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  :مقدمة

سائل ال یختلف اثنان في أن وسائل االتصال االلكتروني أصبحت أھم و     

االتصال الحدیثة وذلك ما أشارت إلیھ العدید من الدراسات األخیرة في إبراز مدى 

أھمیتھا الكبیرة في التلفیف والتوعیة والتعلیم خاصة عند ارتباط ھذه الوسائل باالنترنت 

التي أصبحت تجلب وبشكل كبیر األفراد التساع مستخدمیھا وانتشارھا فأصبحت بذلك 

تى المیادین حیث أصبحت بمثابة مؤسسة لتنشأة االجتماعیة منافسة الوسیلة األولى في ش

  بذلك األسرة والجامعة والمساجد وغیرھا

ومن جانب آخر استطاعت االنترنت أن تجلب فئة الشباب في شكل ملفتي لالنتباه   

  وسط نظر لعدید الدراسات

متنوعة وتكمن أھمیة االنترنت في حیاة الشباب من خالل طلیعتھا ومبادئھا ال  

وطریقة اتصالھا التي تبنى أساسا على الحیاة االفتراضیة التي تؤثر في حیاة الشباب 

  بدرجة كبیرة فتؤثر في كیانھم واتجاھاتھم وتدمیجھم في بیئة افتراضیة عالمیة

والجزائر كباقي في دول العالم اعتنت بخدمات االنترنت من حیث الجودة العالیة   

من السكان فھم موضوع الدراسة  %70ئة الشباب تمثل وانخفاض األسعار وبما أن ف

ألنھم یحسنون استخدامھا بشكل جید وفي مقدمتھم الطلبة الجامعیین لكونھم یستطیعون 

التعبیر بكل حریة مما یشغلھم فال یخفي على إأحد أن الطلبة ھم المحور األساسي للعمود 

ئة بشكل خاص ألن االنترنت الفقري ألي دولة فاألنترنت ألقت بضاللھا على ھاتھ الف

ثقافة خاصة جعلت الطلبة سیكون إلى اكتشافھا وبالتالي تبنیھا في البیئة االجتماعیة ولكي 

نحیط بكل جوانب ھذه الدراسة وبحسب ما یخدم األغراض موضوع البحث یستوجب منا 

ھ المراعات التسلسل المنطقي والترابطي مع أھداف المقاربة المنھجیة المعتمدة وعلی

  :الدراسة في أربعة فصول كما آلتي

اھیم فالم ملشالذي  يتضمن إشكالیة الموضوع المدروس والجھاز المفھوم: ولاألالفصل 

باب ش، الة، الثقافة، الشباب، الجامعتمفھوم التأثیر، االنترن: األساسیة للموضوع مثل

 ةم بالمقاربة المنھجیز واالھتمایكرالت ىلمساعدة، إضافة إلا مي بعده المفاھیتأت، ليالجامع



 
 

 ب 
 

الجامعي،  بابشعلى ال تبیان التى وزعتتمارة االسسیة من مالحظة وائوأدواتھا اإلجرا

  .لھا فى میدان البحثیسجتم تالتى  تللمعطیا ةالمعالج قركما ال ننسى ط

 تصالاالالم وعكنولوجیا اإلتث عن یالحدلى توجھنا إ للفصفي ھذا ا: الفصل الثاني

كنولوجیا اإلعالم ت تطورأة وشل عرض نالباب، وذلك من خشال ةقافثعلى  اھتوانعكاسا

  بكةشنا إلى قطرتم ثفھا، ظائا، ووھصھا وسماتئلحدیثة، وكذا معرفة خصااصال تواال

  .قافة الشبابثاالنترنت ومدى فاعلیتھا وتأثیرھا على 

ي ء فاج اة بمراسلدابط موضوع ر لناد حاوقف للفصاأما فى ھذا : الفصل الثالث

اویة محددة، زكل من  عالموضو اھذ ىماماتھا األولتي كانت من اھتالنظریة ال المقاربات

  .نب الثقافيجاوكذا بالاالتصال ل اإلعالم وئر وساثیبتأرتبط التى ت تارب المتغیسوبح

مامنا تكزنا اھرلى ثقافة الشباب، فقد عرنت تاالن رأثیتبط بترتكالیة البحث شوألن إ

، حیث تم توظیف معارف "افيقالغرس الث"و "ات واالستخداماتعبااالش"یتي نظرعلى 

  .ري والمیداني للبحثظمنھا في الجانب الن لك یاتومعط

قافة شكالیة ثفي سوسیولوجبة المنظومة الجامعیة وإ البحثالخوض و لویتناول ھذا الفص

عماري تمنذ العھد االس زائریةتطور الجامعة الج لىالتعرض إ لمن خال كاالنترنت وذل

 ةالجامع قةالي عالتوبال، ات الجامعةزف وممیئاف ووظاھدوكذا أ، إلى یومنا ھذا

  .بابشبحثیة بثقافة ال ؤسسةكم

 رنتكالیة االنتشتسلیط الضوء على إ جاءل ھذا الفصل من خال :الفصل الرابع

صھا ئمعرفة ماھي خصا ةاحین نافیة للطلبة خاصة مثقعلى األنساق ال ھاوانعكاسات

اھا الطالب تلقأھم الصعوبات التى ی يالتلاأھم التفضیالت الثي تقدمھا للطلبة، وبوماھي 

  .نترنتتخدامھ السا أثناء

الجامعي،  بابشاالنترنت على ثقافة ال تأثیراز وإظھار رلنا إبكما حاو: الفصل الخامس

ى تخدم، ومدسبكة للمشالتي تقدما ال ترنت، والخدماتاالن تجاالم ةمن خالل معرف كوذل

  .يباب الجامعشفة القاعلى ث نتأثیر االنترت

ة ینھا ند تكوقاسة التى رمة للدخالصة عاج وئمع نتا ةر كانت لنا محطیاألخ وفي

مدة تمة المصادر والمراجع المعئبعت بقاتأخرى في ھذا المجال، أ یةعلم لأعما لبدایة



 
 

 ج 
 

ھ وعموما ی، وعلطلبتھ منا منھجیتھتما  ثبحلھذا ا ظفت فيو قن المالحموكذلك جملة 

واضعة نأمل أن نكون وفقنا توما ھي إال محاولة م البحث ھایل علشمي تالعناصر الكانت 

ب الجامعي افة الشبقاعلى ث االنترنتتأثیر  یةلیط الضوء على إشكالتسفي حد ما إلى 

ھذا المجال في یة معاصرة وتوجھات عالمیة تخوض دكار جفأ رھوظال مع  ،ريئالجزا

 هلقضایا المحیطة بھذا فير ثفع  إلى الغوص أكدی د بناءقنك نرحب بكل ذلك، ويالحیو

  ةیاإلشكال
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  :مھیدت

ة یمالمن الظواھر اإلع ةناول ظاھرتمن المعترف بھ أن أي بحث علمي م

لة، بحیث تساعد ھذه أخرى مكمو ةم أساسییاھفعلى م طوية فال بد أن ینمیواالجتماع

  .التقرب منھ بشكل علمي بحثو م في فھم الموضوعیالمفاھ

ة یاألساس یمللمفاھ ةاإلجرائیو ةیالنظر ةتم عرض المعالجیس اس،سوعلى ھذا األ

اعدة لنا في إعطاء رسم سھا میف انیي رأتالو ،ھاتوضیحو اعدةسم المیوإبراز بعض المفاھ

ة تكون ئیتعاریف إجرا ةصیاغ یةك في النھاتھدفین بذلسالمعالم لموضوعنا م ضحوا

مو عن تسال و بھ تبطةث كانت مریبة الموجھ الداللي الموجب دراستھ للموضوع بحابمث

 البحث تضمنت قدلو ة البحثیي على إثرھا تم وضع إشكالتالو دراستھ، دالواقع المرا

خاصة االنترنت  لحدیثةا اإلعالم واالتصال اجیف عن العالقة الموجودة ببن تكنولوشالكو

ث استوجب ذلك االعتماد على یلجامعي الجزائري، حاباب شة القافوتأثیرھا على ث

والمعلومات التي تساعد الباحث في الفھم  تانایمجموعة من األدوات اإلجرائیة لجمع الب

 ةالمناسب ةتمكنھ من المعالج ةسلیم ةعلمی ةیر وفق منھجیسی یر حتىسحلیل والتفتوال

 .ةسلموضوع الدرا

التي تستھدف  ةالمنھجیة الوصفی قاربةخدام المتإلى اس ةحیث عمدت الدراس

 عیقا وشامال معتمدا في ھذا على جمقاسة وصف درالد ةظروف مشكلو صئوصف خصا

ج والدالالت لنصل إلى تعمیمات بشأن ئالنتا صسیرھا الستخالتفحلیلھا وتو قائقالح

  .سةھرة المدرولظاا
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  :اإلشكالیة

م الت اإلعجیاتھر األكثر تجلیا لتكنولوظتعد الم للة اتصاسیرنت كوتنإن اال

یث عن ھذه التكنولوجیات نذكر شبكة االنترنت في المقام األول لحدوبمجرد ال، اتصواال

غیره من بني  عترابطھ مو فاعلھتان لتعزیز سصالیة أنشأھا اإلنتة اتقنیث حدكأھم وأ

ن األفراد یاالجتماعي ب لر عملیة التواصتیسوذلك لما لھ من ممیزات منھا  ، رشالب

فتخلق  ،ل اإلنسانيتصات االانیاتعزز إمكو الفضاءاتو المسافات رصاتوتمكنھم من اخ

  .1اصل األفرادتوة لضیاتراف فضاءات

بیعتھا طة الشباب من خالل ارنت في حیت، نبرز أھمیة االنلصتیاق مس يوف

ر في ؤثة التي تینى أساسا على الحیاه االفتراضا التي تبھریقة اتصالطومادتھا المتنوعة و

مجھم في بنیة افتراضیة دھاتھم وتااتجو انھمیثر في كؤجة كبیرة فتدرب بابشحیاة ال

 .2المیةع

یتعرض بصورة خاصة لمضامین  ،)ةخاص يرئوالجزا(بي باب العرشفنجد ال

ھم أو تاتجاھاجابیا أو سلبیا على مستوى تكوین یة تأثره بھا، سواء إفیكبو االنترنت

ات فئة ھي أكثر ئیدا ألن ھذه الفدباب تحشة الئالدراسة فبیلھا، وخصصنا تعدییرھا وغت

بیقات المختلفة للتكنولوجیات طر التئاما لشبكة االنترنت وساستخدا وایتلق عالمجتم

تشبع حاجاتھم النفسیة  تصالیةمات ادوخ اتعلى اعتبار أنھا توفر لھم إمكانا ،الجدیدة

  .3عةتة والمراس باإلثاسذواتھم وتمنحھم اإلح تعیة ، وتمكنھم من إثبااالجتماو

النامیة على و مةدلمجتمعات المتقافي  یدةدراسة الشباب أھمیة متزا لكشوعلیھ ت

الطبیعیة الني ینفنع بھا والتي تتیح لھ القدرة على  لخصائصوذلك بحكم ا، ھ سواءوج

 .4شطةالن ةالحرك

                                                             
دن، العدد ، مجلة اإلذاعات العربیة ، الصادرة باألر"اتجاھات الشباب العربي نحو مضامین شبكة االتترنت"یاسین بودھان،   1

   .95، ص2006

  .96المرجع نفسھ، ص   2

  .96 المرجع نفسھ، ص   3

  .96، ص اإلسكندریةنورھان منیر حسن القیم االجتماعیة والشباب،   4

  .241، ص2008،المكتب الحدیث،  
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في  ةدانیراللیة وفستقإلى ا جیحتاو ردفریة یمر بھا الالشباب ھي مرحلة عم ةترفف

لیا كبیرا، یاا وخیتكشافسب في ھذه المرحلة یمتلك حسا اابشالو تھ،یشخصو ھتبناء ذا

جي راخعرف على العالم التدوما أن ی داآلخرین ویری طاتیرفض إمالءات وضغو

 يرتباطا من غیره بأر اثاب ھو أكبلذا فالش د،جدیقتھ الخاصة، ویستكثف كل ما ھو یبطر

ھو ا ي لكل مئالتلقا لرة والمغایرة ویمیل إلى التقبثاة تظھر بحثا عن اإلیدجدال ةكنولوجیت

بنى التكنولوجیات تة ھو أول من یعادغییر وتو دبطبعھ عنصر تجدی بابفالش ،یدجد

م باب ھشأن ال صالاالتو ات التأثیر في علوم اإلعالمسراالدوأشارت الكثیر من  ة،دیالجد

 اناتوأكثر تأثرا وتأثیرا من اآلخرین، وذلك لما توفره من إمك یدبال للجدقات تئر الفثأك

ات اتصالیة قعال بناء تمكنھم منو ةیاالجتماعوسیة فحاجیاتھم الن عت اتصالیة تشباوخدم

تون فیھا ثبرة ییأو كب غیرةصشون في جماعات افتراضیة یرغبون، وتجعلم یعی منمع 

حقق لھم حاجات ورغبات تنھا نت ألرقع االنتاب یمیل الى استخدام مواشبذواتھم إذن فال

  .1خرىأھا بوسائل قتطیعون تحقیسال ی

ة من ئفي الما 70 یمثلون حوالي ئرالشباب في الجزا ةو معروف أن نسبھوكما 

 عالمیةورات الخدمات اإلطمام تأة النشیطة، وئجزء من ھذه النسبة الف ثلن ویمكاالس

ن وجد جانب من الشباب نفسھ أمام تحدي یادیغلب المأملحة في  ةرورض لىوتحولھا إ

  .نكنولوجیا الحدیثة وتطویعھا واالستفادة منھاتیتمثل في استیعاب ھذه ال ركبی

ة ئھي ف نتتخدام االنترسا علىقباال إكثر ة االئكد بعض الدراسات أن الفؤوت

 يننا نجدھا ھفإ اتھا واتجاھاتھا،یھا وسلوكئإذا تمعنا في قیمھا ومباد ئةھذه الفوب ابشال

بكة شا ھسأة وعلى رفل اإلعالم المختلئوسا روینشر عب عرا بما یبث ویذاتأثة األكثر ئالف

من  أممارسة یومیة وجزء ال یتجز حصبأإقبال الشباب على ھذه االخیرة ف االنترنت،

  .میةیواة الیالح

وفر لھ ذلك یكون في الجامعة وم یتعامل مع االنترنت في البیت وإن لم یتیباب الشف

ومن جھة أخرى نالحظ ان االنترنت  المقھى االلكتروني، فيوإن تعذر علیھ ذلك یكون 

صال تباالو لمعلوماتاقلیدیة بالتفاعلیة والتنوع وبغزارة تاإلعالم ال ئلوسا باقيعن  زتتمی

                                                             
  .101-100ص -یاسین بودھان مرجع سبق ذكره، ص  1
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دید یعبد ان جكة اتصالیة تفاعلیة ومئبكة أصبحت بیشلاوبھذا ف والحوار مع اآلخرین،

  .1بناء عالقاتھمھ فیاألفراد 

ارون شبكة االنترنت تعامة والطلبة بصفة خاصة یخ فةباب بصشال ةومن ثم

علیھ فإن ، وافیةقصھم النفسیة واالجتماعیة والثئیتالءم وخصاما تفاعلون معھا وینتقون یو

را نظترنت ت استخداما لالنئاب في أي مجتمع وھم أكثر الفابشھم صفوة ال طلبةال

ا مفتوحا رلى كون االنترنت مصدإ ةالمعرفیة من جھة، اضافو ةیالعلمؤھالتھم لم

 ص فریدة تمكنھا من تقدیم خدمات متعددةئات عدیدة وخصاینكابإمتمتاز ت فھي ماللمعلو

ة، دلمتعدواالتصالیة ا ةافیثقومختلف المجاالت التجاریة وال ةتى األصعدشمتنوعة في و

  .2الجامعیین طلبةعا كبیرا من الطب قطاقتسذا ما جعلھا تھو

دولة في العالم والعمود  يولذلك نجد أن الطلبة ھم من یمثلون المحور األساسي أل

یق أھداف قق نحو تحالھم مراحل التكوین واالنطألبة من طحیث یعد ال ري لھا،قفلا

  .المستقبل ؤولیاتلتحمل مس دستعدااالالمجتمع بقوة و

ة دور ھام في عملیة ئلى ھذه الفإساسا أین یلبة الجامعبدراسة الط د اھتمامناویعو

غل وضعا شي وھي شریحة تسوالنف عيماتاالج جولما لھا من ممیزات النضیر، التغی

ھذه المرحلة تزداد اھتماماتھم بقضایا  فيأن الشباب و ، خاصةعممیزا في بنیة المجتم

جة تطور تیجاء ن يالذ يتفق المعلوماتدالو يعالماالنفتاح اإل لفي ظ مجتمعاتھم خاصة

م للطالب ئق الدایالرف صبحتأ يوخاصة االنترنت الت لصاتاالو اإلعالمیات كنولوجت

 . الجامعي

 تصاالتأن كل اكتشاف في اال" عزي عبد الرحمن"رى یصل تم قیاسوفي 

عة نقل ااف الطبتشلغة الرموز، واك دوجاابة تاف الكتش، فاكخاصةیة قافث ةث ھزدیح

 افة من قالث

ة بصریة، یة سمعفاقدخل، ثأن یولفزتالشفویة إلى المكتوب واكتشاف اإلذاعة وال الحالة

ھذا  اعلیة،فافة التثقبروز ال ىإل یةات المعلوماتكاف الحاسوب والشبتشرا أدى اكخیوأ

                                                             
رسالة لنیل شھادة الماجستیر في علوم (طلبة الجامعیین وسلوكیاتھم بورحلة سلیمان، أثر استخدام االتترتت على اتجاھات ال  1

   14، ص)2008- 2007(أحسن بومالي : ، إشراف)اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، جامعة الجزائر

   . 14نفس المرجع ، ص   2
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فإنھ یبرز مدى التفاعل  ،رةالضروبا ھس محتوایول اتافقالث لشك مسن كان یإب وذالتجا

 .1صالتاال ائلسفة ووقاي بین الثدالج

ة یكنولوجتالداعات بإة بطلك المرتبتو أ دیةلیتق تتصال سواء كانالل ائوساو

وبھذا  رھا،طوتافة وقنشوء ونمو الث يویا فیدورا ح تؤدي تيالاالنترنت ثة مثل دیالح

تظھر  یةصالتا ةلیولھذا فكل وس دیدةالجافات مع االكتش، كلدة تیافة جدثقباب شسب التیك

ل االتصال ئمن وسا دن االنترنت تعأما وب ھا،أحزمة ثقافیة محلیة وافدة بھا خلق معتال وإ

 تایكنولوجتأن االنترنت من ال وبما ة،دة وافیھ محلیأحزمة ثقاف تقدم تيماعي التاالج

ر في ید تغقافي فقوعاء ث أنھاعقل اإلنسان وبما على یكون لھا األثر البالغ  دفق یةالذھن

  .ھتایة حیقره وبصفة عامة في طریفكنماط تأاتھ ویلوكسقیمھ و

ر في یحد كبإلى اھم ست ةماتھ المتنوعدلف ختومخ یةه الوسیلة التكنولوجذوعلیھ فھ

 يالت ھاراتوال لمعارفلف اتھ بمختاتھ وإثراء ذاكرقر طایتطوو ردفالقدرات  ةنمیت

حاور التور شلمبااال صأو من خالل االت نتبكات االنترشمعروضة على یتلقاھا في شكل 

للفرد من  تھ ھذه االمكاناقحقتن أكن یملنقاش وما ق اأو فر نيد االلكترویضمن البر

  .2خرىقافات األثبال لواالتصا يمع العالم الخارج لفاعتلل دةفرص جدی

مطامحھم و ھمتعكس اھتماماتبھم  ةخاص ةافثقكل مكان  يباب فشور الطوھكذا ی

ا سییئل في وقتنا الحاضر مفھوما رتمثأصبحت باب شافة الق، ذلك ألن ثةوافقتة مئداخل بی

ة ئیرات البنایستجابة للتغإ ثلمتث یتھم بحالكشما الشباب واتجاھاتھم أو مأة قشمنا يعند أ

  .المجتمع المعاصرشھدھا ي یتالكبرى ال

أداة من ئیة فى وسائل اإلعالم المسموعة والمر شبانیةالفئات بعض ال ىرتو

ولھذا ، بصفة ممیزة ھاتطورو سیة خاصة مع ظھور االنترنتفة األساقااب الثسأدوات اكت

العنكبوتیة ساھمت كثیرا فى خلق  ةبكشالو بھم ةلى تشكیل تجمعات خاصإباب شال أیلج

  .3رةع المعمویالمبادئ فى جم سمن بنفتؤ یةافتراض تجمعات

                                                             
  .08نفس المرجع ، ص  1

  .10نفس المرجع ، ص  2

  .86-11ص - نفس المرجع ، ص  3
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ات ئالتي توجد بین الف ىعن الثقافات الفرعیة األخر ةباب عادشف ثقافة اللختوت

ابع ط تما تكون ذا ااألخص أجیال اآلباء، كما أن ھذه الثقافة غالب علىة األكبر یلعمرا

  .رفض القدیمی يلرادیكا

الشباب ھي  فمع استعمال واستخدام االنترنت من طر یدةقافة جدثظھر توبھذا 

یدة إال جدلة یصة بھم بحیث كلما ظھرت وسخاباب لغة في شأي استعمال ال لغةال ةثقاف

سریعة اإلیقاع قد  تصالاالنترنت وسیلة ا روعلى اعتباة، دیافة جدقعھا لغة وثوظھرت م

رض عدد من المفردات السریعة والمختصرة للتعامل بین الشباب فواكبتھا محاوالت ل

بمثابة  ھياللغة العربیة إلى رموز وأرقام، وھذه اللغة الجدیدة للشباب  لتحو عوھذا م

  .1مشكالتھمو امھمتمباب واھشة لواقع السالمرآة العاكو یةنباشال ثقافةید للجدالوجھ ال

تستھدف تأھیل الفرد اجتماعیا  تيال ةة االجتماعیة ھي العملیئكد أن التنشؤومن الم

یم قزویده بمجموعة من التل الوذلك من خبنائھ غرس البعد االجتماعي في طریق عن 

 .2جھ حركتھ في المجال االجتماعيتوو ود سلوكھتقالتي 

ري ثقافتھ الخاصة بھ ئخضم الفراغ أو القصور الثقافي أنشأ الشباب الجزا وفي

یعكسھا و قوم بھ من ممارسات وسلوكیات في مقاھي االنترنتیع ما یتمثلة في جمموال

لون یجمیع المجتمعات یم فيباب معروف عنھم أنھم شخاصة وأن ال ،حیاتھ العامةعلى 

ة یة الشباب أي تلك العناصر الثقاففقاثھوم فاص بھم عبر عنھ بمخثقافي  نسقر یوطإلى ت

احتیاجاتھم و بابشفي المحل األول عن مصالح ال رالتي تعبو ایخیارتانبثقت  يالت

 .3ییر والتجدید ورفض كل ماھو تقلیديغورغباتھم في الت

 عیھا ومفة التي یتواجد ئن وجوده فھو یتفاعل مع البیاامة أینما كعان بصفة سفاإلن

ن المجتمعات اإلنسانیة التي یري من بئمع الجزاتالمج یعدو ة داخلھائدالسا ةافثقعناصر ال

في  لاالتصاو مة في مجال تكنولوجبا اإلعالمشبھا وتفاعلت مع القفزة المدھفتحت أبوا

ط في سائالذي استفاد من ھذه الو ئريالجزا دجلى ذلك في حیاة الفرتین، والمیادأغلب 

                                                             
  .143نفس المرجع ، ص  1

ص  2004علي لیلة الشباب والمجتمع أبعاد االتصال واالنفصال، اإلسكندریة، المكتبة المصریة، للطباعة والنشر والتوزیع،  2
97 .  
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تفادت من سدیمیة والترفیھیة وغیرھا من المجاالت التي اواألكاوالعملیة حیاتھ الیومیة 

  .1واإلعالمیة المعلوماتیةط سائھذه الو

ھم أكثر ارتباطا من غیرھم بأي تكنولوجیة جدیدة ) الجزائري(ولھذا فالشباب 

رة والمغامرة ومن ثم فإنھم أولى العناصر االجتماعیة في تبني ھذه اإلثا بحثا عن

مثل كبیر  سي للجدید بحكم أنھ لیئفبل التلقاتال ىمیل إلیا، فالشباب ھبوالتأثر كنولوجیة تال

ة في رإثارة ومغامیجد دیلھا، ولعل الشباب تعاس بھا أو سالمة ال یود بجرن المرتبط بتسال

ھذه  نىما یكون أول من یتب ةد وتغییر وعادیبعھ عنصر تجدطبث، فالشباب كل مستحد

  .2ةیالتكنولوج

ش فترة یباب خاصة الشباب الجامعي باعتباره یعشة الئف م اختیارتوعلى ھذا 

ن إحساسا بالمشكلة ومدى أھمیتھا دفعنا إلى كاحق التركبز بالبحث والدراسة وتستمتمیزة 

یة داندراسة می"جزائري الجامعي ال بابة الشفثقاى ت علنترنتأثیر االة موضوع سدرا

سلوكات جدیدة جراء و اداتعالباب شبني التمحاولین بذلك دراسة  "مناغامعة مستبج

افة مجتمعھم قافتھم المحلیة وثقعلى ث ھااسكافتھم وانعقتأثیره على ثو خدام االتنرنتتاس

  .صلياأل

ال الدراسة بتحدبد مجدراستنا مقیدین  راطولضروریات الضبط المنھجي نجد أنفسنا في إ

یة، ئرلجامعة الجزاالمیدانیة في  حدود ما یسرح ذلك بتناول ھذا الموضوع على مستوى ا

خصصات تبلة وطالبات من شعب وطانم مع غتسم ةوى طلبتھا بجامعستمعلى   طبالضبو

  .عددةتم

  :من سؤال مركزي یتمثل في ومما تقدم یمكن لنا االنطالق

 الجزائري؟ على ثقافة الشباب الجامعيالنترنت اتأثیر ما ھي أشكال  -

  :اآلتیة ةت الفرعیالؤیسي نطرح التسائجابة عن ھذا التساؤل الرلإل

 ؟افیة للطلبة الجامعیینقعلى األنساق الث تاالنترنر استخدام ؤثكیف ی .1

                                                             
رسالة لنیل (قیم الشباب الجامعي، على   محمد فاتح حمدي، استخدامات تكتولوجیا االتصال واإلعالم الحد یثة وانعكاساتھا  1

، )2009-2008(رحیمة عیساني، : تحت إشراف) شھادة الماجستیر في دعوة وإعالم، كلیة العلوم االجتماعیة والعلوم االسالمیة
  .12-11ص - ص

  .268عبد الرحمن عزي، السعید بومعیزة، مرجع سبق ذكره، ص   2
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 یدة لدى الشباب؟دھل تخلق االنترنت ثقافة ج .2

 یة ئراجریة واإلنظلالجة االمع: المفھومي طارإلا -2

 األساسیة  ھیمافالم: أوال

  :التأثیر .1

حیث یقال ، یؤثر ، تأثیرا في الشيءة التأثیر مأخوذ من الفعل أثر، یاللغو ةمن الناحی

   .1یھ أثرفرك تيء أي شأثر  ال

  .البصمة في الشيء كرتعني یھذا و

فراد دون الیومیة لأل ةالتأثیر ھو ترك األثر في الحیافأما من الناحیة االصطالحیة 

ھم أو تفي طریقة تفكیرھم أو عادا الیص لجانب من جوانبھ فقد یكون األثر حاصصتخ

   .2ھماتكسلوفي 

ل جمیع الجوانب دون مترك األثر في حیاة الفرد بصفة عامة تش يوھذا یعن

ة عن التغییر الذي رالتخصیص وفي سیاق متصل یعرف التأثیر من منظور أخر، أنھ عبا

راكھا دطیع إتث یمكن من خاللھ لفت االنتباه ویسیة حیاإلعالم ةتقبل الرسالسیطرأ على م

ھ تیل اتجاھاتعدوتدفعھ إلى العمل على  ةدیمعلومات جدھا فھي تضیف إلیھ یمعان وفھم

 .3ةخلق اتجاھات جدیدو القدیمة

قبل الرسالة اإلعالمیة سم علىغیر تحداث الأف یركز  یوبتعبیر آخر ھذا التعر

جاھاتھ أو تغییر اتث یدفعھ الى یو سلوكي بحأثیر نفسي، معرفي أد یكون ھذا التقو

 عزیزھا ت

الفعل الممارس من قبل الفرد والجماعة على المثأثر وذلك نھ أیعرف التأثیر أیضا 

 ةو طبیعیا وینقسم إلى تأثیرات كامنأما یكون مادیا إحداث شيء ما والتأثر إمن أجل 

  .4ةاھرظوأخرى 

                                                             
  .55، ص2003لقاھرة، دار مدین للطباعة والنشر، مصطلحات علم االجتماع، ب ط، ا: فاروق مداسي  1

  .31ص 1993المعجم الفلسفي، القاھرة، دار الفكر العربي، : عاطف عدلي العبد  2

  .37 ، ص1982جمیل صلیب، المعجم الفلسفي، ب ط بیروت،  دار الكتاب اللبناني،   3

، 1986، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة برون بریكو المعجم النقدي لعلم االجتماع، ترجمة جمیل حداد،  ب ط  4
   .116ص
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و كامنا أقد یكون ظاھرا  يثیر الذأنواع الثأضاف أخرى ھذا التعریف قد أبداللة و

  .رأثلدى الفرد المت

ج من تو ما ینأجابة الشباب تنھ عملیة اسأثر بأف التیعرتم یمكن دتقومن خالل ما 

یلة سن ویبو نھمبیة التفاعلیة قن من جراء العالییلبة الجامعطكات واتجاھات عند الولس

ة وبتكوینھم یئبالب تعلقلفة تتتعملون االنترنت ألسباب مخساالنترنت، وھذا لكون الطلبة ی

ات االنترنت یوتلعلمي، وھذا وفق لما تحملھ محى اتافي وحقالثو ماعيتسي واالجفالن

  .فةتلاتھم المخجإشباع حا علىھا توقدر

  :االنترنت .2

  :امة األصل مكونة من كلمتین ھینترنت، ھي كلمة انجلیزاالاللغویة  ةمن الناحی

 كثر من شيء ببعضھ البعضأربط  وتعني (interconnexion)كلمة -

  .وتعني شبكة (Network)وكلمة  -

 ح معنى الكلمھ المركبةصبوبذلك ی (net) ومن الثانیة (inetr) األولى منأخذ  فقد

(inetrnet) 1مع بعضھا البعضترابطة ھو الشبكات الم.  

ین مما یعني ربط شبكة مع تكلمة تكون من كلم نتیر ھذا المفھوم إلى ان االنترشی

  .ىخراأل الشبكات

ة تمثل قأنھا شبكة عمال تاالنترن عالمیةعة اإلوعرف الموستف آخر، یعروفي ت

فكار نشر العلم والثقافة والمعلومات واألتو صر الزمن،تختقبل معا، ستر والمالحاض

 ةمع، بل وحیاتنسان  حیاة المجاغة حیاة اإلیعاده صإارك في شخبار، وتاآلراء واألو

 ع أنحاء العالم االتصال ببعضھا یوتر في جمیألجھزة الكمب تیح، وھي تبأسرھا المجتمعات

ترنت االن ةشبك صبحتوبذلك أ یضامن أجل تبادل المعلومات بل والمشاركة في صنعھا أ

  .2ف عن العملقطل منھا على العالم عبر شاشة كمبیوتر ال تتوتنافذة عریضة 

اعد سمن ھذا التعریف یتبین أن االنترنت ھي شبكة من المعلومات واألخبار ت

  .ومیةیال ةایعاملھ مع الحتالفرد في 

                                                             
  .232، ص1999التكنولوجیة الحدیثة واالتصال الدولي واالنترنت، جدة، الشركة السعودیة لألبحاث، : محمد علي شمو  1

ص -، ص2003 الموسوعة اإلعالمیة، المجلد الرابع، بدون طبعة، بدون بلد ،دار الفجر للنشمر والتوزیع،٠محمد منیر حجاب   2
64  ،65 .  
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 تجاھاتعدد االتو را لتنوعظالف وتنوع في تعریف االنترنت وذلك نتأن اخونجد 

  .نترنتالیمھا لتعریف معین لتقدمة في ظالتي یستند إلیھا كل باحث أو من

ل ئل عبرھا وساتنتقبكة عالمیة للحواسیب، شبأنھا " كمال حمادي"یعرفھا  ثبحی

  .1ةفییة، بدون حدود جغراتمصورة أو صو ةوبتمك

ضم مجموعة من الحواسیب تكد ھذا التعریف على أن االنترنت ؤی ىأخر وبداللة

  .لھا إلى أبعد الحدودئارستصل 

 ينظام للبنیة األساسیة الت ایعرف االنترنت بأنھ "محمد عبد الحمید" حثاأما الب

بكات األخرى أیا شمنذ بین الشبكات، بینما الت صال ونقل البیانااالتم یدعتو توفر الربط

ة صارتھ، وتحكمھ للمعاییر الخادنت فإنھا نتظیم للمحتوى وإربكة االنتشعھا من كان موق

 . 2ره على شبكة االنترنتشنو بإدارة المحتوى

ت مامن خالل ھذا التعریف دور االنترنت الذي یقتصر على تنظیم المعلوو

 بكات أوالشفع البعض إلى وصفھا بشبكة د، وھذا ما ةت المختلفابكشانات بین الیالبو

نت كااء ودل المعلومات، ساات اآلالف من شبكات تبئاألم التي طوت في جوفھا م ةبكشال

  .أو محلیة ةلیمیقأو إ یةعالم

 ادلتلك الغابة الكثیفة من مراكز تب :النترنت على أنھاایعرف ف" يعل لنبی"أما 

 ن  وتستقبل وتبث جمیع أنواع المعلومات في شتى فروع المعرفةزالتي تخالمعلومات 

مالت ااضة ومعیإلى أحداث الر قیدةالع رلسفة وأموفضایا الق، من ةاة كافینب الحجواو

ذوق تناعة السالح إلى معرض الفن ونوادي صغزو الفضاء  تسساؤمن مو ،التجارة

لى البث إي االلكترون یدومن البر ،یة إلى الحرف الیدویةثمن الھندسة الوراالوسیقى، و

 .3ردشةلدھي اامیة إلى مقثرات العلؤ، ومن الماإلعالمي

                                                             
   .70بورحلة سلیمان، مرجع سبق ذكره، ص  1

  .14، ص2007محمد عبد الحمید، االتصال واإلعالم على شبكة االنترتت، القاھرة، عالم الكتب،   2

، )276(نبیل علي، الثقاقة العرییة وعصر المعلومات، رؤیة لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، الكویت، سلسلة عالم المعرفة   3
   .93-92ص-، ص2001المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
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، نتالكثیرة والمتنوعة لالنتر تعربف بشكل مفصل إلى االستخداماتھذا الویشیر 

ت، مااھر تكنولوجیا المعلوظھر من مظم نتر االنتراعلى اعتب ساسيكل أشبیركز كما  

  .مة تكنولوجیا المعلوماتظوة لمنالداخلیاصر نكز العرم رھاتبعی لب

مة معتبرة ئه الدراسة تلك الوسیلة التي تتیح للمستخدم قاونقصد باالننرنت في ھذ

  :داف منھاھأ ةق عدقیواستخدامھا كوسیلة اتصال لتح ةاالتصالی اتالخیار أو دائلبلمن ا

وآخر أو بین فرد ومجموعة أو بین  دبین فر لاالتصال باآلخرین سواء االتصا -

 وة التعلیمیة والبحثیة أطشاالت األنجومجموعة، ویصلح ھذا االستخدام في م ةمجموع

  .فیھیةترال

  .اجتماعیة القاتاللعب أو إقامة عو كما یستخدم ألغراض التعلم -

  .اإلنساني طرنت للحصول على المعلومات من مختلف مجاالت النشاتخدم االنتستكما  -

  :الثقافة .3

 فقخص المثشلح الثقافة إلى التھذیب والصقل، فالطة اللغویة یشیر مصحیمن النا

  .1العام سلوكھو ول في أخالقھقخص المھذب المصشھو ال

   .ھسلوكھ وفي أخالقمھذب في خص المثقف ھو كل شخص شمما یعني أن ال

ق حاذف :جل ثقفرو-حذقھ  :وفةقافا وثقثو فاقثقف الشيء ث"ن العرب اكما ورد في لس

   .2"فھم

  .ق والذكيدخص الحاشف ھو القخص المثشوھذا یعني أن ال

لوك االجتماعي سد التحدافة ھي العالقة التي ثقلناحیة االصطالحیة فالأما من ا

  .3ردفلوك السبالحیاة في المجتمع، كما تحدد أسلوب الحیاة ب وبلدى الفرد بأسل

خص شافة القالفرد ث كضح من ھذا التعریف أن الثقافة ھي التي تحدد سلوتوما ی

  .ماعي للفردتاالج وكلسیحدد ال

                                                             
  .331، ص1989تنركي رابح، أصول التجربة والتعلیم، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،   1

سات الوحدة عبد الغني عماد، سوسیولوجیا الثاقفة، المفاھیم واإلشكالیات من الحداثة إلى العولمة، بیروت، لبنان، مركز الدرا  2
   .30، ص2008العربیة،

   .43مالك بن نبى مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاھین، القاھره، دار الجھاد، بدون سنة، ص  3
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ختالف المفكرین اافة واختلفت بقریف الثتعاد تعددت قل وما ھو مالحظ أنھ

  :كر منھاونذوالباحثبن 

  :نوغرافياإلنتبمعناھا  1871سنة " تایلورإدوارد "روبولوجي تالعالم األن اعرفھفقد 

انون، األخالق، قدات والفن، القالمعتو المعاوف لمشالمركب الذي ی لذلك الكھي "

 بھا الفرد بوصفھ عضوا فيسي یكتتال ىألخرا راتوجمیع القد تید، والعاداالتقال

  .1"المجتمع

 طيوي على مجال واسع فھي تغتحتافة قبتعبیر آخر یشیر ھذا المفھوم أن الثو

ارنة تماما للطبیعة قأو م ةنتجھ اإلنسان من نشاطات وكون بذلك مناقضیما  لعملیا ك

  .نسانالتي وجد بھا أو علیھا اإل ةصریعالصفات المجرد التي ھي  

 ةبأنھا مجموعة الصفات الخلقی "مالك بن نبي"یاق یعرفھا المفكر سال فسنفي و

  .2ثر في الفرد منذ والدتھ لتصبح ال شعوریةؤتي ماعیة التتم االجیوالق

یم االجتماعیة التي تصاحب قالصفات الخلقیة وال ىوھذا یعني أن الثقافة ترتكز عل

  .في سلوكھ وتفكیره العامكن تمیة تربعد ذلك ال شعو تصبحرد لفال

بأبعاد جدیدة فھو یعتبر أن الثقافة تتكون  "كلوكھون"و "كروبیر"ویتمیز تعریف 

طة الرموز، والتي تكون سلسلوك المكتسب والمنتقل بواااھرة وكامنة من ظمن نماذج 

  .3تجاتنمو یظھر في شكل مصنوعات يالذو ز للجماعات اإلنسانیة،ی، الممازاإلنج

من السلوك المكتسب والمنقول  ةاھرظأن الثقافة ھي أنماط مستتره أو وھذا یعني 

زات المتمیزة للجماعات اإلنسانیة فھذا التعریف جاعن اإلن الالرموز، فض طریقعن 

  .اسر نشأتھفیو كیفیة انتقالھاو افةقم بدینامیة الثتھیز بأنھ ایمت

یم قلامجموعة من ة عملیة اكتساب قافدیمھ یمكن تعریف الثقومن خالل ما تم ت

باب عن طریق تواصلھ مع اآلخرین أو عن شواألفكار والسلوكات والعادات من طرف ال

  .یدةبھ ثقافة جدسثة التي تكیتعمالھ لوسائل اإلعالم واالتصال الحدسا طریق

                                                             
، 2007دنیس كوش، مفھوم الثقافة في العلوم االجتماعیة، ترجمة منیر السعیدان ر، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،   1

  .31ص

  . 73رجع سبق ذكره، صملك بن نبي، م  2

   32مرجع سبق ذكره، ص : عبد الغني عماد  3
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  :الشباب .4

باب شلاة أن سیللغة الفرن la rouseد في قاموس رد وقمن الناحیة اللغویة ل

 .  1الكھولةو ان تتوسط مرحلة الطفولةسة اإلنمن حیا ةترف :یعني

ور طما یكون شابا، مرحل یتعندمراحل حیاتھ، أي  نباب في مرحلة مشصفة ال

  .انت أم معنویةكا األشیاء الجدیدة حولھ مادیة ھف فیتشحالتھ، یكو سلوكھسان في إلنفیھا ا

أن  ةم العربیوغیره من المعاج "مجد الدین الفیروز أبديل"جاء في قاموس المحیط 

يء ششباب الو والحداثة، )كسر الفاء( اب ھو الفتاءبأن الشو ب، شبیبشاب من شة لمك

  .2ابوشو بانشنجمع على شباب وو ،ولھأ

باب شھا البب تدل على أولى مراحل العمر التي یمر ایعني أن كلمة شبوھذا 

  .والنضج تتمیز بالقوةوالتي 

امل شعریف تمن المختصین في إیجاد  ریثكلف الختالحیة، اطصاال لناحیةن ام ماأ

انعطافا حاسما عن  لكشباب تشلاأن مرحلة على الرغم من اتفاقھم على ب لمفھوم الشبا

ادرا قان سانیة للفرد وأنھا المرحلة التي یكون فیھا اإلنسة اإلنیخصشالتكوین  طریق

تي من خاللھا ال ةات الجدیدسالممارو رواألفكاقدات یم والمعتقتقبل العلى  مستعداو

 ع یتطسی

  :ليیومن بین التعاریف ما  تالمجتمع والتفاعل مع األفراد والجماعاالعیش في 

أن من أھم و ییر والتوجیھ،غباب قابل للتشین من یرى بأن الثمن الباح كنافھ

یما یتعلق بدور فشاف، وبخاصة تاالختراع واالك ةصل بفكرتت التغیریةالمصادر 

باب واتجاھاتھم، شتتعلق بوضع ال راتة في إحداث التغیییثت الحدعاالمخترولوجیا والتكن

 .3الوطن العربيفي  ھم فومواق

باب خاصة شال كییر نمط وسلولغدور في ت ةركز ھذا المفھوم على أن للتكنولوجیی

  .ھمتجاھاتفي ا

                                                             
رسالة لنیل شھادة الماجستیر في (االتصال في أوساط الشباب في التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال، : ملیكة ھارون  1

  .69، ص)2004(مدي، آحمد ح: ، إشراف)علوم اإللعام واالتصال، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، جامعة الجزائر

  .27، ص2003اللبنانیة،  سامیة الساعاتي الشباب العربي والتغییر االجتماعي، القاھرة، الدار المصریة  2

  .27نفس المرجع، ص  3
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بنوع حیث یتمیزون  24-18 باب ھم األفراد الذین تتراوح أعمارھم ما بینشال

بالتالي ال و الحیاة طرلمخا كألعمارھم باعتبارھم شباب واعي ومدر ةناسبالم یةمن الحر

  .صرفاتھمتولون عن ؤتوجیھ فھم مس لىاج إتحی

ھا في بناء توفاعلینشاطھا ة لھا ئباب إلى فشمفھوم ال یریاق یشسوفي نفس ال

ان بالغ من سإنیصبح كل  قلن الثامن عشر على األسمعات المعاصرة، ففي حدود التالمج

  .1يزیقفیو یولوجیة بل تكون لدیھ حالة نضج عقليسالف یةالناح

ع تفھو یتم عنشیطة لھا فاعلیة في المجتم ةباب فنشھذا المفھوم إلى أن ال شیرب

  .فاتھرتصوھو مسؤول عن بالوعي 

دخلون ی ینك األفراد الذئلح الشباب أولطیقصد بمص "كینستون"ب العالم سفح

وعلى الرغم من  ،شدرة الربق فتستو اھقةرة المرفت يتلى من مواحل نموھم، رأخمرحلة 

ن سب یمكن تحدیدھا بصورة تقریبیة على أنھا تلك الفترة التي تقع بین االشب نواتأن س

 - بلوغ سن الثالثینسبق ة التي ترأي الفت -ومنتصف أو أواخر العشریناتالثامن عشر 

  .2أو العقل حالة من حاالت الذھنتمثل باب في حقیقتھا شالفترة ن فإ

أخرى یركز في ھذا التعریف على الفترة التي یمر بھا الشباب والتي تمثل وبداللة 

  .لي واإلدراكيقكامل العتلتحقیق ال ةھام ةرحلم

باب بناء شباب في فترة محددة یحاول فیھا الشأما علماء االجتماع فیدمجون دور ال

ة ا لمعاییر اجتماعیقجتمع وفحلة یتم تفاعل الفرد مع المرجتمع ومن خالل ھذه المم

  .3محددة

باب في مدى تفاعلھم مع المجتمع شاع فترة الجتماللة أخرى فقد حدد علماء االوبد

  .االجتماعیة المناسبة روذلك وفق المعایی

ا مرحلة یحدث فیھا التغیر نھل ما تم تقدیمھ یمكن تعریف الشباب بأالو من خ  

لط فیھا الرغبة في تأكید الذات مع البحث عن مح الشخصیة، فتختالالكمي والنوعي في م

                                                             
   .35، ص1990تأمالت في ظواھر األحیاء والعنف، القاھرة، دار المعرفة الجامعیة، : علي لیلة، الشباب في مجتمع متغیر  1

  . 386، ص1989مصریة، -قشوش، سیكولوجیة المراھقة، القاھرة، مكتبة اآلنجلو ابراھیم  2

  

  .35علي لیلة، مرجع سبق ذكره، ص  3
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ة والسعي یة والرغبة في مجتمع أكثر مثالیل، بالمسؤودور اجتماعي، إلى جانب اإلحساس

  .1رییتمر نحو التغسالم

  :الجامعة .5

أي جمع  ،اجتمع ،الجامعة كلمة مشتقة من الفعل جمع، أجمع ةاللغوی ةمن الناحی

موا، وتعني ظالقوم ان عوا الرأي واألمر، اجتمقفألف متفرقة وأجمع القوم ات شيءال

 .2ارس أو الفروع لعلوم شتىالمدجمع العدید من تالمدرسة الكبرى التي  ةالجامع

   .وھذا یعني أن الجامعة في معناھا اللغوي تدل على االتفاق، واإلجماع

العلماء رف طیف متفق علیھ من رال یوجد تعفالحیة طأما من الناحیة االص

بین الباحثین الف اخت ك، فنجد أن ھنايالذین یھتمون بالتنظیم التربو ةرین وخاصوالمفك

اس سا على أھفي تعریفھم للجامعة بین من یعرفھا على أساس عنصرھا ومن یعرف

ھا طیلقاھا من المجتمع الذي یعتتجھاتھا بل ودھا وردافھا بمفھحدد أتال  ةطبیعتھا، فالجامع

   .معنى ووجودا

ن ینھون دراستھم یم الطالب الذیھتم بتدریب وتعلتي تعلیم التلل سسةؤھي م ةالجامعف

لف الدراسات تالتدرس في مخ ىالتي تتول یاتاھد أو الكلعوتضم عددا من الم ثانویةال

 العلیا 

العلوم اإلنسانیة وما تدریس  ولىأن یكون في منھاجھا ثالث كلیات على األقل تتعلى  

 . 3یتفرع منھا اوم ةیفرع عنھا أو العلوم التطبیقیت

ة تضم عدد من الكلیات یسة تعلیمؤسعلى أنھا م ةلجامعاأخرى تعرف وبداللة 

  .على األقل یاتكل ثالث نوتتضم

ات التعلیم العالي سسؤمن م حدةبأنھا وا ةمن یعرف الجامع كسیاق آخر ھناوفي 

اء العالم دأولكنھا تشترك في جمیع  ىإلى أخر ولةمن د ةنظیم والھیكلتالحیث ن متختلف 

انوي ثي، إكمالي وئوا في مراحل التعلیم األولى ابتداقفوتبل من قكونھا تست ن حیثم

                                                             
سلسلة (الشباب العربي ورؤى المستقبل، ): وأخ...(ناھد عزالدین، الشباب العربي ورؤى المستقبل، في عزة شرارة بیضون  1

  .32، ص2006ات الوحدة العربیة، ، بیروت، مركز دراس)48كتب المستقبل العربي 

   .139، ص2007 - ، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة 2محمد ھادي اللحام وآخرون، قاموس لغوي عام، ط  2

  . 251، ص2005، لبنان، بیروت، دار النھضة العربیة، 1جرجس میشال جرجس، معجم مصطلحات التربیة والتعلیم، ط  3
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نوات س سث إلى خمالتھ مابین ثمدتضمن لھم تكوینا فیما یعرف بالتدرج الجامعي و

 ingénioratشھادة مھندسأو   licenceة كاإلجاز تلفةھادات المخشالبإحدى تتوج 

ر ستیادات علیا كالماجھرج للحصول على شبعد التدالتعلیم فیما  لةن مواصللمتفوقیویمكن 

ف محددة كما أن لھا أھداءا معینة بالنظام ئوظا یزموللجامعة نظام م ،كتوراه وغیرھاد

  .1المجتمع الذي تنتمي إلیھویر علیھ سالذي ت

من تفوقوا في مراحل التعلیم  لھذا التعریف نجده یركز على أن الجامعة تضم ك

  .ف محددة وفق النظام االجتماعيئلى وأن لھا نظام معین ووظاواأل

ورا دبر الجامعة من أھم الموسسات التربویة التي تلعب توفي نفس السیاق تع

ضایا االجتماعیة واإلنسانیة في المجتمع قاالجتماعیة نحو ال تة االتجاھایكبیرا في تنم

ولیة كبیرة في ؤمل مستحترف والخبرات، فھي أطل عرض مجموعة من الوذلك من خ

جل التكیف مع أویر االتجاھات الفكریة االیجابیة وفي بناء شخصیات الشباب من طت

 . 2ات ھذا العصرمتلزسمو یعرالتطور الس

ب لاالط تمعارف وخبرا رریطعلى ت لن الجامعة تعمأمن ھذا المفھوم یتضح 

  .ةیة االجتماعئتواكب العصر أو البی دةجاھات جدیتب اتسكیجعلھ تو

خاص شمجموعة أعلى أنھا  " Ramon Macio Mancoرامون مانسو "یعرفھا 

رق ما طلفة للوصول بتبین مھام مخسائل وتنسق ، تستعمل ونخاصی سقم ونایجمعھم نظ

  .3إلى المعرفة العلیا

، العنصر المادي يوبذلك تتكون الجامعة من ثالث عناصر ھي العنصر البشر

ر وساس طبیعتھا ثم یحدد لھا ھدف یتمثل فألى یمي أي عظانوي التنثوالعنصر ال

  .تى الطرقشالوصول الى المعرفة العلیا ب

                                                             
رسالة لنیل شھادة (ط االجتماعي واالقتصادي، دراسة سوسیولوجیة للجامعة الجزائریة، سیكوك قویدر، الجامعة والمحی 1

  .60، ص2008، )الدكتوراه في علم االجتماع، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة وھران

  .20، ص1971محمد لبیب النجیحي، األسس االجتماعیة في التربیة، القاھرة، مكتبة األنجلو، مصریة،  2

رسالة لنیل شھادة ماجستیر في علوم االجتماع، كلیة (واقع تكوین طلبة الدراسات العلیا في الجامعة الجزائري، : خدنة یاسمینة  3
  .19، ص)2008-2007(رابح كعباش، : إشراف) العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة قسنطینة
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سة العلمیة التي تضم ؤسنھا المأعلى فقد عرفھا " محمد الصالح مرمول"أما 

یوجد ما السلطة العلیا بفضل  ةة في المجتمع ویمكن اعتبارھا من ھذه الناحیازالنخبة الممت

 .1االختراع في مختلف میادین العلمو كشافتواالس ثمعرفة والبحالعلم وال واعفیھا من أن

اعیة تجمع مسة اجتؤسم نعریف یرى صاحبھ أن الجامعة عبارة عتھذا ال يف

المجتمع بفضل ما توفره لھم من  فيرة أبناء المجتمع الذین یخولون لھا السلطة یخ

ھل العناصر المكونة أنھ یعرفھا على اساس طبیعتھا ویتجا يالمعارف أو مختلف العلوم

  .لھا

ات االجتماعیة سعلى أنھا إحدى الموس "عبد هللا محمد عبد الرحمن"یعرفھا و

عة المجتمع یمرة مع طبتدة وتتغیر بصفة مسعقفھي بمثابة تنظیمات مع یة،العلموفیة قاوالث

  .2ة الخارجیةیئبالب یسمىا مالمحلي أو 

ة ؤسسیف الجامعة بصفتھا مكد ھذا التعرؤریف السابقة یلتعااختالف ا على

  .م في محیطھا الخارجيئتواصل دا فية قبل كل شيء وھي یعلمو ثقافیةو ةاجتماعی

تویات التي تتبنى المس سةمسؤنھا تلك المأعلى " سالمة لخمیسي"یعرفھا كما 

لى الطالب الذي یلتحق إتحافظ علیھا، وتضیف لھا وتقدمھا بعد ذلك فة، الثقافالرفیعة من 

 .3ا وشخصا مھنیافمثقمنھ إنسانا جعل بھا ما ی

راسة بأنھا فضاء للفكر دال هم یمكننا تعریف الجامعة في ھذدا تقمل الومن خ

ادا أكادیمیا وفي تلقینھم المھارات عاد األفراء إدإعو یلعملیة تشكفي ساھم تاني ساإلن

ة ئبیالمختلفة التي تسھل علیھم التعامل مع ال كجاھات وأنماط السلوتوالقیم واال

  .االجتماعیة

 :الشباب الجامعي .6

فعة نحو لدال الشباب الجامعي ثروة وطنیة في غایة األھمیة باعتبارھم الطاقة اثیم

 ،ة لھمیسفیم الرعایة العلمیة واالجتماعیة والجسمیة والندم والبناء، فھم بحاجة إلى تقدالتق

ب الجامعي ال الشبییمكما  ھاتھم حتى یسھموا في تطور مجتمعاتھم وتنمیتقدراواستثمار 
                                                             

  .19نفس المرجع، ص  1

  .20نفس المرجع، ص  2

  .20نفس المرجع، ص   3
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یمیلون كما ذة واإلدارة، تسلطة األساو ةمرحلة التحرر واالستقالل من السلطة األبویلى إ

ن اقرارات فوقیة، وتعتبر الجامعة المك لم تقبدوالمغامرة والمعارضة وع دالنقلى إ

میوالت الشباب و ت التي تنمي مھاراتانبغي أن یتمم ببعض الصفیي الذي سیئالر

 .1اتخاذ القرارات المتعلقة بھ أساسا فيال أكثر للحریة جاعطیھ متو يالجامع

ة باالنتقال من یلھ كفاءتھ العلم يلك الشخص الذذاب الجامعي على أنھ شكما یعرف ال

تبعا لتخصصھ  ةة أو مركز التكوین المھني أو الفني العالي إلى الجامعیمرحلة الثانولا

 راصنباب الجامعي أحد العشلذلك ویعتبر الھلھ یؤھادة أو دبلوم شة طرعي بواسفال

دیا عد لىع لإذ أنھ یمث ،لة التكوین الجامعيیة التربوبة طیفي العمل ةوالفاعل ةاألساسی

  .2سسة الجامعیةؤفي الم یةبة العالسالن

 قعلمیة لاللتحا ؤھالتامعي ھو كل شخص لھ مجیف نجد أن الشباب الرفي ھذا التع

  .ب مكانة ھامة في المنظومة الجامعیةسكیبالجامعة، وھذا ما یجعلھ 

كما  بنیة المجتمع، فيشغل وضعا ممیزا تي تال ةبر الشباب الجامعي الشریحتكما یع

مال، حیث یمكنھا ذلك تفي واالجتماعي یكون مكقاھا النفسي والثؤناب دعمریة یكا فئةأنھا 

باب شأن الو خاصة ،ھدف المجتمع قج في تحقیماافق والتفاعل واالندترف والییمن التك

اھم في زیاده توافقھم سضایا مجتمعاتھم وھو ما یقتھم بماداد اھتمازھذه المرحلة تفي 

ھم تھم االجتماعیة وتصورااتعانماعي وخالل ھذه المرحلة تتشكل تمالنفسي واالج

ي تشغل بالھم خاصة في ظل االنفتاح اإلعالمي تالیا ضاقبلیة واتجاھاتھم نحو أھم التقالمس

 .3ق المعلوماتيوالتدف

ة وأنھ في ھذه المرحلة صي یمر بھا الشباب خاتیركز ھذا التعریف على المراحل ال

  .ص ممیزةئملك خصای بالذات

غل وضعا متمیزا في شة عصریة تئأن الشباب الجامعي ف "علي سعداعیل مإس" ىیرو

 ىیركما أنھا تكون ذات بناء  ،قدرة على العمل والنشاطو یةوع وھي ذات حیتمالمج

                                                             
  .20فس المرجع، ص ن  1

  .47نفس المرجع، ص   2
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اقة كبیرة تعمل على طاركة بشاج والممق واالندفتكیف والتوالعلى ا داعسیوثقافي ي سنف

 .1تطلعاتھو معتأھداف المج حقیقت

باب شیركز على خصائص ال "علياعیل مإس"ومن خالل ھذا التعریف نجد أن 

لى درة على العطاء واالبتكار مما یجعلھ عقمثل في الحیویة والنشاط والتتي تالجامعي ال

  .عة في المجتمیمن األھم بالغةدرجة 

 ةرفتتجمعھم  الذینامعي ھم الطلبة الجامعیین جة فالشباب السأما فیما بخص ھذه الدرا

اب تسافي واجتماعي معین یمكنھم من اكثقتوى سحد یتلقون ماومكان و ة،حدوا یةزمن

   .اعیةماة االجتیلحااعدھم على التعامل مع سمعارف تو خبرات
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  :ةدم المكملة أو المساعھیافالم: ثانیا

  :یةجولونالتك .1

ان، وكلمة تكنولوجیا كلمة معربة وال سدم اإلنقموما كظاھرة قدیمة یة عكنولوجتال

  :من مقطعین ھما ةتكنولوجیا مكون ةسھا وكلممیواقأصل لھا في كتب اللغة العرببة و

یكون معنى الكلمة و العلمالتي تعني  "وجيل"و والذي معناه الطریق أو الوسیلة، "تكنیك"

  .1یع اإلنسان أن یبلغ مرادهستطی ھاوالذي ب "یلةسعلم الو"كلھا 

یلة لھا علم خاص سن مما یعني أنھا ویاللة أخرى التكنولوجیة تتكون من كلمتوبد

  .ان من الولوج إلى عالم التكنولوجیةسا، تمكز اإلنھب

 السوفیتیة فلسفیةال موسوعةالحیة فلقد عرفت المن الناحیة االصطأما 

خزین تالورة والتجمیع یطمة ووسائل السظمجموع اآلالت واآللیات واألن ھالوجیا بأننوكتال

  .2ث والحربالبحو خلق ألغراض اإلنتاجتونقل الطاقة والمعلومات، كل تلك التي 

بعض  سعلى عك ،ا في مجرد آالت ووسائلیف حصر التكنولوجیعرتوھذا ال

  .ةیعلم طبیقاتتو ا إلى مجموع معارفیوم التكنولوجمفھسعت و يف التیالتعار

 يلتا ملواعد التطبیقیة وأسالیب العقالو عریف آخر ھي مجموعة من النظمتوفي 

اج تتخدمة لبحوث ودراسات مبتكرة في مجال اإلنمسق المعطیات الیقر لتطبستت

جموعة ة والخبرات المكتسبة والتي تمثل مفق المنظم للمعریبتطكونھا ال والخدمات

في مركب یة اتھ العلمیخدمھا اإلنسان في مختلف نواحي حیستة التي یواألسالیب الفن

  .3ةیانسدات والمعرفة اإلنعوامھ المق

مھا دل التي یستخئواعد والرساقال نمما یعني أن التكنولوجیة ھي مجموعة م

  .مجاالت الحیاةشتى اإلنسان في 

                                                             
رسالة لنیل شھادة الماجستیر في (استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة، : حوریة بولعویدات  1

، )2008- 2007(حسین خریف، : ، إشراف)العامة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة قسنطینة االتصال والعالقات
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كلي للمعرفة المكتسبة والخبرة لمجموع الا: "بأنھا كما عرفت التكنولوجیا

عي اقتصادي معین، من جتماام اظاق نطمات، في ندوالخ عالسل جاتستخدمة في إنمال

 . 1"رھا كم ونوع الخدمة والسلعةدوب ددتح يالمجتمع الت ةأجل، إشباع حاج

ھا طل ربالخ نم ،یولوجي للتكنولوجیاسوسث أعطى ھذا التعریف مدلول یح

  .اليمالرأسو عيماتجاالوي صادتام االقأحكب

ي تھذا یظھر في التعریف اآل، وروبولوجیاتأنبعدا كما أخذت التكنولوجیا 

ي جتماعن والتنظیم االیالدو فةسلفالناس كالحیاة في  رئیسيا مساق ثقافي یالتكنولوج"

  .2"ةجیویاء ھي نواح تكنولشجمیع ھذه األ عیاسیة، وبالمعنى الواسسوالنظم ال

م بأنھا مجموعة من الوسائل واألدوات دجیا من خالل ما تقمكن تعریف التكنولوی

ان میدھرت إلى الوجود وإلى حیاة المجتمعات اإلنسانیة نتیجة التطور الحاصل في ظالتي 

 لاإلعالم واالتصال الحدیثة التي توظف من خال لخاصة وسائ ،االتصالو مالاإلع

  .تھ الیومیةحیا امعي فيجباب الشال

 :االتصال .2

التي لقیت اھتماما واضحا من طرف المختصین  عال من بین المواضید االتصیع

اني ساط إنشبأن االتصال بوصفھ ن لوقاني، ویمكن الساإلن كالسلو لمجافي والباحثین 

من مسلمة  طالقاایة وھذا اندة اإلنسانیة منذ البحیارافق ال دعلى جانب كبیر من األھمیة ق

 فرادقات التي تنشأ بین األالھو عماد الع لصان اجتماعي بطبعھ، فاالتئان كاسنإلأن ا

  .دفھامھما كان غرضھا أو ھ

دراستھ على  قائمینت الھانیھ باختالف اتجامعال اختلفت تصاأن لفذ اال دھ نجیعلو

عة میدان یإلى طب الفویرجع ذلك االخت ،رتھ ومفھومھ لھذا المصطلحنظرتھ وقدولكل 

  .ناول ھذا اللفظیتكل من 

یرات باإلضافة ثالتأو تماالمعلوو رعالمشاول األفكار نقفھ على أنھ ناك من یعرفھ

  .1والتفاوضتوزیع لل
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  .نياوتبادل المع ماتاللة أخرى االتصال یعني عملیة نك المعلوبدو

خاص شت مابین األمافكار والمعلواأل الانتقو یر االتصال أیضا إلى تبادلشكما ی

ي تاالتصال بأنھ العملیة ال" محمد عبد هللا مجدي"د یذكر دمعین وفي ھذا الص قداخل نس

  .2ل في سیاقات اجتماعیة معینةئلون للرسااسیتفاعل المر

ق سل في النائعملیة تفاعل، الرس لومن ھذا التعریف بتضد بأن االتصا  

  .ل فیما بینھمتواصل والئي الرساقمن خاللھا األفراد نل یتفاعلاالجتماعي، 

مز أو رفردین أو أكثر باستخدام  نى أنھ نقل الرسالة بیعل" عبد الغفار"عرفھ یكما   

 دةداف متعدلیة لتحقیق أھاتصا تام قنوادتخسبا ةللمجموع ةمجموعة رموز مفھوم

  .3رالتأثیو اعلفكل یضمن التشبو

بین  ما ھومةفعبر رموز تكون م تة تبادل المعلومایومما سبق أن االتصال عمل

 . بینھم عللتفاعلى ا دل والمستقبل مما یساعسالمر

عملیة تبادل للمعاني ": ع أن االتصال بصفة إجمالیةتماواالج سیرى علماء النف

 عفإن وق ،خصین أو أكثرشقبل، والتبادل ال یتم إال إذا وقع بین سوم لن مرسیفیھا طرف

ل سع بین مرقإن وو ي،ئالفردي  وھو اتصال بدا باالتصالونھ مسیین فإنھم صخشبین 

شخاص یسمونھ االتصال الجماعي أو الجمعي أو الجماھري وھو وعدد كبیر من األ

 . 4االتصال المتطور

، االتصالویمیز بین نوعین من  ئلاستقبلین للرسن ھذا التعریف یركز على عدد المإ

یتطلب و یري ، واتصال جماھحدل ومستقبل واسون مباشر بین مركصال شخصي ویتا

، ویكون )تریوالتلفزیون والكمب، رادیوال ،الصحف( ط لالتصالیوسائل جماھیریة كوس
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مال كت وإماالمعلو لم یمكن تعریف االتصال على أنھ عملیة تبادتقدما الل من خ

یر ثنھم أو التأیب یدةوذلك بھدف إیصال المعلومات الجد ،بشبابین ال راكاألفو المعاني

 ةأو المشارك فةاقل الثالمن خو ،ةینوتوجیھھ وجھة مع كلوكھم أو تغییر ھذا السلوس على

   .ھمتافثقر ذلك على یتأثو رنتتام االندتخسن الشباب في ظل ایث بدالتي تح

 :اإلعالم .3

ناع قاإلعلى رة قدلھ من ثمیرد وذلك لما فة الیافي ح ةالغبل اإلعالم أھمیة ثمی

  .خرآیار إلى تمن و آخرلى تعددت تعاریفھ من باحث إو اختلفت دلذا فق ،التأثیرب

كز ترتالتي  ماتالمعلوو رتب عنھا نشر األخبارة التي یتیاإلعالم ھو تلك العملف

ى وتسبم قاءتمخاطبة أقوال الجماھبر وعواطفھم السامیة واالرو ةالصراحو قدعلى الص

ر والجدل فسیالتو رحشیف، مستخدما أسلوب القالتثو وم اإلعالم على التنویریقالرأي، و

  .1المنطقي

ى اإلعالم یرتكز على توفیر األخبار والمعلومات التي تنور فكر وبداللة أخر

  .ة االجتماعیةئوتجعلھ قادرا على التعامل مع البی دالفر

في تزوید  دفصالیة التي تستھتاال تم بأنھ كافة أوجھ النشاطاالكما یعرف اإلع

ت واألخبار والمعلومات عن القضایا والموضوعات والمشكال ئقالجمھور بكافة الحقا

إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة  ؤديومجریات األمور بطریقة موضوعیة، مما ی

  .2اإلدراكوالوعي و

عریف إلى أن اإلعالم یرتكز على خلق الوعي والمعرفة لدى الفرد، تشیر ھذا الی

  .قئل ما یقدمھ من معلومات وأخبار وحقاالوذلك من خ

ا الشباب الجامعي ھت التي یتلقامالوتلك المع راساتم في ھذه الدالباإلع دنقص

 افة معینة قمح لھ بالتواصل مع اآلخرین وفق ثساألخبار التي تو حول مخنلف األحداث

  :ثقافة الشباب .4
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  .22-21ص - ، ص1996العام، القاھرة، عالم الكتب،  سمیر محمد حسین، اإلعالم واالتصال بالجماھیر والرأي  2



 وار ا ا طرإ ا                                        ا اول 
 

28 
 

كان الشباب في المجتمعات البسیطة یجدون في ثقافتھم العامة ما یلبي احتیاجاتھم وما 

عبیر عن ذلك في صیغة قد تم التو لتھم الوجودیة،ئیستجیب لمستوى طموحاتھم وأس

 ةعیة خاصرف ةالتوافق بین ثقافة الشباب والثقافة العامة وبعبارة أخرى لم تكن ھناك ثقاف

ھم تیاجاتافة العامة ما یلبي احقباب، وھذا ما یعني أن الشباب ال یجدون في الثشبال

 ةلوضعیل ةجابتتوى االسسولذلك یعمل على بناء ثقافة في متساؤالتھم  دما یرشو ةیالمتنام

  .1بابشي الثقافة الفرعیة للھالجدیدة و

رعیة تعبر عن طبیعة ف فةباب بوصفھا ثقاشافة الثقلق یمكن النظر إلى طومن ھذا المن

م قیتنطوي على منظومة من ال ھيیاجاتھم، وتلشباب وطموحاتھم واحستجابات اا

شباب وفي ذھنیة ال ھا فيكاملة نسبیا التي تضرب جذورتر واالتجاھات المییوالمعا

یة ساسالمداخل األ ىمھا إحدیاتھا وققافة الشباب بمضامینھا ومنطلقكل ثشجدانھم، وتو

  .تھمالمشكو اك قضایاھمروضعیة الشباب وإدلتحلیل 

معاییر و لى أنھا مجموعة من القیمعاق متصل یمكن تعریف ثقافة الشباب یو في س

 للین یقوم بینھم تفاعل فعاوأنماطھ ذات رموز لھا داللتھا، لعدد من الفاعلسلوك ا

فعال لما یصادفھم من مشكالت  الون حیجدالو تواجھھم مشكالت توافقیة مشتركةو

  . 2شتركةم

ما بینھم یباب فشال فاعلكز على مدى تتا المفھوم ترھذباب في شفة الثقالة أخرى وبدال

  .تكالشمع مختلف الم

ة الفرد والجماعة عن یصل شخیثر في تشكتؤوالخاص  مھومھا العافبم قافةإن الث

ة في وسائل اإلعالم یات الشبابئبحیث ترى بعض الفالعدیدة، ة یافثقالمواقف الطریق 

نت رمع ظھور االنتخاصة  یةاألساس ةافقاب الثتساك تمن أدوا ةیة أدائوعة والمرمالمس

  .3زةممی ةبصفتطورھا و

  .ةقافالثتساب رنت عامل من عوامل اكتیر إلى أن االنشف ییھذا التعر
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 نة بالكوقالمتعل ةتوحفبات المجاالت واإلتساؤنھا منظومة الأعلى  الشبابفة ثقاتعرف 

بات جایم اإلدجل تقأل الجھود الشبابیة المبلذولة من ثالي ثمتبال نھاأوالحیاة و كوالسلو

  .غیرتي تواجھ الشباب في عصر متال جدیدةلمواجھة الوضعیات ال ةالمناسب

 ير والحیاة والعمل وھیباب في التفكشال طریقلى إة یرعف ةافقثب كابشافة القیر ثشوت

ھم نحو تجاھاتھم واقفھم إلى الوجود ومواترظالشباب ون قفموا ةضمن منظومتبذلك 

ة یاألھم ةبالغ ریةعم ةمرحل تب لتطلعایتجتوھي ثقافة خاصة ت ةجوانب الحیاة المختلف

 .1تعاقبةة األجیال المحیافي 

م یباب ھیكل من القشثقافة ال إن: "الشباب بقولھثقافة " اطيالسید عبد الع" یعرف

  ل الشباب كحلولیصنعھا جیالتي  كلوسال أنماطو رومعایی تجاھات والمعتقداتواال

  .2البنائیةاكل شتصورھا لبعض المی

 ھذهن أو ظیفیامارس دورا وتب االشب قافةالوظفیین أن ثجتماعیین علماء اال یعتقد كما

مجموعة زت ة والتي أفریة االجتماعارت الحیتاع يرد فعل للتغیرات التكظھرت افة ثقال

 . 3لھا ثقافة الشبابالتي صدت كالت شمن الم

الشباب تلعب دورا وظیفیا في  ةافقن ثأا التعریف على ھذفي  عویركز علماء االجتما

   .بابدى الشل ةر االتجاھات الثقافیتغیی

متع تي یتافة الفرعیة القلك الثتنھا أاب على الشب فةعریف ثقاتم یمكن قدمن خالل ما ت

 سلوكاتبنى تالي فھو یتبالو علیھ،تأثیر في الأسالیبھا باب الجامعي والتي لھا شا الھب

  .ھتورغباحتیاجاتھ ماشى وفق اتتدیدة ومواقف ج

  :تاھاتجاال .5

د دھ بتعیذ تتنوع معانإة، یكثر اتساعا وعمومالمفاھیم األ دأح تجاهیعتبر مفھوم اال

ا، وعلیھ سوف نتطرق لعدة تعریفات لھذا المصطلح ئمم دادالتي یستخ ةول، المعرفیقالح

  :من بینھا
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أو خاص ع نحو موضو ةجابتلالس دجاه للتوجھ اإلدراكي واالستعداتیر االشی

حظتھ مباشرة الرضي ال یمكن مفة عن تكوین رجاه عباتاالو من الموضوعات، ةمجموع

 كناللفظیة التي تعكر الرأي، ل ةو االستجابأحظ الالم كلوعلیھ من خالل الس علكن یمن

و قاییس أشرات أو مؤمستخدم كن االتجاه بل یمكن ان تأات ال یمكن ظھذه المالح

  .1یةئإجراتعریفات 

بة الفرد مما یمكن تجاواس كه في سلوجایر یتجلى مفھوم االتشر آخر ییبتعي بفو

  . هاس ھذا االتجاقیمن 

بھا الفرد تسكواستعدادات ی معتقداتساسا آراء وھي أت ھاجاتعریف آخر االتوفي 

  .2لبسیجاب أو بالویحكم علیھا باإل فة،عوامل مختلة وبسبب جاربھ في الحیاتمن خالل 

ات التي یكتسبھا تقدیثمثل في مجموعة من المع هن االتجاألى إا التعریف ذر ھیشیو

  .ومیةیاربھ الجرد من خالل تفال

سب الذي تل المكیاد أو المستعداال" :نھأع االتجاه بمااالجتموس علم قاویعرف 

قییم شيء أو موضوع بطریقة تد دكون بصتو الجماعة عنھ ما أالفرد  كلوفي سیظھر  

على نوع یشمل لھذا و د،قمعتقیمة أو عبیر محدد عن تنھ أھ  ینظر إلی دقو ةزیمموسقة نم

  .3أو السلبي یجابيم اإلقیین التم

تظھر التي المیوالت  نل في  مجموعة مثمتلتعریف یتضح أن االتجاه یمن خالل ھذا ا

  .الفردفي سلوك 

االستمرار ن االتجاه ھو تنظیم مكتب لھ صفةفإ" ردیكیتش"ر یو حسب العالم الشھ

كون لھا تجابة ست، باؤهف ویھیقو موأ عرد نحو موضوفا الھالتي یعتقد تداتقبي للمعالنس

 .4عنده ضلیةأف
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من المواقف  ةموعجمثل في متت ةلھ صفة مكتسب هن االتجاأ قمما سبویتضح 

  .و موضوع ماأف قزاء موإ دتبناھا الفریء التي والمعتقدات واآلرا

اه ھو أسلوب منظم منسق في جبأن االت ىفإنھ یر "دعبھ اللطیف وحی دأحم"أما 

و أي حدث تجاه الناس والجماعات والقضایا االجتماعیة، أافكبر والشعور ورد الفعل تال

  .1ئةفي البی

دات فعل الفرد من رتجاه ھو أسلوب منسق یتمثل في التفكیر واأخرى أن  لةوبدال

  .ضایا المطروحةقخالل ال

ونقصد باالتجاه في ھذه الدراسة تلك األحكام التي یكونھا الفرد حول مختلف 

ومعتقدات جراء  رمن أفكا دقة كبیرة بما یكتبھ الفرالیكون ھذا االتجاه على عو المواضیع

راسة لدفي ھذه اوخصیة،  شھ وممیزاتھ التبالطبع تربیلغي استخدام االنترنت، وھذا ال ی

لب نحو سبالو سوف نركز على اتجاھات الطلبة الني تتمثل في المیل العاطفي باإلیجاب

   .معینة قضایاموضوع ما أو 

  

  :ةجالمعالطرق یة وئاإلجرا تھاوأدواالمنھجیة اربة قالم )3

 :المقاربة المنھجیة :أوال

عتبر من أھم العناصر ینجاز بحثھ إل حثإن اختیار المنھج المراد إتباعھ من طرف البا

عن  ةالمنھج على أنھ عبار "رسجوریر أنم"ح، وفي ھذا الصدد یعرف جام ببحث نایللق

: مكننا القول بأنكما ی 2من العملیات المنظمة قصد الوصول إلى أھداف معینة ةمجموع

صد قواھر بظة ظاھرة من السة موضوعیة یتبعھا الباحث لدراطریقلبحث ھو ج اھمن

ج عامة یمكن ئا والوصول إلى نتاجھومعرفة أسبابھا وعالأبعادھا صھا وتحدید یختش

  .3قھایبتط
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 ير المنھج الذااحث اختیبى لبار مناھج البحث متعددة ومتنوعة فإنھ یتحتم عتباع

العدید من الدراسات في  ھناكلیمة، وكما نعلم بأن ة سیخدم بحثھ بطریقة علمیة ومنھجی

العلوم االجتماعیة والثقافیة وكل دراسة تتطلب منا معینة من أجل الوصول األھداف 

  .1طرة في بدایة البحثمسال

س ار نوع المنھج الذي یصب فیھ تحلیل معطیاتھ وعن ھذا األساملزم باختیفالباحث 

التحلیل  علىحیث یعتمد فیھ الباحث  ي التحلیلي،الوصف جدنا في بحثنا على المنھتقاع

ق وتفسیرھا واستنباط كل ئاقیقة وذلك للخروج بتعمیمات وكذا جمع الحقالد تبیانالبجمع ا

وصف ظاھرة : بحیث یعرفھ الباحثین بأنھ ،ماعي وتحلیلھتالواقع االج رویصج تئالنتا

ثرة ؤظاھرة والعوامل المص تلك الخصائوم بتحلیل قضع الراھن، فیماثلة في الو معینة

  .2فیھا

ن یج الوصفي التحلیلي على وصف الظاھرة أو طبیعة مجتمع معھث یركز المنیبح

  .3یراتغة الموجودة بین المتقالعال و سلوك أفراده ویدرسأ

كز على رلوب من أسالیب التحلیل المتمسأ" :عریفھ أیضا على أنھتمكن یو

فترة أو فترات زمنیة  اللد من خدمح عویقة عن ظاھرة أو موضقود ةیفمعلومات كا

ریقة موضوعیة وبما طسیرھا بفمعلومة وذلك من أجل الحصول على نتانج عملیة ثم ت

  .4"ات الفعلیة للظاھرةیجم مع المعطسین

 لحلیتتوصیف و دفي تستھتالوصفیة ال ثج ضمن األبحادروعلیھ فدراستنا تن

ق ئاق، أو دراسة الحدیدفة التحص مجموعة معینة أو موقف معین یغلب علیھ صئخصا

اث أو مجموعة من داھرة أو موقف أو مجموعة من األحظ ةعطبیة بقالراھنة المتعل

خول دق واألوضاع وذلك بھدف الحصول على معلومات كافیة ودقیقة عنھا دون الئالحقا

  5.ایھف كمفي أسباب التح
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قا یقراسة وصفا دلدكلة اشروف مظف نص وصالبحوث الوصفیة و تستھدفو

ج ودالالت ئسیرھا الستخالص النتافق وتحلیلھا وتحقائفي ھذا على جمع ال تمداامال معشو

  .روسةداھرة المظنص منھا إلى ال

موضوعنا  ذي یخدمبناءا على ما تقدم تبین لنا بأن المنھج الوصفي التحلیلي ھو الو

ري ئازأثر الشباب الجامعي الجتتحلیل و إلى وصفیھدف مباشره ألنھ  ةبصور

  .فتھم الفرعیةثقاعلى سھا رنت وانعكاتباالن

  :یةئاألدوات اإلجرا: ثانیا

بموضوع  واتدوترتبط ھذه األ ثھحث في بحاالب داعتسواتھ التي دللبحث العلمي أ

 ةكبیر على فعلی دف نجاح الباحث إلى حقراسة ویتودوالمنھج المستخدم في الالبحث 

ل وقت قبأ یةج مرضئول إلى نتاصخدمھا للوستجیدا باألدوات والطرق التي ی طةاإلحا

   1.لیفكاوت دوجھ

د دویمكن استخدام ع تنایام للحصول على البدتخسالتي ت ئلر من الوسایھناك الكث

اھا ولدراسة الظاھرة من كافة الجوانب دذه الوسائل معا في البحث لتجنب عیوب إحھمن 

ام قیت في ضوء كفاءة كل منھا في الناعین أن تقییم األدوات المختلفة لجمع البیاتعموما یو

ابلة، ق، الم)االستبیان( االستمارة :الني اختیرت لھا ویمكن حصرھا فیما یلي ةیفظبالو

 2.ي، التجریبئل المحتوى التحلیل اإلحصایحلوتة ظالمالح

وكبیر  نوى معیتأن تكون المقاربة المنھجیة الوصفیة على مس لعلیھ، من أجو

 )بیانستاال(ام أداة دفھي تحتاج إلى توظیف واستخ عيالموضو بعد العلميوال ةمن الدق

 لمن خال - ھذه األخیرةأي - ان التي تتمظھرستبیة إلى جانب االداعسة كأداة مظوالمالح

شرات، مؤرات والیم المتغیا وتماشیا مع تنظقغ البیانات والمعطیات المیدانیة وذلك وفیتفر

 تھاھا قراءتدف قراءھیة بسیطة بئإحصا قمیة في شكل جداولرلى بیانات إلھا یوتحو

لنا  تسمحیة ئتحلیلیة نقدیة وذلك بتحویل األرقام إلى جملة من الدالالت اإلحصاقراءة 

   .وخي التفسیر والفھم الصحیحینتب
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  :االستمارة .1

لبھا البحث المیداني، طالتي یت تساسیة في جمع المعلوماأ یةنتقارة تمبر االستعت

كون یدوات المناسبة لذلك، لھذا سوف رض نوع األعوع فإنھ یالموض ةعلى طبیع بناءو

استنا ھذه كأداة لجمع البیانات رة التي سیكون استخدامھا في دراة االستماأداعتمادنا على 

باب الجامعي شنترنت على ثقافة الاال ثیرأحتى یتسنى لنا من خاللھا الكشف عن مدى ت

  .ريئالجزا

نات بھدف یاالب علجم ةلبحث العلمي، معدكما تعرف بأنھا أداة من أدوات ا

عد لھذا أارات المكتوبة نموذج ساالستفو لةئسمجموعة من األمن الحصول على إجابات 

ھي أداة تتكون من مجموعة من  أيسھم، فنأب إجاباتھمالمبحوثین بتسجیل  یقومالغرض، و

ع الدراسة، لى األشخاص الذین یتم اختیارھم لموضوإو تسلم ألة توجھ أو ترسل ئساأل

  .1لة الواردة بعد ذلك للباحثثباتھم على األمجاسجیل إتلیقوموا ب

ى وفق شعلى ثالثة محاور تتما مھاد شملت االستمارة التي قمنا بتصمیقھنا  نوم

 24 ةرة ودقیقة، وقد تضمنت االستمایاد إجابة موضوعجفي وذلك إلی ةمطروحللة ائساأل

  :موزعا على المحاور اآلتیةسؤاال 

نس، لة وھي الجثوتضمن مجموعة من األم یةیتمثل في البیانات الشخص :ر األولمحوال

  .لةئأس) 04( ا المحور على أربعذ، وشمل ھيامعي، التخصص العلمجتوى السالم السن،

ام الطلبة خدلة للتعرف على استثوتضمن ھذا المحور مجموعة من األم: المحور الثاني

ماكن االستخدام، التفضیالت الزمنیة المدة أ وقات االستخدام،أ(رنت تاالن ةبكشل

 علىوالذي شمل ) ضلةفات الممالخدو اتیوأسبوعیا، المحتو یاومی نترتلالن المخصصة

  .ةلئأس) 10(ةرشع

افة قاالنترنت بث بطلة التي ترئسھذا المحور قدمنا مجموعة من األ: المحور الثالث

راكیة والمعرفیة، والذي دواإل ةلفكریرنت في تطویر القدرات اتة االنیھمأباب، ومدى شال

   .لةئسأ )10( رةشاحتوى على ع
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 :المالحظة .2

 يف ةعلیھا كأدا دنامتعا لتيان اتبیاالس ةلى جانب أداإ ةدعة مسایالمالحظة كأداه ثان دتع

قد یحدث ناقض الذي تى المدعرف على تد في القفتنھا أل في ثانات وھدفھا متمیجمع الب

اعد في تسھ، تسلوكاو وردود فعلھ آرائھه وراعشم قیقةین حین تصریح المبحوث وبب

  .1فكر فیھا الباحث من قبلیف على معلومات جدیدة لم رعتال

اء المعلومات المناسبة حیث بمعرفة فتواست اتانیلجمع الب ةأداة ھام ةعلیھ تعتبر المالحظف

ة، راستممع اال عاملھتاء دأ رةف على مواقفھم مباشروكذا التع يامعلجباب اشسلوكات ال

الواقع على اھدة جل مشأیة وھذا من نثا ةداأك ظةحالمنا بتوظف المق ناج بحثئعیم نتادولت

تكون  ةكون المالحظة العلمیتع العلمي، وقإنشاء الوا دفبھ ةو في الطبیعأماھو علیھ 

   .یةاإلشكال

  :تفسیر والفھمل والیحلتال :جةالمعالرق ط: اثثال

ك ھذا یفكت دف عنقت تيحلیل التة الیعمل یالب جلطملموسة یت ةراسد عالواق راسةإن د

حكمة تالم ةاق الخفیسف عن األنشة والكوسرداء من وصف الظاھرة المدذلك ابتوالواقع، 

، وذلك من خالل الجزائريباب الجامعي شلاقافة ثاالنترنت على  ثیرتأ ةفي عملی

ل المعي من خجااب البشلى اعلترنت ام االندثر استخؤكیف ی ةمعرف لىالتعرض إ

مثل إما تتبكة االنترنت الثى شاستخدام الشباب لواتجاھات التعرف على دوافع وحاجات 

أي  -یؤديشخصیة ترفھیة، مما  تأو حاجا یةة أو حاجات مھنیمیمة أكاداع تحاجا يف

الطالب  تفید تبادل معلوماتو یدة أعالقات جد قلى خلإ -تاالنترن شبكةعرض الشباب لت

  .ھستدراو ثھبحاأ يف

ة دكسبھ ثقافة جدیت يالت دیدةالج ةكنولوجیتباب بھذه الشالتأثر دور  یأتيوة على ھذا الع

فھمھا ی ةیددخرین بلغة جمعھ وتمكنھ من التواصل مع اآلتقلم مع مجأفي التتساعده 

ى وفق شماتت دیدةم جقیو تجاھاتاو ات وأفكارتقدمعو سلوكات دإلى وجو فةب، إضاابشال

كل ما  الذي یحبتمرة، وستغیرا ت م تشھد يالت يباب الجامعشا الھمر بتي یالالمرحلة 

  .يمیون الیوتردا عن العیبدید ھو ج
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اھم فى ست تيال یةة واالجتماعیالعلم ؤسساتمن الیالجامعة من ب دساس تعا األذوعلى ھ

جامعة مل الھ، كما تعیتشخص تكوینه فى داعسوت یاا، واجتماعقافیالطالب فكریا، ثتنشئة 

تعمل على ھم للعالم، وبالخصوص مواقفباب ومواقفھم وشالسلوكیات في  رالتأثی على

  .الثقافیةویمیة اقھم القأنس يف ثیرالثأ

  :راسةدمجاالت ال: رابعا

، سةدرا ياسات من الخطوات المنھجیة التي ال یمكن إغفالھا في أرالد تمجاالبعد تحدید 

عینة –ن یراد المبحوثفاسة واألرالتي أجریت بھا الدعرف على المنطقة تم التن خاللھا یم

 لدراسة وقدھا ایت فیضمنھم البحث باإلضافة إلى الفترة الزمنیة التي أجرتذین ال -الدراسة

ت رئیسیة ثالث نیة وھي المجاالزمر من الباحثین على أن لكل دراسة مجاالت یاتفق كث

   :ة التالیةسي في الدراتكاآل وھي 1الزمني لالمجال البشري والمجا المكاني، :وھي

  :المجال المكاني .1

عملیة تسھل علینا و ا لقربھا من مكان الدراسةیدتغانم تحدسالدراسة في مدینة ملقد وقعت 

بح الوقت واستغاللھ في البحث والتدقیق الموضوعي وتحدیدا روكذا  تنقل المعلوما

وسوف نستعرض ) نمغاستوالیة مب(س بجامعة عبد الحمید ابن بادی ةأجریت الدراس

  .ت بھ الجامعةري ملذالتاریخ ا

یضم الفروع  ككان آنذا 1978 تغانم عامساء المركز الجامعي ألول مرة في مشتم إن

 :الیةالت

 ي التكنولوجیا والتخصصاتف كالمشتر عالجذ، العلوم الطبیعیة يرك فشتالجذع الم -

ة األسنان، الصیدلة، جامعات أخرى حیث الھندسة المعماریة، جراحي في تجر كانت

 . ادات الدراسات العلیا في الفیزیاءھاء، شیرك في العلوم الدقیقة، مھندس كیمشتالجذع الم

 ةإلى عد ھقسیمتغانم وتتم فتح المركز الجامعي بمس 1985 -1984 نة الجامعیةسل الالوخ

  :ھي ؤسساتم

  .ولوجیایلي في البالعالیم المعھد الوطني للتع ،ساتذة للعلوم األساسیةأللسة العلیا المدر -
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 في التربیة ةساتذفي الكیمیاء الصناعیة، المدرسة العلیا لألعالي المعھد الوطني للتعلیم ال -

  .1ضیةیاوالر یةالبدن

معھد  :معاھد سأعید إنشاء المركز الجامعي الذي كان یضم خم 1992أما عام 

ومعھد  ،ةینبیة، معھد العلوم التجارعیة، معھد اللغات األجناولوجبا، معھد الكیمیاء الصیالب

  .ةیكیكانیة المسالھند

 لةتقسم يیم العاللللتع مدارسم تحتوي على ثالث من غاننجاز أصبحت مدینة مستبھذا اإل

  :ھيا ھعن بعض

في ألساتذة علیا ل ة، مدرسةساسیفي العلوم األ ةساتذألعلیا ل ة، مدرسعيمركز جام

  .یةاضیوالر ةالبدنیتربیة ال

لى ف إیضین أ يحي سابقا للمركز الجامعالة للمعھد الفیاكل البیداغوجیندماج الھإن كما أ

  .ةحالن فى الفین المھندسیتكو ةشعب ینيده التكویرص

أت جامعة أنش 07/07/1998 فيرخ ؤالم 20-98 رقم ئاسيالر المرسومبمقتضى 

  :التالیة مل المعاھدتشغانم لستم

 -  .واألدب العربى ةانون، العلوم االجتماعیقال :الفروعلحقت بھ أو یةجنباال معھد اللغات -

  .الصناعیةالكیمیاء  معھد - -

  .معھد العلوم الدقیقة -

  .لطبیعیةاالعلوم  معھد -

 .ةكییكانیالمھد الھندسة مع -

 .والریاضیة معھد التربیة البدنیة -

نم مستغا ةصبحت جامعأ سیكيالعمل بنظام الكال یةوعلى إثر بدا 1999أما سنة 

  :أربع كلیات وھي تشكل منت

 ة، الفنونیدب واللغة العرب، األیزیةاالنجلیة والفرنس ةاللغ: كلیة األدب والفنون وتضم -

  .التشكیلیة

  ربیة البدنیةتالو ةیماعكلیة العلوم االجت -
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  :تالیةضم الشعب التوكلیة العلوم والھندسة  -

، كیلكترون، اإلةكییالمكان ةیعة والھندسلي، علوم الطبعالم اآلاإلالریاضیات، الفیزیاء، 

  .1الزراعة الھندسة المدنیة، الكیمیاء الصناعیة

  .واإلداریة یةالعلوم القانونو ةیجارتوق وتضم العلوم القالحكلیة العلوم التجاریة و -

تم  2004 یةجویلو اء قسم علوم االعالم واالتصالشإن، تم 2002 وفي سبتمبر

، مجال LMD الجدیدالنظام دراج إم ت 2006 ماعیة وفي سبتمیركلیة العلوم االجتإنشاء 

  .2االجتماعیة واإلنسانیةالعلوم 

  :يشربال الجالم .2

ب ابشة كبیرة من الئتجمع ف ةكون الجامعجامعیین لبة الطعلى ال تن الدراسة انصبأبما 

تلفت د اخقة، وفمختل ةمحلی تة ویجمعون بین ثقافایافقالثالجتماعیة صول امن مختلف األ

ا ھبمختلف أقسامالمیداني الحمید ابن بادیس للعمل  عبدتخصصاتھم وتم االلتحاق بجامعة 

  .ةنوعة على الدراستضفاء صبغة مواھم الجامعي وذلك إلتخصصاتھا وكذا مستو

تبارھم خن تم ایوالذ ةاسرعة الدیم مع طبئة محددة تتالئد اخترنا فقلبة طال ةونظرا لكثر

 فھم الموضوعتیمكنھم  أكادیميفى إطار  ةارھم یزاولون الدراسبتعن قصد، فالطلبة باع

 . الدراسةع موضو ةأكثر فى بلور ةالمساعدو

  :عینة وخصائصھاار الختیا یفیةك

 ةفراد العینأار ینا اختیعل تنجدھا قد فرض تایة تحملھ من خصوصسراة الدعطبیإن 

  .ةیومنھج ةس ومعاییر علمیسعلى أ

تم  لقد، ف2495 یقدر بـ 2013-2012 یةالجامع ةالسنفي سجلین الم ةلبطن عدد الأبما و

 یةالعمل قطالب وطالبة، وف 45 العینة بـ تفقدر طلبةمن مجموع ال %0.18 ختیار نسبةا

  :یةالتالیة الحساب

)2495x0.18/(100=44.9145 عینة.  

  .خرآلب دون اطعلى ركیزتدون ال ئیةعشوا ةریقطوقد تم اختیارھا ب
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ة ئیة وجزئیداة إجراا عدت ي، فھيمع الكلتن للمجیلثمم ةد ھذه العینة كطلببر أفرایعتو

 عفي جملة تعمسة المیالمنھج تة األدواقیثراء بإعیم وتدعمل على تمدعمة ومكملة 

  .ناتایالب

 ،خدم عموماستت تيوال، صدیةقغیر احتمالیة  ةوعلیھ فقد ثم اختیار او االعتماد على عین

كان مجتمع إذا  ةمحددة وبخاص تار فرضیایو اختأس قیاب الات التى تتطلفي الدراس

یار مجموعة من تأ الباحث الخجھذه البحوث یل ثلففي م ،ر مضبوط األبعادیالبحث غ

  1تي تالءم أغراض بحثھالوحدات ال

  :ليینة ما یالعخختیار لى اإ تدع يالت ةومن الدواعى المنھجی

إلى المثقفة باإلضافة  ئةالف ھااعتبار أنعلى لك مع، وذتالمج ين فییالجامعة ة الطلبیمھأ -

  .رئفى الجزا یرحجمما الكب

  .ئةاصل مع ھذه الفسھولة التو -

 . أو العتبارات أخرى يسواء للبحث العلم ةة الحدیثیمع التكنولوج ةلبطعامل الت -

 ةلوجیالتكنو لىیر وتمیل إید والتغیتحب التجد يالت ةبما أن الشباب الجامعي ھو من الفئ -

  .يامعجص الشباب الئتناسب خصا ير لھم المعلومات التوفرنت تتن، فاالالجدیدة

 ة مقیاسانیع أن نأخذ حجم العیننا نستطإة إلى حد ما فقإلى بلوغ الد يعسومن أجل ال

ا تلك نینبل تع ،ا حجمھاینعنتال  ةألن العینجیدا  ثیالثم يا لثمثیل المجتمع الكلیاسسأ

  .یةقیقة حیسوسیولوج تمثلي تیات الطالمع

، فھو يباب الجامعي الجزائرشال قافةعلى ث تثأثیر االنترن يف عبما أن موضوو

الشباب من  ةعلى ثقاف ةكنولوجیترنت كوسیلة تیر االنتأثعى إلى معرفة مدى سبذلك ی

  .كةلشبھذه ا عخالل االستخدام والتفاعل م

  : ارة خصائص ھامة نذكر منھاتالمخ ةوللعین

 :الجنس .1

 ةوثمثل نسب )01( ئة اإلناث، حسب ما موضحھ الجدول رقمف )%64.44-29( ةبسمثل نت

حدید عدد تم یتا ولم یوائشفئة الذكور، ویرجع ھذا إلى أن التوزیع كان ع) 35.55%- 16(

                                                             
  .276 مرجع سبق ذكره، صرشید زرواتي،   1
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جلین سبة اإلناث المسویمكننا في ھذا المجال التنویھ إلى ن ،راسة علیھالدمة اقاإل ئاتالف

فھو  ةطالب 391 بـ ل عددھمثمتم ةنوعتبتخصصات مختلفة وم یةالجامع ةب السنلكطا

  .طالب 109ن یمثلون یللطلبة الذكور الذ لياإلجما دبذلك یفوق العد

  :السن .2

 لالجدو ھسنة حسب ما یوضح 24 ىإل 22 راوح ما بینتتالعینة  فرادأ ةأن شریح الحظی

 25 نیسنھا ما ب حتراوتي توبعدھا الفئة ال ةسن 21 إلى 19 من ئةھا الفیثم تل، )02( رقم

  .سنة 30 إلى 28 ة ما بینئم الفث سنة 27 إلى

 یة تمثلئبنسبة إحصا سنة 24 إلى 22 ركز ما بینتت ةتبین أن شریحة سن الطلبی حیث

 ھابر كمرحلة عمریة یمر بتتع يبة، وھسأكبر ن ھادل على أنیمما  )42.22%- 19(

- 13( لثیة تمحصائبنسبة إ ةسن 21 إلى 19 تلیھا فئةم ثھا أكثر نضجا ویكونون فیالشباب 

 ةمن خالل دراس" عبد هللا بوجالل"م یسقة حسب تیوھي ثمثل المرحلة الثان )28.88%

- 12( سنة بنسبة 27 إلى 25 ة ما بینئثم ف 1بابشور التطام بھا حول مراحل التي ق

إلى  28ئة فسبقتھا وبعدھا  تيال یةة مع الفئة العمربالنس يھي تتقارب فف) 26.66%

ات، ومن فئباقي ال عیلھ جدا مقارنة مئض ةبسوھي ن )%2.22- 01( تمثل ةبنسبسنة 30

  .ح العمریةئالشرا عرف جمیطقبال من إنتج أن االنترنت محل نسھنا 

  :المستوى الجامعي .3

     نة الثانیة بنسبةسأفراد العینة المستوى التعلیمي الجامعي وباألخص ال على غلبی

توى سلدیھا م يالت ةة الطلبئفتلیھا ، ثم )03(رقم  جدولال ةوضحا یب  مسح )80%- 36(

   ة التي لدیھا مستوى السنة الرابعة بنسةئوبعدھا الف )%17.88- 08( بةسألولى بناة سنال

ة الطلبة المسجلین في السنة الثالثة التي ھي منعدمة تماما وذلك ئوتلیھا ف) 2.22%- 01(

  .ية بطلبة مسجلین فى ھذا المستوى الجامعرتمااالس یعأثناء توز لعدم تواجدناراجع 

   .تخدم من طرف مستویات تعلیمیة مختلفةسن االنترنت یأبین تعلیھ یو

  

 
                                                             

رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في اإلعالم، كلیة اإلعالم، (بوجالل عبد هللا، اإلعالم والوعي اإلجتماعي لدى الشباب الجزائري،   1
  .75، ص)1989(حمد علي العویني، م: إشراف) جامعة القاھرة
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  :التخصص العلمي .4

- 0(   ث قدرت نسبتھمیفراد العینة ھم من تخصص علم االجتماع حأالحظ أن أغلبیة ی

یمثل  يالذ ، مقابل تخصص اتصال وصحافة)04(سب ما یوضحھ الجدول رقم ح )20%

ونجد أن ھناك  )%15.55-07( فة بنسبةسا تخصص فلھلییثم  )%17.77-08(بة نس

 )%6.66- 03(تمثل  عبین تخصصي علم النفس والصورة والمجتمما ارب في النسب قت

افة صح، یةخصص لغة إنجلیزتجلین في سلبة المطة الئملحوظ بین ف قاربوجد تیما ك

، )%4.44- 02( ـب درقوعلوم التسییر بنسبة ت اتصالاعالم وعلوم إنسانیة، علوم  ،علمیة

 مالل اإلعئبة أقل ھو تخصص اللغة الفرنسیة، وساسنبو تخصص أخر شعبة آوك

ھ یوعل) %2.22-01(ة تمثل سمعي بصري بنسب، علوم تجاریة، علم المكتبات، عتمالمجو

  .تخصصا 15 قد شملت على ةالدراسف

  :المجال الزماني  .3

ت لمشعیة تطالاس ةقمنا بدراس ثحی ،2013لمیدان في شھر مارس اإلى نم النزول  قدل

كانت  يالتالعي رة البحث االستطتماعلیھم اسوزعنا ین یت الشباب الجامعئاختلف فم

خدام في استثالن تمین ییساسأبن یوالتي تضمنت محور ئلةسمن األ ةعلى مجموع تحتوي

 ،الب الجامعيطال ةثقاف على ر االنترنتیثأوكذا ت، االنترنتشبكة ل عيباب الجامشلا

  :ھایم التوصل إلتج التي ئخصیة، ومن خالل النتاشلبیانات الفة إلى محور اإضا

ھم في الدراسة العلمیة وبالتالي یكتسبون دساعیما وذلك  أن الطلبة یستخدمون االنترنت

  .اآلخرین عفاعل متاركة والشك وفق الملات وذلوماب المعسكتثقافة جدیدة تتمثل في ا

 ةبالدرجإعالمیة و ةسییاس قافةل في ثثمتت ةیددافة الجقن ھذه الثأخر البعض اآل ىویر

ولكن في بعض اإلجابات التي  ةسبتافة المكقلة نوعة الثثمل األالمن خ ددناحقد ولى واأل

ن من خالل الثقافة وإنما عیمجال م قتصارو اأ دیدبأنھ ال یمكننا تحنا علیھا وجد ناحصت

 لمعطیاتأو ا تائجوإعطاء فرصة للطالب للتعبیر بكل حریة حتى تكون النیع المجال سنو

  .ةیمنھجیة وموضوع یھاحصل علتالم
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كتسبھا الطالب الجامعي من یي تالشبانیة ال ةافقنوعیة الثتحدید  ةدنا من البدایروعلیھ أ

لى ، وذلك عةقیقدج ئاتالوصول إلى ن ةنا عملییسھل علتى ت، وحالشبكة عم لل التفاعالخ

  .ةرات متعددیومتغ عل واسجاا مھأن الثفافة ل اراعتب

افة ال ثقلنوعیة الیدنا فربما یكون تحد ینةمع بثقافةالطالب  ایدنقو أوبالتالي إذا حددنا 

 .ئةیتوافق أو ال یتناسب مع ھذه الف

ش الطالب یزنت على نمط عتثیر االنتأب قي تتعلتال ئلةسمن األضافة إلى زیادة عدد باإل

  .ةئیالنھا مارةتسھ في االسة لباقریطسلوكھ و وعلى

اال ؤس 24ي احتوت على تال ئیةالنھا ةمارستوزیع االتم ت قد 2013ھر ماي شوفي 

  .حا ومغلقافتوم
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  :خالصة

 ةوالخطوات الھام یةاندلف اإلجراءات واألدوات المیتعرضھ بتبیان مخ قا سبمم  

ي الدقة في بلوغ خوتل ةمتواضع ةالمنھجیة، وكمحاول ةالمفھومي والمقارب ازضمن الجھ

 ملدنا رؤیا أوضح وأشعن ینتتبقد لموضوع بحثنا ھذا، فلشاملة ومتكاملة ؤیا ر

د یإلى حد بع عاإللمام بجوانب الموضوفي أذھاننا و انحملھا أفكارتمما كانت  ةوموضوعی

من الطلبة أو  علیھام الحصول تالتي  یاناتالبو مات والمعطیاتوالمعلما بفعل نوعا

  الشباب الجامعي
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   تم�يد

  ة�وتطور��عالم�و�تصال،�ا��ديثة�شأ: أوال

 خصائص�وسمات�تكنولوجيا��عالم�و�تصال�ا��ديثة� -1

 وظائف�ا� -2

 ملحة�تار�خية�عن�تطور��ن��نت� -3

  خدمات��ن��نت -4

  ثانيا�الشباب�وثقافة��ن��نت

 ثقافة�الشباب� -1

  ثقافة��ن��نت -2

 الصة�خ -
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  :تمھید

  

ل أو ئاسأو الو تنیات أو األدواقصال مجموعة من التتاالو ا اإلعالمیكنولوجتد عت   

وى الذي مراد توصلھ من تتم توظیفھا لمعالجة المضمون أو المحیالنظم المختلفة التي 

 ھذه الوسائط جمع المعلومات یق، كما متم عن طريریاالتصال الجماھ تخالل عملیال

ن یخزتثم  الرشة، اتة أو المطبوعیالمرئ ةموعسموعة أو المكتوبة أو المسالم تانایالبو

 لموادالمناسب ثم عملة نشر ھذه ا تنات والمعلومات ثم استرجاعھا في الوقیابلھذه ا

ونقلھا من  ،یةأو الرقم یةموعة المرئسأو الم ةن المسموعیالمضامو أو الرسائل االتصال

   .ھاتبادلو مكان إلى آخر

باب الجامعي ، فما شال ةعلى ثقاف یةلوا أثر بالغ األھم لفتكنولوجة اإلعالم واالتصا

ساعده في تي تلف المجاالت التدمھ من معلومات وبدائل تسمح لھ باإلبحار في مخقت

صل على مدى فعرف من خالل ھذا التي ولھذا سوف نتكوین رصید ثقافي ومعلومات

      .الشباب ةفاقكنولوجیة مع ثتط ھذه الابتار

صال تا االیكنولوجتطور تعرض في ھذا الفصل إلى نشأه وتوعلیھ سوف ن   

افة قرنت وكذا ثتطور االنتو ة، وكذا خصائصھا وسماتھا ووظائفھا،یثواإلعالم الحد

  .رنتتالشباب واالن
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I / وتطور تكنولوجیا اإلعالم واالتصالنشأة:  

عصور عده مراحل، لكل عصر الطورھا عبر تاإلنسانة في  تمعاتشھدت المج   

إذا كان عصر البرونز ، فقةي العصور السابقمیزه عن باتي تصھ الخصائھ وتممیزا

یرا ثأث تافاتشكبر االكأھي  یةالصناع ةورثثم عصر ال ،عیةاالزر ةالثورو رةدالو رخاوالب

ا یكنولوجتتھ عصر یمسیاز تتبام قحتسیھ الیوم فی شنعی ذيفي حیاة البشر، فإن العصر ال

 المعالم دةرة محدویصغ یةكون یةالمعلوماتیة ، حث أصبھ العالم مجرد قرو االتصال

ط ئالوسا لب في مجایطور الرھتمكانة في ظل ال طنیةالو ةادیلم یعد للسف ،األبعادو

 تاراقت واحد عبر كامل القھا في وھدتشا ةالة واحدرس تأصبحفة، ثالتكنولوجیة الحدی

االتصال و ا اإلعالمیدور تكنولوجوة یالكون یةعن القر" انماكلوھ"، فعندما تحدث سالخم

 فة بمختلفكار یللجماھ ةنھا موجھأالتصالیة على ا ةالسلى الرإنظر یلھا كان یتشكفي 

ر یت الجماھتفتی ةو عملیھوم في ظل ھذه القریة یلكن ما یحدث الو مھتاافقثو ھمسأجنا

ا ما نم، وإیعللجم ةالحصالة واحدة فلم تعد رس یةالشخص تاالحتیاجاو تغبارام الرتواح

ھذا یدر على و ة أخرى،جماعلك عند ذ سكون عكی قدصالحا لھذه الجماعة و دایعد مفی

ریة قھذه ال ني جعلت متال، واإلتصالو مالر في مجال تكنولوجیا اإلعیطور الكبتال

 واحد لمن الغرف ك ةتتكون من مجموع ةواحد ةأوعمار حدةوا ةبنای )تیةالمعلوما(الكونیة

سھ فلكنھ منعزل عنك في المكان نو جير لخافاعل مع العالم ایتھ تنزوي في غرفیمنھا 

العلمیة  لخیاالتا أنتشارلز كولي  لي طاواجد معھ، وھذا على حد قول العالم اإلتتالذي 

لیوم ال نكاد نفیق من سابقا، فنحن ا تحققن لتینسانا مئات الیأحو عشرات قتقد اسغر

  )´ةثالحدی یةاإلعالمو ةصالیتالوسائط اال قد سبق الخیال بفعل  عقالواجد تالحلم حتى 

 یةھا البشرتققي حتطوراث التال رھي آخو صال،تاالو كنولوجیا اإلعالمتدت سجت   

 ةمل كل مجاالت الحیاشأصبح یو لذي وسع مجال استخدامھھور اإلعالم األلي اظب

ائل سخ وری،بحیث سجل تاتجاالغیرھا من المو افیةقالثو یةجتماعالوا قتصادیةاال

 في نظام البث انقالبات تأحدث ةیدمرحلة جد ثةكنولوجیا الحدیتال ربظھو  الماإلع

ل، تالسا: لثم ةدیجد تنواقأو  ةدیدشبكات ج عستھالك اإلعالمي بوضواال اجتاإلنو

 ةن بالثورثیحوالت یصفھا معظم الباحتش ی، فأصبح العالم یعةة البصرییاألقراص السمع
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   .قمیةرال

  .التي تنحصر في كلمھو صاللالت  الحدیثة تایكنولوجتراسة الد إن

(Nouvelle technologie de la communication) NTC  التي یطلق علیھا

 Nouvelle)البعض مصطلح التكنولوجیا الحدیثة لإلعالم واالتصال 

technolmogie de l’information et de la communictaion) NTIC 

الموجات " Sturgonولیم ستجرون "اكتشاف العالم اإلنجلیزي  1824 شھد عام

 1937التلغراف عام اختراع " Morseصمویل مورس "الكھرومغناطیسیة واستطاع 

راف غقد تم مد خطوط التلو الشرطو ام النقطستخدوابتكر طریقة للكتابة تعتمد على ا

عاد التلغراف فیما و سع عشر،رن التاقالھند خالل الو أمریكاو أوروبا لالسلكیة عبر ك

ایة إلى وسائل، ھبعد من بین العناصر الھامة في تكنولوجیا االتصال التي أدت في الن

  1.تكنولوجیة

الصوت إلى  قلأن یخترع التلیفون لن" بیل راھامج"اع تلم استم 1875ففي عام 

األمالك خدما تكنولوجیا التلغراف أي سریان التیار الكھربائي في تمسافات بعیدة مس

م بھا دة من المعدن تھتز حین تصطقة التلغراف شریحة رقیقال بمطرستبدالنحاسیة م

وتقوم سماعة  كتیار كھربائي یسرر في األسال لىالموجات الصوتیة وتحول الصوت إ

  .وتیة تحاكي الصوت األصلىصیة إلى إشارات ئھذه الذبذبات الكھربا یلالتلیفون بتحو

م تمكن ثالفونوغراف  زاجھ Edison" دیسونماس إتو"اخترع  1877وفي عام    

رص قالو بتكارمن ا 1997في عام  "Berlinger" "رجلبرإمیل "العالم األلماني 

ال شاھد  1895وفي عام  ،جیل الصوتستخدم في تسی يالذ Flash disk حالمسط

  1928.2ة منذ قینما ناطسلسینمائیة ثم أصبحت الاالجمھور الفرنسي أول العروض 

من  Marconi نيو ماركومیجلوج"اع العالم اإلیطالي ستطا 1896عام وفي 

فیھا الصوت إلى مسافات بعیدة  قلسلكي، وكانت تلك المرة األولى التي ینتالال عاخترا

                                                             
رسالة لنیل (محمد فاتح الحمدي، استخدامات تكنولوجیا االتصال واإلعالم الحدیثة وانعكاساتھا على قیم الشباب الجامعي  - 1

-2008(رحیمة عیساني : إشراف) شھادة الماجستیر في أصول الدین، كلیة العلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة، جامعة باتنة
  .54، ص )2009

: ، ص ص2002اإلتصال ونظریاتھ المعاصرة، القاھرة الدار المصریة اللبنانیة، : حسن عماد مكاوي، لیلى حسین السید - 2
100 -102.  
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خدام أسالك ، وكان األلمان والكندیون أول من بدأ في توجیھ خدمات اإلذاعة تبدون اس

زیون في الوالیات المتحدة فت تجارب التلكذلك بدأ ،1919مة منذ عام ظلمنتاالصوتیة 

تفیدة مما سبقھا من دواسات وتجارب في مجال الكھرباء سینات مشرمنذ أواخر الع

بدأت  1941سلكیة، وفي أول یونیواللكیة والسوالتصویر الغوتوغرافي واالتصاالت ال

   1.زون التجاري في الوالیات المتحدةفلتلاخدمات 

 تي ساھمتللبارز في تطویر األبحاث والدراسات اار وكان لھذه االختراعات الدو

   .النترنتافیما بعد في اختراع شبكة 

رین اكتسبت وسائل االتصال الجماھیریة أھمیة كبیرة وخاصة شل القرن العالوخ

ر اھا قنوات أساسیة لنقل األخبتبارالوسائل االلكترونیة، باع )برامج التلفزیون(

اط معیشتھ نمافتھ وأققیم المجتمع وث سعكتزیون والمعلومات، أصبحت برامج التلف

ح الصحافة جامع ظھور ون ،ضایاھم الحالیةقالناس ومات ماتادیو اھرج المبرا سوعك

رن قال شھدد قمز القرن العشرین، ف لنموھا في النصف األو لیریة التي اكتمھالجما

لفوتوغراف، ثم التلغراف، التلفون، ا(ل االتصال ئد كبیر من وساعدالتاسع عشر ظھور 

  2).ي ثم اإلذاعة المرئیةئالسینمام لالتصویر النوتوغرافي فالفی

ي یعجز عن متابعة ما یحدث دإال أن ھذا االنفجار المعلوماتي جعل اإلنسان العا   

 في العالم على مستوى األحداث الیومیة أو على مستوى التخصص العلمي والمھني

النافذة السحریة التي نرى من  ،ھذا المفھوم ة وفقیلكترونل االتصال اإلئوأصبحت وسا

  3.لھا أنفسناالخ

 مالاإلعو شھد المنتصف الثاني من القرن العشرین أشكاال لتكنولوجیا االتصال

ة، ولعل أبرز مظاھر تلك قالمعلومات ما یتضاءل أمامھ كل ما تحقق في عدة قرون سابو

لت ما یسمى بالثورة ث ثورات مع بعضھا البعض شكثالالتكنولوجیا ھو امتزاج 

التكنولوجیة أو الرقمیة وھي ثورة المعلومات المتمثلة في انفجار ضخم في المعرفة 

اللغات، وثورة االتصال و خصصاتتلاو لة من المعارف المتعددة األشكالئوكمیة ھا

                                                             
  .105-104: المرجع نفسھ، ص ص - 1
  .302، ص 2005نشأة وسائل اإلعالم وتطورھا، القاھرة دار الفكر العربي، : إبراھیم عبد هللا السلمي - 2
  .56مرجع سبق ذكره، ص : محمد فاتح حمدي - 3
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م الحدیثة بدء باالتصاالت السلكیة مرورا الاإلعو جسد في تطور تكنولوجیا االتصالتت

یة، وثورة الحاسبات االلكترونیة ئوانتھاء باألقمار الصناعیة واأللیاف الضو بالتلفزیون

ل االتصال، وقد أطلق على ھذه ئالتي امتدت إلى كافة جوانب الحیاة وامتزجت بكافة وسا

، ومرحلة التكنولوجیا سائطاالتصال المتعدد الو ةرحلم ھاالمرحلة عدة تسمیات أبرز

، ومرتكزاتھا األساسیة ھي الحاسبات ةط المھجنئلوسااالتصالیة التفاعلیة، ومرحلة ا

یة ئاأللیاف الضوو س الذي یتضمن أنظمة الذكاء االصطناعيمااللكترونیة في جیلھا الخا

  1.وأشعة اللیزر واألقمار الصناعیة

  

   :یثةداالتصال الحو عالمص وسمات تكنولوجیا اإلئخصا

 یة سواءدل االتصالیة التقلیئوساتمیزھا عن ال ئصل االتصال التكنولوجیة خصائلوسا

وخاصة ، یل أم التقنیات الدقیقة التي تعمل وفقھاغمن حیث الشكل أو من ناحیة طرق التش

وما یمكن أن تضفیھ على نشاط األفراد وتعاملھ مع المعلومات  ،طرق استخدام األفراد لھا

نجد مجموعة ص ئاآلخرین، من بین ھذه الخصا دبمختلف أنواعھا، وفي عالقتھ باألفرا

 ردسھولة حصول الف" Herbet Simon"من الممیزات التي قد تلخص ذلك حددھا 

، ملفات ،صور ،یة أو غیر لفظیةظعلى المعلومات بكل أنواعھا سواء كانت لف

  .یرھاغو فیدیوھات،، یاتئإحصا

القدرة العالیة على التخزین عن طریق المذكرات المجھزة بأنظمة معالجة    

  2.ةمعلوماتیة عالی

ما في صالح ئلحدیثة اكتشافھا وتطورھا یكون دااالتصال او إن تكنولوجیا اإلعالم   

ة منھا في دایر ویتابع كل ما تطرحھ علیھ من جدید من أجل االستفاساإلنسان الذي ی

ط الحدیثة وما یمیزھا ئص وسمات ھذه الوسائفعنا لمعرفة خصادحیاتھ الیومیة، وھذا ما 

تحول السلطة "في كتابھ  "رفلن توفأل"یدیة، وھذا ما تناولھ المفكر ل التقلئعن بقیة الوسا

   بین العنف

                                                             
  .104-103: مرجع سبق ذكره، ص ص: حسن عماد مكاوي، لیلى السید - 1
  .56مرجع سبق ذكره، ص : محمد الفاتح حمدي - 2



ا ا       م                لوا ا وام  با  
 

50 
 

ص تتمیز بھا تكنولوجیا اإلعالم واالتصال ئبأن ھناك جملة من الخصا "والثورة والمعرفة

   :الحدیثة وھي

  Interactivityالتفاعلیة  -1

فكارھم أو ثر المشاركون في العملیة االتصالیة على أدوار اآلخرینؤحیث ی 

مین باالتصال لفظ مشاركون ، وقد ساھمت قائم المعلومات ویطلق على الھویتبادلون مع

ھذه الخاصیة في ظھور نوع جدید من منتدیات االتصال والحوار الثقافي المتكامل 

   .إیجابیا لل االتصال تفاعئمع وسا لوالمتفاعل عن بعد، مما یجعل المتلقي متفاع

   Demessification: ماھیریةجالال -2

ل جماھیریة إلى ئل االتصال الحدیثة تحولھا من توزیع رسائخذ على وساؤما ی   

یر شءم جماعات نوعیة أكثر تخصصا، وتالل وتصنیفھا لتئالمیل إلى تحدید ھذه الرسا

الخاصة بوحدة العالم والحیاة في قریة عالمیة  "شال ماكلوھانرما"یة ؤل إلى أن رئالدال

ل عقد الستینات قد أصبحت بحاجة الل االتصال الجماھیریة خئاتھا نھضة وسقالتي حق

ل ئالعشرون، حیث تتجھ وساو عینات والقرن الحاديسإلى إعادة النظر في عقد الت

التكنولوجیا الحدیثة إلى جعل خبرات القراءة واالستماع والمشاھدة عبارة عن خبرات 

ل ئماعي حیث تنشر وساوبذلك نسھد سقوط العقل الج "نماكلوھا"مشتركة كما یرى 

م واالتصاالت الجدیدة التي توصف بأنھا غیر جماھیریة بل إنھا ذات اتجاھات الاإلع

1.فردیة أو مجموعاتیة
  

  Asychanamization: امنیةزتالال -3

تقبالھا في وقت مناسب للفرد المستخدم وال سل وائوتعني إمكانیة إرسال الرسا  

م في الوقت ننسھ، فمثال في نظام البرید اظتتطلب من كل مشارك أن یستخدم الن

االلكتروني ترسل الرسالة إلى مستقبلھا في أي وقت دون حاجة إلى وجود مستقبل 

ل تسخیر تقنیات االتصال الحدیثة مثل الفیدیو لتسجیل البرامج الللرسالة أو من خ

  .وتخزینھا ثم مشاھدتھا في األوقات المناسبة

                                                             
1 -  Mohamed Meziane, La communication et les nouvelles techniques de l’information, 
édition El Ayam, Alger, 1999, p p 78-79. 
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  Mobility: للحركةالقابلیة  -4

ل، تصال اتصالیة كثیرة یمكن لمستخدمھا االستفادة منھا في االئتعني أن ھناك وسا   

من أي مكان، ثم نقلھا إلى آخر حركتھ مثل الھاتف النقال والتلیفون المدمج في ساعة الید 

كما تعني إمكانیة نقل المعلومات من مكان إلى آخر بكل یسر  ،وحاسب آلي مزود بطابعة

  1.وسھولة

   Convertibilty: ة التحویلقابلی -5

ل االتصال على نقل المعلومات من وسیط إلى آخر، كالتقنیات ئوھي قدرة وسا   

، كما ھو الحال في سالتي یمكنھا تحویل الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة والعك

ل مطبوعة على شاشات التلفزیون تلبیة ئأنظمة التلیتكست، التي تقدم خدمات ورسا

 التنوع ویبرز ھذا أیضا في أنظمة الدبلجةو نھا التي أضحت تتمیز بالتعددئلرغبات زبا

  .یة كما ھو الحال في بعض المحطات التلفزیونیةئالترجمة للمواد المرو

  :الشیوع واالنتشار -6

ط االتصال حول العالم وداخل كل طبقة اجتماعیة، ئلغل وساغونعني بھ ت   

الصفیر، ومن المعقد إلى البسیط ومن  فتكنولوجیا االتصال تتجھ من الضخم إلى

العملیات و ل الكمبیوتر الذي تمیز في أجیالھ األولى بالضخامةثاألحادي إلى المتعدد م

   .فئالوظاو ح، ومتعدد الخدماتئراشالمحددة لیصبح فیما بعد صفیرا، وفي متناول ال

قبة فة مرایاإلعالم أضعفت من وظو ویمكن أن نضیف أن تكنولوجیا االتصال -7

ل التقلیدیة، فلم تعد المعلومات تتدفق من أعلى إلى أسفل كما ھو معروف ئالبینة للوسا

 ثسسات اإلعالم إلى الجمھور، إذ أصبح بإمكان أي فرد أن یكون مصدر للحدؤمن م

   2.العام

  حیاة الفرد  فيل اواالتصم كنولوجیا االعالتوظانف 

ة في ثاالتصال الحدیو مالاإلع إن االنتشار الواسع والمتسارع في تكنولوجیا   
                                                             

  .58-57: ص-مرجع سبق ذكره، ص: محمد الفاتح حمدي - 1
  .58المرجع نفسھ، ص  - 2
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أدى إلى زیادة التفاف الجماھیر حولھا واالستفادة مما قدمتھ من  ،وقتنا الحاضر

ف تختلف ئومما الشك فیھ أن ھذه الوظا ،تى المیادینشمیة في الخدمات اتصالیة وإع

من وسیلة إلى أخرى ولكنھا تعمل من أجل ھدف واحد ھو خدمة الفرد وتسھیل طرق 

 مالف التي جاءت بھا تكنولوجیا اإلعئالبینة االجتماعیة، ومن بین ھذه الوظا ھ فيشعی

  :االتصال نذكرو

   :وظیفة التوثیق -1

األقراص و لة بالحاسوبثة ممثاالتصال الحدیو لعبت تكنولوجیا اإلعالم   

یق اإلنتاج الفكري في مجال ثآالت التصویر الرقمیة، دورا كبیرا في توو المضغوطة

الدراسات األكادیمیة والتطبیقیة والعملیة و ثم وذلك بتناول البحوالاإلعو االتصال

   .المعومات المتخصصةو

م بتناولھا لعلیات التجمیع، ووضع النظام واألسالیب الفنیة الفي فروع اإلع   

تھ وتصنیفھ تم اإلعالم سالكفیلة باسترجاع مضمون ھذا اإلنتاج وتحلیلھ من خالل فھر

  1.ل لھذا الرصید الفكريثام األمق االستخدقعنھ لیتح

االتصال الحدیثة على تقدیم المعلومات المتعددة والمتنوعة وم التعمل تكنولوجیا اإلع -2

ماتي وذلك أن االتصال الرقمي واالنفجار المعل ،التي تتمیز بالضخامة بشكل غیر مسبوق

لوجیا المعلومات غیر المسبوق في تكنولوجیا االتصال وتكنو روالمعرفي جاء نتاجا للتطو

الذي استفاد منھ االتصال الرقمي وساھم في تعمیم االستفادة من ثورة المعلومات 

ص التي تمیزت بھا تكنولوجیا ئوانتشارھا التي غطت كل المجاالت، نتیجة الخصا

  .المعلومات وأھمھا سعة التخزینو االتصال

ل ئالرسا دي سرعة إعداة فداالتصال الجدیدة على الزیاو عملت تكنولوجیا اإلعالم -3

بوعة إلى طمن م( میة وفي القدرات العالیة من حیث تحویلھا إلى أشكال مختلفةالاإلع

وفي القدرة على نشرھا وتوزیعھا وتخطي حاجزي  )یة إلى مطبوعةئیة ومن مرئمر

  2.المكانو الزمان

                                                             
  .60المرجع نفسھ، ص  - 1
  .75، ص 2005تكنولوجیا المعلومات واالتصال ومستقبل صناعة الصحافة، القاھرة، دار السحاب، : محمود علم الدین - 2
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 نئمة ضخمة مظھور الحاسب الشخصي والتوسع في استخدامھ ویتیح ھذا الحاسب قا -4

 الخدمات والمعلومات سواء االستخدام الشخصي أو إمكانیة االستفادة من المعلومات التي

  1.تقدمھا شبكات المعلومات

تجاوز قیود العزلة التي یفرضھا االتصال الرقمي، حیث یتعامل الفرد لساعات طویلة  -5

م االتصال مع الحاسب الشخصي بعیدا عن االتصال باآلخرین في الواقع الحقیقي حیث ال یت

ات، ومع آخرین ال رل المحادثات والبرید االلكتروني والحواالوجھا لوجھ ولكن من خ

یعرف بغضھم البعض وال تمیزھم سمات خاصة سوى ما یفرضھ ھذا الواقع وحاجاتھ بدء 

 من الصداقات الجدیدة مع آخرین في ثقافات مختلفة إلى االتصال بھذه الثقافات ذاتھا

  2.یلبي حاجة الفرد لھا بماالوالتجول خ

  :لمحة تاریخیة عن تطور اإلنترنت

ریكیة إبان الحرب الباردة بین المسكرین ماالنترنت كفكرة داخل وزارة الدفاع األ   

الشرقي والغربي، وذلك تحسبا الحتمال تدمیر أي مركز من مراكز االتصال الحاسوبي 

  .المعتمدة بضربة صاروخیة سوفیاتیة

بكة اتصال بین كمبیوترات شن لفكرة التشبیك أو إقامة ویرجع أول تاریخ مدو   

ة من كافة دالعالم بأنھا الوسیلة التي ستتیح لكل منھما االتصال مع اآلخر واالستفا

المعلومات في كل األجھزة وألن تحویل األبحاث كان عسكریا فقد وضعت الشبكة في 

لك التي تتحكم في البدایة لربط أجھزة الكمبیوتر العسكریة األساسیة وخصوصا ت

  ".المیلي نت"الصواریخ العابرة للقارات فباتت تعرف باسم 

ومع اقتراب الحرب الباردة من نھایتھا ومع تزاید التداخل بین األبحاث المدنیة  

والعسكریة أصبحت حمایة المیلي نت صعبة فأنشأ البنتاغون شبكة خاصة ووضعھا قید 

شبكة الجامعات، ثم تحولت إلى شبكة عالمیة  ا للربط بینصاالستعماالت المدنیة وخصو

   .1969جانفي  02وذاك في 

أما  ،موقع وصفحة 50000وعند بدایة انطالقھا كشبكة عالمیة لم یكن فیھا سوى 

                                                             
  .52، ص 2007لى شبكة اإلنترنت، القاھرة، عالم الكتب للنشر والتوزیع، محمد عبد الحمید، االتصال واإلعالم ع - 1
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 200بـفیقدر عدد المشتركین في استخدام شبكة االنترنت  لفیة الثالثة،اآلن وبحلول األ

كالة مشاریع األبحاث المتطورة ملیون مشترك وأطلق على ھذه الشبكة حینھا و

Arpanet  ثم تحول اسمھا فیما بعد إلىDarpa  وكان النموذج األول لالنترنت یتكون

أجھزة حاسوب صممت لغرض بناء شبكة الحواسیب العریضة من نوع  04من 

Wan.1  

وتم في نھایة عقد السبعینات تطویر مجموعة من القواعد والنظم واإلجراءات    

لھا االنترنت بحیث تجعل الحواسیب تتحادث وتتبادل التعمل من خ كة التيرالمشت

ومن ثمة استخدمت ھذه  Protocolا تسمیة ھالمعلومات مع بعضھا البعض، وأطلق علی

  1980.2 البروتوكوالت بحلول عام

قفزت مسألة استخدام ھذه الشبكة قفزة نوعیة، حیث استخدام  1993وفي عام    

لالتصال بالشبكات وتبادل  (Ip/Tcp)معلومات بروتوكول التحكم في تقل ال

   3.المعلومات

تم استحداث بروتوكول جدید عرف باسم بروتوكول نقل األخبار  1986وفي عام    

عبر الشبكات والذي كرس إلى خدمة جدیدة ھي خدمة المجموعة اإلخباریة التي عرفت 

 HTMLلتدخل قة ائوبالفعل وضعت قواعد أساسیة للغة النصوص فا. Usenetباسم 

ه أدى إلى ظھور الشبكة روالتي تستخدم في تصمیم ونشر صفحات االنترنت وھذا بدو

  4.(World Wide Web) 1992وذلك عام  (WWW)كبوتیة العالمیة عنال

، وفي عام 9931ویمكننا القول أن انتشار االنترنت بشكل واسع بدأ في عام 

المراكز فیھا لتصل إلى نحو ثالثة نترنت، وتزایدت إلبدأ االستخدام الشخصي ل 1994و

كل شبدأ تواجد خدمة االنترنت في األقطار العربیة ب 1995یین مركز، وفي عام الم

   5.تجاري
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والیوم یوجد على شبكة االنترنت معلومات متنوعة، فمنھا المعلومات القیمة    

  1.قيالالھادفة ومنھا المعلومات الھابطة ومنھا العلمي ومنھا الفكاھي ومنھا األخ

  :خدمات االنترنت

ھناك جملة من الخدمات تقدمھا االنترنت لكل مستخدمیھا، وقد تختلف عملیة    

میوالت ورغبات األشخاص الذین یبحرون على شبكتھا، و تخدام باختالف حاجاتساال

  :ومن بین ھذه الخدمات نجد

  :البرید اإللكتروني -1

خص لھ عنوان بریدي بصورة ل ونقل الملفات مع أي شئإلرسال واستقبال الوسا  

األساتذة الیوم و قبل الطلبةق، ویستخدم البرید االلكتروني من ئقادسریعة جدا ال تتعدى 

ون تحدید داسیة في أي وقت رالصور والبحوث العلمیة والدو لئل واستقبال الرساتبادفي 

ن ت، فبواسطتھ بإمكاننا أن نشارك في العدید مدذلك وبإمكان الرد في أي وقت أر

  .ون الحضور في أول األمردات والملتقیات والندوات رتمؤالم

  :غرف النقاش ومنتدیات الحوار -2

من خالل منتدیات الحوار والمجموعات اإلخباریة عبر شبكة االنترنت، یجد   

مستخدمو الشبكة أنفسھم مع اآلخرین بالنص والصورة والصوت، یتبادلون الحدیث في 

وھو ما یعرف بالدردشة ومنتدیات الحوار أو فرق كل شيء ویتحاورون عبر الخط 

  .النقاش ھي عبارة عن مجموعة متجانسة تتبادل فیما بینھا المصالح المعلوماتیة والفكریة

  :األرشیف اإللكترونيخدمة  -3

   .یمكن البحث عن ملفات معینة قد تكون مفقودة في برامجك المستخدمة في حسابك

  اإلعالمیةالصفحة العالمیة  -4

د المتعددة التي تحتوي علیھا رتجمع معا كافة الموا Webتسمى أیضا الویب و

االنترنت للبحث عن كل ما ترید في الشبكات المختلفة وإحضارھا بالنص والصوت 

والصورة والویب نظاما فرعیا من االنترنت لكنھ النظام األعظم من األنظمة األخرى 
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  1.دةط المتعدئفھي النظام الشامل باستخدام الوسا

  2.نقل التكنولوجیا للمجتمعات المتطلعة للمزید من التطور والتعلیم والتعلم عن بعد -5

  : الشباب وثقافة اإلنترنت: ثانیا

إن االنترنت كوسیلة اتصال تعد المظھر األكثر تجلیا لتكنولوجیات اإلعالم    

لمقام األول واالتصال، وبمجرد الحدیث عن ھذه التكنولوجیات تذكر شبكة االنترنت في ا

نیة اتصالیة أنشأھا اإلنسان لتعزیز تفاعلھ وترابطھ مع غیره من بني قكأھم وأحدث ت

  .البشر

وعلیھ نجد الشباب ھم أكثر ارتباطا من غیرھم بأیة تكنولوجیا جدیدة تظھر بحثا    

ھو جدید، فالشباب بطبعھ عنصر  ي لكل مائالمغایرة، ویمیل إلى التقبل التلقاو عن اإلثارة

ییر وعادة ھو أول من یتبنى التكنولوجیات الجدیدة، وقد أشارت الكثیر من غدید، وتتج

للجدید  الات تقبئاالتصال أن الشباب ھم أسرع الفو دراسات التأثیر في علوم اإلعالم

  .ا تأثرا وتأثیرا من اآلخرینھوأكثر

لذین االنفراد، بالتمیز عن اآلخرین خاصة اتجاه او فالشباب یمیل إلى التحرر   

لطة علیھ، مھما كانت درجة ھذه السلطة، ویمیلون أكثر إلى أقرانھم من سیمارسون ال

الشباب ویتفاعلون مع جماعة الرفاق، وبالتالي تشكیل ثقافة خاصة بھم تسجل كثقافة 

فرعیة في إطار ثقافة المجتمع الكلي، یتعاملون مع الظروف ومختلف الوضعیات 

ف مواقفھم المتعددة الطریق ردود فعل ممیزة اختعن  ،والظواھر الیومیة بخصوصیة

  3.معتمدین في ذلك على النشاط والحیویة

افة قافي خاص یسعى دوما لتطویره، حیث یعبر عنھ بمفھوم ثقفالشباب یمتلك نسق ث

الشباب، وھي مجموعة من الرموز التي تعبر عن تحد صریح لقیم المجتمع وثقافتھ 

كما یمیلون إلى أقرانھم ومن یشاركونھم . 4الساندة فیھالعامة وكل األنساق االجتماعیة 

اسمون قیق أھداف مشتركة ویتقالمیول ویسعون لتح سنفس التطلعات والرغبات، ونف

سیة التي یمرون بھا من خك ل االحتكاك والتفاعل فنفسر االضطرابات والحاالت الن

                                                             
  .102مرجع سبق ذكره، ص : محمد الفاتح حمدي - 1
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ل تكرار الركة من خالمتبادل لمختلف تجارب الحیاة الیومیة، ویشكلون بذلك قیما مشت

روف لیتم إنتاج وموز ثقافیة األماكن ونفر الظ ستلك التجارب، بفعل التواجد في نف

  .للمرحلة التي یمرون علیھا ة بھم وممیزةقمتعل

ل أھم میزة یتمیز بھا الشباب أال الھذه الثقافة الشبابیة، تمتد قوتھا وإنتاجھا من خ   

  1.روھي الخلق واإلبداع واالبتكا

سات الجامعیة وكذا احتكاكھم ؤسا تحدثنا عن الشباب الجامعي في إطار الموإذ   

ل سنوات الدراسة سوف یقلل إلى حد ما من ارتباطھم الطبقي الالیومي وتعایشھم خ

ل الذاتي، وھذا ما یدعم الثقافة الدي إلى ما یسمى باالنعزال أو االستقؤوی ،والعائلي

ویمكن القول أن . ات المجتمع العامةئلخاصة بفالفرعیة لیمیزھا عن الثقافات األخرى ا

لھذه الثقافات الفرعیة أھمیة قصوى خاصة في المجتمعات المتقدمة باألخص في 

ییر لمعاالء الشباب بمجموعة من اؤالعشرینیات من القرض الماضي، لیمر لكونھا تمد ھ

لھم شبكة من  التي قد ال تتفق في كثیر من األحیان مع معاییر الكبار، بل ألنھا توفر

ق ھي الم وإن أكثر مظاھر ثقافة الشباب أھمیة على اإلطھقات االجتماعیة فیما بینالالع

ھا أي الشبكات االجتماعیة والشخصیة التي أصبحت في ئالعك قات التي تربط بین أعضا

اإلعالم واالتصال تنتج عالقات تخیلیة، افتراضیة ال  العصر الحدیث مع تطور تكنولوجیا

   .ببا في اندثارھاسا حسب اعتقادي قد یكون غیر وھذ

افات األخرى ولكل قولقد تناولنا ثقافة الشباب باعتبارھا ثقافة فرعیة تختلف عن الث   

د الثقافة من ھذه الثقافات العدیدة من األسالیب السلوكیة والعادات الخاصة بالزواج والمی

، والتي بھا تختلف عن باقي والموت، وكذلك النظرة إلى الحیاة وكل ما ھو جدید فیھا

الثقافات الفرعیة األخرى، وال شك أن ھذا االختالف یلعب دورا كبیرا في تكوین االتجاه، 

   2.واكتساب أنماط سلوكیة جدیدة تتبناھا الثقافة الفرعیة

أدى االستخدام المتكرر لالنترنت إلى ظھور لغة موازیة یستخدمھا الشباب كما    

                                                             
العدد ) األردن(مجلة اإلذاعات العربیة، الصادرة بـ" االتجاھات الشباب العربي نحو مضامین شبكة اإلنترنت"یامین بودھان  - 1

  .100، ص 2006
رسالة لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع، (استخدام الھاتف النقال لدى الطلبة الجامعیین : صفاح أمال فاطمة الزھراء - 2
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الء الشباب ؤرنت تھدد مصیر اللغة العربیة في الحیاة الیومیة لھفي محادثتھم عبر االنت

   1.كل عامشل ملبیة على ثقافة وسلوك الشباب بالوتلقي بظ

 سإذا فظھور لغة جدیدة عند الشباب أمر طبیعي یتكرر بین مدة وأخرى، ویعك   

أو التمرد االجتماعي وعدم تفاعلھم مع الكبار، ویظھر عادة في نمھ ممیز من اللغة 

كما أن االنترنت باعتبارھا وسیلة اتصال سریعة اإلیقاع . أو السلوكیات الیومیة سبالالم

قد واكبھا محاوالت لفرض عدد من المفردات السریعة والمختصرة للتعامل بین الشباب، 

باب ھي بمثابة الوجھ الجدید لثقافة الشبابیة، والمرآة العاكسة لواقع شوھذه اللغة الجدیدة لل

  2.واھتماماتھم ومشكالتھم بابشال

  :ثقافة اإلنترنت

أن كل اكتشاف في االتصاالت یحدث ھزة ثقافیة خاصة " عزي عبد الرحمن" یرى الدكتور

فاكتشاف الكتابة أوجد لغة الرموز، واكتشاف الطباعة نقل الثقافة من الحالة الشفویة إلى 

وأخیرا أدى اكتشاف  ،بصریة -المكتوب، واكتشاف اإلذاعة والتلفزیون أدخل ثقافة سمعیة

ھذا التجاذب وان كان یمس شكل  ،الحاسوب والشبكات المعلوماتیة إلى بروز الثقافة التفاعلیة

  .ل االتصالئالثقافة ولیس محتواھا بالضرورة،فإنھ یبرز مدى التفاعل الجدي بین الثقافة ووسا

ع اإلنساني ة في كل التكنولوجیات المن ثرة في صیاغة المجتمدوكما ھي العا   

ینصرف الحدیث في البدایة إلى جوانبھا الفنیة، والتي سرعان ما تتوازى لتبرز 

تماعیة والثقافیة وكان من الطبیعي أن تكون تكنولوجیا االنترنت أسرع ججوانبھا اال

ساحة ثقافیة في  ھامن سبقھا في نزع قناعھا التقني لتكثف عن مغزاھا الثقافي بصفت

فالشبكة تساھم في تشكیل  .عة الثقافةلصناإلى كونھا بنیة تحتیة المقام األول، بجانب 

االجتماعیة وتلعب دورا حیویا في تكامل المنظومة الثقافیة مع منظومات  ئاتوعي الف

كلھ أن ھذه البنیة المعلوماتیة الجدیدة وربما  ، واألھم كم ذلكادالتربیة واإلعالم واالقتص

                                                             
  66المرجع نفسھ، ص  - 1
رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في علوم االتصال، كلیة (أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب : السعید بومعیزة - 2
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1.ات والتھجین الثقافيافقألول مرة بینة مثالیة لحوار الث
  

ل االتصال سواء كانت تقلیدیة أو تلك المرتبطة بإبداعات التكنولوجیة ئفوسا   

دي دورا حیویا في نشوء ونمو الثقافة وتطورھا، وكیف ال ؤاالنترنت ت لمثالحدیثة 

   .وشبكة االنترنت تتعامل مع جمیع عناصر المنظومة الثقافیة

اإلنتاج الثقافي الرقمي، قد تكون أداة ھیمنة لذلك أصبحت ھذه الوسیلة عن طریق 

ثقافیة حیث أن المسیطر على الشبكة ھو الذي یفرض قیمھ وثقافتھ، متجاوزا بذلك قوانین 

  2.وثقافات الشعوب وسیادتھا الدول

عیة التي تقدم أحزمة ثقافیة مال االتصال االجتئكما أن االنترنت تعد من وسا 

تساھم في عملیة التطبیع االجتماعي للفرد مع محیطھ محلیة وافدة، وبالتالي فھي ال 

ریب، كما أنھا ال تساعد على االستفادة من الثقافة المحلیة وال تساھم على تحقیق قال

االنسجام باالنتماء إلى المجتمع الذي تربطھ بھ صفات مشتركة، كالقیم والثقافة واللغة 

  3.ةروالتاریخ والحضا

                                                             
رسالة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعغالم (بورحلة سلیمان، أثر استخدام اإلنترنت على اتجاھات الطلبة الجامعیین،  - 1

  .144- 143: ص ص) 2008-2007(مالي إشراف بو) واالتصال، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم جامعة الجزائر
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  :خالصة

لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة أصبح یمثل أحد أھم إن االنتشار الواسع   

محت ساالتصاالت عبر األقمار الصناعیة ة المعلوماتیة وشبكة رالمتغیرات العالمیة، فالثو

بفرض إیدیولوجیة جدیدة تتمثل في خلق ثقافة جدیدة تسعى من خاللھا إلى فرض ھذه 

أثر بكل ما ھو حدیث لیتأقلم وفق ھذه یرات على الشباب، الذي یمثل شریحة سھلة التغالمت

التكنولوجیة التي أضحت تغزوا عقول الشباب وتمكنھم من اكتساب سلوكات وأنماط 

  .خاصة

لما تقدمھ من خدمات  وذلك تھمعاداتھم وحتى ثقافو على قیمھ سوھذا ینعك   

  .ص وخدمات تجعل المستخدم یلجأ إلیھا باستمرارئمتنوعة وخصا
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  :نظریة االستخدامات واإلشباعات -

  "ریةیل االتصال الجماھئتخدام وساسا:"ألول مرة في كتاب  یةھرت ھذه النظرظف  

صور تالكتاب حول فكرة أماسة مفادھا  ا، ودار ھذ1974" لومرب"و" تزكا"ألیف ت

عرض تمحتواھا من جانب ودوافع الفرد من الو المتقوم بھا وسائل اإلع يف التئاظالو

  .خرآھا من جانب یإل

 نىیع تواالشباعاو تخداماتسفإن مدخل اال "بلومر"و" كاتز"و من وجھة نظر   

  :یليبما 

  السكولوجیة و عیةالجتمااألصول ا -

  ولد عنھا یتیاجات التي تاالح -

عرض تمن ال طأنما :ؤدى إلىتأخرى  رم أو أي مصادالل اإلعئت من وساقعاتو -

ج أخرى في الغالب غیر ئنتاو تلالحتیاجا تشباعاإ: ینتج عنھال اإلعالم ئلوسا

   1.مقصوده

 ةغبات كامنرإلشباع  یةإعالم دریة باختصار عرض الجمھور لمواظوتعني ھذه الن

ھ المادة المقدمة عبر وسیلة معینة ققحت، وكل ما ةالفردی جاتمعینة استجابة لدوافع الحا

 ةستخدم ھذه الوسیلید الذي فرت، ودوافع الجات الحالبالمتط ةة أو كلیئیتجابة جزمن اس

ر ھذه یوتش ،اإلشباعو الحاجة التي تعد حالة من الرضا قیقض لتلك المادة لتحرعتوی

عاداتھ مع  فيإلھا في سلوكھ االتصالي، و ندھ دوافع یستیر لدوالنظریة إلى أن الجمھ

  2.المل اإلعئاوس

   :تالیةال تراضاتذه النظریة تسب على االفوعلى ذلك فھ

اف أھد مھل قیحقو المخدام وسائل اإلعتاسو االتصال یةاء الجمھور فاعلون عملدأن أ -1

  .ھمتوقعاتلبي تصودة قم

ة محددة یرجھ إلى یلة إعالمیار وستاخو ةنیباع حاجات معشالربط بین الرغبة في إ -2

  ردیةفلاتحدده الفروق و الجمھور نفسھ

                                                             
رسالة لنیل شھادة الماجستیر في علوم (ودورھا في التوعیة الدینیة للشباب،  MBCالحمالت اإلعالنیة في باقة : المیة صابر - 1

  .31، ص 2010-2009إشراف رحیمة عیساني ) االتصال، كایة الحقوق، باتنة
  .300مرجع سابق، ص : حسن عماد مكاوي، لیلى حسین السید - 2
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یشبع حاجاتھ،  يل والمضمون الذوسائار التالتأكید على أن الجمھور ھو الذي یخ -3

 تخدمتسي تلااالتصال ھي  ئلوسا سل االتصال ولیئن ستخدمون وسایراد ھم الذففاأل

  .ألفرادا

ائل سلو رالجمھو ماتادختمن خالل اس ةائدسال یةفثقایر الیل على المعاتدالالسا -4

  1.االتصال

: یة ھيسق ثالثة أھداف رئییاالشباعات إلى تحقو اماتستخدالة ایعى نظرسوت   

ل اإلعالم ، وذلك بالنظر إلى الجمھور النشط ئخدام األفراد لوساستة ایفیالتعرف على ك

  .ستخدمیالذي 

 تمكونا یةنمتو نھا غرسأ علىقافي ثة الغرس الیف عملیعرتمكننا یھذا  لومن خال

عالم ل اإلئرض لوسایتعلدى من  ةالخبرو ماتنفسیة تقوم بھا مصادر المعلوو ةمعرفی

ل ئاسة لویالمعرفو یةر اآلثار االجتماعیحاول تفستة یرظلى أن النإیر شی حھو مصطو

نشة تر من الیع بكثسأو یةر إلى عملیشیون ومفھوم الغرس یلفزتصال خاصة التاال

   .اعیةتماالج

 ةثقافقة من الوسیلة ، فالثنبالم ةافقعلھ الثتفافي بأنھ ما قضا الغرس الثأییعرف كما    

 تاماسھإعلمون، فالغرس یصف یتیھا فو یش فیھا الناسیعیة التي سیئالرلة ھي الوسی

   .اإلعالم في مفاھیم الجمھور للواقع االجتماعي ئلوسا ةكافو ونیالتلفز

 تداتقفي الفرد مع مالاإلعي منی يا أیقافي بعدا ثقافثال سھوم الغرفویأخذ م   

ش یعتي تال ةاألساسی یلةھي الوس ةافقالثفمعات ، تافة المجثقة تنبع من یسلوكیات ثقافو

 راتالمھاو نیلداو العلومو مجمل الفنون ةخل في الثقافتداعلم وتتتو اإلنسانیةھا یف

ة التي بعكسھا یح بذلك الصور الذھنیتتالغناء ، وو قىیالموسو الحكایاتو ةیالصور الذھنو

  .2يبناء رمز لمن خال ةاإلنسانی ئةن البیع داالفرا میماتعتو یونزالتلف

افي ھي قلثاالغرس یة ن ھذه نظرأساس أعلى  Morgan "مورغن"ویؤكد    

ن أ ةنیمكن لرسالة معیالذي  ىد المدیحدتو ھن ھدفھا أو ولة في المقام األیة ثقافینظر

                                                             
  .301حسن عماد مكاوي، المرجع السابق، ص  - 1
  .301المرجع نفسھ، ص  - 2
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تحملھا ي تم الیلك المفاھتلواقع االجتماعي بطریقة متشابھة لام یإدراك مفاھ يھم بھ فتس

ل ئھم بھ وساست يالمحدد الذو لقسم المھان الغرس ھو ذلك اإلسفإھ ی، وعلةھذه الرسال

في الفرد كل یغرس م  ینظتافة ھي قیف، فالثقثتالو ة االجتماعیةئتي التنشیاإلعالم في عمل

  .فةقاما ھو مركب للث

 ئلوسا ریتأثافي ھي أن قالغرس الث یةھا نظریقوم علتي تال ةإن الفكرة األساسی   

رأ علیھا نوع من التغیر مع یط ةا معینیضاقجاه تم شمولي وعام وأن مواقف الناس اإلعال

كما و ، ةده الرسالة اإلعالمیستج يفق مع المضمون الذتھذا التغیر یو قت،الو رمرو

اما لوسائل دختر اسثإن األفراد األك": ة یحول النظر ”Stone Singlitary“كد ؤی

اإلعالم  للھم وسائقدمھا ت تيال تمع عرضھ لتبني التصوراتد المجاإلعالم ھم أكثر أفرا

   1.ةارثا الملقضایعن ا

 مالل اإلعئتا أطول في التعرض لوساقضي الناس وقأنھ كلما ی ةرض ھذه النظریتفتو

   .ابھ إدراكھم للواقع االجتماعي مع ما تعرضھ ھذه الوسائلشتیإنھ ف

د في یى البعدؤثر على المتالتي  تنظریاافي من الثقالغرس ال ةكما تعتبر نظری   

" جورج جربنر" تمحاوال كدنھا تؤإف ةما نذكر ھذه النظریعندالجمھور وسلوكھ و فةاقث

ثة قد یلحدلة من وسائل اإلعالم ایون وسیإن التلفز :ون بقولھیاستھ للتلفزردلذى أكد في ا

إن ، ولعالم من حولھماتھم لرصوتسیكر على و مھمة في حیاد الناس الیومیة ةلت مكانتاح

رھا من یأو غ یةخصشبھم الرجاالل تبونھ من ختسكیفوق على ما تي یقدمھ لھم لذا عقالوا

  2.شون فیھیعی يھم العالم الذفمكنھم من تي تل الئالوسا

 أساسینین افي على عنصرقالغرس الث یةفي مفھومھ لعمل" جورج جربنر"ؤكد وی   

  :ماھ

  Resonance.3والصدى أو الرنین  Main streaming ائدسال هاجاالت

ساب تفي اك حدةالوا ةافثبین األفراد ذو الك سجانتجاه السائد التویقصد باال   

ي تال رالصوو ،یثةاإلعالم الحد لدمھا وسائقالمشتركة للمجتمع التي ت ةیثقافالخصائص ال

                                                             
  .33مرجع سابق، ص : المیة صابر - 1
  .34المرجع نفسھ ص  - 2
  34المرجع السابق، ص  - 3
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اھدون ن الذین یشیجي بالخارالعالم  كباین في إدراتمكن الكشف عن الیالي بالتو یراھا

  .ةكبیر ةن یشاھدون بكثافیل وبین الذقأة بدرج

ي تالممارسات الیم وقوال تداقمن المعت یجعن نس ةجاه الساند ھو عبارتفاال ليوبالتا

رة یظھر بینھم فروقات كبتوال  رادفاألر على تأثالم في صور مختلفة عل اإلئوساھا تقدم

   .سةیاالسو یةماعتجالصور أو األفكار باختالف خصائصھم اال هاب ھذسفي اكت

م في غرس الصور واألفكار بشكل الاإلع ئلوسا ةطرید إلى سئاسفیشیر االتجاه ال

  .1نةیباتص المئالخصا تذا تختفي بن الجماعاتقل أو تت أو االختالفات قاالفرویجعل 

بجانب  ةللمشاھد ةفلمضاا ترایل الثأثثیم ين الذیاني فھو الصدى أو الرنثأما المفھوم ال

أو الصدى التأثیر  ینقصد بالرن یھعلو ن،یالمشاھد ىالموجودة فعال لد یةاألصلت االخبر

  2.راسخة في ذھنھ ةافقأو ث ابقة أصالس ةكون لدیھ فكری ین حیثف للمشاھدلمضاا

س مجموعة من راھم في غتسافي قالث ءافي أو اإلنماقة الغرس الثیعلى ھذا فإن نظرو 

 ام االنترنت الذياستخدلدى األفراد وذلك من خالل  تأو المعتقدات أو السلوكا راألفكا

على  كسالتي تنعو جدیدة لدى الشباب ةافقث قساھم في خلتر یییم ومعاقاھم في نشر سی

  .یةماعتھم االجیئتبو سلوكاتھم

                                                             
  .333القاھرة، عالم الكتب، ص نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر، : محمد عبد الحمید - 1
  .334المرجع نفسھ ص  - 2
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  :خالصة

لنا أن  یتضحباب، شال ةافقوث االنترنتر یة لثأثیخالل مناقشتنا للمقاربات النظر نم  

  من  دیدلدى الع ةكتسب أھمیة بالغترنت تاالن ةثة خاصدیالحل صاتاال لائر وسثیأت یةالكشإ

    .ةدیعد ایاھا من زویلإطرقوا تین ذین الثالباح

ة یول بأن نظرقكننا الیم ةالسابق یةالمعرف تایوعلیھ فبناءا على المعط   

ا ھیكز علتری یةبران ركائز أساستتع يافقة الغرس الثظریاعات ونواإلشب تاماستخداال

ة یغجاد صینا ذلك في إدساعسیھ یوعل ،ایسیر وفھم الظواھر فھما علمفي تفالبحث العلمي 

ھ على توانعكاسا باالنترنتأثر الشباب الجزائري تمن فھم  ننانظریة تمك ةودراس یةعلم

باب شال ةومحاول ةدیافة جدقور األساسي في غرس ثدال ترنتلعب االنتث یبح ثقافتھم

  .لفةتھم المختغبارة وكذا إشباع حاجاتھم ویماعتبینتھم االج فيھا یقطبالي تتعابھا وبالتیاس
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 *   

   1 ( مما    

- مما اة ا )اتا(  

-  مم رن ا  

   امم ال  -

-  مما اة ا)تا(   

- ا ا  را د  

   2(  مما ات ا   

-  مما ا ت اوا  

  أب ودوا  ه اوت  -

- مما  دات  

   3 (مما  ات ا  

- و ت ذا  

*    

* اا  
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  تمھید* 

  

 تالؤساتر من الیالكث تطرحمنذ ظھورھا  ةثیصال حدتا ةلیكوس االنترنتإن    

لدى  یةافقالث قھا على األنساتبالشباب وانعكاسا ةبطتنھا المریى من بتوال تواإلشكاال

 ترنتص االنئلف خصاتمخ ةف نحاول في ھذا الفصل إلى معرفو، وعلھ سةالطلب

 ةشبك خدامتل اسالھم من خیالتفضتالمفضل لدى الشباب الجامعى، وكذا معرف أھم 

قمیة الر ةلیخدام ھذه الوستواجھھم أثناء استى تال تأكثر الصعوبا يا ھ، ومترنتاالن

وبطبیعة الحال ال یتأتى ذلك إال من خالل اعتمادنا على قراءة وتحلیل إجابات 

  .المبحوثین
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  :شبكة اإلنترنتخصائص  -1

 تعتبر االنترنت واتساع نطاق استخدامھا السمة األساسیة الممیزة للعصر الرقمي،   

حقة في تكنولوجیا االتصال والمعلومات إلى إمكان الأدت التطورات الھائلة والمتبحیث 

تحویل معطیات فروع المعرفة المختلفة إلى معلى مات رقمیة یسھل الحصول علیھا 

وتخزینھا واسترجاعھا ونقلھا من جھاز آلخر بغیر عناء، واستخدامھا بتكالیف زھیدة جدا 

  1.وفي وقت قصیر للغایة

رة في تكنولوجیات االتصال منحت لمجتمعات ما بعد الصناعیة اسم مجتمع ھذه الثو

المعلومات وھنا تبدو بصمة االنترنت جلیة في محتواھا انذي تنقلھ، وقدوة أدواتھا التي 

2...).ر محركات البحث، التفاعلیة، اإلبحا)تسمح بالوصول إلى ھذا المحتوى
  

تتحقق الدیمقراطیة العالمیة عبر بوابتھا  وعلیھ فإن االنترنت تمثل العالم الجدید حیث

لتصبح برلمانا مفتوحا یعبر فیھ كل من یشاء عن رأیھ ویشارك في اتخاذ القرارات 

ریق االنترنت یمكن أن یعبر الفرد بحریة عن وأیھ وأن یمتلك منبره طوصنعھا، فعن 

أكبر من  عالح فرصة إطفالخاص وأن یتبادل اآلراء كما نجد أن االنترنت تعطي للمتص

 رالناحیة الكمیة ففي جلسة واحدة أمام الكمبیوتر یستطیع أن یطالع عشرات المصاد

اإلعالمیة من جمیع أنحاء العالم، بتكلفة قلیلة، كما أن للمتصفح إمكانیة االنتقاء والمقارنة 

  3.ع السریع على المصادر المختلفةالل اإلطالمن خ

ر، على أن ئحول االنترنتین في الجزا في دراسة میدانیة "محمد لعقاب"وقد أشار 

 وكلما أدرك %100نترنت یتزاید بنسبة مرتفعة كل منة تعادل إلریین لئتعمال الجزاسا

م واتصال وبحث علمي وترفیھ وتملیة ومال وأعمال الیلة إعسالناس أھمیة االنترنت كو

   4.تضاعف اإلقبال علیھا

یتبین أن أغلبیة أفراد عینة البحث  )05(یة للجدول رقم ئوعلیھ فمن القراءة اإلحصا

                                                             
، دیسمبر 565عدد رقم ) الكویت(اإلنترنت الساحة األخیرة للدیمقراطیة الرقمیة، مجلة العربي، الصادرة بـ: أحمد أبوزید - 1

  .31-30: ص-، ص2005
جستیر في علوم أإلعالم واالتصال، كلیة العلوم رسالة لنیل شھادة الما(جمھور الطلبة الجزائریین واإلنترنت : بادیس لونیس - 2

  .45، ص )2008- 2007(فضیل دلیو : ، إشراف)اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، جامعة قسنطینة
  47-46: ص-المرجع نفسھ، ص - 3
دكتوراه في علوم رسالة لنیل شھادة ال(دراسة استكشافیة لإلنترنتیین الجزائریین، : مجتمع اإلعالم والمعلومات: محمد لعقاب - 4

  .120، ص )2001-2000) (اإلعالم واالتصال، كلیة اآلداب واللغات، جامعة الجزائر
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في حین تمثل  )%35,33 -24(سنوات بنسبة  5وا استخدام االنترنت منذ سنة إلى ؤبد

- 08(ـسنوات تقدر نسبتھم ب 10إلى  5نسبة الطلبة الذین یستخدمون االنترنت من 

 منتخدمون الشبكة العالمیة أقل سونجد ھناك تقارب في النسب مابین الذین ی) 17,77

  ).13,33-06(سنوات  10من  وأكثر) 15,55-07(نة بنسبة س

وا التعامل مع االنترنت ؤل ھذه النسب أن أغلبیة الطلبة لم یبدالبحیث یتبین من خ   

بركب  - في تقدیرنا -سنوات فقط، ویعود سبب تأخر الطلبة في االلتحاق  5إال منذ 

   :مستخدمي االنترنت إلى عدة أسباب منھا

  ل األخرىئیلة مقارنة بالوساحداثة ھذه الوس -

  ري بصفة عامة ئتأخر انتشار االنترنت في المجتمع الجزا -

 من حیث كان السسات التعلیمیة السابقة كالثانویات مثؤعدم انتشار االنترنت في الم -

  الطلبة یزاولون دراستھم قبل أن یلتحقوا بالجامعة 

 باالنترنت وغم ما تعرفھ ھذهر ئوفي سیاق متصل إن حداثة ارتباط الطلبة في الجزا

   .الوسیلة من انتشار واسع وذلك على مستوى العالم أو على مستوى الوطن العربي

  :مكان ارتباط الطالب بشبكة االنترنت -

ل الشبكة غالتسإن طرق االتصال بالشبكة عدیدة والمستخدمون منھم من یفضل ا   

ة أو مكان العمل، وعلیھ فقد من البیت فقط ومنھم من یفضل المقھى أو مكان الدراس

تخدمون االنترنت من المنزل سی -الطلبة -كثفت الدراسة أن أكبر نسبة من المبحوثین 

حسب إجابات المبحوثین،  )06(، أنظر جدول الملحق رقم )%51,11-23(بنسبة 

ري ئبكة االنترنت في الفضاء األسري الجزاشبسبب توفر  -في تقدیرنا -ویعود ھذا

لوسیلة في حیاة الطالب الجامعي التي تمھل علیھ عملیة البحث وتوفر الجھد وأھمیة ھذه ا

ر یبقى محدودا على ئار االنترنت داخل المنازل في الجزاشوالمال، ومن جھة أخرى انت

ما ھو حاصل في العالم المتقدم حیث أصبح وجود االنترنت في المنزل مثلھ مثل س عك

  .جھاز التلفزیون 

و مكان الدراسة كمكان ثاني یوفر للطلبة استخدام االنترنت ثم تأتي الجامعة أ 
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، وذلك بحكم توفر أجھزة الكمبیوتر الشخصي للطالب الجامعي )%17,77-08(بنسبة 

اعده في أبحاثھ العلمیة إضافة إلى مبادرة الجامعة بفتح األبواب أمام الطلبة سالذي ی

حیة توفر االنترنت في الجامعات ولكن یبقى ھناك نقص من نا ،الستخدام االنترنت مجانا

   .ریةئالجزا

وفي ظل ھذه الظروف تبقى مقاھي االنترنت المكان األكثر توفرا لطلبة    

وھذا راجع إلى أن أغلبیة الطلبة ال یمتلكون إمكانیات مادیة كافیة ) %22,22-10(بنسبة

ي ھون إلى المقائإلدخال االنترنت إلى البیت وعلى اعتبار أن البعض منھم یلج

  .االفتراضیة ھروبا من الرقابة األسریة

تبیان، فقد ترك مجال أو سلة استمارة االئإضافة إلى األماكن التي حددت في أس   

مفتوح لتحدید أماكن أخرى قد یرتبط بھا الطالب أثناء استخدامھ لالنترنت،  ءفضا

) %4,44-02(بـت نسبتھم رین حددوا مكان اإلقامة الجامعیة وقدثفالبعض من المبحو

وھذا راجع إلى إقامة البعض من الطلبة والطالبات باألحیاء الجامعیة، أما من مكان 

نة مع باقي ریلة جدا مقائوھي نسبة ض) %2,22- 01(العمل والمكتبة فقد تقاربت نسبھم 

   .النسب

ر في ئنت في الجزارالكبیر الذي عرفتھ االنت رج بالتطوئویمكن تفسیر ھذه النتا   

یات االنترنت العالمیة أن عدد مستخدمي االنترنت ئرة، حیث كشفت إحصاالسنوات األخی

ات ئیحسب إحصا %13,4خدم بنسبھ دخول تألف مس 700و نییمال 4بلغ  رئفي الجزا

 2000ر سنھ ئن في الجزاتییرنتھ عدد االنیكان ف يالذ قت، فى الو2011سمبر ید

بة تر تحتل المرئالجزا ر جعلئد االستخدام في الجزایزاتخدم وتألف مس 50قارب ی

1.قيیعلى المستوى اإلفر ةالسابع
  

  ت نترنكة اإلشباستعمال  -

أنظر ) %42,22-19( ةانا بنسبیحأ ترنتخدمون االنتسیین ثإن أغلبھ المبحو   

فرغ تإلى  - رنا یقدتفي  -المبحوثین، وھذا راجع  تمن إجابا )07(م قملحق الجدول ر

                                                             
رسالة لنیل شھادة الماجستیر (استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة وتأثیرھا في العالقات االجتماعیة : مریم نریمان نومار - 1

  131: ص) 2012-2011(جمال بن زروق : إشراف) واإلنسانیة جامعة باتنة
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ھا بنسب یلتھ، ثم ت، فكل حسب ظروفھ وحسب حاجایةالعالم ةبحار في الشبكإلالطلبة ل

-13(مثل توحسب الظروف بنسبھ  ةمئدا ةبصف نترتعملون االنتسیمن  ةمقارب

28,88%.(  

ت وذلك بطبیعة الحال قو يبھ في أ قلتحیرنت فضاء واسع سطع الفرد أن تفاالن   

لى خدم في حالھ تفرغ تسمح لھ بالتصفح واإلطالع عتراجع إلى مدى وجود المس

   .یةومیأو حتى األحدان واألخبار ال ثجدات األبحاتمس

  ت یومیا نترنة لالینراد العفیقصصھا أ يالمدة الت -

ن، أن یالمبحوث تمن إجابا )08(مما ھو مالحظ من خالل ملحق الجدول رقم    

) %40-18(ة ان یومیا بنسبتلمده ساع نترتخدمون االنتسیأفراد عینھ البحث  ةأغلبی

من معلومات ومن جھة  نترتتوفره االن يل الذئمع الكم الھا ةلة مقارنیلق ةفھذه المد

ن على استعمال یسوا بمدمنین لعییأن الطلبة الجام ةأخرى نالحظ من خالل ھذه النسب

ووقت  ةت الدراسقن ویب قوفیتال ةن في قسم أوھامھم ومحاولیظمتاالنترنت بل ھم من

من ) %33,33- 15(ة ل من ساعة بنسبقأ ھا مدةیم تلثرنت، تالدخول إلى فضاء االن

خدام تفي اس ةوالمتزن ةالواعی ئةھم من الف ةل على أن الطلبین، وھذا دلیالمبحوث تإجابا

 ةلذلك، نم مأتى موجد نسب ةات مناسبقارون أوتخیوھم بذلك  ةمیرقال یةالعالم ةالشبك

 ةبنسب ھذا الفضاء االفتراضي حسب ظروفھم ملونعستین یمعبرة من الطلبة الذ

- 05( ير تمثل فتویأمام الكمب بھا الطالیقضیخر مده آوك) %11,11-07(لثتم

   .ومیفي ال تساعا 4ر من ثأك ةوھي مد) 11,11%

  

   :ردشةدى الفمة خدة المستغالل - 

خدمھا الشباب في تیس یةإلى ظھور لغة مواز نترتخدام المكرر لالنتلقد أدى االس   

باب شالء الؤة لھیومیال ةایفي الح یةر اللغة العربیمھدد مص نترتمحادثاتھم عبر االن

لى إ ةالدراس تبرتباب بشكل عام، وقد اعشوسلوك ال ةعلى ثقاف ةل سلبیالوتلقي بظ

 ةولغ ةباب ثقافشر الختیاأن ا ةبالقاھر ةیئوالجنا یةاعتماالج ثأعدھا المركز القومي للبحو
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وا لونا جدیدا من الثقافة ال أحد لذلك ابتدع ،تمرد على النظام االجتماعي بھم ھو ةخاص

   1.یستطیع فك رموزھا غیرھم

ا وإنما دتمرس لكن خبراء تربویین قالوا أن استعمال الشباب لغة خاصة بھم لی   

وعدم االستھزاء بھا  ،وأن على الكبار احترام لغتھم الجدیة ،نوع من الھروب من المجتمع

سر باحثون آخرون لجوء الشباب إلى لغة طالما أنھا ال تتعارض مع اآلداب العامة، كما ف

جدیدة موازیة بوجود شعور باالغتراب لدیھم یدفعھم إلى التمرد على النظام االجتماعي 

   2.وتكوین عالمھم الخاص بھم بعیدا عن قیود اآلباء

ول بأنھ كلما ظھرت وسیلة اتصالیة جدیدة إال وأدت قوفي سیاق متصل یمكننا ال   

فما یمكننا استنتاجھ من خالل البیانات الواردة  ٠جدیدة خاصة بھا إلى ظھور لغة وثقافة 

شة د، أن الشباب الجامعي أكثر اللغات استعماال في الدر)19(في جدول الملحق رقم 

وھذا ) %37,77-17(یة ئبالنسبة لھ ھي مزیج من الدارجة واللغة الفرنسیة بنسبة إحصا

أثرت على لغة الطلبة خاصة فیما تعلق إنما یدل على أن االنترنت قد  ءإن دل على شي

  .ل شبكة االنترنتالبتعامالتھم الیومیة من خ

وعلیھ فاالنترنت باعتبارھا وسیلة اتصل سریعة اإلیقاع قد واكبھا محاوالت لفرض    

ات السریعة والمختصرة بین الشباب، فإضافة إلى المزیج اللغوي، ھناك دمن المفر دعد

لعربیة إلى رموز وأرقام بحیث أصبحت كمفردات متداولة بین مزیج آخر أدى بتحول اللغة ا

الشباب على مواقع االنترنت والمدونات وغرف المحادثات وكذا البرید اإللكتروني، فھذه 

افة الشبابیة والمرآة العاكسة لواقع الشباب قاللغة الجدیدة ھي بمثابة الوجھ الجدید للث

   .واھتماماتھم

 سالشباب أمر طبیعي یتكرر بین مدة وأخرى، ویعك إذا فظھور لغة جدیدة عند   

ممیز من اللغة أو اللباس  طر عادة في نمھالتمرد االجتماعي وعدم تفاعلھم مع الكبار، ویظ

   3.أو السلوكات الیومیة

                                                             
رسالة لنیل شھادة الماجستیر في علوم (أثر استخدام اإلنترنت على اتجاھات الطلبة الجامعیین وسلوكیاتھم : بورحلة سلیمان - 1

  .144ص ) 2008-2007(إشراف أحین بومالي ) اإلعالم واالتصال كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، جامعة الجزائر
  144المرجع نفسھ، ص  - 2
  144المرجع نفسھ، ص  - 3
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سبة نأما المرتبة الثانیة احتلتھا اللغة العربیة الدارجة كلغة مستعملة في الدردشة ب   

من إجابات المبحوثین، أما اللغة العربیة  )19(لجدول رقم أنظر ملحق ا) 15-33,33%(

، أنظر )%20-09(ال لدى الطلبة بنسبة مالفصحى فھي األخرى كان لھا نصیب من االستع

، بحیث تعد اللغة من أعرق لغات العالم، فھي من أبرز مالمح )19(ملحق الجدول رقم 

التصاقا بالھویة الثقافیة وھي لغة عالمیة  انیة على اإلطالقسالثقافة العربیة وأكثر اللغات اإلن

 سبحانھ وتعالى قد اختارھا لغة آلخر كتبا القرآن ویكفینا ذلك دلیال أن هللا سبكل المقایی

  1.یا والطب األولىجفقد كانت اللغة العربیة ھي لغة العلوم والتكنولو ،الكریم

فرغم  ،ل جدایئورغم ذلك فاللغة العربیة الیزال استعمالھا بین الشباب ض   

ربیة بدأت تأخذ حیزا كبیرا من عشرات األخیرة التي أعطت انطباعا أن اللغة الؤالم

إال أن دراسة حدیثة أعدتھا لجنة باألمم المتحدة أكدت أن نسبة تواجد  ،اھتمام االنترنت

   2.من التواجد العالمي للغات أخرى %1اللغة العربیة على االنترنت ال یزید عن 

میة، فھي رمز المة العربیة اإلسألاسیة لسربیة تعتبر من الثوابت األفاللغة الع   

   3.اة إبداعاتھا الفنیة ومعلم من معالم النتاج الفكري واألدبيدھویتھا وأ

، )%08,88-04(أما اللغة الفرنسیة فھي غیر مستعملة بكثرة لدى الطلبة بنسبة 

   .من إجابات المبحوثین )19(قم رأنظر ملحق الجدول 

إلى ضعف التأطیر اللغوي لدى الطلبة خاصة اللغات  -في تقدیرنا -اجعرھذا و   

ھو ، وما األجنبیة التي تشكل حاجزا أمام تطویر المستوى اللغوي لدى الشباب الجامعي

ح الشبانیة تلجأ إلى استخدام اللغة العربیة أكثر من ئعلیھ بأن مختلف الشرا متعارف

  .اللغات األخرى

                                                             
، أكتوبر 503العدد ) الكویت(مجلة العربي الصادرة بـ" التعددیة اللغویة فخ جدید لتمزیق الھویة الوطنیة"عبد هللا مرتاض  - 1

  .29، ص 2000
كلیة العلوم  رسالة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال،(واقع اللغة العربیة على شبكة اإلنترنت : وھیبة بوزیفي - 2

  11، ص )2010-2009(أحمد شوتري : إشراف) السیاسیة واإلعالم، جامعة الجزائر
) ورقلة عن جامعة قاصدي مرباح(األثر مجلة اآلداب واللغات الصادجرة بـ" اللغة العرلبیة وتحدیات العولمة: "عمر بن طریة - 3

  .65، ص 2008العدد السابع، ماي 
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  نترنت ام إدت أستختفضیال -2

  ام االنترنت داألوقات المفضلة لھ ى الطلبة في استخ -

- 21(یة ئإن أغلبیة أفراد العینة یستخدمون االنترنت في المساء بنسبة إحصا   

من إجابات المبحوثین، ویعود السبب في  )09(أنظر ملحق الجدول رقم ) 46,66%

ي تعتبر بمثابة أوقات فراغ ذلك كون الطلبة یكونون قد خرجوا من الجامعات والمعاھد أ

ذه األوقات ھبالنسبة لھم، بحیث قدرت نسبة الطلبة الذین أرجعوا السبب في اختیارھم ل

ر ھذه الفترة مناسبة للتفاعل ب، كما تعت)%73,33-33( ـیعود إلى وقت الفراغ ب

   .یقي أو االفتراضي الذي توفره الشبكةقاالجتماعي سواء الح

تخدام من طرف السة اللیلیة تعد من األوقات المفضلة لأضف إلى ذلك، أن الفتر   

أنظر الملحق، وھذا یعود إلى أن كون تكلفة االستخدام في  )%35,55-16(الطلبة بنسبة 

اللیل تكون منخفضة مقارنة باألوقات األخرى، باإلضافة إلى أنھ وقت یمثل التقاء 

  .والزمالء عبر الشبكة األصدقاء

مع ظروفا  ابسفترات تنالیة واللیلیة ھما أكثر ائفترتین المساوما یمكننا قولھ أن ال   

ترط وجوده في وقت شالشباب الجامعي حیث توفر لھ اختیار الوقت الذي یناسبھ وال ی

، أما نسبة الطلبة الذین یقبلون على االنترنت في الفترة الصباحیة المعین كالتلفزیون مث

وذلك راجع إلى سرعة التدفق التي ) %17,77-08(یة ئمعتبرة بنسبة إحصا تبدو أنھا

  تكون جیدة ویمثل ھذا الوقت بالذات حیویة ونشاط الطالب 

    : عادات تصفح االنترنت -

ة المبحوثین ئیتبین أن أغلبیة ف )11(یة للجدول رقم ئفمن القراءة اإلحصا   

وھذا یدل على أن  )%75,77-34(یتصفحون االنترنت عادة بصفة منفردة بنسبة 

لب االستخدام الفردي لجھاز الكمبیوتر، طرنت ھي بالدرجة األولى وسیلة شخصیة تتاالنت

   .وذلك بغرض حمایة الخصوصیة

- 09(ء فھي تمثل الأما الطلبة الذین یتصفحون االنترنت مع األصدقاء والزم   

   :إلى أسباب عدة منھا -في تقدیرنا -وھذا یعود  )20%
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  ام االنترنت بعض الطلبة یساعدون بعضھم في استخد -

 التشارك في البحث عن مصادر معلومات إلنجاز البحوث الدراسیة المشتركة وكذا -

المساعدة الفلمیة من خالل الدخول إلى مواقع معینة، البحث عن الكتب وغیرھا من 

  .المالحق

- 02(لة تمثل نسبتھم ئأما نسبة الطلبة الذین یتصفحون االنترنت مع أفراد العا   

وقد یعود ھذا إلى أن أغلبیة استخدام الطلبة لالنترنت  ،یلة جدائبة ضوھي نس )4,44%

یكون خارج المنزل وعلى اعتبار أن الطلبة كشباب یحبون التحرر واالبتعاد عن تقید 

   .األھل

یلة سحظتھ وتبریره یمكن القول أن طبیعة االنترنت كوالباإلضافة إلى ما سبق م   

دام جھاز الكمبیوتر، وھو ما یساھم في فردیة یرتبط استخدامھا أساسا بطبیعة استخ

استخدامھا أكثر، أي أن االنترنت تساھم بشكل أو بآخر في تعود الفرد على ذلك وتقلص 

  .من عالقاتھ االجتماعیة

  :التي یواجھھا الطلبة أثناء استخدام اإلنترنتالصعوبات  -3

ث ال یواجھون أن أغلبیة عینة البح )14(ل الجدول رقم الحظ من خالما ھو م   

من إجابات ) %64,44-29(تخدامھم لشبكة االنترنت بنسبة سصعوبات أثناء ا

، ولكن رغم أن )35,55-16(المبحوثین، والذین یواجھون صعوبات في ذلك یمثلون 

بة الطلبة الذین ال یواجھون صعوبات أو عراقیل ھي نسبة معتبرة، وھو ما یفسر أن سن

إلى جیل اإلبھام فھم یجیدون استعمال االنترنت وذلك لبة باعتبارھم شباب ینتمون طال

  .ق أو صعوبات لدى الطلبةئكل عواشیلة التي ال تسرغم حداثة ھذه الو

قیقة األمر تقع ضمن اھتمامات الطلبة الذین حیلة إعالمیة ھي في سفاالنترنت كو   

فھمون أكثر ما عن الجدید ومواكبة العصر والتكنولوجیة الحدیثة وعلیھ فھم یئیبحثون دا

   .ات األخرىئفي ھذا المجال جمیع استخدامات الشبكة العنكبوتیة أكثر من الف

ة أن الطلبة الذین یواجھون صعوبات في استخدام سج الدرائوما یتبین من خالل نتا

االتصال باالنترنت بحیث یعد من بطء ق بالدرجة األولى في ئاالنترنت یحددون ھذه العوا

ثم تأتي على ) %26,66-12(یة تمثل ئواجھ الطالب بنسبة إحصاأكثر الصعوبات التي ت
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 التوالي عانق ارتفاع ثمن االتصال باالنترنت وعدم التحكم في استخدام الكمبیوتر بنسبة

  ).%2,22-01(أما عدم توفر ملحقات إضافیة فھي تمثل نسبة ) 4,44%- 02(

الطالب تتوزع  وھذا إن دل على شيء إنما یدل على أن الصعوبات التي تواجھ   

تتمثل في عدم التحكم في استخدام الكمبیوتر و تین، األولى ھي الصعوبات الذاتیة،ئعلى ف

  .ة نوعیة مثقفة كالطلبة الجامعیینئوالتي كان من المفروض تجاوزھا من ف

وصعوبات موضوعیة لیسر للطالب فیھا دخل وھي بطء االتصال باالنترنت، عدم    

فة إلى ارتفاع تكالیف االتصال باالنترنت، وھي صعوبات تدل توفر ملحقات كافیة باإلضا

ر التي ال تزال تحتاج إلى المزید من االھتمام من ئعلى الحالة العامة لالنترنت في الجزا

  .قبل السلطات المعنیة للدفع بھا قدما ولاللتحاق بالركب التكنولوجي العالمي
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  :خالصة

ل انعكاسا واضحا على األنساق الثقافیة مما سبق ذكره، یتضح أن االنترنت تمث   

تستقطب  تجعلھاص وممیزات ئلدى الشباب وذلك لما تملكھ ھذه الوسیلة من خصا

دي بالطالب الجامعي إلى اكتساب ؤاھتمامھ وتلبي حاجاتھ الثقافیة واالجتماعیة وھذا ما ی

   .خبرات جدیدة ومعارف تساعده في التأقلم مع البینة االجتماعیة

ل خدماتھا المقدمة ومجاالتھا المتعددة على البعد المن خ ست وسیلة تنعكفاالنترن

   .الثقافي خاصة للطالب

ذا نجد أن االنترنت قد ساھمت في تكوین اتجاھات ومیوالت الشباب الجامعي، ھوب   

میة، الثقافیة لالذي یجد في ھذه الوسیلة ما یلبي رغباتھ وحاجاتھ النفسیة، االجتماعیة، الع

  .خصیتھشة، ولذلك فھو یتأثر بمضامین ھذه الشبكة التي تمثل لھ انعكاسا على والدینی
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 *  

1 ( مما ات ا  

-  ت ا  

- ا   رةز ا ت اا  

- ة اما ام  ىو با     

- و وما ا  ها   

-  اا ردا  ور   

-  ا اا م  

2( ممت ا  

-  مماة ء  ب  

-    مما  ا  

-  ك ا  س اى ام  

-  ا ا  مما  ا  

   وا امة  اوا

*   

* اا  
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  :تمھید

اھم بصورة كبیرة في شتى المجاالت التي تخدم اإلنسان، وبقدر ما سوسیلة حدیثة ت

والمھني، فھي بذلك  يتتیحھ تلك الشبكة العنكبوتیة من خدمات على المستوى الشخص

تھا، ونتیجة لذلك نجد أن الشباب قة في خدمائتمثل أحد المعطیات الحضاریة الفا

الجامعي یتأثر بھذه الوسیلة، التي تلبي لھ حاجاتھ ورغباتھ وتجعلھ یبحر في عالم من 

ل غالالمعلومات، فھي بذلك تزود الفرد بالمعارف واألخبار والمستجدات ولكن الست

التأقلم یلة في المجال الصحیح ال بد من معرفة كیفیة استخدامھا والتي تتطلب سھذه الو

مع لغتھا وتقنیاتھا، وبالتالي نتیجة لذلك نجد أن االنترنت تأثر على ثقافة الشباب، وذلك 

   .یتضح من خالل ھذا الفصل ما سوف



ا ا                                                 ب اا   مما  
 

81 
 

  : أكثر محركات البشر استخداما -1

تعتبر محركات البحث المتواجدة على شبكة االنترنت مواقع الكترونیة تقدم 

، وتوجد الكثیر من محركات 1ماتویریدون من معلریھا إمكانیة العثور على ما ئلزا

طیة والخدمات اإلضافیة التي غالبحث التي تختلف فیما بینھا باألسلوب وبحجم الت

إذ تعمل ھذه المحركات على تجمیع أو  ،ج للباحثئبھدف تحقیق أفضل النتا مھاتقد

تحدیث كل ما یمكنھا الحصول علیھ بعدة طرق، وتطوف االنترنت بشكل دوري 

ت والمواقع الجدیدة وعندما تجدھا تقوم بتحلیل وترتیب معلوماتھا على ~للبحث عن ا

ج ئالبحث في عملیات البحث، وعادة ما یتم تصنیف النتا لیھ محركشكل فھرس یرجع إ

   2.یر معینةیب معاسبعد ذلك ح

بنسبة " Google"إن أغلبیة المبحوثین یركزون اھتماماتھم على محرك البحث 

من إجابات المبحوثین، وحذا ما  )12(، أنظر ملحق الجدول رقم )42-93,33%(

أھمیة كبیرة لدى الطلبة ویلبي رغباتھم " Google"یدل على أن محرك البحث 

   .تھم إلى المعلومة سواء كانت علمیة، اجتماعیة ، فكریة أو في مجاالت أخرىجوحا

ال یقل عن یستخدم ما " Google"ذا المنطلق نجد أن محرك البحث ھومن    

الصفحات التي ملیون طلب بحث یومیا، ویصل عدد  120لغة، ویقوم بمعالجة  66

مستخدم، فھو بذلك یھدف إلى تقدیم أفضل خدمة بحث على یبحث فیھا مال یزید 

االنترنت بجسر عالم المعلومات المتوافر على الشبكة في متناول الباحث، ویقدر عدد 

  3.ملیارات صفحة 8عن الصفحات التي یبحث فیھا ما یزید 

" bing"و" Hotmail"كما نجد ھناك توافق في النسب بین محركات البحث    

  )%2,22-01(بنسبة " Youtube"و

                                                             
  .241، ص2008الجتماعیة والشباب، االسكندریة ،المكتب الحدیث، نورھان منیر حسن القیم ا -  1
رسالة لنیل شھادة الماجستیر في علوم (بورحلة سلیمان، أثر استخدام االتترتت على اتجاھات الطلبة الجامعیین وسلوكیاتھم  -  2

  14، ص)2008- 2007(ي أحسن بومال: ، إشراف)اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، جامعة الجزائر
 2004علي لیلة الشباب والمجتمع أبعاد االتصال واالنفصال، اإلسكندریة، المكتبة المصریة، للطباعة والنشر والتوزیع،  3 - 3
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المحركات ال تكتسب أھمیة لدى الطلبة ومن الممكن أنھا ال  هوعلیھ یتبین أن ھذ   

قد تعودوا  تلبي رغباتھم واحتیاجاتھم في البحث، أو یمكن أن یعود ذلك إلى أن الطلبة

 على محرك بحث معین للبحث والمراجعة التقنیة، وبنسبة منعدمة محرك البحث

"Yahoo."  

وعلیھ یمكننا القول بأن مواقع التواصل االجتماعي تعتبر كبرامج تستخدم لبناء 

عضھم البعض لعدید من بفراد أن یتصلوا بألبكة االنترنت أین یمكن لشمجتمعات على 

  .األسباب المتنوعة

تخداما واسعا منذ بدایات ظھورھا سیث شھدت مواقع الشبكات االجتماعیة ابح

األولى، ونجحت ھذه المواقع في كسب المزید من المستخدمین من خالل تنوع الخدمات 

ثر في المستخدم ؤ، ھذا االستخدام بدأ یجر معھ العدید من القضایا التي تتتیحھاالتي 

تخدام والجس وطبیعة البینة واالستخدام وأسبابھ ساعات االس في فالویختلف التأثیر باخت

1.لموقعاوكذا حسب 
  

وفي السیاق نفسھ إن أكثر الشبكات االجتماعیة زیارة من قبل الطلبة ھو الفایسبوك 

من إجابات ) 13(قم رأنظر ملحق الجدول  ) %66,66-30(بـ  یة تقدرئبنسبة إحصا

االجتماعي التي أسھمت في تفعیل المبحوثین، فھدا الموقع یعتبر من مواقع التواصل 

تمامات واألنشطة، فالشباب من خالل ھة مشتركة في االئالمشاركة لتحقق رغبة كل ف

مواقع التواصل االجتماعي یستفید من األنشطة والبرامج المتاحة لھ، ویتفاعل مع غیره 

یث أصبح فیفید ویستفید من غیره بح ،من الناس وبذلك یتبادل أنواعا من السلوك اإلنساني

ھد حركة دینامیكیة من التطور شھذا الموقع یعرف باإلعالم االجتماعي الجدید الذي ی

   .واالنتشار

ویتكون موقع الفایسبوك من مجموعة من الشبكات تتألف من أعضاء وتصنف 

المجموعات على أساس اإلقلیم، ومكان العمل، والجامعة والمدرسة، وبإمكان المشترك 

  2.شتراك فیھاالتلك التصنیفات ثم یبدأ بالتصفح واختیار مجموعة ل الجدید أن یختار أحد

                                                             
  .12-11، ص ص بورحلة سلیمان، مرجع سبق ذكره -  1
  .268عبد الرحمن عزي، السعید بومعیزة، مرجع سبق ذكره، ص  -  2
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ي عبره أشخاص أو قیعتبر الفایسبوك كموقع على االنترنت یلت ،وفي ذات السیاق

جماعات أو منظمات تتقاطع اھتماماتھم عند نقطة معینة أو أكثر سواء تعلق بالقیم أو 

إذا فھو من المواقع  ،اقة أو القرابة وغیرھاالت المالیة أو الصددى أو األفكار أو التباؤالر

   .المعلومات واآلراء ادل االلكترونیة التي توفر لمستخدمیھا فرصة التالقي وتب

ت بھ ربوك قدسر نسبة ارتفاع دخول للفایئجلت في الجزاس 2012ومع بدایة العام 

رنت، بالنظر إلى مستخدمي االنت %60,32و رئمقارنة بعدد المكان في الجزا 8,20%

   .ألفا 835ك ملیونین وومستخدمي الفایسب دحیث بلغ عد

ویعتبر الفایسبوك الیوم من أكثر الشبكات االجتماعیة جماھیریة خاصة مع تطور 

   1.خدماتھ یوما بعد یوم مما یستمیل یومیا مزیدا من المشاركین

یة ئحصاأما موقع الیوتیوب فیحتل المرتبة الثانیة من خالل اھتمامات الطلبة بسبة إ

یعتبر  ینثمن إجابات المبحو() 13(قم رأنظر ملحق الجدول (  )%22,22-10(تمثل 

  :ومة التالیةظكنوع من مواقع الشبكات االجتماعیة وھو یعمل وفق المن "الیوتیوب"موقع 

  یتھا في جمیع أنحاء العالممع الفیدیو وتسقاوستخدمون تحمیل وتبادل ممتطیع السی -

مع مواقع الشبكة التي تستخدم تقنیات  "یوتیوب"بـصة اطع الفیدیو الخاقدمج م -

  حدیثة 

  ھمئیستطیع المستخدمون اختیار وعرض مقاطعھم بشكل عام أو بمشاركة أصدقا -

 )13(أنظر ملحق الجدول رقم (  )%8,88-04(بنسبة تقدر  "تویتر "ویلیھا موقع 

یین الناس في الم ھو شبكة اجتماعیة یستخدمھا" التویتر"من إجابات المبحوثین، فموقع 

ل، وتسمح مھم وأقاربھم وزمالء العئجمیع أنحاء العالم للبقاء على االتصال مع أصدقا

حرفا ویمكن قراءتھا من طرف  140ل قصیرة تصل إلى ئبنشر رسا "تویتر"واجھة 

بكة معلومات آنیة مدعومة من الناس في جمیع أنحاء شمستخدمي الموقع ،فھو یمثل 

واكتشاف ماذا یحدث اآلن، ویجعل اإلجابة تنتشر عبر العالم على  العالم تسمح بمشاركة

                                                             
  .31ص 1993المعجم الفلسفي، القاھرة، دار الفكر العربي، : العبدعاطف عدلي  -  1
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   1.الفور

عالم االجتماعي التي تسمح إلمن بین التكنولوجیات الجدیدة ل "تویتر" ویعد موقع 

بنشر عدد من المعلومات على االنترنت من مصادر رسمیة وغیر وسمیة، بحیث أصبح 

لفة حیث یمكن المستخدمین من استقبال تدفق ل اإلعالم المختئجزءا ال یتجزأ من نظم وسا

یات التي نشرھا موقع ئوحسب اإلحصا. ل اإلعالمئاسالمعلومات الواردة من كل و

ملیون مستخدم في ھذا  106في ذكرى تأسیسھ الخامسة فإن ھناك أكثر من  "تویتر"

   .ألف مشترك كل یوم 300بـ الموقع، عدد یتضاعف 

شبكات االجتماعیة التي تتمتع بجماھیریة عالیة والتي من أھم ال "تویتر"ویبقى موقع 

تمیل الشخصیات المھمة إلى استخدامھا حتى تكون أقرب إلى الجماھیر والتعرف على 

2.مدى اھتمام الجماھیر بنشاطاتھم وذلك من خالل كسب اكبر عدد من المتابعین
  

بنسبة تمثل فھو یحتل المرتبة األخیرة في تقدیر الطلبة " My Space"أما موقع 

یات ئمن إجابات المبحوثین، إحصا( )13( قمرأنظر ملحق الجدول (  )2,22%- 01(

  .عن ھذا الموقع

ة اإلناث ئیر الجس نجد أن فغل ربط استخدام الشبكات االجتماعیة مع متالومن خ

ة الذكور فتقدر نسبتھم ئ، أما ف)%46,66-21(یة ئتستخدم موقع الفایسبوك بنسبة إحصا

تخدمون موقع الفایسبوك أكثر من س، وھذا دلیل على أن اإلناث ی)24,44%- 11(

   .اجع إلى اھتمامات الطلبة المرتبطة بھذا الموقعرالذكور ولعل ذلك 

یخ الحاسوب ربكة االنترنت من أھم اإلنجازات في تاریخ البشریة وفي تاشتعتبر    

أتاحت للجمیع إمكانیة واالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، حیث تعتبر من التقنیات التي 

یرة للمجتمع بكل غالمظاھر المت سالدخول إلى مصادر المعلومات، إلى جانب أنھا تعك

یر باستمرار یتضمن مرونة تسمح بتوظیف أمثل غاتھ، فاالنترنت ھي عالم متجدد ومتئف

ھا اتدة االنترنت من خدمئوتتجلى فا. ل والفكر بالقدر الذي یبعث على التحديقللع

                                                             
  .232، ص1999التكنولوجیة الحدیثة واالتصال الدولي واالنترنت، جدة، الشركة السعودیة لألبحاث، : محمد علي شمو -  1
  .70بورحلة سلیمان، مرجع سبق ذكره، ص -  2
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تتمثل في تدفق المعلومات وسرعة الحصول علیھا وتنوعھا وحریة األفراد  التي یةساألسا

م الكم المعلوماتي والمعرفي والصور والبیانات ھاسمشاركة في عملیة االتصال، یلفي ا

  . متباینة للمجتمع في التعبیر عن ثقافة

حصائیة د كثیرة من بینھا التزود بالمعلومات بنسبة إئوعلیھ فاالنترنت یقدم فوا   

وذلك لما توفره االنترنت من  ،)15(أنظر ملحق الجدول رقم (  )%64,44- 29(تمثل 

بحیث یمكن لھا أن تساھم  - دیرناقحسب ت -إمكانات فیما یخص المعرفة والبحث العلمي 

في تطویر تفكیر الغلبة وقدراتھم العلمیة والمھاراتیة واإلدراكیة، وھذا ما یتوافق مع 

قھا لھ وسیلة االنترنت باعتبارھا وسیلة اتصالیة حدیثة قب التي تححاجات ورغبات الطال

  .تلبي رغباتھ واحتیاجاتھ المعرفیة والفكریة خاصة

ول بأنھ أصبح من المتیسر استخدام شبكة االنترنت في قوفي ھذا الصدد یمكننا ال   

نترنت ل والبحوث والمن لفات وغیرھا، وذلك ألن شبكة االئالبحث العلمي، وإعداد الرسا

  تمثل وعاءا ضخما من أوعیة المعلومات التي تتضمن جمیع فروع المعرفة اإلنسانیة

على عدة عوامل، ومن  دویمثل استخدام االنترنت خاصة في البحث العلمي، االعتما

المعلومات ذات النوعیة العالیة، وبذلك یستطیع  رأھمھا سھولة الوصول إلى مصاد

د بالنظر إلى وفرة المعلومات فضال عن ئمن الفوا یق الكثیرقمستخدمو االنترنت تح

   1.في الوقت والجھد داقتصا

الحاجة  -ومن بین الحاجات التي یمكن لالنترنت اإلسھام في إشباعھا بالنسبة للشباب 

  افة العامة واألخبار قإلى المعلومات والمعارف والث

  ت والقدرات الخاصة داتعداسل االغالالحاجة إلى تنمیة واست -

  2.الحاجة إلى ترفیھ وترشید وقت الفراغ -

د التي تقدمھا االنترنت للطلبة تجعلھم یتعرفون على العالم اآلخر بنسبة ئومن الفوا   

ونجدھا كنسبة متقاربة مع تمضیة ، )15(أنظر ملحق الجدول رقم (  )13,33%- 06(

                                                             
  .14، ص2007نترتت، القاھرة، عالم الكتب، محمد عبد الحمید، االتصال واإلعالم على شبكة اال -  1
، )276(نبیل علي، الثقاقة العرییة وعصر المعلومات، رؤیة لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، الكویت، سلسلة عالم المعرفة  - 2

  .93-92ص-، ص2001المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
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أن الشباب وھذا ما یدل على  )%13,33-06(تخدام االنترنت سالوقت للطلبة من جراء ا

تخدام االنترنت للتعرف على أصدقاء جدد وذلك من خالل الدخول في سالجامعي یفضل ا

اء ضي، بحیث یعتبر كعملیة تقاسم فضعالقات افتراضیة والتي تخلق مجتمع افترا

وھو عبارة عن  ،تصال مع أفراد ال نعرفھم وغالبا ما یتم ھذا في الوقت الحقیقيالل

قیقیة كما في الواقع حلكن ال یوجد فیھ أناس فعلیون واتصاالت انعكاس للمجتمع الواقعین 

عبارة عن جمھور من كل أنحاء العالم جالسون أمام شاشة  وھو -أي أنھا افتراضیة -

  1.الكمبیوتر للتواصل مع بعضھم البعض

- 04(م تلیھا بنسبة ضنیلة جدا تتمثل في توسیع مجاالت عالقاتھ الشخصیة ث   

الجتماع یرون أن االنترنت تجعل مجال الصداقة متینة وقویة فبعض علماء ا) 8,88%

وأكثر صراحة وتوفر شروط جیدة الختیار األصدقاء من مختلف األعمار والمستویات 

  .ل تبادل الخبراتالدي إلى توسیع األفق وتنمیة الشخصیة من خؤمما ی

  :يااللكترون داستعمال البری -

الذي یعیش  21ر، شباب القرن صإن من بین أھم خصوصیات الشباب المعا   

مل الواسع عن ل لتكنولوجیات االتصال الحدیثة، التعائعصر العولمة، واالنتشار الھا

ل االتصال النقالة، وكل ما یتمیز بالجدة والسرعة في االتصال، ئطریق االنترنت ووسا

ل تساھم في تدعیم شخصیاتھم ء وتخصص لھم فضاءات خاصة تمكنھم من ئھذه الوسا

غباتھم من خالل البرید ریق التحكم في المضامین والتعبیر عن ریق اختیاراتھم عن طتحق

االلكتروني وإمكانیة تبادل الثقافات بین مختلف األفراد الذین ینتمون لنفس المرحلة 

  2.العمریة من خالل تخصیص مواقع ومختلف المدونات الشخصیة

یستخدم في تطبیقات االنترنت، وفي سیاق متصل یعد البرید االلكتروني من أكثر ما 

وفیھ یستطیع المستخدم إرسال واستتبال البرید من خالل علبة الكترونیة افتراضیة، 

ل ئبأنھ وسیلة اتصال أقل تكلفة من الوسا" عالء عبد الرزاق السالمي"بحیث یعرفھ 

ات ربطھ قل فالمستخدم ال یدفع سوى مستحئاألخرى، ورغم تباعد اتجاھات الرسا

                                                             
  .331، ص1989، دیوان المطبوعات الجامعیة، تنركي رابح، أصول التجربة والتعلیم، الجزائر -  1
   .43مالك بن نبى مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاھین، القاھره، دار الجھاد، بدون سنة، ص -  2



ا ا                                                 ب اا   مما  
 

87 
 

  1.بكةشبال

ومن منظور آخر یمكن القول بأن البرید االلكتروني یسمح بالتواصل بین األشخاص 

ویمكن لكل شخص أن یكون لھ عنوان الكتروني أو صندوق برید عبر مواقع الشبكة 

  2.ل أو إرسالھا إلى األصدقاء في أي بقعة من العالمئالحصول على رسا

ن أغلبیة عینة البحث أ) 16(حظ من خالل ملحق الجدول رقم الفما ھو م   

من إجابات ) %68,88-31(بـیة تقدر ئیستعملون البرید االلكتروني بنسبة إحصا

المبحوثین، وھذا ما یدل على تحكم الطلبة في استخدام مواقع شبكات االنترنت العالمیة 

رما یمثلھ البرید االلكتروني من أھمیة ویعود سبب استعمالھم ھذا إلى تبادل معلومات 

وكذلك إلى االتصال باألصدقاء ) %44,44-20(في دراستھم وأبحاثھم بنسبة تفیدھم 

- 05(بـ ولخلق عالقات جدیدة بنسبة قدرت) %13,33-06(واألقارب بنسبة 

- 14( ، أما الطلبة الذین ال یستعملون البرید االلكتروني فتمثل نسبتھم)11,11%

31,11%.(  

تصال، وھو أداة إللة سھلة وسریعة لوبالتالي یمكن اعتبار البرید االلكتروني كوسی   

اسیة في أشكال االتصال الرقمیة الجدیدة التي تتحاور بھا الجماعات الرقمیة، فھي سأ

  .فریقة فریدة ومھمة لالتصال والحوار وتطویر العك قات بین البشر

  شة دردمواضیع ال

ة إن االنترنت تعطي للمتصفح فرصة إطالع أكبر من الناحیة الكمیة فني جلس   

اإلعالمیة من جمیع أنحاء العالم  رمام الكمبیوتر یستطیع أن یفالع عشرات المصادأواحدة 

ع السریع البتكلفة قلیلة، كما أن المتصفح لھ إمكانیة االنتقاء والمقارنة من خالل اإلط

  3.مصادر المختلفةلعلى ا

                                                             
دنیس كوش، مفھوم الثقافة في العلوم االجتماعیة، ترجمة منیر السعیدان ر، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ملیكة  -  1

رسالة لنیل شھادة الماجستیر في علوم اإللعام (تصال في أوساط الشباب في التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال، اال: ھارون

  .69، ص)2004(آحمد حمدي، : ، إشراف)واالتصال، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، جامعة الجزائر

  .27، ص2003اللبنانیة،  الدار المصریة سامیة الساعاتي الشباب العربي والتغییر االجتماعي، القاھرة، -  2
  .35، ص1990تأمالت في ظواھر األحیاء والعنف، القاھرة، دار المعرفة الجامعیة، : علي لیلة، الشباب في مجتمع متغیر -  3
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التي  في مختلف المواضیع لإلبحاروعلیھ فاالنترنت توفر مجاال واسعا للطالب    

ة، فیختار بذلك ما یناسبھ وما شتشكل أھمیة بالغة من خالل عملیة البحث أو عملیة الدرد

ھ أو أقاربھ أو ئالب من خالل الدردشة التي یقوم بھا مع أصدقاقیتوافق مع رغباتھ ، فال

حتى زمك نھ في الدراسة لیتحدث عن مواضیع قد تمثل لدیھ أولویة ، نجده یقوم بعك 

بیانات لتیح لھ التعبیر عن مختلف المواضیع بكل حریة ،فمن خالل اقات تواصلیة ت

ل علیھا في ھذه الدراسة نجد أن الطلبة یفضلون المواضیع االجتماعیة في صالمتح

من إجابات المبحوثین، وھي  )17( ، أنظر الجدول رقم)%31,11-14(الدردشة بنسبة 

) %28,88-13(بة السابقة سق الننسبة معتبرة ، كما نجد المواضیع الثقافیة تتقارب وف

قة الوھذا یعود إلى أن الطلبة الجامعیین من سلم اھتماماتھم المواضیع التي لھا ع

ل ینشغلون غبالمجتمع والثقافة خاصة وذلك على اعتبار أن الطلبة المقبلین على عالم الش

ة التي تعبر بالمواضیع التي تكون لھا عك قة بالحیاة االجتماعیة والیومیة وحتى الثقافی

  .عن مستوى الطالب

والمواضیع الدینیة فھي تمثل ) %15,55- 07( أما المواضیع العاطفیة تمثل   

أما  ،)%6,66-03(بـوكذا المواضیع السیاسیة والریاضیة بنسبة قدرت ) 8,88%- 04(

  ).%2,22-01(یلة جدا تكاد تنعدم بنسبة ئالمواضیع العلمیة فھي بنسبة ض

  : صفحة من قبل الطلبةنوعیة المواقع المت• 

  ات ئف 3نجد المواقع المتصفحة تتمثل في 

  : من حیث المضمون -

أن الطلبة یفضلون المواقع ذات المحتوى ( )18(نالحظ من خالل الجدول رقم    

من إجابات المبحوثین، وبعدھا  )%24,44-11(العلمي والثقافي بنسبة متعادلة تمثل 

قل المواقع الترفیھیة بنسبة ، وبسب أ) %15,55- 07(االجتماعیة بنسبة  تأتي المواقع

ثم المواقع السیاسیة ) %11,11-05(، المواقع الدینیة )%13,33-06(یة تمثل ئإحصا

- 02(یر المواضیع أو المواقع ذات المحتوى الریاضي بنسبة خوفي األ) 6,66%- 03(

   .وبنسبة منعدمة المواقع االقتصادیة )4,44%

یفضلون المواقع االلكترونیة التي تفیدھم معرفیا وعلمیا  ومن ھنا نستنتج أن الطلبة
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وتزید من ثقافتھم وتحصیلھم المعرفي أكثر من المواقع التي ترفھ عنھم أو التي ھي بعیدة 

  عن اھتماماتھم طلبة مثل المواقع االقتصادیة والریاضیة 

  : رافيغماء الجتمن حیث االن -

- 19(لمواقع الدولیة بالدرجة األولى بنسبة یبدو جلیا من اختیارات الطلبة تفضیلھم ل

ل التعرف یبحث دوما عن الجدید من خال د، وعلیھ یمكننا القول بأن الفر)42,22%

على األحداث الدولیة، مما یجعلھ على درایة ومتابعة ومراقبة لمحیطھ وقد أصبحت 

یرھا یات في سرعة تقدیم األخبار عن األحداث المختلفة وتفسئالفضا الشبكة تنافس

- 17(بـیة تقدر ئبة إحصاسوتحلیلھا، ثم تأتي بعدھا المواقع ذات االھتمام الوطني بن

  ).%20-09(وأخیرا المواقع المحلیة بنسبة ) 37,77%

ت المیة لھا تأثیر مباشر على تفضیالیلة إعسفمن الواضح أن طبیعة االنترنت كو

   .لطلبةا

ات التي یحتك بھا الشباب على یمكن القول بأن الكثیر من المحتوی ددوفي ھذا الص

الشبكة لیمر بالضرورة عن واقعھ المحلي بل عن ظواھر عالمیة ترتبط بالمجتمعات 

ھ بالواقع المحلي طاألكثر حضورا وإنتاجیة على الشبكة وذلك رغم وجود ما یرب

واإلذاعات والمواقع المحلیة، وھذا ما یجعل الفرد مرتبطا أكثر بما بجري في لصحف كا

  1.الخارجي من أحداث أو تطورات في شتى المجاالت العالم

  :من حیث اللغة -

أن المواقع التي تستخدم ) 18(ل بیانات جدول الملحق رقم الحظ من خالمن الم   

ثم ) %75,55- 34(بـمن قبل الطلبة وذلك بنسبة قدرت  الاللغة العربیة ھي األكثر تفضی

- 08( سیة في المرتبة الثانیة بنسبةتأتي بعد ذلك المواقع التي تستخدم اللغة الفرن

  ).%6,66- 03(تلیھا المواقع االنجلیزیة ) 17,77%

ال تحكمھا المنفعة المرجوة من لغة معینة  -في تقدیرنا -ت الویبدو أن ھذه التفضی   

ما تحكمھا الثقافة الساندة في المجتمع، حیث تتقدم اللغة العربیة على حساب المواقع  ربقد

  .االنجلیزیةو باللغات الفرنسیة

                                                             
  386، ص1989مصریة، -براھیم قشوش، سیكولوجیة المراھقة، القاھرة، مكتبة اآلنجلوإ -  1
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  :خدمات اإلنترنت -2

ما لتطویره حیث یعبر عنھ ئإن الشباب یمتلك نسق ثقافي خاص بھ، فھم یسعون دا   

بمفھوم ثقافة الشباب، وھي مجموعة من الرموز التي تعبر عن تحد صریح لقیم المجتمع 

  1.افتھ العامة وكل األنساق االجتماعیة الساندة فیھقوث

ة الشباب تمتلك ثقافة خاصة بھا، وھي وإن كانت ئن فوفي سیاق متصل نجد أ   

افة العامة للمجتمع إال أنھا تتمیز عنھا في الشكل وبعض المضامین ثقتنبثق من ال

وبصعب الدخول في عالمھا بسھولة، كما أن لھذه الثقافة مفردات وتعبیرات قد ال تكون 

الفرعیة بالتحرك بمرونة  وتسمح ھذه الثقافة ،مفھومة عند اآلخرین من األعمار األخرى

في إطار عالم ال یدركھ الكبار بسھولة وقد تتطور ھذه الثقافة الفرعیة فتعزل الشباب  رأكث

عن الثقافة المجتمعیة العامة، فاالنترنت نجدفا قة عززت ھذه الثقافة الفرعیة وأعطتھا 

  2.بعیدا عن تأثیر وإشراف الثقافة التي ینتمي إلیھا الشباب المجاال مستق

فاالنترنت وسیلة تثقیفیة مثالیة لتوسیع الثقافة العامة والحصول على أكبر قدر ممكن 

بع حاجاتھم للمعرفة شمن المعارف في شتى المجاالت، لذلك فالطلبة یجدون فیھا ما ی

جة األولى، وبھذا فاالنترنت تخلق ثقافة جدیدة للطالب وذلك من خالل غرس ثقافة ربالد

كل كبیر في إنجاز البحوث شیة أو فكریة، فھي تساعدھم بجدیدة سواء كانت معرف

ل من مصادر المعلومات باإلضافة إلى المكتبات ئھا على كم ھائرا الحتواظاسیة نرالد

   .المعرفیة التي تحققھا ھذه الوسیلة تواالشباعااالفتراضیة ء ومن المالحظ أیضا 

ضح أن االنترنت تكسب یت )20(قم رفمن خالل البیانات الواردة في جدول الملحق 

من إجابات المبحوثین، وھي ) %91,11-41(یة تمثل ئالطالب ثقافة جدیدة بنسبة إحصا

افة جدیدة فتتمثل نسبتھم قبة الطلبة الذین ال تكسبھم االنترنت ثسنسبة كبیرة جدا ، أما ن

)04 -8,88%.(  

مثل بالدرجة تت لالنترنتتخدامھ سفالثقافة الجدیدة التي یكتسبھا الطالب أثناء ا   

من إجابات  )%35,55-16(یة ئعرف على ثقافة العالم اآلخر بنسبة إحصااألولى في الت

                                                             
سلسلة (الشباب العربي ورؤى المستقبل، ): وأخ...(بي ورؤى المستقبل، في عزة شرارة بیضوناھد عزالدین، الشباب العرن -  1

  .32، ص2006، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، )48كتب المستقبل العربي 
  .20، ص1971محمد لبیب النجیحي، األسس االجتماعیة في التربیة، القاھرة، مكتبة األنجلو، مصریة،  -  2
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، أما الثقافة )%20-09(بة سالمبحوثین، وتحتل الثقافة المعرفیة العلمیة المرتبة الثانیة بن

، ونجد ھناك توافق في النسب ما بین الثقافة الدینیة، )%17,77- 08(االجتماعیة تمثل 

یلة ئ، وبنسبة ض)%11,11-05(التواصلیة والثقافة السیاسیة بنسبة تقدر  افة الفكریةالثق

- 01( ، وفي المرتبة األخیرة الثقافة األدبیة)%4,44-02(افة اإلعالمیة قجدا الث

2,22%(  

  الطالب شثیر االنترنت على نمط عیتأ -

تأثر  ، أن أغلبیة الطلبة لم)21(ل ملحق الجدول رقم الحظ من خالمما ھو م

وھذا راجع إلى أن الشباب  )%82,22-37(االنترنت على نمط عیشھم في البیت بنسبة 

تھ االجتماعیة التي یمكن اعتبارھا بأنھا عملیة جد مھمة في حیاة ئالجامعي متأثر بتنش

لیة عمالفرد ولھا وظیفة ھامة تتمثل في صقل الثقافة وتركیبھا لشخصیة الفرد، فھي بذلك 

اب الفرد سبیة، تستند على التفاعل االجتماعي، وغرضھا األساسي إكتعلم وتعلیم وتر

سلوكیات ومعاییر واتجاھات تتناسب مع األدوار االجتماعیة المحددة لھ داخل جماعتھ 

  . والتوافق معھا

   ).%17,77-08(ھم فنسبتھم تمثل شوالطلبة الذین أثرت االنترنت على نمط عی   

بھا وینفعھا، ساعیة وناضجة قادرة على اختیار ما یناة وئوھذا ما یدل على أن الطلبة ف

  ة االجتماعیة للفرد بحیث تخلق لدیھ مناعة ضد شئوبذلك نجد أن االنترنت یساھم في التن

   .التأثر باالنترنت

الطالب داخل البیت من خالل قلة التواصل مع  شفاالنترنت قد تأثر على نمط عی

لفرد یخصص وقتا محدودا للتواصل مع األھل، تخدام االنترنت تجعل اساألھل، فكثرة ا

ییر وقت الدخول إلى المنزل، إھمال بعض المھام المنزلیة، التأثیر على غكما نجد ت

ییر طریقة التصرف مع غ، تشالدراسة، أما الجانب اإلیجابي فتمثل في تطویر نمط العی

   .األھل، اإلطالع على أخبار ومعارف جدیدة تساعد في الحوار األسري

  :لبالطا كاس وسلوبي طریقة لفت نترنییر االغت -

على الشباب في مدى تأثیرھا على التقالید والعادات  سإن فعالیة االنترنت تنعك   
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یل، فمحتویات الشبكة وخدماتھا تنقل أنماط حیاة جدیدة جوالقیم المتوارثة من جیل إلى 

  .شبابفي عادات وسلوك ال سوقیما وتقالید غریبة، وھذه بدورھا تنعك

من إجابات المبحوثین أن  )22( من المالحظ من خالل ملحق الجدول رقم   

- 41(یة تمثل ئثر في طریقة لباس وسلوك الطالب بنسبة إحصاؤاالنترنت ال ت

فنجد الطلبة ال . ة اجتماعیةئوھذا ما یدل على أن الشباب الجامعي یمتلك تنش) 91,11%

ییر الذي یتنافى مع تنشنتھم، ولدیھم غذلك التقھ ال تسمع بالوأخ، یتأثرون بثقافة غیرھم

   .معمبادئ، إضافة إلى المحافظة على العادات والتقالید الساندة في المجت

- 04(أما نسبة الطلبة الذین غیرت االنترنت في طریقة لباسھم وسلوكھم تمثل نسبتم

اب ل اكتسال، وھذا راجع إلى أن الشباب یحب التفییر والتجدید وذلك من خ)8,88%

أفكار جدیدة وطرق عصریة في اللباس وحتى التعامل، وھذا لمواكبة العصر من 

تطورات حدیثة وما یعرض من برامج وحصر عبر االنترنت لیتم التطلع على آخر 

   .صیحات الموضة

   :افیة واالجتماعیةقفي االنترنت مع القیم الث ضتوافق ما یعر -

یوھات نجده قد یتعارض وفق القیم إن ما یعرض عبر شبكة االنترنت من صور وفید

ري، وفي بعض األحیان ال ئعیة والدینیة المرتبطة بالمجتر الجزاماالثقافیة واالجت

من المبادئ والقواعد التي توجھ  عةمجمویم في أي مجتمع تعتر قیتعارض معھا، فال

   .التفاعل داخل

  .1یسي ثقافة أي مجتمعئالمجتمع وتضبط سلوكیاتھ، وھي عنصر ر

م في كل بیت ئوالقا معذات السیاق، یمكننا القول بأن نظام القیم الساند في كل مجتوفي 

  2.وعند كل شخص ھو محرك لسلوك اإلنسان

إن أغلبیة الطلبة یجدون أن ما یعرض في االنترنت ال یتوافق مع قیمنا الثقافیة    

ل دوالجأنظر ملحق  )%82,22-37(یة ئب إحصاببس معواالجتماعیة والدینیة في المجت

، وذلك بسبب أن ما یعرض عبر الشبكة العنكبوتیة ما ھو إال ثقافة غربیة )23(رقم 
                                                             

  .51- 50ص -، ص1978أحمد رشتى، األسس العلمیة لنظریات اإلعالم، القاھرة، دار الفكر العربي،  جیھان -  1
2
  .27، ص2006المعجم اإلعالمي، ب ط، عمان، دار أسامة المشرق العربي، : محمد جمال الفار -  
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ل الشبكة، ومنھا ما یتعارض مع القیم الثقافیة واالجتماعیة الساندة في المسوقة من خ

من إجابات المبحوثین، وبعضھا األخر ھي  )%33,33-15(بـقدرت ة المجتر بنسب

   .عن قیمنا الدینیةوبعیدة لحیاء مواقع مخلة با
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  :خالصة

تكنولوجیا االنترنت قد بلغت درجة متقدمة من التطور فبرز الجیل الثاني ن أبما 

لھ ئاالنترنت الذي قلب الكثیر من المفاھیم وآتاح عدد الخدمات من خالل وسا من

مقدمتھا مواقع الشبكات االجتماعیة عبر االنترنت، والتي تحولت  فيتأتي  المتنوعة التي

ل تفاعل عدد كبیر من الالنشاطات التقلیدیة الماضیة من خمختلف لى بدیل عن إ

ألشخاص یقضون وقتا كبیرا مع اآلخرین یبادلونھم نفس االھتمام ا المستخدمین فأصبح

  .الفضاء ویشاركونھم نفس
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  :نتائج الدراسة

ھ التؤل الدراسة، وفي نھایة أي بحث علمي یعود الباحث إلى فرضیاتھ وتساالمن خ

ج التي توصل إلیھا في ئكي یعرف إلى أي مدى كانت صادقة، وذلك على ضوء النتا

   .بحثھ

وألن الدراسة كانت تحتاج إلى تفكیك الظاھرة في الواقع، فلقد جاءت اإلجابة على 

شرات ؤلة المطروحة من خالل إعادة تركیب الظاھرة وفق كل المعطیات والمئاألس

بعد التأثیري لھا، وعلیھ فإننا بحاجة إلى تأویل وقراءة واألنساق الخفیة التي یحملھا ال

   .شرات الظاھرة المدروسةؤقة الترابطیة بین مختلف مالج من خالل إبراز العئالنتا

   :ل المركزي والذي جاء كاآلتيتساؤلقد تطلبت مرحلة اإلجابة على ال

 - ة مستغانمجامع - ما مدى تأثیر االنترنت على ثقافة الشباب الجامعي الجزانري -

لھا البحث الالین إثنین فرعیین محاولین من خؤال المركزي إلى طرح سؤتفكیك ھذا الس

راسة دج العامة للئشراتھا، وعلى ضوءھا كانت النتاؤوالكشف عن أبعاد الظاھرة وم

   :كاآلتي

لقد تبین من خالل عرض الخلفیة النظریة واألدبیات المتعلقة بالموضوع تأثیر 

ري مدى التوافق بین ما جاء في النظري ئقافة الشباب الجامعي الجزااالنترنت على ث

والتطبیق إلى حد من خالل االستخدامات المتنوعة لشبكة االنترنت وقدرة ھذه األخیرة 

  على تثقیف الشباب 

لب علیھم السن ما بین غویتبین من خالل الخلفیة االجتماعیة للمبحوثین أن معظمھم ی

، أنظر الملحق وذلك اعتبارا )02(ح ذلك حسب الجدول رقم سنة كما یتض 24إلى  22

ل ھذه الفنة على األھمیة ھذه الشریحة أو الفنة العمریة في المجتمع ویتبین بذلك مدى إقب

   .تخدام االنترنتسا

یستخدمون االنترنت منذ  )ذكورا وإناثا(كما توصلت الدراسة إلى أن الشباب الجامعي 

اجع ر، أنظر الملحق، وھذا )05(یتضح في الجدول رقم سنوات وذلك ما  05سنة إلى 
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تثمارھا في سل األخرى ونظرا لتأخر ائإلى حداثة ھذه الوسیلة مقارنة بباقي الوسا

   .ر مقارنة مع باقي المجتمعاتئالجزا

 مافت الدراسة أن الشباب الجامعي یفضل االرتباط باالنترنت من المنزل، وھو شوك

ریة بتوفیر ئوھذا یعود إلى مدى وعي األسر الجزا ،)06(یتضح حسب الجدول رقم 

ص التي تتوفر علیھا ھذه الوسیلة ئاالنترنت في البیت خاصة مع الخدمات والخصا

   .الرقمیة ومدى تلبیتھا لرغبات الشباب واحتیاجاتھم المعرفیة الفكریة

جدول بینھ الیوأظھرت الدراسة أن الشباب الجامعي یستخدم االنترنت أحیانا وھو ما 

، وبھذا یتبین لنا بأنھ ال یوجد إدمان مفرط في استخدام الشبكة والطلبة لھم )07(رقم 

ل عدد الساعات الأولویات أو سلم قیمي تنظیمي یتم إتباعھ ویتجلى ذلك من خ

المخصصة للدخول في عالم االنترنت التي تتمثل في مدة ساعتان یومیا، حسب ما جاء 

ي ھذا ما یفسر محاولة الطلبة التوفیق ما بین وقت ، وبالتال)08(في الجدول رقم 

   .ول إلى فضاء االنترنتدخالدراسة ووقت ال

كما اتضح من خالل الدراسة أن أغلبیة الشباب الجامعي یستعمل مزیج من الدارجة 

، وھذا ما یدل على أن االنترنت قد )19(واللغة الفرنسیة وھذه ما یبینھ الجدول رقم 

الطلبة والتي أصبحت متداولة بینھم على مواقع االنترنت  خلقت لغة جدیدة لدى

والمدونات وغرف المحادثات وكذا البرید االلكتروني، بحیث تعتبر ھذه اللغة الجدیدة 

   .ید للثقافة الشبابیة والمرآة العاكسة لواقع الشباب واھتماماتھمدبمثابة الوجھ الج

الجامعي یستخدمون االنترنت في بیة الشباب لونجد أن الدراسة قد خلصت إلى أن أغ

یة ھي األكثر تناسبا ئ، فالفترة المسا)09(یة وھذه ما یوضحھ الجدول رقم ئالفترة المسا

مع ظروف الطلبة، فما ھو ممیز في شبكة االنترنت أنھا ال تشترط في استخدامھا 

مع اختیار وقت محدد، فھي بوابة مفتوحة لخدمة المستخدم ونتیجة لذلك نجدھا تتوافق 

   .مات الطلبةمااختیارات ورغبات واھت

، أن أغلبیة المبحوثین من الطلبة )11(ل الجدول رقم الوما ھو ظاھر من خ

ردھم وھذا إن دل على شيء إنما یدل على أن االنترنت قد مفیتصفحون االنترنت ب
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عززت خصوصیة الطالب وجعلت منھ كفرد منعزل عن العانلة واألصدقاء أثناء 

   .نترنتألتخدامھ لسا

نترنت الاستخدامھم ل ءأما فیما تعلق بالصعوبات التي یواجھھا الشباب الجامعي أثنا

، ولكن )14(االتصال باالنترنت حسب الجدول رقم  ءلب علیھا بطغنجدھا متعددة ولكن ی

أغلبیة المبحوثین ال یواجھون صعوبات في االستخدام وذلك راجع إلى تأقلم الشباب وفق 

كنولوجیة التي أتاحت لھ مختلف الخدمات وبأسھل الطرق وعلى اعتبار ھذه الوسیلة الت

لب على مختلف غویتكتشاف أن الشباب في ھذه المرحلة یتطلع لكل ما ھو جدید ویحب اال

   .ق التي تحول دون تقدمھ وتطورهئالعوا

ل ما سبق تقدیمھ من نتانج یتضح بأن استخدام االنترنت قد أثر على الوعلیھ، ومن خ

نترنت البة الجامعین في شتى المجاالت، من بینھا تلك المتعلقة باالستخدام الفردي لالطل

تماعیة وابتعاد الطالب عن الفضاء األسري وتقلیص جة االلمما یساھم في تعزیز العز

قة األسریة، لیصبح الطالب الجامعي سھل التأثر بتكنولوجیة اإلعالم واالتصال الالع

اللھا السلبیة على الشباب بصفة عامة والمجتمع بصفة دیثة التي أضحت تلقي بظحال

   .ةخاص

كما نجد أن االنترنت قد أثرت على لغة الشباب الجامعي بنسبة معتبرة، فھي منذ 

الء الشباب مما یجعلھم یتمردون على النظام ؤظھورھا خلقت ثقافة ولغة موازیة لدى ھ

قیمھ ال ىعل سي مما ینعكرئاالجتماعي ویخترقون الثوابت اللغویة للمجتمع الجزا

   .اقھ الثقافیةساالجتماعیة والثقافیة وبالتالي على أن

 وبینت الدراسة أن أغلبیة المبحوثین یقبلون على زیارة موقع التواصل االجتماعي

"facebook"  فھذا الموقع االجتماعي الذي خلق )13(قم روھذا ما یوضحھ الجدول ،

ب وذلك من خالل الفضاء االتصالي الذي یوفره ثقافة تفاعلیة تواصلیة ما بین الشبا

للطالب والذي نجده یخلق لھ عالقات جدیدة تساعده في التعرف على ثقافات جدیدة 

   .وعادات وسلوكات تختلف من عالم آلخر

دة الشباب الجامعي من خالل تزویده ئوبالتالي نجد أن االنترنت یساھم في فا
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، وذلك لما توفره االنترنت من )15(ل رقم بمعلومات متنوعة وھذا ما أوضحھ الجدو

غبات واحتیاجات رإمكانات فیما یخص المعرفة والبحث العلمي وھذا ما یتوافق مع 

   .الطلبة الجامعیین الذین ھم بحاجة إلى المعلومات الجدیدة والمتمیزة

أما فیما تعلق بالبرید االلكتووني الذي یعتبر كوسیلة سھلة وسریعة االتصال تتیح 

اعد الطلبة في سمستخدم إرسال واستقبال مختلف الرسانل االلكترونیة ء فھي بذلك تلل

، وعلیھ )16(تبادل المعلومات التي تفیدھم في دراستھم وھذا ما أوضحھ الجدول رقم 

ما عما یفیدھا في المجال العلمي المعرفي بالدرجة األولى، ئة تبحث دائیتضح بأن ھذه الف

ل الدردشة مع الالطلبة یتناولون المواضیع االجتماعیة من خوكعامل آخر یتمثل في أن 

، وكذا المواضیع الثقافیة التي تشكل عامال أساسیا )17(غیرھم وھذا حسب الجدول رقم 

وھذا یدل على أن الطلبة الجامعیین من سلم اھتماماتھم المواضیع التي لھا  ،في التحاور

بالحیاة الیومیة واالجتماعیة وحتى الثقافیة قة بالمجتمع والثقافة خاصة تلك المتعلقة الع

   .التي تعبر عن مستوى الطالب

كما أظھرت الدراسة أن الشباب الجامعي یفضل استخدام المواقع ذات المحتوى 

، وعلیھ فالطلبة یفضلون المواقع )18(لمي والثقافي وھو ما یوضحھ الجدول رقم عال

د من ثقافتھم وتحصیلھم العلمي خاصة وأن االلكترونیة التي تفیدھم معرفیا وعلمیا وتزی

ما ئفي حیاة الطالب الجامعي الذي یبحث دا ھمالكتروني م ءاالنترنت قد أصبحت فضا

   .عما ھو جدید في الدراسات واألبحاث العلمیة

أما من ناحیة االنتماء الجغرافيء فأغلبیة الشباب الجامعي یفضل المواقع الدولیة بالدرجة 

، وذلك نظرا لقدرة الشبكة العنكبوتیة على تغطیة )18(بینھ الجدول رقم األولى وھذا ما ی

بالمحتویات العالمیة الدولیة التي  كل من األحداث وعلیھ یحاول الطالب االحتكائھا كم

   .ترتبط بالمجتمعات األكثر حضورا وإنتاجیة للمادة اإلعالمیة على الشبكة

یع الثقافة العامة والحصول على أكبر سلتوكما نجد أن االنترنت وسیلة تثقیفیة مثالیة 

قدر ممكن من المعارف، لذلك فالطلبة یجدون فیھا ما یشبع حاجاتھم للمعرفة، بحیث 

، أن االنترنت تكسب الطالب ثقافة جدیدة تتمثل في )20(یتبین من خالل الجدول رقم 
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 معيشباب الجاالتعرف على ثقافة العالم اآلخر وبالتالي خلق ثقافة معرفیة علمیة، فال

مي، لیتطلع إلى معرفة العالم اآلخر بحكم التطور التكنولوجي واالجتماعي والفكري والع

بحیث نجده أول من یكتشف ھذه التكنولوجیة ویحاول أن یتعرف على محتویاتھا وطرق 

ثر ؤوفي سیاق متصل، أوضحت الدراسة أن أغلبیة الشباب الجامعي لم ی استخدامھا

وھذا راجع إلى أن ، )21(عیشھم في البیت وذلك حسب الجدول رقم االنترنت على نمط 

تھم االجتماعیة التي تمثل لھم عامل أساسي أقوى من أي اعتبار ئالطلبة متأثرین بتنش

ثر حتى على ؤة واعیة وناضجة قادرة عنى اختیار ما یناسبھا، وال تئآخر، وبالتالي ھي ف

   ).22(یبینھ الجدول رقم طریقة لباسھم وسلوكھم مع اآلخرین وھذا ما 

كما نجد أیضا أن الدراسة أظھرت أن أغلبیة المبحوثین یرون أن ما یعرض عبر 

دة في ئاالنترنت من مواقع وصور ال یتوافق مع قیمنا الثقافیة واالجتماعیة والدینیة السا

، ویرجعون السبب في ذلك إلى أن ما یعرض )23(وذلك حسب الجدول رقم  ،المجتمع

   .ربیةغیق للثقافة الوكة ما ھو إال تسعبر الشب

افة الشباب الجامعي من قومما سبق عرضھ یتضح لنا بأن االنترنت قد أثرت على ث

  خالل إكسابھ ثقافة جدیدة تتمثل في التعرف على ثقافة العالم اآلخر، وكذا الثقافة المعرفیة 

 .الفكریة
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  :خالصة عامة

ة وأحدثت تغیرات عمیقة في مختلف جوانب إن الوسیلة الرقمیة فتحت آفاق جدید  

الحیاة اإلنسانیة الثقافیة والفكریة واالجتماعیة كما أثرت بشكل كبیر على كافة أنماط 

االتصال األساي والجوھر التي حاولت ھذه الدراسةالتعرف علیھ خاصة في مدى تأثیر 

خدامات الطلبة األنترنت على ثقافة الشباب الجامعي الجزائري، وكذا التعرف على است

لالنترنت وھذا طبیعیا في حدود متطلبات إشكالیة البحث ووصلنا إلى خاتمة مفادھا أن 

تأثیر االنترنت على ثقافة الشباب ال یكمن في الشباب الجامعي فحسب وإنما إلى جمیع 

  :فئات المجتمع ومن ھذا المنطلق فإنھ من المفید التأكید على ما یلي

رسمیة وغیر الرسمیة مثل األسرة والمدرسة وحدى النوادي یجب على المؤسسات ال -1

الثقافیة واالجتماعیة المختلفة أن تلعب دورھا على أحسن وجھ أكثر من ذي قبل 

باعتبارھا المؤسسات األولى للتنشئة االجتماعیة قبل االنترنت، وھي المسؤولة األولى 

  .على تكوین االتجاھات والسلوكیات والقیم والمعتقدات

ضرورة نوعیة الطلبة على حسن استخدام االنترنت في رفع مستواھم العلمي  -2

والثقافي والتربوي والتحصیل العلمي والتأھیل الوظیفي بصورة مبكرة في برامج علمیة 

  .تطبیقیة إلبراز الفائدة الحقیقیة من استخدام االنترنت

طلبة بصفة خاصة تنظیم دورات تنظیمیة في توعیة وتأھیل الشباب بصفة عامة وال -3

على حسن استخدام االنترنت واستثمار الفوائد العلمیة والثقافیة واالجتماعیة والدینیة من 

  .خالل مواقع االنترنت المتنوعة النافعة

  االھتمام بثقافة الشباب الجامعي وذلك من خالل التخصیص   -4

لوماتي عربي تشجیع المشاركة اإلیجابیة في االنترنت عن طریق إنشاء محتوى مع -5

یخدم الشباب والطلبة مما یجعلھم یستغنون عن االستخدام السلبي لالنترنت التي تھدم 

  .كیانھم وقیمھم

توفیر مختصین في الجامعات لتوجیھ الطلبة وتأطیرھم بھدف االستخدام اإلیجابي  -6

  .لالنترنت

لبحثیة على سسات العلمیة واألكادیمیة واؤریة ومختلف المئتوفیر الجامعات الجزا -7
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   .نشر بحوثھا ودراساتھا في مواقع یستطیع الطالبة الشباب لالطالع علیھا

ج المتوصل إلیھا في ھذا البحث، فإننا ال نزعم أن الباب قد ئولھذا فمھما تكن النتا

خاصة وأن ھذا الموضوع ال یزال قید اھتمام الكثیر من الباحثین  ،ینسسد في وجھ الدار

   .ثل مجاال ھاما وأساسیا في المجتمعخاصة وأن االنترنت تم
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