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 كلمة شكر و تقدير

إن الشكر كل الشكر، و الحمد هلل تعالى، بارئنا و مسبب أسباب نجاحنا و إن من أسباب 
 نجاحنا أشخاص وقفوا إلى جانبنا وآزرونا وأيدونا و نصحونا، وقومونا .

بخالص التقدير و االحترام إلى كل من ساعدنا من إنجاز ىذا العمل السيما أستاذنا  نتقدم
 الموقر المشرف عمى عممنا األستاذ المحترم:

 بلوفة  بلحضري

 كما نتوجو كذلك باالمتنان إلى األساتذة :

 جع .دكتورة عبدية  نورية واألستاذ عباسة تواتي المذين لم يبخالن عمينا بتقديم الكتب و المرا

 و في الختام نشكر كل من تجاوب معنا وساعدنا و لو لحظة من الزمن.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ــداءــإهــــ  

 إلى التي سيرت عمى راحتي صغيرة ثم حرصت عمى مستقبمي كبيرة.

 إلى التي غمرتني بحبيا مريرا.

 إلى أحب مخموقة إلى قمبي أمي الغالية أطال اهلل في عمرىا.

 إلى الذي عد وسعى لتربيتي وتعميمي ما ينفعني ثم وفر لي جميع السبل من اجل تخطي معارج العمم

 والمعرفة، أبي العزيز أطال اهلل في عمره. 

 إلى كل من أعطاني ذرة عمم فتعممتيا .

 إلى كل إخوتي حميمة، خالد، خيرة، ىدى، طيب، أبوبكر، أسامة.

 ي و الكتاكيت الصغار.أصيرتمنيم  ا منا، و صرنا جزءاءإلى من صاروا جز 

 .كل صديقاتي جميعا دون استثناء و إلى ، رشيدةفايزة، حنان إلى رفيقاتي في المحن أمينة، نعيمة،

 إلى جميع صديقاتي و أصدقائي في المشوار الدراسي.

 .وعائمتو الكريمة إلى أعز صديقي عبد الرحمن الذي تقاسم معي عناء و شقاء ىذا االنجاز

 يمتي في المذكرة سعاد و عائمتيا.إلى زم

 إلى كل من ساىم في انجاز ىذا العمل.

 مع تمنياتي أن ينال عممنا ىذا رضى و يكون في المستوى المرغوب

عـــائـــــشــــة                                                      

 

 



داءـــــــــهإ  

 إلى قرة العين التي غمرتني من نور قمبيا يوم أرضعتني من حميبيا..

 إلى التي لم يفارق اسميا كممة المسان أمي الحنون ...

 إلى الذي لواله لما تعممت حرفا...

 إلى الذي طعم عقمي بالعمم و اإليمان و تفاني في تغدية جسمي بالحالل أبي الحنون ...

رعوا في نفسي األمل...إخوتي حمزة إبراىيم فتيحة بدرة إلى القدوى و المثل و إلى من ز 
 سمير نعيمة...

 إلى اعز صديقاتي فايزة حنان فاطمة كريمة نعيمة.....

إلى التي لو بحثت عن مثميا لما وجدت في أي مكان رفيق في ىذا العمل عائشة و عائمتيا 
 الكريمة.

 إلى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد.

 دون أن انسي الغائب عني و الحاضر.

 ســـعـــــاد.
 



 ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع الكتاب الورقي في الوسط الطالبي في  ظل مواقع 
التواصل االجتماعي، لدى طمبة أولى و ثانية الماستر بقسم عموم إعالم و االتصال بجامعة 

عبد الحميد بن باديس بمستغانم،  تخصص اتصال صورة و مجتمع، و اتصال  وسائل 
اإلعالم و مجتمع، و قد تم استخدام المنهج الوصفي التحميمي من خالل استبيان وزع عمى 

ى نتيجة مفادها أن طمبة ماستر يولون اهتمام كبير لمكتاب الطمبة حيث تم التوصل إل
   راضهم. اإللكتروني لتحقيق أغ
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 ة* مـــــــــقــــدمــــــــــــ*

تعتبر القراءة أحد أىم وسائل كسب المعارف والمعمومات في شتى الموضوعات والمجاالت، 
فيي من أىم نوافذ المعرفة اإلنسانية التي يطل من خالليا الفرد عمى الفكر اإلنساني في 

المعاصرة والعابرة ، وتعتبر الماضي والحاضر ، وىي أداتو في التعرف واالرتباط بالثقافات 
بمثابة غذاء الروح و العقل، فمن خالليا يستطيع اإلنسان تنمية قدراتو الفكرية والمغوية 

 والتعبيرية وتوسيع مداركو العقمية .

و الحديث عن القراءة يقودنا في الحديث عن الكتاب كأداة لممارسة القراءة وعن تاريخو 
تابة عمى الصخور والكيوف والمغارات واأللواح الطينية وتطوره عبر العصور، بداية من الك

ولفائف البردي وصوال إلى الورق ، الذي كان وال يزال من أفضل المواد المستعممة لنقل 
وتداول المعمومات وحفظ التراث ونقمو من جيل إلى جيل ، ومن جراء استخدام الورق لمكتابة 

يد األلماني" يوىان غوتنبرغ" ، التي  ظيرت الطباعة في منتصف القرن الخامس عشر عمى
نقمت بدورىا العالم من مرحمة إلى أخرى وأعطت دفعا قويا لتداول العموم المختمفة والتعرف 
عمى الثقافات من خالل تطور حركة النشر في العالم ، وبذلك أدخمتو عصرا جديدا . ومنو 

األدب والعموم و الذي ظير الكتاب الورقي الذي أصبح مصدرا فاعال في تطوير الفكر و 
أقبمت عمى قراءتو واالستفادة منو كل الشعوب عمى اختالف أجناسيا ودياناتيا وحضارتيا  
حيث ال يزال الكتاب بمثابة الوعاء األساسي لدراسات النظرية والمنيجية الشاممة في جميع 

ىذا يعيش  المجاالت فضال عمى أنو وسيمة لحفظ الكممة و المعمومة    و نقميا ، ورغم كل
الكتاب الورقي اليوم وسط أجواء تنافسية قوية مع الوسائل التكنولوجية الحديثة ، والتي أثرت 

 مبدئيا عمى مقروئيتو ، السيما مع الكتاب االلكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي.



وبعد ظيور الوسائل التكنولوجية الحديثة أصبحت القراءة ال تتم فقط عبر صفحات الكتاب 
الورقي بل أضحت مواقع التواصل االجتماعي فضاء آخر و ربما قد تكون بديال عن الكتاب 

 الورقي لتقف أثر المعمومة و اإلطالع بشكل عام.

إن التوصل إلى نتائج خالل دراستنا لم يأت من العدم، بل اعتمد ىذا البحث عمى خطة 
 معينة نعرضيا كالتالي :

نيجي و المفاىيمي لمدراسة ، أما في الفصل الثاني تناولنا ففي فصل األول تناولنا اإلطار الم
اإلطار النظري و ىو الكتاب الورقي والكتاب االلكتروني ، وذلك ببدء  بالتعريف الكتاب 

الورقي و نشأة الكتاب الورقي ، و أىميتو ، و مميزاتو ، و رىانات الكتاب الورقي في خضم 
مواقع التواصل االجتماعي والكتاب االلكتروني ، الكتاب اإللكتروني ، أما الفصل الثالث 

(، و تعريف الكتاب MSN– فيس بوكوذلك ببدء ماىية مواقع التواصل االجتماعي )
االلكتروني ، و نشأة الكتاب االلكتروني بمواقع التواصل االجتماعي، ثم مميزاتو ، و العالقة 

 ا .االلكتروني ، ثم الفرق بينيمبين الكتاب الورقي والكتاب 
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لقد أصبحت المجتمعات تعتمد عمى المعمومات في نموىا وتطورىا  :تحديد المشكمة ــ 1ــ  1
المجتمع فمن خالل  لتحقيق التقدم و االزدىار، ليذا تكتسي القراءة أىمية قصوى بالنسبة لمفرد و

المعمومات الورقية يحصل الفرد عمى المعمومات وينمي معارفو ويستفيد من خبرات مصادر 
 اآلخرين .

وفي ظل التطورات الحديثة وظيور وسائل التكنولوجية جديدة وتحول الكتاب من الشكل الورقي إلى 
ية الشكل االلكتروني، أدى إلى ظيور نوع أخر من القراءة وىي القراءة باستخدام الكتب االلكترون

عن طريق المجوء لمواقع التواصل االجتماعي، والذي تعتبر من أبرز وسائل االتصال الحديثة 
لوحظت نموا لم تشيده أي وسيمة أخرى، تقوم بتزويد الطالب بالمعمومات واألفكار المراد البحث 

ن في عنيا من أجل تنمية قدراتو ومياراتو وبإمكانيا الوصول إلى اكبر عدد من الجميور المتتبعي
عطاء التعميم صبغة عممية  ويمكن من خالل مواقع التواصل االجتماعي  مختمف أنحاء العالم وا 
لقاء محاضرات والمشاركة في كتابة البحث مما أدى  الحصول عمى رسائل جامعية ومذكرات وا 

 اإلشكاليةدخول الكتاب الورقي في مواجية الكتاب االلكتروني، من ىنا أثار في أذىاننا طرح 
 تالية : ما واقع الكتاب الورقي في الوسط الطالبي في ظل بديل مواقع التواصل االجتماعي ؟ال

وقد تفرعت من اإلشكالية مجموعة من األسئمة الفرعية جاءت  تساؤالت الفرعية:ــ  2ــ  1
 كالتالي :

 ما ىو الكتاب الورقي والكتاب االلكتروني ؟  -1
 ما مستقبل الكتاب الورقي في ظل وجود الكتاب االلكتروني ؟  -2
 فيما تتمثل العالقة بين الكتاب الورقي والكتاب االلكتروني ؟  -3
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 فرضيات وىي كالتالي : 03ترتكز دراستنا عمى  فرضيات :ــ  3ــ  1

 يستعين الطالب الجامعي بالكتاب الورقي في تحصيل المعمومة بدل الكتاب االلكتروني. -
 تمكين مواقع التواصل االجتماعي لمكتاب االلكتروني ساىم في تسييل الوصول إلى المعمومة. -

يفضل الطمبة القراءة باستخدام الكتاب االلكتروني أكثر من الكتاب الورقي لسيولة  -
 استخدامو.

أىم وسائل كسب المعرفة والحصول عمى  تعتبر القراءة منأهمية الدراسة : ــ  4ــ  1
كما أنيا وسيمة الستثمار الوقت وتوسيع ، وىي تحقق النجاح والمتعة لألفراد والمجتمع  المعمومات 

 المدركات و القدرات .

والقراءة ليا دور كبير في شتى المجاالت إذ تعتبر من أىم وسائل اكتساب الخبرات و زيادة 
ة القراءة باعتباره المعمومات المتراكمة عبر العصور واألجيال، ويعتبر الكتاب إحدى أدوات ممارس

تبعو من تطورات في  حامل ىذه المعمومات، وفي ظل االنفجار المعرفي وتعدد مصادره و ما
مصادر القراءة، أصبح الكتاب في شكمو الورقي يعيش التحديات والرىانات خاصة مع تطورات 

وعمى رأسيا التكنولوجية الحديثة، وظيور وسائل حديثة طورت من ممارسة القراءة من أوجو عديدة 
الكتاب االلكتروني الذي أصبح ينافس الكتاب الورقي و ييدد عرشو، من ىنا جاءت ىذه الدراسة 
 لتسميط الضوء عمى واقع الكتاب الورقي في الوسط الطالبي في بديل مواقع التواصل االجتماعي.

 تيدف ىذه الدراسة إلى:  أهداف الدراسة:ــ  5ــ  1

  براز ميارتو األساسية .تبيين أىمية الكتاب الورقي  وا 
 . إظيار مميزات الكتاب الورقي والكتاب االلكتروني 
 . معرفة مصير الكتاب الورقي في ظل وجود الكتاب االلكتروني 
 .التعرف إلى أىم مواقع االجتماعية التي يستخدميا الطمبة في الحصول إلى المعمومة 
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من األسباب التي جعمتنا نقوم بيذه : ىناك مجموعة أسباب اختيار موضوع الدراسةــ  6ــ  1
الدراسة، والدوافع وراء اختيارنا ليذه المشكمة كموضوع لمبحث والتي تضمنت أسباب ذاتية وأخرى 

 موضوعية جاءت عمى النحو التالي:

  األسباب الذاتية:  -1
 رون لدييم نفستوجينا الخاص نحو القراءة الورقية ومحاولة معرفة ما إذا كان الطمبة اآلخ 

 التوجو أم ال.
 . ميل شخصي ومحاولة اقتراح ودراسة الموضوع يمس المجتمع بأكممو 
 . اىتمامنا الخاص بالقراءة 
  كوننا جامعيين وأول ما نحتاج إليو ىو الكتاب كأداة بيداغوجية و أساسية في تكويننا ، ولكون

 . الحاجة العممية والثقافية تتطمب االحتكاك المستمر بعالم الكتب والقراءة
 األسباب الموضوعية : -2
 . محاولة إثراء المكتبة بمذكرة جديدة 
 . قمة الدراسات في ىذا النوع من المواضيع 
 .الرغبة في معرفة واقع القراءة لدى الطمبة باستخدام الكتاب االلكتروني 

 :ــ منهج البحث 7ــ  1

عبارة عن جممة خطوات التي عمى الباحث إتباعيا في إطار االلتزام بتطبيق  "المنيج ىو 
قواعد معينة تمكنو من الوصول إلى النتيجة المسطرة، ويعرفو محمد طمعت "أنو وسيمة يمكن 

 1عن طريقيا الوصول إلى الحقيقة".

ا وبما أننا في ويرتبط اختيار المنيج المتبع في الدراسة بناءا عمى اإلشكالية التي تم تحديدى
دراستنا ىذه نسعى إلى جمع المعمومات حول مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، فإن ىذه 

                                                           
السٌد  أحمد مصطفى عمر،البحث العلمً:إجراءاته و مناهجه.القاهرة :مكتبة الفالح ،611،2002

1
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الدراسة تندرج ضمن البحوث الوصفية التي تيتم "بشرح وتوضيح األحداث والمواقف المختمفة 
 1ث".المعبرة عن ظاىرة أو مجموعة ظواىر ميمة، ومحاولة تحميل وتفسير األحداث لتمك األحدا

والمنيج الوصفي ىو المنيج الذي يتناسب مع طبيعة البحث ومتطمباتو و ذلك في جانبو 
 المتصل بطريقة الدراسات المسحية التي أثبتت كفاءة في دراسة موقف الناس

 2وآراءىم بشأن مختمف القضايا والموضوعات الظواىر التي يعيشونيا في حياتيم اليومية. 
الوصفي في الدراسة إلى" كونو أحد األشكال التي تتطمب جمع  ويعود اعتمادنا عمى المنيج

المعمومات، بناءا عمى ما يتم رصده من معطيات ومدركات معرفية وفق توجيات عينة البحث  
 3مع إمكانية إتاحتو فرص التعامل مع عدد كبير من المتغيرات الدراسة في آن واحد" .

 :مجتمع الدراسةــ  8ــ  1

تحديد مجتمع البحث من أىم خطوات المنيجية إذ يتطمب تحديده من الباحث تعتبر مرحمة 
 4دقة بالغة حيث يتوقف عمييا إجراء البحث وتصميمو وكافة نتائجو.

ويواجو الباحث عند معالجتو لقضية بحثية ما مشكمة تحديد نظام العمل أي اختيار مجتمع  
 يتم انتقاء العينة. البحث ومن ثّم المجتمع األصمي لمبحث الذي من خاللو

ومجتمع البحث الذي نمثمو في دراستنا يتجمى في مجتمع طمبة جامعة مستغانم بكمية العموم 
االجتماعية التابعين لقسم عموم اإلعالم واالتصال، وبالتحديد المفردات العينة المنتقاة التي 

 يمثميا طمبة سنة األولى و الثانية ماستر لمتخصصات التالية:

 صال صورة ومجتمع .تخصص ات -
 تخصص اتصال وسائل اإلعالم والمجتمع . -

                                                           
 مصطفى حمٌد الطائً،خٌر مٌالد أبوبك، مناهج.مناهج البحث العلمً و تطبٌقاتها فً اإلعالم و العلوم السٌاسٌة.اإلسكندرٌة، دار الوفاء،2002،ص49

1
  

 مصطفى السٌد أحمد، البحث اإلعالمً :مفهومه و إجراءاته و مناهجه، مصر،دار الفالح للطباعة و النشر ،2002،ط2،ص606
2
  

  
3
                                                                                                                                                                       39،ص 2015. الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ،  مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم و االتصالأحمد بن مرسمي .  

 محمد شفٌق،خطوات المنهجٌة إلعداد البحوث االجتماعٌة ،اإلسكندرٌة،مكتب الجامعً الحدٌث،6444،ص662  
4
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نظرا لصعوبة القيام بدراسة شاممة لمجتمع  عينة الدراسة وطريقة اختيارها: ــ 9ــ  1
البحث قمنا باختيار العينة وفق التصور الذي يتضمنو موضوع الدراسة نظرا الختصار عينتنا 
عمى مستخدمي الكتب الورقية والكتب االلكترونية، فقد تم اختيار عينة قصدية "التي يقوم 

الصدفة بل يقوم ىو شخصيا باقتناء الباحث باختيار مفرداتيا بطريقة حكمية ال مجال فييا ب
المفردات الممثمة أكثر من غيرىا لما يبحث عنو من معمومات بيانات، وىذا إلدراكو المسبق 
ومعرفتو الجيدة لمجتمع البحث ولعناصره اليامة التي تمثمو تمثيال صحيحا وبالتالي ال يجد 

 1صعوبة في سحب مفردة بطريقة مباشرة "

انت قصديو، حيث تم اختيار طمبة أولى و ثانية ماستر باعتبارىم األكثر أما فيما يخص العينة ك
المقبمين عمى إعداد مذكرة   02استخداما لمصادر المعمومات بنوعييا، وخاصة طمبة ماستر 

طالب وطالبة ممن يستخدمون الكتاب  73عددىم  –بجامعة عبد الحميد بن باديس  -التخرج 
 الل  مواقع التواصل االجتماعي .الورقي والكتاب االلكتروني من خ

تعتبر أدوات البحث وتقنياتو من أىم الوسائل  تقنيات المستخدمة في الدراسة: ــ 11ــ  1
والدعائم التي تعطي لمبحث صبغتو اإلمبريقية، لذلك اتخذنا من المالحظة واالستمارة تقنيتين 
أساسيتين ليذا الغرض أي إضفاء الصبغة اإلمبريقية لمموضوع، مع أىميتيا في استقاء وجمع 

 المعمومات .

األكثر األدوات استخداما في الدراسات االتصال لما توفره تعتبر من بين  Freyالمالحظة : حسب 
 2من ميزة جمع عدد كبير من البيانات والمعمومات.

ولقد اعتمدنا عمى المالحظة المباشرة في دراستنا ىذه خالل مالحظتنا لتصرفات وتفاعالت الطمبة   
يث تعتبر المالحظة لمواقع التواصل االجتماعي المختمفة ونفورىم من المكتبات الجامعية ، ح

المباشرة " ىي مالحظة الظواىر كما تحدث تمقائيا في ظروف طبيعية، دون إخضاعيا لعمميات 
                                                           

 أحمد بن مرسلً، مناهج البحث العلمً فً علوم  اإلعالم و االتصال ،الجزائر،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،2009،ص642.643
1
  

 مورٌس أنجلس،منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة،لبنان،دار القصبة ، تر:  بوزٌد  صحراوي،ط2،ص022
2
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الضبط و التقنين، و تفيد في دراسات جماعات صغيرة و أنماط العالقات االجتماعية بين األفراد 
إلنسان في حياتو العادية كما تعتبر أيضا: " أنيا مالحظة سريعة التي يقوم بيا ا 1في بيئة معينة." 

و ترتبط بالمشاىدة لألشخاص و لألحداث دون المشاركة الفعمية فييا، كمالحظة أداء األشخاص 
 2لميمة معينة".

حيث تعتبر "االستمارة بالنسبة ألدوات جمع المادة العممية و تحقيق الفروض في البحوث الميدانية 
 3يا جيدا".وىي من أولويات األدوات و أوسعيا انتشار وأقم

تعتبر االستمارة أكثر أدوات جمع البيانات استخداما نظرا إلمكانية جمع المعمومات من عدد كبير 
من المفردات مما يتيح إمكانية التنوع في المعطيات السيما ما تعمق باالستبيانات المفتوحة 

مكانية مطابقة ومقارنة ىذه المعطيات ببعضيا.  4وا 
 ة عشرة سؤال مصحوبة بأربع محاور و ىي:حيث قسمت االستمارة عمى ست

 محور األول خاص عادات و أنماط القراءة. -
 محور الثاني أنماط استخدام الطمبة لمكتاب الورقي. -
 محور الثالث استخدام مواقع التواصل االجتماعي. -
 محور الرابع أنماط استخدام الطمبة لمكتاب الورقي و االلكتروني. -

استمارة  66مفردة، ولكن عند االسترجاع تحصمنا عمى  73استمارة عمى  73فمنا بتوزيع 
 .2017فقط، استغرقت المدة توزيعيا يومين، في بداية من شير فيفري

 
 

                                                           
 جودت عزت عطوي،أسالٌب البحث العلمً:مفاهٌمه ،أداوته،طرقه اإلحصائٌة،مصر،دار الثقافة و التوزٌع،2002،ص ص 626 .622

1
  

 محمد محمد الهادي، أسالٌب  إعداد  و توثٌق البحوث العلمٌة ،.القاهرة،مكتبة األكادٌمٌة،6440،ص ص 641.642
2
  

 محمد قاسم، مدخل إلى مناهج البحث العلمً ، مصر :دار المعرفة الجامعٌة ،2002،ص20
3
  

د / غازي جمال خلٌفة، طرق و مناهج البحث العلمً ،األردن ، وراق النشر  و التوزٌع،2004،ص223  
4
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يتعذر إيجاد مذكرات مشابية حول موضوع واقع  دراسات المرتبطة والسابقة: ــ 11ــ  1
 حيث اعتمدنا عمىواقع التواصل االجتماعي، الكتاب الورقي في الوسط الطالبي في بديل م

 دراسات مرتبطة حول الموضوع من بينيا:

 لكحل خديجة، استخدام الطمبة الجامعيين لتكنولوجيا االتصال  الدراسة األولى: -
الحديثة" االنترنت" في التعميم، عموم اإلعالم واالتصال بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  

تيدف الدراسة عمى الدوافع استخدام الطمبة مذكرة تخصص طمبة ثانية ماستر، ،  2015/2016
الجامعيين لتكنولوجيا االتصال الحديثة "نموذج االنترنيت في التعميم" كما اعتمدت عمى عدة 

انتشار تكنولوجيا الحديثة تختصر الوقت والجيد ساىمت في عزوف الطالب فرضيات من بينيا 
 عن قراءة الكتاب، واستخدمت المنيج الوصفي و المسحي .

دكتور خالد ىناء سيدىم، أسباب العزوف الطمبة عن القراءة و أساليب  الدراسة الثانية: -
تنمية مياراتيم القرائية، دراسة ميدانية لطمبة السنة الثالثة ليسانس، عمم المكتبات والعموم 

، تيدف الدراسة إلى إبراز أىمية القراءة  2013/2014 -الجزائر -الوثائقية، بجامعة باتنة 
ض زيادة كفاءة البحث العممي، وتنمية القراءة بالجامعات الجزائرية، ومعالجة ظاىرة بغر 

العزوف عنيا، كما اعتمد عمى عدة فرضيات أوليا تعتبر القراءة ركيزة األساسية بجامعتنا 
الجزائرية وال يقاس ىذا إال بمدى تشجيعنا لطمباتنا بمختمف الطرق واألساليب، أما الفرضية 

بر مواقع التواصل االجتماعي ساىم في عزوف القارئ عن القراءة مما أدى زيادة الثانية تعت
الفجوة بين الطالب وقراءة الكتب، حيث استخدم المنيج الوصفي ومستعمل أداة االستمارة 

 لجمع المعمومات.
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 حدود الدراسة: ــ 12ــ  1

وااللكتروني، أىميتيما، مميزاتيما اقتصرت دراستنا عمى الكتاب الورقي  الحدود الموضوعية:-1
 العالقة التي ترتبط بينيما.

اقتصرت دراستنا عمى طمبة التعميم الجامعي، المقيمين بكمية عبد الحميد  الحدود البشرية: -2
 .  -مستغانم –بن باديس 

، حيث تناولنا في الفصل األول أربعة فصول اشتممت دراستنا عمى خطة الدراسة: ــ 13ــ  1
نشأة الكتاب الورقي أىمية و الكتاب الورقي والكتاب االلكتروني، يتضمن تعريف الكتاب الورقي، 

رىانات الكتاب الورقي في خضم الكتاب االلكتروني، فيما يخص و مميزاتو، و الكتاب الورقي 
يتضمن ماىية مواقع التواصل  الفصل الثاني مواقع التواصل االجتماعي والكتاب االلكتروني،

نشأة الكتاب االلكتروني و تعريف الكتاب االلكتروني، و ( FACEBOOK -MSNاالجتماعي )
 مميزات الكتاب االلكتروني بمواقع التواصل االجتماعي و بمواقع التواصل االجتماعي، 

 الفرق بين الكتاب الورقي والكتاب االلكتروني و العالقة بين الكتاب االلكتروني والكتاب الورقي، و 

 من خالل قيامنا بيذه مذكرة واجيتنا بعض الصعوبات من بينيا: الدراسة: صعوبات ــ 14ــ  1

 قصر المدة التي خصصت النجاز ىذه المذكرة . .1
 صعوبة إيجاد كتب حول موضوع الكتاب الورقي. .2
 الحاجة إلعارة الكتب والمذكرات .إغالق مكتبتنا استغرق وقت طويل في فتحيا عند  .3
 ال يوجد دراسات سابقة حول الموضوع الدراسة . .4
استغرق إعداد اإلطار النظري وقتا كبيرا بسبب إعادة وصياغة وترتيب خطة الدراسة في كل  .5

 مرة بعد تصحيحيا من طرف األستاذ المشرف.
 تبيان .أثناء توزيع االستبيان ىناك البعض لم يرد اإلجابة عن أسئمة االس .6
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 تحديد المفاهيم: تعريف االجرائي: ــ 15ــ  1

  ىي مجموعة من المواقع عمى شبكة االنترنيت التي توصمت  قع التواصل االجتماعي:امو
إلييا تكنولوجيا االتصال يستعمميا الطالب من أجل تبادل المعمومات و قراءة كتب 

 الكترونيا.
 ىي أيضا مواقع اجتماعية تفاعمية تتيح الطالب التواصل فيما بينيم من خالل واقع و

 افتراضي، يتم التواصل بينيم من خالل تبادل معموماتيم التي يطرحونيا لغرض عممي 
  :ىم فئة طمبة يزولون دراستيم العميا  بجامعة عبد الحميد بن باديس الطمبة الجامعيين– 

الجتماعية واإلنسانية، طمبة أولى و ثانية ماستر، تخصص اتصال كمية العموم ا –مستغانم 
 صورة و مجتمع، اتصال وسائل إعالم و مجتمع.

  :ىو عبارة عن موقع ووسيمة من وسائل التواصل االجتماعي األكثر شيرة فيس بوك
 واستخداما لدى الطمبة .

  . ىو أيضا عبارة محرك بحث يطمع عميو الطمبة من أجل انجاز بحوثيم 
 :ىو عبارة عن كتاب مطبوع،  غير أنو في شكل قالب رقمي يتم  الكتاب االلكتروني

عرضو عن شاشة الحاسوب الكتروني، يمكن تصفحو عبر االنترنيت، و يتم نقمو عبر 
 وسائل الكترونية مختمفة .

  : يتم من خالليا التعبير عن شيء ما قصد عقميةىي عبارة عن عممية فكرية القراءة ،
 معمومة.إيصال 

يكتب وتراه العين، ىدفيا  عبارة عن عممية إدراكية تستوجب االستيعاب لكل ماأيضا ىي 
 . كسب المعرفة

 MSN : ىو عبارة عن شبكة تواصل االجتماعي يمجأ إلييا الطمبة من أجل تحقيق رغباتيم
 العممية.
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 الفصل الثاني : الكتاب الورقي و الكتاب االلكتروني

 تمييد.

 تعريف الكتاب الورقي. -1
 نشأة الكتاب الورقي. -2
 أىمية الكتاب الورقي. -3
 مميزات الكتاب الورقي. -4
 الكتاب االلكتروني. رىانات الكتاب الورقي في خضم -5
 خالصة الفصل.  
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 تمهيــــــــــــــــــــــــد

بطرق شتى، وكمما تدرج  منذ وجود إنسان عمى وجو األرض وىو يحاول تسجيل خبراتو وأفكاره
نسان في مدارج الرقي والتحضر، توسع نطاق رسالتو الفكرية واختراع وسائط  لمتسجيل والنشر إ

، الرسائل بداية من أوراق البردي واأللواح الطينية والورق وصوال لموسائط اإللكترونيةوالبث ليذه 
 الكتاب احد أىم الوسائل التي يعتمد عمييا اإلنسان منذ القدم في كتابة ويعود

و تدوين أفكاره و منجزاتو عبر العصور والحاضرات، وقد عرف الكتاب تطور ممحوظ بتطوير  
عمى شكل ورقي الذي نعرفو اآلن، ولمكتاب أىمية كبيرة لو دور فعال في أوعية كتابية حتى وصل 

طالع و   المعارف والخبرات وبث وانتقال العموم المعارف بين األفراد اكتسابترسيخ حب القراءة وا 

وشعوب، ومع التطور المستمر والمتسارع ومواكبة التكنولوجية الحديثة حيث تطور الكتاب من  
 دي إلى الشكل الكتروني الحديث.الشكل الورقي التقمي

 

 

 

 

 

 

 

 



:                                                           الكتاب الورقي و الكتاب اإللكترونيلثانيالفصل ا  
 

 
21 

 

 ــ تعريف الكتاب الورقي: 1ــ  1
كتب: الكتاب:وجمع الكتب، كتب الشيء يكتبو كتب وكتابا وكتابة وكتبو خطو والكتاب أيضا  لغة :

 االسم لما كتب مجموعا و كتاب مصدر، والكتابة لمن  تكون لو الصناعة مثل الخياطة
كتتبو استماله وكذلك والصياغة، و اكتسبو الشي  ء أي سألو أن يكتب لو وقيل كتبو خطو، وا 

كتتبو أي كتبتو والكتاب ما كتب فيو أيضا ما أثبت عن بني ادم من  استكتبو و إكتتبو : كتبو وا 
 أعماليم .

 الكتاب:  الصحيفة و الدواة. 
 1والكتاب:  الفرض والحكم و القدر. 

تعد كممة الكتاب من الكممات التي شاع استعماليا والكتاب والمكتبة من أصل لغوي واحد اصطالحا: 
يدل عمى الكتابة والتدوين وحمل الرسالة، وربما كان كذلك من تعديد معاني الكممة لذلك نجد بعض 

، وىناك تعريفات مختمفة لمكتاب 2المصطمحات المرادفة لمكتابة وثيقة مطبوعة، المصنف و غيرىم 
 نذكر منيا:

( صفحة وىو عمل 49"  الكتاب مطبوع غير دوري، ال يقل عدد صفحاتو عن تسعة وأربعين) 
 3فكري لو بداية ونياية ويعالج مادة عممية في احد موضوعات المعرفة البشرية".
صفحة، ويتكون  50"الكتاب مجموعة من األوراق المخططة أو المطبوعة ال يقل عدد صفحاتو عن

أو أكثر سواء كان الترقيم الصفحات مجمد متصمة أو غير متصمة ، ويمكن أن  من مجمد واحد
 يتناول موضوعا واحدا أو عدد من المواضيع المتجانسة ، التي تجمعيا خاصية ولحدة أو أكثر،

 4ومن الممكن أن يصدر في طبعات متعددة و ليست لو صفة دورية". 
ممية لمطالب، فإقباليم عمى قراءة الكتاب الورقي الكتاب الورقي لو دور كبير وميم في الحياة الع

ضروري لزيادة التحصيل الدراسي والعمم ونمو الفكري ليا، فيي تعودىم وتدربيم عمى فرص البحث 

                                                           
 ابن منظور جمال الدٌن ، لسان العرب ،مج 71،بٌروت، دار نادر، ط4  ،ص77

1
  

 حشمت قاسم ، مصادر المعلومات و تنمٌة  مقتنٌات المكتبة، القاهرة،مكتبة الغرٌب، 7985،ص67
2
  

 خالد عبده أصراٌره، الكافً:فً المفاهٌم علوم المكتبات و المعلومات.عمان،دار كنوز المعرفة، 1070،ص799
3
  

 شرف الدٌن، عبد التواب،تارٌخ أوعٌة المعلومات،القاهرة ،دار الدولٌة،7998،ص70
4
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والحصول عمى المعمومات ألن الطالب عند انتقالو إلى مرحمة التعميم الجامعي عميو أن يكتسب 
 و عن طريق القراءة.بنفس الرصيد الفكري الذي يحتاجو في تعميم
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ــ نشأة الكتاب الورقي : 2ــ  1
القديم منذ العصر القديم اخترعت الكتابة في حياتنا اليومية، فظيرت الحاجة الممحة لتسجيل اإلنسان 

لكتابتو و معاممتو مع اآلخرين وظمت ىذه الكتابات لمدة معينة من الزمن، تأخذ شكل النقوش عمى 
الجدران و المعابد و المقابر، ثم ما لبث إن تطور األمر بعض الشيء وبات تظير مواد أخرى 

، ثم جديدة، رغم أنيا ليست أحسن حال من مسابقاتيا مثل لحاء الشجر واألحجار وسعف النخيل
ظيرت بعض ذلك مواد أخرى جديدة، وىذه المواد الجديدة  ىي الورق البردي والرق وعمى الرغم من 
توفر ىذه المواد لدى أغمب الشعوب تقريبا فإنيا كانت توجو مشكمة ارتفاع األسعار والتعرض الدائم 

 1لمعوامل الجوية والبيئة السيئة.
فكان من الصعب تجميع عدد  ل المعيود عميو اليوم،كما أن شكل الكتاب لم يكن قد تطور إلى الشك

لبثت  كبير من األوراق معا في كتاب واحد والشكل السائد في ىذه الفترة ىو شكل المفافات ثم ما
صناعة الورق فانتشرت انتشارا واسعا حتى دخمت إلى العالم الغربي آتية من الصين فبدأ كل من 

حل الورق مكانو، وظل يستعمل حميا ودخمت عميو تطورات في البردي والرق في الزوال شيئا فشيئا لي
العصر الحالي خاصة بعد دخول الوسائل الحديثة في الصناعة فأخذ الكتاب يأخذ شكل الكتب أو 

 مسطح.
ولم تكن الطباعة قد اخترعت بعد، فكانت معظم الكتب التدوين بخط اليد سواء بطريقة التأليف أو 

أخطاء في اإلمالء وغيرىا، أما العصر الحديث بعد اختراع الطباعة اإلمالء وما ينتج عنيا من 
بدأت الكتب تأخذ شكال آخر وتنتشر بشكل أكبر و تزداد يوما بعد يوم حتى تضخم اإلنتاج الفكري 

نتيجة  أخذ الكتاب يواجو مشكل ىام وىي تقديم المعمومات الموجودة بيا ومع تعدد عدة معمومات،
داول المعمومات الحديثة، وظمت مشكمة تقديم المعمومات تواجو الكتب لفترة لظيور فئة أسرع في الت

 2طويمة خاصة مع ظيور الحاسبات اآللية فظيرت فئة جديدة بالكتب اإللكترونية.

                                                           
متاحة على الرابط                                                   01/01/1077الكتاب فً عالم متغٌر )على الخط( تم الزٌارة  www .blogsbot.com

1
 

  
  د/شرٌف كامل شاهٌن، لنشرالتقلٌدي و اإللكترونً فً العالم العربً، القاهرة ،دار الجوهرة للنشر و التوزٌع،1071،ص84                                

2
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 ــ أهمية الكتاب الورقي : 3ــ  1
الكتاب يمد القارئ بكمية ىائمة من الكممات و المصطمحات ، فيو يثري الممكات المغوية، فكمما قرأ 

 الشخص كتب أكثر حصل عمى المصطمحات وتعابير وجمل جديدة . 
األمور بوجيات نظر مختمفة، لكنو مع الوقت  بقراءة الكتب سيثري القارئ عالمو الفكري، وسيرى
 سيصل إلى مرحمة ليتقبل االختالف بصدر رحب.

 يحصل القارئ عند قراءتو لمكتاب الورقي عمى ما يجيمو، فيو مصدر التعميم األول ألي كان.
بواسطة الكتاب الورقي سيجد الطالب تفاصيل ثقافات دول مختمفة، بواسطة الوصف أو الصورة 

 المرفقة والتي تدعم الرؤيا الواضحة ألقوام ربما لن يستطيع رؤيتيا في أي مكان أخر. والرسومات
قراءة الكتاب ىي أول ما أمرنا بو عز وجل فقد كانت أول كممة من القران ىي "اقرأ" في أول أية 
في  نزلت عمى رسولنا محمد عميو الصالة والسالم: "اقرأ باسم بربك الذي خمق"، وذلك ألىمية القراءة

 حياتنا.
ثراء حصيمتو.           1الكتاب الورقي يقوم بتكوين شخصية الفرد وتشغيل ذكاءه وا 

  

  

 

 

 

 

                                                           
 محمد أمٌن البنهاوي،عالم الكتب و القراءة و المكتبات ،القاهرة، العربً للنشر و التوزٌع،7974،ص05
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 ــ مميزات الكتاب الورقي:  4ــ  1
كبير من صفحات فوري التحمل إذ يمكن أن يحمل في طياتو عدة مواضيع وبالتالي عدد  .1

 وىو ما يكسبو أىمية كبيرة، ويتم الرجوع إليو كمصدر لمحصول عمى المعمومات.
 سيولة حممو والتنقل بو في أي مكان و أي وقت دون المجوء عمى جياز لقراءتو . .2
 قدرتو عمى ضم شتى المواضيع بأبعاده الزمنية بين صفحاتو . .3
 كالدوريات والمجالت .رخص ثمنو مقارنتو مع غيره من المصادر الورقية  .4
 ال يحتاج إلى الكيرباء أو جياز لتشغيمو كما ىو الحال مع نظيره االلكتروني. .5
يمكن االحتفاظ بو والعودة إليو في أي وقت ال يأخذ الحيز المكاني الذي نجده مع نظيره  .6

 1االلكتروني.
أن الكتاب  الكتاب الورقي جاذبية خاصة حتى بعد ظيور وسائل التكنولوجية الحديثة، إال .7

 الورقي يتميز عنيا حيث يمكن تصفحو دون الممل والعودة إليو عكس مصادر أخرى.
 ال يتعب العين عند قراءتو وتصفحو عكس المصادر االلكترونية. .8
 يرسخ عادة القراءة و اإلطالع أكثر من أوعية المعمومات األخرى األكثر استخداما. .9
ثقيف الذاتي فيو أكثر الوسائط الناقمة لألفكار، ويعتمد .يحقق الكتاب الورقي عممية التعميم والت10

 عمى الموقف الفردي وليس الجماعي .
 2.يتسم برخص التكمفة وبخاصة اتساع نظام التوزيع، كما يتسم بيسر االستخدام.11
 
 
 
 
 

                                                           
1
 65،ص1077القاهرة دار الكتب المصرٌة ،، اضٌةالمكتبات و مراكز مصادر التعلم من البداٌة إلى المكتبة االفتر،حمدي ،عبد العلٌم 

 د-حسنً عبد الرحمان الشٌمً، الالورقٌة أو الكتاب الورقً بٌن البقاء و الزوال،مصر،دار اإلسكندرٌة،7991،ص77.10
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 هانات الكتاب الورقي في خضم الكتاب االلكتروني:ــ ر  5ــ  1

اإللكترونية من قيمة الكتب الورقية، كما أنيا ستتغير من طرف يتوقع البعض أن التغير الكتب 
الطباعة بل إن مفيوم الكتاب نفسو سيتغير، ويقول أحد خبراء النشر أن الكتاب االلكتروني سيحقق 

، حيث سيجد القارئ بين يديو  1960/1970نفس الثورة التي فرضتيا الكتب الجيب في األعوام 
ة المتحركة. و يقول أحد كبار الناشرين" أن فيما يخص مجال كتاب بو النص والصوت والصور 

المكتبات فانو خالل العشرين عاما سيدخل القارئ عمى موقع مكتبة ما ويقوم بتحميل الكتب التي 
يريدىا عمى جيازه". ولروائي الكبير" امبرتو ايكو" كتاب بعنوان "ال تأمموا بالتخمص من الكتب" 

أنو ال يوجد  11/03/2013صحفية نشرتيا جريدة القدس العربي  ويقول بيذا الصدد في مقالة
لتكنولوجيا اغتالت سابقاتيا ويستحضر أمثمة مثل أن الفوتوغرافية لم تقضي عمى فن الرسم، ولم 
يختفي القطار مع اختراع الطائرة ، ويضيف أعتقد أنو بإمكان أن أتخيل مستقبال حيث بإمكان 

الموحة االلكترونية، أما فيما يتعمق بالكتاب فبقائو حيا يقوم عمى الناس أن يقرؤوا الكتب بواسطة 
االرتباط الحسي الجسدي، ىنا يعرج إلى العالقة الحميمة بين اإلنسان والكتاب الورقي بوصفو 

 1كينونة مادية ليا حياتيا ونبضيا السري ".

ربما أفتقدىا عند  يقول عزت مصطفي"إنني أفضل الكتاب الورقي بطبيعة الحال، فأنا أشعر بروح
تصفح الكتاب نفسو عمى الكمبيوتر، وال يمكن الكتاب االلكتروني أن يحل محل الكتاب الورقي 
ميما تطورت التكنولوجيا" وربما يحتاج الباحث أو القارئ إلى الكتاب ويفتقد نسختو الورقية فيضطر 

الشكل ، ولكن ألنو يفتقد لمبحث عنيا عبر التسوق االلكتروني، ليس حبا في قراءة الكتاب بيذا 
 النسخة الورقية وىناك من يقوم بطباعتو بعد شرائو، حتى يتمكن من تصفحو عمى الورق .

ولفت مصطفى إلى أن التكنولوجيا أتاحت بشكل كبير االنتشار لمكتاب االلكتروني، ولكن ىذا 
صة عبر الكمبيوتر معناه ليس انتياء عصر الكتاب الورقي، و لَك أن تتخيل أنك تقرأ رواية أو ق

                                                           
 عٌسى، محمد،الكتب اإللكترونٌة، االتجاهات والمعلومات،ع77.القاهرة،المكتبة األكادٌمٌة،1001،ص757
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ىل تشعر بيا كما تقراىا وىي بين ضفتي الكتاب ؟ وأكد إن الكتاب الورقي مثل اإلنسان...لحم 
ودم وروح أيضا، ويصعب أن ال يشعر اإلنسان بما يقرؤه فإذا حدث فال طعم وال إحساس لممادة 

تفوقا عمى المقروءة، لذلك سوف يظل الكتاب الورقي متربعا عمى عرش الكتب بشكل عام، وم
 1الكتاب االلكتروني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
147،ص1008:دار مصر اللبنانٌة ، عبود، رامً.الكتب اإللكترونٌة مصر القاهرة 
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 خالصة الفصل:

لمكتاب أىمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمعات سواء كان في شكمو الورقي التقميدي أو الشكل  
االلكتروني الحديث، فيو وسيمة العمم ومنبع الثقافة، و أساس تكوين األفراد وتطور الشعوب واألمم 

لكتاب وىو نتاج الخبرات والمعارف وموطن الثقافة والمعرفة وقد تطرقنا في ىذا الفصل إلى ا
الورقي ىو عبارة عن مطبوع غير دوري و عمل فكري لو بداية و نياية يعالج مادة عممية في أحد 
موضوعات المعرفة البشرية، وتكمل أىميتو في زيادة التحصيل الدراسي  ونمو الفكري لدى الطمبة 

 تعودىم و تدربيم عمى فرص البحث و الحصول عمى المعمومات .

رقي من بينيا سيولة حممو و تنقل بو في أي مكان وقدرتو عمى ضم شتى تعددت مزايا الكتاب الو 
 المواضيع، وُيرسخ عادة القراءة و اإلطالع .

مصير الكتاب الورقي في خضم الكتاب اإللكتروني حسب رأي دكتور عزة مصطفى "إنني أفضل  
الكتاب الورقي بطبيعة الحال، فأنا أشعر بروح ربما أفتقدىا عند تصفح الكتاب نفسو عمى 
الكمبيوتر و ال يمكن الكتاب اإللكتروني أن يحل محل الكتاب الورقي " رغم التطورات التكنولوجية 

 ن الكتاب الورقي سيظل يتربع عمى عرشو .إال أ

يعد ىذا الفصل تقدمة لمرسالة ما يميد لمفصل الثالث الذي يتناول ماىية مواقع التواصل 
 االجتماعي والكتاب اإللكتروني .
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 لفصل الثالث: مواقع التواصل االجتماعي و الكتاب االلكترونيا

  تمييد.
 (.FACEBOOK-MSNماىية مواقع التواصؿ االجتماعي ) -1
 تعريؼ الكتاب االلكتروني. -2
 التواصؿ االجتماعي.نشأة الكتاب االلكتروني بمواقع  -3
 مميزات الكتاب االلكتروني بمواقع التواصؿ االجتماعي. -4
 العالقة بيف الكتاب الورقي و الكتاب االلكتروني. -5
 الفرؽ بيف الكتاب الورقي و الكتاب االلكتروني. -6

 خالصة الفصؿ.
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 تمهيد :                                    
الحديثة أو ما يسمى بالثورة المعموماتية ال تتـ فقط عبر صفحات مع ظيور ثورة تكنولوجيا 

الكتاب التقميدي في صبغتو الورقية، فظير مفيوـ أخر ىو القراءة باستخداـ الكتاب اإللكتروني 
عبر مواقع التواصؿ االجتماعي، مما سيؿ الوصوؿ إلى المعمومة و انتقاؿ العمـو والمعارؼ 

 تج عف التطور المستمر والمتسارع ومواكبة تكنولوجيا الحديثةاألفراد والشعوب وذلؾ نا بيف
حيث الكتاب اإللكتروني لو دور فعاؿ في ترسيخ حب القراءة و اإلطالع و ذلؾ بسبب مزاياه 

 المتمثمة كسب الوقت وسيولة الوصوؿ إلى المعمومة .
أة (، نشFACEBOOK-MSNالفصؿ إلى ماىية مواقع التواصؿ االجتماعي ) فتطرقنا في

الكتاب اإللكتروني ومفيومو بمواقع التواصؿ االجتماعي، ومميزاتو، العالقة والفرؽ بيف الكتاب 
 الورقي والكتاب اإللكتروني .

 

 

 

 

 

 

 

 



مواقع التواصل اإلجتماعي و الكتاب اإللكتروني                             الفصل الثالث                  
 

 
32 

 

ىي مجموعة التقنيات المتاحة عمى الشبكة تعريف مواقع التواصل االجتماعي: ــ  1ــ  1
والتفاعؿ، وقد يقدـ ىذا المفيـو مؤخرا ضجة العنكبوتية التي يستعمميا الناس لغاية التواصؿ 

ضخمة، ويعني ىذا المفيـو جميع وسائؿ التواصؿ االلكتروني المتاحة في القرف الحادي و 
العشريف، ويستعمؿ بعض األفراد مفيوـ وسائؿ اإلعالـ االجتماعي عمى نحو واسع وذلؾ 

 1ليس التقنيات فقط.لوصؼ مختمؼ أنواع الظواىر الثقافية التي تنطوي عمى التواصؿ و 
ىي منظومة مف الشبكات االلكترونية التي تسمح لممشترؾ فييا بإنشاء موقع تعريف أخر: 

خاص بو، ومف ثـ ربطو مف خالؿ نظاـ اجتماعي الكتروني مف أعضاء آخريف لدييـ نفس 
 2االىتمامات والميوؿ أو جمعو مع أصدقائو.

االنترنيت، وأنيا الركيزة األساسية لإلعالـ  تعرؼ أيضا أنيا مواقع الكترونية اجتماعية عمى
الجديد أو البديؿ الذي تتيح األفراد أو الجماعات التواصؿ فيما بينيـ عبر ىذا الفضاء 

 3االلكتروني.
كما أنيا منظومة مف مواقع االلكترونية التي تسمح لممشترؾ فييا بإنشاء حساب خاص بو ثـ 

أعضاء آخريف لدييـ نفس االىتمامات واليوايات  ربطو مف خالؿ نظاـ اجتماعي الكتروني مع
أو جمعيـ مع أصدقاء الجامعة، وتصنؼ ىذه المواقع الجيؿ الثاني الويب، وسميت اجتماعيا 

 4أتت مفيـو بناء مجتمعات. 
 
 
 

  

                                                           
 http//ditihad.ae5102/01/50،البلوشً  فتٌحة ،مقال بعنوان اإلحتٌال اإللكترونٌة،اإلمارات العربٌة المتحدة

1
  

 عبد السالم وفاء حافظ،االنعكاسات االجتماعٌة لالنترنٌت كأحد أشكال تكنولوجٌة الرقمٌة دراسة وصفٌة مطبقة على عٌنة من الطالب جامعة 

512،ص9،5105ج،مصر،القاهرة
2
  

 وائل مبارك،خضر فضل هللا،أثر الفٌسبوك  على  المجتمع،خرطوم:المكتبة الوطنٌة للنشر و التوزٌع،5105،ص7
3
  

 حسن محمد نصر،االنترنٌت و اإلعالم  و الصحافة اإللكترونٌة،إلمارات العربٌة المتحدة،مكتب الفالح للنشر و التوزٌع،5112،ص10
4
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 تعريف فيس بوك: 
ىو أحد شبكات التواصؿ االجتماعي التي رغـ أف عمرىا ال يزيد عف عشرة سنوات، إال أف 

 1موقعيا أصبحت األشير واألكثر استخداما وتأثيرا عمى مستوى العالـ.

َـّ إنشائو في فبراير  بواسطة ابف التاسع عشر مف العمر "مارؾ روكربرغ"  2004موقع الفيس بوؾ ت
وذلؾ في غرفتو في جامعة ىارفارد وقد كاف الموقع في بداية متاح فقط لطالب جامعة ىارفارد ثـ 

ت بعدىا لطمبة الثانوية ولعدد محدود مف الشركات، ثـ أخيرا تـ فتحو ألي فتح لطمبة الجامعا
 2شخص يرغب في فتح حساب لو.

بواسطة  1995أغسطس  24: بدأت المجموعة في أو شبكة مايكروسوفت MSNتعريف 
كانت مف بيف أولى   WEB HOTMAIL، والخدمة بريد95مايكروسوفت لتتزامف مع ويندوز 

والتي MESSENGERو بعد ذلؾ خدمة الرسائؿ الفورية   MSN  الخدمات  المقدمة مف
، حيث ظيرت ىذه الخدمة في WINDOWS LITE MESSENGERاستبدلت مؤخرا بخدمة 

الواليات المتحدة األمريكية، وىي ليست مجموعة مف الخدمات االنترنيت فحسب بؿ ىي أيضا 
 3مزود خدمات االنترنيت فقط.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 مجد الهاشمً، تكنولوجٌا   وسائل االتصال الجماهٌري،أردن،دار أسامة للنشر و التوزٌع،5105،ص21

1
  

 د/حسنً عوض،أثر مواقع التواصل االجتماعً فً تنمٌة المسؤولٌة االجتماعٌة  لدى الشباب ،جامعة القدس المفتوحة،5100،ص11
2
  

  3 علً عبد  الفتاح كنعان، اإلعالم  و المجتمع،عمان،دار الٌازورٌالعلمٌة للنشر  و التوزٌع،5102،ص52
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 الكتاب االلكتروني:عريف ت ــ 2ــ  1 
ىو كتاب المخزف بطريقة رقمية أي إدخاؿ كمماتو ومحتواه عمى حاسب ما، سواء بطريقة 
معالجة الكممات والنصوص بكتابة كاممة عمى حاسب أو استخداـ جياز الماسح الضوئي في 
تصوير الكتب االلكتروني وتخزينيا عمى ىيئة صور في ذاكرة الحاسوب، وبالتعاوف مع الصور 

 1بالبرامج المخصصة لذلؾ يمكف تحويميا إلى نصوص القراءة .
الكتاب االلكتروني ىو وسيط معموماتي رقمي يتـ إنتاجو عف طريؽ إدماج المحتوى النصي 
لمكتاب مف جانب والتطبيقات البيئة الرقمية الحاسوبية عمى جانب أخر وذلؾ إلنتاج الكتاب في 

 2شكؿ الكتروني.
ـ( يعرؼ الكتاب االلكتروني بأنو"مثؿ أي نص الكتروني يستخدـ لقراءة 1990)ويحدد "مورجاف" 

 البيانات االلكترونية عمى جياز محموؿ مصمـ جيدا لكي يرتبط بيف األجيزة والبرامج.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  مختار، إسماعٌل وائل،مصادر المعلومات،عمان،دار المصٌرة،5105،ص21

  
  د/عصام توفٌق أحمد ملحم ،مصادر المعلومات اإللكترونٌة فً مكتبات الجامعٌة،رٌاض،جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة،5100،ص517

2
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 نشأة الكتاب االلكتروني بمواقع التواصل االجتماعيــ  3ــ  1
لماني" مايكؿ ىارت"، فيما يسمى بمشروع عمى يد األ 1971ظير الكتاب االلكتروني عاـ

"غوتنبرغ "وكانت النماذج مقدمة في السبعينات مف شركة بارؾ كاقتراحات لمحاسب المحموؿ 
دايف بوؾ، ىي مف أوائؿ الحواسب الشخصية التي تستطيع قراءة الكتب االلكترونية، واستمر 

حيث تـ تعميـ  1991 المشروع في استيداؼ شريحة محدودة مف القراءة والباحثيف حتى
االنترنيت لمجميور، و الذي  مثؿ دافعا قويا لالنتشار الكتب االلكترونية ووضع صيغ جديد 

 1لمكتب، كما تشيد طرح عدد مف البرامج الخاصة بتعامؿ مع الكتب االلكترونية .
عمى  PDFكتاب الكتروني بصيغة  50مؤسسة ديجيتاؿ بوؾ تشتراوؿ  1993وفي عاـ  

بدأت أمازوف ينتشر أوؿ دفعة مف الكتب االلكترونية عمى  1995القرص المرف، وفي سنة 
أعمف مشروع "غوتنبرغ" أنو قد وصؿ إلى  1996االنترنيت ولكنيا غير قابمة لمتحميؿ، وفي عاـ 

 كتاب الكتروني واف اليدؼ ىو مميوف كتاب. 1000
صفو بأنو التوأـ الروحي لمكتاب االلكتروني كانت والدة مولود أخر يصح لنا و  1998وفي عاـ -

 SOFTمف طرؼ شركة   THE ROCKET READENفقد تـ طرح أوؿ قارئ الكتروني وىو 
BOOK PRESS .وقد مثؿ ىذا النوع مف قراءات دفعة قوية في زيادة زخـ الكتب االلكترونية 

المدعـو بخاصية   MICRO SOFT READORميكروسفت تطرح  2000وفي عاـ -
CLEAR TYPE  تـ تحميؿ الكتب مف المواقع عدد مف دور النشر بالواليات  2003وفي عاـ

المتحدة األمريكية، وبدأت األمازوف التحؽ بالركب القراءات االلكترونية فأطمقت اإلصدار األوؿ 
وفي نفش العاـ  2007في الواليات المتحدة األمريكية عاـ KINDLEمف قراءىا المعروؼ ب 

BOOKEOR  تطمؽAYBOOK CREEN3 . 

                                                           
 Le learer pierre.lelivre  électronique ou le bassage.revue decumentaliste sciences dinfermation.nç°56.2000.b.300

1
  



مواقع التواصل اإلجتماعي و الكتاب اإللكتروني                             الفصل الثالث                  
 

 
36 

 

لتوحيد خطي  SONYو ADOBEجرى اتفاؽ بيف شركي  2008وفي عاـ  -
ورأى النور في   SONYREADERPRS505السوفيتيرواليادوير في منتج واحد أطمؽ عميو 

 2009.1عاـ 
بطرح منتجيا المعروؼ  باأليباد، وتميزت مع غيرىا بأنيا تعاقدت  2010كما قامت أبؿ في  -

تة مف كبيرات دور النشر بالواليات المتحدة األمريكية، لتوزيع كتبيا مف مع خمسة مف أصؿ س
المتاح   I BOOKو باستخداـ برنامج قراءة الكتب  STORE i BOOKخالؿ متجر الكتب 
 عمى متجر البرامج.

أشار تقرير األمازوف أف نسبة مبيعات الكتب االلكترونية  2010وفي الربع الثاني مف عاـ  -
لمكتب المطبوعة، وفي تقرير أخر في  100االلكترونية مقابؿ  140عة ىو إلى كتب مطبو 

 2أشارت أف المبيعات الكتب االلكترونية قد فاقت مبيعات الكتب المطبوعة بكثير. 2011يناير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  بسٌونً  ،عبد الحمٌد، الكتاب اإللكترونً،القاهرة،دار الكتب العلمٌة ،5117،ص02 

1
  

 بسٌونً عبد الحمٌد،.الكتاب اإللكترونً، نفس المرجع ،ص02
2
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 بمواقع التواصل االجتماعي مميزات الكتاب االلكتروني ــ 4ــ  1
والتخزيف، فيي متاحة لمقراءة أينما كانوا عف طريؽ الكتب االلكترونية أسيؿ في الحمؿ  .1

أجيزة اليواتؼ المحمولة، كما يمكف لقارئ الكتب االلكترونية حفظ أالؼ الكتب، الحد الوحيد ىو 
 حجـ الذاكرة.

 يمكف بيع عدد النيائي مف الكتاب االلكتروني بدوف نفاذ الكمية. .2
مة الكتب االلكترونية إلى لغات مختمفة سيولة الترجمة : إذ تتيح بعض المواقع إمكانية ترج .3

 1فيكوف الكتاب متاحا بعدة لغات غير التي تـ تأليفو بيا.
.خصائص القارئ االلكتروني: عمى حسب القارئ االلكتروني المستخدـ فانو يمكف القراءة في 4

إمكانية اإلضاءة المنخفضة أو حتى في الظالـ.العديد مف القارئات االلكترونية الحديثة بيا 
يجاد التعريفات   التكبير وتغيير خط الكتاب، وقراءة الكتاب بصوت، والبحث عف الكممات، وا 

 ووضع العالمات.

التكاليؼ:بينما القارئات الكتب االلكترونية ىي أغمى بكثير مف الكتاب المطبوع الواحد، لكف .5
مميوف  2جد أكثر مف تكمفة الكتاب االلكتروني عموما أقؿ مف الكتاب المطبوع، بؿ انو يو 

 الكتروني مجاني عمى االنترنيت.

ساعة يوميا عمى الشبكة إضافة إلى أف  24انتظاـ اإلتاحة لمعناويف: فخدمات التوزيع متاحة .6
 2إنزاؿ العنواف مف عمى االنترنيت أسرع وأسيؿ بكثير مف الذىاب إلى محالت بيع الكتب.

 تخداـ األجيزة اإللكترونية المختمؼ..إمكانية عرض و قراءة كتب اإللكترونية بإس7

 .توفير تكاليؼ الطباعة عمى الورؽ وما تتطمبو مف مصاريؼ وتكاليؼ باىضة .8

                                                           
 قندلٌجً ،عامر،مصادر المعلومات التقلٌدٌة و اإللكترونٌة،عمان،دار الٌازوري ،5119،ص52 

1
  

 محمد فتحً عبد الهادي، النشر اإللكترونً و تأثٌره على مجتمع المكتبات، القاهرة ،المكتبة األكادمٌة ،5110،ص15 
2
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.إمكانية النشر الشخصي، فمف السيؿ عمى المؤلفيف نشر أعماليـ مباشرة باستخداـ 9
 البرمجيات المتخصصة.

 1ونشره ومف ثـ تحديثو. .الحداثة: فالكتاب االلكتروني يحتاج لفترة أقؿ في إصداره10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 عٌسى محمد ،الكتب اإللكترونٌة .مجلة االتجاهات الحدٌثة فً المكتبات و المعلومات ،ع07،القاهرة، المكتبة  األكادمٌة ،5110،ص75

1
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 العالقة بين الكتاب الورقي و الكتاب اإللكتروني .ــ  5ــ  1
العالقة بيف قراءة الكتاب الورقي وقراءة الكتاب اإللكتروني عبر مواقع التواصؿ االجتماعي  

 إثراء الرصيد المعرفيعالقة تكاممية فكالىما وسيمتاف لمثقافة و المعرفة  ألنيما يساىماف في 
و القارئ و تنمية معرفو،حيث القراءة باستخداـ المواد الورقية ىي القراءة األساسية في اكتساب  

المعمومات و نجدىا متوفرة لمكؿ ألف ىناؾ مف يجد المتعة في الكتاب الورقي و ذلؾ ألغراض 
 مساعدة و مكممة ليا. عممية بحتة، و بالتالي فالقراءة  باستخداـ الكتاب اإللكتروني فيي

ومف وجية نظر معتز احمد:"أف لكؿ منيما جميوره وشريحتو و فئتو، فمثال كبار السف يعشقوف 
الكتب الورقية التي اعتادوا عمييا، وعمى العكس نجد الناشئة يفضموف الكتاب االلكتروني الذي 

 1ب ليـ".يتناسب مع متطمعاتيـ وربما يرضي احتياجاتيـ المعرفية، ويجدونو األنس
ويشير سامح محمود : " أف الكتاب االلكتروني مكمؿ لمكتاب الورقي، فنحف إذا ما أردنا أف 
نصؿ إلى المعمومات حوؿ كتاب نمجأ لمبحث عنو الكترونيا، وبعد الحصوؿ عمى المعمومات 
نكّوف لمحة مختصرة حوؿ الكتاب نذىب لشراء الكتاب الورقي لنقرأه ، لذا أجد أنيما يكمالف 

 2عضيما بعضا ". ب
 الكتب الكترونية و الكتب الورقية سيمضوف معا كما ىو الحاؿ مع تكنولوجيات المصغرات

والفيممية ولألقراص الممغنطة واألقراص الميزرة مع الورؽ جنبا إلى جنب، ولكؿ شخص منا  
تاب طقوسو في القراءة، والطريقة الذي تعود عمييا فمف الممكف أف الكتاب االلكتروني والك

الورقي لكؿ منيما طعمو و حضوره المختمؼ عند أي شخص منا، واألىـ مف ذلؾ أف ندرؾ أف 
الطباعة الورقية و التخزيف االلكتروني، ما ىو إال وسيمة لتسييؿ القراءة عمى الطالب والباحث 
ف والقارئ، فينبغي أف ال تشغمنا الوسيمة عف الغاية، والتي ىي: القراءة فالميـ مف اإلنساف أ

يحرص عمى القراءة في الكتب النافعة و المفيدة، سواء كانت مطبوعة طباعة ورقية أـ مخزنة 
 3تخزينا رقميا.

                                                           
 عبودي ، رامً، الكتب اإللكترونٌة ،المرجع السابق،ص227

1
  

 د/عبد اللطٌف صوفً،دراسات فً المكتبات  و المعلومات .دمشق،دار الفكر المعاصر ،5110،ص555                                                       
2
  

 وجٌه حمدي ، أمل ، المصادر االلكترونٌة و المعلومات، القاهرة:دار المصرٌة اللبنانٌة ،5111 ، ص059                                                   
3
  



مواقع التواصل اإلجتماعي و الكتاب اإللكتروني                             الفصل الثالث                  
 

 
40 

 

وفي األخير فالعالقة بيف كال الكتابيف عالقة ترابط و تكامؿ، ال عالقة تنافس، فالكتاب الورقي 
ولذلؾ فالواجب عمينا  و االلكتروني يكّمؿ بعضيما بعضا، فمكؿ واحد منيما ميزاتو و ايجابياتو،

أف نستثمر ىذه التقنية الحديثة لمقراءة المفيدة، فيي تعطي المجاؿ لمقراءة في جميع األوقات 
 والحاالت .
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 1.الفرق بين الكتاب الورقي والكتاب االلكترونيــ  6ــ  1

                                                           

  1 د/ربحي مصطفى عمياف،إماـ فاضؿ السمرائي،المصادر اإللكترونية لممعمومات،عماف،دار اليازوري العممية لمنشر و التوزيع، طبعة2003،ص110ػ111

 االلكتروني الكتاب  الكتاب الورقي
  النص يستخدـ الحاسب اآللي في إعداد

كمرحمة تناقمية وقد ال يستخدـ خالؿ 
 عممية الطبع .

  بطء اإلعداد وتجييز وكذلؾ بطء الوصوؿ
 إلى المتمقي عبر الطرؽ التقميدية.

 
 
  
 
  يختزف النص عمى ذاكرة الحاسب بصفة

 مؤقتة لحيف االنتياء مف مراحؿ إنتاجو.
 

 
 .المنتج النيائي مطبوع و مجمد 
  واحدا مف تستغرؽ عممية إنتاج نسخة

 الكتاب قدرا كبيرا مف الجيد والوقت.
 
 
 
  المادة التي يسجؿ عمييا النص ىي دائما

 الورؽ.
   صعوبة تحديث النص حيث يتطمب

  يعتمد إعداد النص كميا عمى البيئة
الرقمية فالرقمنة ىي الوسيمة الوحيدة 

 كمو النيائي لمكتابي اإللكتروني  لتجييز
  الوصوؿ سرعة التجييز مع إمكانية

إلى قاعدة عريضة إلى المستفيديف 
عبر االنترنيت في أسرع وقت ممكف، 
حيث يمكف نشر الكتب اإللكترونية 
فور إنتاجيا بواسطة دور النشر الذاتي 

 لما لدييا مف حرية التأليؼ و تحرير.
  يختزف النص و يتاح عمى ذاكرة

الحاسب بصفة دائمة حتى بعد االنتياء 
إنتاجو حسب كما يتـ  مف إنتاجو،

 الطمب وتسميمو في الحاؿ .
 . المنتج النيائي رقمي إلكتروني 
  تستغرؽ عممية نسخ الكتاب اإللكتروني

الواحد قدرا محددا مف الوقت والجيد 
إمكانية استخداـ النسخة  عف فضال

الواحدة مف جانب عدد غير محدد مف 
 المستفيديف عف طريؽ الشبكات .

 يختزف النص عمى أقراص ضوئية 
 مرنة و غيرىا .

  ،المرونة و السرعة في تحديث النص
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 محمد فتحً عبد الهادي،الكتاب اإللكترونً مستقبل صناعة النشر،مصر:أحوال المعرفة،5112،ص22ـ21

1
  

 األمر إعادة الطباعة.
 
 
 .ال تتطمب عممية القراءة أجيزة خاصة 
 
  تتـ عممية التوزيع بطرؽ التقميدية كالبريد

 بيع الكتب، أو معارض. أو مكتبات 
 

   الكتاب المطبوع البد أف ينتقؿ إليو
 المستفيد.

 
 .يتسـ بأنو حقيقي و ممموس 

 
  تحدث عممية القراءة بشكؿ 
 :تتابعيSequential . نسقي 
 

حيث يمكف تصحيح األخطاء عف 
طريؽ الجياز بقوائـ باألخطاء أو 

 استبداليا بالنص الصحيح المباشر.
  تتطمب عممية القراءة أجيزة و برمجة

 خاصة.
  تتسـ عممية التوزيع عف بعد عبر

االنترنت و تتاح القراءة في الحاؿ دوف 
 يارة المكتبات بيع الكتب.الحاجة لز 

   الكتاب اإللكتروني ىو الذي ينتقؿ إلى
 المستفيد أينما كاف.

 
 يتسـ أنو تخيمي أو افتراضي. 

 
 : عممية القراءة غير تتابعيو  Non –

sequential - .1أو غير تسمسمية 
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 خالصة الفصل :
( FACEBOOK-MSNتناولنا في ىذا الفصؿ ماىية المواقع التواصؿ االجتماعي  )     

والكتاب اإللكتروني تعريفو، نشأتو بمواقع التواصؿ االجتماعي، مميزاتو بالمواقع التواصؿ 
االجتماعي  العالقة و الفرؽ كؿ مف الكتاب الورقي و الكتاب اإللكتروني، و توصمت الدراسة عمى 

لتواصؿ االجتماعي ىي عبارة عف منظومة مف المواقع اإللكترونية التي تسمح المشترؾ أف مواقع ا
في إنشاء حساب خاص بو تـ ربطو مف خالؿ نظاـ اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخريف لدييـ 

وتصنؼ ىذه المواقع الجيؿ  نفس االىتمامات واليوايات وجمعيـ مع األصدقاء الجامعة أو الثانوية،
 يب الثاني الو 

و سميت اجتماعية ألنيا أتت مفيـو  بناء المجتمعات ومف بيف أشير ىذه المواقع اتخذنا نموذجا  
FACEBOOK -MSN   حيث ىذه المواقع لدييا إقباؿ كبير لدى الطمبة الجامعييف يستخدمونيا

ى كما تطرقنا إل كأداة بحث في إعداد مذكراتيـ بحوثيـ  و التواصؿ فما بينيـ  ومع األساتذة،
الكتاب اإللكتروني عبارة عف وسيط معموماتي رقمي يتـ إنتاجو عف طريؽ دمج المحتوى النصي 

و يوجد العديد مف المزايا الذي يقدميا  لمكتاب مف جانب و تطبيقات البيئة الرقمية مف جانب أخر،
الكتب  الكتاب اإللكتروني التي تسيؿ عمى الطالب لمحصوؿ عمى المعمومة مف بينيا إمكانية إتاحة

كما تعمؿ الكتب اإللكترونية عمى  اإللكترونية عف بعد مباشرو أيضا عمى الخط غير المباشر،
 إضفاء المزيد مف المرونة عمى العممية التعميمية و خدمة أغراض التعميـ عف بعد .

يف وختامنا القراءة باستخداـ الكتاب اإللكتروني عبر مواقع التواصؿ االجتماعي مع إبراز العالقة ب
 الكتاب الورقي و اإللكتروني و الفرؽ بينيما .

وسيتـ في الفصؿ الموالي أال وىو اإلطار التطبيقي استخداـ تقنية االستمارة  التي ترتكز أىمية 
الورقي في خضـ الكتاب الكتاب الورقي بالنسبة لمطمبة، مميزاتو وراىف ومستقبؿ الكتاب 

 اإللكتروني.
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مفردة، والتي تـ 73 جدر اإلشارة إلى حجـ العينة بمغت :الميدانيةقديم الدراسة تــ  1ــ  4
ـ، حيث تـ 2117مارات في أوائؿ شير فيفري تشكيميا بصفة قصدية. وقد بدأنا بتوزيع االست

 استمارة فقط. 66استمارة ولكف عند استرجاع تحصمنا عمى  73توزيع

 البيانات الشخصية: 

 الجنس التكرارات النسبة المئوية
 ذكور 31 45.45
 إناث 36 54.54

 المجموع 66 %111

 (:توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس.1جدول رقم)

نالحظ أف التركيبة البشرية لعينة الدراسة يغمب عمييا عنصر اإلناث، كما ىو مبيف في 
ويعود  45.45%، في حيف نجد نسبة الذكور   54.54%الجدوؿ أعاله حيث بمغت نسبتيـ 

في ذلؾ إلى إف عدد اإلناث في الجامعات في وقتنا ىذا يفوؽ عدد الذكور الذيف السبب 
 يتوجيوف لمحياة العممية أكثر مف مواصمة دراستيـ.

 السن التكرارات النسبة المئوية
61.61 41 22 - 24   
19.69 13 25 – 27 
19.69 13 28 – 31 

 المجموع 66 %111
  حسب متغير السن .(:توزيع عينة الدراسة 2جدول رقم) 

الحظنا مف خالؿ الجدوؿ أعاله الخاص بالفئات العمرية ألفراد العينة أف الطمبة الذيف تتراوح 
في حيف قدرت الفئة العمرية  60.60%سنة ىـ أكثر نسبة إذ قدرت  24 - 22أعمارىـ مف 
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ـ أكثر إما الذيف تتراوح أعمارى 19.69%سنة بنسبة  27 – 25التي تتراوح أعمارىـ مابيف 
بنفس نسبة الفئة العمرية التي تتراوح أعمارىـ اقؿ   19.69%سنة فقدرت نسبتيـ  27مف 
سنة ويرجع ذلؾ إلى أف معظـ الطمبة الذيف يمتحقوف بالجامعة يكونوف في نفس  27مف 

 السف أو في سف متقاربة.

 المستوى العممي التكرارات النسبة المئوية
 األولى ماستر 31 46.97
 الثانية ماستر 34 51.51
 المجموع 66 %100

 (: توزيع عينة الدراسة حسب مستوى التعميمي .3جدول رقم)

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله الخاص بالمستوى التعميمي ألفراد العينة أف الطمبة أولى 
وىكذا   51.51%أما الطمبة ثانية ماستر تتراوح نسبتيـ  46.97%ماستر تتراوح نسبتيـ 

أف الطمبة ثانية ماستر نسبتيـ اكبر مف سنة أولى ماستر، والسبب راجع أف  يتضح لدينا
 الدفعة األولى )أولى ماستر( لـ يتـ اختيار الكؿ راجع إلى المستوى الدراسي )معدؿ(.

 التخصص التكرارات النسبة المئوية
 اتصاؿ، صورة ومجتمع 31 46.97
 اتصاؿ وسائؿ إعالـ ومجتمع 35 53.13
 المجموع 66 %100

 (: توزيع عينة الدراسة حسب التخصص .4جدول رقم )

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ توزيع عينة الدراسة حسب التخصص أف اتصاؿ وسائؿ اإلعالـ 
تفوؽ نسبتيـ عف طمبة تخصص اتصاؿ، صورة ومجتمع  53.30%ومجتمع تتراوح نسبتيـ 

ـ و مجتمع ، كما ال وسبب راجع ميوؿ الطمبة إلى شعبة وسائؿ اإلعال 46.97%بنسبة 
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تتطمب إلى أجيزة إعالمية مثؿ )كاميرا ، كمبيوتر...( في مجاؿ الدراسة عكس شعبة صورة 
 ومجتمع.

 المحور األول: عادات و أنماط القراءة.

تعتبر القراءة أىـ وسائؿ الحصوؿ عمى المعمومات والمعار والتزود  ممارسة الطمبة لمقراءة:
 لتالي سوؼ نتعرؼ عمى مدى ممارسة الطمبة لمقراءة.بالثقافة، ومف خالؿ الجدوؿ ا

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 نعـ 54 81.81
 ال 12 18.18
 المجموع 66 %100

 (:ممارسة الطمبة لمقراءة .5جدول رقم)

( أف نسبة ممارسة القراءة مف قبؿ الطمبة جد مرتفعة إذ 15الحظنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
وقد ارجع الطمبة سبب ذلؾ إلى قيامتيـ بانجاز بحوث عممية، باإلضافة  81.81%قدرت ب

إلى تنمية الرصيد المعرفي واكتساب المعمومات والخبرات، أما الطمبة الذيف ال يمارسوف 
 ، بسبب راجع إىماليـ في القراءة. 18.18%القراءة نسبة ضعيفة إذ قدرت ب

ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تدفع الطمبة لممارسة  دوافع ممارسة القراءة من قبل الطمبة:
 القراءة، ومف خالؿ الجدوؿ التالي سنتعرؼ عمى ىذه الدوافع:

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 التزود بالثقافة 31 46.97
 اكتساب المعمومات 28 42.42
 قضاء وقت الفراغ 17 11.61
 المجموع 66 %100
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 ممارسة القراءة من طرف الطمبة. (: دوافع6جدول رقم)

بيف الجدوؿ أعاله الدوافع التي تجعؿ الطمبة يمارسوف القراءة، إذ نجد أف التزود بالثقافة نسبة 
وىذا راجع إلى أىمية ودور المعمومة التي أصبحت مطموبة  46.97%مرتفع حيث قدرت ب

في جميع المجاالت خاصة المجاؿ العممي، في حيف نجد نسبة طمبة الذي يميموف إلى 
، فتبيف لدينا أف كؿ مف دافع األوؿ و الثاني نسبتيـ  42.42%اكتساب المعمومات نسبتيـ 

 . 10.60%متقاربة، أما بالنسبة لقضاء وقت الفراغ فبمغت 

تختمؼ عادة القراءة مف فرد ألخر منيـ مف يفضؿ القراءة بشكؿ عادة القراءة لدى الطمبة:
 يومي وأسبوعي، وشيري ومف خالؿ الجدوؿ سنستعرض الفترة التي يفضميا الطمبة.

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 يػػومي 11 15.15
 أسبوعي 18 27.27
 شيري 38 57.57

 أخرى 11 11
 المجموع 66 %100

 (: العادة التي يفضمها الطمبة لمقراءة .7جدول رقم)

مف خالؿ الجدوؿ الحظنا أف اغمب الطمبة يفضموف القراءة بشكؿ شيري تقدر نسبتيـ 
ويعود السبب في ذلؾ النشغاليـ بوظائفيـ في حياتيـ اليومية، وكذلؾ يفضؿ  %57.57

أما الطمبة الذيف يفضموف القراءة يوميا تقدر نسبتيـ 27.27%الطمبة قراءة أسبوعيا نسبتيـ 
 وىي نسبة صغيرة، وىذا راجع إلى كثرة انشغاليـ في أعمارىـ. %15.15
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تختمؼ المواضيع التي تريد األشخاص قراءة فييا وذلؾ بتعدد المواضيع التي يقرأها الطمبة: 
عمى أىـ المواضيع التي المستويات واالتجاىات الفكرية، وسنتعرؼ مف خالؿ الجدوؿ أدناه 

 يقرأ فييا الطمبة:

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 العممية 24 36.36
 األدبية 21 31.31
 الفنية 16 24.24
 أخرى 16 19.19
 المجموع 66 %100

 المواضيع التي يقرأها الطمبة.يمثل (: 8جدول رقم)

 36.36%وذلؾ بنسبة معتبرة قدرت بتعتبر المواضيع العممية أكثر نصيبا في القراءة، 
ويرجع السبب في ذلؾ إلى معظـ أفراد العينة يحاولوف اكتساب معمومات جديدة خارج نطاؽ 

أما نسبة المواضيع الفنية  30.30%تخصصيـ  في حيف قدرت نسبة مواضيع األدبية 
ر وقد يعود السبب في ذلؾ إلى رغبتيـ في التعرؼ عمى مختمؼ األخبا  24.24%قدرت ب

وما يتعمؽ بيا كما تـ ذكر مواضيع أخرى مف قبؿ الطمبة مف بينيا المواضيع  الثقافية
 . 09.09%تاريخية، سياسية، والتي بمغت نسبتيا 

تختمؼ لغة القراءة مف شخص ألخر وذلؾ حسب التكويف والتمكف المغة التي يقرأها الطمبة: 
لعديد مف المغات في نفس الوقت منيا  فمنيـ مف يتقف المغة واحدة ومنيـ مف يجمع بيف ا

 سنتعرؼ مف خالؿ الجدوؿ عمى المغات التي يعتمد عمييا الطمبة في القراءة:
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 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 العربية 57 86.36
 الفرنسية 15 17.57
 االنجميزية 14 16.16

 أخرى 11 11
 المجموع 66 %100

 يقرأها .(: نوع المغة التي 9جدول رقم )

وىذا راجع  86.36%يستخدـ الغالبية مف الطمبة المغة العربية والتي قدرت نسبة استعماليا ب
إلى أف الطمبة يفضموف المواضيع المكتوبة بمغة العربية باعتبارىا لغة رسمية لمدولة الجزائرية 

عربية، وىذا وىي المغة األكثر انتشارا بعد المغة ال 07.57%ثـ تمييا المغة الفرنسية بنسبة 
لكونيا لغة االستعمار الذي عرفتو الجزائر طيمة عقد مف الزمف، في حيف بمغت المغة 

 وقد يرجع ذلؾ إلى قمة استخداميا وعدـ إتقانيا. 06.06%االنجميزية نسبة 

تختمؼ األماكف التي يفضؿ فييا األفراد القراءة، إذ المكان الذي يفضمه الطمبة أثناء القراءة: 
مف أىـ الشروط األساسية لتحقيؽ إفادة كبيرة مف القراءة، ومف خالؿ الجدوؿ  تعد المكاف

 األماكف المفضمة لدى الطمبة لممارسة القراءة:

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 البيت 39 59.19
 المكتبة 18 27.27
 أخرى 19 13.63
 المجموع 66 %100

 لمقراءة .(:المكان الذي يفضمه الطمبة 11جدول رقم)
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ويعود السبب ذلؾ إلى توفر  59.09%يفضؿ الطمبة القراءة في البيت بنسبة كبيرة قدرت بػ
اليدوء والسكينة والشعور بالراحة خاصة في الفترة الميمية التي يفضميا الطمبة، والتي يعـ فييا 

في الصمت واليدوء، ويعتبر البيت أكبر مكاف لتركيز والقدرة عمى االستيعاب والقراءة 
مختمؼ الوضعيات في حيف قدرت نسبة الطمبة الذيف يفضموف القراءة في المكتبة 

وىي نسبة صغيرة وىذا راجع إلى عدـ احتراـ الشروط أو القوانيف التي تخضع  27.27%بػ
ليا المكتبة والمتمثمة في عدـ استعماؿ الياتؼ النقاؿ، وااللتزاـ باليدوء، ومنيـ مف فضؿ 

 . 13.63%رنيت، حدائؽ، نوادي ثقافية، حيث بمغت نسبتيـ أماكف أخرى مقاىي انت

 المحور الثاني: أنماط استخدام الطمبة لمكتاب الورقي.

يعتبر الكتاب الورقي أحد أىـ مصادر المعمومات، إذ استخدام الكتاب الورقي في القراءة: 
عمى رأي يتـ مف خاللو الحصوؿ، عمى مختمؼ المعمومات، ومف خالؿ الجدوؿ األتي سيتـ 

 الطمبة حوؿ استخداـ الكتاب الورقي في القراءة :

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 نعـ 55 83.33
 ال 11 16.66
 المجموع 66 %100

 (: استخدام الكتاب الورقي في القراءة من قبل الطمبة.11جدول رقم)

ىذا راجع إلى  83.33%يستخدـ الطمبة الكتاب الورقي في القراءة نسبة كبيرة جدا بمغت 
سيولة استخدامو وتصفحو مف دوف إلحاؽ ضرر بالمستخدـ، كما أف لمكتاب الورقي ميزة 
خاصة يتميز بيا عف بقية المصادر األخرى، والكتاب الورقي يمكف استعماؿ في كؿ وقت 
وفي أي مكاف ألنو ال يتطمب أجيزة قراءة خاصة في حيف بمغت نسبة الطمبة الذيف ال 
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، وىي نسبة صغير ويعود سبب ذلؾ الستعماؿ مصادر 16.16%ف الكتاب الورقي يستخدمو 
 معمومات أخرى في القراءة بدؿ مف الكتاب الورقي.

تختمؼ دوافع استخداـ الطمبة لكتاب الورقي  دوافع استخدام الكتاب الورقي من قبل الطمبة:
 :في القراءة، ومف خالؿ الجدوؿ األتي سنتعرؼ عمى أىـ ىذه الدوافع

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 متطمبات البحث العممي 31 45.45
البحث عف المواد المتعمقة  21 31.31

 بمقررات الدراسية
 القراءات االستطالعية 16 24.24

 أخرى 11 11
 المجموع 66 %100

 (: دوافع استخدام الكتاب الورقي.12جدول رقم)

(  أف الطمبة يستخدموف الكتاب الورقي بنسبة كبيرة نظرا 11الحظنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ)
ألىمية عمميات البحث العممي خصوصا لدى الطمبة المقبميف عمى إعداد بحوث تخرج، وىو 

حسب جدوؿ  45.45%ما عبر عنو مف خالؿ دافع متطمبات البحث العممي بنسبة قدرت 
البحث عف المواد المتعمقة بالمفردات الدراسية قد بمغت نسبتيا  ( أما فيما يخص دافع12رقـ)

، وسبب راجع انو عنصر ميـ في تدعيـ ما يمقاه الطمبة في مقاييس المذكورة،  %30.30
ويعود السبب في ذلؾ محاولة اإللماـ  24.24%في حيف قدر عامؿ القراءات االستطالعية 

عنيا، فالقراءات االستطالعية تساعد الباحث  الطمبة بمختمؼ المعمومات والمواضيع المبحوث
عمى أف يحدد مسار البحث في المستقبؿ وتمكنو مف سد الثغرات أو الجوانب التي لـ تتطرؽ 

 ليا البحوث السابقة مف جية أخرى.
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: لمكتاب الورقي مميزات عديدة مف حيث االستخداـ امتيازات )مميزات( الكتاب الورقي
 التالي عمى أىـ ىذه المميزات:ونستعرض مف خالؿ الجدوؿ 

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 سيولة اقتناء 19 13.63
 سيولة االستخداـ 26 39.39
 أكثر مصداقية 31 46.97

 أخرى 11 11
 المجموع 66 %100

 (: امتيازات الكتاب الورقي.13جدول رقم)

 الورقي بنسبة كبيرة جدا ( أف الطمبة يستخدموف كتاب11الحظنا مف خالؿ جدوؿ رقـ)

ومف بيف المميزات التي جعمتيـ يستخدمونو بكثرة وىي انو أكثر مصداقية والتي قدرت  
يرجعيا الطمبة إلى سيولة اقتناء الكتاب  13.63%في حيف نجد نسبة  46.97%نسبتيا 

 نظر لتواجده في العديد مف األماكف المختمفة كالمكتبات والمعارض.

 سنتعرؼ ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ األتي: الكتاب الورقي: استغناء الطمبة عن

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 نعـ 16 24.24
 ال 51 75.75
 المجموع 66 %100

 (:استغناء الطمبة عن الكتاب الورقي.14جدول رقم)

( أف الطمبة الذيف ال يستطيعوف االستغناء عف الكتاب 14الحظنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
سبب راجع أف الكتاب الورقي ىو المبنة األساسية والحقيقة  75.75%الورقي تقدر نسبتيـ 
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لممطالعة وىو أكثر مصداقية واألىـ تاريخيا وىو موروث عبر األجياؿ، يعطي الراحة عند 
وذلؾ  24.24%الذيف ال يقوموف باإلطالع عمى الكتاب الورقي نسبتيـ  قراءتو أما الطمبة

 راجع إلى التطور التكنولوجي.

إف درجة موثوقية الكتاب الورقي تختمؼ مف كتاب ألخر ومف  درجة موثوقية الكتاب الورقي:
 خالؿ الجدوؿ األتي سنتعرؼ عمى أىـ ىذه  االختالفات :

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 عالية 43 65.15
 متوسطة 22 33.33
 منخفضة 11 01.15

 أخرى 11 11
 المجموع 66 %100

(: درجة موثوقية لمكتاب الورقي من حيث المعمومات.15جدول رقم)  

مف خالؿ الجدوؿ أعاله تبيف لنا أف درجة الموثوقية العممية لممعمومات حسب الطمبة بالنسبة 
وىذا راجع أف الكتاب الورقي معروؼ المصدر  65.15%إذ قدرت بػلمكتاب الورقي عالية 

أما   33.33%في حيف يرى اآلخروف آف درجة موثوقية الكتاب الورقي متوسطة وذلؾ بنسبة
 تمثؿ نسبة ضعيفة لدرجة موثوقية الكتاب الورقي. 01.51%نسبة 

 المحور الثالث: استخدام مواقع التواصل االجتماعي.

تختمؼ ميوؿ استخدامات لمواقع  التواصل االجتماعي من قبل الطمبة:استخدام مواقع 
التواصؿ االجتماعي مف قبؿ الطمبة، فمنيـ مف يستخدـ الفيس بوؾ وآخر أمساف، ومف 

 خالؿ ىذا الجدوؿ سنتعرؼ عمى أىـ مواقع التي يمجأ إلييا الطالب :
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 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 فيس بوؾ 61 91.91
 أمساف 16 19.19
 المجموع 66 %100

 (:استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل الطمبة.16جدول رقم)

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف الطمبة الذيف يستخدموف الفيس بوؾ تقدر نسبة 
وذلؾ راجع لسيولة استخدامو في وقت الحالي وأكثر حداثة، كما انو يوفر   %90.90

الف مجمؿ الطمبة يتعامموف   09.09%المعمومات أما الطمبة الذيف يستخدموف أمساف نسبة
 مع األساتذة والدكاترة في ىذا الموقع.

التواصؿ يستخدـ الطمبة مواقع  استخدام مواقع التواصل االجتماعي ألغراض البحث العممي:
 االجتماعي ألغراض عممية ومف خالؿ الجدوؿ سنتعرؼ عمى ىذه األغراض:

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 نعـ 55 83.33
 ال 11 16.66
 المجموع 66 %100

 (:استخدام مواقع التواصل االجتماعي ألغراض البحث العممي من قبل الطمبة.17جدول رقم)    

( يمثؿ استخداـ الطمبة مواقع التواصؿ االجتماعي ألغراض 17الحظنا مف خالؿ جدوؿ رقـ)
باعتبارىا نسبة عالية وسبب سرعة نشر المعمومة، بحيث تكوف أنية  83.33%عممية بنسبة 

وكسب الوقت، أما الطمبة الذيف ال يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي ألغراض البحث 
نسبة ضعيفة والسبب راجع إلى عدـ توفرىـ لجياز كمبيوتر  16.66%العممي بنسبة 

 واالنترنيت.
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يقوـ الطمبة غمى بإطالع عمى الكتب االلكترونية  إطالع الكتب االلكترونية من قبل الطمبة:
 مف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي، وسنتعرؼ عمى ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ األتي:

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 نعـ 57 86.63
 ال 19 13.63
 المجموع 66 %100

 (:إطالع الطمبة عمى الكتب االلكترونية.18جدول رقم)

 الحظنا مف خالؿ الجدوؿ أعاله آف الطمبة يطمعوف عمى الكتاب االلكتروني بنسبة عالية    

راجع إلى أف المعمومات المتاحة مف خالؿ الكتاب االلكتروني حديثة ودائما ما  %86.36
تكوف في تجدد ، في حيف قدرت نسبة الطمبة الذيف ال يستخدموف الكتاب االلكتروني في 

وىي نسبة صغيرة ربما يعود السبب إلى تفضيميـ شكؿ أخر مف مصادر  13.63%القراءة 
 رقية.المعمومات األخرى مثؿ الكتب الو 

تختمؼ دوافع استخداـ مواقع  :دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل الطمبة
التواصؿ االجتماعي مف قبؿ الطمبة، مف خالؿ الجدوؿ اآلتي سنتعرؼ عمى أىـ ىذه 

 الدوافع:

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 قدر مف المعمومات كسب أكبر 25 37.87

 الوقتاختصار  31 46.97
 قمة التكمفة 11 15.15

 أخرى 11 11
 المجموع 66 %100

 (: دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل الطمبة.19جدول رقم)
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يعد دافع الطمبة لمتوجو لمواقع التواصؿ االجتماعي ىو اختصار الوقت تقدر بنسبة 
كسب أكثر قدر  37.37%وذلؾ تماشيا مع التطور التكنولوجي ، في حيف نسبة  %46.97

مف المعمومات وذلؾ راجع آف المعمومة ضرورية في المستوى الدراسي وليا قيمة و أىمية 
أرجعيا الطمبة قمة  15.15%كبيرة الف المعمومة تحقؽ أغراض الطمبة، أما فما يخص نسبة 

 التكمفة و ذلؾ راجع إلى مستوى المادي و المعيشي.

التعرؼ عمى رأي الطمبة  سيتـب أم السمب لمكتاب الورقي: يعود التطور التكنولوجي باإليجا
 مف خالؿ الجدوؿ اآلتي:

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 نعـ 44 61.66
 ال 22 33.33
 المجموع  %100

 (: يعود التطور التكنولوجي باإليجاب أم السمب.21جدول رقم)

( الحظنا ، أف الطمبة الذيف يرجعوف التطور التكنولوجي باإليجاب 21مف خالؿ جدوؿ رقـ)
وذلؾ راجع أف الطالب مجبر عمى مواكبة التطور التكنولوجي،  60.66%لمكتاب الورقي 

وبالتالي سيمضي معظـ وقتو مع ىذه الوسائؿ، كما يحفظ الكتاب الورقي مف التمؼ و ذلؾ 
 تعود بالسمب عمى الكتاب الورقي. 33.33%مثال، أما بنسبة  عف طريؽ أقراص المدمجة

: سيتـ التعرؼ مف سرعة الكتاب الورقي والكتاب االلكتروني في حصول عمى المعمومات
خالؿ الجدوؿ الموالي عمى رأي الطمبة حوؿ الكتاب األكثر سرعة في لموصوؿ إلى 

 المعمومات:
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 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 القراءة الورقية 21 31.81
 القراءة االلكترونية 45 68.18
 المجموع 66 %100

 (: سرعة الكتاب الورقي والكتاب االلكتروني في الوصول إلى المعمومات.21جدول رقم )  

يبف الجدوؿ أعاله أف القراءة االلكترونية ىي األسرع في الوصوؿ إلى المعمومات، وذلؾ 
كوننا في عصر السرعة، فيضغط زر يتـ الحصوؿ عمى المعمومة دوف بذؿ  68.18%بنسبة

جيد ووقت طويؿ، ويرى بعض األخر مف الطمبة أف الكتاب الورقي ىو األسرع في الوصوؿ 
 ، وىذا راجع ربما إلى سيولة استعمالو وتصفحو. 21%إلى المعمومات بمغت نسبتيـ 

 الورقي و الكتاب االلكتروني. المحور الرابع: أنماط استخدام الطمبة لمكتاب

سيتـ التعرؼ لذلؾ مف خالؿ الجدوؿ اعتماد الطمبة عمى الكتاب االلكتروني في بحوثهم: 
 التالي:

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 نعـ 49 74.24
 ال 17 25.75
 المجموع 66 %100

 بحوثهم.(: اعتماد الطمبة الكتاب االلكتروني في 22جدول رقم)    

بما أف الطمبة يستخدموف الكتاب االلكتروني في القراءة بنسبة كبيرة، وباعتباره مصدر مف 
مصادر المعمومات وىذا يعني أف لمكتاب االلكتروني أىمية كبيرة ودور ميـ في انجاز 

وىي نسبة كبيرة، أما الذيف يروف أف الكتاب االلكتروني  74.24%بحوثيـ و ذلؾ بنسبة 
 . 25.75%في انجاز بحوثيـ فقد بمغت نسبتيـ  ليس لو دور
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: إف ظيور الكتاب االلكتروني الكتاب االلكتروني يؤدي إلى االستغناء عمى الكتاب الورقي
كوسيط حديث لمقراءة أفرز جدال واسعا حوؿ مصير الكتاب الورقي، وسنتعرؼ مف خالؿ 

 الجدوؿ التالي عمى رأي الطمبة :

 

 االحتماالت التكرارات النسبة المئوية
 نعـ 22 33.33
 ال 44 66.66
 المجموع  %100

 (: الكتاب االلكتروني يؤدي إلى االستغناء عن الكتاب الورقي.23جدول رقم)     

يرى الطمبة أف الكتاب االلكتروني ال يغني عف استخداـ الكتاب الورقي، وذلؾ بنسبة كبيرة 
وقد ارجع أفراد العينة الدراسة السبب في ذلؾ إلى الكتاب الورقي لـ يفقد  66.66%قدرت 

قيمتو بعد حتى بظيور الكتاب االلكتروني، وىو المصدر األساسي و األصمي في اكتساب 
 المعمومات، وال يمكف االستغناء عنو أيضا لوجود المكتبات في المؤسسات و المدارس

التي تميزه عف باقي المصادر األخرى، أما الطمبة الذيف وحتى المنازؿ، زيادة إلى الميزات  
كوف أف  25.75%يعتقدوف أف الكتاب االلكتروني سيغني عف الكتاب الورقي فبمغت نسبتيـ 

 مجاؿ استخداـ الكتاب االلكتروني سيتوسع باعتباره حتمية تفرضيا التطورات التكنولوجية.
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النتياء مف عممية تحميؿ االستبياف، ومف بعد ا نتائج عمى ضوء الفرضيات:ــ  2ــ  4
 مقارنة النتائج بالفرضيات التي وضعناىا توصمنا إلى نتائج التالية:

  يستعيف الطالب الجامعي بالكتاب الورقي في تحصيؿ المعمومة بدال مف  :11الفرضية
الكتاب االلكتروني: لـ تتحقؽ الفرضية حيث توصمنا أف الطمبة يفضموف الكتاب 

حسب تحميؿ  68.18%االلكتروني في حصوؿ عمى المعمومة، حيث بمغت نسبتيـ 
ومة، و يحقؽ اشباعاتيـ نتائج، وسبب في ذلؾ أنو يتميز بالسرعة في الحصوؿ عمى المعم

 ورغباتيـ أكثر مف الكتاب الورقي.
  تمكيف مواقع التواصؿ االجتماعي لمكتاب االلكتروني ساىـ في تسييؿ  :12الفرضية

الوصوؿ إلى المعمومة: تحققت ىذه الفرضية ألف الطمبة يمجئوف لمواقع التواصؿ 
ة وبمغت نسبتيـ االجتماعي كأداة بحث ليـ، حيث تسيؿ ليـ الوصوؿ إلى المعموم

وىي نسبة عالية جدا وسبب راجع لذلؾ كسب اكبر قدر مف المعمومات،  %83.33
 اختصار الوقت.

  يفضؿ الطمبة استخداـ الكتاب االلكتروني أكثر مف الكتاب الورقي  :13الفرضية
لسيولة استخدامو: تحققت ىذه الفرضية ألف الطمبة يمجئوف إلى الكتاب االلكتروني لسيولة 

والسبب في ذلؾ يواجيوف الطمبة مشكمة قمة المراجع  86.36%امو  وتقدر نسبتيـ استخد
في الكتب الورقية فيضطروف لمجوء لمكتاب االلكتروني، وكذلؾ سيولة تصفح الكتب 

 االلكترونية في أي وقت. 
  لقد أثبتت نتائج الدراسة الميدانية أف طمبة الماستر بقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ

ف اجؿ تحقيؽ أغراضيـ، فالكتب مييتموف بقراءة الكتب الورقية وااللكترونية عمى حد سواء 
االلكترونية تحقؽ ليـ االشباعات والرغبات في الحصوؿ عمى المعمومات نظرا لمسرعة التي 

 ف توفر ليـ الكتب الورقية الراحة عند االستخداـ ومصداقية المعمومات.تتميز بيا، في حي
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 تحميل سميولوجي لومضة اشهارية " لصالون 21 دولي لمكتاب بالجزائر " :

قبؿ الخوض في دراسة الجانب ألتعييني لمفيمـ االشياري ، يجدر بنا اإلطالع مف تمهيد: 
تو إلى مكوناتيا األساسية )المقطات( ثـ إعادة تحميمو ويعني تحميؿ الفيمـ االشياري تجزأت بني

بناءه ألىداؼ تخدـ التحميؿ، أي تحميؿ مختمؼ العالقات التي تجمع بيف عناصره لغرض 
الكشؼ عف مستواه ألتعييني، وىذا لف يأتي إال بالمجوء إلى شبكة التحميؿ السينمائي القائمة 

 عمى تقنية التقطيع الفني .

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان الومضة: صالون 12 دولي للكتاب بالجزائر.

 

 مدة الومضة:   93 ثانية

 

 عدد اللقطات:  22 لقطة
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 شريط الصورة شريط الصوت الجو  العاـ
 لمقطة

 
المؤثرات 
 الصوتية

التعميؽ أو 
 الحديث

زاورية  موسيقى
 التصوير

نوع  
 المقطة

 مدة
 المقطة

 رقـ
 المقطة

تمثؿ المقطة 
نصؼ وجو 
 امرأة ، يرتكز
تصوير عمى 

عينييا ترى في 
األعمى، إلى 
 الرسومات .

 العمـو 
 األدب

قريبة   عادية ىادئة
 جدا 

12 
 ثانية

11 

تمثؿ المقطة 
صورة مأخوذة 

مف الثورة 
الجزائرية ، 

أطفاؿ يحمموف 
ي.العالـ الجزائر  

تاريخ  
شعر 
 تسيير

المقطة  عادية ىادئة
 العامة

12 
 ثواني

12 

تمثؿ المقطة 
 صورة سجادة في

فوقيا  السماء و
جندي حامؿ 

.المصباح  

أساطير  
 أسفار

المقطة  عادية ىادئة
 العامة

12 
 ثواني

13 

توضح المقطة 
مجموعة مف 
رجاؿ و نساء 
وكؿ مجموعة 

تمثؿ مينة 
متخصصة بيا 
مثؿ وجود رجؿ 

 فنوف 
 اكتشاؼ

المقطة  عادية ىادئة
 العامة

13 
 ثواني

14 
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ومراة في مخبر 
يدؿ عمى 

 اكتشاؼ معيف.
لقطة تمثؿ 
صورة لكرة 

 أرضية تدور.

المقطة  عادية ىادئة العالـ 
 العامة

12 
 ثانية

15 

تمثؿ المقطة 
الكتاب و يد 
امراة تضغط 
 عمى الكتب.

الكتاب  
 اتصاؿ تاـ

المقطة  عادية ىادئة
 العامة

13 
 ثواني

16 

 تمثؿ الموقو 
 وختـ.

تحت رعاية  
سامية 
لفخامة 

الجميورية 
السيد عبد 

العزيز 
بوتفميقة 

وزارة الثقافة 
 تنظـ.

المقطة  عادية ىادئة
 العامة

17 
 ثواني

17 

تمثؿ المقطة 
كذلؾ الموقو 

 بالعربية
والفرنسية  

ضيوؼ الشرؼ 
 مصر

 21الطبعة 
لمصالوف 

الدولي 
لمكتاب 
 بالجزئر

المقطة  عادية ىادئة
 العامة

15 
 ثواني

18 
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تمثؿ المقطة 
بداية  ختاري

ونياية المعرض 
 ومكاف وجوده

 27مف 
أكتوبر إلى 

نوفمبر  15
 بقصر

معارض 
الصنوبر 

 البحري

المقطة  عادية ىادئة
 العامة

 16  
 
 ثواني

19 

تمثؿ المقطة 
صورة الكتاب 
المكتوب عميو 

عدة تخصصات 
 وشعار و ختـ.

الكتاب  
 اتصاؿ تاـ

المقطة  عادية ىادئة
 العامة 

14 
 ثواني

11 

تمثؿ المقطة 
شعارات 

تكفمت بيذا 
الصالوف 
 الكتاب.

ال يوجد  
 تعميؽ

المقطة  عادية ىادئة
 العامة

13 
 ثواني

 

11 
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 الوصفي: المستوى 
الدولي لمكتاب بالجزائر، والفائدة مف إقامة ىذا  21تمثؿ الومضة االشيارية لمعرض 

المعرض ترويج الكتب و جمب القراء ، مف متخمؼ أنحاء الوطف واستغرقت الومضة 
 ثانية . 39االشيارية 

يحتوي الفيمـ في بدايتو صورة لنصؼ وجو امرأة ، حيث قاـ المصور بالتركيز عمى 
الجية العميا لمعينيف، تركز رأيتيا عمى رسومات وبيانات تدؿ عمى مادة العمـو  حيث 
ىذه البداية  تعتمد عمى تسمسؿ منطقي باالعتماد عمى التركيب التحميمي ، حيث قاـ 

المغة( في شكؿ ومضة اشيارية وىي سمة مف المصور بتوظيؼ البعد الكالمي )
سمات اإلشيار المعاصر، كما تحتوي الومضة عمى مجموعة مف األطفاؿ حامميف 
العمـ الجزائري والصورة مأخوذة مف الثورة الجزائرية المجيدة داللة عمى وجود كتب 
اؾ التاريخ والشعر في المعرض مف خالؿ الكتابة الموجودة المرفوقة بالصوت، كما ىن

صات مف بينيا الفنوف مجموعة مف أشخاص رجاؿ ونساء عامميف في مختمؼ التخص
 ، كما يوجد كذلؾ يد امرأة تضغط عمى الكتاب.واالكتشافات

 المغة المستعممة في التعميؽ الومضة االشيارية المغة العربية الفصحى. -
ال اإلطار المادي مأخوذ مف االنترنيت )يوتيوب(، حيث إف المشاىدة الومضة  -

تقصر عمى الصورة فقط و إنما يكتمؿ بعنصر الصوت الذي يضفي طابع 
الواقعية، و يضاعؼ مف القدرة االقناعية ليذه الصورة، حيث أف العالقة بيف 

الصوت والصورة انسجاـ وىذا ما يعزز مف القيمة و ترابط بينيما، وكذلؾ مرفوؽ 
 ف.بمؤثرات موسيقية واليدؼ منو جمب عدد كبير مف المشاىدي

 تجسدت في عالمة المنتوج في لصورة الكتاب، حيث تحميل الرسالة األلسونية :
خصصت لو صورة مقربة لتوضيح المنتوج، الذي ظير في لقطتيف مختمفتيف في 

وسط ونياية الومضة، وظير اسـ العالمة والشعار العبارة الخطية بالمغة العربية ومف 
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لموظفة في الومضة استطاعت أف تؤدي الناحية السيميولوجية الرسالة األلسونية ا
الوظائؼ الخاصة بالترسيخ ، وذلؾ لتثبيت معني الصورة مف خالؿ دليؿ اليوية 

المتمثؿ في اسـ المنتوج والمكمؼ بيذا المنتوج والشعار )وزارة الثقافة الجزائر ( )تحت 
 (.الرعاية السامية لفخامة الرئيس السيد عبد العزيز بوتفميقة( )ضيؼ الشرؼ مصر

 :الفيمـ االشياري يتعمؽ بعرض منتوج ىو الكتاب ويكتسي ىذا  قيمة نوع الفيمم
المنتوج قيمة استعمالو، والذي يحتوي عمى مختمؼ العمـو و المغات ، واليدؼ منو 

جمب العديد مف المستثمريف السياح مف مختمؼ البمداف كمصر و لبناف و 
محور حوؿ الجو الرمزي لممنتوج سوريا...فيدرج ىذا الفيمـ ضمف األفالـ التي تت

ويقصد بالجو الرمزي في ىذا اإلطار جممة التضمينات الثقافية التي تحيط بجو تقديـ 
المنتوج ، وتعدد مظاىرىا في الفيمـ فتجسدت في الديكور واختالؼ األشخاص وتنوع 

الصور، حيث ركز الفيمـ عمى الكتاب وتاريخ عرضو بدايتو ونيايتو وكذلؾ تحت 
كؿ مف فخامة الرئيس بوتفميقة ووزارة الثقافة، كـ تجمى منذ بداية ىذه الومضة رعاية 

الموسيقى وىي سمة مف سمات اإلشيار التي تيدؼ إلى الترسيخ واإلقناع المستيمؾ 
 بضرورة اقتنائو.

 :رسالة ثقافية حيث تخدـ مختمؼ أنواع و المواضيع التي  نوع الرسالة االشهارية
 جاءت في ىذا الصالوف.
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 :المستوى التضميني 

 بني ىذا الفيمـ عمى قيمة محورية أساسية وىي قيمة الكتاب مع مختمؼ التخصصات 

 حدوالفرنسية، فركز النص أإلشياري عمى مفيـو وا غيةياألماز غات العربية و مومختمؼ ال

ـ نوعيف مف الدالئؿ األيقونة صور ألشخاص وىو زيارة المعرض، حيث جمع ىذا الفيم 
 رنجد مناظ قديمة و أخرى مف األرشيؼ صور عف الثورة الجزائرية، وكذلؾوأخرى 

ورسومات تمثؿ أشكاؿ مختمفة، كرة أرضية، عمـ جزائري، جياز كمبيوتر .. وغيرىا و  
 رسيخو في ذىف المتمقي تاليدؼ منيا تدعيـ الفيمـ وتقريب المعنى أكثر و 

س وبسيط لممدونة الفيممية بشكؿ سماغ العاـ الصيكما استخدمت لقطات متتالية كونت 
وما يقاؿ وما يرى، وىي عممية مقصودة وليست مف خالؿ تطابؽ في الصورة والصوت 

 عشوائية لجذب انتباه المتمقي لمواصمة و متابعة الومضة ، و إمداد المعمومات أكثر .

ار و رية التأكيد عمى معرض الكتاب في بداية و نياية اإلشيايمسار ىذه الومضة الإلش
 جمب العديد مف الكتاب والشعراء و األساتذة والطالب واألدباء .

أزرؽ   ري عمى مجموعة مف األلواف أحمر،الفيمـ أإلشيا أشتمؿ المدونة المونية : -
و يدؿ ذلؾ التعبير عف العواطؼ البشرية معينة   ألبيض، أسود ،أخضر، أصفر،

 وليذا يستوجب أف نبحث في االرتباطات سيكولوجية ليذه األلواف )داللة األلواف ( 
استعممت في الومضة اإلشيارية مجموعة  االرتباطات السيكولوجية لأللوان : -

 بيضاء صفراء، خضراء، أبيض، و كتابات سوداء، مف األلواف منيا : أحمر،
 قاء زر 

 حيث ىده األلواف تحمؿ معاني إيجابية : وخمفية جاءت بالموف األصفر،
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أبيض :يعبر عف النقاء و الصفاء و اليدوء أستخدـ في كثرة في الومضة 
و  .(مؿ مف بينيا )العالـ ، العمـو ..اإلشيارية في الخمفيات إلبراز الكممات و الج

 لمكتاب بالجزائر.الدولي  21استخدمت مجموعة مف الخمفيات صالوف 
 األصفر: ىو لوف الخمفية ىو يوحي إلى النور و يساعد عمى بروز الكتاب.

امة في الومضة )تحت رعاية السامية لفخاألسود : يمثؿ الصرامة و أستخدـ 
 الرئيس الجميورية السيد عبد العزيز بوتفميقة(.

 و السمو.ىو رفعة  : استخدـ ىذا الموف في منتوج ، وىو يوحي إلى ما األزرؽ
 األحمر: يدؿ عمى اإلثارة والحب والشكر استخدـ في لوقو)الشعار( وفي بداية 

 ونياية تاريخ المعرض.
األخضر: يدؿ عمى الراحة واليدوء واالستقرار استخدـ في العمـ الجزائري والموقو 

 والخمفية وكتابات.
عالمة ، وتحقيؽ االنسجاـ وترسيخ ال ستخدمت ىذه األلواف ألغراض جماليةوا

 التجارية .
تميز التصوير في ىذا الفيمـ بالتركيز عمى اإلضاءة االصطناعية   اإلضاءة: -

رات المرئية التي د مف خالليا خمؽ مجموعة مف التأثوىي تمؾ اإلضاءة التي يري
 تقدـ أفضؿ تفسير لممحتوى، وىي مالئمة لمعظـ لقطات الفيمـ.

لمفيمـ االشياري، وتمت  الموسيقى: تعتبر عنصر درامي يضيؼ عدة دالالت -
خفضة مف أجؿ سماع تعميؽ االستعانة في الومضة االشيارية موسيقى ىادئة من

رأة و الرجؿ، ونستخمص أف نوع الموسيقى المستعممة ىي موسيقى كؿ مف الم
الرسالة وىو الذي يمثؿ محتوى االشياري تمثيال بالمعادلة، فالموسيقى لـ تكف إال 

 لتخدـ موضوع الرسالة.
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بعد إجرائنا ليذه الدراسة التي تناولنا واقع الكتاب  النتائج العامة لمدراسة: ــ 3ــ  4
الورقي في الوسط الطالبي في ظؿ مواقع التواصؿ االجتماعي، لطمبة ماستر لقسـ 
عمـو اإلعالـ و االتصاؿ  وعمى ضوء ىذا توصمنا إلى مجموعة مف النتائج جاءت 

 عمى النحو التالي:
 الطمبة الماستر لمقراءة مف اجؿ اكتساب المعمومات و التزود بالثقافة.اتجاه كؿ  .1
ييتـ الطمبة بقراءة أشكاؿ مختمفة مف مصادر المعمومات، وعمى الخصوص الكتب  .2

، كما تعتبر المغة العربية  74.24%والكتب االلكترونية بنسبة   83.33%الورقية بنسبة 
ثـ تمييا الغمة الفرنسية كمغة ثانية بنسبة  86.36%لغة القراءة المفضمة لدييـ وذلؾ بنسبة 

 وأخيرا المغة االنجميزية. %7.57
 اغمب الطمبة يفضموف القراءة في البيت، و ذلؾ لتوفر الظروؼ المالئمة فييا. .3
ييتـ طمبة ماستر بقراءة العديد مف المواضيع المختمفة، تتمثؿ عمى الخصوص  .4

و المواضيع  30.30%المواضيع األدبية نسبة ، ثـ تمييا 36.36%المواضيع العممية بنسبة 
 باإلضافة إلى المواضيع أخرى تاريخية، سياسية...وغيرىا. 24.24%الفنية 

يستخدـ الطمبة ماستر الكتاب الورقي في القراءة بالموازاة مع استخداميـ لمكتاب  .5
 االلكتروني.

ممي معظـ الطمبة يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي، ألغراض البحث الع .6
 83.33%بنسبة

 .90.90%يفضموف الطمبة استخداـ موقع الفيس بوؾ بنسبة عالية .7
ىناؾ العديد مف الصعوبات والعراقيؿ التي تواجو الطمبة أثناء استخداميـ لمكتاب  .8

االلكتروني ومف بينيا إضاءة الشاشة تضر عيونيـ ، عدـ توفر االنترنيت، ضعؼ التركيز 
 وقمة االستيعاب.
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طمبة ماستر انو ال يمكف لمكتاب االلكتروني أف يغني عف الكتاب الورقي يرى غالبية  .9
 بؿ يستعمؿ عمى تدعيـ وجوده و التكامؿ بينيما.

الكتاب الورقي فيو  نيمؿيتوقع الطمبة رغـ التطور التكنولوجي الكبير ىذا ال يعني أف  .11
ولوجيا متجددة كؿ المصدر واألصؿ، فالكتاب االلكتروني ال يمغي الكتاب الورقي بحكـ التكن

 مرة.
يرى الطمبة أف الكتاب الورقي لو مصداقية عممية مف حيث المعمومات بدرجة عالية  .22

 . 65.15%نسبتيا
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 :مف خالؿ الدراسة يمكف أف نقدـ جممة مف االقتراحات التي مف شانيا  االقتراحات
 وىي عمى النحو التالي:أف تساىـ في تطور ممارسة القراءة و االىتماـ بالكتاب، 

والرقي بمستواه الذي يساعد  ضرورة حرص الجية المسؤولة عف القطاع الكتاب .1
 الطالب عمى القراءة و الفيـ.

إقامة ندوات و محاضرات داخؿ الجامعات لتوعية الطمبة وتحسسييـ بأىمية ممارسة  .2
 القراءة والتشجيع عمييا.
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 -خـــــاتـــــمــــــة -
ما يمكن أن نصل إليو في ختام دراستنا ىو أن ممارسة القراءة سواء باستخدام الكتاب     

 الورقي أو الكتاب االلكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي، ليا أىمية كبيرة في حياة
  األفراد و المجتمعات  كونيا مفتاح المعرفة و الوسيمة التي تمدنا بما نحتاجو من معمومات

والثقافة، وىي حقيقة يجب أن يدركيا الطمبة لكونيا ضرورية ليم من أجل زيادة التحصيل 
 الدراسي و العممي و النمو الفكري.

يرا بممارسة القراءة مستخدمين وقد توصمنا من خالل ىذه الدراسة أن الطمبة يولون اىتماما كب
الكتاب الورقي والكتاب االلكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي معا، وأن الكتاب 
االلكتروني ىو مكمل لمكتاب الورقي وليس بالضرورة يؤدي باالستغناء عنو أو القضاء عمى 

 وجوده و احتالل مكانتو.
ط الضوء عمى واقع الكتاب الورقي في وفي األخير يمكن القول أن دراستنا قد حاولت تسمي

الوسط الطالبي في ظل مواقع التواصل االجتماعي، فان ىذا الموضوع يمكن أن يفتح 
المجال أمام باحثين آخرين الستكمال بعض الجوانب الناقصة فيو أو التطرق إلى إشكاليات 

 أخرى تتعمق بنفس الموضوع.
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