماعیة البیئة في معا توجدان ٕانماو  خالصة،

 لألسر الدقیقة المالحظة أیضا تأكده الذي الشيء .أخرى إلى اجتماعیة بیئة من

 وخصائص الممتدة األسرة خصائص بین تجمع الجزائریة الحضریة فاألسرة. والمجتمعات

 .الوقت نفس في النوویة األسرة

 الجزائري الحضري المجتمع تغادر بدأت قد الممتدة األسرة أن من الرغم على نإذ

 على كبیرا ضغطا تمارس زالت ما الممتدة األسرة أن إال النوویة، األسرة وتظهر تدریجیا

 بشكلها وحتى التقلیدیة وظائفها من بكثیر تحتفظ مازالت أنها كما .األفراد واتجاهات سلوكات

 .الممتد

 األسرة في األفراد دور و ضعیةو  3

                                                           
1 J.P.DUNARD et H.TENGOUR : L’algerie et ses populations, Ed. complex paris, 1982, p189 . 

 ص، 1993 ، 21990 :العدد ، (1994 .1980)بین ما الجزائریة األسرة مفهوم االجتماع، علم مجلة كسال، مسعودة 2

43. 
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 النسق في القرابیة، الجماعة أو األسرة، أو الشخص یشغله الذي المركز أو الوضع إن

 ومدى طبیعة، ذلك في بما األخرى السلوك وأنواع والواجبات، الحقوق :یحدد قد االجتماعي

 1مختلفة مكانات لهم آخرین بأشخاص العالقة

 للمكانة، محدد بوضع ویرتبط والواجبات، الحقوق بعض حول یتركز نموذج فهو الدور أما

 طریق عن موقف أي في الشخص دور ویتحدد. معین اجتماعي موقف أو جماعة داخل

 2.نفسه الشخص یعتنقها كما اآلخرون، یعتنقها التي التوقعات من ة مجموع

 بهدف معین، قیمي نسق ظل في لألدوار، واضح تحدید على تقوم التقلیدیة، العائلة وكانت

 أساسیین عاملین على أفرادها وأدوار مراكز تحدید على تعتمد حیث تكاملها، على الحفاظ

 .والجنس السن هما

 في الجزائریة األسرة في األفراد ودور وضعیة نستعرض أن یأتي فیما وسنحاول

 .األسرة في العالقات شبكة على تأثیرها مدى لفهم محاولة

 : األسرة في األب دور و وضعیة 3-1

 .األب ووضع لدور تعطى التي باألهمیة تتمیز أبویة بوصفها الجزائریة األسرة إن

 تحمله أخرى جهة ومن األسرة، في واألولویات االمتیازات من الكثیر تمنحه األهمیة فهذه

 .األبناء وتربیة العائلة كإعالة عدة مسؤولیات

 الرجل، اختصاص من هي التي العائلیة الشؤون بتحمل عائلي، كمسؤول األب یقوم

 مسؤولیات تحمل وفي المنزلي، التسییر في للمرأة المتزایدة المساهمة باالعتبار أخذنا إذا حتى

 .البیت خارج أخرى

 دور وبین .والمرأة الرجل من كل ووضع دور بین حادا اختالال نسجل الزلنا المرأة بروز ورغم

 الرجل یتولى إذ. والبنت االبن من وكل األب دور وبین الزوجة، و الزوج من كل وضع و

                                                           
 .440 ص،  سبق ذكره مرجع ،غیث عاطف محمد 1
 .391-390  ص ص .المرجع نفس 2
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 أن الواقع في یستطیع وال الحالیة، المسؤولیة االجتماعیة الناحیة من العائلة، وكرب كزوج

 1.الجمیع استنكار لنفسه یجلب أن دون عنها یتخلى أن أو منها یتهرب

 بالعالقات وارتباطها تضامنها على اإلشراف له یخول األسرة، في بالسلطة األب تمتع إن

 في تقدمها عند خاصة زوجته وتكون. المنازعات ویفصل ویطلق یزوج الذي فهو. الخارجیة

 .الدار مسؤولیة لها تعطى بحیث لزوجها تابعة الذكور، من كبیر لعدد إنجابها وعند السن،

 الذي األسرة، رب طرف من تسیر كلهم األفراد بحیاة والخاصة األسرة شؤون كل تبقى لكن

 عن المسؤول فهو. الكاملة السلطة وله األسرة مشاكل حل في األولى المكانة فیها یتصدر

 األمر، بهذا المعنیون هم فاآلباء .تزویجهم فیها بما األمور بتدبیر ویقوم وبناته أبنائه مستقبل

 أي باألمر المعنیین عن بعیدا یتم هذا كل .ویتفقون فیتقابلون الشریفة، األسرة عن یبحثون

 2.األوالد

 السلوك كل بضبط ویقوم علیهم ویشرف أسرته أفراد على األول المسؤول هو فاألب

 إذا اإلعالة حیث من بلوغهم عند حتى أبنائه على األب مسؤولیة تمتد ما وغالبا االجتماعي،

 .ذكورا أو إناثا كانوا سواءا تزویجهم حیث ومن بطالین، كانوا

 :األسرة في األم دور و وضعیة 3-2

 عن أجنبیة عموما أخرى عائلة من تنحدر امرأة وهي الزواج أثناء العائلة إلى األم تصل

 في جدارتها تثبت حتى هامشیة فهي أجنبیة تعتبر جدیدة زوجة أیضا المرأة هذه الزوج، عائلة

 ذكر بمولود تأتى أن لغایة الكبرى المنزلیة واألعمال والخیاطة، والطبخ، البیت، أعمال

 قبل فاألم. وأبنائها زوجها عائلة في مضاعفا دورا وتلعب مزدوجة وضعیة لها فاألم. خاصة

 وتفرض وضعیتها تجد هنا ومن زوجها لخلف أبناء أعطت التي تلك والدة، شيء كل

 أكثر الذكور من أكبر عددا أعطت وكلما. الدیمغرافي إنتاجها بواسطة العائلة في احترامها

 3.زوجها عائلة في وضعها تحسن زاد كلما البنات من

                                                           
 .324 ، ص سبق ذكره مرجع بوتفنوشات، مصطفى 1

2 P. Bourdieu: Sociologie de l’algerie, Ed. puf, 6éme ed, 1980.p15 . 
 .70 ص، سبق ذكره مرجع ،بوتفنوشات مصطفى 3
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 الزوجة تتقاسم أین .لألسرة الممتد والشكل للعائلة التقلیدیة البنیة مع تتوافق الوضعیة هذه إن

 أما. طرفهن من المراقبة إلى تخضع وأین وحماتها، حموها، زوجات مع بیت كربة وضعیتها

 بیتها شؤون عن األولى المسؤولة كونها أهمیة أكثر تكون النوویة األسرة في المرأة وضعیة

 بأن للمرأة سمحت المعاصرة العائلیة فالبنیة . ال أو عاملة كانت سواء زوجها غیاب عند

 .األسرة في ومكانتها وضعیتها في ترتقي

 حیث من الثانیة المكانة فهي الزوجة مكانة أما العائلة، رئیس یكون الذي هو فالزوج

 1.المسلمة المجتمعات في للمرأة الكالسیكیة لألدوار والموافقة األهمیة،

 الكبیرة األم : األمهات من نوعین بین نمیز أن هنا فیجب األم بدور یتعلق فیما أما

 عائلة أعضاء من عضو هي التي الصغیرة واألم التقلیدیة، العائلة في مكانا تشغل التي

 االجتماعي، بالمقام خاص دور أو اقتصادي دور أي تلعب األولى تكن لم وبینما". متحضرة"

 .فأكثر أكثر مهمة اقتصادیة بوضعیة تمتاز الزوجیة، المبسطة العائلة في األم أي فالثانیة

 أو الثقافي بمستواها اما أكثر، مطبوعة العائلیة مكانتها ن أ كما أعظم، االقتصادي فدورها لذا

2.العائلة بمصیر المتعلقة القرارات اتخاذ في بمشاركتها
 

 ثم أوال الشكلي االندماج على تحافظ أن المرأة على یجب االقتصادي الدور إلى باإلضافة و

 یجب أنها كما .تشویه كل عن بعیدة عائلتها ویترك خلقیا نظیفة یتركها الذي ذلك المعنوي،

 الكبیر، بالمنزل واالعتناء الحسن السیر تضمن أن علیها یجب :"كخادم" وجودها تحقق أن

 .األفراد من كبیر عدد األحیان بعض في یعیش أین

 تربیةال ابنتها بتلقین تقوم ثم منجبة، هي شيء كل فقبل: األم بدور تقوم أن أیضا علیها و

  3.األمومي والحنان الكبیر الحنان ابنها ومنح حسنة،ال

 :األسرة في بنالا دور و وضعیة 3-3

                                                           
1 Ali KOUAOUCHI: Familles femmes et contraception, Ed.CENEA P-FNUAP, Alger, 1992 .P197.  
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 األسرة في وخاصة شيء، كل قبل ذكرا بوصفه تتعزز األسرة في االبن مكانة إن

 واالستمرار، الخلود وهو األب، حلم یحقق لكونه نظرا المكانة هذه الذكر اكتسب وقد. الممتدة

 إلى تضاف حلقة هو یولد ولد فكل. الرجولة له یحقق وكذلك العائلة، واسم اسمه یحمل ألنه

 بمظهر یظهر األب تجعل الذكر فوالدة  الحلقات وتكاثر لتجدید أداة وهو البقاء، سلسلة

 1.الرجولة

 حر رجل هو الحضریة المناطق في وخاصة للعائلة الجدیدة البنیة في االبن أن ونجد

 الكلي االستقالل وعلى الشخصیة، المبادرات اتخاذ على وقادر األبویة، الوصایة من نظریا

 .مواطن دور یلعب أصبح بل الشریفة، العائلة في االبن دور یلعب یعد لم فهو حیاته، في

 وكذلك لألب، المالیة الوضعیة من أفضل مالیة و اقتصادیة وضعیة یحتل أنه كما

 قد االبن فان الحاالت من العدید في و األب، مستوى من أحسن تعلیمي بمستوى یحضى

 االقتصادي التفوق بذلك یشعر األب یجعل ال لكنه و فكریا، و ومالیا، اقتصادیا، األب یفوق

 .2بینهما المباشر الصراع تجنب أجل من علیه

 

 

 األسرة في البنت دور و وضعیة 3-4

 الطفل یتلقاها التي تلك عن تتمیز التربیة من نوع إلى طفولتها منذ البنت تخضع

 . وأما زوجة تصبح عندما مستقبال إلیها ستسند التي باألدوار للقیام لتأهیلها وذلك الذكر،

 فیها المرغوب الصفة هذه ولتحقیق . المنزلیة األعمال في ماهرة مؤهلة تكون أن البنت ودور

 ال حیث الزوجیة البیت إلى انتقالها حین كاملة، امرأة تكون حتى تجربتها وتزید أمها تشارك

 .منهن النساء خاصة األسرة وأفراد حماتها، منها تسخر

                                                           
 ،1ط العربي، اإلنماء المعاصرة، معهد للقضایا واالجتماعیة التاریخیة الجذور :العربیة األسرة بنى تطور ،حطب زهیر 1

 .190،191ص، ص،  ،1976لبنان، 
2 Moustafa Boutafnouchet : la famille algérienne évolution et caractéristiques récentes 

,Ed.SNED,Alger. pp221-223. 
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 أخالقیا للحیاة مؤهلة البنت جعل إلى تهدف التقلیدي، الوسط في البنت تربیة أن كما

 المنزل، من بالخروج لها یسمح ال حتى الرجل من الخوف على القائمة العفة وتعلم .ودینیا

 1.الصبر قوة إعطائها ذلك على زیادة

 المنزلیة األشغال في مهارة تكسب حتى البنت، إعداد في كبیرا دورا والجدة األم وتلعب

 في تدخل مباشرة الطفولة فبعد حیاتها، أهداف أهم الزواج أن البنت وتعلم .الزواج وأمور

 التدریب طور في زوجة تعتبر بل المراهقة، لمرحلة وجود فال. للزواج اإلعداد مرحلة

  2.واإلعداد

 كانت للعائلة التقلیدیة البنیة في فالمرأة تطورا، األسرة في البنت ودور حالة عرفت وقد

 نشأت فقد " العصریة" العائلة في أما . زوجها سلطة تحت ثم وأمها أبیها سلطة تحت أوال

 على محافظتها مع والحماة والزوج، واألخ، األب، سلطة تحت تعد ولم للمرأة جدیدة وضعیة

 الكلمة بأخذ لها تسمح الجدیدة وضعیتها أن إال . ألبویها الطاعة وحتى سعته بكل االحترام

  3.عائلتها مع الحاد التناقض تجنب بشرط الخاصة حیاتها وتسییر المبادرة، واتخاذ

 بالتطورات التأثر من تستثني ال الجزائریة األسرة في األفراد ودور وضعیة إن

 العالقات وشبكة خاصة األسرة وبناء عامة، الجزائري المجتمع عرفها التي والتغیرات

 والتي المعاصرة، الحیاة في الجزائري للفرد والسوسیولوجیة النفسیة والتوجهات االجتماعیة،

 لدى التعلیمي المستوى ارتفاع السیما و .وثقافیة واجتماعیة اقتصادیة متغیرات فیها سببت

 .للحیاة رتهمظن وتغیر األفراد من الكثیر

 أو بنتا، أو أما، كانت سواء األسرة في المرأة ومكانة وضعیة على أساسا ذلك أثر وقد

 مشاكلهم مناقشة في أسرتها أفراد وتشارك االجتماعیة، الحیاة في تشارك أصبحت حیث أختا

 .ومشاریعهم بمصیرهم المتعلقة القرارات واتخاذ

 األسریة االجتماعیة العالقات 4

                                                           
1 Nafissa ZERDOUNI: Enfant d’hier, l’éducation de l'enfant dans un milieu traditionnel algerien, Ed. 

MASPERO, paris. 1980. p186.  
2 Fadéla BENKARA: conflits des normes dans les représentations de virginité chez la jeune fille, Ed. 

OPU,Alger. 1981. p16. 
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 :األسریة االجتماعیة العالقاتتعریف  4-1

العلوم  مجال في وتداوال استعماال األكثر المصطلحات من "األسریة العالقات

 .المصطلح هذا معنى یوضح دقیق تعریف على نعثر قلما ذلك ورغم االجتماعیة،

بین  االجتماعي التفاعل نموذج " انهأ على االجتماعیة العالقات تعریف یمكن

 كما التحلیل السوسیولوجي، وحدات من وحدة أبسط النموذج هذا ویمثل أكثر، أو شخصین

 تكون وقد اآلخر، بسلوك الشخص المسبقة والمعرفة الهادف االتصال على ینطوي أنه

 إقناع یرید الذي السیارة لقائد الحال بالنسبة هو كما) قصیر أمد ذات االجتماعیة العالقة

 في (والزوجة الزوج بین كالعالقة) المدى تكون طویلة أو (مخطئا یكن لم بأنه الشرطة رجل

  1"األجل طویلة اجتماعیة عالقة" علیها یطلق الحالة تلك

 وتحدید الدور األسرة، داخل التفاعالت وفهم دراسة هي األسریة، بالعالقات المقصود

 منهم فرد األسري، فكل التكوین داخل المتفاعلون األفراد من كل ابه یقوم التي والوظیفة

 ككل األسرة – بعضهم ببعض األبناء -واألبناء الوالدین – والزوجة الزوج من اعتبارا

 االجتماعي فالباحث". ابه یقوم خاصة  ووظیفة خاص دور منهم كل – الخارجي تمعلمجوا

 مختلف بین الواقعة التفاعل أنماط فهم إلى یسعى األسرة، داخل بالعالقات المهتم

 على االجتماعي - الثقافي التغیر أثر إبراز إلى أیضا ویسعى لها، المكونة الشخصیات

 هي األسریة العالقات ألن المتفاعلین، األفراد بین والتأثر والتأثیر واالتصال، التواصل صیغ

 .التغیر علیها یطرأ دینامیة، اجتماعیة عالقات

 األسریة االجتماعیة العالقات خصائص 4-2

 – أساسیة جماعة أولیة باعتبارها األسرة، داخل األطراف مختلف تربط التي العالقات تتمیز

 :أهمها خصائص بعدة

 متینة عالقات فهي والزواج، الدمویة القرابة عالقات تربطهم أفراد بین تقوم عالقات انهأ -

 .وقویة

                                                           
  .257ص  اإلسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار االجتماعیة، العلوم مصطلحات في المرجع األساتذة، من نخبة. 1
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 العفوي واالتصال المباشر، االجتماعي االحتكاك على تقوم انهفإ المكاني، للقرب نظرا -

 .أخرى تعبیرات أي أو اإلشارات المباشر، الحدیث بواسطة

 .عاطفیة بشحنة ومشحونة والشكلیات، المراسیم من متحررة انهأ أي :شخصیة -

 .حیاته طوال الفرد تالزم فهي عرضیة، لیست انهأ أي :األمد طویلة -

 االجتماعیة األنشطة من واسع طیف على تنطوي بل واحد، نشاط أداء على تقتصر ال -

 تتمیز العالقات، هذه نطاق في المتبادلة والوجبات الحقوق أن یعني مما المشتركة، والمواقف

 .أحیانا الوضوح وعدم والكثرة بالكثافة

 بمثابة األخیرة هذه وتعد تمع،لمحا في السائدة والتقالید والعادات القیم لتوجیه تخضع -

 .واالجتماعیة البیولوجیة الحاجات إلشباع الثقافة تمنحها جاهزة وسائل
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 الجزائریة األسرة في األساسیة القاتالع 5

 اجتماعیة عالقات أساس على یقوم دائم، تفاعل في أفرادها یعیش اجتماعیة وحدة األسرة إن

 السلوك أنماط تحدد األخیرة هذه .دینیة و ثقافیة، و اجتماعیة، وقیم مبادئ على مبنیة

 األسرة أفراد بین العالقات طبیعة على تؤثر بذلك وهي . األسرة أفراد بین المعامالت وأشكال

 .االخوة بین والعالقة واألبناء، اآلباء بین العالقة األبوین، بین العالقة: مستویاتها بكل

 ببعضهم الجزائریة األسرة أفراد تربط التي العالقة نوع إلى نتطرق أن یأتي فیما وسنحاول

 .لها تعرضنا وأن سبق التي ةالجزائری األسرة بخصائص جوهریة بصفة تتأثر والتي البعض،

 الزوجین بین العالقة 5-1

 تخضع التقلیدیة العائلة ففي معین، أساس على الزوجة و الزوج بین العالقة تتحدد

. إلیها االستماع وعدم بآرائها واالستخفاف " والالمباالة البرودة " لمبدأ بزوجته الزوج عالقة

 بمعنى اإلهانة، ترد وال وتطیعه، تحترمه وأن بإخالص، زوجها تخدم أن إال علیها ما والزوجة

 .اعتراض أو مناقشة دون نحوها سلوكه مظاهر كل تقبل أن

 .علني بشكل البعض، بعضهما نحو میلهما یظهرا ال أن الزوجین على یجب كذلك

 1.نوعه كان مهما علیه وتأثیرا نفوذا لزوجته یكون أن هو للرجل، تسيء التي األمور ومن

 تابعات الزوجات أن الریفیة، األوساط في علیها والمتعارف المتوارثة التقالید من ألن

 السلطة صاحب یمثل الذي المادیة، الناحیة من أزواجهن على ویعتمدن للزوج، اقتصادیا

 فغالبیة التغییر، قدمسها الزوجین بین العالقة فان الحضریة األوساط في أما . للعائلة ورئیسا

 الزوج أصبح حیث الزوجین، بین المساواة أساس على تقوم الحضریة األوساط في األسر

 .عاملة غیر الزوجة كانت وٕان حتى األسرة، رئاسة له زوجته بمشاركة یسمح

 أن إلى إضافة . الحیاة إلى نضرتهم وتغیر الثقافي، مستواهم ارتفاع إلى راجع وهذا

 . المنزل نفقات في إیجابیة مشاركة ویشاركن یعملن، الفئة هذه في النساء من عالیة نسبة

  1.أزواجهن جانب إلى أسرتهن مسؤولیة ویتحملن
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 بعاطفة التصریح إمكانیة ظهور مع أكثر متحررة زوجة /زوج العالقة أصبحت وقد

 2.الزواج قبل الحب

 األبناء و اآلباء بین العالقة 5-2

 األسر في العالقة هذه وتتجسد الدین، علیها نص قیمة للوالدین األبناء احترام یعتبر

 والدهم اتجاه األبناء موقف أن ألسرةا في نجد حیث . الحضریة األسر في منها أكثر الریفیة

 یكون األولى المرحلة ففي . النمو مراحل باختالف یختلف أبنائهم، اتجاه الوالدین موقف أو

 في تقدموا وكلما ومتطلباتهم، شؤونهم على باإلشراف تقوم التي باألم ارتباطا أكثر الطفل

 3.بوالدهم عالقتهم زادت كلما النضج، سن نحو النمو

 یعلم والطفل جیدا، الوالد یحسها الوطیدة العالقة هذه الوالدین،" دم و لحم " عن عبارة والطفل

 .بینهما جدا قویة الحنان ورابطة الفكرة، هذه في ویشاركهم الزمن مرور مع ذلك

 أن و بدمه، اعتزازه یظهر أن األخیر هذا على ویجب إلیه االبن انتماء ینتظر فاألب

 على یبرهن أن واجبه من واالبن للعائلة، التقلیدیة للقیم وفقا یتصرف وأن األب سلطة یحترم

 4.الشرف هذا وتعظیم شرفها عن والدفاع عائلة ابن أنه

 بدور تتمیز الواقعیة السلطة هذه أن من بالرغم أبنائه على مطلقة سلطة مبدئیا له األب إن

 عنصرا یشكل فهو األساس هذا وعلى . االجتماعیة الجماعة أمام أبنائه عن المسؤول األب

 .المجموعة في بارزا

 أبیه، إزاء لالبن صریح خضوع التساوي، بعدم تتمیز أن یمكن واالبن األب بین العالقة و

النبوي  والحدیث القرآنیة القواعد من انطالقا ذلك على یؤكد اإلسالمي الدیني والجانب

 5.الشریف

 :ت التغیرا من عدد بواسطة تقدیمه یمكن واالبن األب بین التساوي عدم إن
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 .التقلیدیة للقیم حافظ هو واألب األجیال، تراتب یشمل فهو األول المقام في لسنا -

 .والزراعي العقاري لإلرث والوكیل المتسلم هو األب الثاني المقام وفي -

 هذا .مقدس وكواجب دیني كواجب احترامه له األب األخیر وفي الثالث المقام في -

 وهذا ابنه، طرف من لألب الواجب لالحترام " المرجعیة القوة "هو لألب الواجب االحترام

 .االحترام واجب إلى یؤدي المقدم االحترام بأن دائما یعلمه األخیر

 غیر حنان وهناك ،"الرجال بین " تاتصرفال في رجولة هناك واالبن األب بین العالقة في

 األب بین فالعالقة . اآلخر أجل من للواحد بالنفس التضحیة أخیرا وهناك الغالب، في ظاهر

 1.االجتماعي التضامن عن الدقیق بالمعنى تعبر االبن و

 عدم مع قویة القرابة رابطة تبقى أن في یتمثل واالبن األب بین جدید موقف نشأ قد و

 .لآلخر بالنسبة فخر بمثابة یكون أحدهما نجاح بالعكس بل بینهما، االنقطاع

 االبن ألن ابن/أب العالقة من تعقیدا أكثر بأنها تتمیز والبنت األب بین الجدیدة العالقة أما

 نفس في فإنها واالجتماعیة، النفسیة الناحیة من البنت أما حرا، یكون أن علیه المفروض من

 في المأجور العمل إلى البنت ترتقي فعندما اجتماعیا، ألبیها ومطیعة مدنیا حرة الوقت،

 یقوم أن علیه الذي باالبن یتعلق األمر كان لو مما أكثر ثم ومن التباسا، أكثر وضعیة

 ال الذي موقف اتخاذ محاولة مع المساعدة األب فیتقبل عائلته، اتجاه االقتصادي بالدور

 التزام أي دون إرادتها بمحض تعمل بأنها تشعر ابنته یجعل كما . المساعدة هذه ینتظر

 2.األبوین لجمیل ناكرة تكون ال أن واجبها من أنه إال .آخر

 الحب جانب فإلى قویة عالقة وهي .والحنان العاطفة أساسا تطبعها باألبناء األم عالقة أما

 .البیت في وجودها سر یعتبر الولد فان لولدها، األم تكنه الذي الطبیعي

 والحنان العطف وتمنحه ابنها تدلل فهي العائلة، في وسعادتها زواجها نجاح في والسبب

 طابع لها الصلة وهذه .أمه وبین بینه وثیقة بصلة الطفل یحس السبب ولهذا الكافیین،

 .بأبیه یربطه لما خالفا األولى بالدرجة بسیكولوجي
                                                           

 .67 ص، هالمرجع نفس 1
 .259، 258 ص ص،  سبق ذكره مرجع ،بوتفنوشات مصطفى 2
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 الحیاة تتطلبها التي والعالقات التفاعالت وكذا التصرف، كیفیة أبنائها بتلقین األم تقوم كما

 التنشئة أساس التلقین أو التعلم هذا ویعد الصعوبات، تجاوز على تساعدهم والتي االجتماعیة

 .االجتماعیة

 أن یمكن ممیزة بعالقات تحتفظ فهي ثم ومن لولدها األولى السنتین في أكبر نفوذ لها واألم

 أبیه مكاشفة االبن یستطیع ال عندما ذلك و الخاصة، باألسرار المكاشفة حد إلى تصل

 1.بینهما الوسیط األم فتصبح مباشرة

 داخل عامة االجتماعیة العالقة شأن شأنها تغیرات واألبناء اآلباء بین العالقة على طرأ لقد و

 المستوى على شهدها التي والتغیرات المجتمع في حدث الذي التطور أساسها .األسرة

 التعلیمي المستوى ارتفاع وخاصة والثقافي التكنولوجي السیاسي، االقتصادي، االجتماعي،

 .األزواج لدى

 مع مساواة وأكثر توازنا، أكثر موقع إلى المتحكم، موقع من الجزائري األب تحول فقد بذلك و

 ومواطنین راشدین أصبحوا الذین األبناء الجدید، الوضع هذا اتخاذ على ساعده ولقد أبنائه،

 المجتمع إطار في مواطن وٕانما العریقة العائلة ابن هو االبن یعد ولم .المجتمع داخل

 2.الواسع

 االخوة بین العالقة 5-3

 األبناء یتلقاها التي االجتماعیة والتنشئة األبوین بین العالقة بطبیعة االخوة بین العالقة ترتبط

 .كاالحترام علیها نشؤوا التي والقیم األسرة إطار في

 من الصغیر فاألخ العمر، عامل إلى تخضع الجزائریة األسرة في االخوة بین العالقة إن

 فان رابطة، لألب الواجب باالحترام تربطه ال االحترام هذا أن ولو األكبر، احترام واجبه

 3.األخ اسم إلیه مضیفا "خویا دادا، سي،" أخاه ینادي وأن االحترام، بهذا علیه الصغیر

                                                           
 .66 ص، هالمرجع نفس 1

2 Mustapha Boutafnouchet : Opcit.p 221.   
 .67 ص،  سبق ذكره مرجع ،بوتفنوشات مصطفى 3
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 فأخ العالقات، تمیز نفسها القرابة رابطة فان االخوة بین العالقات یمیز الذي العمر خارج و

 االخوة بین العالقة تبقى البلوغ ولغایة ، "خویا" السن مرتبة نفس من له أخا ینادي معین

 والحیاة الفتوة ضمیر یستیقظ البلوغ وبعد .االجتماعیة والتربیة الدراسة، األلعاب، : عادیة

 بما لنفسه یحتفظ كل :االخوة تعاشر بین والمانع المحرم دور تلعب األخیرة وهذه الجنسیة،

 .ومشاعره وعواطفه داخله في

 وضعیة یعني "فرجة" أو مقهى،: عام مكان في راشدین أو مراهقین اخوة تجمع فان هكذا و

 …االخوة بین الواجبة الحرمة انتزاع الى تؤدي قد ألنها تجنبها ویجب مطلقا، عادیة غیر

 أو المنزل في معا الصالة هو راشدین أو مراهقین االخوة بین تشجیعه یحصل ما إن

 أفراد تماسك زیادة إلى یؤدي عما والحدیث األخالقیة، األحادیث إلى واالستماع المسجد،

 1.النزاعات إخفاء إلى تؤدي التي والتصالحات والنصائح العائلة،

 االجتماعیة فالتنشئة .االخوة بین العالقة طبیعة في یؤثر الذي الثاني العامل الجنس یعتبر و

 أكبر هو من لرأي یخضع أن الطفل على إذ والجنس، السن هما عنصرین على قائمة للطفل

 على للذكر المطلقة بالسیادة یعترف إذ الجنس، عنصر هو الثاني، العنصر أما .منه سنا

 .األنثى

 بعواطف وتواجه األمل، وخیبة اإلحباط بمشاعر مشحون جو في الحیاة إلى البنت تأتى إذ

 فمن الوجود، إلى أكثر أو لها أختا سبقتها قد كانت إذا خاصة الدفىء، إلى تفتقر باردة

 نذیر بنت من أكثر إنجاب یكون األحیان بعض وفي للتهنئة، داعیا قدومها یكون أن النادر

 2.لألم الشؤم

 مع لكن الولد، یتلقاها التي الدرجة بنفس والمحبة الحنان تتلقى األولى حیاتها مراحل ففي

 الطفولة مرحلة البنت وتتجاوز .الذكر أخیها بین أي بینهما الموجود بالفرق تشعر السن تقدم

 .النساء عالم لتدخل

                                                           
 .68 ص ،نفسه المرجع 1
 .67 ص ،1980 للعلوم االجتماعیة، العراقیة الجمعیة التنمیة، في دورا تؤدي هل :العربیة المرأة ،الحجازي عزت 2
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 خارج والذكر المنزل في البنت من كل بتخصیص الجنسین، بین واضحة التفرقة تبدو و

 .خاصیته منهما لكل منفصالن عالمان فهناك .المنزل

 تكافؤ وعدم التباعد، هذا تخلق األبوین قبل من والفتاة الفتى تنشئة طریقة في التمایز فهذا

 1.االثنین وأدوار مراكز وتساوي

 العالقة وودیة حمیمیة عالقات بینهم توجد ال الجیل نفس من والبنات األطفال یكون عندما و

 بین متمیز جد وغیرها كاأللعاب والنشاطات اصطناعیة، لتبدو حتى ضعیفة وأخت أخ بین

 أبناء على یجب ما لقینهم ب یهتمون البدایة فمنذ بالرجال یلتصقون فالبنین الجنسین،

 .الیومیة المنزل شؤون تعلم في فیبدأن البنات أما .تعلمه المستقبل

 خطر وكذا زواجها، لدى للعائلة مفارقتها تحمله عدم نتیجة سیكون بأخته ولد تعلق نإ

 كثیرا التعلق عدم یتعلم أن یجب فالولد .الزوج عائلة في تواجدها أثناء بها االهتمام استمرار

 :الخاصة المناسبات في وذلك األخوة، دور إزائها یلعب أن فعلیه زواجها عند أما بأخته،

 2.الخ..حفالت عائلیة، زیارات

 األخ سیطرة فأمام المساواة، بعدم األحیان أغلب في تتصف بأخته األخ تربط التي العالقة إن

 كونه اخوته، على واسعة بسلطات یتمتع األكبر األخ أن إلى إضافة األخت، خضوع هناك

 الشبه الطاعة الصغار على توجب هنا ومن األب، بعد األسرة أعباء تحمل عن المسؤول

 الكبار بین تقلیدیا التواصل یتم وهكذا .سلطویة عالقة إطار في األكبر ألخیهم المطلقة

 والتوجیه والتبلیغ األوامر طابع تحت إلى فوق من فیتخذ عمودیا، بل أفقیا لیس والصغار

 الطاعة اإلصغاء، الترجي، طابع فوق إلى تحت من التواصل یتخذ حین في والتوبیخ،

 3.والخضوع

  

                                                           
1 P .Bourdieu : Sociologie de l’Algerie,opcit. p28. 

 .64ص  ،سبق ذكره مرجع ،بوتفنوشات مصطفى 2
 .197 ، ص1980العربیة،  الدراسات مركز المعاصر، العربي المجتمع بركات، حلیم عزت 3



96 

 

 خالصة

 الحیاة على القائم والعشائري البدوي التقلیدي بالتنظیم متأثرة الحالیة الجزائریة األسرة

 من الكثیر الجزائریة األسرة حملت وقد .التضامنیة الروح وعلى الجماعة، ألعضاء المشتركة

 .األبویة كالسلطة العربیة السمات

 الإ النوویة، األسرة نمط الى تنحو كانت وان فحتى موسعة بكونها الجزائریة األسرة تتمیز و

 نإ و  أنها فنجد الغربي، الطابع عن یختلف العضوي وتركیبها السویولوجي تعریفها أن

 أثرت فلقد أخرى جهة ومن .مرتفعا یبقى األبناء فعدد واألم األب من كل تضم أصبحت

 نظرا الوالدین بیت في المتزوجین األبناء بقاء على لألسرة المالیة و االقتصادیة الوضعیة

 على الحفاظ الى الجزائریة باألسرة الظروف أدت فقد .مستقل مسكن على الحصول لصعوبة

 والحرمة، كالشرف، االسالمیة العربیة القیم ببعض متشبعة الجزائریة واألسرة .الممتد شكلها

 یمارسها التي والتقالید العادات ببعض متأثرة أنها كما .الرحم صلة و التضامنیة، والروح

 الى باالضافة هذا. والمواسم باألعیاد االحتفاالت خالل وخاصة الیومیة، الحیاة في األفراد

 .الدین عن تماما البعیدة الخرافیة الممارسات بعض

 الذكور یتمتع ذإ والجنس السن عامل الى تخضع فهي األسرة في األدوار یخص فیما و

 االجتماعي دورها رغم ثانویة مكانة المرأة تحتل حین في األب، خاصة ممیزة بمكانة

 .الشغل میدان اقتحامها بعد واالقتصادي

 لألسرة التقلیدي النمط في والسائدة الموروثة بالعادات تأثرها فرغم األسرة أفراد بین العالقة أما

 من نوعا تعرف أصبحت فلقد واالناث، الذكور بین خاصة الحرمة و االحتشام على القائم و

 ت مع خاصة .الزوجین بین أو االخوة بین ءسوا مودة، و صداقة عالقة الى لتتحول االنفتاح

 أساسا تنقل والتي المعاصرة والحضاریة الثقافیة التغیرات فرضتها التي العصرنة بقیم أثرها

 .االعالم وسائل عبر
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 تمهید       

 المرحلة هذه في قمنا حیث والتحلیل، بالعرض المیدانیة الدراسة الفصل هذا في نتناول

 البیانات لجمع أساسیة بحث كأداة المقابلة واستخدمنا .المنهجیة الخطوات من مجموعة بإتباع

مع  ت تدعیمیةومقابال المالحظة الى باإلضافة أسرة 08 مجموع من مبحوثا  28 من

 .األولیاء
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 بدایات استخدام االنترنیت في الجزائر -1

لم تعرف الجزائر استخدام االنترنیت إال فـي بدایـة التسـعینات، حیـث اقتصـر اسـتعمالها        

فــي معالجــة النصــوص، وبعــدها اســتعملت للحصــول علــى المعلومــة واستشــارة بنــك المعلومــات 

فــي مجــاالت مختلفــة، ثــم عرفــت توســعا لتشــمل عامــة النــاس، وكــذا تنشــیط البحــث فــي مجــال 

صــاالت، بعــد تعمــیم اســتعمال االنترنیــت فــي التســعینات ســعت الشــبكات ونقــل المعطیــات واالت

 1994الجزائــر لالســتفادة مــن هــذه التقنیــة الحدیثــة مــن خــالل ارتباطهــا بشــبكة االنترنیــت فــي 

*مركز البحث العلمي والتقني عن طریق 
Cerist فـي مجـال  ملحوظـا مما جعلها تعرف تطـورا

اون مـــع منظمـــة الیونســـكو إلنشـــاء شـــبكة واالشـــتراك والتعامـــل مـــن خـــالل مشـــروع تعـــ االهتمـــام

المحوریـــة للشـــبكة فـــي شـــمال  حیـــث تكـــون الجزائـــر النقطـــة،  Rinafمعلوماتیـــة افریقیـــة تـــدعى 

 1.إفریقیا

 

الـــذي یعـــد المـــزود  Ceristإن اســـتعمال االنترنیـــت فـــي الجزائـــر كـــان بدایـــة علـــى یـــد  

أهــم مـا یــدور حــول الشــبكة،  بللمســتفیدین مــن خـدمات االنترنیــت لقدرتــه علـى اســتیعا يالرئیسـ

تـم ربـط  1994، وذلـك باعتمـاد خـط هـاتفي، وفـي 1993وكانت انطالقة استعمال الخدمة في 

فتحــت الشــبكة لفائــدة البــاحثین ثــم  1995الجزائــر بخــط متخصــص عــن طریــق ایطالیــا، وفــي 

لألشخاص المعنویین، وبالتعاون مع مصـالح البریـد  1995فتحت أول مصلحة لالشتراك سنة 

تــم ربــط الجزائــر بواشــنطن عــن  1998المواصــالت ثــم تــدعیم الشــبكة بخطــین هــاتفیین، وفــي و 

                                                           
مركزا تابعا للمحافظة السامیة، أنیطت له  1986-04-08المؤرخ في  08172وأضحى بمرسوم  1985تأسس هذا المركز عام  *

بالجزائر العاصمة وله فروع عدة  Ceristیتواجد مقر . مهمة إقامة شبكة وطنیة لالعالم العلمي والتقني وربطها بشبكات إقلیمیة ودولیة

 .تیزي وزو، قسنطینة وغردایة بومرداس،تلمسان، وهران، : بالتراب الوطني الجزائري منها
رسالة لنیل شهادة ( االتصال في اوساط الشباب في ظل التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال ،هارون ملیكة 1

 .160، ص 2005-2004، الجزائر، )الماجستیر في علوم االعالم واالتصال
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ارتـــبط المركـــز بالشـــبكة عـــن  1999/2000، وخـــالل ســـنة (MAA)طریـــق الســـاتل األمریكـــي 

 1.طریق القمر الصناعي الرابط بالوالیات المتحدة األمریكیة

 لالمـــزود الوحیــد باالتصـــا Ceristولنشــر خــدمات االنترنیـــت علــى المســتوى الـــوطني تــم ربــط 

بمواقع جهویة مختلفة مهمتها تزوید االتصال باالنترنیت واالستشارة التقنیة بهدف تمكـین اكبـر 

عدد من مستعملین االتصال بالشبكة، ونظرا ألهمیـة الوسـیلة ظهـر متعـاملون خـواص فـي هـذا 

، Cyber caféومقــاهي االنترنیــت  Gecosالمجـال مثــل  مؤسســة خــدمات الحاسـوب العامــة 

المــزود الوحیــد باالتصــال بشــبكة االنترنیــت بغــض النظــر عــن  Gristظــل  1999والــى غایــة 

المؤسســـات التـــي اســـتفادت مـــن خطـــوط اتصـــال متخصصـــة مـــن قبـــل المركـــز، وعـــرف مجـــال 

االتصــال عبــر االنترنیــت ظهــور العدیــد مــن الخــواص خاصــة بعــد إصــدار المرســوم التنفیــذي 

الذي حدد شروط وكیفیان وضع واستغالل خدمة االنترنیـت  1998أوت  25 بتاریخ 98/257

أنهـــا خدمـــة الـــواب واســـعة النطـــاق، وهـــي خدمـــة "ویعـــرف خدمـــة االنترنیـــت فـــي مادتـــه الثانیـــة 

تفاعلیـــة االطـــالع أو احتـــواء صـــفحات متعـــددة الوســـائط، موصـــولة بینهـــا عـــن طریـــق صـــالت 

 ...ائل الكترونیة، والبرید االلكتروني هو خدمة تبادل رس"تسمى نصوص متعددة

، بــل تطــرق إلیهــا علــى أســاس أنهــا ةإال انــه لــم یتحــدث عــن االنترنیــت باعتبارهــا وســیلة إعالمیــ

تقنیة حدیثة االستعمال، وأهمل جانب االتصال فیها باعتبارها أیضـا وسـیلة جماهیریـة وهـذا مـا 

، والواقـــع یؤكـــد اســـتخدام هـــذه الوســـیلة میؤكــد لنـــا وجـــود فـــراغ قـــانوني ملحـــوظ فـــي مـــواد المرســـو 

ألغــراض تجاریــة محضــة، والــدلیل علــى ذلــك إن الــراغبین فــي تقــدیم خدمــة االنترنیــت یتجهــون 

مباشرة إلى المكلفین بالسجل التجاري، حیث یسجلون كأي عمل تجاري أخر دون أن یحاسـب 

ذلك من خـالل المـادة مالك هذه الخدمة على الصفحات أو نوعیة الخدمة التي یقدمها، ویتأكد 

ال یــرخص بإقامــة خــدمات االنترنیــت : "الرابعــة مــن المرســوم المــذكور ســابقا والتــي تــنص علــى

واســـتغاللها ألغـــراض تجاریـــة ضـــمن الشـــروط المحـــددة أدنـــاه المـــادة الخامســـة، إال ألشـــخاص 

ــــت معنــــویین خاضــــعین للقــــانون الجزائــــري المــــدعوین  ــــدموا االنترنی  وبرأســــمال یملكــــه فقــــطمق

                                                           
 .162ص  ، السابقالمرجع ،الحدیثة لإلعالم واالتصالاالتصال في اوساط الشباب في ظل التكنولوجیات  ،هارون ملیكة 1
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، أمـا عـن "اص معنویین خاضعین للقانون العام أو أشخاص طبیعیین من جنسـیة جزائریـةأشخ

شروط الحصول على الخدمة یحددها المرسوم من خالل مادته الخامسـة والمالحـظ أن ظهـور 

إلى عـدم احتكارهـا مـن طـرف  ةالمرسوم سهل عملیة استغالل الوسیلة لدى الجمهور، باإلضاف

اع الخاص سواء كانت هـذه الخدمـة متمثلـة فـي فـتح مـزودین آخـرین القطاع العام وفتحها للقط

وهي أماكن یرتادها المستعملون لشـبكة  Cyber caféأو بفتح مقاهي  Ceristلالنترنیت دون 

االنترنیــت مـــن مختلــف األعمـــار والمســتویات، ویمكـــنهم االرتبــاط بالشـــبكة والتجــول فـــي أنحـــاء 

 .العالم بكل سهولة وارتیاح في جو خاص

ن عــدد هــذه األمــاكن ینمــو فــي الجزائــر بنســب ثابتــة، ویــتم فــتح هــذه األمــاكن باعتمــاد إ

حاســـوب ومـــودم وخـــط هـــاتفي، ویـــتم االرتبـــاط اعتمـــادا علـــى األقمـــار الصـــناعیة، وأول مقهـــى 

بشارع عبان رمضان بالجزائر العاصـمة، وأصـبحت  1998لالنترنیت ظهر بالجزائر كان سنة 

نترنیت أیضا باعتماد الحواسب البیتیة وتخضع عملیة الـربط إلـى إمكانیة الدخول إلى شبكة اال

تــوفر الشــروط ذاتهــا، وذلــك مـــن خــالل تــوفر مــودم وجهـــاز كمبیــوتر وخــط هــاتفي إال أن هـــذا 

 . 1األمر ال یمكن تعمیمه ألنه مرتبط بالمستوى السوسیوٕاقتصادي لكل أسرة

  

                                                           
رسالة لنیل شهادة ( االتصال في اوساط الشباب في ظل التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال ،هارون ملیكة - 1

 .164، ص 163، ص السابق، المرجع )الماجستیر في علوم االعالم واالتصال
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 في الجزائر استخدام االنترنیت -2

ــــد ســــطرت الحكومــــة الجزائریــــة ســــنة            ــــین مشــــترك،  2005لق ــــوغ ســــتة مالی هــــدفا لبل

ویقتضي هذا إطالق حملة واسعة التكوین الجماهیري في مجـال التكنولوجیـات الحدیثـة ترعاهـا 

كـل مــن وزارة التعلـیم والتكــوین المهنیـین فــي تأهیـل النســاء الماكثـات بالبیــت والبطـالین وحــاملي 

ین المهنــي فــي المعلوماتیــة مــع تحدیــد الشــبكة وتطــویر حجــم التــدفق، وقــد بلــغ شــهادات التكــو 

ألــــف، إال أن بلــــوغ هــــدف ســــتة مالیــــین  400حجــــم الجزائــــریین المربــــوطین بشــــبكة االنترنیــــت 

مشــترك یتطلــب إســتراتیجیة وطنیــة لتعمــیم اســتقبال المعلوماتیــة وخلــق المــواطن الرقمــي لتكوینــه 

تجـــاوز عـــدد مســـتخدمي شـــبكة االنترنیـــت فـــي الجزائـــر  2009فـــي آخـــر إحصـــائیات . وتأهیلـــه

بعــدما كــان  2006ألـف نــادي انترنیــت سـنة  48أربعـة مالیــین مســتخدم، وتتـوفر الجزائــر علــى 

والـذي یجعلهـا  2007٪ سـنة 62، وقد حققـت الجزائـر مسـتوى قـدر 2004ألف نادي عام  10

 .في المرتبة األولى عربیا

ریة فـي مجـال التكنولوجیـا الحدیثـة مـن حیـث مسـتوى التأهیـل وتعمل الجزائـر علـى التنمیـة البشـ

وال یفـوق عـدد " ملیـون17.5لدى السكان، حیث أن عـدد الـذین یملكـون مسـتوى تعلیمـي مقبـول 

٪ التي وعد بها الـوزیر 40ملیون جزائري وهذا نفسه اقل من 13المؤهلین الستعمال االنترنیت 

عـدها الجزائـر فـي مجـال الجزائـر االلكترونیـة فـي تعتبر المشـاریع التـي ت.السبق بوجمعة هیشور

والهــاتف الثابــت، وهــذا مــا یجعــل هــذه  تمــن أهمهــا تلــك التــي تخــدم النفــاذ إلــى االنترنیــ 2013

فالجزائر یتوفر فیهـا اتصـال كامـل .1المشاریع طموحة وجعل من الجزائري مشروع إنسان رقمي

 ). Algeria Net(مع االنترنیت من خالل شبكة االتصاالت القومیة 

 

 

                                                           
مذكرة تخرج لنیل لیسانس علوم ( المعلومات على اتجاهات وقیم المجتمع الجزائري، انعكاسات تكنولوجیا  قالون حدة 1

 .29-28: ص) 2010-209اتصال وعالقات عامة،  –االعالم واالتصال 
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 توفر االنترنیت في المنزل -3

لقد بلغت االنترنیت درجة كبیرة من األهمیة في مجتمعاتنا لدرجة احتاللها بعض البیوت، 

وذلك انطالقا من تعلیمات رئیس الجمهوریة المتمثلة في ضرورة توفر االنترنیت في كل 

دج  4000: تقدر بـت اآلن دج أصبح 7000: هضة الثمن وتقدر بـبابیت، فبعدما كانت 

أشهر مجانا، الشيء الذي فتح المجال أمامها لتحتل كل البیوت تقریبا حیث تسجل  3مع 

خط  6252من أصل  انترنیتأسرة مزودة بخط  5000 ما یفوق مدینة معسكر لوحدها

 .فالربط األنترنیت ال یزال في مرحلته الجنینیة .2013انترنیت حسب احصائیات مارس 
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 :المقابالت تحلیل -4

 اإلستخدام اتداع: المحور األول 4-1

 دوافع االستخدام 4-1-1

الكیفیة التي تیسر للمبحوث استعمال الوسیلة كما  عن االستخدام اتداعتكشف  

منذ متى تستخدم  "فقد تراوحت االجابات عن السؤال األول . تمثل أحد معاملي التفضیل

وهو ما نجده في تصریحات كل  سنتین 02أشهر وأكثر من  9بین "  األنترنیت في البیت؟

 بحكم توفر لدیهم األنترنیت منذ أكثر من سنة، وتتفاوت من أسرة إلى أخرىالمبحوثین بأن 

 :التي تنحصر بینالدافع إلدخالها و 

رعة انتقاء المعلومات وسهولة سمن  وذلك لما تتمیز به هذه الشبكة :من أجل الدراسة -1

یرجع في غالب  التزود بهاأن معظم المبحوثین كان السبب في االستعمال، حیث 

دخلولي : "16األحیان إلى استخدامها للدراسة وٕاجراء البحوث كما یصرح المبحوث 

أنا كطالب نستعملها : "21والمبحوث  "لنترنات على جال باه نقرى بیها وندیر البحوث

 psq lesا قلتلهم دخلونا لنترنات باه نقرى قرایتي أن: "17وتضیف المبحوثة  "فالبحوث

projet  أنا بنتي كات عندها : "لتؤكد احدى األمهات "توعي قاع باألنترناتBEM 

في حین نلمس نوع من  "، زعم عاونتهاde moyenne 14قرات من لنترنات وجابت 

 وهو مرة أخرىدامات أبنائهم وعن استخ  الصراع وعدم رضا االولیاء  مرة عن الوسیلة

تقعد .. تقعد les vacancesتع  les moments بصح في : "حیث تقول نفس األم

أنا دخلتلهم لنترنات باه ): "سنة، متقاعد 60(األب  أو كما یؤكد "حتى رقبتها تلتوى

وهو دافع آخر أثار حفیظته  یشیر إلى وفه" ...یقرو سعا العكس ما قراو بیها ما والو

 .التالي

  

الدردشة هي عملیة اتصالیة تفاعلیة یتم من خاللها التراسل والحدیث  :من أجل الدردشة  -2

ت اآلنیة التي تستعمل من أجل عن طریق إما البرید اإللكتروني أو عبر غرف الحوارا
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لمسناه لدى أغلب اور والتعارف مع أشخاص آخرین من جمیع دول العالم وهذا ما التح

هم عن كیفیة االستخدام لسألن" كیف هو استخدامك لها؟ : "األبناء عند طرح السؤال العام

موقع : أولى االستخدامات مباشرة هي أدنى تفكیر أنعفویة ودون  كانت إال أن االجابات

موقع التواصل : " 15یقول المبحوث  ، حیثFacebook فیسبوك  التواصل االجتماعي

لنترنات دایرتها ": 23تقول المبحوثة و  "االجتماعي، الدراسة حاجة قلیلة ما نكذبوش

أنا دخلتلهم لنترنات باه "): سنة، متقاعد 60(وهو ما یؤكده األب  " غیل للفایسبوك

زادو ضاعو داخلینها غیل فایسبوك قاع ... یقرو سعا العكس ما قراو بیها ما والو

نما یدل على شدة االرتباط بهذا الموقع ودرجة االهتمام إ شيءفهذا إن دل على  "النهار

به ومكانته لدیهم في حین أن السؤال كان یستطرد العادات العامة الستخدام االنترنیت 

 .االستخداموأوقات وكیفیات من مدة 

إن كل ما تتمیز به االنترنیت من حداثة وعصرنة وتكنولوجیا : حب التطلع واالكتشاف -3

ویظهر  الناس یتطلعون الكتشافها ومعرفة خبایاها وذلك جمة جعلت متطورة ومعلومات

رة ونجرب أنا دخلتها على جال باه نكتاشفها كي دای: "13ذلك في قول المبحوثة 

الحاجة اللي تهمك : "22ویضیف المبحوث  "یهدرو علیهم الصوالح اللي كنت نسمعهم

  ."مفیدة..  في حیاتك تحوس علیها

 

 المنزل أماكن االستخدام في 4-1-2

تستخدم  وكیف أین" في المنزل طرحنا السؤال  اآللیةولمعرفة تموضع الحواسب   

 مبحوث من  16 وهم Bureautiqueفهناك من یستخدم الحاسب اآللي المكتبي  "؟االنترنیت

من من یستخدم الهاتف  04من من یستخدم الحاسب الشخصي و  06و أغلب األسر 

كما أنه األنسب لألطفال وأیضا  ،أولى الخطوات الحاسب اآللي المكتبي باعتبارو . النقال

حیث یتم وضعه في غرفة االستقبال كما یقول  فإنه یحتل الصدارة ،العامل االقتصادي

باش نعرفهم شا راهم یخدمو، إذا كل واحد   PC bureautiqueدایرلهم : "4المبحوث 
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دایرلهم واحد عائلي في ...ما تقدرش تراقبهم la chambreتعو وفي  LapTopدار 

ستقبال بحكم عود أیضا وضع الحاسوب في غرفة االوی" الصالون باه أي واحد یتحرك تشوفه

في حین أن وضعه في احدى الغرف الخاصة جمیع أفراد األسرة،  نیأن استخدامه مشترك ب

المیكرو دایرینه في : "8ثة باألطفال یرجع إلى استخدامهم له دون األولیاء في حالة المبحو 

اشتراه من  أي بحكم الملكیة أو "الشومبرة تاع الصغار، یاك غیل هوما اللي یخدمو بیه

 psqدایرینه في الشومبرة تاعي وقاع نكونكتو منه  le PC: "20الة المبحوث وذلك في ح

 ."أنا اللي شریته

أي من هم  المراهقینالحاالت عند  كلأما الحاسبات الشخصیة فوجدناها في 

 دون األطفال ألنهم یرون بوجوب االستقالل عن الحاسب اآللي المكتبي ملتحقون بالجامعة

حیث أن المراهق في مثل   "كي طلعت للجامعة شراولي میكروبرطابل: "17كقول المبحوثة 

الذي یخلقه ویحد من الصراع بین االوالد  والتحرر أكثر هذا السن یبحث عن االستقالل بذاته

 تداخل یحدث سوء تفاهم بینهم فیما یخص كثیرة بینهم حیث في أحیانالحاسب المشترك 

كنت ندابز أنا وخویا  LapTopقبل ما یكون عندي : "17كقول المبحوثة  اوقات التصفح

كانو المشاكل، ضروك  Un ordinateurمین كان : "وتؤكد الوالدة ذلك "PCعلى الـ 

 A حتى ... تقول هاذي لنترنات بنادم شیطان تشیطن بین الغراوین یدابزوا فالدار.. الحمد

وهذا یحیل إلى نوع من االستقاللیة وتشكل  ،"Les micros portablesشرالهم بوهم 

كما أن الحاسب الشخصي  .خصوصیة لدیهم حیث كما سنرى فیما بعد في مراقبة االستخدام

من المكتبي حیث یسهل التنقل من مكان إلى آخر في المنزل أو تغیره في أكثر یوفر راحة 

 LapTop fort tu peux le localiser: "20مختلف الوضعیات كما یصرح المبحوث 

n'importe quel position te laisse alaise " أي یمكنه من وضعه في أي وضعیة

 . تتركه یحس بالراحة

: 20 كقول المبحوثهو اآلخر یستخدم لتصفح االنترنیت  الالهاتف النقأما 

 "یكون طافي وال بعید LapTopكي الـ  بصح حاجة قلیلة ...نكوناكتي بالتلیفون خطراتش"
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فتكنولوجیا  "Ipodكي یوخروني مالمیكرو نكوناكتي بالتلیفون وال بالـ " :24المبحوث و 

ذكیة مزودة ببرمجیات مثلها مثل هواتف نقالة على االتصاالت جد متطورة حیث تتوفر 

الحواسب اآللیة كما یمكنها اإلبحار عبر الشبكة العنكبوتیة وبذلك األفراد ال ینفكون إال أن 

إال   Une civilisation de communicationألنهم یعیشون حضارة اتصال  یتصلوا

 الحدیثة االتصال تكنولوجیات استخدام إلىوا توجه كلمافأنهم أكثر انعزاال بسبب التكنولوجیا 

كل أجمعت  آخر على االنعزال واالنفراد وكدلیل. أفرادها نسبة انعزال من زادت كلما بكثرة،

: 21قول المبحوث ی حیثفي غالب األوقات  فردیاأن التصفح یكون على اإلجابات 

 : "19والمبحوثة   "ها كاش ما نسمع موسیقى..  وندیر لكاسك... نكوناكتي وحدي "

أو یرید أبي أن اتصفحها بمفردي  في غالب األحیان إال في حاالت ما تكون أمي بجانبي 

كي نحوس على : "16وهناك حاالت من البحث الجماعي كقول المبحوث  "یبحث عن شیئ

خطراتش نتفرجو : "أو بدافع التسلیة في قول نفس المبحوث "سوالح القرایة نحوس أنا وماما

les videos یمكن القول بأن عادة تصفح فمن هذا المنطلق .." تع الضحك في رحبا

مثلها مثل استخدام جهاز الكمبیوتر كما یالزمها بالموازاة االستماع  فردیةاالنترنیت تكون 

مما یجعله أقل تفاعال مع من المتصفح باستخدام السماعات وهو ما یزید من فردانیة وانعزال 

على درایة بما یجري في السیاق المنزلي وأكثر تركیزا مع ما تظهره أفراد األسرة وال  منحوله 

 àندیر لكاسك ونزید له : "22خاصة إذا كان الصوت مرتفعا في حالة المبحوث  الشاشة

fond"   بكون كذلك هذا تفسیر ویمكن عادة التعرض الفرديومنه األنترنیت یكسب الفرد 

 منتدیات باستخدام األمر تعلق إذا خاصة مبمفرده تیاالنترن استعمال یحبون األفراد معظم

 .اآلخر الجنس مع محادثات األفراد یقیم ما فغالبا االلكترونیة، المحادثة

 

 المدة 4-1-3

تبر عامل الوقت الذي یقضیه المتصفح لالنترنیت أحد المؤشرات التي تدل على عی

وعادات المستخدمین لها سلوكیات مكانتها لدیه ودرجة االهتمام بها، فهذه الشبكة غیرت من 
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ولفترات لك تؤثر في أسلوب حیاتهم حیث أصبحوا یمضون الساعات أمام الشاشة ذوهي ب

 التي ال تقل عن االستخداموأوقات فمدة االستخدام محكومة بدوافع . مختلفة بشكل یومي

فلمینیموم ثالث سوایع غیل ": 12 في كل الحاالت حیث یقول المبحوث سا 02الساعتین 

حیث سجلت الدراسة معدالت مختلفة تتراوح  "هههه... تشوفي روحك وال زوج سوایعباه 

 : "19ونلمسه في قول المبحوثة في الیوم واللیلة  ساعات 10بین الساعتان كأقل تقدیر إلى 

 2ملي نوض حتي : "22وفي حالة المبحوث  "ساعات 7الى  6یومیا ولساعات طوال من 

ساعة  24مین كنت قاعد كنت : "21ساعات والمبحوث  10أي ما یفوق  "تاع الصباح

 االستخدامف "وضروك مین راني خدام غیل معا العشیة... ساعة قلع منها العشیة 24على 

 إدمان بأن الباحثین عرف وقد اإلدمان إلى یؤدي ربما طویلة لفترات تیلإلنترن المستمر

وبالتالي  تیباإلنترن مرتبطاً  أكثر أو ساعة 40 أسبوعیا المستخدم یمضي أن یعنى اإلنترنت

في حین هناك مبحوثین  ،أطفال 03من بینهم  مدمنین على االنترنیت 09نكون قد سجلنا 

فكل  "كي شغل حاجة خفیفة، نص ساعة ونخرج: "06مدة استخدامهم معتدلة كالمبحوث 

المدة في غالب اهتماماته وكل حسب أوقات التفرغ الستعمال الوسیلة حیث أن  حسب

القسط الواحد من  أقساط إذ یتراوح 04حیان متقطعة من قسطین إلى أكثر من أربعة األ

وقد یرتبط كل قسط بفترة من الیوم إما صباحا، بعد الظهیرة، مساء أو لیال،  ساعتین فأكثر

 والتحرر من كلفالكل یفضل الفترتین المسائیة واللیلیة ألنهما من فترات الراحة والفراغ 

في حین تستغل الفترة الصباحیة في أیام العطل أو في حالة االلتزامات الیومیة واالرتباطات، 

والسبب في البقاء على الشبكة كل هذه المدة یعود إلى المواقع التي  .العاطلین عن العمل

 :یتصفحها المبحوثین والتي تم حصرها فیما یلي

- Facebook 

- Hotmail 

- Google 

- Youtube 

- twitter 

- Mininova 

- Miniclip 

- Koora 

- Goal 

- Elhadef 

- Son du bled 

- Rai de luxe



 

 

 مواقع القانون الجزائري -

المنتدیات -
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 عادات الدردشة اإللكترونیة 4-1-4

نجد في  فكما أشرنا سابقا إلى دوافع االستخدام احتلت الدردشة المرتبة األولى حیث

التواصل االجتماعي التي تأخذ الحیز الكبیر من الزمن وعلى لمواقع مواقع ا التفضیالت بین

وجدنا أن كل االبناء یمتلكون حیث  www.facebook.com الفایسبوكرأسها موقع 

حتى  حیث هناك عدة حاالت أین وجدنا المبحوثین یمتلكون عدة حسابات حسابا على األقل

كالمبحوث  La page d'accueilأصبح هو أول ما یفتح أو ما یسمى بالصفحة الرئیسیة 

فقد كانت غرفة  "كي نحل دیراكت الفایسبوك": 05والمبحوث  "أنا دایره ینتحل وحده": 9

في السابق المتنفَّس الوحید للشباب للتواُصل مع الشباب اآلخرین، حتى ظهر  Chatالدردشة 

: عدیدة منها بت وأكثر عزلة عن أسرهم؛ ألسبایوجعلهم أكثر إدماًنا لإلنترن الفیسبوك

ت، إذ یعرض یالفضول، ومحاولة إظهار المستخِدم لشخصیته، وبأنه حاضر دائًما في اإلنترن

صوره، ویطَّلع على صور اآلخرین، كما أنه یكتب تعلیقات، ویطلع على آخرین وهذا یتطلَّب 

كقول المبحوث  إلى درجة أنه ال یجد ُفرصة للحدیث مع أي شخص منه الكثیر ِمن الوقت

ساعات  6نقعد فیه حوالي  amis 2000فیه  2007من الفایسبوك عندي : "15

فالنهار  amis 350فیه  la fin 2010الفایسبوك عندي من : "05والمبحوث  "متواصلة

تتكون من أفراد العائلة وفي الحدیث عن قائمة األصدقاء وجدناها   "سوایع مورا القرایة 7

القریبة والبعیدة لكل مبحوث ثم جماعة الرفقاء واألصحاب ثم الزمالء وأشخاص مجهولین 

عبارة عن بمعنى إقامة عالقات مختلفة عبره  والتي هي  تعرفوا علیهم عن طریق الفایسبوك
لیة او عالقات ارتباط قائم بین طرفین أو أكثر فقد تكون مبینة على قرابة مثل العالقات العائ

فاللول كنت دایر الفایسبوك باه نریح : "20كقول المبحوث  االصدقاء او العالقات العاطفیة

 ..."تاع الصباح البرد والهول 2خیر من اللي تجمع برا حتى للـ .. أنا وصحابي ونحكو 

وظف موقع الفایسبوك كامتداد لجماعة األصدقاء في العالم الحقیقي أو للحدیث  هفنرى هنا أن

ها نهدر فیه : "22مع أفراد من العائلة من منهم بعیدون أو ال یسكنون معهم كقول المبحوث 
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مع أشخاص مجهولین من أجل تكوین عالقات صداقة  أو" والد عمي..  la familleمع 

 Grace à le facebook j'ai fais des: "9جدیدة حیث یقول المبحوث 

connaissances en or"  ما معناه أنه تحصل عن طریق موقع الفایسبوك على عالقات

 مع أشخاص من ذهب وتختلف االستخدامات على هذا الموقع حسب اهتمامات كل فرد

یزداد ارتباطه  فهكذا ولكن الهدف واحد وهو االتصال والتفاعل مع من هم أصدقاء لدیه

مما یجعل الشاب منعزالً عن محیطھ االجتماعي؛ حتى إنھ قد ال  بأصدقائه االفتراضیین

، إلى درجة أن یعرف سوى األصدقاء والصدیقات الوھمیین الموجودین في غرفة المحادثة

  وهو ما صرحت به المبحوثة وأصدقائه یفقد الرغبة في الجلوس لمدة طویلة مع أفراد عائلته

.. ال.. ملي جات هذي لنترنات شویة.. شویة: "جلوسها مع أبنائها عندما سألناها عن18

 .03لملحق اوقد یتجلى جزء من ذلك في  "یقعدو في الفایسبوك كثر ما یقعدو معایا أنا

" ما نجمعوش على طابلة وحدة كل واحد ویاكل وحده.. ال صراحة: "8 وتضیف المبحوثة

تجمع شمل العائلة الجزائریة قد فرقت االنترنیت فإذا كانت هذه مائدة الغداء أو العشاء التي 

 زادت كلما االلكترونیة المحادثة لمنتدیات االستعمال مدة زادت فكلما شملها فما بالك البقیة

 حیث به، المحیطة األولیة الجماعة من أكثر بهم واالرتباط المدردشین لجماعة الوالء نسبة

 المقربین األشخاص یهمل یجعله كبیر بشكل االفتراضیین بأصدقائه ارتباطه یزید الفرد أن

 للجماعة أكثر اهتمام إعارة إلى به یؤدي مما یقضیه معهم، الذي الوقت مقدار ویتقلص إلیه،

 بزاف من كثرة اللي راه یكوناكتي: "18المبحوثة  وهو ما تؤكده أكثر معها یحتك التي

ویعاود یولي دیراكت  والعشیة فاني راه فیها حتي اللي  Pcماراناش نشوفوه من القرایة للـ 

یعود هذا االرتباط الشدید ... 07مثلما هو في الملحق  فكأنها فقدت هذا االبن "یجي یرقد

بالجماعة االفتراضیة وبمنتدیات المحادثة االلكترونیة، إلى كون هذه المنتدیات توفر بیئة یقوم 

وكأنها حیاة أخرى كما یقول المبحوث  والهویة االجتماعیة فیها األفراد بتطویر شعور االنتماء

تسقسسي علیك  سخطراتش نشوف روحي عایش حیاة أخرى على الفایسبوك النا": 20

 الوقت تقلص ومدى االلكترونیة، المحادثة منتدیات استعمال بین عالقة هناكف.." وتتوحشك
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 االلكترونیة الدردشة تأثیر على یؤكد ذلك أن إال واألصدقاء، األهل مع األفراد یقضیه الذي

فالوقت  االلكترونیة، المحادثات في الستغراقه منها جزء واقتطاع األفراد، أوقات على

في  یقضى الذي الوقت أن أي ،العادي الوقت معه ل عالقة اله كأن الحاسوب أمام المستغرق

 لهذا االنهماكو  عدیدة، ساعات استغرق قد كان وٕان حتى قلیلة لحظات وكأنه یمر الدردشة

 ویقل الوقت، مرور مع المجتمع عن واالنفصال بالعزلة یحسون یجعلهم الدردشة في

 والتضامن الجماعة حس عندهم ویقل مختلفة، ووقائع أحداث من حولهم یحدث بما اهتمامهم

 النسیج تفكك بالتالي و العالقات هذه فتور إلى الوقت مرور مع یؤدي ما وهو أفرادها مع

 . ياالجتماع

 Skype: السكایببرمجیة  ایسبوك عموما ینطبق علىفبق على موقع الوما ینط

ساعات  04مبحوثا من األبناء لمدة تتهاوى بین النصف ساعة واألربع  14 ستخدمهحیث ی

 4الى  3نعم نحكي فیه من من  ،السكایب هو اكثرهم استخداما : "19في حالة المبحوثة 

قد ما .. نهدر نهدر.. في السكایب؟؟: "عندما سألناه عن المدة 24وقول المبحوث  "ساعات

 ،تهمه فاألمر راجع إلى االستطاعة وهذا دلیل على كثرة االستخدام بمعنى أن المدة ال "نجم

من المقربین جدا للمبحوثین سواء من العائلة هم وعموما قائمة االصدقاء في هذه البرمجیة 

راهو  le franginكیمل راك تعرف كاین  :"5مقیمین بالخارج مثل المبحوث كأن یكونون 

احدى  منزلالعلة من التزود باألنترنیت في ففي إحدى الحاالت كانت هذه هي   "فالغربة

 بابنتهامن أجل البقاء على اتصال صوتا وصورة  أسر مبحوثي الدراسة االستطالعیة

السكایب هو اللي نبغیه : "20كما صرح المبحوث  قربین جدامأو من ال. بالمهجر المتواجدة

 3حتى  2أنا وحبیبتي مورا الفطور من  webcamبزاف على خاطرش نحكي فیه بالـ 

أو لیحل محل التنقل الفیزیائي من أجل الدراسة كالمبحوثین  "سوایع 4سوایع وفالیل حتى 

وهنا ما " نقروا أنا وصحبتي بالسكایب les examensكي یكونو  des fois: "23و  17

 .-الفایسبوك–یمكن قوله عن برمجیة السكایب عموما ینطبق على سابقه 

 أثر المدة 4-1-5
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فبعد كل ما رأیناه من عادات التصفح والحجم الساعي المستغرق یجعلنا ال ننفي 

لنترنات ما أثرتش غیل على : "7لقول المبحوث  النمط المعیشي ككل وجود تأثیر على

العالقات االسریة و  "في كلش كي الكبیر كي الصغیر.. أثرت على الخلقة الكل... االوالد

وهذا ما لمسناه في كل األسر المبحوثة على الرغم من أن األمر یشكل  ،كجزئیةللمبحوثین 

ثیر وجود التأعبرت عن  8حساسیة نوعا ما وأحد الخصوصیات لكن ردة فعل المبحوثة 

وهو المبحوث  أنكر مستهزءالذي بدوره بتنهیدة ونظرة إلى ابنها األكثر استعماال لألنترنیت 

5" :Jamaiiis!!! " ثم أجابت مؤكدة فعال أن االنترنیت غیرت من نمط العالقات االسریة

كلها و یاكل ... نیشان ما نجمعوش حنا وناكلو علو طابلة وحدة.. الا صراحة : "بـ

بمعنى فعال هذا شيء مؤرق حیث كانت مائدة  "عندي هي اللي تمرضنيهذي .. الروحه

االفطار هي الوقت المقدس للم شمل االسرة بجمیع أفرادها وموقف تبادل أطراف الحدیث 

والتقییم للفترة التي تسبقها من الیوم وما صنعوا فیه وهذا األثر وجدناه لدى جمیع األطفال 

یجي وقت الفطور یدیر : "16ن ابنها المبحوث ع 18المبحوثین حیث تقول المبحوثة 

: 16أخت المبحوث  17أو كما ذكرت المبحوثة  "سوندوتش ویعاود یطلع عند المیكرو

صباح كنت نقرا كي دخلت نفطر كان الفوق یكوناكتي ، یومینوحد الخطرا ما تالقیتش بیه "

أیا .. ریفیزي كي جا أنا كنت ن l'entrainementعاودت ولیت نقرا كي جیت صبته روح 

هذا دلیل آخر على أن االنترنیت فرقت بین أفراد االسرة " ما تالقیتهش حتى للغدوة صباح

 هیكلةت عادكوسیلة اتصال تكنولوجیة حاضرة في السیاق المنزلي أ  فاالنترنیت الواحدة

 بهذه واالرتباط االستقاللیة، إلى كالتوجه ظواهر مع تهیئتها تعادأ ، و الداخلیة لألسرة العالقات

االنشغال عن الممارسات الیومیة بحكم الوقت المستغرق في االبحار  وعلى صعید، الوسائل

ا من األهمیة ما یحفظ للوجود االنساني على حساب مهام أخرى له عبر الشبكة العالمیة

نعم كثیرااا لالسف اصبح جل وقتي في االنترنت  : "19قول المبحوثة ت معناه الحقیقي

في حین ینكر آخرون ممن یستعملونها لمدة ال ..." ا تماما لم یعد لهم وقت كافي اهملته

ولكن غالبیة المبحوثین  1تزید عن الساعتان یومیا خاصة في الفترة اللیلیة مثل المبحوث 
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یقرون بأن وقتهم الممضى في تصفح االنترنیت سواء الدردشة االلكترونیة أو البحث أو 

جبات یومیة كالصالة مع الجماعة والتي وجدناها في حاالت وا بالتحمیل هو على حسا

ولیت كي یرسلوني ما نروحش : "3أعمال منزلیة في حالة المبحوث  كثیرة إال من رحم ربي،

خطرى واعدت واحد ونسیت روحي ، !!des fois: "6أو مخالفة المواعید كالمبحوث " نشري

الدراسي وأداء الواجبات المدرسیة وحتى التحصیل " تها لهقها طرط...  pcقدام الـ 

فوت فرضا أي أنه " une fois j'ai raté un devoir surveillé : "9كالمبحوث 

 laنسهر بزاف مع : "20وعلى حساب النوم أیضا حیث یقول المبحوث محروسا 

chatche  )واألمثلة" قول ما نیش نرقد.. تاع الصباح 3وال  2 ىنوصل حت )الدردشة 

حیث یفرغون میة و األمر الذي جعل مرتادیها یعیدون ترتیب أجندتهم الیوهو  ،عن ذلك كثیر

التكییف، من صنع الفراغ من خالل  ممسبقا أو ه  من األصلأوقاتا لها سواء أكانت فارغة 

  .التعدیل، التأجیل أو االلغاء

العصبیة "ومن الخصائص المجتمعات العربیة عامة والمجتمع الجزائري خاصة 

تشكل رباطا محوریا مقدسا وقیمة ذات أولویة عملت على صیانة وشائج اللحمة  إذ 104"بالدم

 .األسریة والعائلیة والقبلیة والمجتمعیة

وهو ما یظهر جلیا في المحافظة على عادات التزاور وصلة ذوي القربى من األرحام  

هذه  والترحاب إال أن الضیافةوتفقد أحوال األهل واألقارب یحذوه حسن وصدر رحب في 

واحتالله قسطا من أوقات األسر كما أنه ألغى بعد فد األنترنیت او  الخصلة لم تسلم من

حیث عوض في حاالت كثیرة التنقل لزیارة األقارب خاصیة الحضور الفیزیائي و  المسافة 

بكري كنا .. قطعت قطعت... قطعت صلة الرحم: "8وصلة األرحام حیث تصرح المبحوثة 

ضروك لنترنات تهدر معاهم وتشوفهم أیا صایي ما تروحش قاع نروحو عن بعضنا بعض، 

فهذا أحد المؤشرات التي تدل على  "عندهم، غیل باالنترنات ونهدرو مع بعضنا بعض

التقلص في عادات التزاور التي نجدها في المجتمعات الغربیة والتي بدء المجتمع الجزائري 
                                                           

رسالة دكتوراه عن جامعة وهران قسم علم (لوفة، الخطاب اإلعالمي والمجتمع الجزائري بیین األصالیة واالنفصالیة بلحضري ب 104

 .140ص  ،2011/2012، )االجتماع
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ة بل تغلغل إلى یحذو حذوها فلم یصبح االغتراب یمس المنظومة العشائریة أو القبلی

مع الجیران حیث المنظومة األسریة ویتوسع نطاق االنشغال باالنترنیت حتى عن العالقات 

فمن جهة  .."ما ننیش نتالقه برا سوى فالفایسبوك: "20جار المبحوث  10یقول المبحوث 

كوسیلة اتصالیة حافظت على االتصال مع الغیر من جهة مغیبة الحضور األنترنیت 

الفیزیائي ومن جهة أخرى قضت على سحر العالقات وجردتها وأضفت علیها السطحیة دون 

 .العمق

 العالقات هیكلة إعادة إلى یؤدي قد االتصال تكنولوجیا استخدام أن البعض رىلهذا یو  

 هنا ویقصد االستقاللیة إلى كالتوجه ظواهر مع تهیئتها وٕاعادة ،وهو كذلك الداخلیة لألسرة

 النظام التي تسیر القواعد من والتنصل االجتماعیة، القیود مختلف من التحرر باالستقاللیة

 الشبكة االفتراضیة على بالجماعات واالرتباط المسؤولیات، من واالستقاللیة االجتماعي،

 إلغاء إلى أدى االنترنیت استعمالف ،الوسائل بهذه واالرتباط ،وتوجهاتها أفكارها وتبني

 .للعزلة وتوجههم األفراد اجتماعیة

 خالصة المحور

حیث تشغل وقتا من  ومن ما سبق وعلیه نستنتج أن هناك تأثر لألنترنیت على األبناء

حیاتهم الیومیة ال یقل عن الساعتین یومیا ویزید لدى البعض مما یجعله یتوسع على حساب 

وهنا یمكن . العالقات األسریة، ألن العالقة الجیدة تتطلب تمضیة الوقت معا والرعایة والمتعة

 واألبناءفجوة بین اآلباء  القول أن االنترنیت قلصت من حجم العالقات األسریة مشكلة

كما أكسبتهم . دهور حمیمیة هذه العالقات نتیجة البعد الفیزیقي وقلة االحتكاكونوعها في ت

وهو ما یزید من انعزالیة األفراد التعرض في عادات جدیدة تمثلت في في طابع الفردانیة 

وتشكیل خصوصیة لدیهم مصدرها الدردشة اإللكترونیة والتي أسقطت بعض القیود 

  .كلة استقاللیة لدى مرتادیهامشاالجتماعیة 
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 الجزائریة مكانة األنترنیت في األسرة: ثانيالمحور ال 4-2
، فقد إثبات أو نفي دون الشيء) حقیقة( ماهیة خالله من ندرك عقلي معنى هو لتصورا

حسب اهتمامات كل مبحوث   ما هو تصورك لالنترنیت؟: اختلفت اإلجابات عن هذا السؤال

، عمل وسیلة ،وسیلة بحث عتبرهاودرجة علمه بالوسیلة فهناك من ا وحسب استخداماته 

وهذا االختالف في االستخدامات وشبكة المعارف عن  ،كوسیلة اتصال ترفیهیة أووسیلة 

االنترنیت یخلق اختالف بالضرورة في التصورات سواء بین األبناء فیما بینهم أو بین األبناء 

المبحوثة  توسیلة اتصال بالدرجة األولى كما صرح أولى اإلجابات كانت بأنهاف. وآبائهم

االنترنت وسیلة اتصال حدیثة البد منها في كل بیت تقرب المسافات تساعد على  : "19

، -أي نتصل–هي اللي نكوناتو فیها : "22والمبحوث  ..."التحصیل العلمي وكذا الثقافي 

أولویات االستخدام هو االتصال فأحد " نلعبوا فیها، نبحثوا فیها ونحوسوا فیها البحوث

على أن یؤید ما توصلنا إلیه في عادات التعرض واالستخدام سابقا  والتواصل وهذا ما

عبر مواقع  مستخدمي االنترنیت ال ینفكون أال أن یتصلوا ویقیموا عالقات مع اآلخرین

كما  Facebook, MySpace, Twitter et linkedinالتواصل االجتماعي من صنف 

وسیلة اتصال تسمح بالتعرف على االخرین واالستفادة من  : "26المبحوثة  تضیف

هم من ألن ولو بشكل محتشم مثلما أشار المبحوثین السابقینوسیلة بحث أو  "المعلومات

، ووسیلة وهذا یعكس أثر المستوى التعلیمي على االستخداموالطلبة الجامعیین مدرسین المت

هو بمثابة تذكرة سفر إلى عالم واسع وسریع  ": 10إذ یراها المبحوث  ترفیه بالنسبة آلخرین

وسیلة : "6المبحوث ، و "السیاحة االفتراضیة"حیث هذا المبحوث یقوم بما یسمى  "التحرك

أو عبر صفحات  Youtubeحیث یستمتع بمشاهدة مقاطع الفیدیو على موقع  "تاع ترفیه

كما أصبحت بدیال شیئا ما عن التلفزیون حیث یشاهد عبرها  المواقع لمشاهدة النكت

أو  "، كیما بال حدود وحروديles sketchesنشوف : "األفالم الفكاهیة 16المبحوث 

ندیروا :"  24و  22كما یقول المبحوثین  Games online -أون الین–للعب عبر الشبكة 

هناك ألعاب فیدیو تلعب عبر المباشر وحقیقة .."  زرعة السعیدة، البیارمفیها ألعاب كیما ال
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مع خاصیة التفاعلیة حیث تمكن الفرد من اللعب مع أو ضد أفراد من مناطق ودول أخرى 

، أو االستماع إلى الموسیقى counter strike online: مع أمكانیة الحدیث معا مثل لعبة

فكل هذه النشاطات یقومون بها في حالة وجود  "musicنتصنتوا الـ : "24مثل المبحوث 

فراغ االنترنیت وتحسبا النقطاعها یعملون على أخذ التدابیر الالزمة لكي ال یقعون في 

وألعاب  وأفالم ما استطاعوا من مقاطع فیدیو تعجبهم (Téléchargement) لونفیحمّ 

 .Ipodیلعبونها سواء على الحاسوب أو الهاتف النقال أو جهاز 

: كان على الشكل اآلتي اآلباءتصور على هذا الشكل ف لالنترنیتبناء فإذا كان تصور األ

هي تقرب المفاهیم واالتصاالت والعلوم ولكن لها جوانب سلبیة هي  : "28یقول المبحوث 

هي مصدر للمعلومات "  :27والمبحوثة " وسیلة ضروریة في حالة االستعمال الصحیح لها

التقارب ما بین .. لنترنات حاجة ملیحة تسهل االمور: "4لمبحوث وا"والدراسة والترفیه

تجسدت من خالل  وهي نظرة شاملة عنها" ..األفكار تاعهم، اإلعانة تاعهم.. الناس

بحكم أننا لم نتوصل إلى أباء یحسنون استخدام الوسیلة كما أن معرفتهم  احتكاكهم بأبنائهم

االنترنت ما نعرفش نخدم ب : "27إذ تقول المبحوثة  ولیس لدیهم أدنى رغبة في التعلم قلیلة

 avec" :4ما لحظناه لدى مجمل األباء حیث یعلل المبحوث  وهو" ومانیش باغیة نتعلم

mon age ما نقدرش نخدم لنترنات ،psq وقتي وٕاذا فات فیا ربیت الكبدة على  دیليی

تاع لنترنات راهم  le souciإذا فات فیك دخلت ... لنترنات راهي تزاقات علي بیا بالعائلة

حیث ضرب لنا مثال عن تجربته أین أدمن على لعبة الدومینو التي شبهها  "قعدو هكاك

اآلباء كبیرة جدا لمسناها من خالل الحدیث معهم حیث  فمخاوفباالنترنیت وٕادمانها، 

فعامل جهل وكأن هناك عدم رضا داخلي  "لنترنات ملیحة ومشي ملیحة"یكررون دائما 

یزید من مخاوفهم ویصعب من مهمة المراقبة األمیة اإللكترونیة أي  اآلباء باستخدام الوسیلة

ولكن یقول . (Technophobia) التكنولوجیاكراهیة حتى یصل إلى  لألطفال والمراهقین

لنترنات راها مفروضة علینا یا إما نتقبلوها كما هي ونعرفوا كیفش  : "7المبحوث 

 ."نستعملوها یا إما نرفضوها وننقاطعوا حتى عن العالم
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قد كنا نسعى من خالل هذا السؤال الموجه لكل من اآلباء واألبناء على حد سواء إلى  

كان هناك اختالف في التصور لوسیلة األنترنیت الذي یؤدي إلى الصراع بین معرفة إذا ما 

إلى األمیة اإللكترونیة وكراهیة   ألسباب تعود في أغلبیتها ولكن ،الجیلین بحكم اختالف االستخدام

األبناء وهو ما استخدامات وجدنا أن تصور اآلباء مصدره  (Technophobia) التكنولوجیا

 .لكن مصدره غیر التصورصور، لكن الصراع موجود یخلق توافق في الت

 

 األنترنیت ومكانتها 4-2-1

من خالل الحوارات مع المبحوثین وجدنا أن االنترنیت لها أهمیة بالغة في حیاة األبناء من 

خدمات ومزایا و  معلومات وما تقدمه منمن المتعة والفرجة وملئ الفراغ حیث ما توفره لهم 

 "ضروریةعادیة وهي لیست  ..normal: "9و  11كل من المبحوث  عادیة یعتبرهاحیث 

وتزداد شدة االرتباط وتعلو المكانة في  "عند الترفیه خاصة.. مهمة : "25المبحوثة  وتقول

, اإلنترنت عنصر أساسي في الوقت الراهن": 14حالة األغلبیة من ضروریة مثل المبحوث 

ال یمكن االستغناء عنها درجة أن إلى لتصل " لدیه مكانة كبیرة عندي وفي المنزل

 :13والمبحوثة " االنترنت مهمة جدا وضروریة وال یمكنني االستغناء عنها" :19كالمبحوثة 

ولمعرفة المزید عن " هي الدنیا: "17والمبحوثة  "صبحت انترنت تعوضنا عن كل شيءأ"

حتى  ...التلفزیون والهاتفدرجة االرتباط بالوسیلة قمنا بمقارنتها بالوسائل األخرى مثل 

 . نستشف درجة التفضیل بین الوسائل االلكترونیة واإلعالمیة في المنزل

كما استعرضنا في المحور األول أن الفرد أصبح أكثر ارتباطا بالوسائل التكنولوجیة ف

وعلیه فإذا انتهى من هذه ذهب إلى هذه وهكذا،  ، منها وٕالیها،حیث أصبح یتنقل ما بینها

الل من خف ما هي مكانة األنترنیت في المنزل مقارنة بالوسائل األخرى؟: السؤالكان 

ض كلیة التلفزیون أو الهاتف ولكن في المقابل قد االنترنیت لم تعو  خلصنا إلى أن المقابالت

كما صرح استقطعت من الوقت المخصص لهما أو باألحرى توسعت على حساب وقتیهما 
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إال ان "هي كلش.. نسیت كلش تلفزیون، إداعة، تلفون ملي جات لنترنات: "20المبحوث

ویضیف " یحیا التلفزیون.. paraport la télévision: "24 البعض كالمبحوث

 "في الرتبة الزاوجة connexionفي المرتبة اللولة والـ  téléال أنا عندي : "6المبحوث 

ة تفضل االنترنیت حال 12أي تحتل لدى البعض المرتبة الثانیة وهما حاالتان من أصل 

سیاق المنزلي حیث وجدنا حاالت استغناء كامل عن كل الوسائل داخل ال بالدرجة األولى

 .أعاله السالفة الذكر 13كالمبحوثة  ما صرحت به  حسبوالتفرغ لالنترنیت 

 ویدل األخرى، اإلعالم لوسائل التعرض نسبة في تراجع تسبب قد استخدام االنترنیتف  

 إذ لألفراد، الیومیة والعادات األعمال على هحدثی الذي التأثیر الكبیر على سابقا قلنا كما ذاه

 المستعملین من المزید استقطاب في الوسائل ذهه فعال أصبحت تنافس وسیلة األنترنیت أن

 قد المقابل وفي ،أمامها ساعاتو  ساعات یقضي من من األشخاص نجد أننا حیث یوم، كل

ألنها تتوفر على المادة التي  عدیدة ألیام التلفزیونیة البرامج دهیشا ال أو الجرائد على ال یطلع

أما في أحیان أخرى تصبح بدیال عن األنترنیت كما  تقدمها بقیة وسائل اإلعالم األخرى

  .سنرى فیما بعد

 

 االنترنیت والتحصیل الدراسي 4-2-2

إیجابا على حیاته إن المدة التي یقضیها المراهق أمام هذه الشبكة إما یؤثر سلبا أو 

اإلجتماعیة فقد یظل جالسا أمام الكمبیوتر بین المواقع العلمیة ومواقع الدردشة والبرید 

أو یرفع من مستواه ولكن  اإللكتروني وغیرها بحیث قد یهمل من خاللها كل واجباته المدرسیة

ة بها تجعلها مصدر ریب ت لم تتأكد بعد، وقلة التجربینترنأن القیمة التعلیمیة لال یرى بعض الباحثین

 .وخشیة

في ظل وجود االنترنیت في المنزل، هل تأثر  :یرجع الهدف من طرح السؤالو 

خاصة األطفال والمراهقین دون الجامعیین لمعرفة ما إذا توسع وقت  تحصیلك الدراسي؟
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على نتائجهم  بها االنترنیت على حساب وقت المراجعة، وانعكاسات االنشغالاستخدام 

 .الفصلیة مما من شأنه أن یخلق صراع بینهم وبین آبائهم

حیث یرون أن االنترنیت أثرت  رأي اآلباء أكثر من األبناءونستعرض في هذا الباب  

راه : "باعتبارها األكثر تضررا 18المبحوثة قول حیث ت بالسلبعلى المردود الدراسي لألبناء 

راني : كي نقوله أرواح تحفظ یقولي.. وهو یكوناكتيموخضها هذي الخطرة، مللي یجي 

قاع وقتي نفوتو عندها إال إذا  : "17وتؤكد المبحوث  .."وهي رایحة..  من بعد.. جاي 

جات ماما ونوضتني، بلنسبة للقرایة نتاعي أثرتلي علیها بزاف بزف كنت فلول ندي 

النشغال الزمني أما من هذا من ناحیة ا"  "9و ضرك راني ندي غیر بـ , 13وال  12معدل

األغلبیة شا : من ناحیة التدریس.. لنترنات فسد المجتمع: "4ناحیة الكیف یقول المبحوث 

ما یتكلش على  Ce qu'il fait. للنترنات directیدیر؟ یعطوه تمرین باش یحله، یدخل 

لنترنات ) طرك طرك(شایدیر؟ یروح  ..ج، باش یفورصي یدیر مجهوداتروحه باش یخرّ 

وسیلة االنترنیت بمعنى أن  "یجاوب دیدسهم في ورقة ومن بع les donnéesیعطوله قاع 

وروح البحث وتكسب التلمیذ  اإلبداعأنها تقتل بید  الطازجةأصبحت تعتبر كمصدر للمعلومة 

كانوا علیه في مرحلة  حیث یعمل األولیاء في هذا المجال بالمقارنة على ماالكسل واالتكالیة 

اط الصراع فهذه أحد نقدات من أجل التعلم والنجاح، تمدرس وما كانوا یبذلونه من مجهو ال

 .التي تخلقها االنترنیت بین اآلباء واألبناء

أما في المقابل فیجمع أغلبیة األبناء الجامعیین وذویهم أن االنترنیت قد ساعدتهم في  

نعم : "10حیث یقول المبحوث تحسین مستواهم الدراسي وتمكینهم من توسیع دائرة معارفهم 

بدا بل العكس كان لي منها ما الاا أ: "19وتضیف المبحوثة " تأثر، بشكل ایجابي طبعا

: 27كما یشاطرهم الرأي ذویهم حیث تقول المبحوثة " وعمليیساعدني في دراستي 

 ."عاونتهم.. عاونتهم بزاف"
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ومنه نستنتج أن عامل السن مهم في حسن االستخدام وتسخیر االنترنیت لفائدة  

التحصیل العلمي والتوسع المعرفي حیث أن الجامعیین یحسنون استخدامها في هذا الغرض 

عكس األطفال والمراهقین الذین یحتاجون إلى توجیه وترشید لالستغالل مما یعود بفائدة 

ناط باألولیاء ولكن هم أولى الناس بالتعلم من أجل اكتمال وهذا الدور معلیهم كما ونوعا 

، وال یكفي مهمة التربیة في ظل وجود هذا الوافد التكنولوجي الجدید على األسرة الجزائریة

 .عامل السن وحده بل یجب أن یالزمه معرفة كیفیة االستخدام

 

 المنعاالنترنیت وحاالت  4-2-3

من قبل الوالدین من أجل یعتبر المنع من استخدام االنترنیت أحد اإلجراءات التأدیبیة   

لذلك طرحنا على األبناء  التعبیر عن االستیاء كما أنها تدل على أن االبن أو البنت مراقب

فإذا كانت اإلجابة باإلیجاب نطرح  هل حدث أن منعت من استخدام األنترنیت؟: السؤال

لمعرفة االنفعال النفسي المترتب عن حالة المنع الذي یعبر  ردة فعلك؟ وكیف كانت :علیه

ولكي ال نكون أحادیي النظرة وجهنا نفس السؤال  كیف تصرفت بعده؟: عن درجة الرفض، ثم

هل حدث أن منعت ابنك من استخدام األنترنیت؟ كیف تصرفت؟ وكیف كانت ردة : لألولیاء

ومتكررة وألسباب مختلفة أغلبها طول المدة المستغرقة  ، ولقد سجلنا حاالت منع متعددةفعله؟

نعم، حدث ذلك أطفأت الجهاز، : "أمام الحاسوب حیث تصرح إحدى األمهات ضاحكة

اي نعم،  : "ضاحكة هي األخرى 19لترد المبحوثة "  ...وكانت ردة فعلها الغضب والقلق

قلم مع الوضع وفي حدث اشتطت غضبا وكانت ردة فعلي عدوانیة ثم هدأت وحاولت التأ

الذي كان مقبل على شهادة البكالوریا إذ  9وفي حالة المبحوث " األخیر عدت واستعملتها

 Oui pendant la terminal mais j'utilisais le: "منع بحجة المراجعة حیث یصرح

wifi de notre voisin en secrets  "نعم في السنة النهائیة ولكني استعنت : "الترجمة

 مقهى لالنترنتنعم ، اضطررت ألن أستعمل : " 10أو كالمبحوث  "الجیران فايواي ب

فهي حاالت منع انتهت بالعودة إلى األنترنیت وهذا لدلیل آخر على شدة االرتباط " العمومي
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أو یتقبل ذلك التلفزیون مشاهد البدیل إما ب ینتقل  الفرد إلى أخرى وفي حاالتبهذه الوسیلة، 

أو  "نعم منعت كانت عادیة جدا تقبلت الرفض : "26الیومیة كالمبحوثة والعودة لألشغال 

فسلوكات األفراد ". ننصحه بصح ما یساعفننیش: "8حالة من العصیان كما تقول المبحوثة 

 متباینة حسب طبیعة الوالدین وطریقة المنع طبیعة العالقة بینهما وحجم الخطأ المرتكب

واحدة حالة  إالمن األم ولم تسجل  أغلبهاالت المنع والمالحظ من خالل هذا السؤال أن حا

ها ما ... آآه لوكان ما جیتش بوه وكبیر علیه وال؟.. صرات: "4المبحوث  من طرف األب

األمر الذي یجعلنا  "ناض عور.. c'est pas çaناض .. malgré luiبصح .. تفراش

نستنتج أن دور الرقابة غالبه من األم حیث أن كل وقتها في المنزل وأن صالحیات 

وأن حاالت المنع تشكل صراع بین األبناء  ومسؤولیات األب تعود لها في حالة غیاب األب

 أنا نقولك: "وكانت هذه الحالة بسبب تراجع التحصیل الدراسي ألبنائه حیث یقول واألولیاء،

sincèrement  قلعتهالهم لنترنات ودرت معاهمdes conditions  إذا جابواdes 

bonnes notes  فيles études  تواعهم، مكاش مشكل فيles vacances  رها

هذه الوسیلة كحافز وٕامتیاز من أجل  4وفي هذه الحالة استخدم المبحوث  "قدامهم لنترنات

داخل  هناك تحوالت اجتماعیةأن  بوتشنوفتمصطفى ، ویرى تحسین مستوى أبنائه الدراسي

 :كما یليیلخصها و، األسرة الجزائریة

ما زال األب یحظى باالحترام وحراسة القیم والهیبة لكن تناقص دوره االقتصادي بدون  ·

 .حدوث صراع بسبب استقاللیة األبناء في النشاط االقتصادي وتحصیل الدخل

األم في دور جدید كمسیرة لمیزانیة األسرة ووضعها ضعیف مقارنة باألب، إال  برزت ·

 .في غیابه حیث تتحول صالحیاته إلیها

 .تتمتع البنت بحریة بدرجات أعلى من التي كانت من قبل ·

تراخي حیث خفت سلطته ومالت العالقة إلى المشاورة تربیة االبن قریبة من ال ·

 .ومحاولة ارضائه
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ومن خالل هذا السؤال تضاف  .حظناه ووجدناه داخل األسر المبحوثةالوهو فعال ما 

حاالت المنع نرفزة لدى  حیث خلقت ،النترنیت على حساب عالقة األبناء باآلباءنقطة ل

صراع بین الجبهتین ومنه االنترنیت تؤثر  األبناء وقلق وعدوانیة وتعصب من شأنها تشكیل

 .في هذه العالقة

 

 قیمة االنترنیت 4-2-4

فمن أجل كشف القیمة الحقیقیة لدى كل مبحوث  تدرك قیمة الشيء إال بعد فقده،ال 

كیف : واآلباء كیف تتصور نفسك من دون أنترنیت؟: توجهنا بالسؤال إلى كل من األبناء

ونقصد االنعدام الكلي لألنترنیت ولیس حاالت االنقطاع  تتصور ابنك من دون أنترنیت؟

أجابت الشدة من األخف إلى األكثر حدة، ها حسب سنعرضانطباعات وسجلنا  المؤقتة

ألنها تستعملها للترفیه أو متابعة  "لیس هناك فرق لكن سیفوتني الكثیر: "25المبحوثة 

بعض األحداث كما أنها ال تمضي وقتا أطول وتزداد القیمة كلما زاد الوقت المستغرق علیها 

، وفي حالة ولكن ال بأسأي متضایق  "!! gené mais bon: "9حیث یصرح المبحوث 

الذي یمضي وقتا أطول من سابقیه إضافة إلى أنه  "الشيءمنعزل بعض : "12المبحوث 

لجماعة المدردشین، ویزداد  من مفضلي الدردشة اإللكترونیة وهو ما یشعره بعزلة بالنسبة

المبحوث الشعور والنقص والحاجة إلى االشباع لدى حاالت المدمنین التي سجلناها إذ یقول 

في حالة : "14وتزید عند المبحوث  "أحس بنقص و فراغ كبیرین من دون أنترنیت: "10

لتبلغ أوجها عند  "ال أستطیع تصور نفسي بدون انترنت, عدم وجود انترنت أشعر بالضیق

..  وصلت الى مرحلة ال اتصور نفسي بدون انترنت ربما هو شعور بالعجز: "19المبحوثة 

ویعكس الشعور بالفراغ والضیق  ،"راهي كي األوكسجین:"3المبحوث ویشبهها  "بالنقص

عدم "یعرف بعض العلماء اإلدمان بأنه و  ،اإلدمان مظاهرعن والنقص والحاجة إلى االشباع 

بصرف النظر عن هذا الشيء طالما استوفى بقیة  ...قدرة اإلنسان االستغناء عن شيء ما
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الشيء بشكل مستمر حتى یشبع حاجاته حین  شروط اإلدمان من حاجة إلى المزید من هذا

 . 105"یحرم منها

نه یذكرنا بمن ولكن أل ... نه مریح حیانا نرتبط بمكان لیس لجماله وال أل أ: "قول المثلو 

یحبون فكما أشرنا في بمن  األفراد فشدة االرتباط بالوسیلة تقوى وتتوطد ألنها تربط "نحب

 استحدثقد و الجانب النظري أن االنترنیت أصبحت امتداد للعالقات االجتماعیة واإلنسانیة 

 االتصال أوجه جمیع عن لتعبر االلیكترونیة االجتماعیة العالقات مفهوم المختصون

 وسائل خالل من وتتم ككل، تمعاتلمجا أو الواحد تمعلمجا أبناء بین تتم التي اإلنساني

  التكنولوجیة للوسائل والناقد الفرنسي الباحثوهو ما توصل إلیه  االلیكترونیة االتصال

Philippe Breton بعملیة القیام في االلیكترونیة الحواسیب یستعملون الذین غالبیة أن 

 من نمط أو نظام طریق عن االرتباط شدیدة إنسانیة جماعة تكوین " نحو یتجهون االتصال

 في یدخل اجتماعیة عالقات ویخلقون ینتجون ...أفرادها وكل الجماعة ذهله الخاصة القیم

وجدنا حالة ترید وبالموازاة . 106"یتواصلون بواسطته الذي الجهاز أو اآللة عنصر اعتبارها

لدرجة شدة االرتباط هي األخرى ولكنها لم تستطع ذلك وهي  التحرر من هذه الوسیلة

 ."نولي نقرى.. غایة، نولي كیما بكري : "حیث تصرح 23 المبحوثة

ولحسن حظنا أجرینا المقابلة مع " منهوم رلمحل اأسء الشيا قیمةف رتعإذا أردت أن "و

راني .. راني معزول : "حیث كانت االنترنیت منقطعة فصرح لنا ما یلي 5المبحوث 

راكي قالعة مني النص ..  manqueراني .. راني معزول یا سیدي) متحسرا.. (معزول

 .هي حالة تعبر عن معاناة شدیدة وعن ارتباط وثیق ومكانة كبیرة "وغابنتني لیه؟؟

ة حیث قالت المبحوثة اخر أما عن تصورات اآلباء ألبنائهم عند استجوابنا لهم كانت س 

المبحوثة ونفس ردة الفعل لدى " وقاتلك یمكن تهبل أمال... كارثة ) ضحكت(: "ضاحكة 27

                                                           
بادیس لونیس، جمهور الطلبة الجزائریین واالنترنیت،دراسة في استخدامات واشباعات طلبة جامعة منتوري، قسنطینة،  105

 .102، ص 2007/2008رسالة ماجستیر، قسم العلوم واالتصال، فرع اتصال وعالقات عامة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
 

106  Philippe Breton. La tubue informatique. ed1.Metalie .paris 1996.p07. 
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كون .. ما یصبروش علیها.. شوفهم مقلقین من كثرة اللي والفوها راهم یتقلقون: "18

نظرة تدعم وجود وعي لدى األولیاء بمكانة لالنترنیت هي إذن  "یصیبوا یشعلوها بالتریسیتي

 "أفضل ان یطالع كتاب افضل أحسن وأحسن،: "28في حیاة أبنائهم، ویضیف المبحوث 

، ورغبة لدى جمیع األولیاء أن یتحرر األبناء إلى الكتاب الملموسرجوع لهي أمنیة من والد ل

أبناؤهم من هذا االرتباط المثیر للقلق والذي یرون أنه غیر من نمط حاتهم وغیر من هویة 

خاصة األطفال حیث توسعت على حساب اللعب في  أبنائئهم ومنه على نمط المعیشة ككل

 .04الملحق  كما هو موضح في -الشارع–العالم الخارجي 

 

 األنترنیت مصدر قلق 4-2-5

هي حال المبحوثین لما  "مسستنا مسسته وان مسسته مسستني إن أنا وهو هو أنا"

استاء كل المبحوثین من هذا الموقف  "في حالة انقطاع األنترنیت كیف تتصرف؟: "سألناهم

بخیبة أمل أشعر .. نتنارفا": 15یقول المبحوث حیث یؤثر في نفسیتهم ویعكر مزاجهم حیث 

ابات لم جفمجمل اإل "نكره.. نتنارفااا : "24والمبحوث  "أحس بتوتر شدید وباضطراب وقلق

: 17حیث تقول المبحوثة  ...االكتئابتخرج عن القلق، التوتر، النرفزه، الشعور بالضیق، 

، نتصرف أنایا la drogueنبقا ناكل في یدیا، كیما یتصرف مول .. نتصرف كیما المدمن"

.. نقعد نبزط.. آه: "5أو التعبیر الجسدي العنیف كالمبحوث  "حوس وینتا نكوناكتينقعد ن

 "لوحة المفاتیح نرد فیها الحمص كلش نخرجه فیها) ضحك..(نولي نصك بمهنى الكلمة

حالة من  : "19ویصاحب ذلك تصرفات مثل محاولة رد االتصال مثل ما تقول المبحوثة 

 redémarer leتصیبني : "20 ویضیف المبحوث "التوتر ومحاولة رد االتصال

modem نحوس ،la panne  الـوین راها، نخرب في الخیوط، نعیط فيfixe "  وهي

فإن استطاعوا إعادة الربط بالشبكة  19و  5،6،16نفس الحیل التي استخدمها المبحوثین 

ذا بدائل في هواصلوا التصفح وٕاال بحثوا عن بدیل مثلما ذكرنا سابقا، لكن ال بأس بذكر 

: وتؤكد والدتها" الجأ لوسائل اخرى كالتلفزیون والهاتف النقال: "19تقول المبحوثة  المقام
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ویقول " والحوارات والنقاشات العائلیة... یطالع الكتب: "ووالدها" التلفاااااااز والهاتف والنوم"

كي تروح : "24ویضیف المبحوث  "، أقوم بأمور أخرىزأشاهد التلفا: "10المبحوث 

connexion ،وكي نكره من التفراج نرح نلعب .. نتفرجplaystation " وهذا دلیل آخر

حقیقیة حیث وجدنا أكثر من العالقات االجتماعیة ال عن ارتباط الفرد بالوسائل التكنولوجیة

ین بالتكنولوجیا كامتالك هاتف نقال ویتصفح االنترنیت ویلعب ألعاب أطفاال جد مرتبط

إما على هاتفه  ویسمع الموسیقى -Playstation–البالي ستایشن  الحاسوب أو الفیدیو على

جیل لم یعرف من الحیاة إال  -Ipod-أو آي بود  -MP3– 3أو على جهاز أم بي 

 .التكنولوجیا

من خالل هذا السؤال نستنتج أن التكنولوجیا في هذا العصر استعبدت الفرد  إذن 

وتثبتت في حیاته خاصة االنترنیت التي أصبحت مصدر قلق وتقلبات نفسیة لدى 

 .مستعملیها

ولم نتوقف عند السؤال عن تقلبات االنقطاع المتكررة لالتصال بالشبكة بل تعدینا  

ونقصد به  ؟حالة عدم وجود األنترنیت ماذا تفعل في: إلى أكثر من ذلك فكان السؤال

الحاالت التي تتعدى الشهر كأن ال یتم تسدید فاتورة االشتراك وكانت االجابات متقاربة مع 

سابقاتها من ملئ الفراغ الذي تتركه االنترنیت في الحیاة الیومیة للمبحوثین حیث تقول 

هد التلفاز او اتفرغ لبعض االمور إما مع االشغال المنزلیة وٕاما اشا: "19المبحوثة 

واخرج احیانا كما استعمل هاتفي النقال لسد بعض من الفراغ الذي یخلفه  ،الشخصیة

كانت هذه الحالة الوحیدة التي أجابت على هذا السؤال بحكم أنها مرت بهذه  "غیاب االنترنت

س ما سیكون، حیث التجربة من قبل أما عن بقیة المبحوثین فكانت إجاباتهم مبنیة على أسا

ولكن هذا لن یسد كل الوقت الذي  Cyber Caféمقهى االنترنیت یرون بأنهم سیستعملون 

 .إلى النشاطات الیومیة بشكل تدریجي لذا سیعودن كانوا یمضونه متصلین بالشبكة
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 خالصة المحور

 بفعل همبعض عن لینومنفص ینمنعزل األفراد داخل األسرة الواحدة أصبح 

 بانشغاالتهم االهتمامو ، االتصالیة بوسائله فیها فرد كل یختلي، الحدیثة االتصال تكنولوجیات

المكتبي واألخر في   فهذا یدردش عبر االنترنیت في الحاسوب غیر ال ومشاكلهم الشخصیة

الشخصي واألخرى في غرفة المعیشة بحاسبها الشخصي هي األخرى  هحاسبغرفته عبر 

ز المنتشرة تلفا أجهزة غرفته، دون أن نهمل بقیة الوسائل منواآلخر یتكلم في الهاتف في 

من طول االنفصال  الجماعیة بالقضایا االهتمام عندهم قلحیث  ،عبر مختلف الغرف

تقلص رقعة الحیاة االجتماعیة للفرد بحیث یهمل ك الجماعي الحس ونقص ،ونقص االحتكاك

 التفاعالت العائلیة به كالمشاركة فيانضمامه إلى الجماعات االجتماعیة الحقیقیة المحیطة 

، المسجد، األقارب وجماعة األصدقاءكالنوادي الترفیهیة واإلعراض عن الزیارات والخرجات و 

بل ووصل األمر إلى تجاهل أمور البیت وتراجع روح التعاون داخل األسرة لعدم التوفر 

l'indisponibilité.  

یة عامة واالنترنیت خاصة احتلت التكنولوجنطلق نستنتج أن الوسائل ومن هذا الم

من مكانة مهمة لدرجة أنها أصبحت ضروریة كما أنها كرست الفردانیة في األسرة الجزائریة 

خالل االستعمال المكثف لالنترنیت الذي ولد وضعیة غریبة تكمن في أن االنفتاح العالمي 

 La المنعزل باالتصالیقابله انعزال شخصي أو فردي أو بما یسمى بظاهرة 

communication solitaire. 
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 السیاق المنزلي لألنترنیت: ثالثالمحور ال 4-3

ت منذ الشروع في استعمالها في الفضاء العمومي في التسعینات من ینترنلقد أصبحت اال

وتحّول بالتالي انشغال اآلباء  ،ن، كأداة تكنولوجیة منزلیة جدیدةالقرن الماضي، تنافس التلفزیو 

إلى التأثیرات المحتملة  لفزیون على السلوك العام لألطفالوالمربین من التخوف من تأثیر الت

لذلك  .لهذه الوسیلة الوافدة المتوغلة بقوة خارقة وبسرعة فائقة في مختلف مناحي حیاة الناس

النترنیت كأحد عناصر األثاث ارتأینا أن نأخذ نظرة عن تصورات الفرد الجزائري لوسیلة ا

  ؟المنزلما هو تصورك العام لالنترنیت في : المنزلي وطرحنا السؤال التالي

" االنترنت قي المنزل ضروري ألنه یستعمل ألغراض متعددة: "14یقول المبحوث  

.. لنترنات فالدار، كیفها كیما التلفیزیون والوسائل األخرى: "20المبحوث حیث یفصل 

دیرها .. تجمعهم كامل وزید هي وین ما تحطها تفیدك قد ما تقدر تآذیكشایا هي 

تستمتع بیها، تقضي .. تقرى وتقري بیها.. فالكوزینة تصلح، دیرها في الصالة تصلح

شاملة عامة عن استخدامات كانت هذه إجابة  "تدیر واش تحب من بالصتك.. صوالحك

یها یسمح لها بتأدیة كل األدوار في المنزل االنترنیت كوسیلة منزلیة حیث أن طابع المرونة ف

وتؤكد  "هم شيءأنترنت شيء مهم في المنزل بل لصبحت أ": 13وتقول المبحوثة 

ضروري اكثر منه مستحب فالبد لكل اسرة على االقل التوفر على حاسب " :19المبحوثة 

رنا في عصر التطور .. حاجة ملیحة ومشي ملیحة: "02 تبرها المبحوثعوی "الي وانترنت

obligé 17وتقول المبحوثة  "..علیك تبغي الجدید وهي فیها جدید" :des fois نحط الـ 

pc  فالكوزینة ونشوف كاشrecette فأغلبیة االجابات كانت ترى بأنها  "ودرتها.. وندیرها

في حین أن بعض األولیاء یرون أنها تعمل على  ویمكن تكییفها مع الوسط العائلي ضروریة

ابقاء األبناء في المنزل بدل الشارع الذي أصبح مصدر خوف وقلق للوالدین حیث تقول 

خیر ما یروح للسیبار وما .. كي راه فالدار راه قدامي ما نخافش علیه: "18المبحوثة 

أحسن : "28األب البحوث وتوافقها كل أمهات العینة الرأي وهو رأي  "رفش شا راه یدیرنع

وزیادة على هذا ما استعرضناه سابقا من استخدامات لالنترنیت من  "من خروجه للشارع
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للمنزل كفضاء إلنتاج المحتوى ما من شأنه رد االعتبار ... تعلیم وتثقیف وترفیه وتواصل

أكثر من نترنیت المنزلي هو اال صبحألذلك،  .ومكان لتلقي العلم والمتعة والترفیه والمزاح

 .ضرورة

 

 االنترنیت والفردانیة واالنعزال 4-3-1

ركزنا في هذا المحور على كیفیة االستخدام ومن زاویة أوسع وأقرب للواقع  

أثناء التصفح وعلى مختلف الجوانب المحیطة بالفرد داخل السیاق المنزلي من 

للتقصي  تفاعالت مع بقیة األفراد واستجابة للمؤثرات الخارجیة وعامل التشویش

كما نسعى للكشف عما إذا شكلت االنترنیت خصوصیة  عن فردانیة المبحوثین

 .سریة على هذا االستخداملدي المستخدمین أم ال وعامل الرقابة األ

كیف تحس نفسك وأنت تستخدم األنترنیت في : "ومن هذا المنطلق طرحنا السؤال 

شعور نفسي في أثناء التصفح والذي للكشف عن ما تحققه االنترنیت من  في خطوة" المنزل؟

: 16والمتعة كالمبحوث " مرتاحة : "25كان في أوله ال یخرج عن الراحة كالمبحوثة 

: 10والمبحوث  "Alaise  ...libre: "19والحریة كالمبحوثة  "ترفیهمتعة و .. نورمال"

االبحار عبر  ت تجعل الفرد یشعر بمتعة وانبساط، نظرا إلمكانیةیالنترناف "الحریة المطلقة"

للتنوع واالستقاللیة واالنتقاء وحریة وٕاشباع رغباته ونظرا  حاجاته مختلف المواقع وتحقیق

الحدیث مع أشخاص من كل  مثل االختیار، أدى بالفرد إلى اختیار ما یهمه وینسى الباقي

قاتا یقضي أو أنحاء العالم وفي الوقت اآلني المتزامن، وهذا ما یجعله یستغرق في النقاشات و 

ونخص بالذكر الدردشة االلكترونیة بحجة أنها هي األكثر استخداما وتأخذ  دون أن یشعر،

كما أنها تتم في جو تفاعلي من شأنه أن یغني القسط األكبر من مدة استخدام االنترنیت 

 لجماعة واالنتماء األلفةو متعة والراحة فمن جهة الفرد یحس بال .الفرد عن جماعته المنزلیة

وتكون  ینفصل عن المجتمع الحقیقي ویدخل في مجتمعات افتراضیة، ومن جهة شینالمدرد
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هل تتكلم مع أفراد : ویتجلى ذلك في السؤال. حاالت انعزال واعیة خاصة لدى البالغین

أغلب اإلجابات كانت بعدم التكلم والتفرغ للتصفح والدردشة ألن  حیث عائلتك أثناء التصفح؟

سیتطلبان ذلك من المستخدم ألنه  العملیة تحتاج إلى وعي وتركیز ففعلي القراءة والكتابة

والدلیل على التركیز واالنتباه المسخرین لعملیة التصفح والدردشة یظهر في . سلوك واعي

تستخدم األنترنیت في المنزل تستجیب في الحین أم هل إذا تمت مناداتك وأنت : "السؤال

: 19أین أبدى المبحوثین ابتسامة تعبر عن حقیقة األمر حیث تقول المبحوثة  بعد تكرار؟

ویشترك الكل في هذا السلوك ولو لمرات معدودة والمهم " بعد تكرار الني اكون في عالم اخر"

ناك من یستعمل السّماعات ویرفع من أن هأنه حصل، وكما أشرنا سابقا في عادات التعرض 

 à fondندیر موسیقى .. ما نهدرش معاهم قاع: "15صوت الموسیقى كما یقول المبحوث 

أو شیئا مما یسمع وهو ما یزید من عزلة الفرد وابتعاده ما لم نقل خروجه  "وراني نكوناكتي

األطفال  -وضع السماعات –من السیاق المنزلي والبیئة المحیطة به ویترك في هذه العادة 

.. والو: "8المبحوثة  أحد األمهات حیث تقول والمراهقین وحتى الشباب وبشكل أكبر الذكور

بمعنى حتى تضطر إلى اللمس أو تربت  "حتا نجي ونخبطه) branché(یكون مبرونشي 

على كتفه أو ضربه من أجل لفت انتباهه، وتزید الحدة في أحیان أخرى عندما قد یسمع 

المستخدم أو المدردش السؤال لكنه ال یستوعبه حیث یجیب بغیر ما سئل لذلك طرحنا 

 à chaque : "9و 2 ینكما یصرح المبحوث" وهل أجبت یوما بغیر ما سئلت؟" : السؤال

fois " بأن هذا الفعل هو مصدر مناوشات مع أسرته  9المبحوث  ویضیفأي في كل مرة

ألن هذا األمر و " C'est pour ça que j' ai des ennuits tout les temps : "قائال

نعم واكثر من مرة، مثالاا عوضا عن قول أن المعكرونة  : "واقعة 19وارد تذكر المبحوثة 

ایضا بدال ان اجیب على سؤال ما . تشرب الماء أجبت وقلت أن االنترنت تشرب الماء

ر حنق األولیاء حیث یصرح هو ما یثیو " اقول نعم أو ال  دون أن تكون االجابة في محلها

قاع تدخل معاه في حوار ما غادیش یجاوبك .. ها تقول جثة هامدة: "4األب المبحوث 

ویعكس هذا أن "  il n'est pas dans son assiette الجواب اللي انت راك تقارع منه
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ي الحقیقي لیدخل عالمه المتصفح لالنترنیت یخرج من السیاق المنزلي والعالم الواقع

 .بالسلب وخاصة مع األولیاءاالفتراضي مما یعود على االتصال باآلخر في هذا السیاق 

هو نوع العالقة االجتماعیة التفاعلیة ودرجة " :فإذا كان اتصال الوالدین باألبناء 

ء حیث یشیر التماسك إلى الشعور باالنتماء والوال. التماسك بینهما وحجم  تواصلهما معا

واالستعداد لتعضید اآلخرین من األسرة، یتطلب تواصال جیدا بمهارة في التعبیر لآلخر 

واإلنصات إلیه كما تتطلب العالقة الجیدة تمضیة الوقت معا والرعایة والمتعة أي أن هناك 

عالقة إیجابیة بوجود تواصل ورجع صدى مناسب له أو  –نوعها : مستویین في العالقة

ویتطلب تواصال جیدا بمهارة في  "-تواصل وتفاعل كثیفین أو ضعیفین –وحجمها  -العكس

األول : التعبیر لآلخر واإلنصات إلیه فإنه في الحالة السابقة أنفا قد اختل على مستویین

على مستوى االنصات حیث لم یتعدى السمع مما یستلزم إعادة طرح السؤال والتكرار، والثاني 

استخدام االنترنیت ومنه . نه باعتبار اإلجابة لم تكن في محلهافي الرد بغیر ما كان متوقعا م

أثر سلبا في نوع العالقة األسریة بین اآلباء واألبناء وهي نقطة أخرى لالنترنیت على حساب 

عالقة اآلباء باألبناء مما من شأنه أن یزید من حدة الصراع بین الفئتین وتوسیع الفجوة 

 .بینهما

هل تشارك : "العالقة األسریة فتقصینا علیه بطرح السؤالأما على مستوى حجم  

فالظاهر والغالب أن المتصفح لالنترنیت " األعمال المنزلیة أم أنك تتفرغ لألنترنیت فقط؟

الذهني ألنه نشاط إضافة إلى االستعداد  یعمل على تفریغ وقت للعملیة التصفح أو الدردشة

نكونكتي : "3 االنترنیت حیث یقول المبحوثواعي لذلك فمجمل اإلجابات تتفرغ لتصفح 

direct 19وتضیف المبحوثة  "..بغاو یعیطو ما یعیطوش.. حتى واحد ما نتصنت له: 

هذا على سبیل  "اشارك في االعمال المنزلیة ولكن لیس كثیرااا والسبب انشغالي باالنترنت"

نركز هنا على اإلناث باعتبارهن أكثر انشغاال من الذكور داخل السیاق المنزلي  وقد. المدة

 الملحق( ، تنظیف)05الملحق ( حیث قد یزاوجن بین فعلي األشغال المنزلیة من طبخ

لألنترنیت للدردشة أو كجهاز رادیو أو سواء باستخدامها وتصفح االنترنیت ... )06
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وال یسع المقام إلى . كما هو مسار إلیة في المالحق وغیرها من االستخدامات... للمشاهدة

ذكر كل الحاالت لما تتسم به الحیاة العائلیة من التعقید والتنوع والتباین من أسرة ألسرة ولو 

أما لدى الذكور فالمشترك لدیهم أنهم تحتاجهم األسرة في قضاء بعض  .في نفس المجتمع

وعلیه كانت ... كالتوصیل والمساعدة في المنزلالحاجات من شراء مستلزمات أو تأدیة أدوار 

مهام تسند إلى األبناء بطلب من األولیاء اإلجابات باإلیجاب حیث یتخلل عملیة التصفح 

 des fois: "20تشكل نقطة صراع كقول المبحوث ولكن من شأنها هي األخرى أن 

وقد یدخل االبن في صراع   "یستحقوك تشریلهم، تعاونهم یحرمو علیك وبسیف علیك تهود

حتا كرهو مني وما راهمش .. خطرة ومانروحش 70نقولهم راني جاي : "16كالمبحوث 

تقوله نوض شرینا حاجة : "4ولنظرة أوسع نستشهد باآلباء حیث یقول المبحوث  "یرسلوني

بمعنى أنه یتجاهل األمر وعلیه رد " il fait le sourd oreil.. رانا مستحقینها ضرك

 أكثر للعالم االفتراضي االنتماء و باأللفة الفرد إحساس بمدىل هذا یكشف ویعبر عن الفع

حیث لدیه والء للبقاء على االنترنیت أكثر من االستجابة ألمر  األسرة األولیة الجماعة من

 ..نعم فغالبا ما أتكلم عن موضوع و هو في عالم اخر: "27وتثبت ذلك المبحوثة  والدیه

ومن ". كما أعمل على إعادته ولفت انتباهه: "وتضیف "لكن بدوووووون رد او رد فعل

التماسك یشیر إلى الشعور باالنتماء والوالء واالستعداد لتعضید اآلخرین من  "أن منطلق

تؤثر في درجة تماسك األسرة الجزائریة ولو بشكل طفیف  االنترنیت یمكن القول أن" األسرة

 .العالقة األسریةمنه على حجم و 

كما ذكرنا في  محور عادات االستخدام عن الفردانیة في التصفح وما یالزمها من و 

 لهؤالء االجتماعیة العزلة ظاهرة نشوء إلى االنترنیت مع الیومي التعاملب یؤديسمدة 

 التفاعل محیط إلى والخالق الحي التفاعل دائرة من سینسحبون ینذال الشبكة مع المتعاملین

 .االنترنیت شبكة ابه تزخر التي االفتراضیة تمعاتلمجا في

ومن منظور أوسع داخل السیاق المنزلي كفضاء للتفاعالت الیومیة تنجم عنها  

.. مؤثرات من شأنها أن تثیر ضجة داخل النسق العائلي كالمشاجرات، استقبال الضیوف
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وعلیه طرحنا السؤال  األسریة،اإلطار المعهود للسیرورة وغیرها من األحداث التي تخرج عن 

وتتباین الحاالت بین  "هل تتأثر بما یجري حولك من أحداث؟ أم أنك تندمج وتنعزل؟": التالي

مندمج وغیر مندمج ومنعزل وغیر منعزل ولكن ما یتفقون علیه هو أنهم كلهم مروا بحاالت 

 ،"وما عالبالیش تنوض الحرب: "6یقول المبحوث  اندماج مع ما یقومون به على االنترنیت

فبغض النظر على من لهم عادات االستماع بواسطة السماعات والتصفح في آن واحد ألن 

اندماجهم مفروغ منه فالبقیة تتكرر لدیهم هذه الحاالت االنعزالیة واإلحساس باالندماج واأللفة 

لمبحوث مع العالم االفتراضي عندما یتعلق بالتركیز مع تفضیالتهم على الشبكة حیث یقول ا

9" : ça dépond a quoi je suis branché"  نحس روحي : "2ویصرح المبحوث

ونجد هذا الشعور باالنتماء لدى األطفال بكثرة ألنهم یبدون تركیزا  "عایش في هداك العالم

كما أن أغلب استخداماتهم هي ألعاب الفیدیو على النت لذلك هم  ربما لعامل االنبهار أكثر

األكثر عرضة للعزلة كما أنهم غیر واعین بحالتهم وحتى المراهقین عكس الشباب فهم 

التأثر بما –نادراا مایحدث : "19بوضعیتهم وحالتهم حیث تقول المبحوثة مستخدمون واعون 

وأنا : "وتضیف في سیاق متصل" ي الواقعياندمج وانعزل تماااما عن عالم -بجري حولها

ومما الشك . ولمسناها لدى بقیة المبحوثین الشباب "واعیة بانعزالي و أني خارجة عن واقعي

فیه أن فعل االنعزال عن السیاق المنزلي وبقیة التفاعالت االجتماعیة داخله هو مكان 

ي الطابق العلوي مما الحاسوب حیث أن أغلبیة الحاالت تضع الحاسوب في غرفها وحتى ف

والسرحان العزلة الفیزیقیة بحكم مكان االتصال بالشبكة والعزلة المعنویة : یعزله على درجتین

 . االنترنیت الذهني واالندماج مع

ما عالبالهش قاع بالمحیط : "8رؤیة بالنسبة لآلباء حیث تقول المبحوثة الونفس 

ال یتأثر ...نعم اكید اذا جلس امامها نسي كل شیئ  : "27وتضیف المبحوثة  "تاعه

فقد یجري ما یجري داخل المنزل من ضجة  لكنها ال  "بالعوامل الخارجة عن اطار االنترنت

 10راه قدا االنترنیت وتقوله یاولدي حبس : "4تلفت أدنى انتباه للمتصفح متحدثا المبحوث 

كي راه .. والو قاع ما یتأثرش.. یكملالزم ) .. یا بویا ها صبر: االبن یرد.. (دقایق
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فالدار : "ویضیف .."وتضربه) تصرخ(مكونكتي راه في عالم آخر یاو لوكان تهدر وال تزقي 

وهذا أن دل على شيء إنما یدل  "وهللا وال عالباله un bruit énorme) الشارع(وال برا 

كن القول أن االنترنیت ومنه یم. على درجة االندماج والشعور باالنتماء للعالم االفتراضي

الشعور بالعزلة عن األسرة واأللفة تكرس الفردانیة وانعزال األفراد عن سیاقهم المنزلي وتدعم 

 .المحیط االفتراضي مع

ما هو احساسك بأنك حاضر في  :ولالستفسار عن هذا الشعور طرحنا هذا السؤال

 المنزل جسدیا وغائب عن واقعك المحیط بك؟

وجدنا من هم واعون على غرار اإلجابات التي كانت تتحاشى اإلجابة بقولهم شيء عادي 

الذي یصل لدول  يبقدر ما انا متصلة بالعالم الخارجي االفتراض: "19بحالتهم كالمبحوثة 

اخرى بقدر ما انا بعیدة عن اسرتي وعالمي الواقعي وهو شعور قریب لألسى او التذمر 

والتجاهل  احساس اخر خاصة لمكانة االنترنت عندي ال افكر كثیرا في وضعي هذا ... 

ویخالف  "ما شي ملیح: "17وتضیف المبحوثة   "فادیا لألحاسیس التي ذكرتها اوالت

فبالقدر الذي هو مزعج وغیر " Super bien: "الرأي بقولهما بجمالیته 22و 9المبحوثین 

مرغوب بالقدر الذي یحقق متعة ولذة لدى المتصفح ویجعله یندمج وكأنه حاضر على العالم 

  .االفتراضي
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 األنترنیت والتفاعل االجتماعي 4-3-2

من حیاته  بما أن استخدام االنترنیت كسلوك یومي یأخذ من وقت الفرد داخل األسرة حیزا

الیومیة فیقتطع من تفكیره وتفاعالته وبالتالي یؤثر في دوره االجتماعي داخل المنظومة 

ما هو تقییمك لدورك في األسرة؟ هل زاد تفاعلك أم : یلي لذلك سألنا مبحوثینا ما. األسریة

 قل؟ 

ساعات ال یجرؤ مبحوث على القول بأن تفاعله مع العائلة زاد بوجود االنترنیت وبمقدار ال

قل، قاع .. واه في میزك قل": 17تقول المبحوثة  حیثالتي كان یقضیها أمام الحاسوب 

 ..."ماما تنوضنيهذاك الوقت اللي نققعده عندها وما یأثرش علیا، خاطر حتى تجي 

دوري فعال ولي تاثیر خاص في االسرة اكید قل لضیق الوقت " :19وتضیف المبحوثة 

فالحجم الزمني المخصص  "تفاعلي معهم في غالب الوقتالذي اخصصه ألسرتي وعدم 

: 8قات  العائلیة ویقول المبحوث للتصفح هو على حساب أعمال أخرى من بینها العال

ولكن هذه الحالة تشغلها عوامل خارجة عن  "دوري فعال وناشط فالدر، والتفاعل زاد بزاف"

ده ومنه توسعت تفاعالته االنترنیت حیث لم یصبح یستخدم االنترنیت كسابق عه نطاق

 .االجتماعیة على حساب الوقت الذي كان یقضیه على االنترنیت

وأحد العوامل التي تترك الفرد یحافظ على تفاعالته مع أسرته هو وقت االستخدام حیث 

والفترة اللیلیة تقل فیها الحركیة داخل األسرة مما یتیح للفرد االتصال بالشبكة  الظهیرةأن فترة 

 .دون المساس بالوقت المخصص ألسرته

ولآلباء ما یقولونه في هذا الصدد، حیث یجمعون على أن االنترنیت قلصت من 

ات داتهم هاذي لنترن: "18تفاعالت أبنائهم ومشاركاتهم االجتماعیة حیث تصرح المبحوثة 

و عدم المشاركة . عدم القیام باشغال البیت: "27وتضیف المبحوثة  "وبعدتهم على العایلة

فمثل هذه االعمال والنشاطات االجتماعیة هي مؤشرات على حجم  "...في الزیارات العائلیة 

 .درجة اجتماعیتهالرقعة االجتماعیة للفرد و 
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ومرة أخرى تعمل . یة حجما ونوعاتؤثر االنترنیت على الفرد من حیث تفاعالته االجتماع

على تكریس الفردانیة من خالل تقلیص الرقعة االجتماعیة للفرد داخل األسرة بشكل مركز 

 .والعائلة بشكل موسع

 

 األنترنیت عن قصص 4-3-3

سابقا قصصا سببها االنشغال بمشاهدة التلفزیون وكانت عبرا ودروسا تعكس  سمعنا 

واقعا اجتماعیا مفاده االرتباط بالوسیلة، وبالمقابل خلفت االنترنیت هي األخرى وقائع 

 :وقصص ألفراد العینة نذكر منها

 .احتراق االكل -

 .المتحانل الوصول متأخرا -

 .وحتى صالة الجمعة الجماعة في المسجد تضییع صلوات -

 .سیقوم به على االنترنیتفیما  أثناء الصالة التفكیر -

 .مشاجرات مع الوالدین واالخوة -

 .عدم القیام بصلة الرحم -

 .ترك الباب مفتوحا لدرجة أنه لم یعلم بخروج األهل من المنزل -

إذن جزء یسیر من مشاكل شخصیة وعائلیة سببتها االنترنیت تكشف عن خطورة  هي

 .االنشغال بها وما یمكن حدوثه إذا ما لم یتم التعامل معها بعقالنیة وحسن التصرف
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 األنترنیت بین الرقابة والخصوصیة 4-3-4

حیث یدرك  دور األسرة یتمثل في الحمایة أي مرافقة األطفال عند دخولهم االنترنیت

یكونوا   les parentsاالنترنیت لیق : "أهمیة رقابة األبناء حیث یقول 4االب المبحوث 

خاصة الشبكة  التكنولوجیا ألن ،"یلیق یكونوا مع والدهم واقفین à chevalمع والدهم 

تسمح لألطفال بالوصول إلى الكثیر من المعلومات والمصادر التعلیمیة  العنكبوتیة

والضروریة، ورغم ذلك فإن اآلباء یواجهون صعوبات كبیرة فى فرض الرقابة على ما یراه 

ت، وعلى االتصاالت التي یقومون بها والمعلومات التي یقومون یاألطفال عبر اإلنترن

 :كشف عما یلي ستخداماتك من قبل والدیك؟هل تتم مراقبة ا: وسؤالنا .بمشاركتها

هناك رقابة علیهم من قبل كال الوالدین حیث تتم بشكل غیر  :والمراهقین األطفال 

: 8مباشر من خالل المرور ألخذ نظرة على ما هو على الشاشة حیث تقول األم المبحوثة 

الجلوس بجانب كفي بعض األحیان  أو مباشرة "خطراتش نضرب طلة علیه شا راه یدیر"

نجمع حداه ": 18الطفل ومحاورته عما یفعل وما یتلقاه من مضامین إذ تقول المبحوثة 

: 4ویضیف األب المبحوث  "بصح مشي دایمن.. ، معا من راه یهدرونسقسیه شا راه یدیر

راه مكونكتي في قرایا، في .. اللي راه فیه contexteشا هو .. de loinنراقبهم "

donnéesفعامل الرقابة موجود لكنه ، )"العالقات الحمیمیة(مكونكتي في الشكیل  ، وال راه

األطفال في النهایة لیسوا سوى فلیس بالدرجة التي ال تسمح للطفل بالدخول في مواقع مضرة 

أطفاال، ال یمكنهم سنهم ومستوى تجاربهم الذاتیة من التنبه إلى األمر، طالما أنهم یجدون في 

ًقا من خالل التراسل عن طریق البرید اإللكتروني، والتخاطب مع ت متعة وتشوییاإلنترن

الستكشاف والبحث الذي یوفره غرف التخاطب، كما یبتهجون أیضا ل اآلخرین باستخدام

من یتحدثون إلیه كقول ت بكل حریة وسهولة، لكنهم في الحقیقة یجهلون هویة یاإلنترن

نهدر قد ما نطیق .. ما نعرفهمشو .. بزاف  des amisفالسكایب عندي :" 24المبحوث 

طفال ة الرقابة المفروضة على األسنة ومنه مهما تكن درج 11فل عمره هذا ط" la camوبـ 

ألن ترك األبناء بمفردهم إلجراء الدردشات المصورة مع  ،سیجدون نافذة یتسربون منها
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ویتأثرون  تتبعون خطواتهمیأصدقائهم أو معارفهم  الحدیث مع أشخاص آخرین یجعل منهم  

زیادة على ذلك اإلدمان على األلعاب اإللكترونیة  .بهم، واألمر أشبه بترك الطفل مع الغرباء

التنافس ، ومدى تأثیرها على نمو الطفل، حیث تدفع بالكثیر من األطفال إلى استخدام العنف

ناهیك الخاطئ والدخول في عالم الخیال والوحدة، مما ینعكس على بناء شخصیة الطفل، 

أن هذه األلعاب تجعل من الطفل أكثر أنانیة وانطوائیة وغیر قادر على اكتساب آلیات  عن

 .التفاعل مع اآلخرین

مــن ناحیــة ومنــه فــإن االنترنیــت أكســبت األطفــال اســتقاللیة فــي التصــفح وحریــة فــي االختیــار 

 فـي المضامین مما من شأنه تشكیل استقاللیة مبكرة وخلق خصوصیات وأسرار لدیه ال یرغب

یجـــب اتخـــاذ احتیاطـــات للحـــد مـــن المخـــاطر التـــي لـــذا  .والدیـــه علیهـــا وٕاطـــالع االفصـــاح عنهـــا

یمكــن أن یتعــرض لهــا األطفــال فــي شــبكة االنترنیــت منهــا فــتح الحــوار مــع األطفــال، الحــدیث 

واإلصغاء إلیهم ، السعي لفهم ما یبحث عنـه الطفـل  أو یتجـاوب معـه  فـي االنترنیـت ومعرفـة 

 .یلجأ الیها األطفال أكثر ونوعیة الخدمات التي یبحث عنهاالخدمات التي 

عدم ترك بوهنا علینا دق ناقوس الخطر وتوعیة اآلباء واألمهات بتكثیف الرقابة وبشدة 

خاصة  ،استخدام االنترنیت األطفال لوحدهم ومرافقتهم وتوضیح المخاطر الناجمة عن

وضع جهاز الحاسوب في مكان مفتوح یسمح ، مع كترونیةللعاب االاألالدردشة اإللكترونیة و 

وتوجیههم وترشید استخدامهم لهذه الوسیلة التي بقدر ما تدر من  ،برؤیة ما على الشاشة

أن جهل األبوین باستخدام الوسیلة وتفوق األبناء في حسن  إال .منافع بقدر ما تضر

وهو ما  ى أبنائهمعل الرقابة اآلباء واألبناء مما یصعب عملیةا یشكل فجوة بین استخدمه

ماذابینا هذو اللي اختارعو هذا : "8تقول المبحوثة  یخلق تملص من المسؤولیة هذه إذ

عن ترشید استعمال  7األب المبحوث  یقولو  "الجهاز یدیرو حلول خاصة لألصفال الصغار

إال كان المسؤولین المعنییین باألمر یاك هما یعرفو .. خالص، ما تقدرش ترشدهم: "االبناء

 ."مالح des programmesهذي المواقع؟ ینجمو یغیرو ویدیوا 
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ففي  ،وفي هذا الصدد تعمل الحكومة الجزائریة على انشاء برمجیة للرقابة األسریة 

م وجود ضوابط وقوانین تكبحها عالم االنترنیت توجد صعوبة فرض الرقابة على مواقعها لعد

ومن حیث أضحت هذه الشبكة . نظرا لغیاب ما یسمى بعنصر العقالنیة في التسییر من جهة

تحمل في طیاتها مواقع وصفحات تهندس لألجیال عامة والجزائریة خاصة السیما فئة 

رضة المراهقین كونها مرحلة عمریة تتمیز بالعنفوان یصعب التحكم فیها یجعلها األكثر ع

حطم هویتها كمواقع الجریمة ر االنفصالیة عن الذات األصالیة وتلمواقع تعزز مظاه

 .االلكترونیة على رأسها المواقع االباحیة

 :نقلناه عن جریدة المستقبل العربيوالمقال الصحفي 

 اتصاالت الجزائر تطلق حال للرقابة على اإلنترنت من قبل األولیاء - الجزائر "

التي أعلن عنها الرئیس المدیر العام لمجمع اتصاالت الجزائر أزواو مهمل، لقیت العملیة 

والمزمع إطالقها خالل شهر أوت المقبل استحسانا كبیرا خاصة من اولیاء التالمیذ، والذین 

اعتبروه حال ناجعا للرقابة من األسریة على الشبكة العنكبوتیة، كما یسمح لألطفال باإلبحار 

االنترنت، حیث سیمكن للوالدین باختیار المواقع التي یرغبون في بكل أمان على شبكة 

 .إیقافها مثل األلعاب على الخط والمواقع الخاصة بالكبار والمسیئة والعنیفة

أوت المقبل في  15ومن المرتقب أن سیسوق حل الرقابة من قبل األولیاء ابتداء من یوم 

ر، وحسب مصممیها فان تركیب هذه شكل برمجیة تحمل من موقع أنترنت اتصاالت الجزائ

 107 ".البرمجیة یكون سهال ومسیرا ومحمیا بكلمة سر ویشتغل في لغات عدیدة

: 18أما على صعید المدة، فهي كذلك أحد اهتمامات الوالدین حیث تقول المبحوثة  

 "ما نبریهمش یقعدو بزاف في لنترنات على خاطرش تضرهم في صحتهم وعینیهم"

                                                           
107

19:29على الساعة   11/06/2013: زیارة یوم  

http://www.elmustakbal.com/News/17399/%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%

D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 
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: 4ویضیف المبحوث  "ساعة نجیهم نقولهم صاي بركاكم یكفيساعة على : "وتضیف

: إذا الولد یقرى une methode de travailملیح،  programmeلنترنات الزملها "

أو اقتراح جدول  "le week-end de tel heur à tel heur; pas plusنعطیكم 

الساعة الرابعة مساء تحدد فیه األوقات والمدة الیومیة المحددة بساعة واحدة مابین  زمني

)16h ( والخامسة مساء)17h  ( أو الخامسة والنصف)17:30h ( وینصح بتجنب فترتي ما

هذا ما یجب . ألن فیهما تضعف الرقابة النشغال الولدین بالراحة أو النوم بعد الظهیرة واللیل

 سنة 13و 11بین  وجدنا أطفاال فیختلف تماما إذأن یكون، أما ما هو كائن ومعیش 

ساعات یومیا على جمیع فترات الیوم تصل حتى أوقات متأخرة من  07یتجاوزون السبع 

 حتى الساعة الثامنة سنة عن استخدام االنترنیت 11ذو  24المبحوث  حیث یتوقف ،اللیل

 22لیال والمبحوث  11 حتى الساعة الحادیة عشر سنة 14ذو   17لیال، والمبحوث  08

تهاون اآلباء في تحدید المدة تساهل و مما یعكس . لیال 02 حتى الساعة الثانیة سنة 13ذو 

ما طقنالهمش : "ولما سألنا آباءهم أجابوا إجابة واحدة. والوقت وٕارغام األبناء على التوقف

لیعبروا مرة أخرى عن عجز في التنشئة االجتماعیة  "عیینا معاهم وما راهمش یساعفوا... 

 .السیاق المنزليلألبناء في ظل وجود متغیر االنترنیت ب

ألبناء خاصة األطفال أو ما یطلق علیهم بجیل اإلبهام تربیة افهذا العجز في  

التنشئة في ظل وجود وسیلة االنترنیت في المنزل یعبر عن وجود اختالل في هذه وظیفة 

، ومنه االنترنیت تشكل رهان جدید وسط التي تعتبر الوظیفة األساسیة لألسرةاالجتماعیة 

 .األسریة مما سیغیر من مالمحهاالعالقات 

یعني توقفها في األسرة الجزائریة، كلما زاد السن قلت الرقابة، ولكن ال  :الشباب 

ا تحت زالو  فكذلك مبحوثینا الشباب تتم مراقبة استخدامهم لالنترنیت في المنزل بحكم أنهم ما

، ولو لكبر سنهم إال أن وهم جزء من األسرة بالتالي لیسوا مستقلین تماما عنها وصایة آبائهم

هذه المراقبة تتم على مستوى المدة التي یقضونها على الحاسوب كما تصرح األم المبحوثة 

خوفا علیهم من تدهور  "الاا راهم كبار، فقط ما یخص أوقات ومدة االستخدام : "27
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تضرهم في عینهم بهذوك األشعة، ظهرهم من كثرة القعاد، ": 4صحتهم یقول المبحوث 

فهذا یعكس إدراك اآلباء  "وما یحسوش بیه ضرك بصح كي یكبروا ینضروا.. مخهم

حیث نرى أن هذا اإلعراض . للتأثیرات الصحیة لالستخدام الحاسوب عامة واالنترنیت خاصة

ه یجب احترام هده عن مراقبة المحتوى یعتبر مساس بخصوصیة الشاب داخل األسرة ومن

یفتح ما نترنیت والتي تعتبر أحد أسرار الفرد وهو ن استخدام االعلة الخصوصیة المتشك

والتنشئة االجتماعیة  المجال للثقة المغروسة في األبناء والرقابة الذاتیة التي مصدرها التربیة

 .لألبناء

لم تتوقف االنترنیت عند هذا الحد من التأثیر في العالقات األسریة بل تعدت إلى  

التي یفترض أن تبني المنظومة المعرفیة لألبناء وهذا تعویض اآلباء من حیث المعلومات 

نوع من االستقاللیة حیث كان معهودا أن االبن یسأل أبویه ویستفسر عن ما یجول بخاطره 

وداخله ویشاركهما تجاربه إال أن مع دخول االنترنیت أصبحت هي األب واألم في االستفسار 

ر لألسف في نفسیة اآلباء حیث یصرح األب والتساؤل عن األشیاء والتجارب الحیاتیة مما أث

: 27وتضیف األم المبحوثة  "وهذاك التواصل l'ambianceما بقاتش هذیك : "7المبحوث 

 ."غیر االنترنت.. تقول قاع ما راناش في الصورة.. ما یسقسوناش قاع"
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 خالصة المحور

حیث یطمئن اآلباء ببقاء أبنائهم في المنزل  نترنیت المنزلي هو أكثر من ضرورةاال أصبح

وفي ... كفضاء إلنتاج المحتوى ومكان لتلقي العلم والمتعة والترفیه والمزاح لهورد االعتبار 

وأحدث عجزا في التنشئة  رهان جدید وسط العالقات األسریة غیر من مالمحهاالمقابل ك

األسریة في درجة تماسك األسرة الجزائریة على حجم العالقة حیث أثر  .االجتماعیة لألبناء

مما من شأنه أن یزید من حدة الصراع بین فئتي اآلباء واألبناء وتوسیع  وحمیمیتها هاونوع

الشعور بالعزلة عن كرس الفردانیة وانعزال األفراد عن سیاقهم المنزلي وتدعم و  ،الفجوة بینهما

یص الرقعة االجتماعیة للفرد داخل المحیط االفتراضي من خالل تقل األسرة واأللفة مع

كما أن االنشغال بها یسبب مشاكل شخصیة وعائلیة  ،وتوسیعها في العالم االفتراضي األسرة

 . األطفال لدى خصوصیات مبكرةو تشكیل استقاللیة و 
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 العامة النتائج

 عدة على ةالجزائری األسرة في للسیاق المنزلي لالنترنیت المیدانیة الدراسة أسفرت 

كمستخدمین لالنترنیت وأعضاء مشاركین في األسرة،  األفراد بسلوكات تتعلق هامة نتائج

 اتصاالتهم أثناءوما یترتب عنها من آثار  ة استخدام االنترنیت في المنزل كیفی في والمتمثلة

 .الیومیة

 :یأتي فیما النتائج هذه عرض ویمكن

االعتبار للمنزل كفضاء إلنتاج المحتوى ومكان لتلقي العلم  تت أعادیأن األنترن ·

 .والمتعة والترفیه والمزاح

تزاحم وسائل االتصال الفرد داخل السیاق المنزلي أحیانا أكثر من وقت األسرة فقد  ·

 تهیئتها وٕاعادة ،وأحیانا تعویضها الداخلیة لألسرة العالقات هیكلة إعادةعملت على 

 .الوسائل بهذه واالرتباط االستقاللیة، إلى توجهفردانیة والكال ظواهر مع

علم االنترنیت وتإن استخدام األطفال للحواسیب واأللعاب الموجودة على مواقع  ·

فیهم سلوكات كرس لها انعكاسات سیئة علیهم كونها ت ممارستها في سن مبكرة

سابقة ألوانها فبدل االحتكاك االجتماعي فإن الحاسوب یحث مستعملیه على 

االنغالق على النفس ویؤدي إلى تبني منطق عقالني مبكر مبالغ فیه ویشجع على 

 .االستقاللیة المبكرة

 ألخطار واالنعكاسات المعرضة الفئات أكثر والمراهقین من األطفال فئة تعتبر ·

 یراقبون استعماالتهم، ال األولیاء غالبیة وألن لها، المستعملین أكثر ألنهم السلبیة،

 في استعمال أكثر یتحكمون أبنائهم أن حیث معلوماتیة، لثقافة امتالكهم لعدم نظرا

لیسوا  لكنهم الحاسوب، الستعمال فیه الكفایة بما أذكیاء وهم االنترنیت، تطبیقات

 األبناء من الكثیر أن والسیما كةالشب أخطار من أنفسهم حمایة على قادرین

 .بمفردهم المواقع ویزورون االنترنیت یستعملون
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رنیت على خروجه للشارع، االبن بالمنزل وهو یتصفح االنت ببقاءقد یطمئن الوالدین  ·

على حساب عالقاته  ویزید من ارتباطه بها ذا یدعم عالقته بالتكنولوجیاإال أن ه

 .األسریة واالجتماعیة ككل

جهل اآلباء بهذه التقنیة یصعب من عملیة المراقبة واستعمال هذه التقنیة من  إن ·

 .مما یعیق عملیة التنشئة االجتماعیة قبل األطفال والمراهقین

عامة  هامتصفحی غالبیة یقضي حیث تشغل االنترنیت حیزا كبیرا من وقت األبناء ·

 أنهم ذلك یشعروا، دون أن الكمبیوتر شاشة أمام طویلة أوقاتاخاصة  المدردشینو 

 سیتم كثیرة أوقاتا فإن .تیاالنترن بشبكة یتصلون عندما الوقت بتقلص یحسون

 كالنوم، أخرى، أمور من هذه األوقات اقتطاع شك دون من ویتم تضییعها،

 حولهم، بما عندهم االهتمام وینقص العائلة، مع الجلوس أو العمل، الدراسة،

 .االنترنیت مصدر سوء تفاهم ثم صراع بین اآلباء واألبناء  تصبح وبالتالي

 فإنها استغاللها یحسن لم إن التي االتصال وسائل من كغیرها االنترنیت تعتبر ·

 الذین األشخاصف ومدمنین، محبطین وجعلهم األفراد لعزل إلى وسیلة تتحول

 یدمنون االلكترونیة، المحادثة خدمة سیما وال طویلة، لمدة یستعملون االنترنیت

 لیندمجوا االجتماعي، محیطهم عن ینفصلون یجعلهم االستعمال، بشكل هذا على

 .افتراضیة جماعات في

 األقارب بین خاصة مكلفة وغیر مریحة، بطریقة االنترنیت التواصل لھتس ·

تنقص من ، حیث تحافظ على االتصال بینھم غیر أنھا في بعض األحیان واألھل

قتصار على التواصل عبرها دون العالقات وتضعفها في حالة االنوع هذه 

 .الزیارات

تحتل االنترنیت المكانة األولى لدى األغلبیة لكنها لم تعوض التلفزیون وال الهاتف  ·

رغم ذلك هاتان الوسیلتان تبقیان البدیل في حالة انقطاع أو عدم توفر . كلیة

 .االنترنیت
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 التوصیات

أن التعامــــل مــــع أیــــة تقنیــــة یتطلــــب عــــددًا مــــن األمــــور والضــــوابط، فكمــــا هنــــاك ســــوء 

فبـدل التركیـز علـى الجوانـب السـلبیة وتضـخیمها  االستعمال ألیة تقنیة هناك حسن االستعمال،

البــد مــن تشــجیع االســتعمال الحســن وتطــویره والتأكیــد علیــه مــن خــالل شــرح فوائــد االنترنیــت 

والبــــد مــــن تعلــــم أساســــیات تقنیــــات الكومبیــــوتر ... ومجاالتهــــا وآفاقهــــا وبشــــكل عملــــي للجمیــــع

ا یتناســــب مــــع طبیعــــة العصــــر واالنترنیــــت بمــــا یخــــدم تطــــویر المهــــارات العامــــة والفردیــــة وبمــــ

 .وتطوره

ـــا بهـــا، اتضـــح وجـــود مـــواطن ضـــعف وســـوء اســـتغالل لوســـیلة   فبعـــد الدراســـة التـــي قمن

االنترنیـــت ویســـتدعي كـــل ذلـــك ضـــرورة مراجعـــة الـــنفس والســـیر فـــي حـــل المشـــكالت بـــدًال عـــن 

 :وعلیه نقترح التوصیات التالیة. الهروب منها

لشباب منهم بشكل خاص بما یمكن القیام ضرورة توعیة أفراد المجتمع بشكل عام وا .1

به من خالل الشبكة وتوجیههم ناحیة االستغالل األمثل لها بما یعود علیهم وعلى 

 .مجتمعاتهم بالنفع

ضرورة التأكید على دور اآلباء واألمهات في رعایة ووقایة األبناء من مخاطر  .2

فقد رأینا أن هذه األجهزة  .ت من خالل التوجیه والمتابعة والرقابة والتنظیمیاإلنترن

أضعف  مما حلَّت مكان األبوین لكثرة مكوث األبناء أمام هذه األجهزة والتفاعل معها،

إعداد عدد من الدورات التدریبیة المتخصصة َعالقة األبناء بوالدیهم، ومنه یجب 

وحمالت التوعیة خاصة اآلباء واألمهات من خالل المؤسسات االجتماعیة، والدینیة 

ت وتطبیقاتها التي یتعامل معها أبناؤها یختلفة، بهدف توعیة اآلباء باستخدام اإلنترنالم

 .على نحو سيء وضار
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في المدارس والجامعات بمشكلة  ،وفئات الشباب األطفال ،نشر التوعیة بین األفراد .3

سوء استخدام اإلنترنیت، وسبل االستفادة منها على نحو إیجابي، وذلك من خالل 

 .واألیام الدراسیة والعالمیة لندوات والمؤتمرات واألندیةالمحاضرات ا

 فهي نعرفهم، ال أشخاص مع جدیدة عالقات بناء في فعال االنترنیت تساهم أن فكما .4

 ینبغي وعلیه منا، المقربین األفراد مع أخرى روابط اجتماعیة قطع في كذلك تساهم

 والمنظم العقالني االستعمال ضرورة في االتجاهین، یكمن بین وسطیا موقفا اتخاذ

 العالقات فقد یتم ال وحتى جهة، جدیدة من عالقات اكتساب یتم حتى لالنترنیت،

 االجتماعي، واالنعزال حاالت الوحدة تجنب وبالتالي االجتماعي، محیطنا مع السابقة

 .باالغتراب والشعور

واالستفادة  والمجتمعت على األسرة یإجراء المزید من األبحاث في مجال تأثیر االنترن .5

من نتائج هذه البحوث في التخطیط لبرامج التوعیة لجمیع األفراد في المجتمع، 

 .ومؤسساته المختلفة

تخصیص جهة رقابیة تهدف إلى إعداد التجهیزات الفنیة الضروریة على مستوى  .6

 الدولة لمنع الدخول على المواقع غیر المرغوب فیها، مع اتخاذ كافة اإلجراءات التي

   .تكفل التزام مؤسسات الدولة وشركات تقدیم الخدمة بهذه السیاسات العامة
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 خاتمة 

أنه مازال  إالجتماعیة واالعالمیة دراسات االالمتداول في  االنترنیترغم أن موضوع 

 لیس مجرد وسیلة ينظرا التساع االثار التي یتفاعل معها، فه ةیكشف زوایا خفیة في كل مر 

بعاد نفسیة، اجتماعیة، إعالمیة، أ تو إنما تمثل الحاضر لدى الفرد، األسرة والمجتمع، ذا

. أهم ما تدور حول البحوث في العلوم االجتماعیة أثارهو  هأنماطو  التصفحعتبر یو  ...قیمیة

لذي یلم مجموعة عالقات لفرد والعتبارها أنها الوسط المقرب ابمجال العائلة ب هوقد تم ربط

، وكذا باعتبارها فضاء بناءباء واألبین أعضاء العائلة حصریا بین اآل ساسیةأاجتماعیة 

 .بهذه الشبكةلالتصال 

متغیرات تؤدي الى تباین مستویات تفاعل ة واألسر تؤثر على كل من مجالي االنترنیت 

صعب تمییز أثر كل متغیر كل منها على حدة، وتعتبر هذه المتغیرات مختلفة ومتداخلة وی

مع  االنترنیتمتغیرات المؤثرة یتداخل مجال الالتمازج بین لى هذا التداخل و إافة ضإلوحده 

هذه یزداد تعقد مستوى التفاعل بین وبالتالي ، فرادواألمكان الزمان و المجال األسرة من حیث 

كما أن الدراسة أجریت على عینة من األبناء واآلباء ال تعكس  .المؤثرات وهذه الفضاءات

المجتمع الجزائري كلیة لما یعرف عن هذا األخیر من تنوع في الثقافات والطقوس والمالمح 

وٕانما هي دراسة حصدت نتائج مرهونة بخصوصیات الزمان والمكان . جتماعیة لكل منطقةاال

 .الذي إجریت فیه

ابقة لهذا البحث والنتائج الدراسات المیدانیة السو ، ریةظتبین بعد عرض األبحاث الن

تحقق بعض فروض الدراسة وانتفاء بحث المتواضع الذي بین أیدینا، اللیها في إالمتوصل 

 .أخرى

اآلبـــاء ف، مـــن قبـــل المســـتخدم الوســـیلة تصـــورعلـــى  اســـتخدام االنترنیـــت یـــؤثر: الفـــرض األول

 . تصوراتهم ومنه تختلف، ستخداماتاال نفس لیست لهمواألبناء 
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ـــورات األبنــــــــاء، ففعــــــــال یتــــــــأثر التصــــــــور  ــــق الشــــــــطر األول منــــــــه المتعلــــــــق بتصـــــ تحقــــ

ومــن یســتخدمها للبحــث یــرى  باالســتخدامات فمــن یســتخدمها للترفیــه یــرى بأنهــا وســیلة ترفیــه،

إال أن تصــور اآلبــاء لألنترنیــت لــیس مصــدره اســتخداماتهم وٕانمــا ... بأنهــا وســیلة بحــث وهكــذا

 .استخدامات أبنائهم وهو ما یخلق توافق في التصور

لالنترنیـت تـأثیر محتمـل علـى عالقـة اآلبـاء بأبنـائهم فبإمكانهـا أن تجمـع بیـنهم  :الفرض الثاني

 . كما بإمكانها أن تفرق بینهم وتشكل فجوة

حیــث تعمــل االنترنیــت . فعــال تــؤثر االنترنیــت علــى عالقــة اآلبــاء باألبنــاء حجمــا ونوعــا

واألبنــاء، كمــا علــى تقلــیص حجــم هــذه العالقــة مــن ناحیــة المــدة وتضــعف التفاعــل بــین اآلبــاء 

تفقــدها حمیمیتهــا ودفأهــا مــن خــالل االنشــغال بالوســائل التكنولوجیــة المنزلیــة عامــة واالنترنیــت 

فاالنترنیــت  .خاصــة والتــي بــدأت تعــوض العالقــات الحقیقیــة بالعالقــات االلكترونیــة االفتراضــیة

یــد مــن اتســاع العائلــة إال نــادرا كمــا أنهــا تشــكل مصــدر صــراع بیــنهم ممــا یز  ال تجمــع بــین أفــراد

 .هذه الفجوة في بعض األحیان

والمضـامین  تؤثر األنترنیت في األبناء من خالل الوقت الـذي یقضـونه أمامهـا: الفرض الثالث

 .فردانیةلدیهم وتنمیة نزعة  واستقاللیة خصوصیةفي تشكیل  التي یتعرضون لها

یزیــد مـــن انعزالیـــة طـــابع الفردانیــة وهـــو مـــا روتینیـــا  فـــردي لألنترنیــتالتعـــرض ال كســبی 

األفــراد وتشــكیل خصوصــیة لــدیهم مصــدرها الدردشــة اإللكترونیــة والتــي أســقطت بعــض القیــود 

رنــة ار مبكــرة مقبــخاصــة لــدى األطفــال حیــث تعت االجتماعیــة مشــكلة اســتقاللیة لــدى مرتادیهــا

 .بسنهم كما تخلق فیهم منطق عقالني مبكر وكأنهم ال یعیشون طفولتهم

، ونقـص االتصـاالت العائلیـة انخفـاضت له عالقة مـع یلالنترن االستعمال الزائدف 

بقــدر  جعــل الفــرد یشــعر بمتعــة وانبســاطی وبقــدر مــا ، عیــة المحلیــة للعائلــةحجــم الــدائرة االجتما

ت وخـدماتها یـاالسـتعمال المتواصـل لشـبكة االنترن كمـا أن... والوحـدة القلقیشعر ب ما یجعلـه
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ـــة وجهـــا لوجـــه،  ـــان العالقـــات الحقیقی ویحـــدث قطیعـــة بـــین االتصـــالیة یهـــدد بشـــكل مباشـــر كی

 .ي حمیمیة الجوار والتقاربذاألفراد، مما یؤ 

إال أن المستخدم قد ال یعي ومن االجحاف أن ننكر ما لالنترنیت من مزایا وفوائد 

 .دهاالستخدام العقالني وتسخیر هذه التكنولوجیا في خدمته بدل أن تستعب

تتناول االنترنیت داخل  جدیدةوفي األخیر، نقدم هذه الدراسة كأرضیة لبدأ دراسات  

وما أحدثته من تغیرات داخل  التكنولوجیة األخرى بقیة الوسائلالسیاق المنزلي وعالقتها ب

 سواء بین الزوجین أو بین اآلباء واألبناء أو بین اإلخوة، ،المنزل على العالقات العائلیة

خاصة وأن االنترنیت وسیلة اتصالیة تتیح امكانیة االتصال بالعالم الخارجي من داخل 

 .السیرورة االتصالیة العائلیةمما یخلق عالقات وأنماط اتصالیة جدیدة تؤثر على المنزل 
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 دلیل المقابلة: 01ملحق رقم 

 ةـــیــــاعـمـتـوم االجــلــة العــلیـــــك

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 صحافةاتصال و ماستر : تخصص

  

 دلیل المقابلة

 :المكان  :  :  الساعة :   /  /  التاریخ

 :السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته

بصدد اعددا مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة ماستر في االتصال  سهیل شراد،: معكم الطالب

جزیل الشكر على أن  فلكم مني" اإلعالم السیاق المنزلي لوسائل ": المعنونة بـوالصحافة 

 .لمحاورتكممن وقتكم  يمنحتمون

وفي إطار البحث سنجري معكم هذه المقابلة كدراسة میدانیة الستطالع رأیكم حول 

كما نعدكم أن كل  نرجو منكم اإلجابة عن كل األسئلة بدقة واهتمام كبیرین لذا. الموضوع

 .المعلومات التي ستدلون بها ستكون سریة وتستعمل ألغراض علمیة بحتة
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I. لیل المقابلة الموجه إلى األبناءد 

 السمات العامة

     : الجنس -1
    : السن -2
 : المستوى الدراسي -3

  :المنزلة -4

 اإلستخدام اتداع: األولالمحور 

 منذ متى تستخدم األنترنیت في البیت؟ كیف هو استخدامك لها؟  -4

 هل لدیك حاسب آلي أم حاسب شخصي؟ -

 .أین تستخدم باألنترنیت؟ بمفردك أو مع غیرك أو داخل الوسط العائلي -

 ما هي مدة االستخدام الیومیة؟ هل هي متقطعة أم متواصلة؟ -

 ما هي الفترة المفضلة لدیك؟ -

 ما هي المواقع التي تتصفحها على االنترنیت؟ -5

 ما هي المواقع التي تحرص على زیارتها؟

أغلب هل تستخدمه؟ كم لدیك من حساب؟ من هم :  Facebook الفایسبوك -

 ؟ متى تستخدمه؟ كم تبقى علیه؟ لماذا هذا التعدد؟أصدقاؤك 

متى  هل تستخدمه؟ من هم أغلب أصدقاؤك؟ كم تبقى علیه؟:  Skypeالسكایب -

 تستخدمه؟

 .هل شغلتك األنترنیت عن العالم الخارجي؟ واجباتك أصدقاؤك أسرتك -6

 مكانة األنترنیت في األسرة: ثانيالمحور ال

ما هو تصورك لالنترنیت؟ ما هي مكانته عندك؟ ما هي مكانته في المنزل مقارنة   -1

 بالوسائل االخرى؟

 هل تأثر التحصیلك الدراسي؟ في ظل وجود االنترنیت في المنزل، -2
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 كیف تصرفت بعده؟  هل حدث أن منعت من استخدام األنترنیت؟ وكیف كانت ردة فعلك؟ -3

 كیف تتصور نفسك من دون أنترنیت؟  -4

 في حالة انقطاع األنترنیت كیف تتصرف؟ 

 في حالة عدم وجود األنترنیت ماذا تفعل؟ 

 

 السیاق المنزلي لألنترنیت: ثالثالمحور ال

 تصورك العام لالنترنیت في المنزل؟  ما هو  -1

 كیف تحس نفسك وأنت تستخدم األنترنیت في المنزل؟  -2

أثناء التصفح، هل تتكلم مع أفراد عائلتك؟ هل تشارك األعمال المنزلیة أم أنك تتفرغ   -3

 لألنترنیت فقط؟

هل إذا تمت مناداتك وأنت تستخدم األنترنیت في المنزل تستجیب في الحین أم بعد   -4

 تكرار؟ وهل أجبت یوما بغیر ما سئلت؟

 هل تتأثر بما یجري حولك من أحداث؟ أم أنك تندمج وتنعزل؟  -5

 ما هو احساسك بأنك حاضر في المنزل جسدیا وغائب عن واقعك المحیط بك؟

 ما هو تقییمك لدورك في األسرة؟ هل زاد تفاعلك أم قل؟   -6

 .ترنیتالرجاء منك ذكر قصص حدثت لك سببها االنشغال باألن  -7

 هل حدثت لك مشاكل شخصیة أو عائلیة سببها األنترنیت؟ -

المضامین أو أوقات ومدة : ؟ على ماذا تركزمن قبل والدیك هل تتم مراقبة استخداماتك   -8

 االستخدام؟

 هل تشكو منك أسرتك بسبب طول الوقت الذي تقضیه أمام األنترنیت مشغوال عنها؟ -
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II.  األولیاءدلیل المقابلة الموجه إلى 

 السمات العامة .1

     : الجنس -.1

    :السن -2

 : المستوى الدراسي -3

 اإلستخدام اتداع : المحور األول

 منذ متى یستخدم أبناؤك األنترنیت؟ كیف هي مدة االستخدام الیومیة؟  -1

 ما هي عادات االستخدام لالنترنیت التي تلمسها في ابنك؟ -2

 .بمفرده أو مع غیره أو داخل الوسط العائلي -

 لدیك تصرف ضد عادات االستخدام لالنترنیت لولدك؟هل  -3

 مكانة األنترنیت في األسرة: ثانيالمحور ال

 ما هو تصورك لالنترنیت؟  -1

 مدى معرفتك باستخدام االنترنیت؟ -

 في ظل وجود االنترنیت في المنزل، هل تأثر التحصیل الدراسي البنك؟  -2

 وفي حالة عدم وجود األنترنیت ماذا یفعل؟ كیف تتصور ابنك من دون أنترنیت؟  -3

هل حدث أن منعت ابنك من استخدام األنترنیت؟ كیف تصرفت؟ وكیف كانت ردة  -

 فعله؟

 هل شغلت األنترنیت ابنك عن واجباته؟ -4

 السیاق المنزلي لألنترنیت: ثالثالمحور ال

 كیف تتصور ابنك وهو یستخدم األنترنیت في المنزل؟  -1

هل إذا نادیت ابنك وهو یستخدم األنترنیت في المنزل یستجیب في الحین؟ وهل أجابك   -2

 یوما بغیر ما سألت؟

 ما هو احساسك بأن ابنك حاضر في المنزل جسدیا وغائب عن واقعه المحیط به؟ -
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 في حاالت الشرود هل تعمل على اعادة ادخال ابنك السیاق الداخلي الواقعي؟ -

 یجري حوله من أحداث؟ ما هي مالحظاتك؟ هل ترى بأنه یتأثر بما  -3

 .الرجاء منك ذكر قصص حدثت لك سببها االنشغال باألنترنیت  -4

 .المضامین أو أوقات ومدة االستخدام: هل تراقب استخدامات أبنائك؟ على ماذا تركز   -5

 في حالة تغییر وضعیة الجلوس أو مكان االستخدام ما هو تصرفك؟

 عن األشیاء؟ متى یلجأ إلیك ابنك لالستفسار

 كیف تتم التربیة في ظل وجود هذه الوسیلة في المنزل؟   -6

 ما هي مخاوفك؟ تصرفاتك تجاهها؟ ماهي توصیاتك؟
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 جدول السمات العامة: 02ملحق رقم 

الرقم 

 المبحوث
 السن الجنس

المستوى 

 الدراسي

الرتبة في 

 المنزل

 االبن االكبر جامعي 32 ذكر 1

 االكبراالبن  ثانوي 22 ذكر 2

 االبن االصغر ثانوي 16 ذكر 3

 أب - 60 ذكر 4

 االبن االصغر ثانوي 18 ذكر 5

 االبن الثالث ثانوي 24 ذكر 6

 أب - 63 ذكر 7

 انثى 8
 

 أم -

 االبن الوحید جامعي 19 ذكر 9

 االبن الثالث جامعي 24 ذكر 10

 االبن االكبر جامعي 20 ذكر 11

 السادس ااالبن جامعي 22 ذكر 12

 البنت الصغرى جامعي 23 ذكر 13

 االبن االكبر جامعي 23 ذكر 14

 االبن الثاني جامعي 24 ذكر 15

 االبن االكبر متوسط 14 ذكر 16

 البنت الثانیة جامعي 20 انثى 17

 خالة متوسط 43 انثى 18

 البنت الكبرى جامعي 24 انثى 19

 االبن االكبر جامعي 23 ذكر 20
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 4االبن  جامعي 26 ذكر 21

 االبن االكبر متوسط 13 ذكر 22

 البنت الثالثة جامعي 20 انثى 23

 االبن االكبر ابتدائي 11 ذكر 24

 البنت الثانیة جامعي 23 انثى 25

 البنت الكبرى جامعي 27 انثى 26

 أم ابتدائي 54 انثى 27

 أب متوسط 56 ذكر 28

 

  



166 

 

الجزائریة وما أحدثته الوسائل التكنولوجیة من صورة تعكس حاضر األسرة  :02ملحق رقم 

 .فردانیة
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كثرة استخدام موقع الفایسبوك وما یترتب علیه صورة تحمل نكتة تعبر على  :03ملحق رقم 

 .من آثار على العالقات األسریة
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 .صورة توضح أثر االرتباط بین األطفال واالنترنیت :04ملحق رقم 
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 .صورة توضح استخدام االنترنیت من المطبخ :05 ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .صورة توضح استخدام االنترنیت أثناء عملیة التنظیف :06ملحق رقم 
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  :07الملحق رقم 
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عن استعمال االنترنت وكیفة  Algerie Telecom نصائح من عنددلیل  :08الملحق رقم 

 108.حمایة الخصوصیة الفردیة

                                                           
108 http://internet-dz-arabic.blogspot.com/2010/05/blog-post_12.html 

.19:34على الساعة  14/06/2013: یومزیارة   
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 تمهید       

 المرحلة هذه في قمنا حیث والتحلیل، بالعرض المیدانیة الدراسة الفصل هذا في نتناول

 البیانات لجمع أساسیة بحث كأداة المقابلة واستخدمنا .المنهجیة الخطوات من مجموعة بإتباع

مع  ت تدعیمیةومقابال المالحظة الى باإلضافة أسرة 08 مجموع من مبحوثا  28 من

 .األولیاء
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 بدایات استخدام االنترنیت في الجزائر -1

لم تعرف الجزائر استخدام االنترنیت إال فـي بدایـة التسـعینات، حیـث اقتصـر اسـتعمالها        

فــي معالجــة النصــوص، وبعــدها اســتعملت للحصــول علــى المعلومــة واستشــارة بنــك المعلومــات 

فــي مجــاالت مختلفــة، ثــم عرفــت توســعا لتشــمل عامــة النــاس، وكــذا تنشــیط البحــث فــي مجــال 

صــاالت، بعــد تعمــیم اســتعمال االنترنیــت فــي التســعینات ســعت الشــبكات ونقــل المعطیــات واالت

 1994الجزائــر لالســتفادة مــن هــذه التقنیــة الحدیثــة مــن خــالل ارتباطهــا بشــبكة االنترنیــت فــي 

*مركز البحث العلمي والتقني عن طریق 
Cerist فـي مجـال  ملحوظـا مما جعلها تعرف تطـورا

اون مـــع منظمـــة الیونســـكو إلنشـــاء شـــبكة واالشـــتراك والتعامـــل مـــن خـــالل مشـــروع تعـــ االهتمـــام

المحوریـــة للشـــبكة فـــي شـــمال  حیـــث تكـــون الجزائـــر النقطـــة،  Rinafمعلوماتیـــة افریقیـــة تـــدعى 

 1.إفریقیا

 

الـــذي یعـــد المـــزود  Ceristإن اســـتعمال االنترنیـــت فـــي الجزائـــر كـــان بدایـــة علـــى یـــد  

أهــم مـا یــدور حــول الشــبكة،  بللمســتفیدین مــن خـدمات االنترنیــت لقدرتــه علـى اســتیعا يالرئیسـ

تـم ربـط  1994، وذلـك باعتمـاد خـط هـاتفي، وفـي 1993وكانت انطالقة استعمال الخدمة في 

فتحــت الشــبكة لفائــدة البــاحثین ثــم  1995الجزائــر بخــط متخصــص عــن طریــق ایطالیــا، وفــي 

لألشخاص المعنویین، وبالتعاون مع مصـالح البریـد  1995فتحت أول مصلحة لالشتراك سنة 

تــم ربــط الجزائــر بواشــنطن عــن  1998المواصــالت ثــم تــدعیم الشــبكة بخطــین هــاتفیین، وفــي و 

                                                           
مركزا تابعا للمحافظة السامیة، أنیطت له  1986-04-08المؤرخ في  08172وأضحى بمرسوم  1985تأسس هذا المركز عام  *

بالجزائر العاصمة وله فروع عدة  Ceristیتواجد مقر . مهمة إقامة شبكة وطنیة لالعالم العلمي والتقني وربطها بشبكات إقلیمیة ودولیة

 .تیزي وزو، قسنطینة وغردایة بومرداس،تلمسان، وهران، : بالتراب الوطني الجزائري منها
رسالة لنیل شهادة ( االتصال في اوساط الشباب في ظل التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال ،هارون ملیكة 1

 .160، ص 2005-2004، الجزائر، )الماجستیر في علوم االعالم واالتصال
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ارتـــبط المركـــز بالشـــبكة عـــن  1999/2000، وخـــالل ســـنة (MAA)طریـــق الســـاتل األمریكـــي 

 1.طریق القمر الصناعي الرابط بالوالیات المتحدة األمریكیة

 لالمـــزود الوحیــد باالتصـــا Ceristولنشــر خــدمات االنترنیـــت علــى المســتوى الـــوطني تــم ربــط 

بمواقع جهویة مختلفة مهمتها تزوید االتصال باالنترنیت واالستشارة التقنیة بهدف تمكـین اكبـر 

عدد من مستعملین االتصال بالشبكة، ونظرا ألهمیـة الوسـیلة ظهـر متعـاملون خـواص فـي هـذا 

، Cyber caféومقــاهي االنترنیــت  Gecosالمجـال مثــل  مؤسســة خــدمات الحاسـوب العامــة 

المــزود الوحیــد باالتصــال بشــبكة االنترنیــت بغــض النظــر عــن  Gristظــل  1999والــى غایــة 

المؤسســـات التـــي اســـتفادت مـــن خطـــوط اتصـــال متخصصـــة مـــن قبـــل المركـــز، وعـــرف مجـــال 

االتصــال عبــر االنترنیــت ظهــور العدیــد مــن الخــواص خاصــة بعــد إصــدار المرســوم التنفیــذي 

الذي حدد شروط وكیفیان وضع واستغالل خدمة االنترنیـت  1998أوت  25 بتاریخ 98/257

أنهـــا خدمـــة الـــواب واســـعة النطـــاق، وهـــي خدمـــة "ویعـــرف خدمـــة االنترنیـــت فـــي مادتـــه الثانیـــة 

تفاعلیـــة االطـــالع أو احتـــواء صـــفحات متعـــددة الوســـائط، موصـــولة بینهـــا عـــن طریـــق صـــالت 

 ...ائل الكترونیة، والبرید االلكتروني هو خدمة تبادل رس"تسمى نصوص متعددة

، بــل تطــرق إلیهــا علــى أســاس أنهــا ةإال انــه لــم یتحــدث عــن االنترنیــت باعتبارهــا وســیلة إعالمیــ

تقنیة حدیثة االستعمال، وأهمل جانب االتصال فیها باعتبارها أیضـا وسـیلة جماهیریـة وهـذا مـا 

، والواقـــع یؤكـــد اســـتخدام هـــذه الوســـیلة میؤكــد لنـــا وجـــود فـــراغ قـــانوني ملحـــوظ فـــي مـــواد المرســـو 

ألغــراض تجاریــة محضــة، والــدلیل علــى ذلــك إن الــراغبین فــي تقــدیم خدمــة االنترنیــت یتجهــون 

مباشرة إلى المكلفین بالسجل التجاري، حیث یسجلون كأي عمل تجاري أخر دون أن یحاسـب 

ذلك من خـالل المـادة مالك هذه الخدمة على الصفحات أو نوعیة الخدمة التي یقدمها، ویتأكد 

ال یــرخص بإقامــة خــدمات االنترنیــت : "الرابعــة مــن المرســوم المــذكور ســابقا والتــي تــنص علــى

واســـتغاللها ألغـــراض تجاریـــة ضـــمن الشـــروط المحـــددة أدنـــاه المـــادة الخامســـة، إال ألشـــخاص 

                                                           
 .162ص  ، السابقالمرجع ،الحدیثة لإلعالم واالتصالاالتصال في اوساط الشباب في ظل التكنولوجیات  ،هارون ملیكة 1
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ــــت معنــــویین خاضــــعین للقــــانون الجزائــــري المــــدعوین  ــــدموا االنترنی  وبرأســــمال یملكــــه فقــــطمق

، أمـا عـن "اص معنویین خاضعین للقانون العام أو أشخاص طبیعیین من جنسـیة جزائریـةأشخ

شروط الحصول على الخدمة یحددها المرسوم من خالل مادته الخامسـة والمالحـظ أن ظهـور 

إلى عـدم احتكارهـا مـن طـرف  ةالمرسوم سهل عملیة استغالل الوسیلة لدى الجمهور، باإلضاف

اع الخاص سواء كانت هـذه الخدمـة متمثلـة فـي فـتح مـزودین آخـرین القطاع العام وفتحها للقط

وهي أماكن یرتادها المستعملون لشـبكة  Cyber caféأو بفتح مقاهي  Ceristلالنترنیت دون 

االنترنیــت مـــن مختلــف األعمـــار والمســتویات، ویمكـــنهم االرتبــاط بالشـــبكة والتجــول فـــي أنحـــاء 

 .العالم بكل سهولة وارتیاح في جو خاص

ن عــدد هــذه األمــاكن ینمــو فــي الجزائــر بنســب ثابتــة، ویــتم فــتح هــذه األمــاكن باعتمــاد إ

حاســـوب ومـــودم وخـــط هـــاتفي، ویـــتم االرتبـــاط اعتمـــادا علـــى األقمـــار الصـــناعیة، وأول مقهـــى 

بشارع عبان رمضان بالجزائر العاصـمة، وأصـبحت  1998لالنترنیت ظهر بالجزائر كان سنة 

نترنیت أیضا باعتماد الحواسب البیتیة وتخضع عملیة الـربط إلـى إمكانیة الدخول إلى شبكة اال

تــوفر الشــروط ذاتهــا، وذلــك مـــن خــالل تــوفر مــودم وجهـــاز كمبیــوتر وخــط هــاتفي إال أن هـــذا 

 . 1األمر ال یمكن تعمیمه ألنه مرتبط بالمستوى السوسیوٕاقتصادي لكل أسرة

  

                                                           
رسالة لنیل شهادة ( االتصال في اوساط الشباب في ظل التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال ،هارون ملیكة - 1

 .164، ص 163، ص السابق، المرجع )الماجستیر في علوم االعالم واالتصال
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 في الجزائر استخدام االنترنیت -2

ــــد ســــطرت الحكومــــة الجزائریــــة ســــنة            ــــین مشــــترك،  2005لق ــــوغ ســــتة مالی هــــدفا لبل

ویقتضي هذا إطالق حملة واسعة التكوین الجماهیري في مجـال التكنولوجیـات الحدیثـة ترعاهـا 

كـل مــن وزارة التعلـیم والتكــوین المهنیـین فــي تأهیـل النســاء الماكثـات بالبیــت والبطـالین وحــاملي 

ین المهنــي فــي المعلوماتیــة مــع تحدیــد الشــبكة وتطــویر حجــم التــدفق، وقــد بلــغ شــهادات التكــو 

ألــــف، إال أن بلــــوغ هــــدف ســــتة مالیــــین  400حجــــم الجزائــــریین المربــــوطین بشــــبكة االنترنیــــت 

مشــترك یتطلــب إســتراتیجیة وطنیــة لتعمــیم اســتقبال المعلوماتیــة وخلــق المــواطن الرقمــي لتكوینــه 

تجـــاوز عـــدد مســـتخدمي شـــبكة االنترنیـــت فـــي الجزائـــر  2009فـــي آخـــر إحصـــائیات . وتأهیلـــه

بعــدما كــان  2006ألـف نــادي انترنیــت سـنة  48أربعـة مالیــین مســتخدم، وتتـوفر الجزائــر علــى 

والـذي یجعلهـا  2007٪ سـنة 62، وقد حققـت الجزائـر مسـتوى قـدر 2004ألف نادي عام  10

 .في المرتبة األولى عربیا

ریة فـي مجـال التكنولوجیـا الحدیثـة مـن حیـث مسـتوى التأهیـل وتعمل الجزائـر علـى التنمیـة البشـ

وال یفـوق عـدد " ملیـون17.5لدى السكان، حیث أن عـدد الـذین یملكـون مسـتوى تعلیمـي مقبـول 

٪ التي وعد بها الـوزیر 40ملیون جزائري وهذا نفسه اقل من 13المؤهلین الستعمال االنترنیت 

عـدها الجزائـر فـي مجـال الجزائـر االلكترونیـة فـي تعتبر المشـاریع التـي ت.السبق بوجمعة هیشور

والهــاتف الثابــت، وهــذا مــا یجعــل هــذه  تمــن أهمهــا تلــك التــي تخــدم النفــاذ إلــى االنترنیــ 2013

فالجزائر یتوفر فیهـا اتصـال كامـل .1المشاریع طموحة وجعل من الجزائري مشروع إنسان رقمي

 ). Algeria Net(مع االنترنیت من خالل شبكة االتصاالت القومیة 

 

 
                                                           

مذكرة تخرج لنیل لیسانس علوم ( المعلومات على اتجاهات وقیم المجتمع الجزائري، انعكاسات تكنولوجیا  قالون حدة 1

 .29-28: ص) 2010-209اتصال وعالقات عامة،  –االعالم واالتصال 
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 توفر االنترنیت في المنزل -3

لقد بلغت االنترنیت درجة كبیرة من األهمیة في مجتمعاتنا لدرجة احتاللها بعض البیوت، 

وذلك انطالقا من تعلیمات رئیس الجمهوریة المتمثلة في ضرورة توفر االنترنیت في كل 

دج  4000: تقدر بـت اآلن دج أصبح 7000: هضة الثمن وتقدر بـبابیت، فبعدما كانت 

أشهر مجانا، الشيء الذي فتح المجال أمامها لتحتل كل البیوت تقریبا حیث تسجل  3مع 

خط  6252من أصل  انترنیتأسرة مزودة بخط  5000 ما یفوق مدینة معسكر لوحدها

 .فالربط األنترنیت ال یزال في مرحلته الجنینیة .2013انترنیت حسب احصائیات مارس 
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 :المقابالت تحلیل -4

 اإلستخدام اتداع: المحور األول 4-1

 دوافع االستخدام 4-1-1

الكیفیة التي تیسر للمبحوث استعمال الوسیلة كما  عن االستخدام اتداعتكشف  

منذ متى تستخدم  "فقد تراوحت االجابات عن السؤال األول . تمثل أحد معاملي التفضیل

وهو ما نجده في تصریحات كل  سنتین 02أشهر وأكثر من  9بین "  األنترنیت في البیت؟

 بحكم توفر لدیهم األنترنیت منذ أكثر من سنة، وتتفاوت من أسرة إلى أخرىالمبحوثین بأن 

 :التي تنحصر بینالدافع إلدخالها و 

رعة انتقاء المعلومات وسهولة سمن  وذلك لما تتمیز به هذه الشبكة :من أجل الدراسة -1

یرجع في غالب  التزود بهاأن معظم المبحوثین كان السبب في االستعمال، حیث 

دخلولي : "16األحیان إلى استخدامها للدراسة وٕاجراء البحوث كما یصرح المبحوث 

أنا كطالب نستعملها : "21والمبحوث  "لنترنات على جال باه نقرى بیها وندیر البحوث

 psq lesا قلتلهم دخلونا لنترنات باه نقرى قرایتي أن: "17وتضیف المبحوثة  "فالبحوث

projet  أنا بنتي كات عندها : "لتؤكد احدى األمهات "توعي قاع باألنترناتBEM 

في حین نلمس نوع من  "، زعم عاونتهاde moyenne 14قرات من لنترنات وجابت 

 وهو مرة أخرىدامات أبنائهم وعن استخ  الصراع وعدم رضا االولیاء  مرة عن الوسیلة

تقعد .. تقعد les vacancesتع  les moments بصح في : "حیث تقول نفس األم

أنا دخلتلهم لنترنات باه ): "سنة، متقاعد 60(األب  أو كما یؤكد "حتى رقبتها تلتوى

وهو دافع آخر أثار حفیظته  یشیر إلى وفه" ...یقرو سعا العكس ما قراو بیها ما والو

 .التالي
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الدردشة هي عملیة اتصالیة تفاعلیة یتم من خاللها التراسل والحدیث  :من أجل الدردشة  -2

ت اآلنیة التي تستعمل من أجل عن طریق إما البرید اإللكتروني أو عبر غرف الحوارا

لمسناه لدى أغلب اور والتعارف مع أشخاص آخرین من جمیع دول العالم وهذا ما التح

هم عن كیفیة االستخدام لسألن" كیف هو استخدامك لها؟ : "األبناء عند طرح السؤال العام

موقع : أولى االستخدامات مباشرة هي أدنى تفكیر أنعفویة ودون  كانت إال أن االجابات

موقع التواصل : " 15یقول المبحوث  ، حیثFacebook فیسبوك  التواصل االجتماعي

لنترنات دایرتها ": 23تقول المبحوثة و  "االجتماعي، الدراسة حاجة قلیلة ما نكذبوش

أنا دخلتلهم لنترنات باه "): سنة، متقاعد 60(وهو ما یؤكده األب  " غیل للفایسبوك

زادو ضاعو داخلینها غیل فایسبوك قاع ... یقرو سعا العكس ما قراو بیها ما والو

نما یدل على شدة االرتباط بهذا الموقع ودرجة االهتمام إ شيءفهذا إن دل على  "النهار

به ومكانته لدیهم في حین أن السؤال كان یستطرد العادات العامة الستخدام االنترنیت 

 .االستخداموأوقات وكیفیات من مدة 

إن كل ما تتمیز به االنترنیت من حداثة وعصرنة وتكنولوجیا : حب التطلع واالكتشاف -3

ویظهر  الناس یتطلعون الكتشافها ومعرفة خبایاها وذلك جمة جعلت متطورة ومعلومات

رة ونجرب أنا دخلتها على جال باه نكتاشفها كي دای: "13ذلك في قول المبحوثة 

الحاجة اللي تهمك : "22ویضیف المبحوث  "یهدرو علیهم الصوالح اللي كنت نسمعهم

  ."مفیدة..  في حیاتك تحوس علیها

 

 المنزل أماكن االستخدام في 4-1-2

تستخدم  وكیف أین" في المنزل طرحنا السؤال  اآللیةولمعرفة تموضع الحواسب   

 مبحوث من  16 وهم Bureautiqueفهناك من یستخدم الحاسب اآللي المكتبي  "؟االنترنیت

من من یستخدم الهاتف  04من من یستخدم الحاسب الشخصي و  06و أغلب األسر 

كما أنه األنسب لألطفال وأیضا  ،أولى الخطوات الحاسب اآللي المكتبي باعتبارو . النقال
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حیث یتم وضعه في غرفة االستقبال كما یقول  فإنه یحتل الصدارة ،العامل االقتصادي

باش نعرفهم شا راهم یخدمو، إذا كل واحد   PC bureautiqueدایرلهم : "4المبحوث 

دایرلهم واحد عائلي في ...ما تقدرش تراقبهم la chambreتعو وفي  LapTopدار 

ستقبال بحكم عود أیضا وضع الحاسوب في غرفة االوی" الصالون باه أي واحد یتحرك تشوفه

في حین أن وضعه في احدى الغرف الخاصة جمیع أفراد األسرة،  نیأن استخدامه مشترك ب

المیكرو دایرینه في : "8ثة باألطفال یرجع إلى استخدامهم له دون األولیاء في حالة المبحو 

اشتراه من  أي بحكم الملكیة أو "الشومبرة تاع الصغار، یاك غیل هوما اللي یخدمو بیه

 psqدایرینه في الشومبرة تاعي وقاع نكونكتو منه  le PC: "20الة المبحوث وذلك في ح

 ."أنا اللي شریته

أي من هم  المراهقینالحاالت عند  كلأما الحاسبات الشخصیة فوجدناها في 

 دون األطفال ألنهم یرون بوجوب االستقالل عن الحاسب اآللي المكتبي ملتحقون بالجامعة

حیث أن المراهق في مثل   "كي طلعت للجامعة شراولي میكروبرطابل: "17كقول المبحوثة 

الذي یخلقه ویحد من الصراع بین االوالد  والتحرر أكثر هذا السن یبحث عن االستقالل بذاته

 تداخل یحدث سوء تفاهم بینهم فیما یخص كثیرة بینهم حیث في أحیانالحاسب المشترك 

كنت ندابز أنا وخویا  LapTopقبل ما یكون عندي : "17كقول المبحوثة  اوقات التصفح

كانو المشاكل، ضروك  Un ordinateurمین كان : "وتؤكد الوالدة ذلك "PCعلى الـ 

حتى ... تقول هاذي لنترنات بنادم شیطان تشیطن بین الغراوین یدابزوا فالدار.. الحمد < 

وهذا یحیل إلى نوع من االستقاللیة وتشكل  ،"Les micros portablesشرالهم بوهم 

كما أن الحاسب الشخصي  .خصوصیة لدیهم حیث كما سنرى فیما بعد في مراقبة االستخدام

من المكتبي حیث یسهل التنقل من مكان إلى آخر في المنزل أو تغیره في أكثر یوفر راحة 

 LapTop fort tu peux le localiser: "20مختلف الوضعیات كما یصرح المبحوث 
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n'importe quel position te laisse alaise " أي یمكنه من وضعه في أي وضعیة

 . تتركه یحس بالراحة

: 20 كقول المبحوثهو اآلخر یستخدم لتصفح االنترنیت  الالهاتف النقأما 

 "یكون طافي وال بعید LapTopكي الـ  بصح حاجة قلیلة ...نكوناكتي بالتلیفون خطراتش"

فتكنولوجیا  "Ipodكي یوخروني مالمیكرو نكوناكتي بالتلیفون وال بالـ " :24المبحوث و 

ذكیة مزودة ببرمجیات مثلها مثل هواتف نقالة على االتصاالت جد متطورة حیث تتوفر 

الحواسب اآللیة كما یمكنها اإلبحار عبر الشبكة العنكبوتیة وبذلك األفراد ال ینفكون إال أن 

إال   Une civilisation de communicationألنهم یعیشون حضارة اتصال  یتصلوا

 الحدیثة االتصال تكنولوجیات استخدام إلىوا توجه كلمافأنهم أكثر انعزاال بسبب التكنولوجیا 

كل أجمعت  آخر على االنعزال واالنفراد وكدلیل. أفرادها نسبة انعزال من زادت كلما بكثرة،

: 21قول المبحوث ی حیثفي غالب األوقات  فردیاأن التصفح یكون على اإلجابات 

 : "19والمبحوثة   "ها كاش ما نسمع موسیقى..  وندیر لكاسك... نكوناكتي وحدي "

أو یرید أبي أن اتصفحها بمفردي  في غالب األحیان إال في حاالت ما تكون أمي بجانبي 

كي نحوس على : "16وهناك حاالت من البحث الجماعي كقول المبحوث  "یبحث عن شیئ

خطراتش نتفرجو : "أو بدافع التسلیة في قول نفس المبحوث "سوالح القرایة نحوس أنا وماما

les videos یمكن القول بأن عادة تصفح فمن هذا المنطلق .." تع الضحك في رحبا

مثلها مثل استخدام جهاز الكمبیوتر كما یالزمها بالموازاة االستماع  فردیةاالنترنیت تكون 

مما یجعله أقل تفاعال مع من المتصفح باستخدام السماعات وهو ما یزید من فردانیة وانعزال 

على درایة بما یجري في السیاق المنزلي وأكثر تركیزا مع ما تظهره أفراد األسرة وال  منحوله 

 àندیر لكاسك ونزید له : "22خاصة إذا كان الصوت مرتفعا في حالة المبحوث  الشاشة

fond"   بكون كذلك هذا تفسیر ویمكن عادة التعرض الفرديومنه األنترنیت یكسب الفرد 
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 منتدیات باستخدام األمر تعلق إذا خاصة مبمفرده تیاالنترن استعمال یحبون األفراد معظم

 .اآلخر الجنس مع محادثات األفراد یقیم ما فغالبا االلكترونیة، المحادثة

 

 المدة 4-1-3

تبر عامل الوقت الذي یقضیه المتصفح لالنترنیت أحد المؤشرات التي تدل على عی

وعادات المستخدمین لها سلوكیات مكانتها لدیه ودرجة االهتمام بها، فهذه الشبكة غیرت من 

ولفترات لك تؤثر في أسلوب حیاتهم حیث أصبحوا یمضون الساعات أمام الشاشة ذوهي ب

 التي ال تقل عن االستخداموأوقات فمدة االستخدام محكومة بدوافع . مختلفة بشكل یومي

فلمینیموم ثالث سوایع غیل ": 12 في كل الحاالت حیث یقول المبحوث سا 02الساعتین 

حیث سجلت الدراسة معدالت مختلفة تتراوح  "هههه... تشوفي روحك وال زوج سوایعباه 

 : "19ونلمسه في قول المبحوثة في الیوم واللیلة  ساعات 10بین الساعتان كأقل تقدیر إلى 

 2ملي نوض حتي : "22وفي حالة المبحوث  "ساعات 7الى  6یومیا ولساعات طوال من 

ساعة  24مین كنت قاعد كنت : "21ساعات والمبحوث  10أي ما یفوق  "تاع الصباح

 االستخدامف "وضروك مین راني خدام غیل معا العشیة... ساعة قلع منها العشیة 24على 

 إدمان بأن الباحثین عرف وقد اإلدمان إلى یؤدي ربما طویلة لفترات تیلإلنترن المستمر

وبالتالي  تیباإلنترن مرتبطاً  أكثر أو ساعة 40 أسبوعیا المستخدم یمضي أن یعنى اإلنترنت

في حین هناك مبحوثین  ،أطفال 03من بینهم  مدمنین على االنترنیت 09نكون قد سجلنا 

فكل  "كي شغل حاجة خفیفة، نص ساعة ونخرج: "06مدة استخدامهم معتدلة كالمبحوث 

المدة في غالب اهتماماته وكل حسب أوقات التفرغ الستعمال الوسیلة حیث أن  حسب

القسط الواحد من  أقساط إذ یتراوح 04حیان متقطعة من قسطین إلى أكثر من أربعة األ

وقد یرتبط كل قسط بفترة من الیوم إما صباحا، بعد الظهیرة، مساء أو لیال،  ساعتین فأكثر

 والتحرر من كلفالكل یفضل الفترتین المسائیة واللیلیة ألنهما من فترات الراحة والفراغ 
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في حین تستغل الفترة الصباحیة في أیام العطل أو في حالة االلتزامات الیومیة واالرتباطات، 

والسبب في البقاء على الشبكة كل هذه المدة یعود إلى المواقع التي  .العاطلین عن العمل

 :یتصفحها المبحوثین والتي تم حصرها فیما یلي

- Facebook 

- Hotmail 

- Google 

- Youtube 

- twitter 

- Mininova 

- Miniclip 

- Koora 

- Goal 

- Elhadef 

- Son du bled 

- Rai de luxe

المنتدیات - مواقع القانون الجزائري -

 

 عادات الدردشة اإللكترونیة 4-1-4

نجد في  فكما أشرنا سابقا إلى دوافع االستخدام احتلت الدردشة المرتبة األولى حیث

التواصل االجتماعي التي تأخذ الحیز الكبیر من الزمن وعلى لمواقع مواقع ا التفضیالت بین

وجدنا أن كل االبناء یمتلكون حیث  www.facebook.com الفایسبوكرأسها موقع 

حتى  حیث هناك عدة حاالت أین وجدنا المبحوثین یمتلكون عدة حسابات حسابا على األقل

كالمبحوث  La page d'accueilأصبح هو أول ما یفتح أو ما یسمى بالصفحة الرئیسیة 

فقد كانت غرفة  "كي نحل دیراكت الفایسبوك": 05والمبحوث  "أنا دایره ینتحل وحده": 9

في السابق المتنفَّس الوحید للشباب للتواُصل مع الشباب اآلخرین، حتى ظهر  Chatالدردشة 

: عدیدة منها بت وأكثر عزلة عن أسرهم؛ ألسبایوجعلهم أكثر إدماًنا لإلنترن الفیسبوك

ت، إذ یعرض یالفضول، ومحاولة إظهار المستخِدم لشخصیته، وبأنه حاضر دائًما في اإلنترن

صوره، ویطَّلع على صور اآلخرین، كما أنه یكتب تعلیقات، ویطلع على آخرین وهذا یتطلَّب 

كقول المبحوث  إلى درجة أنه ال یجد ُفرصة للحدیث مع أي شخص منه الكثیر ِمن الوقت

ساعات  6نقعد فیه حوالي  amis 2000فیه  2007من الفایسبوك عندي : "15
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فالنهار  amis 350فیه  la fin 2010الفایسبوك عندي من : "05والمبحوث  "متواصلة

تتكون من أفراد العائلة وفي الحدیث عن قائمة األصدقاء وجدناها   "سوایع مورا القرایة 7

القریبة والبعیدة لكل مبحوث ثم جماعة الرفقاء واألصحاب ثم الزمالء وأشخاص مجهولین 

عبارة عن بمعنى إقامة عالقات مختلفة عبره  والتي هي  تعرفوا علیهم عن طریق الفایسبوك

لیة او عالقات ارتباط قائم بین طرفین أو أكثر فقد تكون مبینة على قرابة مثل العالقات العائ

فاللول كنت دایر الفایسبوك باه نریح : "20كقول المبحوث  االصدقاء او العالقات العاطفیة

 ..."تاع الصباح البرد والهول 2خیر من اللي تجمع برا حتى للـ .. أنا وصحابي ونحكو 

وظف موقع الفایسبوك كامتداد لجماعة األصدقاء في العالم الحقیقي أو للحدیث  هفنرى هنا أن

ها نهدر فیه : "22مع أفراد من العائلة من منهم بعیدون أو ال یسكنون معهم كقول المبحوث 

مع أشخاص مجهولین من أجل تكوین عالقات صداقة  أو" والد عمي..  la familleمع 

 Grace à le facebook j'ai fais des: "9جدیدة حیث یقول المبحوث 

connaissances en or"  ما معناه أنه تحصل عن طریق موقع الفایسبوك على عالقات

 مع أشخاص من ذهب وتختلف االستخدامات على هذا الموقع حسب اهتمامات كل فرد

یزداد ارتباطه  فهكذا ولكن الهدف واحد وهو االتصال والتفاعل مع من هم أصدقاء لدیه

مما یجعل الشاب منعزالً عن محیطھ االجتماعي؛ حتى إنھ قد ال  بأصدقائه االفتراضیین

، إلى درجة أن یعرف سوى األصدقاء والصدیقات الوھمیین الموجودین في غرفة المحادثة

  وهو ما صرحت به المبحوثة وأصدقائه یفقد الرغبة في الجلوس لمدة طویلة مع أفراد عائلته

.. ال.. ملي جات هذي لنترنات شویة.. شویة: "جلوسها مع أبنائها عندما سألناها عن18

 .03لملحق اوقد یتجلى جزء من ذلك في  "یقعدو في الفایسبوك كثر ما یقعدو معایا أنا

" ما نجمعوش على طابلة وحدة كل واحد ویاكل وحده.. ال صراحة: "8 وتضیف المبحوثة

تجمع شمل العائلة الجزائریة قد فرقت االنترنیت فإذا كانت هذه مائدة الغداء أو العشاء التي 

 زادت كلما االلكترونیة المحادثة لمنتدیات االستعمال مدة زادت فكلما شملها فما بالك البقیة

 حیث به، المحیطة األولیة الجماعة من أكثر بهم واالرتباط المدردشین لجماعة الوالء نسبة
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 المقربین األشخاص یهمل یجعله كبیر بشكل االفتراضیین بأصدقائه ارتباطه یزید الفرد أن

 للجماعة أكثر اهتمام إعارة إلى به یؤدي مما یقضیه معهم، الذي الوقت مقدار ویتقلص إلیه،

 بزاف من كثرة اللي راه یكوناكتي: "18المبحوثة  وهو ما تؤكده أكثر معها یحتك التي

ویعاود یولي دیراكت  والعشیة فاني راه فیها حتي اللي  Pcماراناش نشوفوه من القرایة للـ 

یعود هذا االرتباط الشدید ... 07مثلما هو في الملحق  فكأنها فقدت هذا االبن "یجي یرقد

بالجماعة االفتراضیة وبمنتدیات المحادثة االلكترونیة، إلى كون هذه المنتدیات توفر بیئة یقوم 

وكأنها حیاة أخرى كما یقول المبحوث  والهویة االجتماعیة فیها األفراد بتطویر شعور االنتماء

تسقسسي علیك  سخطراتش نشوف روحي عایش حیاة أخرى على الفایسبوك النا": 20

 الوقت تقلص ومدى االلكترونیة، المحادثة منتدیات استعمال بین عالقة هناكف.." وتتوحشك

 االلكترونیة الدردشة تأثیر على یؤكد ذلك أن إال واألصدقاء، األهل مع األفراد یقضیه الذي

فالوقت  االلكترونیة، المحادثات في الستغراقه منها جزء واقتطاع األفراد، أوقات على

في  یقضى الذي الوقت أن أي ،العادي الوقت معه ل عالقة اله كأن الحاسوب أمام المستغرق

 لهذا االنهماكو  عدیدة، ساعات استغرق قد كان وٕان حتى قلیلة لحظات وكأنه یمر الدردشة

 ویقل الوقت، مرور مع المجتمع عن واالنفصال بالعزلة یحسون یجعلهم الدردشة في

 والتضامن الجماعة حس عندهم ویقل مختلفة، ووقائع أحداث من حولهم یحدث بما اهتمامهم

 النسیج تفكك بالتالي و العالقات هذه فتور إلى الوقت مرور مع یؤدي ما وهو أفرادها مع

 . ياالجتماع

 Skype: السكایببرمجیة  ایسبوك عموما ینطبق علىفبق على موقع الوما ینط

ساعات  04مبحوثا من األبناء لمدة تتهاوى بین النصف ساعة واألربع  14 ستخدمهحیث ی

 4الى  3نعم نحكي فیه من من  ،السكایب هو اكثرهم استخداما : "19في حالة المبحوثة 

قد ما .. نهدر نهدر.. في السكایب؟؟: "عندما سألناه عن المدة 24وقول المبحوث  "ساعات

 ،تهمه فاألمر راجع إلى االستطاعة وهذا دلیل على كثرة االستخدام بمعنى أن المدة ال "نجم

من المقربین جدا للمبحوثین سواء من العائلة هم وعموما قائمة االصدقاء في هذه البرمجیة 



 التطبیقي الجانب

 

113 

 

راهو  le franginكیمل راك تعرف كاین  :"5مقیمین بالخارج مثل المبحوث كأن یكونون 

احدى  منزلالعلة من التزود باألنترنیت في ففي إحدى الحاالت كانت هذه هي   "فالغربة

 بابنتهامن أجل البقاء على اتصال صوتا وصورة  أسر مبحوثي الدراسة االستطالعیة

السكایب هو اللي نبغیه : "20كما صرح المبحوث  قربین جدامأو من ال. بالمهجر المتواجدة

 3حتى  2أنا وحبیبتي مورا الفطور من  webcamبزاف على خاطرش نحكي فیه بالـ 

أو لیحل محل التنقل الفیزیائي من أجل الدراسة كالمبحوثین  "سوایع 4سوایع وفالیل حتى 

وهنا ما " نقروا أنا وصحبتي بالسكایب les examensكي یكونو  des fois: "23و  17

 .-الفایسبوك–یمكن قوله عن برمجیة السكایب عموما ینطبق على سابقه 

 أثر المدة 4-1-5

فبعد كل ما رأیناه من عادات التصفح والحجم الساعي المستغرق یجعلنا ال ننفي 

لنترنات ما أثرتش غیل على : "7لقول المبحوث  النمط المعیشي ككل وجود تأثیر على

العالقات االسریة و  "في كلش كي الكبیر كي الصغیر.. أثرت على الخلقة الكل... االوالد

وهذا ما لمسناه في كل األسر المبحوثة على الرغم من أن األمر یشكل  ،كجزئیةللمبحوثین 

ثیر وجود التأعبرت عن  8حساسیة نوعا ما وأحد الخصوصیات لكن ردة فعل المبحوثة 

وهو المبحوث  أنكر مستهزءالذي بدوره بتنهیدة ونظرة إلى ابنها األكثر استعماال لألنترنیت 

5" :Jamaiiis!!! " ثم أجابت مؤكدة فعال أن االنترنیت غیرت من نمط العالقات االسریة

كلها و یاكل ... نیشان ما نجمعوش حنا وناكلو علو طابلة وحدة.. الا صراحة : "بـ

بمعنى فعال هذا شيء مؤرق حیث كانت مائدة  "عندي هي اللي تمرضنيهذي .. الروحه

االفطار هي الوقت المقدس للم شمل االسرة بجمیع أفرادها وموقف تبادل أطراف الحدیث 

والتقییم للفترة التي تسبقها من الیوم وما صنعوا فیه وهذا األثر وجدناه لدى جمیع األطفال 

یجي وقت الفطور یدیر : "16ن ابنها المبحوث ع 18المبحوثین حیث تقول المبحوثة 

: 16أخت المبحوث  17أو كما ذكرت المبحوثة  "سوندوتش ویعاود یطلع عند المیكرو

صباح كنت نقرا كي دخلت نفطر كان الفوق یكوناكتي ، یومینوحد الخطرا ما تالقیتش بیه "
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أیا .. ریفیزي كي جا أنا كنت ن l'entrainementعاودت ولیت نقرا كي جیت صبته روح 

هذا دلیل آخر على أن االنترنیت فرقت بین أفراد االسرة " ما تالقیتهش حتى للغدوة صباح

 هیكلةت عادكوسیلة اتصال تكنولوجیة حاضرة في السیاق المنزلي أ  فاالنترنیت الواحدة

 بهذه واالرتباط االستقاللیة، إلى كالتوجه ظواهر مع تهیئتها تعادأ ، و الداخلیة لألسرة العالقات

االنشغال عن الممارسات الیومیة بحكم الوقت المستغرق في االبحار  وعلى صعید، الوسائل

ا من األهمیة ما یحفظ للوجود االنساني على حساب مهام أخرى له عبر الشبكة العالمیة

نعم كثیرااا لالسف اصبح جل وقتي في االنترنت  : "19قول المبحوثة ت معناه الحقیقي

في حین ینكر آخرون ممن یستعملونها لمدة ال ..." ا تماما لم یعد لهم وقت كافي اهملته

ولكن غالبیة المبحوثین  1تزید عن الساعتان یومیا خاصة في الفترة اللیلیة مثل المبحوث 

یقرون بأن وقتهم الممضى في تصفح االنترنیت سواء الدردشة االلكترونیة أو البحث أو 

جبات یومیة كالصالة مع الجماعة والتي وجدناها في حاالت وا بالتحمیل هو على حسا

ولیت كي یرسلوني ما نروحش : "3أعمال منزلیة في حالة المبحوث  كثیرة إال من رحم ربي،

خطرى واعدت واحد ونسیت روحي ، !!des fois: "6أو مخالفة المواعید كالمبحوث " نشري

الدراسي وأداء الواجبات المدرسیة وحتى التحصیل " تها لهقها طرط...  pcقدام الـ 

فوت فرضا أي أنه " une fois j'ai raté un devoir surveillé : "9كالمبحوث 

 laنسهر بزاف مع : "20وعلى حساب النوم أیضا حیث یقول المبحوث محروسا 

chatche  )واألمثلة" قول ما نیش نرقد.. تاع الصباح 3وال  2 ىنوصل حت )الدردشة 

حیث یفرغون میة و األمر الذي جعل مرتادیها یعیدون ترتیب أجندتهم الیوهو  ،عن ذلك كثیر

التكییف، من صنع الفراغ من خالل  ممسبقا أو ه  من األصلأوقاتا لها سواء أكانت فارغة 

  .التعدیل، التأجیل أو االلغاء
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العصبیة "ومن الخصائص المجتمعات العربیة عامة والمجتمع الجزائري خاصة 

تشكل رباطا محوریا مقدسا وقیمة ذات أولویة عملت على صیانة وشائج اللحمة  إذ 1"بالدم

 .األسریة والعائلیة والقبلیة والمجتمعیة

وهو ما یظهر جلیا في المحافظة على عادات التزاور وصلة ذوي القربى من األرحام  

هذه  والترحاب إال أن الضیافةوتفقد أحوال األهل واألقارب یحذوه حسن وصدر رحب في 

واحتالله قسطا من أوقات األسر كما أنه ألغى بعد فد األنترنیت او  الخصلة لم تسلم من

حیث عوض في حاالت كثیرة التنقل لزیارة األقارب خاصیة الحضور الفیزیائي و  المسافة 

بكري كنا .. قطعت قطعت... قطعت صلة الرحم: "8وصلة األرحام حیث تصرح المبحوثة 

ضروك لنترنات تهدر معاهم وتشوفهم أیا صایي ما تروحش قاع نروحو عن بعضنا بعض، 

فهذا أحد المؤشرات التي تدل على  "عندهم، غیل باالنترنات ونهدرو مع بعضنا بعض

التقلص في عادات التزاور التي نجدها في المجتمعات الغربیة والتي بدء المجتمع الجزائري 

ة بل تغلغل إلى یحذو حذوها فلم یصبح االغتراب یمس المنظومة العشائریة أو القبلی

مع الجیران حیث المنظومة األسریة ویتوسع نطاق االنشغال باالنترنیت حتى عن العالقات 

فمن جهة  .."ما ننیش نتالقه برا سوى فالفایسبوك: "20جار المبحوث  10یقول المبحوث 

كوسیلة اتصالیة حافظت على االتصال مع الغیر من جهة مغیبة الحضور األنترنیت 

الفیزیائي ومن جهة أخرى قضت على سحر العالقات وجردتها وأضفت علیها السطحیة دون 

 .العمق

 العالقات هیكلة إعادة إلى یؤدي قد االتصال تكنولوجیا استخدام أن البعض رىلهذا یو  

 هنا ویقصد االستقاللیة إلى كالتوجه ظواهر مع تهیئتها وٕاعادة ،وهو كذلك الداخلیة لألسرة

 النظام التي تسیر القواعد من والتنصل االجتماعیة، القیود مختلف من التحرر باالستقاللیة

 الشبكة االفتراضیة على بالجماعات واالرتباط المسؤولیات، من واالستقاللیة االجتماعي،

                                                           
رسالة دكتوراه عن جامعة وهران قسم علم (لوفة، الخطاب اإلعالمي والمجتمع الجزائري بیین األصالیة واالنفصالیة بلحضري ب 1

 .140ص  ،2011/2012، )االجتماع
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 إلغاء إلى أدى االنترنیت استعمالف ،الوسائل بهذه واالرتباط ،وتوجهاتها أفكارها وتبني

 .للعزلة وتوجههم األفراد اجتماعیة

 خالصة المحور

حیث تشغل وقتا من  ومن ما سبق وعلیه نستنتج أن هناك تأثر لألنترنیت على األبناء

حیاتهم الیومیة ال یقل عن الساعتین یومیا ویزید لدى البعض مما یجعله یتوسع على حساب 

وهنا یمكن . العالقات األسریة، ألن العالقة الجیدة تتطلب تمضیة الوقت معا والرعایة والمتعة

 واألبناءفجوة بین اآلباء  القول أن االنترنیت قلصت من حجم العالقات األسریة مشكلة

كما أكسبتهم . دهور حمیمیة هذه العالقات نتیجة البعد الفیزیقي وقلة االحتكاكونوعها في ت

وهو ما یزید من انعزالیة األفراد التعرض في عادات جدیدة تمثلت في في طابع الفردانیة 

وتشكیل خصوصیة لدیهم مصدرها الدردشة اإللكترونیة والتي أسقطت بعض القیود 

  .كلة استقاللیة لدى مرتادیهامشاالجتماعیة 
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 الجزائریة مكانة األنترنیت في األسرة: ثانيالمحور ال 4-2

، فقد إثبات أو نفي دون الشيء) حقیقة( ماهیة خالله من ندرك عقلي معنى هو لتصورا

حسب اهتمامات كل مبحوث   ما هو تصورك لالنترنیت؟: اختلفت اإلجابات عن هذا السؤال

، عمل وسیلة ،وسیلة بحث عتبرهاودرجة علمه بالوسیلة فهناك من ا وحسب استخداماته 

وهذا االختالف في االستخدامات وشبكة المعارف عن  ،كوسیلة اتصال ترفیهیة أووسیلة 

االنترنیت یخلق اختالف بالضرورة في التصورات سواء بین األبناء فیما بینهم أو بین األبناء 

المبحوثة  توسیلة اتصال بالدرجة األولى كما صرح أولى اإلجابات كانت بأنهاف. وآبائهم

االنترنت وسیلة اتصال حدیثة البد منها في كل بیت تقرب المسافات تساعد على  : "19

، -أي نتصل–هي اللي نكوناتو فیها : "22والمبحوث  ..."التحصیل العلمي وكذا الثقافي 

أولویات االستخدام هو االتصال فأحد " نلعبوا فیها، نبحثوا فیها ونحوسوا فیها البحوث

على أن یؤید ما توصلنا إلیه في عادات التعرض واالستخدام سابقا  والتواصل وهذا ما

عبر مواقع  مستخدمي االنترنیت ال ینفكون أال أن یتصلوا ویقیموا عالقات مع اآلخرین

كما  Facebook, MySpace, Twitter et linkedinالتواصل االجتماعي من صنف 

وسیلة اتصال تسمح بالتعرف على االخرین واالستفادة من  : "26المبحوثة  تضیف

هم من ألن ولو بشكل محتشم مثلما أشار المبحوثین السابقینوسیلة بحث أو  "المعلومات

، ووسیلة وهذا یعكس أثر المستوى التعلیمي على االستخداموالطلبة الجامعیین مدرسین المت

هو بمثابة تذكرة سفر إلى عالم واسع وسریع  ": 10إذ یراها المبحوث  ترفیه بالنسبة آلخرین

وسیلة : "6المبحوث ، و "السیاحة االفتراضیة"حیث هذا المبحوث یقوم بما یسمى  "التحرك

أو عبر صفحات  Youtubeحیث یستمتع بمشاهدة مقاطع الفیدیو على موقع  "تاع ترفیه

كما أصبحت بدیال شیئا ما عن التلفزیون حیث یشاهد عبرها  المواقع لمشاهدة النكت

أو  "، كیما بال حدود وحروديles sketchesنشوف : "األفالم الفكاهیة 16المبحوث 

ندیروا :"  24و  22كما یقول المبحوثین  Games online -أون الین–للعب عبر الشبكة 

هناك ألعاب فیدیو تلعب عبر المباشر وحقیقة .."  زرعة السعیدة، البیارمفیها ألعاب كیما ال



 التطبیقي الجانب

 

118 

 

مع خاصیة التفاعلیة حیث تمكن الفرد من اللعب مع أو ضد أفراد من مناطق ودول أخرى 

، أو االستماع إلى الموسیقى counter strike online: مع أمكانیة الحدیث معا مثل لعبة

فكل هذه النشاطات یقومون بها في حالة وجود  "musicنتصنتوا الـ : "24مثل المبحوث 

فراغ االنترنیت وتحسبا النقطاعها یعملون على أخذ التدابیر الالزمة لكي ال یقعون في 

وألعاب  وأفالم ما استطاعوا من مقاطع فیدیو تعجبهم (Téléchargement) لونفیحمّ 

 .Ipodیلعبونها سواء على الحاسوب أو الهاتف النقال أو جهاز 

: كان على الشكل اآلتي اآلباءتصور على هذا الشكل ف لالنترنیتبناء فإذا كان تصور األ

هي تقرب المفاهیم واالتصاالت والعلوم ولكن لها جوانب سلبیة هي  : "28یقول المبحوث 

هي مصدر للمعلومات "  :27والمبحوثة " وسیلة ضروریة في حالة االستعمال الصحیح لها

التقارب ما بین .. لنترنات حاجة ملیحة تسهل االمور: "4لمبحوث وا"والدراسة والترفیه

تجسدت من خالل  وهي نظرة شاملة عنها" ..األفكار تاعهم، اإلعانة تاعهم.. الناس

بحكم أننا لم نتوصل إلى أباء یحسنون استخدام الوسیلة كما أن معرفتهم  احتكاكهم بأبنائهم

االنترنت ما نعرفش نخدم ب : "27إذ تقول المبحوثة  ولیس لدیهم أدنى رغبة في التعلم قلیلة

 avec" :4ما لحظناه لدى مجمل األباء حیث یعلل المبحوث  وهو" ومانیش باغیة نتعلم

mon age ما نقدرش نخدم لنترنات ،psq وقتي وٕاذا فات فیا ربیت الكبدة على  دیليی

تاع لنترنات راهم  le souciإذا فات فیك دخلت ... لنترنات راهي تزاقات علي بیا بالعائلة

حیث ضرب لنا مثال عن تجربته أین أدمن على لعبة الدومینو التي شبهها  "قعدو هكاك

اآلباء كبیرة جدا لمسناها من خالل الحدیث معهم حیث  فمخاوفباالنترنیت وٕادمانها، 

فعامل جهل وكأن هناك عدم رضا داخلي  "لنترنات ملیحة ومشي ملیحة"یكررون دائما 

یزید من مخاوفهم ویصعب من مهمة المراقبة األمیة اإللكترونیة أي  اآلباء باستخدام الوسیلة

ولكن یقول . (Technophobia) التكنولوجیاكراهیة حتى یصل إلى  لألطفال والمراهقین



 التطبیقي الجانب

 

119 

 

لنترنات راها مفروضة علینا یا إما نتقبلوها كما هي ونعرفوا كیفش  : "7المبحوث 

 ."نستعملوها یا إما نرفضوها وننقاطعوا حتى عن العالم

قد كنا نسعى من خالل هذا السؤال الموجه لكل من اآلباء واألبناء على حد سواء إلى  

كان هناك اختالف في التصور لوسیلة األنترنیت الذي یؤدي إلى الصراع بین معرفة إذا ما 

إلى األمیة اإللكترونیة وكراهیة   ألسباب تعود في أغلبیتها ولكن ،الجیلین بحكم اختالف االستخدام

األبناء وهو ما استخدامات وجدنا أن تصور اآلباء مصدره  (Technophobia) التكنولوجیا

 .لكن مصدره غیر التصورصور، لكن الصراع موجود یخلق توافق في الت

 

 األنترنیت ومكانتها 4-2-1

من خالل الحوارات مع المبحوثین وجدنا أن االنترنیت لها أهمیة بالغة في حیاة األبناء من 

خدمات ومزایا و  معلومات وما تقدمه منمن المتعة والفرجة وملئ الفراغ حیث ما توفره لهم 

 "ضروریةعادیة وهي لیست  ..normal: "9و  11كل من المبحوث  عادیة یعتبرهاحیث 

وتزداد شدة االرتباط وتعلو المكانة في  "عند الترفیه خاصة.. مهمة : "25المبحوثة  وتقول

, اإلنترنت عنصر أساسي في الوقت الراهن": 14حالة األغلبیة من ضروریة مثل المبحوث 

ال یمكن االستغناء عنها درجة أن إلى لتصل " لدیه مكانة كبیرة عندي وفي المنزل

 :13والمبحوثة " االنترنت مهمة جدا وضروریة وال یمكنني االستغناء عنها" :19كالمبحوثة 

ولمعرفة المزید عن " هي الدنیا: "17والمبحوثة  "صبحت انترنت تعوضنا عن كل شيءأ"

حتى  ...التلفزیون والهاتفدرجة االرتباط بالوسیلة قمنا بمقارنتها بالوسائل األخرى مثل 

 . نستشف درجة التفضیل بین الوسائل االلكترونیة واإلعالمیة في المنزل

كما استعرضنا في المحور األول أن الفرد أصبح أكثر ارتباطا بالوسائل التكنولوجیة ف

وعلیه فإذا انتهى من هذه ذهب إلى هذه وهكذا،  ، منها وٕالیها،حیث أصبح یتنقل ما بینها

الل من خف ما هي مكانة األنترنیت في المنزل مقارنة بالوسائل األخرى؟: السؤالكان 
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ض كلیة التلفزیون أو الهاتف ولكن في المقابل قد االنترنیت لم تعو  خلصنا إلى أن المقابالت

كما صرح استقطعت من الوقت المخصص لهما أو باألحرى توسعت على حساب وقتیهما 

إال ان "هي كلش.. نسیت كلش تلفزیون، إداعة، تلفون ملي جات لنترنات: "20المبحوث

ویضیف " یحیا التلفزیون.. paraport la télévision: "24 البعض كالمبحوث

 "في الرتبة الزاوجة connexionفي المرتبة اللولة والـ  téléال أنا عندي : "6المبحوث 

ة تفضل االنترنیت حال 12أي تحتل لدى البعض المرتبة الثانیة وهما حاالتان من أصل 

سیاق المنزلي حیث وجدنا حاالت استغناء كامل عن كل الوسائل داخل ال بالدرجة األولى

 .أعاله السالفة الذكر 13كالمبحوثة  ما صرحت به  حسبوالتفرغ لالنترنیت 

 ویدل األخرى، اإلعالم لوسائل التعرض نسبة في تراجع تسبب قد استخدام االنترنیتف  

 إذ لألفراد، الیومیة والعادات األعمال على هحدثی الذي التأثیر الكبیر على سابقا قلنا كما ذاه

 المستعملین من المزید استقطاب في الوسائل ذهه فعال أصبحت تنافس وسیلة األنترنیت أن

 قد المقابل وفي ،أمامها ساعاتو  ساعات یقضي من من األشخاص نجد أننا حیث یوم، كل

ألنها تتوفر على المادة التي  عدیدة ألیام التلفزیونیة البرامج دهیشا ال أو الجرائد على ال یطلع

أما في أحیان أخرى تصبح بدیال عن األنترنیت كما  تقدمها بقیة وسائل اإلعالم األخرى

  .سنرى فیما بعد

 

 االنترنیت والتحصیل الدراسي 4-2-2

إیجابا على حیاته إن المدة التي یقضیها المراهق أمام هذه الشبكة إما یؤثر سلبا أو 

اإلجتماعیة فقد یظل جالسا أمام الكمبیوتر بین المواقع العلمیة ومواقع الدردشة والبرید 

أو یرفع من مستواه ولكن  اإللكتروني وغیرها بحیث قد یهمل من خاللها كل واجباته المدرسیة

ة بها تجعلها مصدر ریب ت لم تتأكد بعد، وقلة التجربینترنأن القیمة التعلیمیة لال یرى بعض الباحثین

 .وخشیة
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في ظل وجود االنترنیت في المنزل، هل تأثر  :یرجع الهدف من طرح السؤالو 

خاصة األطفال والمراهقین دون الجامعیین لمعرفة ما إذا توسع وقت  تحصیلك الدراسي؟

على نتائجهم  بها االنترنیت على حساب وقت المراجعة، وانعكاسات االنشغالاستخدام 

 .الفصلیة مما من شأنه أن یخلق صراع بینهم وبین آبائهم

حیث یرون أن االنترنیت أثرت  رأي اآلباء أكثر من األبناءونستعرض في هذا الباب  

راه : "باعتبارها األكثر تضررا 18المبحوثة قول حیث ت بالسلبعلى المردود الدراسي لألبناء 

راني : كي نقوله أرواح تحفظ یقولي.. وهو یكوناكتيموخضها هذي الخطرة، مللي یجي 

قاع وقتي نفوتو عندها إال إذا  : "17وتؤكد المبحوث  .."وهي رایحة..  من بعد.. جاي 

جات ماما ونوضتني، بلنسبة للقرایة نتاعي أثرتلي علیها بزاف بزف كنت فلول ندي 

النشغال الزمني أما من هذا من ناحیة ا"  "9و ضرك راني ندي غیر بـ , 13وال  12معدل

األغلبیة شا : من ناحیة التدریس.. لنترنات فسد المجتمع: "4ناحیة الكیف یقول المبحوث 

ما یتكلش على  Ce qu'il fait. للنترنات directیدیر؟ یعطوه تمرین باش یحله، یدخل 

لنترنات ) طرك طرك(شایدیر؟ یروح  ..ج، باش یفورصي یدیر مجهوداتروحه باش یخرّ 

وسیلة االنترنیت بمعنى أن  "یجاوب دیدسهم في ورقة ومن بع les donnéesیعطوله قاع 

وروح البحث وتكسب التلمیذ  اإلبداعأنها تقتل بید  الطازجةأصبحت تعتبر كمصدر للمعلومة 

كانوا علیه في مرحلة  حیث یعمل األولیاء في هذا المجال بالمقارنة على ماالكسل واالتكالیة 

اط الصراع فهذه أحد نقدات من أجل التعلم والنجاح، تمدرس وما كانوا یبذلونه من مجهو ال

 .التي تخلقها االنترنیت بین اآلباء واألبناء

أما في المقابل فیجمع أغلبیة األبناء الجامعیین وذویهم أن االنترنیت قد ساعدتهم في  

نعم : "10حیث یقول المبحوث تحسین مستواهم الدراسي وتمكینهم من توسیع دائرة معارفهم 

بدا بل العكس كان لي منها ما الاا أ: "19وتضیف المبحوثة " تأثر، بشكل ایجابي طبعا
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: 27كما یشاطرهم الرأي ذویهم حیث تقول المبحوثة " وعمليیساعدني في دراستي 

 ."عاونتهم.. عاونتهم بزاف"

ومنه نستنتج أن عامل السن مهم في حسن االستخدام وتسخیر االنترنیت لفائدة  

التحصیل العلمي والتوسع المعرفي حیث أن الجامعیین یحسنون استخدامها في هذا الغرض 

عكس األطفال والمراهقین الذین یحتاجون إلى توجیه وترشید لالستغالل مما یعود بفائدة 

ناط باألولیاء ولكن هم أولى الناس بالتعلم من أجل اكتمال وهذا الدور معلیهم كما ونوعا 

، وال یكفي مهمة التربیة في ظل وجود هذا الوافد التكنولوجي الجدید على األسرة الجزائریة

 .عامل السن وحده بل یجب أن یالزمه معرفة كیفیة االستخدام

 

 المنعاالنترنیت وحاالت  4-2-3

من قبل الوالدین من أجل یعتبر المنع من استخدام االنترنیت أحد اإلجراءات التأدیبیة   

لذلك طرحنا على األبناء  التعبیر عن االستیاء كما أنها تدل على أن االبن أو البنت مراقب

فإذا كانت اإلجابة باإلیجاب نطرح  هل حدث أن منعت من استخدام األنترنیت؟: السؤال

لمعرفة االنفعال النفسي المترتب عن حالة المنع الذي یعبر  ردة فعلك؟ وكیف كانت :علیه

ولكي ال نكون أحادیي النظرة وجهنا نفس السؤال  كیف تصرفت بعده؟: عن درجة الرفض، ثم

هل حدث أن منعت ابنك من استخدام األنترنیت؟ كیف تصرفت؟ وكیف كانت ردة : لألولیاء

ومتكررة وألسباب مختلفة أغلبها طول المدة المستغرقة  ، ولقد سجلنا حاالت منع متعددةفعله؟

نعم، حدث ذلك أطفأت الجهاز، : "أمام الحاسوب حیث تصرح إحدى األمهات ضاحكة

اي نعم،  : "ضاحكة هي األخرى 19لترد المبحوثة "  ...وكانت ردة فعلها الغضب والقلق

قلم مع الوضع وفي حدث اشتطت غضبا وكانت ردة فعلي عدوانیة ثم هدأت وحاولت التأ

الذي كان مقبل على شهادة البكالوریا إذ  9وفي حالة المبحوث " األخیر عدت واستعملتها

 Oui pendant la terminal mais j'utilisais le: "منع بحجة المراجعة حیث یصرح
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wifi de notre voisin en secrets  "نعم في السنة النهائیة ولكني استعنت : "الترجمة

 مقهى لالنترنتنعم ، اضطررت ألن أستعمل : " 10أو كالمبحوث  "الجیران فايواي ب

فهي حاالت منع انتهت بالعودة إلى األنترنیت وهذا لدلیل آخر على شدة االرتباط " العمومي

أو یتقبل ذلك التلفزیون مشاهد البدیل إما ب ینتقل  الفرد إلى أخرى وفي حاالتبهذه الوسیلة، 

أو  "نعم منعت كانت عادیة جدا تقبلت الرفض : "26الیومیة كالمبحوثة والعودة لألشغال 

فسلوكات األفراد ". ننصحه بصح ما یساعفننیش: "8حالة من العصیان كما تقول المبحوثة 

 متباینة حسب طبیعة الوالدین وطریقة المنع طبیعة العالقة بینهما وحجم الخطأ المرتكب

واحدة حالة  إالمن األم ولم تسجل  أغلبهاالت المنع والمالحظ من خالل هذا السؤال أن حا

ها ما ... آآه لوكان ما جیتش بوه وكبیر علیه وال؟.. صرات: "4المبحوث  من طرف األب

األمر الذي یجعلنا  "ناض عور.. c'est pas çaناض .. malgré luiبصح .. تفراش

نستنتج أن دور الرقابة غالبه من األم حیث أن كل وقتها في المنزل وأن صالحیات 

وأن حاالت المنع تشكل صراع بین األبناء  ومسؤولیات األب تعود لها في حالة غیاب األب

 أنا نقولك: "وكانت هذه الحالة بسبب تراجع التحصیل الدراسي ألبنائه حیث یقول واألولیاء،

sincèrement  قلعتهالهم لنترنات ودرت معاهمdes conditions  إذا جابواdes 

bonnes notes  فيles études  تواعهم، مكاش مشكل فيles vacances  رها

هذه الوسیلة كحافز وٕامتیاز من أجل  4وفي هذه الحالة استخدم المبحوث  "قدامهم لنترنات

داخل  هناك تحوالت اجتماعیةأن  بوتشنوفتمصطفى ، ویرى تحسین مستوى أبنائه الدراسي

 :كما یليیلخصها و، األسرة الجزائریة

ما زال األب یحظى باالحترام وحراسة القیم والهیبة لكن تناقص دوره االقتصادي بدون  ·

 .حدوث صراع بسبب استقاللیة األبناء في النشاط االقتصادي وتحصیل الدخل

األم في دور جدید كمسیرة لمیزانیة األسرة ووضعها ضعیف مقارنة باألب، إال  برزت ·

 .في غیابه حیث تتحول صالحیاته إلیها
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 .تتمتع البنت بحریة بدرجات أعلى من التي كانت من قبل ·

تراخي حیث خفت سلطته ومالت العالقة إلى المشاورة تربیة االبن قریبة من ال ·

 .ومحاولة ارضائه

ومن خالل هذا السؤال تضاف  .حظناه ووجدناه داخل األسر المبحوثةالوهو فعال ما 

حاالت المنع نرفزة لدى  حیث خلقت ،النترنیت على حساب عالقة األبناء باآلباءنقطة ل

صراع بین الجبهتین ومنه االنترنیت تؤثر  األبناء وقلق وعدوانیة وتعصب من شأنها تشكیل

 .في هذه العالقة

 

 قیمة االنترنیت 4-2-4

فمن أجل كشف القیمة الحقیقیة لدى كل مبحوث  تدرك قیمة الشيء إال بعد فقده،ال 

كیف : واآلباء كیف تتصور نفسك من دون أنترنیت؟: توجهنا بالسؤال إلى كل من األبناء

ونقصد االنعدام الكلي لألنترنیت ولیس حاالت االنقطاع  تتصور ابنك من دون أنترنیت؟

أجابت الشدة من األخف إلى األكثر حدة، ها حسب سنعرضانطباعات وسجلنا  المؤقتة

ألنها تستعملها للترفیه أو متابعة  "لیس هناك فرق لكن سیفوتني الكثیر: "25المبحوثة 

بعض األحداث كما أنها ال تمضي وقتا أطول وتزداد القیمة كلما زاد الوقت المستغرق علیها 

، وفي حالة ولكن ال بأسأي متضایق  "!! gené mais bon: "9حیث یصرح المبحوث 

الذي یمضي وقتا أطول من سابقیه إضافة إلى أنه  "الشيءمنعزل بعض : "12المبحوث 

لجماعة المدردشین، ویزداد  من مفضلي الدردشة اإللكترونیة وهو ما یشعره بعزلة بالنسبة

المبحوث الشعور والنقص والحاجة إلى االشباع لدى حاالت المدمنین التي سجلناها إذ یقول 

في حالة : "14وتزید عند المبحوث  "أحس بنقص و فراغ كبیرین من دون أنترنیت: "10

لتبلغ أوجها عند  "ال أستطیع تصور نفسي بدون انترنت, عدم وجود انترنت أشعر بالضیق

..  وصلت الى مرحلة ال اتصور نفسي بدون انترنت ربما هو شعور بالعجز: "19المبحوثة 
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ویعكس الشعور بالفراغ والضیق  ،"راهي كي األوكسجین:"3المبحوث ویشبهها  "بالنقص

عدم "یعرف بعض العلماء اإلدمان بأنه و  ،اإلدمان مظاهرعن والنقص والحاجة إلى االشباع 

بصرف النظر عن هذا الشيء طالما استوفى بقیة  ...قدرة اإلنسان االستغناء عن شيء ما

الشيء بشكل مستمر حتى یشبع حاجاته حین  شروط اإلدمان من حاجة إلى المزید من هذا

 . 1"یحرم منها

نه یذكرنا بمن ولكن أل ... نه مریح حیانا نرتبط بمكان لیس لجماله وال أل أ: "قول المثلو 

یحبون فكما أشرنا في بمن  األفراد فشدة االرتباط بالوسیلة تقوى وتتوطد ألنها تربط "نحب

 استحدثقد و الجانب النظري أن االنترنیت أصبحت امتداد للعالقات االجتماعیة واإلنسانیة 

 االتصال أوجه جمیع عن لتعبر االلیكترونیة االجتماعیة العالقات مفهوم المختصون

 وسائل خالل من وتتم ككل، تمعاتلمجا أو الواحد تمعلمجا أبناء بین تتم التي اإلنساني

  التكنولوجیة للوسائل والناقد الفرنسي الباحثوهو ما توصل إلیه  االلیكترونیة االتصال

Philippe Breton بعملیة القیام في االلیكترونیة الحواسیب یستعملون الذین غالبیة أن 

 من نمط أو نظام طریق عن االرتباط شدیدة إنسانیة جماعة تكوین " نحو یتجهون االتصال

 في یدخل اجتماعیة عالقات ویخلقون ینتجون ...أفرادها وكل الجماعة ذهله الخاصة القیم

وجدنا حالة ترید وبالموازاة . 2"یتواصلون بواسطته الذي الجهاز أو اآللة عنصر اعتبارها

لدرجة شدة االرتباط هي األخرى ولكنها لم تستطع ذلك وهي  التحرر من هذه الوسیلة

 ."نولي نقرى.. غایة، نولي كیما بكري : "حیث تصرح 23 المبحوثة

ولحسن حظنا أجرینا المقابلة مع " منهوم رلمحل اأسء الشيا قیمةف رتعإذا أردت أن "و

راني .. راني معزول : "حیث كانت االنترنیت منقطعة فصرح لنا ما یلي 5المبحوث 

                                                           
بادیس لونیس، جمهور الطلبة الجزائریین واالنترنیت،دراسة في استخدامات واشباعات طلبة جامعة منتوري، قسنطینة،  1

 .102، ص 2007/2008رسالة ماجستیر، قسم العلوم واالتصال، فرع اتصال وعالقات عامة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
 

2  Philippe Breton. La tubue informatique. ed1.Metalie .paris 1996.p07. 
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راكي قالعة مني النص ..  manqueراني .. راني معزول یا سیدي) متحسرا.. (معزول

 .هي حالة تعبر عن معاناة شدیدة وعن ارتباط وثیق ومكانة كبیرة "وغابنتني لیه؟؟

ة حیث قالت المبحوثة اخر أما عن تصورات اآلباء ألبنائهم عند استجوابنا لهم كانت س 

المبحوثة ونفس ردة الفعل لدى " وقاتلك یمكن تهبل أمال... كارثة ) ضحكت(: "ضاحكة 27

كون .. ما یصبروش علیها.. شوفهم مقلقین من كثرة اللي والفوها راهم یتقلقون: "18

نظرة تدعم وجود وعي لدى األولیاء بمكانة لالنترنیت هي إذن  "یصیبوا یشعلوها بالتریسیتي

 "أفضل ان یطالع كتاب افضل أحسن وأحسن،: "28في حیاة أبنائهم، ویضیف المبحوث 

، ورغبة لدى جمیع األولیاء أن یتحرر األبناء إلى الكتاب الملموسرجوع لهي أمنیة من والد ل

أبناؤهم من هذا االرتباط المثیر للقلق والذي یرون أنه غیر من نمط حاتهم وغیر من هویة 

خاصة األطفال حیث توسعت على حساب اللعب في  أبنائئهم ومنه على نمط المعیشة ككل

 .04الملحق  كما هو موضح في -الشارع–العالم الخارجي 

 

 األنترنیت مصدر قلق 4-2-5

هي حال المبحوثین لما  "مسستنا مسسته وان مسسته مسستني إن أنا وهو هو أنا"

استاء كل المبحوثین من هذا الموقف  "في حالة انقطاع األنترنیت كیف تتصرف؟: "سألناهم

بخیبة أمل أشعر .. نتنارفا": 15یقول المبحوث حیث یؤثر في نفسیتهم ویعكر مزاجهم حیث 

ابات لم جفمجمل اإل "نكره.. نتنارفااا : "24والمبحوث  "أحس بتوتر شدید وباضطراب وقلق

: 17حیث تقول المبحوثة  ...االكتئابتخرج عن القلق، التوتر، النرفزه، الشعور بالضیق، 

، نتصرف أنایا la drogueنبقا ناكل في یدیا، كیما یتصرف مول .. نتصرف كیما المدمن"

.. نقعد نبزط.. آه: "5أو التعبیر الجسدي العنیف كالمبحوث  "حوس وینتا نكوناكتينقعد ن

 "لوحة المفاتیح نرد فیها الحمص كلش نخرجه فیها) ضحك..(نولي نصك بمهنى الكلمة

حالة من  : "19ویصاحب ذلك تصرفات مثل محاولة رد االتصال مثل ما تقول المبحوثة 

 redémarer leتصیبني : "20 ویضیف المبحوث "التوتر ومحاولة رد االتصال
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modem نحوس ،la panne  الـوین راها، نخرب في الخیوط، نعیط فيfixe "  وهي

فإن استطاعوا إعادة الربط بالشبكة  19و  5،6،16نفس الحیل التي استخدمها المبحوثین 

ذا بدائل في هواصلوا التصفح وٕاال بحثوا عن بدیل مثلما ذكرنا سابقا، لكن ال بأس بذكر 

: وتؤكد والدتها" الجأ لوسائل اخرى كالتلفزیون والهاتف النقال: "19تقول المبحوثة  المقام

ویقول " والحوارات والنقاشات العائلیة... یطالع الكتب: "ووالدها" التلفاااااااز والهاتف والنوم"

كي تروح : "24ویضیف المبحوث  "، أقوم بأمور أخرىزأشاهد التلفا: "10المبحوث 

connexion ،وكي نكره من التفراج نرح نلعب .. نتفرجplaystation " وهذا دلیل آخر

حقیقیة حیث وجدنا أكثر من العالقات االجتماعیة ال عن ارتباط الفرد بالوسائل التكنولوجیة

ین بالتكنولوجیا كامتالك هاتف نقال ویتصفح االنترنیت ویلعب ألعاب أطفاال جد مرتبط

إما على هاتفه  ویسمع الموسیقى -Playstation–البالي ستایشن  الحاسوب أو الفیدیو على

جیل لم یعرف من الحیاة إال  -Ipod-أو آي بود  -MP3– 3أو على جهاز أم بي 

 .التكنولوجیا

من خالل هذا السؤال نستنتج أن التكنولوجیا في هذا العصر استعبدت الفرد  إذن 

وتثبتت في حیاته خاصة االنترنیت التي أصبحت مصدر قلق وتقلبات نفسیة لدى 

 .مستعملیها

ولم نتوقف عند السؤال عن تقلبات االنقطاع المتكررة لالتصال بالشبكة بل تعدینا  

ونقصد به  ؟حالة عدم وجود األنترنیت ماذا تفعل في: إلى أكثر من ذلك فكان السؤال

الحاالت التي تتعدى الشهر كأن ال یتم تسدید فاتورة االشتراك وكانت االجابات متقاربة مع 

سابقاتها من ملئ الفراغ الذي تتركه االنترنیت في الحیاة الیومیة للمبحوثین حیث تقول 

هد التلفاز او اتفرغ لبعض االمور إما مع االشغال المنزلیة وٕاما اشا: "19المبحوثة 

واخرج احیانا كما استعمل هاتفي النقال لسد بعض من الفراغ الذي یخلفه  ،الشخصیة

كانت هذه الحالة الوحیدة التي أجابت على هذا السؤال بحكم أنها مرت بهذه  "غیاب االنترنت
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س ما سیكون، حیث التجربة من قبل أما عن بقیة المبحوثین فكانت إجاباتهم مبنیة على أسا

ولكن هذا لن یسد كل الوقت الذي  Cyber Caféمقهى االنترنیت یرون بأنهم سیستعملون 

 .إلى النشاطات الیومیة بشكل تدریجي لذا سیعودن كانوا یمضونه متصلین بالشبكة

 

 

 خالصة المحور

 بفعل همبعض عن لینومنفص ینمنعزل األفراد داخل األسرة الواحدة أصبح 

 بانشغاالتهم االهتمامو ، االتصالیة بوسائله فیها فرد كل یختلي، الحدیثة االتصال تكنولوجیات

المكتبي واألخر في   فهذا یدردش عبر االنترنیت في الحاسوب غیر ال ومشاكلهم الشخصیة

الشخصي واألخرى في غرفة المعیشة بحاسبها الشخصي هي األخرى  هحاسبغرفته عبر 

ز المنتشرة تلفا أجهزة غرفته، دون أن نهمل بقیة الوسائل منواآلخر یتكلم في الهاتف في 

من طول االنفصال  الجماعیة بالقضایا االهتمام عندهم قلحیث  ،عبر مختلف الغرف

تقلص رقعة الحیاة االجتماعیة للفرد بحیث یهمل ك الجماعي الحس ونقص ،ونقص االحتكاك

 التفاعالت العائلیة به كالمشاركة فيانضمامه إلى الجماعات االجتماعیة الحقیقیة المحیطة 

، المسجد، األقارب وجماعة األصدقاءكالنوادي الترفیهیة واإلعراض عن الزیارات والخرجات و 

بل ووصل األمر إلى تجاهل أمور البیت وتراجع روح التعاون داخل األسرة لعدم التوفر 

l'indisponibilité.  

یة عامة واالنترنیت خاصة احتلت التكنولوجنطلق نستنتج أن الوسائل ومن هذا الم

من مكانة مهمة لدرجة أنها أصبحت ضروریة كما أنها كرست الفردانیة في األسرة الجزائریة 

خالل االستعمال المكثف لالنترنیت الذي ولد وضعیة غریبة تكمن في أن االنفتاح العالمي 

 La المنعزل باالتصالیقابله انعزال شخصي أو فردي أو بما یسمى بظاهرة 

communication solitaire. 
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 السیاق المنزلي لألنترنیت: ثالثالمحور ال 4-3

ت منذ الشروع في استعمالها في الفضاء العمومي في التسعینات من ینترنلقد أصبحت اال

وتحّول بالتالي انشغال اآلباء  ،ن، كأداة تكنولوجیة منزلیة جدیدةالقرن الماضي، تنافس التلفزیو 

إلى التأثیرات المحتملة  لفزیون على السلوك العام لألطفالوالمربین من التخوف من تأثیر الت

لذلك  .لهذه الوسیلة الوافدة المتوغلة بقوة خارقة وبسرعة فائقة في مختلف مناحي حیاة الناس

النترنیت كأحد عناصر األثاث ارتأینا أن نأخذ نظرة عن تصورات الفرد الجزائري لوسیلة ا

  ؟المنزلما هو تصورك العام لالنترنیت في : المنزلي وطرحنا السؤال التالي

" االنترنت قي المنزل ضروري ألنه یستعمل ألغراض متعددة: "14یقول المبحوث  

.. لنترنات فالدار، كیفها كیما التلفیزیون والوسائل األخرى: "20المبحوث حیث یفصل 

دیرها .. تجمعهم كامل وزید هي وین ما تحطها تفیدك قد ما تقدر تآذیكشایا هي 

تستمتع بیها، تقضي .. تقرى وتقري بیها.. فالكوزینة تصلح، دیرها في الصالة تصلح

شاملة عامة عن استخدامات كانت هذه إجابة  "تدیر واش تحب من بالصتك.. صوالحك

یها یسمح لها بتأدیة كل األدوار في المنزل االنترنیت كوسیلة منزلیة حیث أن طابع المرونة ف

وتؤكد  "هم شيءأنترنت شيء مهم في المنزل بل لصبحت أ": 13وتقول المبحوثة 

ضروري اكثر منه مستحب فالبد لكل اسرة على االقل التوفر على حاسب " :19المبحوثة 

رنا في عصر التطور .. حاجة ملیحة ومشي ملیحة: "02 تبرها المبحوثعوی "الي وانترنت

obligé 17وتقول المبحوثة  "..علیك تبغي الجدید وهي فیها جدید" :des fois نحط الـ 

pc  فالكوزینة ونشوف كاشrecette فأغلبیة االجابات كانت ترى بأنها  "ودرتها.. وندیرها

في حین أن بعض األولیاء یرون أنها تعمل على  ویمكن تكییفها مع الوسط العائلي ضروریة

ابقاء األبناء في المنزل بدل الشارع الذي أصبح مصدر خوف وقلق للوالدین حیث تقول 

خیر ما یروح للسیبار وما .. كي راه فالدار راه قدامي ما نخافش علیه: "18المبحوثة 

أحسن : "28األب البحوث وتوافقها كل أمهات العینة الرأي وهو رأي  "رفش شا راه یدیرنع
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وزیادة على هذا ما استعرضناه سابقا من استخدامات لالنترنیت من  "من خروجه للشارع

للمنزل كفضاء إلنتاج المحتوى ما من شأنه رد االعتبار ... تعلیم وتثقیف وترفیه وتواصل

أكثر من نترنیت المنزلي هو اال صبحألذلك،  .ومكان لتلقي العلم والمتعة والترفیه والمزاح

 .ضرورة

 

 االنترنیت والفردانیة واالنعزال 4-3-1

ركزنا في هذا المحور على كیفیة االستخدام ومن زاویة أوسع وأقرب للواقع  

أثناء التصفح وعلى مختلف الجوانب المحیطة بالفرد داخل السیاق المنزلي من 

للتقصي  تفاعالت مع بقیة األفراد واستجابة للمؤثرات الخارجیة وعامل التشویش

كما نسعى للكشف عما إذا شكلت االنترنیت خصوصیة  عن فردانیة المبحوثین

 .سریة على هذا االستخداملدي المستخدمین أم ال وعامل الرقابة األ

كیف تحس نفسك وأنت تستخدم األنترنیت في : "ومن هذا المنطلق طرحنا السؤال 

شعور نفسي في أثناء التصفح والذي للكشف عن ما تحققه االنترنیت من  في خطوة" المنزل؟

: 16والمتعة كالمبحوث " مرتاحة : "25كان في أوله ال یخرج عن الراحة كالمبحوثة 

: 10والمبحوث  "Alaise  ...libre: "19والحریة كالمبحوثة  "ترفیهمتعة و .. نورمال"

االبحار عبر  ت تجعل الفرد یشعر بمتعة وانبساط، نظرا إلمكانیةیالنترناف "الحریة المطلقة"

للتنوع واالستقاللیة واالنتقاء وحریة وٕاشباع رغباته ونظرا  حاجاته مختلف المواقع وتحقیق

الحدیث مع أشخاص من كل  مثل االختیار، أدى بالفرد إلى اختیار ما یهمه وینسى الباقي

قاتا یقضي أو أنحاء العالم وفي الوقت اآلني المتزامن، وهذا ما یجعله یستغرق في النقاشات و 

ونخص بالذكر الدردشة االلكترونیة بحجة أنها هي األكثر استخداما وتأخذ  دون أن یشعر،

كما أنها تتم في جو تفاعلي من شأنه أن یغني القسط األكبر من مدة استخدام االنترنیت 

 لجماعة واالنتماء األلفةو متعة والراحة فمن جهة الفرد یحس بال .الفرد عن جماعته المنزلیة
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وتكون  ینفصل عن المجتمع الحقیقي ویدخل في مجتمعات افتراضیة، ومن جهة شینالمدرد

هل تتكلم مع أفراد : ویتجلى ذلك في السؤال. حاالت انعزال واعیة خاصة لدى البالغین

أغلب اإلجابات كانت بعدم التكلم والتفرغ للتصفح والدردشة ألن  حیث عائلتك أثناء التصفح؟

سیتطلبان ذلك من المستخدم ألنه  العملیة تحتاج إلى وعي وتركیز ففعلي القراءة والكتابة

والدلیل على التركیز واالنتباه المسخرین لعملیة التصفح والدردشة یظهر في . سلوك واعي

تستخدم األنترنیت في المنزل تستجیب في الحین أم هل إذا تمت مناداتك وأنت : "السؤال

: 19أین أبدى المبحوثین ابتسامة تعبر عن حقیقة األمر حیث تقول المبحوثة  بعد تكرار؟

ویشترك الكل في هذا السلوك ولو لمرات معدودة والمهم " بعد تكرار الني اكون في عالم اخر"

ناك من یستعمل السّماعات ویرفع من أن هأنه حصل، وكما أشرنا سابقا في عادات التعرض 

 à fondندیر موسیقى .. ما نهدرش معاهم قاع: "15صوت الموسیقى كما یقول المبحوث 

أو شیئا مما یسمع وهو ما یزید من عزلة الفرد وابتعاده ما لم نقل خروجه  "وراني نكوناكتي

األطفال  -وضع السماعات –من السیاق المنزلي والبیئة المحیطة به ویترك في هذه العادة 

.. والو: "8المبحوثة  أحد األمهات حیث تقول والمراهقین وحتى الشباب وبشكل أكبر الذكور

بمعنى حتى تضطر إلى اللمس أو تربت  "حتا نجي ونخبطه) branché(یكون مبرونشي 

على كتفه أو ضربه من أجل لفت انتباهه، وتزید الحدة في أحیان أخرى عندما قد یسمع 

المستخدم أو المدردش السؤال لكنه ال یستوعبه حیث یجیب بغیر ما سئل لذلك طرحنا 

 à chaque : "9و 2 ینكما یصرح المبحوث" وهل أجبت یوما بغیر ما سئلت؟" : السؤال

fois " بأن هذا الفعل هو مصدر مناوشات مع أسرته  9المبحوث  ویضیفأي في كل مرة

ألن هذا األمر و " C'est pour ça que j' ai des ennuits tout les temps : "قائال

نعم واكثر من مرة، مثالاا عوضا عن قول أن المعكرونة  : "واقعة 19وارد تذكر المبحوثة 

ایضا بدال ان اجیب على سؤال ما . تشرب الماء أجبت وقلت أن االنترنت تشرب الماء

ر حنق األولیاء حیث یصرح هو ما یثیو " اقول نعم أو ال  دون أن تكون االجابة في محلها

قاع تدخل معاه في حوار ما غادیش یجاوبك .. ها تقول جثة هامدة: "4األب المبحوث 
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ویعكس هذا أن "  il n'est pas dans son assiette الجواب اللي انت راك تقارع منه

ي الحقیقي لیدخل عالمه المتصفح لالنترنیت یخرج من السیاق المنزلي والعالم الواقع

 .بالسلب وخاصة مع األولیاءاالفتراضي مما یعود على االتصال باآلخر في هذا السیاق 

هو نوع العالقة االجتماعیة التفاعلیة ودرجة " :فإذا كان اتصال الوالدین باألبناء 

ء حیث یشیر التماسك إلى الشعور باالنتماء والوال. التماسك بینهما وحجم  تواصلهما معا

واالستعداد لتعضید اآلخرین من األسرة، یتطلب تواصال جیدا بمهارة في التعبیر لآلخر 

واإلنصات إلیه كما تتطلب العالقة الجیدة تمضیة الوقت معا والرعایة والمتعة أي أن هناك 

عالقة إیجابیة بوجود تواصل ورجع صدى مناسب له أو  –نوعها : مستویین في العالقة

ویتطلب تواصال جیدا بمهارة في  "-تواصل وتفاعل كثیفین أو ضعیفین –وحجمها  -العكس

األول : التعبیر لآلخر واإلنصات إلیه فإنه في الحالة السابقة أنفا قد اختل على مستویین

على مستوى االنصات حیث لم یتعدى السمع مما یستلزم إعادة طرح السؤال والتكرار، والثاني 

استخدام االنترنیت ومنه . نه باعتبار اإلجابة لم تكن في محلهافي الرد بغیر ما كان متوقعا م

أثر سلبا في نوع العالقة األسریة بین اآلباء واألبناء وهي نقطة أخرى لالنترنیت على حساب 

عالقة اآلباء باألبناء مما من شأنه أن یزید من حدة الصراع بین الفئتین وتوسیع الفجوة 

 .بینهما

هل تشارك : "العالقة األسریة فتقصینا علیه بطرح السؤالأما على مستوى حجم  

فالظاهر والغالب أن المتصفح لالنترنیت " األعمال المنزلیة أم أنك تتفرغ لألنترنیت فقط؟

الذهني ألنه نشاط إضافة إلى االستعداد  یعمل على تفریغ وقت للعملیة التصفح أو الدردشة

نكونكتي : "3 االنترنیت حیث یقول المبحوثواعي لذلك فمجمل اإلجابات تتفرغ لتصفح 

direct 19وتضیف المبحوثة  "..بغاو یعیطو ما یعیطوش.. حتى واحد ما نتصنت له: 

هذا على سبیل  "اشارك في االعمال المنزلیة ولكن لیس كثیرااا والسبب انشغالي باالنترنت"

نركز هنا على اإلناث باعتبارهن أكثر انشغاال من الذكور داخل السیاق المنزلي  وقد. المدة
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 الملحق( ، تنظیف)05الملحق ( حیث قد یزاوجن بین فعلي األشغال المنزلیة من طبخ

لألنترنیت للدردشة أو كجهاز رادیو أو سواء باستخدامها وتصفح االنترنیت ... )06

وال یسع المقام إلى . كما هو مسار إلیة في المالحق وغیرها من االستخدامات... للمشاهدة

ذكر كل الحاالت لما تتسم به الحیاة العائلیة من التعقید والتنوع والتباین من أسرة ألسرة ولو 

أما لدى الذكور فالمشترك لدیهم أنهم تحتاجهم األسرة في قضاء بعض  .في نفس المجتمع

وعلیه كانت ... كالتوصیل والمساعدة في المنزلالحاجات من شراء مستلزمات أو تأدیة أدوار 

مهام تسند إلى األبناء بطلب من األولیاء اإلجابات باإلیجاب حیث یتخلل عملیة التصفح 

 des fois: "20تشكل نقطة صراع كقول المبحوث ولكن من شأنها هي األخرى أن 

وقد یدخل االبن في صراع   "یستحقوك تشریلهم، تعاونهم یحرمو علیك وبسیف علیك تهود

حتا كرهو مني وما راهمش .. خطرة ومانروحش 70نقولهم راني جاي : "16كالمبحوث 

تقوله نوض شرینا حاجة : "4ولنظرة أوسع نستشهد باآلباء حیث یقول المبحوث  "یرسلوني

بمعنى أنه یتجاهل األمر وعلیه رد " il fait le sourd oreil.. رانا مستحقینها ضرك

 أكثر للعالم االفتراضي االنتماء و باأللفة الفرد إحساس بمدىل هذا یكشف ویعبر عن الفع

حیث لدیه والء للبقاء على االنترنیت أكثر من االستجابة ألمر  األسرة األولیة الجماعة من

 ..نعم فغالبا ما أتكلم عن موضوع و هو في عالم اخر: "27وتثبت ذلك المبحوثة  والدیه

ومن ". كما أعمل على إعادته ولفت انتباهه: "وتضیف "لكن بدوووووون رد او رد فعل

التماسك یشیر إلى الشعور باالنتماء والوالء واالستعداد لتعضید اآلخرین من  "أن منطلق

تؤثر في درجة تماسك األسرة الجزائریة ولو بشكل طفیف  االنترنیت یمكن القول أن" األسرة

 .العالقة األسریةمنه على حجم و 

كما ذكرنا في  محور عادات االستخدام عن الفردانیة في التصفح وما یالزمها من و 

 لهؤالء االجتماعیة العزلة ظاهرة نشوء إلى االنترنیت مع الیومي التعاملب یؤديسمدة 
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 التفاعل محیط إلى والخالق الحي التفاعل دائرة من سینسحبون ینذال الشبكة مع المتعاملین

 .االنترنیت شبكة ابه تزخر التي االفتراضیة تمعاتلمجا في

ومن منظور أوسع داخل السیاق المنزلي كفضاء للتفاعالت الیومیة تنجم عنها  

.. مؤثرات من شأنها أن تثیر ضجة داخل النسق العائلي كالمشاجرات، استقبال الضیوف

وعلیه طرحنا السؤال  األسریة،اإلطار المعهود للسیرورة وغیرها من األحداث التي تخرج عن 

وتتباین الحاالت بین  "هل تتأثر بما یجري حولك من أحداث؟ أم أنك تندمج وتنعزل؟": التالي

مندمج وغیر مندمج ومنعزل وغیر منعزل ولكن ما یتفقون علیه هو أنهم كلهم مروا بحاالت 

 ،"وما عالبالیش تنوض الحرب: "6یقول المبحوث  اندماج مع ما یقومون به على االنترنیت

فبغض النظر على من لهم عادات االستماع بواسطة السماعات والتصفح في آن واحد ألن 

اندماجهم مفروغ منه فالبقیة تتكرر لدیهم هذه الحاالت االنعزالیة واإلحساس باالندماج واأللفة 

لمبحوث مع العالم االفتراضي عندما یتعلق بالتركیز مع تفضیالتهم على الشبكة حیث یقول ا

9" : ça dépond a quoi je suis branché"  نحس روحي : "2ویصرح المبحوث

ونجد هذا الشعور باالنتماء لدى األطفال بكثرة ألنهم یبدون تركیزا  "عایش في هداك العالم

كما أن أغلب استخداماتهم هي ألعاب الفیدیو على النت لذلك هم  ربما لعامل االنبهار أكثر

األكثر عرضة للعزلة كما أنهم غیر واعین بحالتهم وحتى المراهقین عكس الشباب فهم 

التأثر بما –نادراا مایحدث : "19بوضعیتهم وحالتهم حیث تقول المبحوثة مستخدمون واعون 

وأنا : "وتضیف في سیاق متصل" ي الواقعياندمج وانعزل تماااما عن عالم -بجري حولها

ومما الشك . ولمسناها لدى بقیة المبحوثین الشباب "واعیة بانعزالي و أني خارجة عن واقعي

فیه أن فعل االنعزال عن السیاق المنزلي وبقیة التفاعالت االجتماعیة داخله هو مكان 

ي الطابق العلوي مما الحاسوب حیث أن أغلبیة الحاالت تضع الحاسوب في غرفها وحتى ف

والسرحان العزلة الفیزیقیة بحكم مكان االتصال بالشبكة والعزلة المعنویة : یعزله على درجتین

 . االنترنیت الذهني واالندماج مع
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ما عالبالهش قاع بالمحیط : "8رؤیة بالنسبة لآلباء حیث تقول المبحوثة الونفس 

ال یتأثر ...نعم اكید اذا جلس امامها نسي كل شیئ  : "27وتضیف المبحوثة  "تاعه

فقد یجري ما یجري داخل المنزل من ضجة  لكنها ال  "بالعوامل الخارجة عن اطار االنترنت

 10راه قدا االنترنیت وتقوله یاولدي حبس : "4تلفت أدنى انتباه للمتصفح متحدثا المبحوث 

كي راه .. والو قاع ما یتأثرش.. یكملالزم ) .. یا بویا ها صبر: االبن یرد.. (دقایق

فالدار : "ویضیف .."وتضربه) تصرخ(مكونكتي راه في عالم آخر یاو لوكان تهدر وال تزقي 

وهذا أن دل على شيء إنما یدل  "وهللا وال عالباله un bruit énorme) الشارع(وال برا 

كن القول أن االنترنیت ومنه یم. على درجة االندماج والشعور باالنتماء للعالم االفتراضي

الشعور بالعزلة عن األسرة واأللفة تكرس الفردانیة وانعزال األفراد عن سیاقهم المنزلي وتدعم 

 .المحیط االفتراضي مع

ما هو احساسك بأنك حاضر في  :ولالستفسار عن هذا الشعور طرحنا هذا السؤال

 المنزل جسدیا وغائب عن واقعك المحیط بك؟

وجدنا من هم واعون على غرار اإلجابات التي كانت تتحاشى اإلجابة بقولهم شيء عادي 

الذي یصل لدول  يبقدر ما انا متصلة بالعالم الخارجي االفتراض: "19بحالتهم كالمبحوثة 

اخرى بقدر ما انا بعیدة عن اسرتي وعالمي الواقعي وهو شعور قریب لألسى او التذمر 

والتجاهل  احساس اخر خاصة لمكانة االنترنت عندي ال افكر كثیرا في وضعي هذا ... 

ویخالف  "ما شي ملیح: "17وتضیف المبحوثة   "فادیا لألحاسیس التي ذكرتها اوالت

فبالقدر الذي هو مزعج وغیر " Super bien: "الرأي بقولهما بجمالیته 22و 9المبحوثین 

مرغوب بالقدر الذي یحقق متعة ولذة لدى المتصفح ویجعله یندمج وكأنه حاضر على العالم 

  .االفتراضي
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 األنترنیت والتفاعل االجتماعي 4-3-2

من حیاته  بما أن استخدام االنترنیت كسلوك یومي یأخذ من وقت الفرد داخل األسرة حیزا

الیومیة فیقتطع من تفكیره وتفاعالته وبالتالي یؤثر في دوره االجتماعي داخل المنظومة 

ما هو تقییمك لدورك في األسرة؟ هل زاد تفاعلك أم : یلي لذلك سألنا مبحوثینا ما. األسریة

 قل؟ 

ساعات ال یجرؤ مبحوث على القول بأن تفاعله مع العائلة زاد بوجود االنترنیت وبمقدار ال

قل، قاع .. واه في میزك قل": 17تقول المبحوثة  حیثالتي كان یقضیها أمام الحاسوب 

 ..."ماما تنوضنيهذاك الوقت اللي نققعده عندها وما یأثرش علیا، خاطر حتى تجي 

دوري فعال ولي تاثیر خاص في االسرة اكید قل لضیق الوقت " :19وتضیف المبحوثة 

فالحجم الزمني المخصص  "تفاعلي معهم في غالب الوقتالذي اخصصه ألسرتي وعدم 

: 8قات  العائلیة ویقول المبحوث للتصفح هو على حساب أعمال أخرى من بینها العال

ولكن هذه الحالة تشغلها عوامل خارجة عن  "دوري فعال وناشط فالدر، والتفاعل زاد بزاف"

ده ومنه توسعت تفاعالته االنترنیت حیث لم یصبح یستخدم االنترنیت كسابق عه نطاق

 .االجتماعیة على حساب الوقت الذي كان یقضیه على االنترنیت

وأحد العوامل التي تترك الفرد یحافظ على تفاعالته مع أسرته هو وقت االستخدام حیث 

والفترة اللیلیة تقل فیها الحركیة داخل األسرة مما یتیح للفرد االتصال بالشبكة  الظهیرةأن فترة 

 .دون المساس بالوقت المخصص ألسرته

ولآلباء ما یقولونه في هذا الصدد، حیث یجمعون على أن االنترنیت قلصت من 

ات داتهم هاذي لنترن: "18تفاعالت أبنائهم ومشاركاتهم االجتماعیة حیث تصرح المبحوثة 

و عدم المشاركة . عدم القیام باشغال البیت: "27وتضیف المبحوثة  "وبعدتهم على العایلة

فمثل هذه االعمال والنشاطات االجتماعیة هي مؤشرات على حجم  "...في الزیارات العائلیة 

 .درجة اجتماعیتهالرقعة االجتماعیة للفرد و 
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ومرة أخرى تعمل . یة حجما ونوعاتؤثر االنترنیت على الفرد من حیث تفاعالته االجتماع

على تكریس الفردانیة من خالل تقلیص الرقعة االجتماعیة للفرد داخل األسرة بشكل مركز 

 .والعائلة بشكل موسع

 

 األنترنیت عن قصص 4-3-3

سابقا قصصا سببها االنشغال بمشاهدة التلفزیون وكانت عبرا ودروسا تعكس  سمعنا 

واقعا اجتماعیا مفاده االرتباط بالوسیلة، وبالمقابل خلفت االنترنیت هي األخرى وقائع 

 :وقصص ألفراد العینة نذكر منها

 .احتراق االكل -

 .المتحانل الوصول متأخرا -

 .وحتى صالة الجمعة الجماعة في المسجد تضییع صلوات -

 .سیقوم به على االنترنیتفیما  أثناء الصالة التفكیر -

 .مشاجرات مع الوالدین واالخوة -

 .عدم القیام بصلة الرحم -

 .ترك الباب مفتوحا لدرجة أنه لم یعلم بخروج األهل من المنزل -

إذن جزء یسیر من مشاكل شخصیة وعائلیة سببتها االنترنیت تكشف عن خطورة  هي

 .االنشغال بها وما یمكن حدوثه إذا ما لم یتم التعامل معها بعقالنیة وحسن التصرف
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 األنترنیت بین الرقابة والخصوصیة 4-3-4

حیث یدرك  دور األسرة یتمثل في الحمایة أي مرافقة األطفال عند دخولهم االنترنیت

یكونوا   les parentsاالنترنیت لیق : "أهمیة رقابة األبناء حیث یقول 4االب المبحوث 

خاصة الشبكة  التكنولوجیا ألن ،"یلیق یكونوا مع والدهم واقفین à chevalمع والدهم 

تسمح لألطفال بالوصول إلى الكثیر من المعلومات والمصادر التعلیمیة  العنكبوتیة

والضروریة، ورغم ذلك فإن اآلباء یواجهون صعوبات كبیرة فى فرض الرقابة على ما یراه 

ت، وعلى االتصاالت التي یقومون بها والمعلومات التي یقومون یاألطفال عبر اإلنترن

 :كشف عما یلي ستخداماتك من قبل والدیك؟هل تتم مراقبة ا: وسؤالنا .بمشاركتها

هناك رقابة علیهم من قبل كال الوالدین حیث تتم بشكل غیر  :والمراهقین األطفال 

: 8مباشر من خالل المرور ألخذ نظرة على ما هو على الشاشة حیث تقول األم المبحوثة 

الجلوس بجانب كفي بعض األحیان  أو مباشرة "خطراتش نضرب طلة علیه شا راه یدیر"

نجمع حداه ": 18الطفل ومحاورته عما یفعل وما یتلقاه من مضامین إذ تقول المبحوثة 

: 4ویضیف األب المبحوث  "بصح مشي دایمن.. ، معا من راه یهدرونسقسیه شا راه یدیر

راه مكونكتي في قرایا، في .. اللي راه فیه contexteشا هو .. de loinنراقبهم "

donnéesفعامل الرقابة موجود لكنه ، )"العالقات الحمیمیة(مكونكتي في الشكیل  ، وال راه

األطفال في النهایة لیسوا سوى فلیس بالدرجة التي ال تسمح للطفل بالدخول في مواقع مضرة 

أطفاال، ال یمكنهم سنهم ومستوى تجاربهم الذاتیة من التنبه إلى األمر، طالما أنهم یجدون في 

ًقا من خالل التراسل عن طریق البرید اإللكتروني، والتخاطب مع ت متعة وتشوییاإلنترن

الستكشاف والبحث الذي یوفره غرف التخاطب، كما یبتهجون أیضا ل اآلخرین باستخدام

من یتحدثون إلیه كقول ت بكل حریة وسهولة، لكنهم في الحقیقة یجهلون هویة یاإلنترن

نهدر قد ما نطیق .. ما نعرفهمشو .. بزاف  des amisفالسكایب عندي :" 24المبحوث 

طفال ة الرقابة المفروضة على األسنة ومنه مهما تكن درج 11فل عمره هذا ط" la camوبـ 

ألن ترك األبناء بمفردهم إلجراء الدردشات المصورة مع  ،سیجدون نافذة یتسربون منها
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ویتأثرون  تتبعون خطواتهمیأصدقائهم أو معارفهم  الحدیث مع أشخاص آخرین یجعل منهم  

زیادة على ذلك اإلدمان على األلعاب اإللكترونیة  .بهم، واألمر أشبه بترك الطفل مع الغرباء

التنافس ، ومدى تأثیرها على نمو الطفل، حیث تدفع بالكثیر من األطفال إلى استخدام العنف

ناهیك الخاطئ والدخول في عالم الخیال والوحدة، مما ینعكس على بناء شخصیة الطفل، 

أن هذه األلعاب تجعل من الطفل أكثر أنانیة وانطوائیة وغیر قادر على اكتساب آلیات  عن

 .التفاعل مع اآلخرین

مــن ناحیــة ومنــه فــإن االنترنیــت أكســبت األطفــال اســتقاللیة فــي التصــفح وحریــة فــي االختیــار 

 فـي المضامین مما من شأنه تشكیل استقاللیة مبكرة وخلق خصوصیات وأسرار لدیه ال یرغب

یجـــب اتخـــاذ احتیاطـــات للحـــد مـــن المخـــاطر التـــي لـــذا  .والدیـــه علیهـــا وٕاطـــالع االفصـــاح عنهـــا

یمكــن أن یتعــرض لهــا األطفــال فــي شــبكة االنترنیــت منهــا فــتح الحــوار مــع األطفــال، الحــدیث 

واإلصغاء إلیهم ، السعي لفهم ما یبحث عنـه الطفـل  أو یتجـاوب معـه  فـي االنترنیـت ومعرفـة 

 .یلجأ الیها األطفال أكثر ونوعیة الخدمات التي یبحث عنهاالخدمات التي 

عدم ترك بوهنا علینا دق ناقوس الخطر وتوعیة اآلباء واألمهات بتكثیف الرقابة وبشدة 

خاصة  ،استخدام االنترنیت األطفال لوحدهم ومرافقتهم وتوضیح المخاطر الناجمة عن

وضع جهاز الحاسوب في مكان مفتوح یسمح ، مع كترونیةللعاب االاألالدردشة اإللكترونیة و 

وتوجیههم وترشید استخدامهم لهذه الوسیلة التي بقدر ما تدر من  ،برؤیة ما على الشاشة

أن جهل األبوین باستخدام الوسیلة وتفوق األبناء في حسن  إال .منافع بقدر ما تضر

وهو ما  ى أبنائهمعل الرقابة اآلباء واألبناء مما یصعب عملیةا یشكل فجوة بین استخدمه

ماذابینا هذو اللي اختارعو هذا : "8تقول المبحوثة  یخلق تملص من المسؤولیة هذه إذ

عن ترشید استعمال  7األب المبحوث  یقولو  "الجهاز یدیرو حلول خاصة لألصفال الصغار

إال كان المسؤولین المعنییین باألمر یاك هما یعرفو .. خالص، ما تقدرش ترشدهم: "االبناء

 ."مالح des programmesهذي المواقع؟ ینجمو یغیرو ویدیوا 
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ففي  ،وفي هذا الصدد تعمل الحكومة الجزائریة على انشاء برمجیة للرقابة األسریة 

م وجود ضوابط وقوانین تكبحها عالم االنترنیت توجد صعوبة فرض الرقابة على مواقعها لعد

ومن حیث أضحت هذه الشبكة . نظرا لغیاب ما یسمى بعنصر العقالنیة في التسییر من جهة

تحمل في طیاتها مواقع وصفحات تهندس لألجیال عامة والجزائریة خاصة السیما فئة 

رضة المراهقین كونها مرحلة عمریة تتمیز بالعنفوان یصعب التحكم فیها یجعلها األكثر ع

حطم هویتها كمواقع الجریمة ر االنفصالیة عن الذات األصالیة وتلمواقع تعزز مظاه

 .االلكترونیة على رأسها المواقع االباحیة

 :نقلناه عن جریدة المستقبل العربيوالمقال الصحفي 

 اتصاالت الجزائر تطلق حال للرقابة على اإلنترنت من قبل األولیاء - الجزائر "

التي أعلن عنها الرئیس المدیر العام لمجمع اتصاالت الجزائر أزواو مهمل، لقیت العملیة 

والمزمع إطالقها خالل شهر أوت المقبل استحسانا كبیرا خاصة من اولیاء التالمیذ، والذین 

اعتبروه حال ناجعا للرقابة من األسریة على الشبكة العنكبوتیة، كما یسمح لألطفال باإلبحار 

االنترنت، حیث سیمكن للوالدین باختیار المواقع التي یرغبون في بكل أمان على شبكة 

 .إیقافها مثل األلعاب على الخط والمواقع الخاصة بالكبار والمسیئة والعنیفة

أوت المقبل في  15ومن المرتقب أن سیسوق حل الرقابة من قبل األولیاء ابتداء من یوم 

ر، وحسب مصممیها فان تركیب هذه شكل برمجیة تحمل من موقع أنترنت اتصاالت الجزائ

 1 ".البرمجیة یكون سهال ومسیرا ومحمیا بكلمة سر ویشتغل في لغات عدیدة

                                                           
1

19:29على الساعة   11/06/2013: زیارة یوم  

http://www.elmustakbal.com/News/17399/%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%

D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 
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: 18أما على صعید المدة، فهي كذلك أحد اهتمامات الوالدین حیث تقول المبحوثة  

 "ما نبریهمش یقعدو بزاف في لنترنات على خاطرش تضرهم في صحتهم وعینیهم"

: 4ویضیف المبحوث  "ساعة نجیهم نقولهم صاي بركاكم یكفيساعة على : "وتضیف

: إذا الولد یقرى une methode de travailملیح،  programmeلنترنات الزملها "

أو اقتراح جدول  "le week-end de tel heur à tel heur; pas plusنعطیكم 

الساعة الرابعة مساء تحدد فیه األوقات والمدة الیومیة المحددة بساعة واحدة مابین  زمني

)16h ( والخامسة مساء)17h  ( أو الخامسة والنصف)17:30h ( وینصح بتجنب فترتي ما

هذا ما یجب . ألن فیهما تضعف الرقابة النشغال الولدین بالراحة أو النوم بعد الظهیرة واللیل

 سنة 13و 11بین  وجدنا أطفاال فیختلف تماما إذأن یكون، أما ما هو كائن ومعیش 

ساعات یومیا على جمیع فترات الیوم تصل حتى أوقات متأخرة من  07یتجاوزون السبع 

 حتى الساعة الثامنة سنة عن استخدام االنترنیت 11ذو  24المبحوث  حیث یتوقف ،اللیل

 22لیال والمبحوث  11 حتى الساعة الحادیة عشر سنة 14ذو   17لیال، والمبحوث  08

تهاون اآلباء في تحدید المدة تساهل و مما یعكس . لیال 02 حتى الساعة الثانیة سنة 13ذو 

ما طقنالهمش : "ولما سألنا آباءهم أجابوا إجابة واحدة. والوقت وٕارغام األبناء على التوقف

لیعبروا مرة أخرى عن عجز في التنشئة االجتماعیة  "عیینا معاهم وما راهمش یساعفوا... 

 .السیاق المنزليلألبناء في ظل وجود متغیر االنترنیت ب

ألبناء خاصة األطفال أو ما یطلق علیهم بجیل اإلبهام تربیة افهذا العجز في  

التنشئة في ظل وجود وسیلة االنترنیت في المنزل یعبر عن وجود اختالل في هذه وظیفة 

، ومنه االنترنیت تشكل رهان جدید وسط التي تعتبر الوظیفة األساسیة لألسرةاالجتماعیة 

 .األسریة مما سیغیر من مالمحهاالعالقات 

یعني توقفها في األسرة الجزائریة، كلما زاد السن قلت الرقابة، ولكن ال  :الشباب 

ا تحت زالو  فكذلك مبحوثینا الشباب تتم مراقبة استخدامهم لالنترنیت في المنزل بحكم أنهم ما
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، ولو لكبر سنهم إال أن وهم جزء من األسرة بالتالي لیسوا مستقلین تماما عنها وصایة آبائهم

هذه المراقبة تتم على مستوى المدة التي یقضونها على الحاسوب كما تصرح األم المبحوثة 

خوفا علیهم من تدهور  "الاا راهم كبار، فقط ما یخص أوقات ومدة االستخدام : "27

تضرهم في عینهم بهذوك األشعة، ظهرهم من كثرة القعاد، ": 4صحتهم یقول المبحوث 

فهذا یعكس إدراك اآلباء  "وما یحسوش بیه ضرك بصح كي یكبروا ینضروا.. مخهم

حیث نرى أن هذا اإلعراض . للتأثیرات الصحیة لالستخدام الحاسوب عامة واالنترنیت خاصة

ه یجب احترام هده عن مراقبة المحتوى یعتبر مساس بخصوصیة الشاب داخل األسرة ومن

یفتح ما نترنیت والتي تعتبر أحد أسرار الفرد وهو ن استخدام االعلة الخصوصیة المتشك

والتنشئة االجتماعیة  المجال للثقة المغروسة في األبناء والرقابة الذاتیة التي مصدرها التربیة

 .لألبناء

لم تتوقف االنترنیت عند هذا الحد من التأثیر في العالقات األسریة بل تعدت إلى  

التي یفترض أن تبني المنظومة المعرفیة لألبناء وهذا تعویض اآلباء من حیث المعلومات 

نوع من االستقاللیة حیث كان معهودا أن االبن یسأل أبویه ویستفسر عن ما یجول بخاطره 

وداخله ویشاركهما تجاربه إال أن مع دخول االنترنیت أصبحت هي األب واألم في االستفسار 

ر لألسف في نفسیة اآلباء حیث یصرح األب والتساؤل عن األشیاء والتجارب الحیاتیة مما أث

: 27وتضیف األم المبحوثة  "وهذاك التواصل l'ambianceما بقاتش هذیك : "7المبحوث 

 ."غیر االنترنت.. تقول قاع ما راناش في الصورة.. ما یسقسوناش قاع"
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 خالصة المحور

حیث یطمئن اآلباء ببقاء أبنائهم في المنزل  نترنیت المنزلي هو أكثر من ضرورةاال أصبح

وفي ... كفضاء إلنتاج المحتوى ومكان لتلقي العلم والمتعة والترفیه والمزاح لهورد االعتبار 

وأحدث عجزا في التنشئة  رهان جدید وسط العالقات األسریة غیر من مالمحهاالمقابل ك

األسریة في درجة تماسك األسرة الجزائریة على حجم العالقة حیث أثر  .االجتماعیة لألبناء

مما من شأنه أن یزید من حدة الصراع بین فئتي اآلباء واألبناء وتوسیع  وحمیمیتها هاونوع

الشعور بالعزلة عن كرس الفردانیة وانعزال األفراد عن سیاقهم المنزلي وتدعم و  ،الفجوة بینهما

یص الرقعة االجتماعیة للفرد داخل المحیط االفتراضي من خالل تقل األسرة واأللفة مع

كما أن االنشغال بها یسبب مشاكل شخصیة وعائلیة  ،وتوسیعها في العالم االفتراضي األسرة

 . األطفال لدى خصوصیات مبكرةو تشكیل استقاللیة و 
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 تمهید       

 فیه تناولنا يذال السابق لالفص خالل من الدراسة هذه تأطیر حاولنا ما بعد       

 .الجزائریة األسرة الى التطرق التالي الفصل في سنحاول ،االنترنیت

 حالیا، الجزائري وبالمجتمع الجزائریة ألسرةاب الخاصة الدراسات نقص الى االشارة بنا تجدر و

 .االستقالل بعد الجزائریة األسرة تخص كانت المتوفرة فالدراسات

تعتبر األسرة من أهم المؤسسات االجتماعیة والتربویة المسؤولة عن تزوید الجیل            

الجدید بالتربیة والتعلیم واكتساب الخبرات والمهارات والمؤهالت العلمیة والتقنیة التي هي 

لذا نجد أن األسرة تسعى من  السبیل الوحید لنهوض المجتمعات المعاصرة ورقیها وتقدمها،

أجل زرع الخصال القیمة والسلوكیة االیجابیة عند األحداث والمراهقین والشباب، ورعایتهم من 

كل الجوانب، ومن أجل اكتساب أسس ومبادئ ومقومات الثقافة والتربیة والتعلیم لكي یكونوا 

  .المجاالتقادرین على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع وتطویره في كافة 

 منها، البنیویة سواء المستویات كل في األخیرة السنوات في كثیرة تحوالت األسرة عرفت ولقد

 .األفراد بین العالقة یخص فیما أو

التعریف  لىإ تعرضال خالل من الجزائریة األسرة الى التطرق سنحاول الفصل هذا وفي

 العالقات تحدید األخیر في و ،هاأفراد ودور ضعیةفو  الجزائریة األسرة خصائص باألسرة ثم

 .الجزائریة األسرة في األساسیة
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 األسرة تعریف -1

 بین تخلط انهأل نظرا اإلنسانیة، األسرة تعریف في جمة صعوبات العلماء تواجه

 الجنسي، النشاط بتنظیم هنا األمر ویتعلق البشر، جمیع فیها یشترك عامة، بیولوجیة عناصر

 المكان عبر فیها یختلفون ثقافیة اجتماعیة أخرى وعناصر البشري النوع وحفظ التكاثر

 بین القائمة العالقات طبیعة لألسرة، االجتماعي التنظیم شكل .الزواج نظام وهي والزمان

 التي الشخصیة الوظائف وماهیة داخلها، اجتماعیة أدوارا تشكل التي الشخصیات مختلف

 .اجتماعیة مؤسسة بوصفها تمارسها التي تمعیةلمجا والوظائف ألفرادها، األسرة تؤدیها

 

 جماعة انهأ " :یلي كما األسرة  (KINGGSLEY Davis) دیفز كینكزلي عرف ولقد

 1"متماسكة واجتماعیة دمویة روابط تربطهم األفراد من

 على فعرفاها (E.W BURGESS.H & H.J. LOOCKE) ولوك بیرجس أما

 واحدة، معیشة ویعیشون والتبني، والدم الزواج بروابط یرتبطون األشخاص من جماعة انهأ"

 ثقافة ویشكلون واألخت  واألخ األم والزوجة، الزوج أدوار حدود في اآلخر مع كل ویتفاعلون

 2"ومشتركة واحدة

 االجتماعي التفاعل ظاهرة على أساسي بشكل یركز األخیر، التعریف هذا أن نجد

 الجوهریة الفروقي یراع لم أنه أهمها انتقادات، عدة له وجهت ولقد .األسرة داخل

 .األسرة تنظیم في البشریة تمعاتلمجا بین البینة واالختالفات

 – تمعاتلمجا بعض في تتطلب قد والتبني، والدم الزواج روابط ذكرها، التي الروابط أن كما

 من وقبوال اعترافا -اإلنجاب عملیة في للرجل البیولوجي الدور تجهل التي تلك خاصة

    .الرمزیة والطقوس المراسیم بعض أداء یصاحبه قد تمع،لمجا

                                                           

 .9، ص 1981، 2دار الطلیعة، بیروت، ط الزواج،  و القرابة و العائلة ،الحسن محمد احسان 1
، 1ط مصر، القاهرة، النهضة، مكتبةوالحضریة،  الریفیة األسرة قیم بعض تغییر في الدیني االعالم دور عمر، محمد 2

 .242ص  ،1984
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 الذي ،)تعریف كینكزلي (األول التعریف من أحسن المختصین نظر في التعریف هذا ویعتبر

 كاملة، بحقوق التبني، وتمتعهم طریق عن األسرة إلى األفراد بعض انضمام إمكانیة تجاهل

 .تمعات األوروبیةلمجا مثل تمعات،لمجا بعض في دمویة رابطة وجود دون

  :قائال األسرة فعرف  (EMILIO Williams)ولیلیامز ایمیلو أما

 مع یعیشون زواجیا الرجال، من عددا أو رجال تشمل التي االجتماعیة المؤسسة هي األسرة "

 1 "الخدم وكذلك آخرین  وأقارب األحیاء الخلف ومعهم النساء، من عددا أو امرأة

 الجمعي، الزواج :الممكنة الزواج أنواع لحصر الباحث أمام واسعا اللمجا یفسح التعریف فهذا

 األسري التنظیم وأشكال األحادي، الزواج وأخیرا الزوجات، تعدد نظام األزواج، تعدد نظام

 التنظیم أشكال على بخاصة یركز فهو .وتنهض علیها المتعددة الزواج أنماط مع تتوافق التي

 بین تقع التي االجتماعي التفاعل صور وكذا األسرة، ابهتقوم  التي الوظائف ویغفل األسري،

 .أفرادها

 بمكان تتمیز اجتماعیة، جماعة هي " :یلي كما األسرة فیعرف  (MURDOK)میردوك  أما

 األقل على من أعضائها اثنین بین ویوجد تكاثریة، ووظیفة اقتصادي وتعاون مشترك، إقامة

 بالغة، وأنثى بالغ من ذكر األقل على األسرة وتتكون تمع،لمجا ابه یعترف جنسیة عالقة

 2 "التبني طریق عن أو نسلمها من كان سواء وطفل

 وهي أال األساسیة، الوظائف الحدى االجتماعیة األهمیة على ركز وٕان التعریف فهذا

 .األسرة في الكامنة واالجتماعیة الثقافیة السمات یذكر لم فهو التكاثریة، الجنسیة الوظیفة

 یمكن لألسرة، واألنثروبولوجیا االجتماع علماء قدمها التي التعاریف هذه ضوء وفي

 فكل الجمیع، علیه یتفق لألسرة، تعریف وضع االجتماعي الباحث على یصعب أنه القول

                                                           

1
 .10 والزواج، مرجع سبق ذكره، ص والقرابة العائلة ،الحسن محمد احسان 

 .165، ص 1971لبنان،  العربیة، بیروت، النهضة دار الثقافیة، األنثروبولوجیا عاطف، وصفي 2
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 سواء واستمرارها، األسرة نشوء في غیرها من أهم تبدو التي الجوانب بعض على یركز تعریف

 .الخ...االجتماعي التفاعل الوظائف، التنظیم، كانت

 عالمي، انتشار ذو اجتماعي ونظام أساسیة، اجتماعیة مؤسسة هي األسرة أن القول ویمكننا

 هذه وتعدیل توجیه في الثقافة وتتدخل ضروریة، بیولوجیة عناصر على وجوده في یعتمد

 .وتحوالته وظروفه تمعلمجا طبیعة یناسب بما العوامل

 یظهر االختالف هذا فإن األسرة، ماهیة تعریف في العلماء بین واضحا االختالف كان وٕاذا

 األنثروبولوجیا، رأسها وعلى األسرة، دراسة في تشترك التي االجتماعیة العلوم بین كذلك جلیا

 العلوم هذه ألن ،)السكان علم( والدیموغرافیا )األسري االجتماع علم (وبخاصة االجتماع علم

  .االجتماعیة الوحدة هذه  إلى منها تنظر زاویة منها كل تتبنى

 الوحدة أي والنسب، الزواج بواسطة بینهم فیما یرتبطون األشخاص من مجموعة فهي

 اإلطار هو وهذا القرابة بمصطلح غالبا عنها التعبیر یكون وهنا ، (La Parenté)القرابیة

 .األسرة ودراسة تعریف في األنثروبولوجیا علیه ترتكز الذي العام

 ویضمن تمع،لمجا داخل بنائیة وحدة تكون اجتماعیة جماعة أي مترلیة، جماعة وهي

 بین القائمة االجتماعي التفاعل وأشكال تمع،لمجوا للفرد تؤدیها التي الوظائف استمرارها

 بمصطلح عنها التعبیر یكون وهنا تمع،لمجا یحددها اجتماعیة أدوارا یشغلون الذین أفرادها

 األسرة اجتماع علم مجال هو وهذا  (Le Groupe Domestique) المترلیة الجماعة

 .بامتیاز
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 الجزائریة األسرة خصائص  -2

 عن عامة تخرج ال بخصائص تتمیز إسالمیة، عربیة أسرة باعتبارها الجزائریة األسرة إن

 الدینیة التعالیم على أساسا قائم الجزائریة األسرة بناء أن ذلك  .اإلسالمي العربي الطابع

 العالقات وتهیكل األسرة، إطار في الفرد وضعیة تحدد التي والروحیة، األخالقیة والقیم

 .ما حد إلى األفراد بین االجتماعیة

 التاریخي للجانب فان الجزائریة األسرة یمیز الذي اإلسالمي العربي الطابع إلى وباإلضافة

 إلى .ككل والمجتمع األسرة بناء تغییر في أثرا االستعماریة الفترة خالل الجزائر عاشته وما

 في عمیقة وتطورات تحوالت أحدث التي والثقافیة واالقتصادیة االجتماعیة، التغیرات جانب

 .األفراد بین ما العالقات نظام وفي وبنیتها، األسرة حجم

 :التالیة بالخصائص الجزائریة األسرة تتمیز عموما و

 أبویة الجزائریة األسرة 2-1

 أمور فیها وینظم العائلیة للجماعة الروحي القائد هو فیها فاألب أبویة، الجزائریة األسرة إن

 الجماعة تماسك على حفاظ بال له تسمح خاصة مرتبة وله .الجماعي التراث تسییر

 1.محكم نظام بواسطة وغالبا ،المنزلیة

  

 هذا و المقرر، التنظیم تسییر على یسیطر حتى المراقب دور تلعب األبویة فالسلطة

 أو فاألب الجد، أو األب سلطة تحت األسرة أفراد ویعیش  .األبویة السلطة على قائم التنظیم

 لألب تكون إذ .له والخضوع احترامه یجب بحیث السلطة، صاحب أو الرئیس هو الجد

 شاء متى یزوجهم الذین أوالده وعلى زوجته على األسرة، أفراد باقي على المطلقة السلطة

 .ذلك

                                                           

الجامعیة،  المطبوعات دیوان ،أحمد دمري :تر الحدیثة، والخصائص التطور الجزائریة العائلة بوتفنوشات، مصطفى 1

 .77ص  ،1984الجزائر، 
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 أوالده كان إذا األكبر أخیه إلى بل األكبر، ولده إلى السلطة انتقلت مات ما إذا و

 1.صغارا مازالوا

، األسرة أفراد بها یلتزم وتقالید وعادات، لقواعد، خاضعة األسرة ببقاء التنظیم هذا ویسمح 

 بضبط المتصلة للعائلة، االجتماعیة الشؤون على باإلشراف یقوم العائلة رب بصفته واألب

 مسؤول النظریة، الناحیة من فهو األخرى، العالقات وبین المختلفة، مكوناتها بین العالقات

 والعمل بینهم، العمل وتقسیم  االجتماعي، سلوكهم مراقبة و اجتماعیا، األوالد تدریب عن

 2.تزویجهم على

 

 :موسعة الجزائریة األسرة 2-2

 )نوویة ( زواجیة عائالت عدة أحضانها في تعیش حیث موسعة الجزائریة األسرة إن

3.البدو  عند الكبرى والخیمة الحضر، عند الكبرى الدار واحد، سقف وتحت
 

 

 ال فالفرد .أفراده بین االجتماعیة العالقات ونوعیة بازدیاد األسري النمط هذا ویتمیز  

 العالقات من كبیرة بشبكة األفراد هؤالء مع یرتبط وٕانما فحسب، األفراد من كبیر بعدد یرتبط

 .األسرة في فردین أي بین االجتماعیة العالقات في ضعف من علیه یترتب مما االجتماعیة،

 األفراد لرؤیة أكثر فرص من التقارب هذا یتیح ومما أفراده، بین المكاني بالتقارب تتمیز كما

 األفراد مراقبة األكبر واألخ واألم، كاألب، األسرة في معینین ألفراد ویسهل البعض، بعضهم

 القیم عن خروج أو سلوكي، انحراف أي على ومحاسبتهم سلوكهم، ومالحظة اآلخرین،

4.األسرة بها تلتزم التي االجتماعیة
  

                                                           
1
 VANDEVELD Hélène, Les femmes algeriennes, Ed. opu, Alger, 1971.p197. 

ط  ،بیروت، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع القروي، المجتمع في ياالجتماع التغییر، غیث عاطف محمد 2

  .230 ، ص1967 ،1
  .37 سبق ذكره، ص الحدیثة، مرجع والخصائص التطور الجزائریة العائلة بوتفنوشات، مصطفى 3
 .22، ص 1986الجامعیة،الجزائر  المطبوعات دیوان الجزائري، المجتمع في الطالق مشكلة ، كسال مسعودة 4
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 هذا وینتشر واجتماعیة، اقتصادیة وحدة یمثل ،"العیلة" أي األسر، من النمط وهذا 

 الذكور وأبنائه زوجاته، أو وزوجته الجد من كل "العیلة" وتضم األریاف، في خاصة النموذج

   .وأحفاده  أرامل، أو مطلقات أو عوانس كن إذا وبناته وزوجاتهم،

 النموذج هذا یعد ولم. االستعمار فترة خالل الجزائر في سائدا األسر من النمط هذا كان ولقد

 في لألسرة الحقیقي النموذج عن یعبر یعد ولم الجزائر، في العصریة الحیاة مع یتوافق

 البعض عقلیة على األسر من النمط هذا یمارسه یزال ال الذي الضغط فرغم الحدیثة، الجزائر

 1 .الجدید الجیل طرف من یرفض ما غالبا لكنه

 تضم األسرة زالت ما الجزائري المجتمع في حدثت التي التغیرات كل من وبالرغم أنه إال 

 األسرة ألن خاصة ولكن السكن أزمة بسبب فقط لیس وهذا المتزوجین، خاصة األوالد

 مطلقا، فیه مرغوب غیر أمرا الزواج عند عنها األبناء انفصال في ترى تزال ال الجزائریة

  2.األبناء  جیل و األباء جیل بین ا كبیر صراعا یسبب الذي الشيء

 أحد وانضمام األبناء لكبر نتیجة عائلة إلى تتحول قد الجزائریة األسرة فان ذلك على بناءا و

 أو بسیطة الجزائریة األسرة كون في استقرار جود و عدم نالحظ بالتالي و إلیها، األقارب

 .عائلة

 نوویة أسرة وال خالصة، ممتدة أسرة توجد ال بأنه االجتماعیة الدراسات من الكثیر أثبتت ولقد

 وجودهما درجة في االختالف مع الواحدة، االجتماعیة البیئة في معا توجدان ٕانماو  خالصة،

 لألسر الدقیقة المالحظة أیضا تأكده الذي الشيء .أخرى إلى اجتماعیة بیئة من

 وخصائص الممتدة األسرة خصائص بین تجمع الجزائریة الحضریة فاألسرة. والمجتمعات

 .الوقت نفس في النوویة األسرة

 الجزائري الحضري المجتمع تغادر بدأت قد الممتدة األسرة أن من الرغم على نإذ

                                                           
1
 J.P.DUNARD et H.TENGOUR : L’algerie et ses populations, Ed. complex paris, 1982, p189 . 

 ص، 1993 ، 21990 :العدد ، (1994 .1980)بین ما الجزائریة األسرة مفهوم االجتماع، علم مجلة كسال، مسعودة 2
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 على كبیرا ضغطا تمارس زالت ما الممتدة األسرة أن إال النوویة، األسرة وتظهر تدریجیا

 بشكلها وحتى التقلیدیة وظائفها من بكثیر تحتفظ مازالت أنها كما .األفراد واتجاهات سلوكات

 .الممتد

 األسرة في األفراد دور و ضعیةو  3

 النسق في القرابیة، الجماعة أو األسرة، أو الشخص یشغله الذي المركز أو الوضع إن

 ومدى طبیعة، ذلك في بما األخرى السلوك وأنواع والواجبات، الحقوق :یحدد قد االجتماعي

 1مختلفة مكانات لهم آخرین بأشخاص العالقة

 للمكانة، محدد بوضع ویرتبط والواجبات، الحقوق بعض حول یتركز نموذج فهو الدور أما

 طریق عن موقف أي في الشخص دور ویتحدد. معین اجتماعي موقف أو جماعة داخل

 2.نفسه الشخص یعتنقها كما اآلخرون، یعتنقها التي التوقعات من ة مجموع

 بهدف معین، قیمي نسق ظل في لألدوار، واضح تحدید على تقوم التقلیدیة، العائلة وكانت

 أساسیین عاملین على أفرادها وأدوار مراكز تحدید على تعتمد حیث تكاملها، على الحفاظ

 .والجنس السن هما

 في الجزائریة األسرة في األفراد ودور وضعیة نستعرض أن یأتي فیما وسنحاول

 .األسرة في العالقات شبكة على تأثیرها مدى لفهم محاولة

 : األسرة في األب دور و وضعیة 3-1

 .األب ووضع لدور تعطى التي باألهمیة تتمیز أبویة بوصفها الجزائریة األسرة إن

 تحمله أخرى جهة ومن األسرة، في واألولویات االمتیازات من الكثیر تمنحه األهمیة فهذه

 .األبناء وتربیة العائلة كإعالة عدة مسؤولیات

 الرجل، اختصاص من هي التي العائلیة الشؤون بتحمل عائلي، كمسؤول األب یقوم
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 مسؤولیات تحمل وفي المنزلي، التسییر في للمرأة المتزایدة المساهمة باالعتبار أخذنا إذا حتى

 .البیت خارج أخرى

 دور وبین .والمرأة الرجل من كل ووضع دور بین حادا اختالال نسجل الزلنا المرأة بروز ورغم

 الرجل یتولى إذ. والبنت االبن من وكل األب دور وبین الزوجة، و الزوج من كل وضع و

 أن الواقع في یستطیع وال الحالیة، المسؤولیة االجتماعیة الناحیة من العائلة، وكرب كزوج

 1.الجمیع استنكار لنفسه یجلب أن دون عنها یتخلى أن أو منها یتهرب

 بالعالقات وارتباطها تضامنها على اإلشراف له یخول األسرة، في بالسلطة األب تمتع إن

 في تقدمها عند خاصة زوجته وتكون. المنازعات ویفصل ویطلق یزوج الذي فهو. الخارجیة

 .الدار مسؤولیة لها تعطى بحیث لزوجها تابعة الذكور، من كبیر لعدد إنجابها وعند السن،

 الذي األسرة، رب طرف من تسیر كلهم األفراد بحیاة والخاصة األسرة شؤون كل تبقى لكن

 عن المسؤول فهو. الكاملة السلطة وله األسرة مشاكل حل في األولى المكانة فیها یتصدر

 األمر، بهذا المعنیون هم فاآلباء .تزویجهم فیها بما األمور بتدبیر ویقوم وبناته أبنائه مستقبل

 أي باألمر المعنیین عن بعیدا یتم هذا كل .ویتفقون فیتقابلون الشریفة، األسرة عن یبحثون

 2.األوالد

 السلوك كل بضبط ویقوم علیهم ویشرف أسرته أفراد على األول المسؤول هو فاألب

 إذا اإلعالة حیث من بلوغهم عند حتى أبنائه على األب مسؤولیة تمتد ما وغالبا االجتماعي،

 .ذكورا أو إناثا كانوا سواءا تزویجهم حیث ومن بطالین، كانوا

 :األسرة في األم دور و وضعیة 3-2

 عن أجنبیة عموما أخرى عائلة من تنحدر امرأة وهي الزواج أثناء العائلة إلى األم تصل

 في جدارتها تثبت حتى هامشیة فهي أجنبیة تعتبر جدیدة زوجة أیضا المرأة هذه الزوج، عائلة

 ذكر بمولود تأتى أن لغایة الكبرى المنزلیة واألعمال والخیاطة، والطبخ، البیت، أعمال

                                                           

 .324 ، ص سبق ذكره مرجع بوتفنوشات، مصطفى 1
2
 P. Bourdieu: Sociologie de l’algerie, Ed. puf, 6éme ed, 1980.p15 . 
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 قبل فاألم. وأبنائها زوجها عائلة في مضاعفا دورا وتلعب مزدوجة وضعیة لها فاألم. خاصة

 وتفرض وضعیتها تجد هنا ومن زوجها لخلف أبناء أعطت التي تلك والدة، شيء كل

 أكثر الذكور من أكبر عددا أعطت وكلما. الدیمغرافي إنتاجها بواسطة العائلة في احترامها

 1.زوجها عائلة في وضعها تحسن زاد كلما البنات من

 الزوجة تتقاسم أین .لألسرة الممتد والشكل للعائلة التقلیدیة البنیة مع تتوافق الوضعیة هذه إن

 أما. طرفهن من المراقبة إلى تخضع وأین وحماتها، حموها، زوجات مع بیت كربة وضعیتها

 بیتها شؤون عن األولى المسؤولة كونها أهمیة أكثر تكون النوویة األسرة في المرأة وضعیة

 بأن للمرأة سمحت المعاصرة العائلیة فالبنیة . ال أو عاملة كانت سواء زوجها غیاب عند

 .األسرة في ومكانتها وضعیتها في ترتقي

 حیث من الثانیة المكانة فهي الزوجة مكانة أما العائلة، رئیس یكون الذي هو فالزوج

 2.المسلمة المجتمعات في للمرأة الكالسیكیة لألدوار والموافقة األهمیة،

 الكبیرة األم : األمهات من نوعین بین نمیز أن هنا فیجب األم بدور یتعلق فیما أما

 عائلة أعضاء من عضو هي التي الصغیرة واألم التقلیدیة، العائلة في مكانا تشغل التي

 االجتماعي، بالمقام خاص دور أو اقتصادي دور أي تلعب األولى تكن لم وبینما". متحضرة"

 .فأكثر أكثر مهمة اقتصادیة بوضعیة تمتاز الزوجیة، المبسطة العائلة في األم أي فالثانیة

 أو الثقافي بمستواها اما أكثر، مطبوعة العائلیة مكانتها ن أ كما أعظم، االقتصادي فدورها لذا

3.العائلة بمصیر المتعلقة القرارات اتخاذ في بمشاركتها
 

 ثم أوال الشكلي االندماج على تحافظ أن المرأة على یجب االقتصادي الدور إلى باإلضافة و

 یجب أنها كما .تشویه كل عن بعیدة عائلتها ویترك خلقیا نظیفة یتركها الذي ذلك المعنوي،

                                                           

 .70 ص، سبق ذكره مرجع ،بوتفنوشات مصطفى 1

2
 Ali KOUAOUCHI: Familles femmes et contraception, Ed.CENEA P-FNUAP, Alger, 1992 .P197.  
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 الكبیر، بالمنزل واالعتناء الحسن السیر تضمن أن علیها یجب :"كخادم" وجودها تحقق أن

 .األفراد من كبیر عدد األحیان بعض في یعیش أین

 تربیةال ابنتها بتلقین تقوم ثم منجبة، هي شيء كل فقبل: األم بدور تقوم أن أیضا علیها و

1.األمومي والحنان الكبیر الحنان ابنها ومنح حسنة،ال
  

 :األسرة في بنالا دور و وضعیة 3-3

 األسرة في وخاصة شيء، كل قبل ذكرا بوصفه تتعزز األسرة في االبن مكانة إن

 واالستمرار، الخلود وهو األب، حلم یحقق لكونه نظرا المكانة هذه الذكر اكتسب وقد. الممتدة

 إلى تضاف حلقة هو یولد ولد فكل. الرجولة له یحقق وكذلك العائلة، واسم اسمه یحمل ألنه

 بمظهر یظهر األب تجعل الذكر فوالدة  الحلقات وتكاثر لتجدید أداة وهو البقاء، سلسلة

 2.الرجولة

 حر رجل هو الحضریة المناطق في وخاصة للعائلة الجدیدة البنیة في االبن أن ونجد

 الكلي االستقالل وعلى الشخصیة، المبادرات اتخاذ على وقادر األبویة، الوصایة من نظریا

 .مواطن دور یلعب أصبح بل الشریفة، العائلة في االبن دور یلعب یعد لم فهو حیاته، في

 وكذلك لألب، المالیة الوضعیة من أفضل مالیة و اقتصادیة وضعیة یحتل أنه كما

 قد االبن فان الحاالت من العدید في و األب، مستوى من أحسن تعلیمي بمستوى یحضى

 االقتصادي التفوق بذلك یشعر األب یجعل ال لكنه و فكریا، و ومالیا، اقتصادیا، األب یفوق

 .3بینهما المباشر الصراع تجنب أجل من علیه

 

 

                                                           

  .78 ص،  سبق ذكره مرجع ،بوتفنوشات مصطفى 1
 ،1ط العربي، اإلنماء المعاصرة، معهد للقضایا واالجتماعیة التاریخیة الجذور :العربیة األسرة بنى تطور ،حطب زهیر 2
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3
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 األسرة في البنت دور و وضعیة 3-4

 الطفل یتلقاها التي تلك عن تتمیز التربیة من نوع إلى طفولتها منذ البنت تخضع

 . وأما زوجة تصبح عندما مستقبال إلیها ستسند التي باألدوار للقیام لتأهیلها وذلك الذكر،

 فیها المرغوب الصفة هذه ولتحقیق . المنزلیة األعمال في ماهرة مؤهلة تكون أن البنت ودور

 ال حیث الزوجیة البیت إلى انتقالها حین كاملة، امرأة تكون حتى تجربتها وتزید أمها تشارك

 .منهن النساء خاصة األسرة وأفراد حماتها، منها تسخر

 أخالقیا للحیاة مؤهلة البنت جعل إلى تهدف التقلیدي، الوسط في البنت تربیة أن كما

 المنزل، من بالخروج لها یسمح ال حتى الرجل من الخوف على القائمة العفة وتعلم .ودینیا

 1.الصبر قوة إعطائها ذلك على زیادة

 المنزلیة األشغال في مهارة تكسب حتى البنت، إعداد في كبیرا دورا والجدة األم وتلعب

 في تدخل مباشرة الطفولة فبعد حیاتها، أهداف أهم الزواج أن البنت وتعلم .الزواج وأمور

 التدریب طور في زوجة تعتبر بل المراهقة، لمرحلة وجود فال. للزواج اإلعداد مرحلة

  2.واإلعداد

 كانت للعائلة التقلیدیة البنیة في فالمرأة تطورا، األسرة في البنت ودور حالة عرفت وقد

 نشأت فقد " العصریة" العائلة في أما . زوجها سلطة تحت ثم وأمها أبیها سلطة تحت أوال

 على محافظتها مع والحماة والزوج، واألخ، األب، سلطة تحت تعد ولم للمرأة جدیدة وضعیة

 الكلمة بأخذ لها تسمح الجدیدة وضعیتها أن إال . ألبویها الطاعة وحتى سعته بكل االحترام

  3.عائلتها مع الحاد التناقض تجنب بشرط الخاصة حیاتها وتسییر المبادرة، واتخاذ

 بالتطورات التأثر من تستثني ال الجزائریة األسرة في األفراد ودور وضعیة إن

 العالقات وشبكة خاصة األسرة وبناء عامة، الجزائري المجتمع عرفها التي والتغیرات

                                                           
1
 Nafissa ZERDOUNI: Enfant d’hier, l’éducation de l'enfant dans un milieu traditionnel algerien, Ed. 

MASPERO, paris. 1980. p186.  
2
 Fadéla BENKARA: conflits des normes dans les représentations de virginité chez la jeune fille, Ed. 

OPU,Alger. 1981. p16. 
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 والتي المعاصرة، الحیاة في الجزائري للفرد والسوسیولوجیة النفسیة والتوجهات االجتماعیة،

 لدى التعلیمي المستوى ارتفاع السیما و .وثقافیة واجتماعیة اقتصادیة متغیرات فیها سببت

 .للحیاة رتهمظن وتغیر األفراد من الكثیر

 أو بنتا، أو أما، كانت سواء األسرة في المرأة ومكانة وضعیة على أساسا ذلك أثر وقد

 مشاكلهم مناقشة في أسرتها أفراد وتشارك االجتماعیة، الحیاة في تشارك أصبحت حیث أختا

 .ومشاریعهم بمصیرهم المتعلقة القرارات واتخاذ

 األسریة االجتماعیة العالقات 4

 :األسریة االجتماعیة العالقاتتعریف  4-1

العلوم  مجال في وتداوال استعماال األكثر المصطلحات من "األسریة العالقات

 .المصطلح هذا معنى یوضح دقیق تعریف على نعثر قلما ذلك ورغم االجتماعیة،

بین  االجتماعي التفاعل نموذج " انهأ على االجتماعیة العالقات تعریف یمكن

 كما التحلیل السوسیولوجي، وحدات من وحدة أبسط النموذج هذا ویمثل أكثر، أو شخصین

 تكون وقد اآلخر، بسلوك الشخص المسبقة والمعرفة الهادف االتصال على ینطوي أنه

 إقناع یرید الذي السیارة لقائد الحال بالنسبة هو كما) قصیر أمد ذات االجتماعیة العالقة

 في (والزوجة الزوج بین كالعالقة) المدى تكون طویلة أو (مخطئا یكن لم بأنه الشرطة رجل

  1"األجل طویلة اجتماعیة عالقة" علیها یطلق الحالة تلك

 وتحدید الدور األسرة، داخل التفاعالت وفهم دراسة هي األسریة، بالعالقات المقصود

 منهم فرد األسري، فكل التكوین داخل المتفاعلون األفراد من كل ابه یقوم التي والوظیفة

 ككل األسرة – بعضهم ببعض األبناء -واألبناء الوالدین – والزوجة الزوج من اعتبارا

 االجتماعي فالباحث". ابه یقوم خاصة  ووظیفة خاص دور منهم كل – الخارجي تمعلمجوا

 مختلف بین الواقعة التفاعل أنماط فهم إلى یسعى األسرة، داخل بالعالقات المهتم

                                                           

  .257ص  اإلسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار االجتماعیة، العلوم مصطلحات في المرجع األساتذة، من نخبة. 1
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 على االجتماعي - الثقافي التغیر أثر إبراز إلى أیضا ویسعى لها، المكونة الشخصیات

 هي األسریة العالقات ألن المتفاعلین، األفراد بین والتأثر والتأثیر واالتصال، التواصل صیغ

 .التغیر علیها یطرأ دینامیة، اجتماعیة عالقات

 األسریة االجتماعیة العالقات خصائص 4-2

 – أساسیة جماعة أولیة باعتبارها األسرة، داخل األطراف مختلف تربط التي العالقات تتمیز

 :أهمها خصائص بعدة

 متینة عالقات فهي والزواج، الدمویة القرابة عالقات تربطهم أفراد بین تقوم عالقات انهأ -

 .وقویة

 العفوي واالتصال المباشر، االجتماعي االحتكاك على تقوم انهفإ المكاني، للقرب نظرا -

 .أخرى تعبیرات أي أو اإلشارات المباشر، الحدیث بواسطة

 .عاطفیة بشحنة ومشحونة والشكلیات، المراسیم من متحررة انهأ أي :شخصیة -

 .حیاته طوال الفرد تالزم فهي عرضیة، لیست انهأ أي :األمد طویلة -

 االجتماعیة األنشطة من واسع طیف على تنطوي بل واحد، نشاط أداء على تقتصر ال -

 تتمیز العالقات، هذه نطاق في المتبادلة والوجبات الحقوق أن یعني مما المشتركة، والمواقف

 .أحیانا الوضوح وعدم والكثرة بالكثافة

 بمثابة األخیرة هذه وتعد تمع،لمحا في السائدة والتقالید والعادات القیم لتوجیه تخضع -

 .واالجتماعیة البیولوجیة الحاجات إلشباع الثقافة تمنحها جاهزة وسائل
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 الجزائریة األسرة في األساسیة القاتالع 5

 اجتماعیة عالقات أساس على یقوم دائم، تفاعل في أفرادها یعیش اجتماعیة وحدة األسرة إن

 السلوك أنماط تحدد األخیرة هذه .دینیة و ثقافیة، و اجتماعیة، وقیم مبادئ على مبنیة

 األسرة أفراد بین العالقات طبیعة على تؤثر بذلك وهي . األسرة أفراد بین المعامالت وأشكال

 .االخوة بین والعالقة واألبناء، اآلباء بین العالقة األبوین، بین العالقة: مستویاتها بكل

 ببعضهم الجزائریة األسرة أفراد تربط التي العالقة نوع إلى نتطرق أن یأتي فیما وسنحاول

 .لها تعرضنا وأن سبق التي ةالجزائری األسرة بخصائص جوهریة بصفة تتأثر والتي البعض،

 الزوجین بین العالقة 5-1

 تخضع التقلیدیة العائلة ففي معین، أساس على الزوجة و الزوج بین العالقة تتحدد

. إلیها االستماع وعدم بآرائها واالستخفاف " والالمباالة البرودة " لمبدأ بزوجته الزوج عالقة

 بمعنى اإلهانة، ترد وال وتطیعه، تحترمه وأن بإخالص، زوجها تخدم أن إال علیها ما والزوجة

 .اعتراض أو مناقشة دون نحوها سلوكه مظاهر كل تقبل أن

 .علني بشكل البعض، بعضهما نحو میلهما یظهرا ال أن الزوجین على یجب كذلك

 1.نوعه كان مهما علیه وتأثیرا نفوذا لزوجته یكون أن هو للرجل، تسيء التي األمور ومن

 تابعات الزوجات أن الریفیة، األوساط في علیها والمتعارف المتوارثة التقالید من ألن

 السلطة صاحب یمثل الذي المادیة، الناحیة من أزواجهن على ویعتمدن للزوج، اقتصادیا

 فغالبیة التغییر، قدمسها الزوجین بین العالقة فان الحضریة األوساط في أما . للعائلة ورئیسا

 الزوج أصبح حیث الزوجین، بین المساواة أساس على تقوم الحضریة األوساط في األسر

 .عاملة غیر الزوجة كانت وٕان حتى األسرة، رئاسة له زوجته بمشاركة یسمح

 أن إلى إضافة . الحیاة إلى نضرتهم وتغیر الثقافي، مستواهم ارتفاع إلى راجع وهذا
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 . المنزل نفقات في إیجابیة مشاركة ویشاركن یعملن، الفئة هذه في النساء من عالیة نسبة

  1.أزواجهن جانب إلى أسرتهن مسؤولیة ویتحملن

 بعاطفة التصریح إمكانیة ظهور مع أكثر متحررة زوجة /زوج العالقة أصبحت وقد

 2.الزواج قبل الحب

 األبناء و اآلباء بین العالقة 5-2

 األسر في العالقة هذه وتتجسد الدین، علیها نص قیمة للوالدین األبناء احترام یعتبر

 والدهم اتجاه األبناء موقف أن ألسرةا في نجد حیث . الحضریة األسر في منها أكثر الریفیة

 یكون األولى المرحلة ففي . النمو مراحل باختالف یختلف أبنائهم، اتجاه الوالدین موقف أو

 في تقدموا وكلما ومتطلباتهم، شؤونهم على باإلشراف تقوم التي باألم ارتباطا أكثر الطفل

 3.بوالدهم عالقتهم زادت كلما النضج، سن نحو النمو

 یعلم والطفل جیدا، الوالد یحسها الوطیدة العالقة هذه الوالدین،" دم و لحم " عن عبارة والطفل

 .بینهما جدا قویة الحنان ورابطة الفكرة، هذه في ویشاركهم الزمن مرور مع ذلك

 أن و بدمه، اعتزازه یظهر أن األخیر هذا على ویجب إلیه االبن انتماء ینتظر فاألب

 على یبرهن أن واجبه من واالبن للعائلة، التقلیدیة للقیم وفقا یتصرف وأن األب سلطة یحترم

 4.الشرف هذا وتعظیم شرفها عن والدفاع عائلة ابن أنه

 بدور تتمیز الواقعیة السلطة هذه أن من بالرغم أبنائه على مطلقة سلطة مبدئیا له األب إن

 عنصرا یشكل فهو األساس هذا وعلى . االجتماعیة الجماعة أمام أبنائه عن المسؤول األب

 .المجموعة في بارزا
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 أبیه، إزاء لالبن صریح خضوع التساوي، بعدم تتمیز أن یمكن واالبن األب بین العالقة و

النبوي  والحدیث القرآنیة القواعد من انطالقا ذلك على یؤكد اإلسالمي الدیني والجانب

 1.الشریف

 :ت التغیرا من عدد بواسطة تقدیمه یمكن واالبن األب بین التساوي عدم إن

 .التقلیدیة للقیم حافظ هو واألب األجیال، تراتب یشمل فهو األول المقام في لسنا -

 .والزراعي العقاري لإلرث والوكیل المتسلم هو األب الثاني المقام وفي -

 هذا .مقدس وكواجب دیني كواجب احترامه له األب األخیر وفي الثالث المقام في -

 وهذا ابنه، طرف من لألب الواجب لالحترام " المرجعیة القوة "هو لألب الواجب االحترام

 .االحترام واجب إلى یؤدي المقدم االحترام بأن دائما یعلمه األخیر

 غیر حنان وهناك ،"الرجال بین " تاتصرفال في رجولة هناك واالبن األب بین العالقة في

 األب بین فالعالقة . اآلخر أجل من للواحد بالنفس التضحیة أخیرا وهناك الغالب، في ظاهر

 2.االجتماعي التضامن عن الدقیق بالمعنى تعبر االبن و

 عدم مع قویة القرابة رابطة تبقى أن في یتمثل واالبن األب بین جدید موقف نشأ قد و

 .لآلخر بالنسبة فخر بمثابة یكون أحدهما نجاح بالعكس بل بینهما، االنقطاع

 االبن ألن ابن/أب العالقة من تعقیدا أكثر بأنها تتمیز والبنت األب بین الجدیدة العالقة أما

 نفس في فإنها واالجتماعیة، النفسیة الناحیة من البنت أما حرا، یكون أن علیه المفروض من

 في المأجور العمل إلى البنت ترتقي فعندما اجتماعیا، ألبیها ومطیعة مدنیا حرة الوقت،

 یقوم أن علیه الذي باالبن یتعلق األمر كان لو مما أكثر ثم ومن التباسا، أكثر وضعیة

 ال الذي موقف اتخاذ محاولة مع المساعدة األب فیتقبل عائلته، اتجاه االقتصادي بالدور
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 التزام أي دون إرادتها بمحض تعمل بأنها تشعر ابنته یجعل كما . المساعدة هذه ینتظر

 1.األبوین لجمیل ناكرة تكون ال أن واجبها من أنه إال .آخر

 الحب جانب فإلى قویة عالقة وهي .والحنان العاطفة أساسا تطبعها باألبناء األم عالقة أما

 .البیت في وجودها سر یعتبر الولد فان لولدها، األم تكنه الذي الطبیعي

 والحنان العطف وتمنحه ابنها تدلل فهي العائلة، في وسعادتها زواجها نجاح في والسبب

 طابع لها الصلة وهذه .أمه وبین بینه وثیقة بصلة الطفل یحس السبب ولهذا الكافیین،

 .بأبیه یربطه لما خالفا األولى بالدرجة بسیكولوجي

 الحیاة تتطلبها التي والعالقات التفاعالت وكذا التصرف، كیفیة أبنائها بتلقین األم تقوم كما

 التنشئة أساس التلقین أو التعلم هذا ویعد الصعوبات، تجاوز على تساعدهم والتي االجتماعیة

 .االجتماعیة

 أن یمكن ممیزة بعالقات تحتفظ فهي ثم ومن لولدها األولى السنتین في أكبر نفوذ لها واألم

 أبیه مكاشفة االبن یستطیع ال عندما ذلك و الخاصة، باألسرار المكاشفة حد إلى تصل

 2.بینهما الوسیط األم فتصبح مباشرة

 داخل عامة االجتماعیة العالقة شأن شأنها تغیرات واألبناء اآلباء بین العالقة على طرأ لقد و

 المستوى على شهدها التي والتغیرات المجتمع في حدث الذي التطور أساسها .األسرة

 التعلیمي المستوى ارتفاع وخاصة والثقافي التكنولوجي السیاسي، االقتصادي، االجتماعي،

 .األزواج لدى

 مع مساواة وأكثر توازنا، أكثر موقع إلى المتحكم، موقع من الجزائري األب تحول فقد بذلك و

 ومواطنین راشدین أصبحوا الذین األبناء الجدید، الوضع هذا اتخاذ على ساعده ولقد أبنائه،
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 المجتمع إطار في مواطن وٕانما العریقة العائلة ابن هو االبن یعد ولم .المجتمع داخل

 1.الواسع

 االخوة بین العالقة 5-3

 األبناء یتلقاها التي االجتماعیة والتنشئة األبوین بین العالقة بطبیعة االخوة بین العالقة ترتبط

 .كاالحترام علیها نشؤوا التي والقیم األسرة إطار في

 من الصغیر فاألخ العمر، عامل إلى تخضع الجزائریة األسرة في االخوة بین العالقة إن

 فان رابطة، لألب الواجب باالحترام تربطه ال االحترام هذا أن ولو األكبر، احترام واجبه

 2.األخ اسم إلیه مضیفا "خویا دادا، سي،" أخاه ینادي وأن االحترام، بهذا علیه الصغیر

 فأخ العالقات، تمیز نفسها القرابة رابطة فان االخوة بین العالقات یمیز الذي العمر خارج و

 االخوة بین العالقة تبقى البلوغ ولغایة ، "خویا" السن مرتبة نفس من له أخا ینادي معین

 والحیاة الفتوة ضمیر یستیقظ البلوغ وبعد .االجتماعیة والتربیة الدراسة، األلعاب، : عادیة

 بما لنفسه یحتفظ كل :االخوة تعاشر بین والمانع المحرم دور تلعب األخیرة وهذه الجنسیة،

 .ومشاعره وعواطفه داخله في

 وضعیة یعني "فرجة" أو مقهى،: عام مكان في راشدین أو مراهقین اخوة تجمع فان هكذا و

 …االخوة بین الواجبة الحرمة انتزاع الى تؤدي قد ألنها تجنبها ویجب مطلقا، عادیة غیر

 أو المنزل في معا الصالة هو راشدین أو مراهقین االخوة بین تشجیعه یحصل ما إن

 أفراد تماسك زیادة إلى یؤدي عما والحدیث األخالقیة، األحادیث إلى واالستماع المسجد،

 3.النزاعات إخفاء إلى تؤدي التي والتصالحات والنصائح العائلة،

 االجتماعیة فالتنشئة .االخوة بین العالقة طبیعة في یؤثر الذي الثاني العامل الجنس یعتبر و

 أكبر هو من لرأي یخضع أن الطفل على إذ والجنس، السن هما عنصرین على قائمة للطفل

                                                           
1
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 على للذكر المطلقة بالسیادة یعترف إذ الجنس، عنصر هو الثاني، العنصر أما .منه سنا

 .األنثى

 بعواطف وتواجه األمل، وخیبة اإلحباط بمشاعر مشحون جو في الحیاة إلى البنت تأتى إذ

 فمن الوجود، إلى أكثر أو لها أختا سبقتها قد كانت إذا خاصة الدفىء، إلى تفتقر باردة

 نذیر بنت من أكثر إنجاب یكون األحیان بعض وفي للتهنئة، داعیا قدومها یكون أن النادر

 1.لألم الشؤم

 مع لكن الولد، یتلقاها التي الدرجة بنفس والمحبة الحنان تتلقى األولى حیاتها مراحل ففي

 الطفولة مرحلة البنت وتتجاوز .الذكر أخیها بین أي بینهما الموجود بالفرق تشعر السن تقدم

 .النساء عالم لتدخل

 خارج والذكر المنزل في البنت من كل بتخصیص الجنسین، بین واضحة التفرقة تبدو و

 .خاصیته منهما لكل منفصالن عالمان فهناك .المنزل

 تكافؤ وعدم التباعد، هذا تخلق األبوین قبل من والفتاة الفتى تنشئة طریقة في التمایز فهذا

 2.االثنین وأدوار مراكز وتساوي

 العالقة وودیة حمیمیة عالقات بینهم توجد ال الجیل نفس من والبنات األطفال یكون عندما و

 بین متمیز جد وغیرها كاأللعاب والنشاطات اصطناعیة، لتبدو حتى ضعیفة وأخت أخ بین

 أبناء على یجب ما لقینهم ب یهتمون البدایة فمنذ بالرجال یلتصقون فالبنین الجنسین،

 .الیومیة المنزل شؤون تعلم في فیبدأن البنات أما .تعلمه المستقبل

 خطر وكذا زواجها، لدى للعائلة مفارقتها تحمله عدم نتیجة سیكون بأخته ولد تعلق نإ

 كثیرا التعلق عدم یتعلم أن یجب فالولد .الزوج عائلة في تواجدها أثناء بها االهتمام استمرار

                                                           

 .67 ص ،1980 للعلوم االجتماعیة، العراقیة الجمعیة التنمیة، في دورا تؤدي هل :العربیة المرأة ،الحجازي عزت 1
2
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 :الخاصة المناسبات في وذلك األخوة، دور إزائها یلعب أن فعلیه زواجها عند أما بأخته،

 1.الخ..حفالت عائلیة، زیارات

 األخ سیطرة فأمام المساواة، بعدم األحیان أغلب في تتصف بأخته األخ تربط التي العالقة إن

 كونه اخوته، على واسعة بسلطات یتمتع األكبر األخ أن إلى إضافة األخت، خضوع هناك

 الشبه الطاعة الصغار على توجب هنا ومن األب، بعد األسرة أعباء تحمل عن المسؤول

 الكبار بین تقلیدیا التواصل یتم وهكذا .سلطویة عالقة إطار في األكبر ألخیهم المطلقة

 والتوجیه والتبلیغ األوامر طابع تحت إلى فوق من فیتخذ عمودیا، بل أفقیا لیس والصغار

 الطاعة اإلصغاء، الترجي، طابع فوق إلى تحت من التواصل یتخذ حین في والتوبیخ،

 2.والخضوع
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 خالصة

 الحیاة على القائم والعشائري البدوي التقلیدي بالتنظیم متأثرة الحالیة الجزائریة األسرة

 من الكثیر الجزائریة األسرة حملت وقد .التضامنیة الروح وعلى الجماعة، ألعضاء المشتركة

 .األبویة كالسلطة العربیة السمات

 الإ النوویة، األسرة نمط الى تنحو كانت وان فحتى موسعة بكونها الجزائریة األسرة تتمیز و

 نإ و  أنها فنجد الغربي، الطابع عن یختلف العضوي وتركیبها السویولوجي تعریفها أن

 أثرت فلقد أخرى جهة ومن .مرتفعا یبقى األبناء فعدد واألم األب من كل تضم أصبحت

 نظرا الوالدین بیت في المتزوجین األبناء بقاء على لألسرة المالیة و االقتصادیة الوضعیة

 على الحفاظ الى الجزائریة باألسرة الظروف أدت فقد .مستقل مسكن على الحصول لصعوبة

 والحرمة، كالشرف، االسالمیة العربیة القیم ببعض متشبعة الجزائریة واألسرة .الممتد شكلها

 یمارسها التي والتقالید العادات ببعض متأثرة أنها كما .الرحم صلة و التضامنیة، والروح

 الى باالضافة هذا. والمواسم باألعیاد االحتفاالت خالل وخاصة الیومیة، الحیاة في األفراد

 .الدین عن تماما البعیدة الخرافیة الممارسات بعض

 الذكور یتمتع ذإ والجنس السن عامل الى تخضع فهي األسرة في األدوار یخص فیما و

 االجتماعي دورها رغم ثانویة مكانة المرأة تحتل حین في األب، خاصة ممیزة بمكانة

 .الشغل میدان اقتحامها بعد واالقتصادي

 لألسرة التقلیدي النمط في والسائدة الموروثة بالعادات تأثرها فرغم األسرة أفراد بین العالقة أما

 من نوعا تعرف أصبحت فلقد واالناث، الذكور بین خاصة الحرمة و االحتشام على القائم و

 ت مع خاصة .الزوجین بین أو االخوة بین ءسوا مودة، و صداقة عالقة الى لتتحول االنفتاح

 أساسا تنقل والتي المعاصرة والحضاریة الثقافیة التغیرات فرضتها التي العصرنة بقیم أثرها

 .االعالم وسائل عبر



 

 

 

 

 النظري الجانب 

I. اإلنترنیت ماهیة  

 تمهید

 األنترنیت المفهوم والنشأة 1-1

 االنترنیت شبكة تطور مراحل 1-2

 وتطبیقاته اآللي للحاسب الواسع االنتشار أسباب 1-3

 أسباب ولوج الشباب إلى عالم االنترنیت 1-4

 خدمات االنترنیت 1-5

 تأثیرات االنترنیت 1-6

 االنترنیت ونشأة العالقات االجتماعیة 2

 مراحل العالقات اإلنسانیة 2-1

 المتفرد الجماهیري المجتمع وتجسید االنترنیت 3

 المتفرد الجماهیري المجتمع مفهوم 3-1

 المتفرد الجماهیري المجتمع خصائص 3-2

 األنترنیت وعالقاتها بالعزلة االجتماعیة 4

 العزلة االجتماعیة 4-1

 عوامل العزلة االجتماعیة 4-2

 االنترنت من ادمان الى عزلة اجتماعیة 4-3

 االجتماعیة وعالقاتها باستخدام األنترنیتالعزلة  4-4

 خالصة

 



 مــــــاهیة اإلنترنیـــــــــت   الجانب النظري

39 

 

 تمهید

علـى مـر العصـور عبـر مسـیرة االنســان االتصـالیة تبـرز وسـیلة اتصـالیة تحـدث ضــجة  

لقــد اســتقطبت األنترنیــت . وتحقــق ابهــارا لــدى النــاس ولطالمــا فعلــت األنترنیــت فــي هــذا الزمــان

اهتمامــا خاصــا بهــا وأدخلــت تغییــرات جدیــدة علــى حیاتنــا الشخصــیة والمهنیــة فأضــحت جــزءا 

حیــث مرونــة االســتخدام وســهولة الــدخول إلــى أي موقــع مــن  منهــا نظــرا لتعــدد خصائصــها مــن

واالسـتفادة ... مواقعهـا المتنوعـة وتوسـیع شـبكة العالقـات االنسـانیة والمعـارف وتحقیـق التسـلیة 

وهـو األمــر الـذي سـاهم فــي تغییـر الكثیـر مـن الجوانــب الحیاتیـة، لـذلك ســیتعرض . مـن مزایاهـا

وذكر نشأتها وأسباب انتشار الحواسب اآللیة وولـوج  هذا الفصل لماهیة األنترنیت للتعریف بها

مــن تــأثیرات علــى العالقــات  هالشــباب إلــى عــالم االنترنیــت ثــم مــا تقدمــه مــن خــدمات ومــا تحدثــ

 .االجتماعیة للفرد
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 األنترنیت المفهوم والنشأة 1-1

أي الشــبكة ) International network(مشــتق مــن كلمــة ) Internet(مصــطلح األنترنیــت 

قــل المعلومــات واالتصــاالت نالعالمیــة، وتعــرف أنهــا شــبكة االتصــاالت الدولیــة التــي تســتخدم ل

 1.عن طریق شبكة حاسبات ترتبط ببعضها البعض

شــــبكة االتصــــال األم التــــي تــــربط جمیــــع اجهــــزة "وفــــي تعریــــف آخــــر فاإلنترنیــــت هــــي  

 2." وشبكات الكمبیوتر في العالم كله

شــــبكة معلومــــات "  :ویعرفهــــا القــــائمون علــــى سلســــلة الســــنابل المخصصــــة باألنترنیــــت 

بــدءا  –تتكــون مــن عــدد هائــل مــن الحواســیب مختلفــة األنــواع واألحجــام والمنتشــرة حــول العــالم 

ویـتم الـربط بینهـا مـن خـالل  بروتوكـول  -من الحواسب الشخصیة وانتهـاء بالحواسـب العمالقـة

ـــــتحكم باإلرســـــال و بروتو  ـــــتال ـــــات ضـــــخمة لخدمـــــة كـــــول األنترنی ـــــه عـــــدة بیان ـــــتج عن ، ممـــــا ین

 3."المستخدم

ت متصـلة ببعضـها الـبعض وتسـمح مجموعـة شـبكا: "وفي تعریـف أخیـر لألنترنیـت هـي 

ل المعلومات بكل حریة بین الشبكات المؤسسات الكبرى وحتى أصغر الشـبكات الخاصـة دبتبا

 4."والشخصیة

شبكة ما بین عدة شبكات تدار كل منها  ت هيیوكما یدل اسمها فإن شبكة إنترن

بمعزل عن األخریات بشكل غیر مركزي وال تعتمد أیا منها في تشغیلها على األخریات، كما 

قد تستخدم في كل منها داخلیا تقنیات حاسوبیة وشبكیة مختلفة، وما یجمع بینها هو أن هذه 

                                                           
1
 Savita VARADAN, Kenyon BROWN, Voyage sur internet connaissance du monde, Trad.de l'anglais de Jean 

de Fool, Imprimerie En Nakhela, Bouzeria, 1996, P02. 
 .78ص  ،2002 ،2ط مصر، ،القاهرة ،عین للدراسات والبحوث ،العصر الرقمي وثورة المعلومات ،محمد صالح سالم 2

 .258ص  ،2006 ،لبنان ،دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع ،إعالمیة دراسات سوسیو ،محمد علي البدوي  3

وق للنشر دار الشر  رنیت في میادین التربیة والتعلیم،اسوب واالنتفایز عادل السرطاوي، استخدام الح جودت أحمد سعادة،  4

 .67ص  ،2007والتوزیع، األردن، 
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مشترك قیاسي هو بروتوكل الشبكات تتصل فیما بینها عن طریق بوابات تربطها ببروتوكول 

 .(Internet Protocol : IP) ت الموحدیت أو بروتوكول اإلنترنیإنترن

 تیاالنترن شبكة تطور مراحل 1-2

 وتبادل االتصاالت عالم في كبیرة وثروة واضح تأثیر االنترنت شبكة لظهور كان 

 المعلومات لهذه متراكم تطور الظهور لهذا وكان العالم، مستوى على الهائلة المعلومات

 مجال في عظیمة خدمات من تحویه ما بكل اآلن، وحتى رصدها أو تسجیلها منذ والحقائق

 القریة" مصطلح الجدیدة مفرداته من أصبح والذي بأسره، العالم مع والتوصل االتصال

االنترنت  یسمى والذي باستمرار والمتجدد الجدید الشيء هذا بفضل وذلك "الصغیرة الكونیة

 الغربي المعسكرین بین الباردة الحرب ظهور منذ االنترنت لشبكة األولى األصول بدأت.

 .1سابقاً  السوفیتي االتحاد بقیادة والشرقي األمریكیة المتحدة الوالیات بقیادة

إذ كلفت  النووي التسلح سباق وبدء للفضاء روسیا غزو بعد االنترنت شبكة بناء تطور وقد

 االتصال استمراریة لضمان وسائل وٕایجاد بدراسة Rand  ىالسلطات األمریكیة شركة تدع

شركة  بناء وجوب إلى الدراسة وانتهت نوویة حرب نشوب حالة في األمریكیة السلطات بین

 عن الدفاع مجال في الخاصة أبحاثها تطویر إلى األمریكیة الحكومة واتجهت .المركزیة

 المعروفة (المتقدمة البحث مشروعات أسمتها وكالة أمریكیة قومیة وكالة .تأسیس طریق

 .ARPA ـ ب اختصاراً 

 Researchوأسمتها  الشبكة هذه مشروع األمریكیة الدفاع وزارة نفذت م 1962 عام في

Agency Arpanet   Advanced أبحاثهم إجراء في العلماء من مجموعة بدأ حیث 

                                                           

 .75ص، 2000، 1ط ،عمان ،دار الرضا للنشر ،البحث عن المعلومات في االنترنت عمار خیر بیك، 1
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 ةعسكری أهداف خدمة الوقت ذلك في تأسیسها من الهدف كان عمالقة كمبیوتر إلنشاء شبكة

 1.بحتة

 لوزارة التابعة وكالة خالل من األمریكیون األبحاث علماء تمكن میالدي م 1969 عام وفي

 وكان.أربعة حواسیب من اختباریه شبكة خالل من ببعضهم االتصال من األمریكیة الدفاع

 من أجل األمریكیة العسكریة الصناعات خدمة في یتمثل الشبكة هذه من الرئیسي الهدف

 .السریة العسكریة المعلومات تبادل

 جامعة بینها من موقع عشرین إلى وصلت حتى أربانت شبكة تطورت م 1971 عام وفي

 الوالیات بین الباردة الحرب وبعد نهایة ).MIT(للتكنولوجیا  مساشوستس ومعهد هارفارد

 تم م 1972 عام واألكادیمیة،وفي التعلیمیة تخدما تقدم الشبكة بدأت وروسیا المتحدة

 على ترتكز الشبكة هذه أهداف وكانت تلك الشبكة، على أبحاث ومركز جامعة 72 توصیل

 برنامج نما ولقد.في ما بین العلماء في أنحاء البالد  كاألبحاث المعلومات تبادل إمكانیة

 من مجموعة الیوم هو والذي باإلنترنتلیعم كل الكرة األرضیة وأصبح یعرف  أربانت بالخارج

 م 1972 عام وفي .شكل قریة كونیة في العالم حول بعضها مع مربوطة الكمبیوتر شبكات

 كي الشبكة توسعت م 1974 عام وفي .كشبكة أربانت شبكة رسمیاً  األمریكیة الحكومة تبنت

 إلى انقسمت م،1983 عام ففي التطورات من العدید األربانت وشهدت موقعًا،  62 تغطي

الجدیدة  Arpanet واألخرى العسكریة، النواحي على اقتصرت التي Nilnetاألولى  شبكتین،

باسم  ذلك بعد االتصال هذا وعرف متاحة، الشبكتین بین المعلومات تبادل إمكانیة وظلت

وهي اختصار ) CSNET( مثل أربانت شبكة بجانب أخرى شبكات وظهرت. االنترنت

  وكذلك م 1989  عام توقفت والتي) Computer Science Network(لثالث كلمات 

 عام وفي. 2الدولیة االتصاالت خالل من وتعلیمیة علمیة ألهداف وكانت) Bit Net(شبكة 

                                                           

 ،1ط أبو ظبي،، البحوث االستراتیجیةمركز االمارات للدراسات و  ،عباس مصطفي صادق ،االنترنت والبحث العلمي 1
 .23ص ، 2007

 .24المرجع نفسه، ص  2
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 التي الحواسیب  من المزید انضمت وقد موقع، مائتي من أكثر إلى الشبكة انتشرت م 1981

                                          .الشبكة إلى مختلفة تشغیل أنظمة تستعمل

 الحاسوب انتشار هو بسرعة وانتشارها االنترنت شبكة ظهور على ساعدت التي العوامل ومن

 وأدى والمحلیة، العامة الشبكات وظهور كافة، الحیاة میادین في ودخوله استخداماته وزیادة

 هذه وربط الصناعیة، األقمار وخاصة المتطورة لالتصاالت المناسبة البیئة من كل توفر

 خدمات في التوسع أدى وكما المختلفة، بأشكالها والبیانات المعلومات لتبادل معاً  الشبكات

 نشأت السبعینات وفي  شبكة .كبیر بشكل االنترنت خدمة تطویر في المساعدة إلى الهاتف،

 لالنترنت العالمیة الشبكةوالثمانینیات تم تكوین  . IBMما أطلق علیه شبكة   IBMمؤسسة

 في االنترنت استعمال وانتشار إشهار تولت التي األمریكیة الوطنیة المؤسسة طریق عن

 استعملتها حیث للكویت، العراق احتالل أثناء المتطورة التقنیة هذه جربت وقد التسعینات،

 العراقیة القوات بضرب واألوامر واشنطن من العسكریة المعلومات تلقى في األمریكیة القوات

  .المعلومات أنواع كل تلقي في اإلنترنت استخدام تشجیع بدأ وبعده فائقة، بدقة

 في فكر الذي بریطاني باحث ید على العلمیة المؤسسات في المكثف استعمالها أن ویرجح

 عام فاخترع وسرعة بسهولة زمالئه وبین بینه األبحاث نتائج یجعل فیها تبادل طریقة اختراع

 اتصال أداة االنترنت أصبح الثالثة األلفیة وفي .باالنترانت وسماه الخاص نظامه م، 1991

   1.الدولیة التجارة في علیه یعتمد وأصبح القارات، جمیع بین

                                                           

 .45،ص 2002، 1محمد محمج الهادي، عصر الكمبیوتر والتكنولوجیا الرقمیة والمرئیة، المكتبة االكادیمیة، القاهرة، ط 1
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 وتطبیقاته اآللي للحاسب الواسع االنتشار أسباب 1-3

 فقـد المجتمعـات، علـى وتـأثیره اآللـي الحاسـب دور فـي تغییر طرأ األخیرة السنوات مدى على

 ولكـن واسـترجاعها، المعلومـات وحفـظ إدخال على مساعد كعامل اآللي الحاسب بدأ استخدام

 أعقـدها، إلـى أبسـطها مـن األنشـطة كـل فـي اآللـي الحاسـب نظـام إدخـال تـم الوقـت مـع مـرور

 جمیـع في أساسیة وأداة الیومیة اإلنسان حیاة من یتجزأ ال جزءاً  الحاسب تقنیة حیث أصبحت

 .المدنیة المجتمعات في االتصاالت واألنشطة

 :التالیة األسباب إلى وتطبیقاته اآللي للحاسب الواسع االنتشار هذا ویعود

 التقدم عن والناتجة المتداولة للبیانات الكبیرة الكمیات على للسیطرة الفعلي االحتیاج  -1

 .المجتمعات قبل من الحدیث والصناعي العلمي

 الكبیـرة التخزینیـة الطاقـة فـي المتمثلـة اآللـي الحاسـب یوفرهـا التـي الكبیـرة اإلمكانـات  -2

وٕامكانیـات  فائـدة، ذات معلومـات إلـى وتحویلهـا وتحلیلهـا معالجتهـا للبیانـات وسـرعة

 .بعد عن بالمعالجة والقیام البیانات تبادل

 مـن أساسـیاً  ومطلبـاً  عنصـراً  جعلته التي اآللي بالحاسب الخاصة والقدرات اإلمكانات  -3

الســریة،  كالســرعة، الدقــة، اآللیــة، المرونــة،: وفعالیــة بكفــاءة األعمــال أجــل إنجــاز

 .وغیرها المستخدم مع والتفاعل الهائلة اإلنتاجیة

 ازدیـاد نتیجـة امتالكـه فـي والرغبـة اآللـي الحاسـب مـع التعامـل قـدرة مسـتوى ارتفـاع  -4

 أو المؤسسـات أو األفـراد قبـل مـن سـواء األعمـال تأدیـة فـي دوره الـوعي بأهمیـة

 .المجتمع

 فـي والترفیـه واإلنتـاج العمـل مجـاالت شـتى في اآللي للحاسب المتزایدة االستخدامات  -5

 .المجتمعات المدنیة

 .المعلومات وبنوك قواعد خالل من المجتمع في المعلوماتیة الموارد تنمیة  -6

 جعله مما تأمینه تكلفة انخفاض إلى أدى الذي األمر اآللي الحاسب أسعار انخفاض -7

  .الجمیع قبل من متاح االستخدام
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 أسباب ولوج الشباب إلى عالم االنترنیت 1-4

ملیـــون  350إن مســـتخدمي شـــبكة االنترنیـــت اللـــذین فـــاق عـــددهم  :اغنـــاء الثقافـــة العامـــة ·

نسـمة یســتخدمون االنترنیـت مــن اجــل تبـادل العــادات والتقالیــد والطقـوس ومختلــف الثقافــات 

 .ویستخدمونها أیضا في البحث عن موضوعات تفیدهم في اغناء معارفهم

یقضـي وقـت طویـل أن للدردشـة االلكترونیـة نـوع خـاص تـدفع الـبعض ل: مـأل أوقـات الفـراغ ·

دون الشــعور بــذلك، فمــن یشــكوا مــن وقــت الفــراغ الكبیــر والملــل الروتینــي یجــد فیهــا وســیلة 

 .مسلیة تنشغل وتقتل وقته الضائع

تمتاز شبكة االنترنیت بسـهولة االسـتعمال والسـرعة فـي االتصـال فهنـاك فئـة مـن : التواصل ·

ـــه بهـــذه الخدمـــة لغـــرض التواصـــل أي إرســـ ـــذي یـــربط عمل ال واســـتقبال الرســـائل الشـــباب ال

 .والمعلومات

من الزواج  chatحیث یقوم الشباب بالتعارف على فتیات عبر : بناء عالقات حب وزواج

 1.وهي حالة مشروعة برغم غرابتها عن مجتمعنا

  

                                                           

مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس علوم (ني على برامج ومواقع المحادثة االلكترونیة اقبال الشباب المد انیسة،مزاحم   1

 .106ص  ،)2008-2007االعالم واالتصال سنة 
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 خدمات االنترنیت 1-5

وقد تختلف عملیة  هناك جملة من الخدمات تقدمها االنترنیت لكل مستخدمیها،

االستخدام باختالف حاجات ومیوالت ورغبات األشخاص الذین یبحرون في شبكتها، ومن 

 :بین هذه الخدمات نجد

 :البرید اإللكتروني 1-5-1

إلرسال واستقبال ونقل الملفات مع أي شخص له عنوان بریدي بصورة سریعة جدًا ال 

ویستخدم البرید اإللكتروني من قبل الطلبة واألساتذة الیوم في تبادل واستقبال  تتعدى الدقائق،

الرسائل والصور والبحوث العلمیة والدراسیة في أي وقت دون تحدید ذلك وبإمكان ذلك الرد 

على أي وقت أردت، فبواسطته بإمكاننا أن نشارك في العدید من المؤتمرات والملتقیات 

 .ي أول األمروالندوات دون الحضور ف

 :قوائم العناوین البریدیة 1-5-2

 1.تشمل إنشاء وتحدیث العناوین البریدیة لمجموعات من األشخاص لهم اهتمامات مشتركة

 :غرف النقاش ومنتدیات الحوار 1-5-3

من خالل منتدیات الحوار والمجموعات اإلخباریة عبر شبكة االنترنیت، یجد مستخدمو 

وت، یتبادلون الحدیث في كل شيء والتحاور عبر الشبكة مع اآلخرین بالنص والصورة والص

ومنتدیات الحوار أو فرق  )chatting room(أو ) chat" (الدردشة" الخط، وهو ما یعرف بـ

 .النقاش هي عبارة عن مجموعات متجانسة تتبادل فیما بینها المصالح المعلوماتیة والفكریة

 :الهاتف عبر االنترنیت 1-5-4

بالمائة من المكالمات الهاتفیة تتم  50أصبحت  2001الخبراء فإنه اعتبارًا من عام حسب

عبر االنترنت، فالیوم یستخدم الناس شبكة الهاتف التقلیدیة بینما في المستقبل القریب سیتم 

 1.بفضل االنترنیت التواصل عبر الكومبیوتر
                                                           

 .16ص ، 2002، 1ط سوریا، دمشق، إیجابیاته وسلبیاته، دار المكتبي، :االنترنت ،محمد عمر الحاجي  - 1
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  :خدمة االستعالم الشخصي 1-5-5

العنوان البریدي ألي شخص أو هیئة تستخدم االنترنیت والمسجلین  یمكن االستعالم عن  

 .لدیها

 :خدمة الدردشة الجماعیة 1-5-6

تشبه خدمة الدردشة الشخصیة إال أن یمكن التحدث مع أكثر من شخص في الوقت نفسه 

 .حیث یمكن تنظیم لعدد من األفراد

 : خدمة األرشیف االلكتروني 1-5-7

 .مفقودة في برامجك المستخدمة في حاسبكیمكن البحث عن ملفات معینة قد تكون 

 : خدمة شبكة االستعالمات الشاملة 1-5-8

حیث یسمح للمستخدم بتشغیل واالستفادة من خدمات الكثیر من الموارد األخرى مثل خدمة 

نقل الملفات وخدمة المشاركة في قوائم العناوین البریدیة، حیث یفهرس المعلومات الموجودة 

 .على الشبكة

 : مات الواسعة النطاقخدمة االستعال 1-5-9

وتسمى هذه الخدمة باسم حاسباتها الخادمة نفسها وهي أكثر ذكاء ودقة وفاعلیة من األنظمة 

األخرى حیث تبحث داخل الوثائق والمستندات ذاتها عن بعض الكلمات المحوریة والدالة 

تحتوي على  التي یحددها المستخدم ثم تقدم نتائج البحث في شكل قائمة بأسماء المواقع التي

 2.المعلومة المطلوبة

 :  WWWالصفحة العالمیة اإلعالمیة 1-5-10

                                                                                                                                                                                     

 .52، ص 2007، 1وسائل االعالم واالتصال الرقمیة، دار هومة، الجزائر، ط محمد لعقاب، 1
 ص ، ص2003 ربحي مصطفي علیان، وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، دط ،  2

120 – 121. 
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تجمع معًا كافة الموارد المتعددة التي تحتوي على علیها  WEB وتسمى أیضا بالویب

االنترنیت للبحث عن كل ما ترید في الشبكات المختلفة وٕاحضارها بالنص والصوت والصورة 

والویب نظاما فرعیًا من االنترنیت لكنه النظام األعظم من األنظمة األخرى فهي النظام 

 1.الشامل باستخدام الوسائط المتعددة

 : Ronoteتعرف  أبضًا بخدمة الربط عن بعد) telenet(تیلنت خدمة  1-5-11

التیلنت عبارة عن برنامج خاص یتیح للمستخدم أن یصل على جمیع الحواسیب في جمیع 

للتیلنت، وذلك  ) Client(أنحاء العالم وأن یرتبط بها، وهي خدمة تجعل من الحاسوب زبونًا 

ت الموجودة في إحدى خادمات التیلنت لكي یتمكن من الوصول إلى البیانات والبرمجیا

 .الموجودة في كل مكان في العالم

 :(Protocol-Ftp file transport)خدمة بروتوكول نقل الملفات 1-5-12

تعد خدمة نقل الملفات من الخدمات المهمة في شبكة االنترنیت، إذ أن هناك المالیین من 

یمكن لمستخدم الشبكة نقلها ملفات الحاسوب المتاحة لالستخدام العام من خالل شبكة إذ 

الذي یرتبط به وذلك باستخدام )  Service Provider(بالرجوع إلى الحاسوب مزود بخدمة

 FTP.(2(برتوكول نقل الملفات

 :Group Newsخدمة مجموعة األخبار 1-5-13

وهي خدمة لتبادل اآلراء التي تخص موضوع من ) Use net(وتسمى أیضًا شبكة االستخدام

ات األلوف من المستخدمین، تضم العدید من المجموعات النقاشیة الموضوعات بین  مئ

یتحاورون حول قضایا عدیدة، فالمشارك والمحاور یبحث أوال عن المحور والموضوع الذي 

یثیر اهتمامه من قائمة الخیارات التي تظهر من بدایة البحث ثم یذهب إلى خیارات المستوى 

 .یق المطلوبالثاني أو الثالث حتى یحصل موضوعه الدق
                                                           

1
 .121مرجع سبق ذكره ، ص  ،وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم ربحي مصطفي علیان، 
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان،  ، تكنولوجیا المعلومات و تطبیقاتها ،عامر ابراهیم قندیلجي،ایمان فاضل السامرائي 2

 .178-177 ص ، ص2009، 1ط 
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نقل التكنولوجیا للمجتمعات المتطلعة لمزید من التطور والتعلیم والتعلم عن  1-5-14

 1.بعد

 

 تیتأثیرات االنترن 1-6

فرضــت علیهـــا ضــحة فــي بنیــة المجتمعـــات النامیــة و لقــد أدت االنترنــت إلــى تغیـــرات وا 

دون األخــذ بعــین االعتبــار إن كانــت  ،ول فــي عولمــة تكنولوجیــا االتصــال واإلعــالمعملیـة الــدخ

هذه الوسیلة التكنولوجیة الحدیثة تتناسـب  مـع المـوروث الثقـافي واالجتمـاعي لهـذه المجتمعـات 

یجـاب أو تعقـدت هـذه الوسـیلة كلمـا كـان أثرهـا عمیـق سـواء باإلوكلمـا تطـورت و  أم ال تتناسب،

  2.السلب على هذه المجتمعات

ت ردود أفعـال مختلفـة فـالبعض یمجـدها یـي الواسـع لالنترنوقد أثار هذا االنتشار العـالم 

ا لمــا تســببه مــن یلعنهــوالــبعض اآلخــر یــدینها و  ،بضــرورة تعمیمهــا علــى غیــر القــادرینوینــادي 

وضــوعي فریــق ثالــث یحلــل هــذه الظــاهرة بشــكل ملوجیة، و ســیكو أمــراض اجتماعیــة وأخالقیــة و 

 .مبینا مالها من ایجابیات وما علیها من سلبیات

 : كاألتي االیجابیاتشارة إلى هذه ثم یمكن اإل منو 

ـــى فـــروع العـــالم الم -1 ـــى االنفتـــاح عل ختلفـــة ســـواء للمتخصصـــین أو غیـــرهم واالطـــالع عل

وآنیـة التفاعـل بالصـوت  سهولة التواصل بین المجتمعات اإلنسـانیة،الثقافات المختلفة و 

 .األفكارو  الوثائقوالصورة والكتابة والحوار ونقل المعلومات و 

 .تكلفة مادیة أقلمكانیة الوصول إلى األشخاص واألماكن والمؤسسات بیسر و إ  -2

                                                           

 .69،  ص2004،  1مجد الهاشمي، تكنولوجیا وسائل االتصال الجماهیري، دار اسامة للنشر والتوزیع ، عمان ، ط 1
 .263 ،262ص ، ص  سبق ذكره دراسات سوسیو إعالمیة، مرجع  ، محمد علي البدوي  2
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الصــحف العالمیــة التــي تصــدر عالمیــا، فضــال عــن المجــالت والــدوریات إمكانیــة قــراءة  -3

  1.األعمال األدبیةالعالمیة و 

قــد أوضــحت ت فــي تعزیــز الثقــة بــالنفس، و یــاســتثمار المعلومــات المكتســبة مــن االنترن -4

 .ت أنهم یتمتعون بعالقات أسریة قویةیعلى الشباب مستخدمي االنترندراسة أجریت 

ضــایا مناقشــة القر مــع مختلــف األفــراد حــول العــالم و تتــیح شــبكة االنترنــت إجــراء الحــوا -5

 .االجتماعیةالهامة كالقضایا السیاسیة و 

الحصـول علـى الخـدمات ات منزلیة متنوعـة كخدمـة التسـوق و ت خدمیتقدم شبكة اإلنترن -6

الل االتصـــــال بالـــــدوائر التصـــــریحات مـــــن خـــــة أو الرســـــمیة كوثـــــائق الســـــفر و كومیـــــالح

 .الحكومیة والوزارات المختلفة

عـــن بعـــد عـــن  الـــتعلمفـــي عملیـــة الـــتعلم الـــذاتي و ت یـــیمكـــن االســـتفادة مـــن شـــبكة االنترن -7

 ".اإللكترونیةبالجامعات "طریق ما یعرف الیوم 

الكبــرى فــي عقــد الصـــفقات  لصــناعیةاتســهیل عمــل الشــركات والمؤسســات التجاریــة و   -8

 2.التصدیرمنتجات وتسییر عملیة االستیراد و توزیع الو 

، إال أن هنــــاك عــــدد مــــن مــــن االیجابیــــات وغیرهــــا كثیــــرعلــــى الــــرغم مــــن هــــذا الكــــم الهائــــل و 

 :3ت أهمهایال یستهان به ارتبط بظهور االنترن السلبیات

الكثیـر مـن تالمیـذ  یمضـيحدى هـذه السـلبیات هـي مواقـع األلعـاب االلكترونـي حیـث ا  -1

قــت الدراســة علــى حســاب وقــت اللهــو ع و یالشــباب أوقــاتهم فــي اللعــب، فیضــالمــدارس و 

 .   تحول ذلك في معظم األحیان إلى إدمانو 

یــرى مجموعــة مــن البــاحثین أن االتصــال االلكترونــي قــد عمــل علــى تفتیــت العالقــات   -2

فتـور، بـرود و حمیمیـة إلـى وحول ما كانـت تتمتـع بـه مـن دفء و االجتماعیة بین األفراد 

                                                           

 .222، ص 2005، 1، طحلمي خضر ساري، ثقافة االنترنت، دار جهاد للنشر و التوزیع  1
   .254، ص سبق ذكرهدراسات سوسیو إعالمیة، مرجع  ، محمد علي البدوي  2
  .211ص 210، ص سبق ذكرهحلمي خضر ساري، ثقافة االنترنت، مرجع   3
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ــــة و غ ــــر أنمــــاط تفــــاعالتهم االجتماعی امهم مســــارب ســــلوكیة أضــــرت بقــــیمهم فــــتح أمــــی

تحـدى آلیـات ى الخروج على القـیم االجتماعیـة والثقافیـة الراسـخة و ، وشجع علوأخالقهم

، وســهل الفــرص أمـام الكثیــر إلقامـة عالقــات عاطفیــة دون والمجتمعـي الضـبط األســري

 . ضاها أو توجیهاتهافقة األسرة ور موا

ت فــي رأي البــاحثین االجتمــاعیین عــوالم ثانیــة یعیشــون فیهــا عوضــا یــلقــد خلــق االنترن  -3

العــــوالم االفتراضــــیة "أو " عــــوالم مــــا بعــــد الواقــــع"قــــوا علیهــــا عــــن عــــوالمهم الحقیقیــــة أطل

كـن فیهـا إرسـال صـور واسـتقبالها یمعـوالم تقـوم علـى التصـور والتخیـل و  هيو " المتخیلة

وتبــدوا فیهــا األشــیاء والظــواهر كمــا لــو أنهــا ، وتوزیعهــا والــتحكم فیهــا وتزییفهــا وتركیبهــا

 . حقیقیة

ت بشـــكل فــــي العــــالم قــــد یحـــول دون مراقبــــة كافــــة البــــرامج یــــال شـــك أن تطــــور اإلنترن  -4

م بعـــض والمواقـــع التـــي یـــدخل إلیهـــا المالیـــین مـــن األشـــخاص ممـــا یفســـح المجـــال أمـــا

 .المستفیدین من ترویج بضاعتهم الرخیصة ومفاهیمهم الخاطئة

 .ت في عملیة القرصنة والسطو على الحسابات الخاصة بالبنوكیاستخدام االنترن  -5

ت یـــؤدي إلـــى مشــكالت صـــحیة حیـــث یــؤدي إلـــى اضـــطراب یــإن اإلدمــان علـــى االنترن -6

ة األفــراد ویجعلهــم أكثــر النـوم والتــأثیر علــى أداء العمــل والدراسـة، كمــا یــؤثر علــى مناعـ

 1.قابلیة لإلصابة بالمرض وخاصة آالم الظهر والعینین

 

  

                                                           

  .256 255، ص ص سبق ذكرهدراسات سوسیو إعالمیة، مرجع  ، محمد علي البدوي  1
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 ت ونشأة العالقات االجتماعیةیاالنترن 2

تعتبر االنترنیت من وسائل االتصال الحدیثة التي أدى استعمالها بكثرة من طرف 

إقامة عالقات شخصیة بین "وساعدت على  نشأة روابط اجتماعیة جدیدة، األفراد، إلى

خاصة وأن اإلنسان  1"اشباعات معینة ال تتحقق باستخدام الوسائل األخرى األفراد، وتحقیق

االجتماعي یحاول أن یكون دائما في حالة اتصال وتفاعل مع محیطه االجتماعي،  بطبعه

دیثة، التي تسمح یحدث في عصرنا هذا بفعل تكنولوجیات اإلعالم واالتصال الح وهو ما

للفرد بإقامة شبكة كثیفة من العالقات مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم؛ ولهذا یقول 

 uneبأننا نعیش في حضارة اتصال "  (Baylon et mignot)  بایلون ومنیوت

civilisation de communication " أي أن األفراد في هذه الحضارة ال ینفكون عن

) الزویل(بمختلف األشكال والطرق والوسائل االتصالیة، التي یصفها  االتصال فیما بینهم،

، فتكنولوجیا االتصال ال تقوم فقط بتشكیل " المطرقة الجدیدة وسندان الترابط االجتماعي"بأنها

 .عالقات افتراضیة وٕانما تتعدى ذلك إلى عالقات حقیقیة مباشرة

 

 مراحل العالقات اإلنسانیة 2-1

أوال : فیما یلي' برنت روبن'ة بعدة مراحل والتي یحددها الكاتب تمر العالقات اإلنسانی

مرحلة البدایة، ثم االستكشاف والتي یتم فیها التعرف بین هؤالء األشخاص، وتحدید أهم 

خصائصهم ومیوالتهم و اهتماماتهم، ثم تبدأ مرحلة توثیق العالقة بعد التعارف الجید 

تي یتم من خاللها وضع الحدود الفاصلة التي ال والتواصل المستمر، ثم مرحلة التقنین، ال

ینبغي تجاوزها، أي العالقة هذه تخضع لقواعد ومعاییر، وبعد ذلك تبدأ مرحلة إعادة النظر، 

                                                           

القاهرة، أساسیات علم االجتماع اإلعالمي، النظریات، الوظائف والتأثیرات، دار النشر للجامعات،  ،منال أبو الحسن  1

 .141، ص  2006مصر، 
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ولكن هذا لیس  1،فیها االنفصال وقطع هذه العالقة وأخیرا مرحلة التدهور، التي یتم

 .بالضرورة، فبإمكان العالقة أن تستمر لمدة طویلة

ونفس الشيء یحدث في شبكة االنترنیت عبر خدماتها المختلفة، التي تسمح بتعارف األفراد 

 وتبادل الرسائل فیما بینهم، ثم تتحول هذه الرسائل إلى عالقة وطیدة كثیرا ما تنتهي باللقاء

المباشر وجها لوجه، فتصبح عالقة إنسانیة حقیقیة، ربما لم تكن لتنشأ من دون شبكة 

 وفي بعض الحاالت تبقى العالقة بین هؤالء األفراد افتراضیة، أي أنها ال تتحولاالنترنیت، 

 سندخل في المستقبل "بأننا ) timothy leary(إلى عالقة شخصیة مباشرة، ولذلك یقول 

 القریب في عالقات عبر االنترنیت، مع أناس لن نراهم أمامنا أبدا، فكل اتصال وعالقة وكل

 "فصاعدا بواسطة الشبكةمقابلة ستتم من اآلن 

وفي الحقیقة فإن اآلراء حول تأثیر االنترنیت على العالقات االجتماعیة تشهد تضاربا 

واختالفا كبیرا بین الكتاب والباحثین، من حیث كونه ایجابیا أو سلبیا، فهناك من یرى بأن 

الفرد ونسبة استخدام شبكة االنترنیت وتقنیاتها االتصالیة، یؤدي إلى توسیع شبكة عالقات 

 اتصاالته، وهناك من یرى بأن االستخدام المفرط لالنترنیت و تقنیاتها االتصالیة یؤدي إلى

 تقلیص شبكة عالقات الفرد وانعزاله عن المحیط االجتماعي، وبالتالي تنقص نسبة احتكاكه

في ندوة حول ' Meenaو  chandio'وهذا ما أكده كل من . مع األهل واألصدقاء

ین مختلفین ه، فحسب الباحثان یوجد رأیین التجا2004االتصال الحدیثة سنة  تكنولوجیات

حول أثر االنترنیت، االتجاه األول یقول بأن االنترنیت تؤثر على الفرد والمجتمع فتجعل الفرد 

وحیدا، منعزال، ومحبطا، وتؤدي به إلى قطع عالقاته بمحیطه، ویفقد عالقاته الوطیدة 

عرفهم؛ واالتجاه الثاني یقول بأن األفراد یأوقات مع أشخاص ال  المباشرة من خالل قضاء

ص مختلفین ولهم یصبحون اجتماعیین أكثر، ولهم المزید من الفرص لاللتقاء بأشخا

 .التي یستند علیها كل توجه البراهین، و فیما یلي تفصیل الحجج و "اهتمامات متعددة

                                                           

، ص ص 1991مجموعة من الباحثین، السعودیة، معهد اإلدارة العامة، .تر اإلنساني،االتصال و السلوك  ،برنت روبن 1

373- 371. 
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 عالقاتنا شبكة توسع االنترنیت بأن یرى الذي االتجاه 2-1-1

 االتصال، تقنیات باستعمال االتصاالت وتحسنت كلما زادت" بأنه التوجه یرى هذا 

 العالقات هذه ألن ،"األفراد من غیرنا مع لوجه وجها االتصال المباشر ضرورة زادت كلما

دانیال بونیو  الكاتب جعل ما هذا ولعل حقیقیة، عالقة وتتوطد فتصبح تتطور ما غالبا

(Daniel Bougnoux) لالتصال امتداد إال هو ما تیاالنترن عبر االتصال": یقول بأن 

االنترنیت  عبر االتصال یتمیز بها التي الخصائص أن بحیث ،1"لوجه وجها المباشر

 متمیزة عالقات یبنون األفراد تجعل  (anonymity) الهویة إخفاء عامل التعبیر، كحریة

 الشيء الفرد، اهتمام الجدیدة باستحواذ العالقات هذه وتعمل الواقع؛ في هو عما ومختلفة

 فقد الیومي، واقعنا في وحتى الناس، مع تفاعالته وكثافة وتیرة من یغیر "یجعله الذي

 العالم أنحاء من مختلف أشخاص مع عالقات أقاموا أن األشخاص من لكثیر حدث

 الفكرة ونفس عالقة وطیدة؛ إلى عالقتهم وتحولت بااللتقاء، األحیان من الكثیر في انتهت

 في بالتحقق تنتهي غالبا االفتراضیة المقابالت معظم" بأن یرى الذي )Daniel( یؤیدها

 لیس المستعملین، فإنه بین ثقة خلق في ساهم قد الهویة إخفاء عامل كان وٕاذا الواقع،

 االهتماماتنفس  لهم تكون عالقات، یبنون الذین األفراد هؤالء أن كما ؛"الوحید العامل

 ویرتبطون یتآلفون تجعلهم التي المشتركة األمور من غیرها و والتوجهات الغالب، في

 االتصال من أفضل األحیان بعض في بعد عن االتصال یعتبر لهذا و لبعض؛ ببعضهم

 غیر كاللغة االتصاالت، هذه سیاق في عناصر عدة غیاب فرغم لوجه، وجها المباشر

 من ذلك غیر إلى الجسد، ووضعیات تلمیحات لباس، رموز، إشارات، من اللفظیة

 طابع یبقى ذو االنترنیت عبر االتصال أن إال اللفظیة، اللغة لمعاني المكملة العناصر

 نشأة الروابط كیفیة وفي االجتماعي النسیج في كثیرا أثر أنه ننكر أن یمكن فال خاص،

 الرغبة الجامحة بسبب االلكترونیة، الدردشة غرف استعمال راج"فقد  ولذلك االجتماعیة؛

                                                           
1
 Daniel Bougnoux : introduction aux science de la communication, Alger : casbah, 1998, p.57. 
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 للحاجة النفسیة ونظرا اجتماعیة، عالقات إقامة في والرغبة اآلخرین، مع االتصال في

ذاتنا  إثبات من نتمكن مشتركة، اهتمامات ذات فئة أو جماعة إلى االنتماء في الملحة

 ."خاللها من بها واالعتراف

 عالقات حجم من االنترنیت تقلص كون تماما ینفي االتجاه هذا أن القول وخالصة  

 غیره مع اتصاالته من وتزید روابطه شبكة توسع إنها بل غیره، مع تفاعالته وحجم الفرد،

 .االنترنیت لوال شبكة بهم لیلتقي یكن لم الذین العالم، أنحاء كل في األشخاص من

 

 تفاعالته و الفرد عالقات تقلص االنترنت بأن یرى الذي االتجاه 2-1-2

 أجریت دراسات عدة خالل من والباحثین، الكتاب من معتبر  عدد التوجه ذاھ ویؤید 

 .االنترنیت لشبكة المفرط لالستخدام التأثیر االجتماعي على للتعرف

 تتحول" فإنها استغاللها یحسن لم إن التي االتصال وسائل من كغیرها االنترنیت تعتبر و 

 الذین األشخاص من فالكثیر ،"ومدمنین محبطین وجعلهم األفراد لعزل إلى وسیلة

 هذا على یدمنون االلكترونیة، المحادثة خدمة سیما وال طویلة، لمدة یستعملون االنترنیت

 جماعات في لیندمجوا االجتماعي، محیطهم عن ینفصلون یجعلهم االستعمال، بشكل

 هیكلة إعادة إلى یؤدي" قد االتصال تكنولوجیا استخدام أن البعض ولهذا یرى افتراضیة؛

 واالرتباط االستقاللیة، إلى كالتوجه ظواهر مع تهیئتها وٕاعادة الداخلیة لألسرة، العالقات

 والتنصل االجتماعیة، القیود مختلف من التحرر باالستقاللیة هنا ویقصد ،"الوسائل بهذه

 واالرتباط المسؤولیات، من واالستقاللیة االجتماعي، النظام التي تسیر القواعد من

 بعض أثبتت قد"و وتوجهاتها؛ أفكارها وتبني الشبكة االفتراضیة على بالجماعات

 وتوجههم األفراد اجتماعیة إلغاء إلى أدى االنترنیت بأن استعمال السوسیولوجیة الدراسات

 بأمریكا،  (Pittsburg) و (Robert Kant)بقیادة  بحث أجرتها فرقة دراسة مثل للعزلة،

 دائرة من قلص االنترنیت استعمال أن بینت والتي سنتین، لمدة شخص 256 حول

 ما وهذا ؛ "باإلحباط وٕاحساسهم وحدتهم وزاد من والبعیدة، القریبة االجتماعیة العالقات
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 société)"االنفرادیة بالمجتمعاتالجدیدة  المجتمعات یصف الكتاب بعض جعل

individualiste) الكابلیة المجتمعات" أو  "("société câblée)، فرد كل یختلي التي 

 "بأن )بروتون فیلیب (الفرنسي الكاتب المضمار هذا في ویقول االتصالیة، بوسائله فیها

 األشخاص بین فیزیائي وانفصال جهة، من دائم اتصال بوجود یمتاز الجدید المجتمع

 توجهت كلما المجتمعات الحدیثة بأن ویقصد ، "أخرى جهة من المباشرة المقابلة ونهایة

 أفرادها، نسبة انعزال من زادت كلما بكثرة، الحدیثة االتصال تكنولوجیات استخدام إلى

 ینتظر االتصال كان وسائل ألن كبیرا، تناقضا تجسد ظاهرة الواقع في یعتبر ما وهذا

 بذلك الحدود متخطیة سكانها، بین التواصل وتسهل المعمورة، أجزاء بین تربط أن منها

 حول ذواتهم؛ یتموقعون وجعلهم األفراد انفصال من تزید بها فإذا والزمنیة، الجغرافیة

 تمیزالتي  la solitude interactive  یةالتفاعل بالوحدة" الظاهرة هذه )وولتون( ویسمي

 أمر یحصل الوحدة فإن ولذلك والقواعد، القیود كل من أحرارا األفراد فیه یكون مجتمعا

 تستطیع أن فأنت اآلخرین، مع االتصال إقامة في كبیرة لصعوبة ویتعرضون بالفعل،

مع  تواصل أو حوار إقامة في كبیرة صعوبات تجد لكنك لالنترنیت، ماهرا مستخدما تكون

الكبیر  الهاجس التفاعلیة الوحدة حاالت في الكبیر االرتفاع مؤشرات ومن ،(...) جیرانك

 1"اتصال حالة في المتواصل ببقائهم األفراد من العدید لدى

 

المجتمع  تسمیة علیها ویطلق الحدیثة، المجتمعات یصف من الباحثین من وهناك

 واحد منهم كل ولكن جماهیر، أو األفراد من مجموعات من یتكون والذي ،المتفرد الجماهیري

 یتمیز بأنه الجماهیري المجتمع في الفرد موقف"أن حیث ومنعزل، اآلخرین عن منفصل

 بها الروابط تتمیز التي االلتزامات من النسبي وبالتحرر اآلخرین، عن النفسیة العزلة یعكس

                                                           
1
 Dominique W.:Internet et après ?une théorie critique des nouveaux medias, France : Flammarion, 

1999, p.107. 
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 السبب ولهذا االجتماعیة، واألعراف التقالید تفرضها التي القیود من و ،1"الوثیقة االجتماعیة

 عن االستخدام تنجر التي واالجتماعیة النفسیة االنعكاسات من الكتاب من العدید تخوف فقد

 'وولتون' فیرى الكاتب عامة؛ بصفة االتصال وتكنولوجیات خاصة، بصفة لالنترنیت الواسع

(Wolton) اإلنسانیة العالقات إقامة بالضرورة تسهل ال الحدیثة التقنیة األجهزة" بأن 

فرغم  الحدیثة، االتصالیة بالتكنولوجیات كثیرا نغتر ال أن یجب ولذلك ،2"واالجتماعیة

تحدث  أن یمكن أنها إال استخدامها، من علیها نتحصل التي الكثیرة والفوائد االیجابیات

 أن یمكن ال بعد عن االتصال"بأن فیقول )وولتون  (ویضیف بها، التنبؤ یمكن ال تأثیرات

 التي االتصالیة الوسائل كانت مهما األشخاص ألن ،3"المباشر اإلنساني االتصال یحل محل

ال " الحقیقة في الوسائل وهذه لوجه، وجها لاللتقاء ماسة حاجة في فهم بعد، عن تربطهم

تبادل  مجرد من بكثیر أكبر فاالتصال الكثیر، یضن كما بالوحدة الشعور إزالة في تساهم

 حالة وتنشأ المباشر، االتصال في ورغبة كبیرة حاجة بروز في تساهم بل ،(...) فقط كلمات

 .(état de manque)لآلخرین االشتیاق من

 أن فكما قویة، براهین و حجج له االتجاهین كال بأن نقول أن لنا یمكن وعموما

 في كذلك تساهم فهي ، نعرفهم ال أشخاص مع جدیدة عالقات بناء في فعال االنترنیت تساهم

 بین وسطیا موقفا اتخاذ ینبغي وعلیه منا، المقربین األفراد مع أخرى اجتماعیة روابط قطع

 اكتساب یتم حتى لالنترنیت، والمنظم العقالني االستعمال ضرورة في االتجاهین، یكمن

 االجتماعي، محیطنا مع السابقة العالقات فقد یتم ال حتى و جهة، جدیدة من عالقات

 .باالغتراب والشعور االجتماعي، االنعزال و حاالت الوحدة تجنب وبالتالي

 

                                                           

 ،الجامعیة المعرفة دار ،االجتماعیة والخدمة االتصال ،علي یوسف منصور أمیرة الصدیقي، عباس عثمان سلوى  1

 .97 ص ، 2005مصر، ،اإلسكندریة
2
 Dominique W.:Internet et après, op.cit, p.109. 

3
 Ibid., p.205. 
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 Société individuelle de): المتفرد الجماهیري المجتمع وتجسید االنترنیت 3

masse) 

 جدید، اختراع أو تقنیة میالد البشریة، بها مرت التي المراحل من مرحلة كل عرفت

 عشر الخامس القرن في المطبعة ظهور كان فكما االجتماعیة، الحیاة معالم إلى تغییر أدى

 والجرائد الكتب طبع خالل من األرض، بقاع كل في والمعرفة العلم مهما النتشار عامال

 من ذلك أدى وما الناس، لكل متاحة وجعلها وتوزیعها نشرها و من المطبوعات، وغیرها

 اآللة ظهور كان فكذلك وهیمنتهم، الكنیسة رجال سیطرة من  الجهل ظالم الناس من تحرر

 المصانع وانتشار والزراعة، النقل وسائل وتحسن الصناعات، ازدهار في مهما البخاریة سببا

واالقتصاد،  التجارة وانتعاش المدن، إلى ونزوحهم الناس هجرة من إلیه أدى وما في المدن،

 على الكتاب أطلق وقد لألفراد؛ والمعیشي االجتماعي الوضع تحسن إلى أدى الذي الشيء

سنوات  في وبالضبط العشرین القرن وبحلول ؛الصناعي المجتمع تسمیة المجتمع هذا

 والخدمات، بالمعلومات العالقة ذات الصناعات في الملحوظ التطور ومع الخمسینیات،

رئیسیة  بصفة تشتغل التي والمؤسسات الهیئات ظهور  النشر، حركة في الهائل واالنفجار

 واالتصال اإلعالم تكنولوجیات میدان في الكبیر التقدم إلى باإلضافة المعلومات، قطاع في

لمیالد  مهدت وغیرها العوامل هذه كل والالسلكي، السلكي االتصال زةهوأج الحواسیب،و 

 لم یشهد واختراعات تطورات یشهد والذي ؛المعلومات بمجتمع تسمیته على اصطلح مجتمع

 عدة میادین في تطورات صحبتها قد و االتصال، تقنیات في سیما وال قبل، من مثیل لها

 دائما یقوم االتصال تطور فإن  (Patrice flichy)الكاتب یقول وكما  بها؛ عالقة ذات أخرى

 حدثت تغیرات فقد وعلیه ،"المجتمع وتطورات تقنیة تطورات بین القائمة العالقة على

 .جذري یشكل یتبدل الحدیث المجتمع جعلت الوتیرة سریعة وتطورات

  



 مــــــاهیة اإلنترنیـــــــــت   الجانب النظري

59 

 

 تستخدم الذي ،المعلوماتي المجتمع هذا وصف المختصین الباحثین بین شاع قد و

 المجتمع أو المتفرد الجماهیري بالمجتمع المیادین، كل في االتصال، بكثرة وسائل فیه

 )خلیل معن  (یسمیه كما أو  (la société individualiste de masse) الجماهیري االنفرادي

 ؟خصائصه أهم ما و المجتمع هذا هو فما ،1"الجماهیري المتفرد المجتمع

 المتفرد یريهالجما المجتمع ومهمف 3-1

 .منها البعض سنذكر المجال، هذا في المختصون قدمها تعریفات عدة هناك

 یتكون الذي المجتمع أنه (Philip Selznick et Braoum) )بروم و سلزنیك (الكاتبان یعرفه

 على یعتمدون الذین المنفصلین، األفراد من عریض ظهر جمهور قد أنه بمعنى جماهیر" من

 أساسي هدف أو قیمة تنقصهم كانت وٕان الوسائل المتخصصة، كل في البعض بعضهم

 خلق إلى العمل، وتقسیم العقالنیة وتنامي الروابط التقلیدیة ضعف أدى قد و بینهم، یوحد

 االجتماعیة العالقات أن أي ، 2"طفیفا ارتباطا مرتبطین ببعضهم أفراد من تتكون مجتمعات

 وتزول طویال تزول ال مصالح، وعالقات العمل اقتضتها طبیعة عالقات هي تربطهم التي

 المیدان في الكبیر والتطور القفزة كانت وٕاذا .التي جمعتهم والظروف المصالح بزوال

 وبدایات أسس وضع الذي هو للوظائف، شدید تقسیم الذي صاحبه والصناعي، االقتصادي

 بشكل ساهمت قد الحدیثة اإلعالم وتكنولوجیات االتصال فإن وسائل المتفرد، المجتمع هذا

 هذه فأصبحت المستویات، كل على أكثر تجسیده و هذا المجتمع استمرار في كبیر

 تزید التي االتصال، لوسائل المفرط االستعمال بفعل المجتمع منعزلة لهذا المكونة الجماهیر

 یتمیز مجتمعا" أصبح الحدیث فالمجتمع الفردانیة؛ سمة من )الرحمان عبد عزي(یقول  كما

 إلى بهم یؤدي مما ،3"البعض بعضهم عن اجتماعیا فیه األفراد ینعزل حیث أكبر بتعقید

 الجماعیة، بالقضایا االهتمام عندهم ویقل غیر، ال ومشاكلهم الشخصیة بانشغاالتهم االهتمام

 یتجه أصبح الحدیثة االتصال لوسائل الجدید االتجاه أن"حیث  الجماعي، الحس وینقص

                                                           

  .46 ص ،2005 ، 1طعمان،  دار الشروق للنشر والتوزیع ، دار االجتماعي، التفكك، العمر خلیل معن 1
 .15ص ،2003  ،1ة، ط عناب ،مختار باجي جامعة یریة،هالجما الثقافة العیفة، جمال 2
، ص 2001المصریة اللبنانیة، القاهرة، الدار المعاصرة، ونظریاته االتصال السید، لیلى حسین مكاوي، حسن عماد  3

217. 
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 مجتمعا" بأنه المجتمع هذا  (wolton)ویعتبر ؛  demassification"تفتیت الجمهور  نحو

 االتصال تكنولوجیات بفعل بعضها عن ومنفصلة منعزلة جماهیر من یتكون فردانیا انعزالیا

 الروابط شكل في فقط لیس تغییرات أحدثت والتي عامة، بصفة اإلعالم ووسائل 1"الحدیثة

الیومیة  العادات وفي السلوك، أنماط وفي والتفكیر العیش طریقة في حتى االجتماعیة، وٕانما

 ما م 2000لعام  الدراسات بعض وتتوقع منزلي، شغیل ملیون نحو أوروبا في فیوجد لألفراد،

 في شركة و أ،.م.و في ملیون 30 منهم العالم، في التلفاز عبر عامل ملیون  65 یقارب

Intel منازلهم في یعملون مسوقیه من 7000 هناك.  

 المجتمع، أفراد بین االغتراب حاالت زیادة"في أكثر تساهم اإلعالم وسائل فإن وعلیه

هذا  خصائص تجسد التي الوسائل ومن ؛2"الجماعیة القیم وٕابراز االنتماء روح غرس بدال من

من  كغیرها اعتبارها یمكن ال التي االنترنیت، شبكة كبیرة بصفة المتفرد الجماهیري المجتمع

ألي  یسبق لم الحدیث المجتمع في جذریة تحوالت أحدثت ببساطة ألنها االتصال، وسائل

من  سواء ذاتها، حد في الوسائل هذه في تغیرات بإحداث حتى وقامت أحدثتها، أن وسیلة

قامت  ذلك من وأكثر تستعملها؛ التي وتقنیاتها خدماتها، طبیعة و عملها طریقة حیث

االطالع  شخص أي بإمكان الیوم فأصبح األخرى، اإلعالمیة الوسائل كل باحتواء االنترنیت

اإلذاعیة،  القنوات كل إلى واالستماع تقریبا، القنوات كل ومشاهدة العالمیة، الصحف على

 .الشبكة على المتاحة اإلعالمیة الوسائل من ذلك غیر إلى

 

 3یري المتفردهالجما المجتمع خصائص 3-2

  :یلي فیما نوجزها أن وخصائص یمكن بصفات الجماهیري المجتمع یتسم

                                                           

، 1997، 2طالقاهرة،  اللبنانیة، المصریة الدار المعلومات، عصر في الحدیثة االتصال تكنولوجیا مكاوي، عماد حسن  1

 .12 ص
 الجامعیة، المعرفة اإلسكندریة، دار الحدیث، العربي المجتمع في الجماهیري االتصال، نجم العاطي عبد طه  2

 .71  ص ،2005 اإلسكندریة، مصر،
 .219-217 ص مرجع سبق ذكره، ص، السید حسن لیلى مكاوي، عماد حسن  3
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أي  اآلخرین، مع التفاعل عند الشخصیة المشاعر بانعدام الجماهیري المجتمع یتمیز  -1

 آنیة، بصفة یكون أصال احتكاكهم ألن بالبرودة تتسم أحاسیس تربطهم األفراد أن

 .آخره إلى التجارة أو العمل إطار في إال ال یكون مهوتفاعل

یستعمل  الذي فالشخص اآلخرین، عن النفسیة الجماهیري بالعزلة المجتمع أفراد یتسم  -2

 ال وكأنه یشعر محیطه، مع والتعامل االحتكاك دون طویلة لمدة االتصال وسائل

  .ینتمي إلیهم

 إلى االنتماء بعدم الفرد أي شعور باالغتراب، الجماهیري المجتمع أفراد یشعر  -3

 أو اإلسهام على اإلنسانیة القدرة فیه یخرب نحو على فیه، یعیش المجتمع الذي

 الفرد انفصال تعني التي العزلة، إلى ینزع الفرد فإن التفاعل االجتماعي، في المشاركة

 على قادر غیر یجعله مما مخالفة، مفاهیم أو مبادئ وتبني السائد، تیار الثقافة عن

 .األوضاع القائمة مسایرة

 واالضطراب القلق وزیادة والطمأنینة، الراحة بعدم كذلك الجماهیري المجتمع أفراد یشعر  4-

 انعدام إلى ما أدى وهذا ووجدانه، وأحاسیسه إنسانیته تغریبه عن وكذا والسلوكي، النفسي

 .التضامن أبسط أشكال انهیار إلى كذلك وأدى لبعض، بعضهم وتهمیش الناس، بین التعاون

 

 وال الحدیث، الجماهیري المجتمع بها یتمیز التي الخصائص أبرز من هذه وتعتبر

 خصائص بروز إلى ستؤدي وخدماتها، االتصال تكنولوجیا في المستقبلیة أن التطورات شك

 استخدام عن تنتج جدیدة، رهظوا  تصاحبه جدید اكتشاف أو اختراع كل ألن أخرى، رهومظا

الظواهر  هذه دراسة فإن األساس هذا وعلى الیومیة، الحیاة في المستحدثة األمور هذه وٕادماج

واستخدام  استعمال أنماط دراسة خالل من إال یتم أن یمكن ال انعكاساتها، و أسبابها وتحلیل

 .الظواهر لهذه المسببة والتقنیات الوسائل

 وعلى االتصال تكنولوجیا استخدام عن الناتجة السلبیة الخصائص هذه كل ورغم

 وخدماتها تطبیقاتها بفضل الممیزة، الوسیلة تبقى العنكبوتیة الشبكة فإن رأسها االنترنیت،
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 وخاصة مجاالت، عدة في لالنترنیت االیجابیة اإلسهامات ینكر أن ألحد یمكن فال المتنوعة،

 النتائج آخر على االطالع إمكانیة للباحثین تتیح أنها حیث والمعرفي، المجال العلمي في

 غیر إلى البیانات، وقواعد متخصصة، ودوریات وثائق وعلى المیادین، في كل والدراسات

 بقاع مختلف من وأساتذة باحثین تواصل إمكانیة أهمها یبقى والتي التطبیقات،من  ذلك

عن  االجتماعات وعقد المحاضرات وٕاقامة والمعارف، الخبرات وتبادل مناقشات وٕاقامة العالم،

جامعاتهم،  على وانغالقهم عزلتهم من الباحثین إخراج في تساهم االنترنیت فإن وبالتالي بعد،

 وباإلضافة هذا غیرهم؛ مع أفكارهم و اهتماماتهم القتسام وتدفعهم بلداهم، في بحوثهم ومراكز

 أثرا للشبكة العنكبوتیة كان والتي واجتماعیة، ثقافیة سیاسیة، اقتصادیة، أخرى میادین إلى

 Alvin) توفلر ألفن غرار على الكتاب من العدید" جعل ما هذا لعل و علیها؛ إیجابیا

Toffler) المشاكل جمیع لحل وسائل هي واالنترنیت االتصال تكنولوجیا أن یعتقدون 

 المشاكل من ذلك غیر إلى روحیة أو ثقافیة اجتماعیة، اقتصادیة، كانت سواء ،المستعصیة

 "اإلنسانیة

انعزال  إلى تؤدي االتصال وسائل بأن والقائلة السائدة، الفكرة مع یتعارض من ومنهم

 ترابط المجتمع، الستمراریة ضروریة االتصال أقنیة" أن یعتقدون وهم ترابطهم، ولیس األفراد

 اآلراء فإن وعموما ،1"المجتمع أفراد وتوحید فلسفته وحمایة ومعتقداته، كیانه على والحفاظ

  .بشكل كبیر تتضارب الحدیثة االتصالیة التكنولوجیات ایجابیة أو سلبیة حول

                                                           

 .208 ص ،2004، عمان ،4ط  مجدالوي، دار المعصرة، المجتمعات في عالمواال االتصال ،إصبع أبو خلیل صالح  1
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 األنترنیت وعالقاتها بالعزلة االجتماعیة 4

لتحدید العالقـة بـین األنترنیـت والعزلـة االجتماعیـة یجـب التـدرج فـي طـرح مفهـوم  

 .العزلة االجتماعیة

 العزلة االجتماعیة 4-1

فالفرد هنا یكون تعامله . هي ظاهرة نشأت بفضل استخدام الهائل لوسیلة األنترنیت 

وعمله في نحو مجتمعه، ألنه یفقد القدرة على الرد الفردي الذي یستمده من فكره ضئیال 

خدمة الجماعة حیث یصبح هاربا من الواقع والتفاعل االجتماعي المباشر مع افراد من 

 .وسطه االجتماعي

هي حالة یعیشها الفرد بعیدا عن مجتمعه الحقیقي تاركا في ذلك تعامله وممارسته *  

 .الفعلیة من أناس واقعیین یعشون في محیطه

الواقعي لیصبح شخصا ضعیف التواصل هي انسالخ الفرد تدریجیا من مجتمعه *  

واالتصال مع األفراد واألصدقاء من محیطه االجتماعي لیلجأ الى عالم أخر لعله فضاء 

 .األنترنیت الذي خصص له قدرا كبیرا من وقته

هي میل الشخص الى اإلبتعاد عن المجتمعات االجتماعیة، ویشغل ذاته باألمور * 

الخیال وما یبعده عن الواقع أي العزلة عن اختالط مما الخاصة كالتأمل والتفكیر في عالم 

 .یؤدي به الى قلة األصدقاء
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 عوامل العزلة االجتماعیة 4-2

ان بعــــض االفــــراد الـــذین یمیلــــون الــــى العزلــــة وعـــدم المشــــاركة فــــي النشــــاطات  نالحـــظ

االجتماعیــة ویحــاولون االبتعــاد عــن المواقــف العادیــة فــي الحیــاة،  هــؤالء األفــراد یخســرون 

لحیاة االجتماعیة وتخسـرهم الجماعـة لعـدم مشـاركتهم إیاهـا یكبتـون انفعـاالتهم التـي تقلقهـم ا

وال یشــعرون بالســعادة الحقــة، فــإذا نحــن فحصــناهم وتعمقنــا فــي دراســة حــالهم، والمجــالت 

ــل العزلــــــــــة االجتماعیــــــــــة فمــــــــــا یلــــــــــي ــــرون بهــــــــــا نســــــــــتطیع أن نحــــــــــدد عوامــــــــ  :التــــــــــي یمــــــ

 .عوامل ترجع الى ذاتیة الفرد -أ

 .عوامل ترجع الى األسرة -ب

 .عوامل ترجع الى المجتمع-جـ

 :عوامل ترجع الى فرد ذاته -أ

الفرد أثناء نموه إذا لم تشبع حاجاتـه الجسـمیة والنفسـیة وكـان یعامـل بقسـوة یحـدث لدیـه 

فتنشـأ لدیـه مشـكلة . الصراع والقلق، ولكي یتوافـق مـع الحیـاة یتخـذ بعـض االسـالیب والحیـل

ــى كــــل هــــذا أن ینســــحب الفــــرد مــــن المواقــــف التــــي ال یریــــد  العزلــــة واالنطــــواء، فیترتــــب علــ

مواجهتهـا ویغـرق نفسـه فــي أمـور أخـرى تلهیــه عـن المواقـف الحقیقیــة فیـذهب إلـى المالهــي 

وهــي كلهــا أســالیب هروبیــة إلعــادة الشــعور بــاألمن مــن أجــل تخفیــف ... ویكثــر مــن النــوم 

رمان، فإذا تعرض الفـرد لمثـل هـذه التربیـة حّدة التوتر واأللم والضیق الذي ینشأ الصد والح

الخاطئة یكون له مرحلة نمو خالیة ال یتحمل من خاللها تبعـات الحیـاة أو المشـاركة فیهـا، 

ألنـه یشـعر دائمـا بأنـه مظلـوم علـى أمـره، فلـذلك ال یتعامـل مـع أحـد، و یعتقـد أن كـل أدنـى 

 .منه وتصبح لدیه عادة فردیة االنعزالیة في الحیاة

 :ترجع الى األسرة عوامل-ب

ومن ذلك الظروف االقتصادیة واالجتماعیة السیئة، فألسرة التي لدیها امكانیتها  

االقتصادیة توفر ألبنائها الغذاء الصحي والرعایة والملبس والسكن، عكس األسرة التي 

امكانیتها محدودة ال توفر للطفل حاجته، فیدرك أنه أقل من أطفال األسر األخرى، كما أن 



 مــــــاهیة اإلنترنیـــــــــت   الجانب النظري

65 

 

سرة التي تسودها المحبة والتعاون والتفاهم الذي یوفر لألبناء الطمأنینة والحب، خالف األ

األسرة المفككة التي یسودها الشجار، كما ان بعض األسر تمیل الى العزلة وعدم االختالط 

 .وینعكس هذا االتجاه على سلوك أطفالها میالین الى عزلة األفراد

 :عوامل ترجع الى المجتمع -جـ

ـــة غیـــر صـــالحة ا   لمجتمـــع بیئـــة یحـــاول الفـــرد ان یتكیـــف معهـــا، و لكـــن إذا كانـــت البیئ

فتكــون أثارهــا بعیــدة المــدى، فشــدة معاملــة بعــض األفــراد لآلخــرین وقســوتهم معهــم تجعلهــم ال 

كمــــا ان كثــــرة الواجبــــات االجتماعیــــة . یعبــــرون عــــن أنفســــهم فینســــحبون ویبتعــــدون عــــن األذى

وعـدم قیامـه بأدائهـا ... ع الضرائب، واجب النفقـة علـى األسـرةالمفروضة على الفرد كواجب دف

القــوانین الحكومیــة یجعــل بعــض األفــراد فــي الخــوف مــن العقــاب الصــارم، ویشــعرهم  مــع قســوة

بلقلــق فینطــوون علــى أنفســهم، كمــا أن صــعوبة قضــاء حاجــاتهم وخاصــة عنــد دخــولهم الــبعض 

یكـــــون ســـــببا هامـــــا فـــــي العزلـــــة ... یـــــدالمؤسســـــات أو الهیئـــــات الحكومیـــــة كـــــل البلدیـــــة أو البر 

وقـــد یوجـــد فـــي المجتمـــع أفـــراد ذوو مكانـــات وأدوار هامـــة فـــي المجتمـــع ومرتفعـــوا . االجتماعیـــة

الدخل، في المقابل افـراد لـیس لهـم أي مسـتوى اجتمـاعي وأقـل دخـال، هـذه الفـروق تجعـل الفئـة 

والعزلـة، ألنـه مجـال غیـر األولى تشعر بـذاتها مطمئنـة بعكـس األخیـرة التـي تلجـأ الـى االنـزواء 

فتحـاول هـذه الفئـة التـي أحسـت بهـذه الهـوة االجتماعیـة أن تجـد لنفسـها فضـاء یلبـي . مالئم لها

لهـــــا رغباتهـــــا واحتیاجاتهـــــا كفضـــــاء االنترنیـــــت مـــــثال الـــــذي یعـــــد فضـــــاء یـــــزوره الفـــــرد للراحـــــة 

ـــة، فضـــاء أو ملجـــأ لمـــن ضـــاق بـــه ـــان، فضـــاء للهـــروب مـــن بعـــض المشـــاكل الیومی  واالطمئن

الحــال، باإلضــافة الــى أســباب أخــرى التــي تــدفع األفــراد لبنــاء هــذا الفضــاء كاألســباب العلمیــة، 

 .الشخصیة والترفیهیة
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 ت من ادمان الى عزلة اجتماعیةیاالنترن 4-3

 باإلدمــانیســتطیع المالحــظ ألحــوال النــاس المســتخدمین األنترنیــت أنــه خلــق مــا یســما  

وبـذلك تجعـل مـن الفـرد شخصـا مـدمنا للعـالم االفتراضـي  الذي أفرزته الدردشة عبر األنترنیت،

الــذي یبعــده كــل البعــد عــن عالمــه الــواقعي، ولعــل هــذا االدمــان یحبــذه الفــرد مــن خــالل كونــه 

 .یعطي له فرصة العـیش فـي العـالم أخـر یصـبح الفـرد ینحـاز مـن محیطـه لیجـد فـي عزلـة عنـه

عي الذي حولـه الـى انتمـاء افتراضـي فالفرد هنا غیر مؤهل لیعیش في محیطه االجتماعي الواق

مــن خــالل تنــوع اتصــاالته فــي االنترنیــت، ومــن هــذا المعطــى االنعزالــي نجــد أن الفــرد ســـوف 

یتغیــر لیبنــي لنفســه ســلوكات واتجاهــات تنطلــق مــن عالمــه الــذي یعتقــد بأنــه اختــاره لذاتــه، هــذا 

 لمـــا وجـــد فیـــه  العـــالم الـــذي یمكـــن أن یكـــون مختلـــف تمـــام االخـــتالف عـــن وســـطه االجتمـــاعي 

مـــن الالمبـــاالة، فـــالمرء هنـــا یجـــد ذاتـــه ال یحـــس بـــذلك االنتمـــاء االجتمـــاعي، فتـــراه فـــي العمـــوم 

مغــایرا فــي ســلوكه الكالمــي وطریقــة اللبــاس واألكــل وحتــى طــرق التعامــل مــع اآلخــرین، كــذلك 

كـون نجد ان المجتمـع یواجـه هـذا النـوع مـن األفـراد بكثیـر مـن الحـذر والنفـور، هـذا النـبض ال ی

اجتماعیا بل یمتد الـى ذهنیـة الفـرد ، فیـرى أن أصـبح ال یـتالءم مـع ثوابـت مجتمعـه بمـا یجعـل 

من قیم أضفاها علـى نفسـه مـن خـالل تـأثیر النـاتج عـن التبـاس ثقـافي أفـرزه ادمانـه مـن خـالل 

الدردشـــة عبـــر األنترنیـــت، وابتعـــادهم عـــن عـــالمهم الحقیقـــي یجـــدون أنفســـهم ال یملكـــون أدنـــى 

 .ایش مع ظروفهم الصعبةشروط التع

وأمام هذه المسافة الكبیرة من الالتفاهم مع المجتمـع الالوعـي بمـا یطرحـه االخـر یكـون   

المــدمن عرضــة لمتاهــات أخــرى جدیــدة تبــدأ بتضــییع قــدر كبیــر مــن الوقــت المــدمن فــي حیاتــه 

اآلخــرین  دون فائــدة، وهــذا اذا قلنــا أن الكثیــر مــن األفــراد یجلســون أمــام الحاســوب للدردشــة مــع

كـالتعلم والعمـل (الى ساعات متأخرة من اللیل وهنا یكون الفرد قد فقد الكثیر من فرصه حیاته 

وهـــي األشـــیاء الثالثـــة التـــي تعطـــي للفـــرد االســـتقرار وٕاحساســـه بالمســـؤولیة فـــي ) و بنـــاء أســـرة

  .مجتمعه الواقعي
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 العزلة االجتماعیة وعالقاتها باستخدام األنترنیت 4-4

من المعروف عـن األنترنیـت أنـه یحمـل میـزة انـدثار الحـدود والحریـة باسـتعمالها، وذلـك  

مــا أدى الــى توافــد األفــراد المســتمر علیهــا، وأن انتشــار األنترنیــت عبــر العــالم أدى الــى انبهــار 

األمــر الــذي دفعــه الــى اهتمــام الشــدید بهــذا االختــراع الجدیــد، فاالنترنیــت غیــرت مــن . الفــرد بهــا

وعادات األفراد المستخدمین لها، و حتى في األسالیب حیاتهم بحیث أصبحوا یقضـوا  سلوكات

ســـاعة فـــي  30-20معظـــم أوقـــاتهم أمـــام هـــذه الشـــبكة لســـاعات طویلـــة قـــد تصـــل الـــى حـــوالي 

أســـبوع فقـــد یظـــل الفـــرد جالســـا أمـــام الكمبیـــوتر عـــن أصـــدقائه ومعارفـــه وأهلـــه ویصـــبح منعـــزال 

األفـــراد ینعزلـــون عـــن المجتمـــع الـــذین هـــم فیـــه للـــدخول الـــى فاألنترنیـــت جعلـــت مـــن . اجتماعیـــا

، وأن االدمـان علـى األنترنیـتمجتمع جدید وهو المجتمع اإللكتروني، وهذا مـا ولـد بمـا یسـمى 

 :أعراضه مثل أعراض اإلدمان على المخدرات، فالمدمن علیها یصبح لدیه عدة مشاكل منها

 . صعوبة التوقف عن استخدام األنترنیت -

إلشــباع أكبــر ) المــدمن(اســتغناء عنهــا إال للضــرورة القصــوى وذلــك محاولــة منــه عــدم  -

 .عدد من الرغبات

 .السهر واألرق والقلق -

هــذا كلــه أدى الــى تــدهور العالقــات االجتماعیــة بــین األفــراد المــدمنین علــى األنترنیــت  

زوجیـة تهـدد  لواجباتهم األسریة اتجاه أزواجهم و أطفالهم، األمر الذي دفـع الـى ظهـور مشـاكل

باالســتقرار األســري، إضــافة الــى مشــاكل اجتماعیــة أخــرى خــارج األســرة كالتــأخر عــن مواعیــد 

ـــــــــة، االبتعــــــــــــاد عــــــــــــن األصــــــــــــدقاء   ...العمــــــــــــل، فقــــــــــــدان الوظیفــــــــــــة، الطــــــــــــرد مــــــــــــن المدرســـ

وهكذا یفقد الفرد تدریجیا مهارات التواصل االجتماعي مع االخرین ، فیجـد نفسـه خـارج   

ماعیـة المباشـرة مـع األصـدقاء والمعـارف القـدامى، إذا اتضـحت للفـرد وقـد دائرة العالقات االجت

 دراسـة النشـاط االجتمـاعي للفـرد األمریكـيعلى هـذا مـن خـالل  (yotman) "  یوتمان"استدل 

التــــي أشــــارت الــــى أن مشــــاركة المــــواطن األمریكــــي فــــي النشــــاطات االجتماعیــــة  1995ســــنة 

وقیامـــه بـــدوره االجتمـــاعي قـــد تراجعـــت كثیـــرا فـــي الســـنوات األخیـــرة، حیـــث أن األنترنیـــت تـــدفع 
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بالنــاس الــى تبنــي نمــط حیــاة جدیــد یــتم بالعزلــة وعــدم المشــاركة الفعالــة فــي الحیــاة االجتماعیــة، 

فــي اســتخدامها یحــول فــي بعــض المجتمعــات الــى جــزء ال یتجــزأ مــن الثقافــة حیــث ان التوســع 

  .الشعب و حیاتهم الیومیة

  العزلة 4-4-1

 العزلة ظاهرة نشوء إلى االنترنیت مع الیومي التعامل سیؤدي االجتماعیة الناحیة من

 والخالق الحي التفاعل دائرة من سینسحبون الدین الشبكة مع المتعاملین لهؤالء االجتماعیة

 . االنترنیت شبكة ابه تزخر التي االفتراضیة تمعاتلمجا في التفاعل محیط إلى

 االتصال روابط وضعف تمعلمجا عن االنعزال مخاطر وازدیاد االنترنیت مقدم فبعد"

 بكل العنكبوتیة الشبكة محیط في لإلبحار الكمبیوتر جهاز أمام طویلة ساعات للجلوس نتیجة

 1 "لها حدود ال والترفیه للتسلیة ووسائل بل وثقافیة فكریة ومصادر معلومات من به تزخر ما

 في تكمن غریبة وضعیة فتولدت األفراد، انعزال كرس قد لالنترنیت المكثف االستعمال فهذا

 نستخدم أننا نجد الشخصي المستوى"فعلى ،شخصي انعزال یقابله الذي العالمي االنفتاح

 االتصال في أكبر صعوبة یجدون األفراد بعض أن یبدو ولكن ،أكبر بقدر العالمیة الشبكة

 جیراننا، مع أقل بقدر نتصل قد أننا ورغم ،إلیهم الناس وأعز أقرب یكونوا أن یفترض بمن

 3"المنعزل باالتصال "الظاهرة هده ،وسمیت 2"عنا بعیدون هم من مع أكبر بقدر نتصل فإننا

 ویقول غرباء أناسا الدوام على یقابل المرء أن في الیوم الكبیرة االختالفات أحد تتمثلو

 آخرین مع الوقت معظم الناس من كثیر یتفاعل الحدیثة االجتماعیة الحیاة في:"جیدنز"

 للتقارب نتیجة تنشأ ال ولكنها تتطور الحمیمة الصدقات ومازالت لهم، بالنسبة غرباء یعتبرون

                                                           

ط، .د ،القاهرة ،والتوزیع والنشر للطباعة مصر ضةرو  عربیة، نقدیة رؤیة: العولمة وحضارة المعلوماتیة، یسین السید 1

  .252 ص ،2001
، 1ط، ابوظبي مترجمة، دراسة ،"واستعمالها وقیمتها لطبیعتها دراسة" المجتمع في المعلومات استخدام اثر، هیل مایكل 2

 . 394ص ، 2004
3
  Lazar Judith. sociologie de communication de masse .Armand collin.paris.1991.p 113. 
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 والمعلومات للمظاهر نتیجة تنشأ أیضا ،ولكن فحسب الفراغ وقت في أو السكن أو العمل في

  ."المظاهر هذه ابه توحي التي

 مرور تسهیل حیث من الشفافة للجغرافیا مصدرا االتصاالت تكنولوجیا أضحت ولهذا

 له من أي ،یحاورنا ومن یجاورنا من بین الكبیر بالفرق نشعر ال حیث واالتصال، المعلومات

 من كل" بعد عن" صفة لحقت وهكذا ،الكیلومترات مالیین عبر بنا االتصال على القدرة

 . االنترنیت اتهأوجد واحدة عالمیة لغة في عامة والحیاة والصحة والمدرسة السوق

 والترابط والتفاهم التقارب معني تحمل التي االتصال تكنولوجیات أن هي هنا والمفارقة

 یعرف ما ظهور إلى األمر آخر في أدى مما... والتباعد االنعزال نزعات تدعم التي هي

 ما بكل المباشر االحتكاك إمكان على القضاء إلى بدوره أدى الذي" بعد عن االتصال" :باسم

 التي المعاني من كثیرا علیه وتضفي، االحتكاك هذا عمق من تزید حسیة مؤثرات من یحمله

 والتواصل االتصال عملیة جعال اللذین واالنترنیت الكمبیوتر خالل من االتصال إلیها یفتقر

 .الحیاة نبض من والخالیة والمرئیة والمطبوعة المكتوبة للمعلومات تبادل عملیة مجرد

 الباحث وجاء انعزالیة، وسیلة كأهم نهاأ االنترنیت Wolton Dominique الباحث یرى

 الفرد بإمكان" -Solitudes Interactives -االنعزالیة التفاعلیة أو التفاعلیة العزالت مفهومب

 مع حوار  في یدخل أن في الصعوبات أكبر لدیه لكن لالنترنیت ممتازا مستعمال یكون أن

  1". االلیكتروني المقهى في بجانبه من

 والحضاري الثقافي وباالنسالخ بالعزلة اإلحساس إلى تؤدي االنترنیت استخدام فكثرة

 البعد كل بعیدا یكون االنترنیت عبر آخر عالم في یعیش الشباب أن بحیث واالجتماعي،

 وضعف االنفصام، من نوع إلى یؤدي ما وهذا، فیه یعیش الذي والواقعي الحقیقي العالم عن

 الذي االجتماعي النسیج عن واالنسالخ الواقع عن واالبتعاد، االجتماعي االتصال مهارات

 كبیرا وقتا تخصیص إلى یؤدي االنترنیت خالل من اآلخر في فالذوبان الشباب، فیه یعیش

                                                           
1
 Wolton (Dominique).Internet et après .théorie critique des nouveaux medias. flammarin. Paris 

.1999.pp106.107 
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 الفضاء ومع األصدقاء مع والتواصل العائلي التواصل حساب على االنترنیت لعالم جدا

 . للشباب الطبیعي

 مع والتزاماته االجتماعیة، مسؤولیاته من یتهرب الشباب أن نجد تقدم ما لكل وكنتیجة

 غیاب في لالنترنیت السیئ فاالستخدام فیه، یسكن الذي والحي الجامعة في وزمالئه عائلته

 والتوجیه والتحصین والقوانین التشریعات غیاب وفي، المدني تمعلمجوا والجامعة األسرة تدخل

، االجتماعي الواقع من للهروب وسیلة االنترنیت تصبح حیث، عكسیة نتائج إلى یؤدي السلیم

، أصال له وجود ال افتراضي مناخ عن والبحث للشباب الطبیعي المناخ من للهروب ووسیلة

 للبرید المكثفة واالستعماالت األخبار ومجموعات الدردشة كثرة في نالحظه ما وهذا

 التغییر على وٕاقباله الفرد تطور یعیق انهوٕادما لالنترنیت، السلبي فاالستخدام االلیكتروني،

 االستهالكیة الترعة یفرز كما العالمي لحساب المحلي تقلیص إلى یؤدي كما الداخل، من

 . االبتكار من بدال التقلید على كذلك ویشجع الشباب عند ویعززها

 بوسائلها االتصاالت تكنولوجیا أن آخرون یرى ذلك عكس وعلى أخرى، جهة ومن

 ویسر بسهولة، والجماعات األشخاص بین اتصاالت تحقق االنترنیت فیها بما المختلفة

، االجتماعي الحوار ینمو مثال االلیكتروني البرید طریق فعن والزمن الجغرافیا حدود متجاوزة

 . االجتماعي التماسك تعززی ثمة ومن المستویات مختلف على التفاعل ویدعم

 في یساهم االلیكتروني البرید استخدام أن الحدیثة الدراسات تؤكد السیاق هدا وفي

 خالل من جدیدة اجتماعیة أدوار ممارسة إلى ودفعهم والمعاقین السن كبار عن العزلة تقلیل

 على عدیدة فئات االنترنیت على للحوار المخصصة المواقع ساعدت كما، االتصال قنوات

 1.النفسیة األمراض وأصحاب المخدرات مدمني: مثل  اتهمشكال حل

 

 

                                                           

ة، مصر، القاهر   ،العربیة النهضة دار، المعلوماتیة الثورة تحدي: االتصال وتكنولوجیا العرب الرحمن، عبد الفیصل 1

 .26 ص ،2001
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 االلیكترونیة االجتماعیة العالقات 4-4-2

 البشر بعالقة باآللة اإلنسان عالقة استبدال إلى الجدیدة التكنولوجیات أدت "قد

 اإلنساني، السلوك تحكم التي القیم إلى النظرة تغییر في بذلك وأسهمت البعض، ببعضهم

 القائمة والعالقات واألفكار االتجاهات تراعي جدیدة قیم قیام – الكثیرین رأي في - واقتضت

 1."البعید غیر الماضي في سائدا كان عما عدیدة جوانب في تختلف والتي اآلن،

 النشاط مجاالت على یقتصر ال واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا فتأثیر إذا

 ومستقبل وبنیة االجتماعیة، العالقات إلى یمتد فهو السیاسي، أو العلمي أو االقتصادي

 لتعبر االلیكترونیة االجتماعیة العالقات مفهوم المختصون واستحدث بل والدول، تمعاتلمجا

 ،ككل تمعاتلمجا أو الواحد تمعلمجا أبناء بین تتم التي اإلنساني االتصال أوجه جمیع عن

 على كبیرا تأثیرا تؤثر انهأ أكیدا بات فقد االلیكترونیة االتصال وسائل خالل من وتتم

 االتصال عملیة تؤدي حیث ،الجماعي أو الفردي المستوى على سواء االجتماعیة العالقات

 . وتطورها اإلنسانیة العالقات نمو في رئیسیا دورا والجماعات األفراد بین

 في مهاراتنا استخدام من تمكننا خاصة ظروفا تخلق العالقات هذه نفس أن كما

 االجتماعیة العالقات كانت وٕاذا ،خاصة أهداف لتحقیق أو معینة حاجات إلشباع االتصال

 الحضور أي المحیط أو البیئة نفس في للتواجد وفقا تتم ،المعروفة التقلیدیة اهصورت في

 شبكة ضمن یتواصلون الذین لألفراد الفیزیقي التواجد أي المكان نفس في لألفراد الفعلي

 المیزة أو الجانب هذا تغییب على عملت قد الحدیثة التكنولوجیا وسائل فإن االتصال،

 عالئقي مجال ترسم الصاعدة االتصالیة الوسائل هذه أن حیث ،اإلنسانیة بالعالقات الخاصة

 المعطیات ویتبادلون یتحادثون منهفإ فیزیقیة، بصورة یلتقوا أن عوض األفراد نجد أین ،جدید

 .والشبكات الحواسیب طریق عن واألخبار

 تشكیل وتعید الحالي، تمعلمجا ستفجر انهفإ الممیزة، خصائصها بسبب اآلن االنترنیت إن

 التفجیر وهذا الخاصة، اتهشبكا بواسطة بینها فیما وتتواصل تتحاور جدیدة مجتمعات

                                                           

 . 33ص ، 2007 مارس، 580 العدد الكویت، العربي، مجلة جدید، لعصر جدیدة قیم زید، أبو احمد 1
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 بعض یرى كما قیمها، على اوخطر  ،التقلیدیة تمعاتلمجا على سلبیا البعض یراه والتفتیت

 في كثیرا تثر أ خاصة بصفة واالنترنیت عامة بصفة الحدیثة االتصال وسائل أن الباحثین

 .المشكالت وحل المعیشة مستوى حیث من (**)تمعاتلمجا بنیة

 أن Philippe Breton  التكنولوجیة للوسائل والناقد الفرنسي الباحث یرى السیاق، هذا وفي

 " نحو یتجهون االتصال بعملیة القیام في االلیكترونیة الحواسیب یستعملون الذین غالبیة

 ذهله الخاصة القیم من نمط أو نظام طریق عن االرتباط شدیدة إنسانیة جماعة تكوین

 اآللة عنصر اعتبارها في یدخل اجتماعیة عالقات ویخلقون ینتجون ...أفرادها وكل الجماعة

 1 "یتواصلون بواسطته الذي الجهاز أو

 االنترنیت مقاهي وانتشار الجدیدة التقنیات تطور أن ،المرنسي فاطمة السوسیولوجیة وترى

 من جدید مستوى وخلق ...اإلنسانیة العالقات تطور على ساعد التقلیدیة تمعاتلمجا في

 وتقنیة علمیة لیست التكنولوجیات هذه لقهاخت التي التحوالت أن فالواضح واالتصال، الحوار

 مجاالت كل المحاوالت هذه مست ولقد ثروبولوجیة،نا وحتى نفسیة اجتماعیة هي بل ومادیة

 على والمدرسة األسرة (الكبرى تمعیةلمجا المؤسسات داخل االجتماعیة شرائح وكل الحیاة

 بین االجتماعي التجاذب محددات أن یرون االجتماعي النفس علماء أن ورغم. )التحدید وجه

 - االجتماعي واالتصال - Spatial Propinquity - المكاني التقارب هو األشخاص

Social Contact - االنترنیت عبر االتصال في الخاصتین هاتین فقدان رغم نجد أنه إال، 

 .الزواج حد إلى وصلت حمیمیة وعالقات األشخاص بین عالقات نشوء عن نسمع إننا إال

 الكثیر ویسبب االجتماعیة العالقات نسیج یؤذي لالنترنیت الطویل التصفح" أن یؤكدون ولكن

 األصدقاء وخسارة ،التواصل وفقدان واالنطواء ،الناس كاعتزال االجتماعیة المشكالت من

 االنترنیت مزایا بین من أن ىفیر  رزق جمال األستاذ أما األبناء على األسریة الرقابة وضعف

 التألیه حد إلى االنترنیت وصلت لذلك ،والوجداني الروحي للفراغ معوض إلي تحولت انهأ هو

                                                           

 استقراره، للمجتمع تحفظ التي والتقالید والعادات واألنظمة والقوانین الضوابط مجموعة انهبأ" :تمعاتلمجا بنیة وتعرف(**)

 ."وغیرها واألمنیة واالقتصادیة والسیاسیة القانونیة واألنظمة الثقافیة والهویة والدین اللغة في وتتمثل
1
  Philippe Breton. La tubue informatique. ed1.Metalie .paris 1996.p07. 
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 لألسرة كمعوض االجتماعي للتواصل أداة إلى تحولت أخرى جهة ومن ،والقدسیة والعبادة

 الوطن في توقعه یمكن ال ما وهذا ناجح وزواج صداقة صالت ربط فاعل إلى فتحولت

 في ولكن .الثقافي والتخریب التغریب رغم المتمیز والروحي الدیني للحضور وذلك العربي،

 العاطفیة، العالقات أجل من االنترنت یستعملون الذین الشباب من المالیین هناك الجزائر

 االنترنیت إلى یلجؤون الذین وبین لهم نبیل هدف ال العابثین مابین الشباب هؤالء ویتراوح

 .الزواج على متهلمساعد
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 خالصة

یتضح مما سبق أن االنترنت استطاعت بحكم تركیبتها الفریدة وطریقة عملها المتمیزة 

تقدیم مجموعة غیر متجانسة من قیم وأراء وتصورات ومعلومات لمالیین األفراد بمختلف 

خصائصها  بقاع العالم  والتي تعمل على إنتاجها شبكة االتصاالت العلمیة العمالقة، فتنوع

لى استخدامها یتزاید یوما بعد یوم مما قد یترك العدید من التأثیرات یجعل إقبال الناس ع

. التي یصعب التنبؤ بشكل دقیق بمدى قوتها وشدتها علیهم... النفسیة واالجتماعیة والثقافیة 

ت عالم مفتوح وسالح ذو حدین ینبغي العمل على تحجیم الحد الفاسد منه یفعالم االنترن

إلكساب الفرد ... ه المؤسسات التربویة واألسرة ودور العبادةلحمایة النشء وهو واجب تتوال

 .خلفیة ثقافیة وأخالقیة
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 :السالم علیكم ورحمة هللا وبركاته

بصدد اعددا مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة ماستر في االتصال  سهیل شراد،: معكم الطالب

جزیل الشكر على أن  فلكم مني" اإلعالم السیاق المنزلي لوسائل ": المعنونة بـوالصحافة 

 .لمحاورتكممن وقتكم  يمنحتمون

وفي إطار البحث سنجري معكم هذه المقابلة كدراسة میدانیة الستطالع رأیكم حول 

كما نعدكم أن كل  نرجو منكم اإلجابة عن كل األسئلة بدقة واهتمام كبیرین لذا. الموضوع

 .المعلومات التي ستدلون بها ستكون سریة وتستعمل ألغراض علمیة بحتة
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I. لیل المقابلة الموجه إلى األبناءد 

 السمات العامة

     : الجنس -1

    : السن -2

 : المستوى الدراسي -3

  :المنزلة -4

 اإلستخدام اتداع: األولالمحور 

 منذ متى تستخدم األنترنیت في البیت؟ كیف هو استخدامك لها؟  -1

 هل لدیك حاسب آلي أم حاسب شخصي؟ -

 .أین تستخدم باألنترنیت؟ بمفردك أو مع غیرك أو داخل الوسط العائلي -

 ما هي مدة االستخدام الیومیة؟ هل هي متقطعة أم متواصلة؟ -

 ما هي الفترة المفضلة لدیك؟ -

 ما هي المواقع التي تتصفحها على االنترنیت؟ -2

 ما هي المواقع التي تحرص على زیارتها؟

أغلب هل تستخدمه؟ كم لدیك من حساب؟ من هم :  Facebook الفایسبوك -

 ؟ متى تستخدمه؟ كم تبقى علیه؟ لماذا هذا التعدد؟أصدقاؤك 

متى  هل تستخدمه؟ من هم أغلب أصدقاؤك؟ كم تبقى علیه؟:  Skypeالسكایب -

 تستخدمه؟

 .هل شغلتك األنترنیت عن العالم الخارجي؟ واجباتك أصدقاؤك أسرتك -3

 مكانة األنترنیت في األسرة: ثانيالمحور ال

ما هو تصورك لالنترنیت؟ ما هي مكانته عندك؟ ما هي مكانته في المنزل مقارنة   -1

 بالوسائل االخرى؟

 هل تأثر التحصیلك الدراسي؟ في ظل وجود االنترنیت في المنزل، -2
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 كیف تصرفت بعده؟  هل حدث أن منعت من استخدام األنترنیت؟ وكیف كانت ردة فعلك؟ -3

 كیف تتصور نفسك من دون أنترنیت؟  -4

 في حالة انقطاع األنترنیت كیف تتصرف؟ 

 في حالة عدم وجود األنترنیت ماذا تفعل؟ 

 

 السیاق المنزلي لألنترنیت: ثالثالمحور ال

 تصورك العام لالنترنیت في المنزل؟  ما هو  -1

 كیف تحس نفسك وأنت تستخدم األنترنیت في المنزل؟  -2

أثناء التصفح، هل تتكلم مع أفراد عائلتك؟ هل تشارك األعمال المنزلیة أم أنك تتفرغ   -3

 لألنترنیت فقط؟

هل إذا تمت مناداتك وأنت تستخدم األنترنیت في المنزل تستجیب في الحین أم بعد   -4

 تكرار؟ وهل أجبت یوما بغیر ما سئلت؟

 هل تتأثر بما یجري حولك من أحداث؟ أم أنك تندمج وتنعزل؟  -5

 ما هو احساسك بأنك حاضر في المنزل جسدیا وغائب عن واقعك المحیط بك؟

 ما هو تقییمك لدورك في األسرة؟ هل زاد تفاعلك أم قل؟   -6

 .ترنیتالرجاء منك ذكر قصص حدثت لك سببها االنشغال باألن  -7

 هل حدثت لك مشاكل شخصیة أو عائلیة سببها األنترنیت؟ -

المضامین أو أوقات ومدة : ؟ على ماذا تركزمن قبل والدیك هل تتم مراقبة استخداماتك   -8

 االستخدام؟

 هل تشكو منك أسرتك بسبب طول الوقت الذي تقضیه أمام األنترنیت مشغوال عنها؟ -
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II.  األولیاءدلیل المقابلة الموجه إلى 

 السمات العامة .1

     : الجنس -.1

    :السن -2

 : المستوى الدراسي -3

 اإلستخدام اتداع : المحور األول

 منذ متى یستخدم أبناؤك األنترنیت؟ كیف هي مدة االستخدام الیومیة؟  -1

 ما هي عادات االستخدام لالنترنیت التي تلمسها في ابنك؟ -2

 .بمفرده أو مع غیره أو داخل الوسط العائلي -

 لدیك تصرف ضد عادات االستخدام لالنترنیت لولدك؟هل  -3

 مكانة األنترنیت في األسرة: ثانيالمحور ال

 ما هو تصورك لالنترنیت؟  -1

 مدى معرفتك باستخدام االنترنیت؟ -

 في ظل وجود االنترنیت في المنزل، هل تأثر التحصیل الدراسي البنك؟  -2

 وفي حالة عدم وجود األنترنیت ماذا یفعل؟ كیف تتصور ابنك من دون أنترنیت؟  -3

هل حدث أن منعت ابنك من استخدام األنترنیت؟ كیف تصرفت؟ وكیف كانت ردة  -

 فعله؟

 هل شغلت األنترنیت ابنك عن واجباته؟ -4

 السیاق المنزلي لألنترنیت: ثالثالمحور ال

 كیف تتصور ابنك وهو یستخدم األنترنیت في المنزل؟  -1

هل إذا نادیت ابنك وهو یستخدم األنترنیت في المنزل یستجیب في الحین؟ وهل أجابك   -2

 یوما بغیر ما سألت؟
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 ما هو احساسك بأن ابنك حاضر في المنزل جسدیا وغائب عن واقعه المحیط به؟ -

 في حاالت الشرود هل تعمل على اعادة ادخال ابنك السیاق الداخلي الواقعي؟ -

 یجري حوله من أحداث؟ ما هي مالحظاتك؟ هل ترى بأنه یتأثر بما  -3

 .الرجاء منك ذكر قصص حدثت لك سببها االنشغال باألنترنیت  -4

 .المضامین أو أوقات ومدة االستخدام: هل تراقب استخدامات أبنائك؟ على ماذا تركز   -5

 في حالة تغییر وضعیة الجلوس أو مكان االستخدام ما هو تصرفك؟

 عن األشیاء؟ متى یلجأ إلیك ابنك لالستفسار

 كیف تتم التربیة في ظل وجود هذه الوسیلة في المنزل؟   -6

 ما هي مخاوفك؟ تصرفاتك تجاهها؟ ماهي توصیاتك؟
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 جدول السمات العامة: 02ملحق رقم 

الرقم 

 المبحوث
 السن الجنس

المستوى 

 الدراسي

الرتبة في 

 المنزل

 االبن االكبر جامعي 32 ذكر 1

 االكبراالبن  ثانوي 22 ذكر 2

 االبن االصغر ثانوي 16 ذكر 3

 أب - 60 ذكر 4

 االبن االصغر ثانوي 18 ذكر 5

 االبن الثالث ثانوي 24 ذكر 6

 أب - 63 ذكر 7

 انثى 8
 

 أم -

 االبن الوحید جامعي 19 ذكر 9

 االبن الثالث جامعي 24 ذكر 10

 االبن االكبر جامعي 20 ذكر 11

 السادس ااالبن جامعي 22 ذكر 12

 البنت الصغرى جامعي 23 ذكر 13

 االبن االكبر جامعي 23 ذكر 14

 االبن الثاني جامعي 24 ذكر 15

 االبن االكبر متوسط 14 ذكر 16

 البنت الثانیة جامعي 20 انثى 17

 خالة متوسط 43 انثى 18

 البنت الكبرى جامعي 24 انثى 19
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 االبن االكبر جامعي 23 ذكر 20

 4االبن  جامعي 26 ذكر 21

 االبن االكبر متوسط 13 ذكر 22

 البنت الثالثة جامعي 20 انثى 23

 االبن االكبر ابتدائي 11 ذكر 24

 البنت الثانیة جامعي 23 انثى 25

 البنت الكبرى جامعي 27 انثى 26

 أم ابتدائي 54 انثى 27

 أب متوسط 56 ذكر 28
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الجزائریة وما أحدثته الوسائل التكنولوجیة من صورة تعكس حاضر األسرة  :02ملحق رقم 

 .فردانیة
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كثرة استخدام موقع الفایسبوك وما یترتب علیه صورة تحمل نكتة تعبر على  :03ملحق رقم 

 .من آثار على العالقات األسریة

  



169 

 

 .صورة توضح أثر االرتباط بین األطفال واالنترنیت :04ملحق رقم 
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 .صورة توضح استخدام االنترنیت من المطبخ :05 ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .صورة توضح استخدام االنترنیت أثناء عملیة التنظیف :06ملحق رقم 

  



171 

 

  :07الملحق رقم 
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عن استعمال االنترنت وكیفة  Algerie Telecom نصائح من عنددلیل  :08الملحق رقم 

 1.حمایة الخصوصیة الفردیة

                                                           
1
 http://internet-dz-arabic.blogspot.com/2010/05/blog-post_12.html 

.19:34على الساعة  14/06/2013: یومزیارة   
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 والمراجع المصادر قائمة

 باللغة العربیة المراجع

 لبنان، دار الطلیعة، بیروت،الزواج، و  القرابةو  العائلة ،الحسن محمد احسان -01

 .1981، 2ط

 مصر ضةرو  عربیة، نقدیة رؤیة: العولمة وحضارة المعلوماتیة، یسین لسیدا -02

 .2001 ط، .مصر، د ،القاهرة والتوزیع، والنشر للطباعة

مجموعة من الباحثین، معهد .تر االتصال والسلوك اإلنساني، ،روبنبرنت  -03

  .1991، 1ط اإلدارة العامة،  السعودیة، 

 بحوث :الرقمي واالقتصاد االنترنیت عصر في التسویق، العالق بشیر -04

  .2005، 1ط  العربیة، عمان، للتنمیة العربیة المنظمة ودراسات،

 ،1ط الجزائر، ة،عناب ،مختار باجي جامعة الجماهیریة، الثقافة العیفة، مالج -05

2003. 

جودت أحمد سعادة، فایز عادل السرطاوي، استخدام الحاسوب واالنترنیت في  -06

 .2007میادین التربیة والتعلیم، دار الشروق للنشر والتوزیع، األردن، 

 الدار المعلومات، عصر في الحدیثة االتصال تكنولوجیا مكاوي، عماد حسن -07

 .1997، 2ط  مصر، القاهرة،، اللبنانیة المصریة

 الدار المعاصرة، ونظریاته االتصال السید، لیلى حسین مكاوي، حسن عماد -08

 .2001، 1مصر، ط  المصریة اللبنانیة، القاهرة،

 القاهرة، ،حلمي خضر ساري، ثقافة االنترنت، دار جهاد للنشر والتوزیع -09

 .2005، 1ط مصر،

، 1ط  مصر، األسري، دار السحاب، القاهرة،دالیة  مؤمن، األسرة والعالج  -10

2004. 

دار صفاء للنشر  وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم، ربحي مصطفي علیان، -11

 .2003دط ، عمان، والتوزیع،
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زكریا الشرییني، یسریة صادق، تنشئة الطفل وسبل الوالدین في معاملته  -12

 .2001 ط،.مصر، د ومواجهة مشكالته، دار الفكر العربي، القاهرة،

 واالجتماعیة التاریخیة الجذور :العربیة األسرة بنى تطور ،حطب زهیر -13

 .1976 ،1طلبنان،  العربي، اإلنماء المعاصرة، معهد للقضایا

 الكویتیة، الكویت، اإلعالم وزارة ،والمشاهد التلفزیون الرحمن، عبد بن سعد -14

 . 1988ط،.د

 والخدمة االتصال ،علي یوسف منصور أمیرة الصدیقي، عباس عثمان سلوى -15

 .2005  ،ط.، مصر، داإلسكندریة ،الجامعیة المعرفة دار االجتماعیة،

 مصر، الجامعیة، المعرفة دار العائلیة، والحیاة الخولي، األسرة سناء -16

 . 1978ط،.د

 دار صرة،االمع المجتمعات في عالمواال االتصال ،إصبع أبو خلیل صالح -17

 .2004 ،4ط، عمان مجدالوي،

 دار الحدیث، العربي المجتمع في الجماهیري نجم، االتصال العاطي عبد طه -18

 .2005 مصر، اإلسكندریة، الجامعیة، المعرفة

معجم مصطلحات الثقافة "طوني بینیت وآخرون، مفاتیح إصطالحیة جدیدة  -19

 .2010، 1.سعید الغنمي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط. تر، "والمجتمع

التغیر االجتماعي والتنمیة في الوطن العربي، دار المعرفة  عادل مختار، -20

 .1993، 1الجامعیة، مصر، ط 

، تكنولوجیا المعلومات عامر ابراهیم قندیلجي،ایمان فاضل السامرائي -21

 .2009، 1مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، ط  وتطبیقاتها ،

مركز االمارات للدراسات  ،االنترنت والبحث العلمي ،عباس مصطفي صادق -22

 .2007 ،1ط أبو ظبي،، والبحوث االستراتیجیة

المالك ردمان الدناني، الوظیفة اإلعالمیة لشبكة االنترنیت،  عبد الرحمن -23

 .2001، 1بیروت، ط 
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عبد الفتاح مراد، موسوعة البحث العلمي واعداد الرسائل واألبحاث والمؤلفات،  -24

 .1998 ط،.مصر، ددریة،ن، االسكأكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجي

 العراقیة الجمعیة التنمیة، في دورا تؤدي هل :العربیة المرأة ،الحجازي عزت -25

 .1980 ط،.، العراق، دللعلوم االجتماعیة

العربیة،  الدراسات مركز المعاصر، العربي المجتمع بركات، حلیم عزت -26

 .1980ط، .بیروت، لبنان، د

 دار الرضا للنشر، البحث عن المعلومات في االنترنت، عمار خیر بیك، -27

 .2000، 1ط عمان،

 في العربیة والتجمعات األنظمة: الشمولي االتصال حالة، صدمة بن فؤاد -28

 والتوزیع، للنشر الوطنیة المؤسسة منشورات عظیمي، احمد: ، تر التحدي مواجهة

 .2005، 1.،  طالجزائر

، ةالمعلوماتی الثورة تحدي: االتصال وتكنولوجیا العرب الرحمن، عبد الفیصل -29

 .2001 ط،.د العربیة، النهضة دارة، القاهر 

 وقیمتها لطبیعتها دراسة" المجتمع في المعلومات استخدام اثر، هیل ایكلم -30

 . 2004، 1ط، ابوظبي مترجمة، دراسة ،"واستعمالها

دار اسامة للنشر  تكنولوجیا وسائل االتصال الجماهیري، مجد الهاشمي، -31

 .2004،  1والتوزیع ، عمان ، ط

 ،عین للدراسات والبحوث ،العصر الرقمي وثورة المعلومات ،محمد صالح سالم -32

 .2002 ،2طمصر،   ،القاهرة

دار النهضة  القروي، المجتمع في ياالجتماع التغییر، غیث عاطف محمد -33

 .1967 ،1ط لبنان،   ،بیروت، العربیة للطباعة والنشر والتوزیع

معیة، امحمد عاطف غیث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الج -34

 .2006ط، .مصر، داالسكندریة، 
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دار النهضة العربیة للنشر  ،إعالمیة دراسات سوسیو ،محمد علي البدوي -35

 .2006 ط، .د ،لبنان ،والتوزیع

 دمشق، إیجابیاته وسلبیاته، دار المكتبي، :االنترنت ،محمد عمر الحاجي -36

 .2002 ،1ط

 الریفیة األسرة قیم بعض تغییر في الدیني االعالم دور عمر، محمد -37

 .1984، 1ط القاهرة، النهضة، والحضریة، مكتبة

، 1ط دار هومة، الجزائر، وسائل االعالم واالتصال الرقمیة، محمد لعقاب، -38

2007. 

المكتبة  عصر الكمبیوتر والتكنولوجیا الرقمیة والمرئیة، الهادي، دمحمد محم -39

 .2002، 1ط الكادیمیة، القاهرة،ا

 المطبوعات دیوان الجزائري، المجتمع في الطالق مشكلة ، كسال مسعودة -40

 .1986 ،1.، طالجزائر الجامعیة،

 :تر الحدیثة، والخصائص التطور الجزائریة العائلة بوتفنوشات، مصطفى -41

  .1984 ط،.د الجامعیة، الجزائر، المطبوعات دیوان ،أحمد دمري

عمان،  الشروق للنشر والتوزیع، دار االجتماعي، التفكك ر،العم خلیل معن -42

 .2005، 1ط

مكاوي عماد، االتصال ونظریاته المعاصرة ، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة،  -43

 .1998ط، .مصر، د

منال أبو الحسن، أساسیات علم االجتماع اإلعالمي، النظریات، الوظائف  -44

 .2006للجامعات، والتأثیرات، القاهرة، دار النشر 

 المعرفة دار االجتماعیة، العلوم مصطلحات في المرجع األساتذة، من نخبة -45

 .س.ط، د. د، اإلسكندریة الجامعیة،

 .1971 العربیة، بیروت، النهضة دار الثقافیة، األنثروبولوجیا عاطف، وصفي -46
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  والدوریات المجالت

 580 العدد الكویت، العربي، مجلة جدید، لعصر جدیدة قیم زید، أبو حمدا -01

 .2007 مارس،

 .1980)بین ما الجزائریة األسرة مفهوم االجتماع، علم مجلة كسال، مسعودة -02

 .1993 ، 21990 :العدد ، (1994

 

 المذكرات والرسائل

بادیس لونیس، جمهور الطلبة الجزائریین واالنترنیت،دراسة في استخدامات  -01

ماجستیر، قسم العلوم واالتصال، واشباعات طلبة جامعة منتوري، قسنطینة، رسالة 

 .2007/2008فرع اتصال وعالقات عامة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

ن األصالیة ب اإلعالمي والمجتمع الجزائري بیبلحضري بلوفة، الخطا -02

 .2011/2012، )رسالة دكتوراه عن جامعة وهران قسم علم االجتماع(واالنفصالیة 
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 العامة النتائج

 عدة على ةالجزائری األسرة في للسیاق المنزلي لالنترنیت المیدانیة الدراسة أسفرت 

كمستخدمین لالنترنیت وأعضاء مشاركین في األسرة،  األفراد بسلوكات تتعلق هامة نتائج

 اتصاالتهم أثناءوما یترتب عنها من آثار  ة استخدام االنترنیت في المنزل كیفی في والمتمثلة

 .الیومیة

 :یأتي فیما النتائج هذه عرض ویمكن

االعتبار للمنزل كفضاء إلنتاج المحتوى ومكان لتلقي العلم  تت أعادیأن األنترن ·

 .والمتعة والترفیه والمزاح

تزاحم وسائل االتصال الفرد داخل السیاق المنزلي أحیانا أكثر من وقت األسرة فقد  ·

 تهیئتها وٕاعادة ،وأحیانا تعویضها الداخلیة لألسرة العالقات هیكلة إعادةعملت على 

 .الوسائل بهذه واالرتباط االستقاللیة، إلى توجهفردانیة والكال ظواهر مع

علم االنترنیت وتإن استخدام األطفال للحواسیب واأللعاب الموجودة على مواقع  ·

فیهم سلوكات كرس لها انعكاسات سیئة علیهم كونها ت ممارستها في سن مبكرة

سابقة ألوانها فبدل االحتكاك االجتماعي فإن الحاسوب یحث مستعملیه على 

االنغالق على النفس ویؤدي إلى تبني منطق عقالني مبكر مبالغ فیه ویشجع على 

 .االستقاللیة المبكرة

 ألخطار واالنعكاسات المعرضة الفئات أكثر والمراهقین من األطفال فئة تعتبر ·

 یراقبون استعماالتهم، ال األولیاء غالبیة وألن لها، المستعملین أكثر ألنهم السلبیة،

 في استعمال أكثر یتحكمون أبنائهم أن حیث معلوماتیة، لثقافة امتالكهم لعدم نظرا

لیسوا  لكنهم الحاسوب، الستعمال فیه الكفایة بما أذكیاء وهم االنترنیت، تطبیقات

 األبناء من الكثیر أن والسیما كةالشب أخطار من أنفسهم حمایة على قادرین

 .بمفردهم المواقع ویزورون االنترنیت یستعملون
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رنیت على خروجه للشارع، االبن بالمنزل وهو یتصفح االنت ببقاءقد یطمئن الوالدین  ·

على حساب عالقاته  ویزید من ارتباطه بها ذا یدعم عالقته بالتكنولوجیاإال أن ه

 .األسریة واالجتماعیة ككل

جهل اآلباء بهذه التقنیة یصعب من عملیة المراقبة واستعمال هذه التقنیة من  إن ·

 .مما یعیق عملیة التنشئة االجتماعیة قبل األطفال والمراهقین

عامة  هامتصفحی غالبیة یقضي حیث تشغل االنترنیت حیزا كبیرا من وقت األبناء ·

 أنهم ذلك یشعروا، دون أن الكمبیوتر شاشة أمام طویلة أوقاتاخاصة  المدردشینو 

 سیتم كثیرة أوقاتا فإن .تیاالنترن بشبكة یتصلون عندما الوقت بتقلص یحسون

 كالنوم، أخرى، أمور من هذه األوقات اقتطاع شك دون من ویتم تضییعها،

 حولهم، بما عندهم االهتمام وینقص العائلة، مع الجلوس أو العمل، الدراسة،

 .االنترنیت مصدر سوء تفاهم ثم صراع بین اآلباء واألبناء  تصبح وبالتالي

 فإنها استغاللها یحسن لم إن التي االتصال وسائل من كغیرها االنترنیت تعتبر ·

 الذین األشخاصف ومدمنین، محبطین وجعلهم األفراد لعزل إلى وسیلة تتحول

 یدمنون االلكترونیة، المحادثة خدمة سیما وال طویلة، لمدة یستعملون االنترنیت

 لیندمجوا االجتماعي، محیطهم عن ینفصلون یجعلهم االستعمال، بشكل هذا على

 .افتراضیة جماعات في

 األقارب بین خاصة مكلفة وغیر مریحة، بطریقة االنترنیت التواصل لھتس ·

تنقص من ، حیث تحافظ على االتصال بینھم غیر أنھا في بعض األحیان واألھل

قتصار على التواصل عبرها دون العالقات وتضعفها في حالة االنوع هذه 

 .الزیارات

تحتل االنترنیت المكانة األولى لدى األغلبیة لكنها لم تعوض التلفزیون وال الهاتف  ·

رغم ذلك هاتان الوسیلتان تبقیان البدیل في حالة انقطاع أو عدم توفر . كلیة

 .االنترنیت
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 التوصیات

أن التعامــــل مــــع أیــــة تقنیــــة یتطلــــب عــــددًا مــــن األمــــور والضــــوابط، فكمــــا هنــــاك ســــوء 

فبـدل التركیـز علـى الجوانـب السـلبیة وتضـخیمها  االستعمال ألیة تقنیة هناك حسن االستعمال،

البــد مــن تشــجیع االســتعمال الحســن وتطــویره والتأكیــد علیــه مــن خــالل شــرح فوائــد االنترنیــت 

والبــــد مــــن تعلــــم أساســــیات تقنیــــات الكومبیــــوتر ... ومجاالتهــــا وآفاقهــــا وبشــــكل عملــــي للجمیــــع

ا یتناســــب مــــع طبیعــــة العصــــر واالنترنیــــت بمــــا یخــــدم تطــــویر المهــــارات العامــــة والفردیــــة وبمــــ

 .وتطوره

فبعـــد الدراســـة التـــي قمنـــا بهـــا، اتضـــح وجـــود مـــواطن ضـــعف وســـوء اســـتغالل لوســـیلة  

االنترنیـــت ویســـتدعي كـــل ذلـــك ضـــرورة مراجعـــة الـــنفس والســـیر فـــي حـــل المشـــكالت بـــدًال عـــن 

 :وعلیه نقترح التوصیات التالیة. الهروب منها

لشباب منهم بشكل خاص بما یمكن القیام ضرورة توعیة أفراد المجتمع بشكل عام وا .1

به من خالل الشبكة وتوجیههم ناحیة االستغالل األمثل لها بما یعود علیهم وعلى 

 .مجتمعاتهم بالنفع

ضرورة التأكید على دور اآلباء واألمهات في رعایة ووقایة األبناء من مخاطر  .2

فقد رأینا أن هذه األجهزة  .ت من خالل التوجیه والمتابعة والرقابة والتنظیمیاإلنترن

أضعف  مما حلَّت مكان األبوین لكثرة مكوث األبناء أمام هذه األجهزة والتفاعل معها،

إعداد عدد من الدورات التدریبیة المتخصصة َعالقة األبناء بوالدیهم، ومنه یجب 

وحمالت التوعیة خاصة اآلباء واألمهات من خالل المؤسسات االجتماعیة، والدینیة 

ت وتطبیقاتها التي یتعامل معها أبناؤها یختلفة، بهدف توعیة اآلباء باستخدام اإلنترنالم

 .على نحو سيء وضار
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في المدارس والجامعات بمشكلة  ،وفئات الشباب األطفال ،نشر التوعیة بین األفراد .3

سوء استخدام اإلنترنیت، وسبل االستفادة منها على نحو إیجابي، وذلك من خالل 

 .واألیام الدراسیة والعالمیة لندوات والمؤتمرات واألندیةالمحاضرات ا

 فهي نعرفهم، ال أشخاص مع جدیدة عالقات بناء في فعال االنترنیت تساهم أن فكما .4

 ینبغي وعلیه منا، المقربین األفراد مع أخرى روابط اجتماعیة قطع في كذلك تساهم

 والمنظم العقالني االستعمال ضرورة في االتجاهین، یكمن بین وسطیا موقفا اتخاذ

 العالقات فقد یتم ال وحتى جهة، جدیدة من عالقات اكتساب یتم حتى لالنترنیت،

 االجتماعي، واالنعزال حاالت الوحدة تجنب وبالتالي االجتماعي، محیطنا مع السابقة

 .باالغتراب والشعور

واالستفادة  والمجتمعت على األسرة یإجراء المزید من األبحاث في مجال تأثیر االنترن .5

من نتائج هذه البحوث في التخطیط لبرامج التوعیة لجمیع األفراد في المجتمع، 

 .ومؤسساته المختلفة

تخصیص جهة رقابیة تهدف إلى إعداد التجهیزات الفنیة الضروریة على مستوى  .6

 الدولة لمنع الدخول على المواقع غیر المرغوب فیها، مع اتخاذ كافة اإلجراءات التي

   .تكفل التزام مؤسسات الدولة وشركات تقدیم الخدمة بهذه السیاسات العامة
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 خاتمة 

أنه مازال  إالجتماعیة واالعالمیة دراسات االالمتداول في  االنترنیترغم أن موضوع 

 لیس مجرد وسیلة ينظرا التساع االثار التي یتفاعل معها، فه ةیكشف زوایا خفیة في كل مر 

بعاد نفسیة، اجتماعیة، إعالمیة، أ تو إنما تمثل الحاضر لدى الفرد، األسرة والمجتمع، ذا

. أهم ما تدور حول البحوث في العلوم االجتماعیة أثارهو  هأنماطو  التصفحعتبر یو  ...قیمیة

لذي یلم مجموعة عالقات لفرد والعتبارها أنها الوسط المقرب ابمجال العائلة ب هوقد تم ربط

، وكذا باعتبارها فضاء بناءباء واألبین أعضاء العائلة حصریا بین اآل ساسیةأاجتماعیة 

 .بهذه الشبكةلالتصال 

متغیرات تؤدي الى تباین مستویات تفاعل ة واألسر تؤثر على كل من مجالي االنترنیت 

صعب تمییز أثر كل متغیر كل منها على حدة، وتعتبر هذه المتغیرات مختلفة ومتداخلة وی

مع  االنترنیتمتغیرات المؤثرة یتداخل مجال الالتمازج بین لى هذا التداخل و إافة ضإلوحده 

هذه یزداد تعقد مستوى التفاعل بین وبالتالي ، فرادواألمكان الزمان و المجال األسرة من حیث 

كما أن الدراسة أجریت على عینة من األبناء واآلباء ال تعكس  .المؤثرات وهذه الفضاءات

المجتمع الجزائري كلیة لما یعرف عن هذا األخیر من تنوع في الثقافات والطقوس والمالمح 

وٕانما هي دراسة حصدت نتائج مرهونة بخصوصیات الزمان والمكان . جتماعیة لكل منطقةاال

 .الذي إجریت فیه

ابقة لهذا البحث والنتائج الدراسات المیدانیة السو ، ریةظتبین بعد عرض األبحاث الن

تحقق بعض فروض الدراسة وانتفاء بحث المتواضع الذي بین أیدینا، اللیها في إالمتوصل 

 .أخرى

اآلبـــاء ف، مـــن قبـــل المســـتخدم الوســـیلة تصـــورعلـــى  اســـتخدام االنترنیـــت یـــؤثر: الفـــرض األول

 . تصوراتهم ومنه تختلف، ستخداماتاال نفس لیست لهمواألبناء 
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ـــورات األبنــــــــاء، ففعــــــــال یتــــــــأثر التصــــــــور  ــــق الشــــــــطر األول منــــــــه المتعلــــــــق بتصـــــ تحقــــ

ومــن یســتخدمها للبحــث یــرى  باالســتخدامات فمــن یســتخدمها للترفیــه یــرى بأنهــا وســیلة ترفیــه،

إال أن تصــور اآلبــاء لألنترنیــت لــیس مصــدره اســتخداماتهم وٕانمــا ... بأنهــا وســیلة بحــث وهكــذا

 .استخدامات أبنائهم وهو ما یخلق توافق في التصور

لالنترنیـت تـأثیر محتمـل علـى عالقـة اآلبـاء بأبنـائهم فبإمكانهـا أن تجمـع بیـنهم  :الفرض الثاني

 . كما بإمكانها أن تفرق بینهم وتشكل فجوة

حیــث تعمــل االنترنیــت . فعــال تــؤثر االنترنیــت علــى عالقــة اآلبــاء باألبنــاء حجمــا ونوعــا

واألبنــاء، كمــا علــى تقلــیص حجــم هــذه العالقــة مــن ناحیــة المــدة وتضــعف التفاعــل بــین اآلبــاء 

تفقــدها حمیمیتهــا ودفأهــا مــن خــالل االنشــغال بالوســائل التكنولوجیــة المنزلیــة عامــة واالنترنیــت 

فاالنترنیــت  .خاصــة والتــي بــدأت تعــوض العالقــات الحقیقیــة بالعالقــات االلكترونیــة االفتراضــیة

یــد مــن اتســاع العائلــة إال نــادرا كمــا أنهــا تشــكل مصــدر صــراع بیــنهم ممــا یز  ال تجمــع بــین أفــراد

 .هذه الفجوة في بعض األحیان

والمضـامین  تؤثر األنترنیت في األبناء من خالل الوقت الـذي یقضـونه أمامهـا: الفرض الثالث

 .فردانیةلدیهم وتنمیة نزعة  واستقاللیة خصوصیةفي تشكیل  التي یتعرضون لها

یزیـــد مـــن انعزالیـــة طـــابع الفردانیـــة وهـــو مـــا روتینیـــا  فـــردي لألنترنیـــتالتعـــرض ال كســـبی 

األفــراد وتشــكیل خصوصــیة لــدیهم مصــدرها الدردشــة اإللكترونیــة والتــي أســقطت بعــض القیــود 

رنــة ار مبكــرة مقبــخاصــة لــدى األطفــال حیــث تعت االجتماعیــة مشــكلة اســتقاللیة لــدى مرتادیهــا

 .بسنهم كما تخلق فیهم منطق عقالني مبكر وكأنهم ال یعیشون طفولتهم

، ونقـص االتصـاالت العائلیـة انخفـاضت له عالقة مـع یلالنترن االستعمال الزائدف 

بقــدر  جعــل الفــرد یشــعر بمتعــة وانبســاطی وبقــدر مــا ، عیــة المحلیــة للعائلــةحجــم الــدائرة االجتما

ت وخـدماتها یـاالسـتعمال المتواصـل لشـبكة االنترن كمـا أن... والوحـدة القلقیشعر ب ما یجعلـه
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ـــة وجهـــا لوجـــه،  ـــان العالقـــات الحقیقی ویحـــدث قطیعـــة بـــین االتصـــالیة یهـــدد بشـــكل مباشـــر كی

 .ي حمیمیة الجوار والتقاربذاألفراد، مما یؤ 

إال أن المستخدم قد ال یعي ومن االجحاف أن ننكر ما لالنترنیت من مزایا وفوائد 

 .دهاالستخدام العقالني وتسخیر هذه التكنولوجیا في خدمته بدل أن تستعب

تتناول االنترنیت داخل  جدیدةوفي األخیر، نقدم هذه الدراسة كأرضیة لبدأ دراسات  

وما أحدثته من تغیرات داخل  التكنولوجیة األخرى بقیة الوسائلالسیاق المنزلي وعالقتها ب

 سواء بین الزوجین أو بین اآلباء واألبناء أو بین اإلخوة، ،المنزل على العالقات العائلیة

خاصة وأن االنترنیت وسیلة اتصالیة تتیح امكانیة االتصال بالعالم الخارجي من داخل 

 .السیرورة االتصالیة العائلیةمما یخلق عالقات وأنماط اتصالیة جدیدة تؤثر على المنزل 



 الملخص

النترنیت كتكنولوجیا منزلیة مثلها الجدید لتموضع الالدراسة إلى معرفة  هذه هدفت 

داخل األسرة الجزائریة مدخلة تغیرات على مستوى الحیاة األسریة ... مثل التلفزیون والرادیو

 من تفاعالت بین أفراد األسرة من ناحیة العالقات عملنا على الكشف عنها .ككل

في السیاق أخرى األنماط المترتبة عن االستخدام الفردي لالنترنیت ومن ناحیة  وممارسات،

 28أسر من مدینة معسكر داخل بیوتهم ما مجموعه  8حیث قمنا بمقابالت مع . المنزلي

مفردة، وتوصلنا إلى أن االنترنیت وسیلة تكنولوجیة احتلت مكانة في المنزل تصل إلى 

بقیة الوسائل داخل المنزل لدى البعض كالتلفزیون والهاتف  كما أنها تعوض أحیانا الضروریة

الترفیه، البحث واالتصال، حیث تحتل الدردشة االلكترونیة یتهادى استخدامها بین  .والرادیو

ساعات یومیة  10تتراوح مدة تصفح االنترنیت من ساعة على األقل إلى . االستخدام الواسع

هذه المدة سلبا على حجم ونوع العالقات األسریة  وتؤثر. مدرجة البعض في خانة المدمنین

حیث قلصتها وأفقدتها حمیمیتها وكأنها باعدت بین أطراف األسرة من خالل تشكیل للفرد 

 نزعة فردانیة واستقاللیة لدى األبناء عموما وأضعفت عالقتهم بآبائهم لشدة ارتباطهم بها

وتوصلت . عن استخداماتها واالنشغال بهامشكلة فجوة بینهما سببها المدة والمشاكل المترتبة 

التفاعل االجتماعي بین أفراد العینة وبین أیضا الدراسة إلى وجود تأثیر لالنترنیت في نسق 

، كما أقاربهم حیث تراجع عدد زیاراتهم ومعدل صلة أرحامهم وحتى نشاطاتهم االجتماعیة

 .على تحصیل الجامعیین أثرت في التحصیل الدراسي سلبا لألطفال والمراهقین وٕایجابا

  



Résumé 

Cette étude visait à découvrir le nouveau positionnement de l'internet 

comme une technologie domestique telle que la télévision et la radio..etc. dans 

la famille algérienne en insérant des changements au niveau de global de la vie 

familiale, dont nous les divulguions du coté des relations entres les membres de 

la famille quoi que ce soit interactions ou pratiques, et d'autre coté les types 

résultants de l'usage individuel de l'internet dans le contexte familiale. Nous 

avons fait des entretiens avec 8 familles de la ville de Mascara dans leurs 

maisons, un total de 28 personne, et nous avons constaté que l'Internet est un 

moyen technologique occupe une niche dans la maison jusqu'à la nécessaire, Il 

est aussi parfois compenser le reste des moyens à l'intérieur de la maison pour 

certaines personnes, comme la télévision, le téléphone et la radio. Son usage se 

balance entre la détente, la recherche et la communication où le chat prend la 

grosse partie. La duré passé sur internet se varie entre un heur au minimum 

jusqu'à 10 heurs quotidiennement en insérant quelques-uns dans la case des 

addicts. Cette durée influence négativement le volume et la qualité des relations 

familiales dont elle le réduite et la faire perdre son charme comme si elle a 

séparé entre le membre de la famille à travers la formation d'une tendance 

d'individualisme et d'une indépendance chez les enfants généralement et affaibli 

leur relation avec leurs parents à cause de leur attachement à l'internet 

concernant la durée, la préoccupation et les problèmes crées par son usage en 

causant un écart entre eux. L'étude a également révélé la présence de l'impact de 

l'Internet sur le système d'interaction sociale entre les interrogés   et leurs 

proches, où le nombre de visites et même les activités sociales ont diminué. Et 

aussi cet impact touche la réussite scolaire négativement pour les enfants et les 

adolescents mais positivement pour les universitaires. 


