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شكر وتقدیر

,,,شكر وتقدیر,,,
"ال یشكر اهللایشكر الناس المن ": مصداقا لقوله صلى اهللا علیه و سلم 

أتقدم بالشكر الجزیل و العرفان بالجمیل و االحترام و التقدیر لمن غمرني بالفضل و اختصني 
العربي ": واألبالدكتور ،أطروحة الدكتورةبالنصح و تفضل علي بقبول اإلشراف على 

.فقد كان قبس الضیاء في عتمة البحربوعمامة 

الذي كان نعم ، حمديكما أشكر مجموعة كبیرة من األساتذة بدایة بالدكتور محمد الفاتح
الناصح األمین و نعم األخ الوقور الحلیم و الذي أفاض علي بعلمه و شملني بفضله و سماحته 

ذخر أي جهد و لم یبخل الثقة و غرس في نفسي قوة العزیمة و لم یو سعة صدره، و منحني 
.علي بشيء من وقته الثمین

أحمد فالق،.د:ذة اتبتوجیهاتهم الرشیدة كل من األساألطروحةإلى من تقاسموا معي أعباء 
( غوثي عطاء اهللا .د، سي بوزیان صابرینةولد.دبورزامة في المساعدة اإلحصائیة، داود .د

، )في الترجمة



، والدتي الغالیة العزیزة حفظها من تستحق لقب الدكتوراه قبلي بنضالها، إلى دعمي وسنديإلى
.اهللا و رعاها

.الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة و صبر ، إلى والدي رحمة اهللا علیهلىإ

عبد اهللا:إلى الصادق الصدوق.إیمان ، وحید، فاطمة الزهرة ، مهدي:إلى إخوتي حفظهم اهللا 
.، إلى الغالیة دعاء،،،نور الدین بوزیان رفیقي الغالي والي،

جمانة إلى التي لم ترى النور بعد

.إلیكم جمیعا أهدي ثمرة جهدي
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ملخص الدراسة :

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على األهمیة التي تحظى بها مواقع التواصل االجتماعي في 
الفیس بوك ( الحیاة الیومیة للشباب، كما تسعى إلى رصد آثار استخدام الشبكات االجتماعیة 

على الهویة الثقافیة من خالل التعرف على واقع اللغة العربیة والدین اإلسالمي ) بالخصوص
عبر الفضاء االلكتروني، ومن ثم الوصول إلى مجموعة من الحلول العملیة التي تهدف إلى 

.الحفاظ على هویتنا الثقافیة العربیة اإلسالمیة في زمن العولمة

ما أثر استخدام موقع التواصل : ام التاليالتساؤل العوقد حاولت الدراسة اإلجابة على 
االجتماعي الفیس بوك على الهویة الثقافیة للشباب الجامعي؟

: من النتائج أبرزهاوقد توصل الباحث في األخیر إلى مجموعة 

بینت الدراسة اإلمبریقیة أن أغلبیة الطلبة الجامعیون یستخدمون مزیج من اللهجات المحلیة -
).%57.30(ضافة إلى اللغات األجنبیة أثناء تفاعلهم في الموقع بنسبةوالعربیة الفصحى، إ

أظهرت بیانات الدراسة المیدانیة أن أغلبیة أفراد العینة یقبلون على استخدام االختصارات -
أثناء الدردشة، كما یمیلون إلى تعویض حروف اللغة العربیة باألرقام، إضافة إلى الدردشة بلغة 

.التینیة ما ساهم في ظهور لغة جدیدة وقاموس لغوي شبابي جدیدعربیة لكن بحروف 

یعترفون بتفشي ظاهرة تهنئة األقارب عبر الموقع في ) %44.07(بینت الدراسة أن ما نسبته-
مختلف المناسبات واألعیاد، بما یوحي بإمكانیة حدوث قطیعة الرحم، وٕاضعاف نسیج العالقات 

.االجتماعیة

ل الدراسة التطبیقیة أن موقع الفیس بوك یسهم في غرس مجموعة من كما برز لنا من خال-
القیم الدینیة كاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التواضع، العمل التطوعي، والمحافظة على 

.نظافة المحیط

.الثقافة/ الهویة/ مواقع التواصل االجتماعي/أثر: الكلمات المفتاحیة
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Cette étude vise à déterminer l’importance des réseaux sociaux dans la vie
quotidienne des jeunes, elle vise aussi à cerner les impacts de l’usage des
réseaux sociaux (Facebook en particulier) sur l’identité culturelle à travers
l’identification de la réalité de la langue arabe et de la religion islamique sur le
cyberespace, ce qui permettra d’établir après un ensemble de solutions
pragmatiques qui visent à conserver notre identité culturelle arabe et musulmane
à l’ère de la mondialisation.

Notre étude essaye d’apporter une réponse à la question suivante :

Quel est l’impact de l’usage du réseau social Facebook sur l’identité
culturelle des jeunes universitaires ?

Enfin le chercheur a pu atteindre un ensemble de résultats dont les plus
marquants sont les suivants :

 L’étude empirique a montré que la plupart des interrogés utilisaient un
mélange de dialecte local et d’arabe classique en plus des langues
étrangères lors de leurs interactions via le site (57.30%)

 Les données collectées ont montré que la plupart des éléments de
l’échantillon utilisaient les abréviations lors du chat,  et qu’ils avaient
tendance à substituer les lettres arabes par les chiffres en plus de chatter
en utilisant la langue arabe mais en s’exprimant avec des lettres latines, la
conclusion et que tout cela a contribué à l’émergence d’un nouveau
langage et d’un dictionnaire nouveau propre aux jeunes.

 L’étude a montré que 44.07% reconnaissaient que féliciter les proches à
travers Facebook est devenu un phénomène répandu ce qui dénote de la
possibilité d’une coupure des liens de sang et un affaiblissement du tissu
des relations sociales

 L’étude de terrain nous a montré que le site Facebook contribuait à planter
un ensemble de valeurs religieuses comme : la commande de la vertu et la
prévention du vice, la modestie, le bénévolat, la conservation de la
propreté de l’environnement .

Les mots clés: Impact/réseaux sociaux/ identité/ culture.



Abstract

5

 Abstract

This study seeks to identify the paramount importance of social networking sites

on the daily lives of young people.  It also aims at monitoring the effects of the

use of social networks (Facebook in particular) on cultural identity by

recognizing the reality of the Arabic language and the Islamic religion through

cyberspace. More importantly, the research attempts to find solutions so as to

preserve the Arab and Islamic cultural identity in the era of globalization.

The study tries to answer the following general question: What is the effect of

using the social networking site “Facebook” on the cultural identity of the young

university learners? The main important findings are:

 The empirical study showed that the majority of university students (57.30%)

employ a mixture of local and classical Arabic dialects, in addition to foreign

languages during their interaction on the site.

 Interestingly, it was shown that the majority of respondents accept the use of

short forms while chatting, it also tends to compensate for Arabic letters bythe

use of numbers. Moreover, chatting in Arabic through the use of Latin letters

contributed to the emergence of a new language dictionary related to the new

generation of the youth.

 The study showed that the rate of (44.07%) admitted the spread of a

phenomenon of congratulating people during feasts and which hinders family

ties and social relationships.

 Interestingly enough, facebook encourages people to instil a set of religious

values such as ordering the Promotion of Virtue and Prevention of Vice,

humility, volunteer work, and to maintain the cleanliness of the

environment.

Key words : Impact/social network sites/ Identity/ Culture
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مقدمة الدراسة.

أصبح العالم الیوم مع التطور السریع في مجال تكنولوجیا المعلومات یعیش عصرا جدیدا یسمى 
، أحدثت فیه شبكة االنترنیت ثورة في عالم االتصاالت وأصبح العالم قریة "المعلوماتیة" بعصر

مفتوحة أمام الجمیع للحصول على المعلومات وتبادل الثقافات، مع حاجة األفراد إلى التغییر 
مواكبة كل ماهو جدید من عالم االنترنیت، فجیل األمس كان یستمد معطیات ثقافته من إرث و 

فسرعان ما بدأت اجتماعي ودیني وأخالقي مرتبط بحدود المجتمع الذي یعیش فیه، أما الیوم 
.مواقع التواصل االجتماعيمع ظهورخاصة ، هذه الحدود تتالشى

العدید من المخاوف وٕاثارة وجیا اإلعالم واالتصالمجال تكنولفيالتطورات الحاصلةوطرحت
الكثیر من الجدل حول مخاطرها الثقافیة واالجتماعیة الناتجة عن مضامین هذه الوسائط القادمة 
إلینا في شكل برامج وحصص وألعاب ومواد مصورة ومسموعة مستوردة، والتي قد یكون لها 

افنا السائدة داخل المجتمع المتوارثة من جیل إلى أعر و تأثیر سلبي على قیمنا وعاداتنا وتقالیدنا
.جیل

ثقافتنا تتنافى مع تنقل أنماط حیاة جدیدة وقیما وتقالید خاصة الثقافیة منهافمحتویات الشبكة
في عادات وسلوكیات الشباب، واألمثلة عن ذلك كثیرة منها التذوق تتجلىقد المحلیة،

الجیل في محاولة صریحة من هذا لخ، ا..الموسیقي والفني، وتقلیدات الشعر والمالبس الغربیة
في التحرر من التمرد على القیم الموروثة إلثبات قدراته واستقاللیته ورغبته إلىالجدید الرقمي

..مختلف المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیةقیود وسیطرة األسرة و 

هذا وقد انتشرت مواقع التواصل االجتماعي انتشارا ملحوظا في اآلونة األخیرة بین أوساط 
الشباب في مختلف أنحاء العالم والتي تعد أداة للتواصل الثقافي بین األفراد، حیث أن هذه 

ح الثقافات ما قد یترك أثرا في ثقافتهم المواقع تقدم العدید من الموضوعات التي تساعد على تالق
وأنماط معیشتهم وأسلوب حیاتهم ، حیث رافق هذا االنتشار الكثیر من القیم الثقافیة والفكریة 

.واالجتماعیة



مقـــــدمة الدراسة

[ب]

خاصة ( أصبحت هذه المواقع وسیلة هامة للعولمة الثقافیة بما تحمله من محتویات ثقافیةكما
ما جعل المجتمعات العربیة عموما والمجتمع الجزائري بالخصوص ) في الجانب المادي منها

الثقافات والعادات والتقالید هذه، مما أدى إلى امتزاجكل الثقافاتیعیش في عالم مفتوح على 
.ما یعرف بحوار الحضارات بین الشعوبفي إطار 

وتكتسي وسائل االتصال الحدیثة في حیاة الشباب أهمیة كبیرة، وتتصدر دائرة اهتماماتهم 
ولعلنا نجد وغیرها،المركزیة التي تشغل حیاتهم الیومیة كمصدر للمعرفة، فضاء للتسلیة والترفیه

في أوساط الشباب موقع الفیس من أبرز مواقع التواصل االجتماعي انتشارا واستخداما 
الذي حاز على اهتمام الكثیر من مستخدمي االنترنیت وأصبحت أرقام استخدامه ترتفع ،بوك

ستفادة االد الشباب لساعات في هذا الموقع لیس إال بغرض، وتواجبشكل الفت یوما بعد یوم
ء وغیرها من الخدمات، من خدماته وتطبیقاته المختلفة، كالدردشة، التواصل مع األساتذة والزمال

العربیزیة، ( وقد نتج عن هذا التواصل االفتراضي لغة جدیدة أطلق علیها بأسماء مختلفة منها
ابتعد فیها الشباب من خالل استخدامهم المتكرر لهذه اللغة عن ) الفرانكوآراب، األنجلو عربي

د تؤثر على هویتهم استخدامهم للغة العربیة الفصحى، بما یوحي بارتباطهم بلغة مستحدثة ق
.اللغویة التي تعد أهم مقومات الهویة الثقافیة لألمم

فالمالحظ أن  تواجد اللغة العربیة الیوم في الفضاء اإللكتروني أصبح عرضة لتزاحم األلسن 
قد یجعل اللغة العربیة في المستوى الثاني من األمر الذي واللهجات واللغات األجنبیة األخرى، 

األثر تقصيفي هذه الدراسة من خالل إثباته أو نفیه، وهذا ما سنسعى إلى التجسید اللغوي
الناجم عن هذا المزیج من العناصر اللغویة، إلى جانب الهویة الدینیة عبر مواقع التواصل 
االجتماعي المجسدة في تراجع الكثیر من القیم كصلة الرحم نتیجة تفكك العالقات االجتماعیة 

.م بالمسؤولیات الدینیة كأداء الصالة وترشید النفقاتوالتهاون في االلتزا
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كما یرى الكثیر أن هذه المواقع أصبحت فضاءات خصبة لنشر التطرف الدیني ومجاال مفتوحا 
، والكثیر من القیم التي ستكون لنشر أفكار الفتنة واالنحالل األخالقي وتعمیم اإلباحیة الجنسیة

المتمثل في الهویة الدینیة عبر شبكات التواصل موضع امتحان في شق الدراسة الثاني
.االجتماعي

تعتبر هذه الدراسة إحدى الجهود لرصد أثر استخدام موقع التواصل االجتماعي  الفیس  بوك و 
اللغویة والدینیة للشباب الجامعي، لتقییم حجم الفوائد واألضرار التي لحقت بهویتنا تینعلى الهوی

الثقافیة في زمن العولمة، وهذا من خالل ثالث جوانب متمایزة من حیث طریقة معالجتنا 
للموضوع، حیث اقتضت الضرورة أن یتم تقسیم البحث إلى ثمانیة فصول لإلجابة عن التساؤل 

.الرئیسي للدراسة 

لعرض اإلجراءات المنهجیة، ویتضمن ستة عناصر، بدایة تطرقنا الفصل األولوقد خصصنا 
فیها إلى تحدید مشكلة الدراسة، تساؤالتها وفروضها، ثم عرجنا إلى أسباب اختیار الموضوع، 
أهمیته وأهدافه، ثم قمنا بشرح المفاهیم المفتاحیة للدراسة، من حیث الجوانب اللغویة 

ثم اإلجرائیة، بعدها قمنا بتحدید الجوانب الثالثة للدراسة والمتعلقة بالجانب واالصطالحیة 
بتحدید نوع الدراسة والمنهج المتبع، إضافة إلى تحدید ، لنقوم بعدهاالبشري، الزماني والمكاني

دقیق لمجتمع البحث وعینة الدراسة وكیفیة الوصول إلى اختیارها، واألدوات المناسبة لجمع 
بعدها تطرقنا إلى أبرز الدراسات السابقة والمشابهة  التي تطرقت إلى .راسة المیدانیةبیانات الد

موضوعنا أو المست متغیرا منه، مع التعقیب على هذه الدراسات العربیة والغربیة وكیفیة 
االستفادة منها، وتناولنا أخیر المقاربات العلمیة التي سنستند إلیها في تحلیل نتائج الدراسة 

.ریقیةاإلمب

والذي یندرج ضمن اإلطار النظري ، خصصناه لمختلف القضایا الفصل الثاني من الدراسة
المتعلقة باإلعالم الجدید، وقد تطرقنا فیه إلى مجموعة من العناصر المتمثلة في تقدیم إشكالیة 

إلى خصائص اإلعالم الجدید وأنماطه المختلفة، ثم أعطینا مصطلح اإلعالم الجدید، ثم تطرقنا
.أوجه التشابه واالختالف بین اإلعالم التقلیدي والجدید
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[د]

تناولنا فیه موضوع الشباب، وركزنا في بدایة الفصل على تحدید أما الفصل الثالث من الدراسة
وسماته، بعدها تطرقنا إلى مفهوم الشباب واالهتمام العلمي لدراسته، ثم عرجنا إلى خصائصه 

احتیاجات الشباب ومشكالته الیومیة، لنختم الفصل بمظاهر التأثیر الثقافي لالنترنیت على 
.الشباب

خصصناه لتقییم هویتنا الثقافیة العربیة في زمن الفصل الرابع واألخیر من الجانب النظري،
ي الفكر العربي والغربي، ثم عرجنا العولمة، تطرقنا فیه بالتفصیل إلى مفاهیم مختلقة للثقافة ف

إلى سرد عناصر هویتنا الثقافیة العربیة اإلسالمیة، ثم ركزنا على الثقافة االلكترونیة الجدیدة 
في األخیر نظرة تقییمیة لواقع هویتنا ، لنعطي التي تسوق عبر شبكات التواصل االجتماعي

.لى تمهید وخالصةالثقافیة في زمن العولمة، علما أن كل فصل نظري احتوى ع

یندرج ضمن اإلطار التطبیقي، وتناولنا فیه خصائص مجتمع الفصل الخامس من الدراسة
البحث، كما قمنا بتحلیل عادات و أنماط استخدام الشباب الجامعي لموقع الفیس بوك ثم أعطى 

.الباحث النتائج الجزئیة للدراسة

استخدام الشباب الجامعي لموقع الفیس فقد ركزنا فیه على تحلیل دوافع أما الفصل السادس
بوك وكدا اإلشباعات المحققة من هذا االستخدام، بعدها عرضنا النتائج الجزئیة للفصل، مع 

).مدخل االستخدامات واإلشباعات( مناقشة هذه النتائج في ضوء المقاربة العلمیة المعتمدة

موقع الفیس بوك، تطرقنا فیه إلى خصصناه لواقع الهویة اللغویة في الفصل السابع من الدراسة
تحلیل مظاهر تأثیر موقع الفیس بوك على لغة الشباب المبحوثین، ومن ثم عرضنا النتائج 

.الجزئیة للفصل

إلى تحلیل مظاهر تأثیر الفیس بوك تطرقنا فیه الفصل الثامن واألخیر من الدراسة المیدانیة
بمناقشة نتائج ، لنقوم بعدهاائج الفصل األولیةعلى الهویة الدینیة للمبحوثین، ثم قمنا بعرض نت
بالتحقق من ثم قمنا، )نظریة اإلنماء الثقافي( الفصلین األخیرین وفق المقاربة العلمیة المعتمدة

عرض النتائج العامة للدراسة، لنصل في األخیر إلىفروض الدراسة، بهدف إثباتها أو نفیها، 



مقـــــدمة الدراسة

[ه]

من التوصیات التي تهدف إلى المحافظة على وعةلیتم صیاغة مجموخاتمة ملمة بالموضوع، 
.هویتنا الثقافیة في ظل التحدیات التكنولوجیة الراهنة
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اإلطار المنهجي للدراسة: الفصل األول.
الدراسة االستطالعیة : أوال.

إن إجراء الدراسة االستطالعیة یعد أمرا ضروریا في الكثیر من البحوث باعتبارها القاعدة 
المعرفة بالموضوع المدروس،فهي تحدد األساسیة للبحث المیداني، تعمل على تعمیق 

من خاللها یتم التعرف على مجتمع الدراسة و اإلطار العام التي تجرى فیه الدراسة المیدانیة
المیدانیة، وتحدید الطریقة المناسبة لجمع البیانات واختیار العینة ومحاولة اكتشاف 

.الصعوبات لتذلیلها

قا علمیا، قام الباحث بإجراء دراسة استطالعیة وفي إطار تحدید مشكلة الدراسة تحدیدا دقی
طالب في كل جامعة 40بمعدل ) طالب80(على مجموعة من الطلبة والمقدر عددها ب

ممن یستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بكثافة من الشباب الجامعي، هذا بهدف التعرف 
وقاتهم المفضلة في على مدى إقبالهم على استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وما هي أ

، وقد أفادتنا الدراسة االستطالعیة االستخدام،وأبرز تأثیرات االستخدام على هویتهم الثقافیة
.كثیرا من حیث تحدید محاور االستمارة و تحدید مفاهیم الدراسة وبناء اإلشكالیة

: نتائج الدراسة االستطالعیة

ي یستخدمون مواقع التواصل أظهرت النتائج أن نسبة كبیرة جدا من الشباب الجامع
االجتماعي خاصة الفیس بوك بشكل یومي، لما تتمیز به هذه المواقع من خصائص 

األساتذة،المشاركة في مختلف الصفحات الخاصة بالجامعة مما الدردشة، التواصل مع(
).یضمن لهم االطالع على آخر المستجدات واإلعالنات

 موقع الفیس بوك من أكثر المواقع االجتماعیة التي أظهرت نتائج الدراسة االستطالعیة أن
یفضلها أفراد العینة،حیث أجمعت العینة بدون استثناء على صدارة الموقع نظرا الحتوائه 
على خصائص فریدة مقارنة وغیره من المواقع، مما یجعله في المقدمة، وسنقف على هذه 

.هالممیزات بالتفصیل من خالل الدراسة في الشق النظري من
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 ،بینت الدراسة االستطالعیة أن لمواقع التواصل االجتماعي أثر كبیر على هویتهم الثقافیة
وقد أكد العدید منهم على عناصر عدیدة مثل القیم والسلوكیات، اللغة،الدین،كما أكدت العینة 
على سلبیات الشبكات االجتماعیة، نظرا لما تبثه محتویات هذه المواقع لبعض العادات 

لید التي تمس عصب هویتنا الثقافیة اإلسالمیة كعالقات الشباب غیر الشرعیة، حلول والتقا
لغات أجنبیة محل اللغة األم، وتدعیم بعض القیم السلبیة كقطیعة الرحم، التبذیر،السب 
والقذف عبر الموقع، كما أكد البعض منهم على قیم إیجابیة أخرى كالعمل التطوعي، 

تذة عبر الموقع وغیرها من القیم التي استفاد منها الباحث كثیرا واالحتكاك بالعلماء واألسا
.أثناء بناء محاور االستمارة النهائیة

 كما بینت الدراسة االستطالعیة أن أكثر الطلبة استخداما لمواقع التواصل االجتماعي هم
امعة جامعة مستغانم، حیث أسفرت الدراسة على تفوق طلبة األدب العربي واللغات مقارنة بج

وهران، بینما تساوت النسب في تخصص اإلعالم واالتصال، فأخذ الباحث عینته األولى من 
جامعة مستغانم من التخصصات األربع، وأضاف طلبة اإلعالم بكلیة العلوم اإلنسانیة 

.بجامعة وهران بسبب النسبة المرتفعة التي أحصیناها بهذا القسم أیضا
إشكالیة الدراسة: اثانی:

وسائلمنأتاحهبماذلك ،االتصالبعصر طلق على العصر الذي نعیشهیأصبح"
خاصة بظهور االنترنیت التي أحدثت ثورة في عالم االتصاالت ،حدیثةتكنولوجیةو اتصالیة

مجتمعاتب"االتصالصناعاتفيالمتقدمةالمجتمعاتعلىیطلقأصبحفوالمعلومات،
تكنولوجیاوأصبحتاألخرى،التقلیدیةالمجتمعاتمنغیرهاعنلهاتمیزا*"المعلومات
من ةاألخیر هحدثه هذتذلك بما ،1"تقدمهمظاهرمنومظهرالحاليالعصرسمةاالتصال

عدةأحدثمما،تغیرات فردیة واجتماعیة على مختلف األصعدة السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة
.والمعیشةالتفكیروأنماطاالجتماعيالبناءفيتحوالت
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منهائالكماتعرضأصبحت" الجدیداإلعالم"خاصةالجماهیرياالتصالفوسائل
فـأصبح األفراد یتفاعلون في هذه المجتمعات االفتراضیة التي ،مختلف المجاالتفيالمعلومات

عززت أنماط التواصل وسرعت من وتیرة التثاقف بین الشعوب، األمر الذي ساهم في انتشار 
تنوع النماذج جعل مفهوم الثقافة محل استقطاب بفعل ممارسات ورموز ثقافیة جدیدة،تصورات،

الثقافیة المطروحة، وما یزید من فعالیة هذه الثقافة المعولمة أن التبادل الثقافي الحالي هو تبادل 
وثة غیر متكافئ بین ثقافات متقدمة تملك إمكانیات واسعة وثقافات تقلیدیة ال تزال أدواتها المور 

هیمنة احتوائیة بل قد یكونیكون الحاصل غزوا واستتباعا ثقافیا، فقد تاریخیا هي ذاتها، وبهذا 
2.أكثر منها عملیة تثاقف أو تبادل ثقافي

ویتفق الباحثون المتتبعون لظاهرة العولمة أنها تفرز حالیا نموذجا ثقافیا جدیدا ینتشر في أنحاء 
للمجتمعات، ویستعمر العقول تدریجیا، ویساهم في إضعاف العالم، ویخترق الفضاءات الثقافیة

3.سلطة الدول على التحكم بما یقدم إلى شعوبها من سلع ومنتجات وأفكار

من أبرز مظاهر اإلعالم الجدید والتي أصبحت في اآلونة مواقع التواصل االجتماعيوتعد 
خاصةالوسائلهذهتبثهاالتيالمضامینوتطرح، **وقات الشبابوأتسیطر على فكر األخیرة

علىللحفاظجاهدةتسعىالتيالنامیةالبلدانفيخاصةعدةتساؤالتالثقافیةالمحتویات
كثافة اإلقبال و الغربیةالتلفزیونیةللقنواتالسریعاالنتشارظلفيالثقافیة،وهویتهاموروثاتها

عامة والمجتمع الجزائري من طرف الشباب العربي التكنولوجیا الحدیثة استخدامعلى 
وفي ظل ، االستخدامفيوترشیدعقلنةدونبالخصوص بعد تفتحه على الثقافات األخرى،

حیث ، التي تحولت من أیدیولوجیا الصراع إلى فلسفة التخدیر الثقافيالثقافة الدبلوماسیة الحدیثة
یعرفها من قبل شهدت السنوات األخیرة بروز مظاهر سلوكیة وممارسات ثقافیة جدیدة لم 

نحو االنسالخ عن القیم والعادات القدیمة والتمرد علیها هسلوكیاتتسیر الذي و الشباب الجزائري،
ویمكن مالحظة ذلك من خالل "من أجل اعتناق قیم وسلوكیات حدیثة تتالءم وعصر العولمة،

ما بنو كإذ أصبحوا مهووسین باللباس الغربي، وبنمط الحالقة والتحدث،تغییر مظهرهم،
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فهم یستمتعون بالموسیقى الغربیة ویواكبون كل ألنفسهم عالما على شاكلة العالم األوروبي،
في المظهر شخصیة المواطن العربي الشابعلىولم یقتصر هذا التغیر أخبار المشاهیر،

. 4"فقط، بل أصبح یؤمن بقدراته في التغییر والتمرد على كل القیود التقلیدیة التي تحد من حریته
تمثل تهدیدا للهویة أصبحتمواقع التواصل االجتماعيهل یمكن القول أنمن هذا المنطلق

ساهم " حیث؟تمنحه هویة رقمیة بدال من هویته األصلیةمادامت،؟الثقافیة العربیة اإلسالمیة
التحالف بین التقنیة والثقافة في تعمیق الهوة في ظل عجز االستراتیجیات الوقائیة التقلیدیة التي 

د آلیات المتابعة والتوجیه وقدرتها على استقطاب فئة الشباب الذي أضحت هویاتهم تفقبدأت 
جتماعي التي الثقافیة تبنى ضمن سیاقات عالمیة ال محدودة بفعل تأثیر شبكات التواصل اال

5".أعطتها دالالت جدیدة

وعلیه تشرف الهویة الذاتیة بصفة إرادیة على تنشئة نفسها من خالل التنقل عبر الفضاءات 
ودالالت متنوعة نتاج أنساق ثقافیة متباینة، معاني،الالرقمیة التي تكون مجاال لتبادل القیم،

.إلكترونیةیجعل الهویة الثقافیة عرضة لرهاناتقداألمر الذي

العالمیةالثقافیةالظروفتغیرنتیجةقد تأثركما یالحظ في اآلونة األخیرة أن مفهوم الهویة 
الیقینوزعزعةوالبلبلةالتیهمنحالةإلىالدافعةتكونقدوالتي،العالمفيتدورالتيالمحیطة

التكنولوجيالتطورصاحبفقد. الثقافیةللهویةمتجددامورداكانتالتيالعربیةللثقافةوالوالء
،القدیمةالثقافةمحاصرةإمكانیاتمعهاتحملجدیدة،ثقافةظهورالجماهیرياالتصاللوسائل

اعتبارهیمكنفیماساهمتالتي،الجدیدةااللكترونیةبالثقافة"ماكلوهانمارشال"وهو ماأسماه 
بكونهاالشخصیةبینوطیدةعالقةیوجدأنهأساسعلىالعربیة،الثقافیةالهویةتحدیدبأزمة
للشخصیةالرئیسيالشكلعنالمسئولةهيفالثقافةحضاریا،مصدراوالثقافةاجتماعیامظهرا

لهذا یواجه مفهوم الهویة الثقافیة رهانات حقیقیة خاصة في ظل التحدیات مجتمع،أيفي
الراهنة التي أضحى تأثیرها بارزا للعیان ولكل المجتمعات، حیث أبدت معظمها انشغالها 
وتخوفها من االنعكاسات السلبیة التي قد تنجر عن ذلك رغم اعترافها الصریح بأهمیة االنفتاح 
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األمر الذي یجعلها في الغالب في موقع المتأثر ال المؤثر الكونیة،الثقافي واإلعالمي في ظل
ان حقیقي ومطلب هخاصة بالنسبة للشباب الذي یمثل جیل الغد وتعتبر عالقته بالهویة الثقافیة ر 

6."استراتیجي في ظل الثورة الثقافیة اآلنیة

المفكرون،بالشغلقدالمجتمعاتتمیزالتيالثقافیةوالخصوصیةبالهویةالمساسولعل
ثورةوهوأاليقو عاملتأثیرتحتتبرزالیومولكنهاالنهضةبدایةمنذالقضیةتلكوبرزت

،     مواقع التواصل االجتماعي"منها الجدیدةاإلعالموسائلمنالكثیرأنتجتالتياالتصال
قیموبمتعددةمجاالتفيتوظیفهات مجاالتكثر ویومبعدیومامستخدمیهایزداد عددالتيو

األخیرةاآلونةفيحازكموقع"بوكالفیس"المواقعهذهأبرزومنألخرمجتمعمنمتفاوتة
،محتال الصدارة متسارعبشكلمستخدمیهعددوارتفعاالنترنیتمستخدميمنكبیراهتمامعلى

7.لدى الشباب

والعلمیةلمؤهالتهمنظرالالنترنت،استخداماالفئاتأكثرمنونفترض أن الشباب الجامعي
الیوم بین ثقافتین واحدة تدعو إلى التقلید أنفسهمأغلبیة الطلبة الجامعیون ویجد ،المعرفیة

في حین نجد األخرى تدعو إلى مفاهیم معاكسة تماما كالتجدید والمحافظة والتراث واألصالة،
ى استخدام مواقع التواصل االجتماعي كما نفترض أنهم یقبلون بكثرة علوالحداثة والعالمیة،
تقدیممنتمكنهفریدةوخصائصوتفاعل،وانتشاربممیزاتنفردیكونهخاصة الفیس بوك

همالذینالطلبةمنكبیراقطاعایستهوىجعلهممالغةمنوبأكثرومتنوعةمتعددةخدمات
: التاليالعامالتساؤلطرحناهذاعلىبناءو.دراستناموضوع

للشباب الثقافیةهویةالعلى -الفیس بوك–موقع التواصل االجتماعي أثر استخدام ما 
الجامعي الجزائري؟
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: و انجر عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعیة التالیة 

لدى الشباب -الفیس بوك–هي عادات و أنماط استخدام مواقع التواصل االجتماعي ما-1
؟الجامعي

مواقع التواصل لالشباب الجامعياستخدامالتي تكمن وراء سبابواألدوافع الهي ما-2
؟-الفیس بوك–االجتماعي 

- الفیس بوك–شباعات المحققة جراء استخدام مواقع التواصل االجتماعي ماهي اإل-3
؟لدى عینة الدراسة

لغة على -الفیس بوك–موقع التواصل االجتماعي ماهي مظاهر تأثیر استخدام - 4
؟الجامعيالشباب 

على معتقدات -الفیس بوك–ما هي مظاهر تأثیر استخدام موقع التواصل االجتماعي - 5
؟و شعائر الشباب الجامعي الدینیة 

 فرضیات الدراسة:
الطالع على األخبار بغرض الدردشة واموقع الفیس بوكیستخدم الشباب الجامعي -1

.الیومیة ومتابعة تطوراتها
( دالة إحصائیة بین الذكور و اإلناث في استخدام موقع التواصل االجتماعيتوجد فروق -2

).الفیس بوك
اإلشباعات ( یعد البحث عن صداقات جدیدة بهدف البحث عن شریك في الموقع-3

.من أبرز اإلشباعات المحققة وراء استخدام الشباب الجامعي لموقع الفیس بوك) العاطفیة
الفیس بوك إلى اكتساب الشباب لغات ولهجات جدیدة ال االستخدام المفرط لموقع یؤدي -4

.تعمل على إلى إضعاف هویتهم اللغویةعالقة لها باللغة العربیة

یؤدي إلى إضعاف الوازع الدیني الفیس بوكلموقع التواصل االجتماعياالستخدام المفرط
.وٕاهمال فرائض الشباب الجامعي الدینیة
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أسباب اختیار الموضوع:لثاثا
الفیس دراسة موضوع الهویة الثقافیة الناتجة عن استخدام موقع التواصل االجتماعي-1

.بوك بما أنه موضوع جدید مقارنة بالحقول اإلعالمیة األخرى
الفیس بوك  و التعرف على عادات وأنماط استخدام الشباب لموقع التواصل االجتماعي-2

.مدى تعلقهم بالموقع
( عدد كبیر من المستخدمینتهافد الكبیر على الموقع واستمالمعرفة أسباب اإلقبال والتو -3

.)  الخ...أطفال، شباب، نساء، طلبة، إعالمیین، 
قلة الدراسات العربیة عموما والجزائریة خصوصا التي عنت واهتمت بدراسة أثر استخدام -4

.مواقع التواصل االجتماعي على هویتنا الثقافیة العربیة اإلسالمیة
الهائل واالنتشار الرهیب الستخدام مواقع التواصل االجتماعي مما یوقفنا على االستخدام -5

.دراسة الظاهرة كطلبة باحثین في المیدان
مالحظة الباحث إلى غیاب استخدام اللغة العربیة أثناء الدردشة، وظهور لغة جدیدة قد -6

.تؤدي في األفق إلى إضعاف الملكة اللغویة لدى الشباب الجامعي
أهمیة الدراسة: رابعا:

( تكمن أهمیة الدراسة كونها تقوم بتسلیط الضوء على أكبر عناصر الهویة الثقافیة أهمیة 
باعتبارهما عصب الهویة الثقافیة العربیة، ـومقاربة إشكالیة الهویة الثقافیة على ) اللغة و الدین

یة الدراسة في ضوء الطفرة التكنولوجیة التي شهدها اإلعالم الجدید، ویختصر الباحث أهم
:النقاط التالیة

قع التواصل احیث تهتم الدراسة برصد استخدامات الشباب الجامعي لمو :جدة الموضوع-1
وتأثیر هذا شباعات المحققة منه،واإلنموذجا، ودوافع االستخدام،-الفیس بوك-االجتماعي

األثر ال یعني دائما تحیید االستخدام في زعزعة أو الحفاظ على الهویة الثقافیة، على اعتبار أن 
فبالرغم من توفر دراسات تناولت الهویة الثقافیة إال أن هناك ندرة القیم، بل یعني أیضا تعزیزها،
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مما یلقي األهمیة على هذه الدراسة في ضوء تطبیقها في مقاربته بموضوع اإلعالم الجدید،
.وقع الفیس بوكعلى عینة جدیدة واستطالع آرائها حول التأثیرات المختلفة لم

في حد ذاته الذي أصبح قبلة للعدید من الباحثین ومجاال خصبا :أهمیة موقع الفیس بوك-2
بحیث أصبح هذا للبحث في مختلف المجاالت ومنها مجالنا هذا علوم اإلعالم واالتصال،

إذ أنه یعد مجاال عاما وحیزاالموقع محور اهتمام الشباب الجامعي لما یتمیز به من خصائص،
مما یجعله على درجة من كبیرا للتفاعلیة ومناقشة جمیع القضایا السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة،

.األهمیة والتأثیر على هویتهم الثقافیة
بسبب أهمیة هذه الفئة األهمیة الكبیرة لدراسة الشاب خاصة جمهور الطلبة الجامعیون،-3

و المثقفة باإلضافة إلى حجمها الكبیر في في المجتمع انطالقا من اعتبارها الشریحة المتعلمة
.مما یلقي أهمیة على دراسة هذا القطاع العریض من الجمهورالجزائر، 

وتنبع أهمیة الدراسة أیضا أنها تتناول أبرز معضالت العصر والذي یمتثل في ظاهرة -4
والتي تهدف إلى بلورة العولمة اإلعالمیة وتداعیاتها بالغة الخطورة على الهویة الثقافیة العربیة، 

وبضمان طمس الخصوصیات الثقافیة ثقافة عالمیة هجینة على حساب الثقافات الوطنیة،
.للمجتمعات

بالرغم من تیقن الباحث على أهمیة االنترنیت ودورها في التعددیة الثقافیة ونشر الثقافات -5
یة وهیمنة المحتوى األمریكي المحلیة والحفاظ على الهویة الثقافیة، إال أن هیمنة اللغة االنجلیز 

واحتكار إنتاج البرمجیات تؤكد تحول االنترنیت ومواقع التواصل االجتماعي أیضا إلى جزء 
، بما یبرز "الهیمنة الناعمة" من منظومة النظام اإلعالمي العالمي الجدید مجسدة بذلك مفهوم

لثقافیة، األمر الذي خطورة هذه الوسیلة كأداة فعالة قد تحمل ما یهدد خصوصیة الهویة ا
.یستلزم إخضاع هذه األداة للدراسة والتحلیل
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أهداف الدراسة: خامسا

-محاولة تقصي األثر الذي یتركه إبحار الشباب الجامعي في مواقع التواصل االجتماعي- 1
.على الهویة الثقافیة -الفیس بوك

تحدید مكانة ودور مواقع التواصل االجتماعي في الحیاة الیومیة للشباب الجامعي و الوقوف -2
.المحققة جراء هذا االستخداماالشباعاتعلى 

على وجه الخصوص و التي )الفیس بوك(التعرف على خصائص وممیزات اإلعالم الجدید -3
.جعلته في صدارة ترتیب المواقع األكثر استخداما و توافدا 

التعرف على واقع اللغة العربیة وواقع الدین اإلسالمي بین صفحات مواقع التواصل -4
.االجتماعي

بدال "األمن الثقافي" الوصول في آخر الدراسة إلى مجموعة من التوصیات التي تهدف إلى -5
.من خالل ترشید استخدامات اإلعالم الجدید"الغزو الثقافي"من 

تحدید المفاهیم:سادسا.

یعتبر تحدید المفاهیم إحدى الخطوات الهامة التي یحتاجها الباحث في دراسته بهدف االتفاق 
على المحددات اللغویة واالصطالحیة واإلجرائیة لكل مفهوم، والتي عادة ما یمكن أن تتداخل 

إضافة إلى أن المفاهیم تتعدد في البحوث االجتماعیة هذه المفاهیم مع مفاهیم أخرى مشابهة،
أثر،استخدام،مواقع : لنفسیة واإلعالمیة، ومن بین المفاهیم التي سنركز علیها في هذه الدراسةوا

.التواصل االجتماعي، الهویة،الثقافة، الهویة الثقافیة، الشباب

: األثر-أ

،بینما تعرفه موسوعة علوم 8نقول أّثر فیه، أي ترك فیه أثرا، وهو العالمة وأثر الشيء بقیته
.9نتیجة الفعل الذي ظهر جراء مؤثر ما" واالتصال بأنه اإلعالم 
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هو تلك العالقة التفاعلیة بین أفراد الجمهور ورسائل " أن األثر " سعید بومعیزة" و یرى الدكتور 
اإلعالم، وتتمیز هذه العالقة من جانب وسائل اإلعالم بمحاولة تكییف رسائلها مع خصائص 

مالتهم لكي یتعرضوا لمحتویاتها ولیس بالضرورة التأثیر الجمهور الذي تتوجه إلیه بهدف است
10"علیهم لكي یغیروا شیئا ما على المستوى المعرفي أو الوجداني أو السلوكي

ما أحدثته تلك التكنولوجیا اإلعالمیة " و یرى الباحث عبد الباسط محمد عبد الوهاب بأن األثر 
مار الصناعیة أوجد عدة قنوات إرسال، و كذاك سواء كان أثرا سلبیا أو إیجابیا،كاستخدام األق

أوجد إرساال متخصصا،وعملت على تفتیت الجماهیر إلى أفراد منعزلین بعد أن كان اإلرسال 
11".قبل األقمار یتوجه لجمیع الجماهیر

ما یمكن أن یحدث من تغییر في المواقف أو " أن األثر هو " بینما یرى الدكتور نصیر بوعلي 
آلراء والمعلومات جّراء انتقال الرسالة اإلعالمیة إلى الملتقي،فالرسالة اإلعالمیة قد السلوكیات وا

تلفت انتباه الملتقي فیدركها، وقد تضیف إلى معلوماته معلومات جدیدة وقد تجعله یكّون 
اتجاهات جدیدة أو یعدل من اتجاهاته السابقة،وقد تجعله یتصرف بطریقة جدیدة أو یعدل 

12".سلوكه السابق

نقصد باألثر في هذه الدراسة التغییرات والسلوكیات التي تطرأ على لغة الشباب : إجرائیا
الفیس –الجامعي ومعتقداتهم و ممارساتهم الدینیة جراء استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي 

.بالخصوص سواء كان هذا االستخدام سلبي أو إیجابي فاألثر ال یكون دائما سلبیا-بوك

: ستخداماال- ب

یعتبر االستخدام االجتماعي واالقتصادي لوسائل االتصال حقال معرفیا قائما بذاته، له أسس 
منهجیة ومعرفیة تبحث عن العالقات السببیة بین المستِخدم والمستخَدم،ویقابله مفهوم التعرض 
في وسائل اإلعالم التقلیدیة،وهناك عدة مفاهیم قریبة من مفهوم االستخدام ومن بینها 
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ال، ویشیر إلى الجانب التقني في العملیة بمعزل عن بقیة المتغیرات أكانت اجتماعیة أو االستعم
13.اقتصادیة

ومفهوم االستخدام قد تجاوز المفهوم القدیم االستعمال الذي یتوقف عند حدود المشاهدة،القراءة، 
واسعا في االستماع، بل یتعداه إلى المشاركة والتفاعل والتداول،وقد عرف هذا المفهوم جدال

مارشال "حقل اإلعالم واالتصال بین مختلف المدارس والنظریات،أبرزها الحتمیة التكنولوجیة ل
، حیث "عزي عبد الرحمن" المنتسبة إلى المفكر الجزائري الدكتور " ، والحتمیة القیمیة"ماكلوهان

فكیر االجتماعي تعید نظریة الحتمیة القیمیة في اإلعالم واالتصال توجیه مسار النقاش من الت
الثقافي إلى التفكیر القیمي، انطالقا من التقني، فالقیمي ال یجعل حركة التاریخ متساویة 
وانعكاس للتطور التقني بقدر ما یعید التفكیر في اإلنسان ذاته كصانع ومستخدم مستفید من 

.14التقنیات انطالقا من مرجعیته التي تزوده بالكفاءات القیمیة المؤهلة

رتبط ظهور هذا المصطلح بانتشار وسائل اإلعالم و التكنولوجیات الحدیثة في المجتمعات وقد ا
تاریخ ظهور المصطلح من طرف التیار Broulx Sergeاألمریكیة واألوروبیة، ویحدد 

من خالل طرح 1970-1960الوظیفي األمریكي ونظریة االستخدامات واإلشباعات ما بین 
ي أعیده له االعتبار و قلب إشكالیة الدراسات من ماذا تفعل وسائل قضیة الجمهور الفّعال الذ

15.اإلعالم بالجمهور إلى ماذا یفعل الجمهور بوسائل اإلعالم

- عینة الدراسة–المقصود باالستخدام في هذه الدراسة عملیة تصفح الشباب الجامعي : إجرائیا
.و عادات و أنماط تصفح هذا الموقع-الفیس بوك–لموقع التواصل االجتماعي 

: مواقع التواصل االجتماعي-ج

مواقع على االنترنت تمكن المستخدم من إنشاء ملف تعریف و بناء شبكة :"وتعرف على أنها
مجموعات متنوعة من أهمها ،المدونات االلكترونیة،الشبكات بشخصیة تربطه مع اآلخرین 

.16الخ ..، المهنیة



اإلطـــار المنــــھجي:الفصل األول

25

وهو مصطلح یطلق على مجموعة من المواقع على شبكة االنترنیت ظهرت مع الجیل الثاني 
، تتیح التواصل بین األفراد في بیئة مجتمع افتراضي یجمعهم حسب مجموعات اهتمام 2للویب

،وكل هذا یتم عن طریق خدمات التواصل ....)بلد،جامعة،مدرسة،شركة( أو شبكات انتماء
رسائل أو اإلطالع  على الملفات الشخصیة لآلخرین، ومعرفة أخبارهم المباشر مثل إرسال ال

17.ومعلوماتهم التي یتیحونها للعرض

كأنموذج الفیس بوكفي هذه الدراسة موقع إجرائیاوالمقصود بمواقع التواصل االجتماعي 
ن ،وقد وقع اختیار موقع الفیس بوك دونه م2004سنة " مارك زوكربیرج"للدراسة والذي أسسه

كونه األكثر استخداما لدى الشباب الجامعي، ولخصائصه الفریدة التي جعلته یستهوي المواقع
.عددا كبیرا من الطلبة الجامعیین

:الهویة الثقافیة-د

ولرفع اللبس عن هذا المصطلح المركب سنحاول تجزئة المفهوم الذي یتكون من  مصطلحین 
.على حدىالهویة، الثقافة ، ونتطرق إلى كل مفهوم :

: الهویة-أ

من المالحظ أن الكتابات العربیة واألجنبیة تزخر بالكثیر من الدراسات والبحوث التي تناولت 
موضوع الهویة، مما قد یوقع الباحث في نوع من اللبس عند محاولة تحدید هذا المفهوم الشائك 

الهویة مفهوم له داللته بسبب تعدد المدارس الفكریة التي تناولته،إضافة إلى سعته وشمولیته،ف
لهذا المفهوم اللغوياللغویة واستخداماته الفلسفیة واالجتماعیة والنفسیة والثقافیة،وسنعرج على 

وهو بمعنى جوهر الشيء وحقیقته، "، "هو"االشتقاق اللغوي مأخوذة من الكلمة ففي : المفهوم
، فالهویة الثقافیة "التفّرد"ا بمعنى إنها كالبصمة لإلنسان یتمیز بها عن غیره، وُتعّرُف الهویة أیض

تعني التفّرد الثقافي بكل ما یتضمنه معنى الثقافة من عادات وأنماِط سلوٍك، ومیٍل، وقیٍم، ونظرٍة 
18".إلى الكون والحیاة
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هویة الشيء ثوابته التي ال تتجدد وال تتغیر،وتتجلى وتفصح عن ذاتها دون أن ": اصطالحا
طالما بقیت الذات على قید الحیاة، فهي كالبصمة بالنسبة لإلنسان،یتمیز تخلي مكانها لنقیضها 

بها عن غیره،وتتجدد فاعلیتها،و یتجلى وجهها كلما أزیلت من فوقها طوارئ الطمس،إنها الشفرة 
التي یمكن للفرد عن طریقها أن یعرف نفسه في عالقته بالجماعة االجتماعیة التي ینتمي إلیها 

19".تعرف علیه اآلخرون باعتباره منتمیا لتلك الجماعةوالتي عن طریقها ی

: الثقافة- ب

" ثقفت الشيء حذقته"في لسان العرب ثقف الشيء و هو سرعة التعلم و یقول ابن درید : لغویا
رواه البخاري أي ذو فطنة ذكاء ،والمراد أنه ثابت "هو غالم شاب لقن ثقف"وفي حدیث الهجرة 

20.المعرفة بما یحتاج إلیه

بأن " إدوارد هوریو"وهو یشیر إلى الثقافة إلعطائها الطابع اإلثاري المستنیر إلى مقولة الفرنسي 
ما سیبقى عالقا باألذهان عندما ننسى ما تعلمناه على مقاعد الدراسة" الثقافة هي
21."والجامعات

سلم یمثل مستواه األعلى القیم ،و ":هي " عزي عبد الرحمن" منظورمن الثقافة " :اصطالحا
القیمة ما یرتفع بالفرد إلى المنزلة المعنویة و یكون مصدر القیم في األساس الدین ،فاإلنسان 
لیس مصدر للقیم و إنما أداة یمكن أن تتجسد فیه القیم ، ینتج عن ذلك أنه كلما ارتقت الثقافة 

المرتبة الموالیة و یمثل نشاطا منطقیا إلى مستوى القیم ارتبطت بالدین ،و یأتي العقل في 
یتعامل مع المسائل المرتبطة كاإلدراك و الفهم و التأویل، و یكون هذا النشاط منطقیا بالضرورة 
إذا كان وثیق الصلة بالقیم، و مصدر النشاط الذهني للعقل، و یكون هذا النشاط العقلي 

في أسفل الثقافة حركة اإلنسان و فعله و یأتي، المستوى الذي ترتقي به الثقافة إلى الحضارة 
22".، أي سلوكه،ویكون مصدر هذه الحركة واقع اإلنسان المحدود في الزمان و المكان
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: الهویة الثقافیة-ج

" من أشهر التعاریف التي قدمت للهویة الثقافیة ما تبنته منظمة الیونسكو، والذي ینص على أن 
كل شيء أننا أفراد ننتمي إلى جماعة لغویة محلیة أو إقلیمیة أو الهویة الثقافیة تعني أوال وقبل 

وطنیة بما لها من قیم أخالقیة وجمالیة تمیزها،ویتضمن ذلك أیضا األسلوب الذي نستوعب به 
تاریخ الجماعة وتقالیدها وعاداتها وأسلوب حیاتها،وٕاحساسنا بالخضوع له والمشاركة فیه،أو 

23".تشكیل قدر مشترك منه

النواة الحیة لشخصیة "المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم أن الهویة الثقافیة هي وذكرت
الفردیة والجماعیة والعامل الذي یحدد السلوك ونوع القرارات واألفعال األصیلة للفرد 
والجماعة،والعنصر المحرك الذي یسمح لألمة بمتابعة التطور واإلبداع مع االحتفاظ بمكوناتها 

فیة الخاصة ومیزاتها االجتماعیة التي تحددت بفعل التاریخ الطویل واللغة القومیة الثقا
24".والسیكولوجیة المشتركة وطموح الغد

المقصود بالهویة الثقافیة في هذه الدراسة مجموعة من السمات والخصائص التي تتفرد : إجرائیا
الهویات الثقافیة األخرى وتتمثل بها الشخصیة العربیة الجزائریة وتجعلها متمیزة عن غیرها من

: تلك الخصائص في هذه الدراسة بمؤشرین اثنین

فلغتنا العربیة من الركائز األساسیة للوجود العربي، والوحدة اللغویة والثقافیة ال :اللغة العربیة
.تتم إال بالمحافظة على اللغة العربیة التي تؤدي إلى وحدة الشعور والفكر

وهو المكون األول والرئیسي في الهویة الثقافیة، فهو الذي یحدد لألمة فلسفتها : الدین اإلسالمي
األساسیة، وله تأثیره العمیق والشامل على هویتنا الثقافیة،وهو سمة ممیزة للمجتمعات العربیة 

.اإلسالمیة بالعموم والجزائر خاصة، وهو أداة المسلمین لمقاومة االغتراب الثقافي

باحث على مؤشري اللغة والدین دونهما من العناصر الثقافیة األخرى لكونهما وقد وقع اختیار ال
یعتبران عصب الهویة الثقافیة، إضافة إلى أنهما القاسم المشترك بین الهویات الثقافیة العربیة  
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األخرى ، إذ قد نختلف في العادات، في التقالید وطریقة اللباس واألكل، كما قد یختلف تاریخنا 
األمم األخرى،بینما تبقى اللغة العربیة و الدین اإلسالمي أبرز ما یوحد و یجمع األمة مع تاریخ

–العربیة حالیا ، لنختبر مدى تأثیر  استخدام الشباب الجامعي لموقع التواصل االجتماعي 
).اإلسالم( ودینهم ) العربیة( على لغتهم -الفیس بوك

: الشباب- ه

جمع مذكر ومؤنث معا، وتعني الفتاء و الحداثة، ویطلق لفظ شبان و شبیبة،  "الشباب هو :لغة
وشواب كجمع لكلمة شابة، وأصل كلمة شباب شب ، أي صار فتیا،أي من أدرك سن البلوغ 

25".إلى سن الكهولة و شباب الشيء أوله

حلة البلوغ الجنسي األفراد الذین هم في مرحلة المراهقة، أي األفراد بین مر : اصطالحا
سنة 18ذلك الكائن البشري الذي بلغ " ، أما قانون العقوبات الجزائري فیعرفه أنه "26والنضج

كاملة،خالیا من العاهات،الذي امتلك األهلیة إذ یعاقب على كل فعل یعتبره قانون العقوبات 
27".سلوكا مخالفا للسلوك العام

أن الشباب مرحلة عمریة لها حدود تقریبیة معینة، "وهناك من یختلف مع هذا التعریف، إذ یرى
ویالزم هذا التحدید إبراز الخصائص التي تمیز هذه المرحلة عن غیرها من المراحل في إطار 
الثقافة التي یعیش فیها األفراد، ویتحدد مفهوم الشباب عموما وفق هذا التعریف بالمرحلة العمریة 

امسة عشر والرابعة والعشرین، ولقد أصبح هذا التحدید من حیاة اإلنسان التي تقع ما بین الخ
مقبوال على المستوى الدولي العتبارات نفسیة واجتماعیة وثقافیة مؤادها أن مرحلة الشباب تضم 
في الواقع فترتین من فترات العمر، األولى من خمسة عشر إلى سبعة عشر یكون فیها الفرد قد 

في بدایة المراهقة، وقارب قمة النضج جسمیا، والفترة تجاوز مجموعة من التغییرات التي تعد 
الثانیة تقع من سن التاسع عشر إلى أربعة وعشرین سنة، وهي الفترة التي تخول له المشاركة 

28"في شتى میادین التنمیة وااللتزام الواعي بواجباتهم
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لجامعیین والتي یتمیز المقصود بالشباب في هذه الدراسة الفئة العمریة  للطلبة ا: الشباب إجرائیا
، ألن هذا ) سنة27-18(المحددة بو أفرادها بخصائص نفسیة واجتماعیة وثقافیة مختلفة

التقسیم یتناسب مع ثقافة المجتمع الجزائري،ألن الطالب الجزائري یتحصل على شهادة البكالوریا 
.سنة27إلى 22سنة في أغلب األحیان ویتخرج من الجامعة ما بین 18في سن 

حدود الدراسة: سابعا .

بعد تحدیدنا للعدید من الخطوات المنهجیة التي ال یمكن إغفالها في أي دراسة، سنقوم بتحدید 
المجال : مجاالت رئیسیة3مجاالت الدراسة ،حیث یتفق الكثیر من الباحثین أن لكل دراسة 

: البشري، الزمني، والجغرافي وهي كالتالي في الدراسة

: المجال الجغرافي-أ

لكي یتحكم الباحث من دراسته علیه أن یكون لدیه معرفة عن المجتمع المزعم إجراء الدراسة 
وجامعة أحمد بن بلة -مستغانم–فیه، وقد حدد الباحث كال من جامعتي عبد الحمید بن بادیس 

.إلنجاز الدراسة-وهران–

تمثل في طلبة جامعتي مستغانم ووهران، والذین یزاولون دراستهم في :المجال البشري- ب
.2017-2016الموسم الدراسي 

:  المجال الزمني-ج

سنوات،علما أن الباحث اختار العدید من 3استغرق المجال الزمني إلنجاز الدراسة قرابة 
م الباحث األطروحة العناوین لألطروحة، لیتم االستقرار النهائي على هذا الموضوع ، وقد قس

بدأ الباحث في الجانب المنهجي بدءا من والمیداني،أقسام الجزء النظري، المنهجي،3إلى 
، قام فیها الباحث بتحدید إشكالیة الدراسة 2014واستمر إلى غایة دیسمبر2014جانفي 

وتحدید الخطوط العریضة للبحث المتعلق بأهداف الدراسة و العینة وغیرها من األمور 
نافي الجانب النظري للدراسة، حیث اغتنم2014المنهجیة، ثم شرع الباحث بدًء من دیسمبر 
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وهران، ( بزیارة مكتبات الجامعات الكبرىقمناهذه الفترة لجمع عدد كبیر من المراجع بعدما 
وبعد جمع المادة قمنا بتصنیفها، فمنها ما ) الجزائر العاصمة، قسنطینة، وغیرها من الوالیات

وجه للجانب المنهجي ومنها ما وجه للجانب النظري، ومنها ما وجه لتدعیم الدراسة المیدانیة 
، أما الدراسة المیدانیة بدأت مع 2016نفيوالتحلیل، وانتهینا من الجانب النظري مع مطلع جا

إلى غایة شهر سبتمبر من السنة نفسها، لیقوم فیها الباحث بتوزیع 2016نهایة شهر فیفري
االستمارة في كال من جامعتي مستغانم ووهران، بعدها قمنا بتفریغ االستمارات ورسم الجداول 

.وتحلیل النتائج وصیاغة النتائج النهائیة للدراسة

نوع الدراسة ومنهجهاناثام.

وكل دراسة تتطلب من المعلوم أن هناك العدید من الدراسات في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة،
كما یرتبط اختیار المنهج في الدراسة مناهج معینة من أجل الوصول إلى األهداف المسطرة،

اسة إلى جمع المعلومات وبما أننا نسعى في هذه الدر بناًء على اإلشكالیة التي تم تحدیدها،
بالخصوص وتأثیرات هذا -موقع الفیس بوك-حول مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

بشرح " فإن هذه الدراسة تندرج ضمن البحوث الوصفیة التي تهتماالستخدام على الهویة الثقافیة،
ومحاولة وتوضیح األحداث والمواقف المختلفة المعبرة عن ظاهرة أو مجموعة ظواهر مهمة،

بقصد الوصول إلى استنتاجات منطقیة مفیدة تحلیل وتفسیر األسباب الظاهریة لتلك األحداث،
تسهم في حل المشكالت أو إزالة المعوقات أو الغموض الذي یكتنف بعض الظواهر من أجل 

29."تطویر الواقع واستحداث أفكار ومعلومات ونماذج سلوك جدیدة

الحقائقجمعمن خاللمعینةأشیاءأووقائعأوظواهروصفإلى"كما یهدف البحث الوصفي
تكتفيالوقدهذالها،واقعیةصورةكلهذلكیرسمبحیث،بهاالخاصةالمالحظاتوالمعلوماتو

أواألشیاءعلیهتكونأنینبغيمابتقریرتهتمبلتشخیصه،والواقعوصفبمجردالبحوثتلك
.30"البحثموضوعالظواهر
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العملیة المنظمة الموضوعیة التي تهتم بدراسة الظروف "تعّرف الدراسات الوصفیة على أنها كما 
والممارسات والمعتقدات واآلراء ووجهات النظر والقیم واالتجاهات حول موضوع أو ظاهرة أو 

31".قضیة معینة

نة الدراسة وبناًء علیه فإن هذه الدراسة تسعى إلى الوقوف على مدى تعلق الشباب الجامعي عی
واإلشباعات المختلفة المحققة من والتعرف على عادات وأنماط استخدامه،بموقع الفیس بوك،

لغة ( ومدى تأثرهم بما یصادفونه من محتویات ثقافیة على هویتهم الثقافیةوراء هذا االستخدام،
).الشباب وقیمهم الدینیة

المنهج علیه الباحث في الدراسة هو ومنه فالمنهج األنسب لمثل هكذا الدراسات والتي اعتمد
والذي یعتبر من أكثر المناهج البحثیة استخداما في الدراسات اإلعالمیة،یمكن المسحي

.وصفیة أو استكشافیةاستخدامه ألهداف عدة،تفسیریة،

عندما یرتبط تحقیق األهداف المطروحة في إشكالیة الدراسة "كما یستخدم منهج المسح 
ث تتوفر للباحث إمكانیة الرجوع إلیها في الحیز الطبیعي الذي تنتمي إلیه،حی.بالحاضر القائم

لمعاینتها میدانیا والقیام بالمسح لخصائصها ولتغییرات داخلها ولكیفیة حصولها مسحا كمیا أو 
تمهیدا إلجراء عملیة التحلیل قصد الوصول كیفیا وتصنیف ذلك إلى فئاته األساسیة والفرعیة،

في شكل تعمیمات تساعدنا في وضع الفرضیات عند الشروع في بحث األسباب إلى استنتاجات 
32."الكامنة وراء وجودها على الشكل الذي هي علیه في المیدان الذي تنتمي إلیه

بأنه محاولة منظمة لتحلیل وتأویل وتسجیل الوضع الراهن لنظام "المسح " هویتني" ویعرف 
المسح على الحاضر ولفترة من الزمن كافیة من الدراسة،اجتماعي،أو منظمة أو جماعة،ویركز 

كما یهدف إلى الهدف منه الحصول على مجموعة من البیانات المصنفة وتأویلها و تعمیمها،
یعتمد على جمع وتحلیل البیانات من "وهو 33".ترشید التطبیق العلمي في المستقبل القریب

ض الحصول على أكبر عدد من المعلومات خالل مقابالت مقننة أو من خالل استمارات بغر 
34".عن المبحوثین الذین یمثلون مجتمعا معینا
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مسح جمهور مواقع التواصل االجتماعي الذي یندرج والقصد بالمسح هنا في هذه الدراسة،
ضمن دراسات مسح جمهور وسائل اإلعالم، الذي یتمثل في مرتادي موقع التواصل االجتماعي 

تبحث في خصائص المتلقین لما ینشر في هذا الموقع من محتویات والتي -الفیس بوك–
كما توظف في بحث أنماط تعامل أفراد هذا الجمهور قراءة واستماعا ومشاهدة في تلقیهم ثقافیة،

.للمضامین الموجودة في الشبكة

فهو وقد تم االعتماد على المنهج المسحي،القتراب هذا المنهج من طبیعة الدراسة الوصفیة،
ألنه یعتمد على الوصف والتحلیل والتفسیر التي أكثر المناهج مالءمة لموضوع هذا البحث،

عن طریقها یمكن الوصول إلى معرفة دوافع وأسباب استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
ومن ثم وضع مقترحات وتأثیراتها المختلفة على الهویة الثقافیة لدى الطلبة الجامعیین،

.اإلیجابیات ووضع حد للتأثیرات السلبیة الناتجة عن سوء استخدام هذا الموقعوتوصیات لتدعیم 

أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الهویة : وقد اعتمدنا في دراستنا الموسومة ب
: الثقافیة للشباب الجامعي في جانبها التطبیقي على منهج المسح بالعینة وهذا لألسباب التالیة

والذي وصلت بلغ استخدام مواقع التواصل االجتماعي وخاصة موقع الفیس بوك،اتساع دائرة-
الشباب الذي یعد أكثر الفئات إقباال على التكنولوجیات إلى المالیین من المستخدمینمستخدموه 

الحدیثة ودائما ما یتولد لدیه الفضول أكثر من غیره إلى التعرف على كل الوسائل والتقنیات 
.دامهاالحدیثة واستخ

فالمنهج المسحي هو طریقة لجمع البیانات الحجم الكبیر الذي یتمیز به مجتمع هذه الدراسة،-
من أعداد كبیرة من المبحوثین عن طریق االتصال بمفردات مجتمع الدراسة اتصاال مباشرا أو 

،كما هو الحال في هذه الدراسة حیث یستحیل أن )عبر البرید أو وجها لوجه( غیر مباشر
نظرا لضخامة هذه الفئة وتزایدها في تخدم المسح الشامل على جمیع مفردات البحث،نس

.مما دفع بنا إلى استخدام منهج المسح بأسلوب العینةالجامعات الجزائریة،
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نظرا للتغییرات السریعة الحاجة الماسة لمثل هذه الدراسات المسحیة بصفة حدیثة و مستمرة ،-
إن تكنولوجیا االتصال " م واالتصال،حتى أن أحد المفكرین قالالتي تحدث في مجال اإلعال

فهي ال تنتظرنا حتى نفند سلبیاتها وننتقدها،فهي ال تعبأ واإلعالم في تطور مستمر وسریع جدا،
بانتقاداتنا وأخالقنا وقیمنا،وٕانما هي في تطور سریع جدا وفي تقدم مستمر،ولهذا نحن مطالبون 

وكبیرة جاءت بها،وما مدى تأثیرها على المنظومة القیمیة التي بمالحقتها ورصد كل صغیرة 
وذلك من خالل ،35"یبنى علیها المجتمع الجزائري وغیره من المجتمعات العربیة واإلسالمیة

البحوث والدراسات العلمیة التي الزالت قلیلة في دراسة األثر الناجم عن استخدام التكنولوجیات 
.ة،الدین،القیم،السلوكیات،أو في عالقتها بمتغیرات كثیرة مهمةإن على مستوى اللغالحدیثة،

وعینة الدراسةمجتمع البحث: تاسعا.

:مجتمع البحث-أ

جمیع المفردات ذات العالقة بالمشكلة المدروسة،ومن ذلك یمكن القول أنه جمع محدود أو " وهو
.36"غیر محدود من المفردات التي تنتمي إلى الظاهرة المبحوثة

مجموعة عناصر لها خاصیة أو عدة خصائص مشتركة "أنه " موریس أنجرس"كماعّرفه أو 
37"تمیزها عن غیرها من العناصر األخرى ،والتي یجرى علیها البحث أو التقصي

ولمعرفة مجتمع البحث أوال یجب تحدید مجتمع البحث األصلي ما یحتویه من مفردات إلى 
هل هي متجانسة أم دقیقا یشتمل طبیعة وحداته،جانب التعرف على تكوینه الداخلي تعرفا

.متباینة؟ هل هي موزعة في شكل فئات أو طبقات أو غیر ذلك

كما أن عملیة التصمیم المنهجي تتطلب منا تحدید مجتمع البحث الذي ستخضع له الدراسة 
لوهلة ومن خالل موضوع الدراسة المطروح تبین لنا من االمیدانیة والذي یتناسب مع الموضوع،

.األولى أن مجتمع بحثنا هو الشباب الجامعي
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المجتمعفيمن المثقفینشریحةأوجماعةیمثلونالتقلیدیة–العلمیةالنظروجهةمنالطلبةإن
یضعفمماالمؤسسات التعلیمیةنطاقفيالشبابمناأللوفأوالمئاتیتركزإذعامة،بصفة

وقتیةحالةولكنهمطبقةلیسواالطالب"والعائليوالطبقيارتباطهممنماحدإلىویخفف
یحاولونفإنهملذلكوالقائمبالمجتمعیصطدمونوإنتاجیةقوةیصبحونثمالدراسةوقتیجمعهم
38"مجتمعونوهمالذاتتحقیق

ولقد قمنا بتحدید مجتمع البحث والمتمثل في جمیع كلیات كل من جامعة عبد الحمید بن بادیس 
، وتم تحدید خصائصه والذي تتمیز باالختالف - وهران–أحمد بن بلة وجامعة -مستغانم–

، والتخصصات الموجودة داخل )لیسانس،ماستر،ماجستیر،دكتوراه(من حیث المستوى التعلیمي
، والذین یزاولون دراستهم في الموسم )ذكور وٕاناث(الجامعة،إضافة إلى التمایز بین الجنسین 

ووقع اختیار مجتمع الدراسة على الطلبة الجامعیین الذین یشتركون . 2015/2016الجامعي 
في استخدامهم لموقع التواصل االجتماعي الفیس بوك لمجموعة من المبررات أبرزها سهولة 
الوصول إلى مفردات الدراسة،على اعتبار أن الباحث هو جزء من هذا الفضاء العلمي 

التعلیمي الذي تتمیز به هذه الفئة مما یجعلها تتعامل مع إضافة إلى المستوى األكادیمي،
كما بینت العدید من الدراسات التي أشرنا إلیها سابقا أن الطلبة إستبانة الدراسة بكل مرونة،

وقد الجامعیون من أكثر الفئات استخداما لالنترنیت والشریحة األكثر أهمیة في كل المجتمعات،
2015/2016مفردة في الموسم الجامعي ) 12870(راسة بلغ عدد مجتمع البحث یوم الد

حسب إحصائیات رسمیة تحصل علیها الباحث من قبل إدارة الكلیات،وسنعود بالتفصیل لها 
.أثناء تفسیرنا لكیفیة الوصول إلى عینة الدراسة

.عینة الدراسة- ب

الحمید بن والذي شمل جامعتي عبدبعد تحدید مجتمع الدراسة وممیزاته العامة والخاصة،
كما حددنا ذلك مسبقا، ونظرا الستحالة إجراء ) وهران( وجامعة أحمد بن بلة) مستغانم( بادیس 

المسح الشامل على جمیع طلبة الغرب الجزائري، استخدم الباحث أسلوب المعاینة من خالل 
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التي اختیار عینة ممثلة لمجتمع البحث بهدف إجراء الدراسة المیدانیة، ومن أبرز الصعوبات 
:تمنع الباحث من إجراء المسح الشامل على جمیع مفردات البحث نجد

اتساع وكثرة مفردات مجتمع البحث سواء من حیث عدد مفردات البحث أو التباعد الجغرافي -
.لجامعات الغرب الجزائري مما یتطلب وقتا وجهدا كبیرین لزیارتها

والمدارس الموجودة على مستوى الغرب لیس من الضروري تغطیة جمیع الجامعات والمعاهد -
الجزائري،فأخذ عینة یكفي من أجل تمثیل مجتمع الدراسة وهذا راجع لتجانس مفردات مجتمع 

.الدراسة الممثلة في الشباب الجامعي

وبعد تحدید مجتمع الدراسة جیدا قمنا باختیار جامعتین على مستوى الغرب الجزائري من أجل 
ذلك بطریقة قصدیة فاخترنا كل من جامعتي مستغانم ووهران، ووقع الدراسة المیدانیة، وكان

:اختیار الباحث على هذین الجامعتین لمجموعة من األسباب التالیة

في هذین الجامعتین،حیث یعرفان توافدا كبیر من قبل ضخامة عدد الطلبة والطالبات-
، وهذا المعیار أخذناه بعین مختلف والیات الغرب الجزائري، وحتى من مناطق أخرى من الجزائر

.االعتبار أثناء تحدید الجامعات التي طبقت علیها الدراسة المیدانیة

فقد وقع اختیارنا على جامعتي مستغانم ووهران لتعدد التخصصات :التخصصات العلمیة-
العلمیة في كل الشعب العلمیة والتقنیة واألدبیة، وأغلب التخصصات أصبحت متوفرة مما جعل 

.امعتین قبلة للعدید من الطلبة في كل ربوع الوطنالج

بالنسبة لجامعة وهران تعد من الجامعات العریقة في الجزائر، حیث تصنف من أكبر -
الجامعات على مستوى الغرب الجزائري من حیث عدد طلبتها واألساتذة المتواجدین بها والتأطیر 

، كما تعد والیة وهران عاصمة الغرب وأقدمیةالمتواجد بحكم توفرها على أساتذة ذوي خبرة 
.الجزائري
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فقد عرفت مستغانم فتح تخصصات كثیرة، وأضافت مؤخرا : بالنسبة لجامعة مستغانم-
تخصص الطب، إضافة إلى كونها سباقة في إدخال نظام ل م د على مستوى جامعات الغرب، 

عرفة الباحث جیدا لجامعة ، إضافة إلى مواألولى على مستوى فتح تخصصات في الدكتوراه
.مستغانم وخصائص وسمات مفرداتها

حیث تحتوي الجامعتین على مخابر عدیدة وأساتذة ذو درجات :البحوث العلمیة والتأطیر-
.علمیة عالیة تسمح بتوفر العدید من البحوث الجادة والتكوین المتمیز

دراسة باستخدام العینة متعددة بعد تحدید مجتمع الدراسة تحدیدا جیدا قمنا باختیار عینة ال
: وهي التي یتم اختیارها على عدة مراحل، نذكرها كاآلتي) العنقودیة( المراحل

اختیارنا بطریقة العینة القصدیة لكل من جامعتي مستغانم ووهران من المجموع : المرحلة األولى
.الكلي لجامعات الغرب الجزائري لجملة من االعتبارات التي ذكرناها سابقا

أسلوب كلیات، باستخدام3في هذه المرحلة قمنا بسحب من جامعة مستغانم : المرحلة الثانیة
حیث أخذنا من جامعة العینة القصدیة، بحكم التخصص الذي یراه الباحث یتناسب والدراسة،

بینما وقع ،مستغانم كلیة األدب والفنون، كلیة اللغات األجنبیة وكلیة العلوم االجتماعیة،
كنتیجة لما ، وجاء اختیار هذه الكلیاتاختیارنا في جامعة وهران على كلیة العلوم اإلنسانیة

توصلنا إلیه في نتائج الدراسة االستطالعیة، حیث بحثنا عن الطلبة األكثر مستخدمي للفیس 
).جي3(بوك، واألكثر استخداما لتقنیة 

كلیات من جامعة مستغانم وكلیة العلوم اإلنسانیة من 3بعد أن قمنا باختیار :المرحلة الثالثة
جامعة وهران، قمنا بسحب من كل كلیة قسم بطریقة قصدیة،فأخذنا من كلیة األدب والفنون قسم 
األدب العربي، لمعرفة خلفیة تأثیر تخصص اللغة العربیة في االستخدام، وتأثیر التخصص 

.ي أساس الهویة الثقافیةالمتبع على التأثیر على لغتهم العربیة التي ه
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لفرنسیة واللغة االنجلیزیة، لمعرفة ووقع اختیارنا من كلیة اللغات األجنبیة على قسمي اللغة ا
مدى تفضیلهم لهذه اللغات على حساب اللغة األم، وواقع استخدامهم لهذه اللغات في الموقع، 

وتم اختیار من كلیة ومدى تباهیهم بما یملكونه من مهارات لغویة على حساب لغة الضاد،
ادیمیة التي العلوم االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة قسم علوم اإلعالم واالتصال نظرا للخلفیة األك

.یملكونها عن الموضوع المراد دراسته المتعلق باإلعالم الجدید ومواقع التواصل االجتماعي

موجودة بالجامعتین على مستوى بعدما وقع اختیارنا على األقسام من الكلیات ال:المرحلة الرابعة
جامعات الغرب الجزائري، قمنا بسحب من كل قسم تخصص بطریقة عشوائیة، فسحبنا من قسم 
اإلعالم واالتصال بجامعة مستغانم تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع، ومن قسم اإلعالم 

وٕاعالم، بجامعة وهران السنة الثانیة إعالم جذع مشترك، ومن قسم األدب العربي تخصص لغة
ومن قسم اللغة الفرنسیة تخصص تعلیمیة اللغة، ومن قسم اللغة االنجلیزیة تخصص لسانیات 

علما أن مفردات العینة في هذه المرحلة بناء على الجدول التالي،وقد تم سحب.تطبیقیة
تقربه من إدارات اإلحصائیات المتواجدة على مستوى الجدول قد تحصل علیها الباحث من 

.الكلیات

من كل قسم من الكلیات المذكورة أعاله، لیتم استخراج العدد اإلجمالي لعینة %5فأخذنا نسبة 
279، لیتم استعادة 2016مارس 15استمارة، وزعناها بدًء من تاریخ 283الدراسة والذي بلغ 

استمارات من قبل الباحث لعدم اكتمال ملئها من قبل 9استمارة بحث، بعد تفریغها ألغینا 
مفردة ، والجدول التالي یوضح 270العدد النهائي لمفردات عینة دراستنا الطلبة، لیصبح بذلك
.طریقة اختیار العینة 
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عدد مفردات النسبة الجامعةالعدد اإلجماليالتخصصاألقسامالكلیات
العینة القسم الكلیة

كلیة العلوم 
االجتماعیة

قسم 
اإلعالم 
واالتصال

وسائل 
اإلعالم 
والمجتمع

جامعة 32251054
مستغانم

مفردة5%52

كلیة األدب 
والفنون

قسم 
األدب 
العربي

لغة وٕاعالم
جامعة 34861202

مستغانم
مفردة%560

كلیة اللغات 
األجنبیة

قسم 
األدب 
الفرنسي

تعلیمیة 
اللغة

2760720

جامعة 
مستغانم

%5

مفردة44

قسم 
األدب 
االنجلیزي

لسانیات 
تطبیقیة

مفردة276089236

كلیة العلوم 
اإلنسانیة

قسم 
اإلعالم 
واالتصال

2السنة

جذع 
.مشترك

جامعة 40311839
وهران

مفردة%591

.الجدول من إعداد الطالب

أدوات جمع البیانات:ار عاش.

ویرجع ذلك إلى أن قیمة البحث یة جمع البیانات من أهم خطوات البحث العلمي،ملتعتبر ع
ومدى دقة نتائجه یرتبط بمدى قدرة الباحث على الحصول على المعلومات الالزمة للدراسة 

فأدوات جمع البیانات هي التي علیها تتوقف دقة البیانات والتي ترتبط بأهداف الدراسة،
.وصحة النتائج اإلحصائیة وكفاءة االستنتاجات العلمیة والتحلیلالمجموعة والمستخدمة،

كما یمكن استخدام عدد من هذه الوسائل التي تستخدم للحصول على البیانات،هناك الكثیر من
عموما بهدف دراسة ظاهرة من كافة الجوانب،األدوات معا في البحث لتجنب عیوب إحداها،

یتعین أن تقییم األدوات المختلفة لجمع البیانات في ضوء كفاءة كل منها في القیام بالوظیفة 
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،المقابلة، المالحظة، )اإلستبانة(االستمارة: كن حصرها في األدوات التالیةویمالتي اختیرت لها،
39.تحلیل المحتوى،التحلیل اإلحصائي،التجریب

وحسب طبیعة دراستنا هذه،ارتأى الباحث أن یتم االعتماد على أداتین من أدوات البحث 
االستقصاء كأداة وهي استمارة یهدف الوصول إلى نتائج موضوعیة وأكثر دقة،العلمي،
.إضافة إلى المالحظة العلمیة كأداة مساعدة إلى جانب اإلستبانةرئیسیة،

: المالحظة العلمیة-أ

اعتمدنا في دراستنا هذه على المالحظة، وتعتبر المالحظـة العلمیة أداة ضروریـة في البحث 
القیام بها على الحواس وتعتبر من أقدم الوسائل في جمع المعلومات،العتماد الفرد في "، العلمي

وهي مشاهدة "40وحدها، مع االستعانة باألجهزة المتطورة في بحث المجاالت العلمیة المختلفة،
الواقـع على ما هو علیه أو في الطبیعة بهدف إنشاء الواقع العلمي وتكون المالحظة العلمیة 

.41حیث تكون اإلشكالیة

بمالحظـة ظاهرة من الظواهر في میدان البحث أو تعتمد المالحظة العلمیة على قیام الباحث 
الحقل المختبر وتسجیل مالحظاته وتجمیعهـا الستخالص المؤشرات منها، وتتم هذه المالحظات 

موقع التواصل وفي هذه الدراسة قمنا بمعاینة مجموعات الشباب في ،42بواسطة اإلدراك الحسي
من خاللها مجموعة من المؤشرات حول لشهور عدیدة، واستخلصنا-الفیس بوك–االجتماعي 

األثر الناجم عن هذا االستخدام خاصة في الجانب المتعلق االستخدام ودوافعه و عادات وأنماط
حیث ظهر جلیا تأثر عینة الدراسة باللغة الجدیدة المتداولة بین الشباب وهذا أثناء فتح باللغة،

مدى استخدام عینة الدراسة لهذه الباحث مجموعة من المواضیع للدردشة من أجل مالحظة
.اللغة الجدید

ستمارة االستقصاءا- ب

تعتبر هذه التقنیة من أدوات البحث األساسیة في جمع المعلومات في العلوم اإلنسانیة 
خاصة في علوم اإلعالم واالتصال للحصول من المبحوثین كتابة على معلومات واالجتماعیة،

لكونها ال یملكها إال صاحبها في شكل في میدان البحث،دقیقة ال یستطیع مالحظتها بنفسه
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وبالتالي فهو المؤهل قبل غیره للتعبیر عنها في .وعي معرفي أو وجداني أو مهارتي أو توقعي
43.شكل أفكار،مشاعر،معتقدات،توقعات،تجارب خاصة

ن بطریقة و یعتبر االستبیان أسلوب لجمع البیانات الذي یستهدف استمارة األفراد المبحوثی"
ممنهجة ومقننة لتقدیم حقائق وأفكار معینة في إطار البیانات المرتبطة بموضوع الدراسة 

ویعتبر االستقصاء دون تدخل الباحث قي التقریر الذاتي للمبحوثین في هذه البیانات،وأهدافها،
مه في وذلك إلمكانیة استخدامن أكثر أدوات البحث العلمي شیوعا واستخداما في منهج المسح،

ال یجتمعون في جمع المعلومات عن موضوع معین من عدد كبیر من األفراد یجتمعون أو
44".مكان واحد

هذا وتمر مراحل تصمیم استمارة االستقصاء بمراحل عدة تبدأ بتحدید إطار البیانات المطلوبة 
رتها ونوعها،ثم تحدد نوع االستمارة ونوع األسئلة المطلوبة،ثم إعداد االستمارة في صو 

األولیة،ووضع األسئلة في أشكالها المختارة،ثم اختبار االستمارة في صورتها النهائیة،ثم إعداد 
.االستمارة في صورتها النهائیة

وقد استخدم الباحث استمارة االستقصاء كأداة لجمع البیانات والمعلومات األولیة الرئیسیة مباشرة 
طریق توجیه مجموعة من األسئلة المغلقة والمفتوحة،من العینة المختارة لمفردات الدراسة عن 

متعلقة أساسا ،بهدف التعرف على حقائق معینة ووجهات نظر المبحوثین في جوانب عدة
واإلشباعات المحققة ودوافع االستخدامبعادات وأنماط استخدام مواقع التواصل االجتماعي،

.الثقافیةإضافة إلى مدى تأثیر هذا االستخدام على هویتهم 

قام الباحث بتصمیم اإلستبانة وبعد اإلطالع على الدراسات السابقة ومراجعة التراث النظري،
، واشتمل كل محور منها على مجموعة من األسئلة خمسة محاور رئیسیةالتي تشكلت من 

:ویمكن إیجاز محاورها على النحو التالي

ول الخصائص الدیمغرافیة و یضم مجموعة من البیانات الشخصیة ح: المحور األول
أو ما یعرف بأسئلة الحقائق، كنوع المبحوث،وسّنه، ومكان اإلقامة واالجتماعیة للمبحوثین،

،ویعتبر هذا المحور ضروریا في تصمیم استمارة أي بحث من أجل )الخ...والمستوى التعلیمي 
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من خمسة أسئلة التعرف على السمات الشخصیة والعامة لعینة الدراسة، ویتكون هذا المحور 
) .الجنس،المستوى الدراسي،مكان اإلقامة،الجامعة األصلیة،التخصص الدراسي(

ویحتوي على مجموعة من األسئلة التي تهدف إلى الكشف على عادات وأنماط : المحور الثاني
فال یمكن فهم وتقویم -الفیس بوك-استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي

نولوجیة لإلعالم الجدید دون االهتمام والوقوف على أنماط االستخدام،ویعتبر هذا الطفرة التك
المحور مهما جدا من أجل ربط مدى تعلق عینة الدراسة بموقع الفیس بوك في عالقته بظاهرة 

.سؤاال15ویضم هذا المحور التأثیر على مستوى هویتهم الثقافیة،

الرامیة إلى التعرف على دوافع استخدام مواقع و یضم مجموعة من األسئلة: المحور الثالث
من أجل رفع الغموض وكشف األسباب التي جعلت -موقع الفیس بوك-التواصل االجتماعي

من هذا الموقع في صدارة المواقع، والوقوف أیضا على مختلف اإلشباعات المحققة وراء هذا 
یب فیه المبحوثین على درجة أسئلة منها جدولین یج3ویتكون هذا المحور من االستخدام،

.تفاعلیتهم مع الموقع و درجة اإلشباع لدیهم

حیث یحاول الباحث من و یعتبر من أهم المحاور التي بنیت علیها الدراسة،: المحور الرابع
خالل هذا المحور الكشف على األثر الناجم عن استخدام موقع الفیس بوك على مستوى اللغة 

تخدام إلى إضعاف الجانب اللغوي لدیهم،أو قام بتقویته،ألن األثر ال العربیة،وهل أدى هذا االس
یكون دائما سلبیا، كما یقیس مدى تأثر عینة الدراسة باللغة الجدیدة المتداولة عبر الموقع، 

.أسئلة مفتوحة إلجابات المبحوثین3سؤاال،منها 13ویضم هذا المحور 

أهم محاور اإلستبانة،إذ یقیس مؤشرا مهما من وهو األخیر،ویعتبر أیضا من :المحور الخامس
، ویضم هذا المحور جدولین رئیسیین،جدول خاص "الدین"مؤشرات الهویة الثقافیة وهو 

موافق، محاید، (بالسلوكیات السلبیة یضم بدوره مجموعة من العبارات یجیب فیها المبحوثین ب 
من القیم الدینیة یجیب فیه على كل عبارة، والجدول الثاني یحتوي على مجموعة ) معارض

.على كل قیمة في الجدولبنفس الطریقة أیضاالمبحوثین 
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: اختبار الصدق والثبات-د

ختبر نولكي ومدى تمثیلها ألهداف الدراسة،للتأكد من صحة اإلستبانة وصالحیتها للتطبیق،
بعرض قمنارات، أیضا صدق القیاس المستخدم في اإلستبانة  وقدرة اإلستبانة على قیاس المتغی

االستمارة على مجموعة من المتخصصین والمحكمین في مجال علوم اإلعالم واالتصال،علم 
االجتماع،و اللغة العربیة بهدف التدقیق اللغوي وضمانا لسالمة العبارات لغویا، وتم تعدیل 

ذلك بعض األسئلة وصیاغتها بشكل أدق، وٕاضافة بعض األسئلة في المحور الثاني و الرابع، و 
،وثم صیاغة االستمارة في شكلها النهائي بعد إجراء التعدیالت 45بناء على توجیهات المحكمین

بحیث أصبحت في صورتها النهائیة صالحة للقیاس والتطبیق،وقادرة على تحقیق أهداف علیها،
.الدراسة

-pré( باإلضافة إلى قیام الباحث بإجراء اختبار قبلي  test( مفردة ممن 40،على عینة قوامها
یستخدمون موقع الفیس بوك ترتب علیه إعادة صیاغة عدد من العبارات لتكون أكثر مالءمة 

.للمبحوثین،وبذلك تحقق الصدق الظاهري للبیانات

الدراسات السابقة والتعقیب علیها: عشرأحد.

اتجاه الشباب العربي نحو العالقة : بعنوان، 46دراسة عبد الصادق حسن عبد الصادق-1
.بین التعرض لموقع الفیس بوك والهویة الثقافیة

تكمن أهمیة هذه الدراسة في كونها تهتم برصد استخدامات الشباب الجامعي في الجامعات 
المصریة لموقع الفیس بوك وقدرة هذا األخیر على حشد الشباب نحو فكرة أو موضوع أو ثقافة 

: طرح الباحث مجموعة من األسئلة أبرزهامعینة وحثهم على تبني تلك األفكار أو الثقافات وقد 

ما عادات وأنماط تعرض الشباب الجامعي العربي لموقع الفیس بوك وما دوافع هذا االستخدام 
وٕاشباعاته؟ واالتجاهات نحو التأثیرات المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة لهذا الموقع؟واتجاهات 

.على هویتهم الثقافیةالشباب الجامعي نحو تأثیر استخدام موقع الفیس بوك 
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في دراسة اعتمد فیها الباحث على متغیرات عدیدة كالنوع،التخصص،والسن،ولإلجابة على هذه 
:التساؤالت صاغ الباحث مجموعة من الفرضیات التالیة

توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین معدل تعرض الشباب الجامعي لموقع الفیس -
.بوك ودوافع تعرضهم له

توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین معدل تعرض الشباب الجامعي لموقع الفیس بوك -
.واإلشباعات المتحققة من هذا التعرض

توجد فروق ذات داللة إحصائیة طبقا لنوع الجامعة واتجاهات الشباب الجامعي نحو تأثیر -
.الثقافة الغربیة على الهویة الثقافیة لدیهم

داللة إحصائیة بین الشباب الجامعي طبقا لنوع الجامعة واتجاهاتهم نحو توجد فروق ذات -
.التأثیرات المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة لموقع الفیس بوك

ولإلجابة على هذه الفرضیات اعتمدت الباحث على عینة عمدیة في كل من جامعة القاهرة 
مفردة في كل 200بوك،بواقعمفردة من مستخدمي موقع الفیس400والجامعة األهلیة،قوامها 

جامعة،وتم توزیع استمارة االستقصاء على عینة الدراسة وقد تكونت االستمارة من المحاور 
: التالیة

محور االشباعات -محور التعرض لموقع الفیس بوك،-محور التعرض لشبكة االنترنیت،-
معي نحو تأثیرات محور اتجاهات الشباب الجا-المتحققة من التعرض لموقع الفیس بوك،

محور اتجاهات الشباب الجامعي نحو التأثیرات المعرفیة -الثقافة الغربیة على الهویة الثقافیة،
.والوجدانیة والسلوكیة لموقع الفیس بوك

إضافة إلى البیانات األولیة للمبحوثین كاسم الجامعة،النوع،والتخصص الدراسي والسن،هذا 
وذلك للمقارنة المنهج المقارن،كما استخدم :نهج المسحم.واستخدم الباحث منهجین للدراسة

بین الشباب الجامعي في مصر والبحرین بغرض إجراء مقارنات بین مجتمع الدراسة من الشباب 
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الجامعي في جامعة القاهرة والجامعة األهلیة سواء من حیث المتغیرات الدیمغرافیة أو الهویة 
: نتائج الدراسة التي توصل إلیها الباحث مایليالثقافیة لدى الشباب الجامعي ومن بین 

.كشفت الدراسة عن تزاید تعرض الشباب الجامعي لشبكة االنترنیت ولموقع الفیس بوك أیضا-

كشفت الدراسة أن الشباب الجامعي یهتم بمناقشة كثیر من الموضوعات الثقافیة مع أفراد -
.والعولمة وغیرها على مستوى العالم مثل موضوعات الهویة الثقافیة 

أظهرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الشباب الجامعي على اختالف -
كشفت الدراسة أیضا عن وجود كما .متغیراتهم الدیمغرافیة ومعدل تعرضهم لموقع الفیس بوك

یرات عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین دوافع تعرض الشباب الجامعي لموقع الفیس بوك والتأث
.المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة المترتبة عن هذا التعرض

الهویة الثقافیة ومتطلبات تمنیتها لدى طالب :بعنوان47.دراسة محمد سید شباسي-2
.الجامعة

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على واقع الهویة الثقافیة لدى طالب التعلیم العالي الجامعي 
من التساؤل المصري،والوصول إلى مقترحات لتنمیة الهویة الثقافیة لدیهم،وقد انطلق الباحث 

:العام التالي

لإلجابة عن كیف یمكن تنمیة الهویة الثقافیة لدى طالب الجامعات المصریة في ضوء العولمة؟و 
:التالیةاألسئلة الفرعیة هذا التساؤل العام،طرح الباحث مجموعة من 

ما األسس النظریة المرتبطة بالهویة الثقافیة في الفكر اإلنساني المعاصر؟-

ما طبیعة النظریة المرتبطة بالعولمة وما أهم انعكاساتها على الهویة الثقافیة؟-

ب التعلیم الجامعي المصري؟ما واقع الهویة الثقافیة لدى طال-
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وقد اعتمد الباحث على تطبیق مقیاس لمواقف الهویة الثقافیة وهو من إعداده الشخصي على 
طالب السنة النهائیة،بالنسبة للعینة فكانت قصدیة إذ وقع االختیار على أربع جامعات مصریة 

جامعة (البحریة،و الثانیة الواجهة )جامعة عین شمس(تمثل األولى المنطقة الحضاریة 
،ثم جامعة األزهر بوصفها تقدم )جامعة ألمینیا( ، والثالثة تمثل جامعة الوجه القبلي)الزقازیق

التحلیلي لتحلیل مفاهیم الدراسة و المنهج الوصفياعتمد الباحث في دراسته على .تعلیما دینیا
فقد تحددت في أداتین ألدوات الدراسة بالنسبة .تشخیص واقع الهویة الثقافیة لدى طالب الجامعة
اللغة :(موقفا یتعلق باألبعاد الخمسة التالیة25أولها مقیاس المواقف للهویة الثقافیة ویتضمن 

،أما األداة )العربیة،العقیدة والتراث، االنتماء والوالء،الوسطیة واالعتدال،التعددیة و االختالف
الهویة الثقافیة لدى طالب الثانیة فتمثلت في استطالع رأي الخبراء حول متطلبات تمنیة

: هذا و یمكن إجمال نتائج الدراسة التي خلصت إلیها الدراسة في النقاط التالیة.الجامعة

فیما یتعلق بالفرضیة األولى من فروض الدراسة الذي تنص على أنه تختلف استجابات عینة -
التعلیم،یمكن القول طالب الجامعة على مقیاس الهویة الثقافیة بأبعاده الخمسة باختالف نوع

.بأنه لم یتحقق،حیث لم تظهر داللة إحصائیة تفید اختالف عینة الدراسة 

فیما یتعلق بالفرضیة الثانیة والذي تنص على أنه تختلف استجابات عینة طالب الجامعة -
على مقیاس الهویة الثقافیة بأبعاده الخمسة باختالف نوع أفراد العینة،یمكن القول أنه لم 

.ق،حیث لم تظهر داللة إحصائیة تفید االختالف بین النوعینیتحق

فیما یتعلق بالفرضیة الثالثة و التي تنص على أنه تختلف استجابات عینة طالب الجامعة -
على مقیاس الهویة الثقافیة بأبعاده الخمسة باختالف البیئة،یمكن القول أنه قد تحقق صحة 

تفید اختالف استجابات العینة باختالف البیئة،وكان الفرض الثالث،وثبت وجود داللة إحصائیة
.ذلك لصالح الریف على حساب المدینة

وفیما یتعلق بالفرض الرابع والذي ینص على وجود اختالف في استجابات عینة طالب -
الجامعة على مقیاس الهویة الثقافیة بأبعاده الخمسة باختالف التخصص الدراسي،فإنه لم یتحقق 
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ألخیر،إذ لم تظهر أي داللة إحصائیة على مقیاس الهویة الثقافیة باختالف صحة الفرض ا
).التخصص،الذي تنوع بین طالب المواد العلمیة واألدبیة وطلبة المواد الدینیة

الهویة الثقافیة العربیة من خالل الصحافة : بعنوان48سعد ولد جاب اهللا،دراسة -3
.االلكترونیة العربیةااللكترونیة،دراسة وصفیة لعینة من الصحف

تكتسي الدراسة أهمیتها من كونها تربط العالقة بین موضوعین اكتسبا أهمیة بالغة،السیما بعد 
الهویة الثقافیة العربیة والصحافة االلكترونیة،هذا وتهدف :التغییرات الحثیثة التي عرفها العالم

العها بدورها في الحفاظ على الدراسة إلى تشخیص تجربة الصحافة االلكترونیة ومعرفة مدى اط
: الهویة الثقافیة وقد انطلقت الدراسة من التساؤل العام التالي

كیف تجلت الهویة الثقافیة العربیة في الصحف االلكترونیة العربیة؟ 

: وانجر عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت أبرزها

لثقافیة العربیة؟ ما هي العناصر األساسیة التي تتجلى في إطارها الهویة ا-

هل تمكنت الصحف االلكترونیة العربیة من خدمة قضایا اللغة العربیة والدین اإلسالمي -
والتراث العربي باعتبار أنهم أهم عناصر الهویة الثقافیة العربیة؟ 

ماذا تقدم الصحف االلكترونیة العربیة للثقافة العربیة في إطار التنشئة واإلبداع الثقافیین؟-

هذا وقد تم االعتماد على المنهج المسحي بحكم مالءمته وطبیعة الدراسة،أما عن عینة الدراسة 
بالنسبة ألداة .صحیفة إلكترونیة عربیة22فقد تم االعتماد على العینة الطبقیة حیث تم اختیار 

جمع البیانات فقد اعتمد الباحث على تقنیة تحلیل المحتوى وهذا لمعالجة مواقع الصحف 
وقد توصلت الدراسة في األخیر إلى مجموعة من النتائج .لكترونیة الخاضعة للدراسة والتحلیلاال

تتجلى الهویة الثقافیة بشكل رئیسي في الدین اإلسالمي،اللغة العربیة والتراث -: أبرزها
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اإلسالمي،ویكون للتنشئة الثقافیة واإلبداع الثقافي دور رئیسي في الحفاظ على معالم هذه 
.الهویة

تواجه الهویة الثقافیة العربیة جملة من التحدیات التي تتعرض لها كل هویات العالم والمتمثلة -
تهتم الصحف االلكترونیة العربیة بقضایا التراث - .في االندثار على وقع المد الهادم للعولمة

یة،كما تهتم العربي،وتستغرق في إحیاء عناصر التاریخ العربي اإلسالمي والعادات والتقالید العرب
تبرز الصحف االلكترونیة -.بشكل واضح بالتقدیم للفكر العربي واآلثار القدیمة والعمران العربي

العربیة مالمح الخصوصیة الثقافیة بشكل ضعیف ذلك أن المواضیع المعالجة في هذا اإلطار 
ال تتعامل الصحفكما .تقدم عناصر الهویة الثقافیة بمعزل عما یترصدها من تحدیات

االلكترونیة العربیة مع مواضیع الدین اإلسالمي إال في إطار ما تستفزه األحداث الیومیة،كما ال 
.تهتم باللغة العربیة على الرغم مما تشهده هذه األخیرة من تحدیات

تأثیر وسائل اإلعالم على تشكیل الهویات في ظل :بعنوان49دراسة أحمد الطراح-4
.التطورات التكنولوجیة الحدیثة

:وقد انطلق الباحث في دراسته هذه من التساؤل العام التالي

هل تقوم تكنولوجیا االتصال الجدیدة بشكل تلقائي بإحداث أشكال جدیدة من الوعي الوطني 
: اؤل من خالل تفكیكه إلى التساؤالت التالیةوالهویات الثقافیة؟ وحاول اإلجابة عن هذا التس

هل یؤثر اإلعالم على درجة الوالء واالنتماء الثقافي اتجاه وطنیته وهویته؟ -

هل عولمة اإلعالم مسؤولة على إعادة رسم الخرائط الثقافیة المحددة وطنیا؟ -

هل تساهم وسائل اإلعالم واالتصال المحلیة في تمتین اإلحساس بالهویة الثقافیة والوعي -
الوطني؟ وقد استخدم الباحث المالحظة العلمیة كأداة للبحث،حیث عمل من خاللها على 
البحث في درجة تأثیر وسائل اإلعالم واالتصال على الهویات الثقافیة،من خالل تبیین مواضع 

یدة التي استحدثتها المزایا الجدیدة لوسائل اإلعالم،كما قدم من جهة ثانیة عرضا التأثیر الجد
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وقد توصل الباحث في األخیر إلى مجموعة .لالتجاهات التي أسست ألدوار تكنولوجیا االتصال
.تساهم تكنولوجیا االتصال واإلعالم في إیجاد وعي جدید-: من النتائج أهمها

الهویات الثقافیة هي أكثر تعقیدا مما یذهب إلیه  أتباع مركزیة إن العالقة بین اإلعالم و -
تعتبر وسائل اإلعالم واالتصال السیما في ظل ما تتیحه التكنولوجیا -.اإلعالم واتجاهاتهم

.الحدیثة واحدة من اإلجراءات الكثیرة المعقدة في تشكیل الهویات الثقافیة

لي تلقائي إلى إنشاء أشكال جدیدة من الهویة إن وسائل اإلعالم واالتصال ال تؤدي بشكل آ-
الثقافیة ذلك أنها ال تعد سوى عامال ال یمكنه التأثیر في تشكیل الهویة الثقافیة إال بالعمل رفقة 

.عوامل أخرى كثیرة

القنوات الفضائیة وتأثیرها على القیم :بعنوان50دراسة عبد اهللا بوجالل وآخرون،-5
.والسلوكیة لدى الشباب الجزائرياالجتماعیة والثقافیة 

: وقد استهدفت هذه الدراسة اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت التالیة

ما هي المضامین والمواد اإلعالمیة والثقافیة والترفیهیة المقدمة في القنوات األجنبیة والعربیة -
ما هي عادات -الوطنیة؟ نبیة المقدمة في القناةوالفضائیة المستقبلة في الجزائر؟ والبرامج األج

ماهي تفضیالت أفراد البحث البرامجیة؟ -وأنماط مشاهدة الشباب الجزائري للبرامج األجنبیة؟

ما هي التأثیرات التي تحدثها مشاهدة البرامج األجنبیة على قیم الشباب الجزائري االجتماعیة -
المنهج المسحي الوصفي والمنهج ولقد استخدم الباحثون في هذه الدراسةوالثقافیة والسلوكیة؟

السببي المقارن،حیث تم استخدام المنهج المسحي الوصفي في مسح التراث العلمي المتعلق 
بالبحث وفي الدراسة المیدانیة،والمنهج السببي المقارن في تحلیل وتقدیم وتفسیر نتائج الدراسة 

ابلة واستمارة االستبیان كأداتین لجمع وقد استخدم الباحثون في هذه الدراسة استمارة المق.المیدانیة
1996بالنسبة لعینة الدراسة،فقد كانت حصصیة ،وبلغ حجم العینة .بیانات الدراسة المیدانیة

مؤسسات للتعلیم 7معهدا جامعیا،و 13ثانویة ومتقنة و11مفردة ،ووزعت االستمارة في 
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وأسفرت الدراسة .ن والجزائر العاصمةالعالي الموجودة بالوالیات قسنطینة،المسیلة،تیزي وزو،ـوهرا
: التالیةالنتائجالمیدانیة على

من أفراد عینة البحث یشاهدون برامج القنوات الفضائیة كثیرا جدا،وأن ) %25.5(تبین أن -
،یشاهدونها )%14.95(یشاهدونها أحیانا مقابل ) %34.5(یشاهدونها كثیرا وأن ) 23.20%(

بین حجم المشاهدة ومنطقة اإلقامة وتبین عدم وجود هذه العالقة ناذرا وتبین وجود عالقة قویة 
بین كثافة المشاهدة ومهن األولیاء وتدل هذه البیانات أن كثافة المشاهدة ترتبط بغیاب اآلباء 

.عن المنزل وانشغالهم بوظائفهم

تبین أن هناك عالقة بین الموافقة على عالقة التعارف قبل الزواج ومشاهدة القنوات -
األجنبیة،وتبین أن الموافقة على هذه العالقة ترتبط أكثر بتفضیل مشاهدة البرامج األجنبیة في 

.القناة الوطنیة من تفضیل البرامج الوطنیة والعربیة المقدمة فیها

من أفراد العینة یرون أن االلتزام بتعالیم اإلسالم في الحیاة الیومیة مهم ) %76(اتضح أن -
).%2(نهم یرونه مهما بینما یرونه غیر مهم ما نسبتهم) %21.47(جدا وأن 

من أفراد البحث ال یشاهدون البرامج التي تتعارض مع القیم األخالقیة ) %47(تبین أن -
) %14(منهم یشاهدونه ناذرا و ) 29%(اإلسالمیة المقدمة في القنوات الفضائیة،و أن 

الذكور یشاهدونها أكثر من اإلناث كما یشاهدونها كثیرا وتبین أن) %8(یشاهدونها قلیال وأن 
.یشاهدها التالمیذ أكثر من الطالب

تبین أن البرامج التي ال یشاهدها الشباب مع أقاربهم هي األفالم الجنسیة ویلیها المسلسالت -
.األجنبیة،ویلیها المسلسالت األجنبیة ثم العربیة ثم المنوعات العربیة ثم الغربیة

البحث لدیهم إدراك إیجابي بالصفات والخصائص الضروریة لحیاة األفراد تبین أن أفراد عینة-
: واتجاهاتهم في حیاتهم الیومیة مما یعكس توفر قیم إیجابیة لدیهم حیث أخذت الصفات

.اإلخالص الكفاءة،االنضباط ،الطاعة والتضحیة والتسامح والمسؤولیة المراتب األولى
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أثر وسائل اإلعالم على القیم و السلوكیات لدى الشباب:بعنوان51دراسة سعید بومعیزة-6
هذه الدراسة حول عالقة الشباب الجزائري بوسائل اإلعالم من منظور التفاعل جوهریتلخص

لذلك ركز الباحث على األثر ولیس على التـأثیر وبالتالي التأثیر -بین الشباب ووسائل اإلعالم
على قیمهم وسلوكیاتهم، أي یحاول الباحث من خالل هذه الدراسة معرفة أثر وسائل اإلعالم 

و تعزیزها و تغییر السلوكیات لدى الشباب الجزائري، سواء من خالل نشر القیم على نشر القیم أ
أو تعزیزها وتغییر سلوكیاتهم مبررا ذلك باالنتشار الواسع الذي عرفته تكنولوجیا االتصال 
الحدیثة بدءا من الصحافة المكتوبة واإلذاعة والتلفزیون وصوال إلى االنترنیت وما تحتویه من 

ویتمثل جوهر إشكالیته في التساؤل ). سواء سویة أو غیر سویة(ختلف السلوكیات قیم وأفكار وم
وقد صاغ ما هو أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب الجزائري؟:  اآلتي

:الباحث مجموعة من الفرضیات من بینها
.لواقعالشباب یتعرضون إلى مضامین الخیال أكثر مما یتعرضون إلى محتویات ا-1

وسائل اإلعالم ال تساعد على ارتباط الشباب بالقیم، نظرا لكون مضامین هذه الوسائل -2
اإلعالمیة تمیل أكثر إلى الترفیه واالستهالك والخطاب السیاسي، باستثناء بعض المضامین 

.المحدودة مثل الوثائقیات والبرامج الدینیة، والتعلیمیة

.ب على تجاوز بعض السلوكیات السلبیةأّن وسائل اإلعالم تساعد الشبا-3

وقد اتبع الباحث منهجیة لإلجابة على اإلشكالیة وتأكید أو نفي الفرضیات التي صاغها من 
خالل إتباعه لخطوات المنهج المسحي الوصفي بهدف مسح األدبیات الخاصة بمفاهیم الدراسة 

ولإلجابة على اإلشكالیة .  من جهة، ومن جهة ثانیة معرفة مختلف عادات وأنماط المشاهدة
) إناث/ذكور(واختبار فرضیات الدراسة، اختار الباحث عینة حصصیة فیما یتعلق بالجنس 

مفردة كما 415موزعین على مناطق جغرافیة مختلفة بمنطقة البلیدة حیث بلغ عدد مفرداتها 
اإلعالم، سؤال، تتمحور حول استعمال وسائل34وّظف الباحث أداة االستبیان المكونة من 

وسؤاال واحدا یتعلق بمجموعة من القیم وآخر بجملة من السلوكیات مع إدراجه لثمانیة أسئلة 
:ومن بین النتائج التي توصل إلیها الباحث نذكر.حول البیانات الشخصیة
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أكثر مما هو فردي وذلك من خالل ) اجتماع العائلة(استعمال التلفزیون في سیاق عائلي -
تلفزیون مع أفراد العائلة خاصة إذا كانت القنوات عربیة، ویكون فردي عند مشاهدة برامج ال

.مشاهدة القنوات الفرنسیة

أما فیما یتعلق األوقات المفضلة للمشاهدة، فهناك تباینات، إذ هناك من یفضل مشاهدتها في -
. اإلناث یشاهدن التلفزیون أكثر من الذكوروأنالمساء وهناك من لیس لدیه وقت مفضل

أغلبیة أفراد العینة اختاروا محتویات الخیال والریاضة ضمن البرامج األكثر مشاهدة على -
.عكس برامج الواقع التي لم تحتل المرتبة األولى في المشاهدة

ثقافیة لیست لها عالقة -توصل الباحث أیضا إلى أن المتغیرات الدیمغرافیة والسوسیو-
. الخیال في المرتبة األولى وبرامج الواقع في المرتبة الثانیةجرامترابطیة كبیرة بالنسبة الختیار ب

وعالوة على النتائج المذكورة أعاله، تجدر اإلشارة إلى أن الباحث دعا إلى اعتماد منهجیة 
المقترب االثنوغرافي واستعمال تقنیاته المتمثلة في المالحظة بالمشاركة والمقابلة من خالل 

حد ذاتها، وقد استفدنا من  هذه الدراسة خاصة من حیث الجانب على العائلة فيالتركیز
والجانب التطبیقي الذي تطّرق فیه الباحث إلى التحلیل المنهجي المتعّلق خاصة بمفاهیم الدراسة

.الكمي و الكیفي لكال من محور السلوكیات و القیم

استخدامات تكنولوجیا االتصال واإلعالم الحدیثة :بعنوان52دراسة محمد الفاتح حمدي-7
. وانعكاساتها على قیم الشباب الجزائري

تهدف هذه الدراسة إلى فهم وظائف استخدام تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة وآثارها 
في ظل موجة) القیم الدینیة واالجتماعیة والثقافیة( اإلیجابیة والسلبیة على قیم الشباب الجامعي

الغزو الثقافي الغربي وتشخیص مدى استخدام الشباب الجامعي لوسائط اإلعالم واالتصال 
.الحدیثة في حیاتهم العلمیة والتربویة والعادیة ومدى تفاعلهم مع محتویاتها وتقنیاتها الجدیدة
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ما مدى تأثیر استخدام تكنولوجیا االتصال : وقد انطلق الباحث من التساؤل العام التالي
: واإلعالم الحدیثة على قیم الشباب الجامعي؟ كما طرح الباحث تساؤالت فرعیة عدیدة أبرزها

ما مدى استخدام الشباب الجامعي الجزائري لوسائل االتصال واإلعالم الحدیثة في حیاته -
ما هي دوافع و أسباب استخدام الشباب الجامعي -من حیث العادات و األنماط؟ الیومیة 

الجزائري لوسائل االتصال واإلعالم الحدیثة في حیاته الیومیة؟ 

ما مدى تأثیر استخدام وسائل االتصال واإلعالم الحدیثة على قیم الشباب الجامعي -
: الجزائري؟ كما صاغ الباحث الفرضیات التالیة

یستخدم الشباب الجامعي وسائل االتصال واإلعالم الحدیثة ألغراض البحث العلمي الواجبات -
.المدرسیة وتحمیل الكتب ومتابعة األخبار والدردشة والترفیه فهي تلبي رغبتهم في هذا المجال

إن إقبال الشباب الجامعي على استخدام وسائل االتصال واإلعالم الحدیثة یعود إلى تنوع -
.مینها ومحتویاتها وتعدد خدماتها أیضامضا

لوسائل االتصال واإلعالم الحدیثة نحو مجاالت البحث كلما اتجه استخدام الشباب الجامعي-
العلمي واألكادیمي والتربوي والتثقیفي واإلعالم الهادف كان لذلك أثر إیجابي على أفكارهم 

.والدینیة داخل المجتمعوسلوكیاتهم واتجاهاتهم وقیمهم الثقافیة واالجتماعیة 

یعتبر مستوى التعلیم والتربیة والوعي واألخالق والتنشئة االجتماعیة التثقیف والوازع الدیني -
محددات رئیسیة في توجیه الشباب الجامعي نحو استخدامات إیجابیة لوسائط االتصال واإلعالم 

.الحدیثة

نهج المسح الوصفي بالعینة باعتباره بالنسبة لمنهج الدراسة فقد اعتمدت هذه الدراسة على م
المنهج األنسب لمثل هكذا دراسات وصفیة،أما عن أدوات جمع البیانات فقد اعتمد الباحث على 

: محاور3استمارة االستقصاء وتضمنت 
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..).الجنس،التخصص العلمي،الجامعة( تتمثل في السمات العامة للمبحوثین : المحور األول

جموعة من األسئلة التي تهدف إلى الكشف عن عادات و أنماط یتضمن م: المحور الثاني
.لوسائل االتصال واإلعالم الحدیثة ودوافعهم لذلكاستخدام الشباب الجامعي 

وهو من أهم مراحل االستبیان ألنه ركز على االنعكاسات التي یمكن أن تنجر : المحور الثالث
ة على قیم الشباب الجامعي،كما اعتمد عن هذا االستخدام لوسائل االتصال واإلعالم الحدیث

بالنسبة لعینة الدراسة .الباحث أیضا على أداة المالحظة كأداة ثانیة مساعدة لتدعیم نتائج البحث
:قام الباحث بتحدیدها باستخدام العینة المتعددة المراحل، وأبرز نتائج الدراسة نذكر

أظهرت الدراسة أن أغلبیة المبحوثین یرون أن ما یعرض عبر مواقع القنوات الفضائیة -
العربیة من برامج وحصص یتنافى أحیانا مع قیمنا داخل المجتمع،وهناك من یرى أن كل ما 

.یعرض عبر هذه القنوات الفضائیة یتعارض كلیة مع قیمنا الثقافیة والدینیة واالجتماعیة

ن من بین التأثیرات التي أحدثتها وسائل االتصال واإلعالم الحدیثة على حیاة بینت الدراسة أ-
الشباب الجامعي في نظرهم أنها ساهمت بدور كبیر في تعریفهم بالمجتمعات العالمیة وثقافتها 
المتنوعة والمختلفة،كما ساهمت في تغییر نظرة الشباب الجامعي للحیاة وٕاطالعه على أنماط 

.وعادات جدیدة

توصلت الدراسة إلى أن االلتزام بتعالیم اإلسالم في الحیاة الیومیة في نظر الشباب الجامعي -
یعد مهم جدا سواء في طریقة الحوار والتفكیر والمعاملة واالحترام،إضافة إلى التواضع وعدم 

.االختالط

الجامعیین و الطلبةاتجاهاتاالنترنیت علىاستخدامأثر: بعنوان53بورحلة سلیماندراسة-8
.سلوكیاتهم

یتلخص جوهر الدراسة حول أثر االستخدام الیومي النترنیت و ما تفرزه من  أثار على 
استخدامأثرهوما:لوكیات و اتجاهات الطلبة الجامعیین و قد صاغ لطالب اإلشكالیة التالیة س

و قد صاغ الباحث مجموعة من تهم؟وسلوكیاالجامعیینالطلبةاتجاهاتعلىاالنترنت
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بعضیكتسبونیجعلهمالالطلبةطرفمناالنترنیتاستخدامإن-:الفرضیات من بینها 
.االجتماعیةالعزلةومشاعراالنترنیتاستخدامبینعالقةتوجدال-.السویةغیرالسلوكیات

بینترابطیةعالقةالتوجد-.استخدامهاسوءوزیادةاالستخداممدةبینعالقةتوجدال-
و لإلجابة المباشرة على إشكالیة الحث االستخداموأنماطالطلبةطرفمنالمكتسبةالسلوكیات

وتبیان صدق أو نفي الفرضیات تم الباحث باالعتماد على المنهج المسحي الوصفي و التحلیلي 
العواملومسحباالنترنت،یتعلقفیماخاصةوالدراسةبموضوعالمتعلقالعلميالتراثمسحفي

التيواالستخدامهذاعنالمترتبةاآلثارومسحلالنترنتالجامعیینالطلبةاستخدامفيالمؤثرة
الطلبةمنعینهفيالمتمثلةالقصدیةالعینة، كما اختار الباحثالمحققاإلشباعجراءتظهر

یوسفبنالمركزیةالجامعةفيذلكوكان،سنة27و18مابینأعمارهمالمتراوحةالجامعیین
.مفردة وقعت الدراسة علیها200و قدرت عدد مفردات العینة ب -تیبازة–خدهبن

:إلیه الدراسة مایلي استخلصتو لعل أبرز ما 
غیرالسلبیةبعض السلوكیاتیكتسبونیجعلهمالالطلبةطرفمناالنترنیتاستخدامأن-

البحثأجلمنمن المجتمع تستخدم االنترنیتواعیةفئةهمالجامعینالطلبةألنوهذاالسویة،
.الدراسيللتحصیلالعلمي

العینةأغلبیةأنرغمالعزلة االجتماعیةومشاعرلالنترنیتاالستخداممدةبینعالقةتوجدال-
.ساعاتثالثمنألكثریومیااالنترنیتتستخدم

المواقعكأخالقیةالغیرالمواقعفياستخدامهابزیادةعالقةلهالیستاالستخداممدةأن-
مناألولىبالدرجةاالنترنیتتستخدمالطلبةمنالمبحوثةالعینةكونإلىراجعاإلباحیة، وهذا

.والدردشةواألخبارالدراسيوالتحصیلالعلميالبحثأجل
السلوكألن،والمحتویاتاالستخداموأنماطالمكتسبةالسلوكیاتبینترابطیةعالقةتوجدالأنه-

االنترنیتعن،بعیدالمجتمعواوالجامعةالمسجدواألسرةمنانطالقایتكونالبحثعینةحسب
.تهاومحتویا

هناك،ألنالقضایابعضحولالطلبةاتجاهاتتشكیلفيتساهمالاالنترنیتأنو أخیرا -
بعضلهالجامعيالطالبأن،كماوجهأكملعلىالدوربهذاتقومرسمیةوغیررسمیةمؤسسات
الشبكةمنیتلقاهماالتياألفكارعنبعیدااألشیاءعلىالحكمعلىتساعدهالتيالمؤهالت
.العنكبوتیة
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القنوات الفضائیة الدولیة والهویة الثقافیة : بعنوان54دراسة نسمة أحمد البطریق-09
.العربیة

وظائف القنوات الفضائیة الدولیة  وآثارها اإلیجابیة تتجسد أهمیة هذه الدراسة في محاولتها فهم
والسلبیة على جمهور القنوات الفضائیة في مصر في ظل موجة الغزو الثقافي واالنفتاح على 
الغیر ومعرفة مجاالت التأثیر الذي یحدثه البث الفضائي على الثقافة والهویة إضافة إلى تنمیة 

ولمعرفة التحدیات التي تواجه الهویة الثقافیة .باب المصريالوعي بقیمة الهویة الثقافیة لدى الش
القومیة قام الباحث بإجراء الدراسة المیدانیة على عینة من جمهور القنوات الفضائیة حتى یمكن 

.وضع التدابیر الالزمة لرسم سیاسة مستقبلیة للمواجهة و التصدي

:الفرضیات التالیةوقد طرح الباحث مجموعة من 

قة ارتباطیة بین التعرض للقنوات األجنبیة من ناحیة وبین معرفة اللغة األجنبیة هناك عال-
في إطار الغزو الثقافي یتوقع أن تحظى البرامج الترفیهیة بنسب -.للمبحوثین من ناحیة أخرى

یعد التعرض للقنوات الفضائیة في مصر -.مشاهدة أكبر من التعرض لألخبار والبرامج الثقافیة
.ل التي تهدد األمن الثقافي والهویة الثقافیة في المجتمعأحد العوام

فقد استخدم الباحث منهج المسح االجتماعي بشقیه الوصفي والتحلیلي لمنهج الدراسةبالنسبة 
للوصول إلى بیانات علمیة حول الظاهرة المدروسة،كما وقع اختیار الباحث على محافظة 

من مالكي الدش %6مفردة تمثل أكثر من 150الجیزة إلجراء المسح على عینة مكونة من 
وتمثل هذه العینة ذكورا وٕاناثا ومن مختلف الطبقات االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمع المصري، 

على النحو نتائج الدراسة المیدانیةوجاءت .طلبة جامعة،وموظفین وأصحاب أعمال حرة
من العینة تمتلك الدش ألكثر من سنة،أما من حیث %60خلصت الدراسة أن - :التالي

المستوى االقتصادي وملكیة الدش فقد تبین أن ذوي المستویات االقتصادیة المرتفعة كانت أكثر 
.استجابة المتالكه باعتبارهم مقتنین مبكرین للمستحدثات التكنولوجیة
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ن أجل االنفتاح على العالم م:دوافع رئیسیة3بینت الدراسة أن من بین أسباب امتالك الدش -
الخارجي،وألن القنوات المحلیة المصریة هابطة دون المستوى المطلوب،وبناء أیضا على طلب 

بینت الدراسة أن القنوات األجنبیة جاءت في الترتیب األول من حیث كثافة استقبالها -.األوالد
.لدى العینة،تلیها القنوات األمریكیة فالروسیة

ضیة الثانیة فقد تأكدت صحة هذا الفرض إذ أن المضمون الترفیهي والترویجي بالنسبة للفر -
من دراما ومسلسالت وبرامج المنوعات ومسلسالت وبرامج المغامرات تحظى باهتمام كبیر لدى 

.عینة الدراسة

بالنسبة للفرضیة الثالثة فقد ثبت صحة هذا الفرض إذ أن كثافة التعرض للمضمون األجنبي -
المدى البعید تهدیدا للهویة الثقافیة في مصر وهذا یظهر من خالل ضعف اإلقبال تشكل على

كما أثبتت الدراسة أن البرامج الوافدة عبر األقمار - .على مشاهدة التلفزیون المصري
الصناعیة تسهم في تخلي المشاهدین تدریجیا عن قیم مجتمعهم لصالح القیم األجنبیة وقد ثبتت 

عة من خالل قیاس معارف األفراد نحو موضوعات عالمیة فكانوا أكثر تذكرا صحة الفرضیة الراب
.لها بدرجة ما توازي معرفتهم ببعض األمور الداخلیة في مصر

العالقة بین التعرض للمواقع االجتماعیة :بعنوان55دراسة أمیرة مصطفى أحمد البطریق-10
.الثقافیة العربیة في ظل العولمةعلى شبكة االنترنیت وٕادراك الشباب الجامعي للهویة 

تنبع أهمیة البحث من أهمیة الشباب ودروهم الفاعل في المجتمع،فهم سند األمة وثروتها 
والذي یتمثل في ظاهرة 21وحاضرها مستقبلها،كما أن البحث یتناول أبرز معضالت القرن 

ي تهدف إلى بلورة ثقافة العولمة وتداعیاتها بالغة الخطورة على الهویة الثقافیة العربیة والت
هذا وتهدف الدراسة إلى استقراء واقع ومدى انتشار .عالمیة مهجنة على حساب الثقافات الوطنیة

االنترنیت بین الشباب وماهي المترتبات االجتماعیة والثقافیة المتأتیة من ذلك والتعرف على 
هذه الدراسة الیةإشكوتحددت.مدى تأثر قیم الشباب وسلوكهم وشخصیتهم بهذه التیارات

ما العالقة بین التعرض للمواقع االجتماعیة على شبكة االنترنیت وٕادراك : التاليبالتساؤل
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وقد انقسمت تساؤالت الدراسة الفرعیة إلى الشباب المصري للهویة الثقافیة في ظل العولمة؟
: محورین أساسین،تساؤالت تتعلق بعالقة الشباب الجامعي بشبكة االنترنیت و أهمها

ماهو معدل تعرض الشباب لالنترنیت؟ -ما مدى استخدام الشباب الجامعي لالنترنیت؟ -

.على هذه المواقعما هي المواقع االجتماعیة األكثر رواجا؟ وما هي أسباب اإلقبال -

ویتعلق بتعرض الشباب الجامعي إلى شبكة االنترنیت وٕادراكهم لظاهرة العولمة: 2المحور

ما مدى تأثیر استخدام المواقع االجتماعیة على -ما مفهوم العولمة لدى الشباب الجامعي؟ -
شبكة االنترنیت في إدراك الشباب الجامعي لظاهرة العولمة؟ 

سلبیات تأثیر المواقع االجتماعیة على الهویة الثقافیة للشباب الجامعي في /إیجابیاتماهي -
كیف یمكن للشباب الجامعي استغالل إمكانیات االنترنیت في دعم الهویة - ظل العولمة؟

لإلجابة عن هذه فرضیتینوقد اقترحت الباحثة الثقافیة العربیة والحد من سلبیات العولمة؟
ناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستویات كثافة التعرض للمواقع االجتماعیة ه-:التساؤالت

لشبكة االنترنیت باختالف المتغیرات الدیمغرافیة للمبحوثین مثل النوع،المستوى 
.االقتصادي،المستوى االجتماعي

و هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین كثافة التعرض للمواقع االجتماعیة لشبكة االنترنیت -
.اتجاه الشباب الجامعي نحو تأیید ثقافة العولمة

فقد اعتمدت الباحثة على منهج المسح اإلعالمي وادخل إطار هذا لمنهج الدراسةبالنسبة 
ممن یستخدمون القصدیةالمنهج تم االعتماد على أسلوب المسح بالعینة، وقد تم اختیار العینة 

فقد استخدمت الباحثة أدوات جمع البیاناتأما عن.مفردة150االنترنیت وبلغ حجم العینة 
تعرض المبحوثین : وقد شملت على عدة محاور منها:استمارة االستقصاء-1:أداتین هما 

لشبكة االنترنیت، ودوافع هذا التعرض، ومدى اعتماد المبحوثین لشبكة االنترنیت عند التطرق 
...).الجنس،السن ( لقضیة العولمة،إضافة لألسئلة العامة للمبحوثین
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ارة یجیب فیها عب25وهو من إنجاز الباحثة وضعت فیه مقیاسا یضم : مقیاس الهویة-2
النتائجهذا وقد خلصت الدراسة المیدانیة على مجموعة من.إلى حد ما /ال/المبحوثین بنعم

والتعرض بصورة دائمة على المواقع ) ذكور وٕاناث(اإلقبال المتزاید من المبحوثین-: التالیة
دراسة أن تشیر اإلرهاصات والدالئل المنطقیة لهذه ال-.االجتماعیة وخاصة موقع الفیس بوك

غالبیة المبحوثین یتبنوا اتجاه مؤید لظاهرة العولمة على اعتبار أنها ظاهرة تحقق المزید من 
.التكامل الحضاري

أوضحت نتائج الدراسة أن من أبرز سلبیات المواقع االجتماعیة تدعیم العزلة االجتماعیة -
ضرورة إنشاء مواقع -.لدى المواطن العربي لجلوسه على المواقع لفترات طویلة نسبیا

اجتماعیة عربیة،وٕاشراك بعض الفقهاء في الدین لحث الشباب عن االلتزام  بتعالیم الدین 
الصحیحة،و إخضاع هذه المواقع للرقابة من أبرز مقترحات عینة الدراسة للحد من اآلثار 

.السلبیة لظاهرة العولمة

: الدراسات األجنبیة

shaw allison online language,The: بعنوان56De Andrea Davidدراسة -11
role of culture in self expression and construal on Facebbok

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثیر الثقافة على التعبیر الذاتي للشباب الجامعي على 
لى الشباب موقع الفیس بوك،باعتباره أشهر مواقع الشبكات االجتماعیة وأكثرها تأثیرا ع

الجامعي،وقد أجرى الباحث دراسة لوصف تأثیر موقع الفیس بوك على التعبیر الذاتي للشباب 
لألعضاء من القوقاز األمریكیین Profileالجامعي من خالل دراسة الملفات الشخصیة 

بالنسبة لعینة الدراسة فقد تمثلت في طلبة جامعة.واألفارقة األمریكیین واآلسیویین األمریكیین
Midwesternاألمریكیة،وتوصلت الدراسة للعدید من النتائج أهمها :
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أن الثقافة تؤدي دورا بارزا في التأثیر على السمات النفسیة والمعلومات الشخصیة المكتسبة -
.من الثقافات المختلفة،ودرجة التعبیر الذاتي للشباب الجامعي

ون كانوا أكثر تعبیرا عن آرائهم بحریة على وأظهرت نتائج الدراسة أیضا أن األفارقة األمریكی-
صفحات الفیس بوك،وأكثر جرأة في مناقشة جمیع الموضوعات مقارنة بنظرائهم من الطلبة 

. القوقاز األمریكیین واآلسیویین األمریكیین

Is there social capital in social: بعنوانValenzuela Sébastian57دراسة -12
network site ?Face book use and college student’s life satisfaction

trust,and participation

سعت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثیر موقع الفیس بوك على اتجاهات الشباب الجامعي 
وسلوكهم نحو االندماج في الواقع المحسوس الذي یعیشون فیه،وـتأثیره على كم الصداقات التي 

،بالنسبة لعینة الدراسة فقد كانت عشوائیة قوامها 2007ا،أجریت الدراسة في خریف یكتسبونه
سنة في جامعتین 29-17مفردة من الشباب الجامعي الذین تتراوح أعمارهم ما بین 2603

حكومیتین بوالیة تكساس بالوالیات المتحدة األمریكیة وتوصلت الدراسة إلى العدید من النتائج 
: أهمها

توجد عالقة ارتباطیة بین كثافة استخدام موقع الفیس بوك ودرجة رضا الطلبة وثقتهم في -
.الجامعة التي یدرسون فیها

كما لم تدعم الدراسة نتائج الدراسات السابقة القائلة أن كثافة استخدام الشباب الجامعي لموقع -
.الفیس بوك یزید من عزلته ووحدته

الفیس بوك له آثار سلبیة على الشباب الجامعي عینة الدراسة،كما قللت نتائج الدراسة من أن-
أظهرت الدراسة أیضا عن وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین كثافة استخدام الشباب 

. الجامعي للفیس بوك واندماجهم في محیط الجامعة التي یدرسون فیها
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وهي دراسة أقیمت بتایالندا وقد سعت إلى التعرف على مدى تأثیر استخدام موقع الفیس بوك 
مفردة  من الشباب الجامعي الذین 32على األداء الكتابي لدیهم، أجریت الدراسة على 

یستخدمون الفیس بوك بكثافة، بجامعة بانكوك باستخدام تقنیة المقابلة لجمع بیانات الدراسة، في 
وقد توصل الباحث) 2013، إلى دیسمبر2013نوفمبر(التي امتدت لخمس أسابیع من الفترة

أن الطریقة التي یدردش بها المبحوثین أثناء تواجدهم بالموقع، تأثر بشكل الفت على طریقة 
كتابتهم أثناء تواجدهم بمقاعد الدراسة بالجامعة، كما كشفت الدراسة أیضا أن الفیس بوك یؤثر 

، وأن الشباب الجامعي المستخدم )التركیبیة والنحویة والصرفیة( دیدة من اللغةعلى مستویات ع
لهذه اللغة أصبح ال یفرق بین اللغة الرسمیة األكادیمیة واللغة غیر الرسمیة، كما كشفت الدراسة 

.عن استخدام الكثیر من االختصارات حتى في اللغة الرسمیة 

: مناقشة الدراسات السابقة-

توصلنا إلى ض الدراسات السابقة التي تطرق إلیها الباحث العربیة منها واألجنبیة،بعد استعرا
أن موضوع الهویة الثقافیة قد حظي باهتمام كبیر من طرف الباحثین،وخاصة لدى طلبة 
الدراسات العلیا في الماجستیر أو رسالة الدكتوراه،حیث تمت دراسة هذا الموضوع من عدة 

ظاهرة الهویة الثقافیة قد درست في عالقتها كثیرا بالعولمة اإلعالمیة نواحي،والمالحظ أیضا أن
والثقافیة،وما تحدثه هذه األخیرة داخل المجتمعات العربیة من تغییرات جذریة على مستوى القیم 
واألفكار واالتجاهات، والمالحظ أیضا أنه بالرغم من مرور عدة سنوات على ظهور موقع 

أن هناك نذرة في الدراسات الجزائریة والعربیة التي اهتمت ،إال)2004منذ(الفیس بوك 
بالموضوع،على خالف الدراسات األجنبیة،وعلیه فالمجال ال یزال خصبا للبحث في ما یصطلح 

فاإلقبال على استخدام تكنولوجیات اإلعالم واالتصال الحدیثة علیه اآلن االتصال االجتماعي ،
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من الدراسات التي تبحث في األثر من أجل التشخیص،ومن هو إقبال كبیر مما یتطلب المزید 
ثم البحث في كیفیة توظیف هذه التكنولوجیات توظیفا سلیما،إذ أصبحت هذه التكنولوجیا توظف 
في جمیع المجاالت،وتستخدم بشكل عشوائي،فالمشكلة لیست في االستخدام وٕانما في طریقة 

هذه الطفرة التكنولوجیة في الحفاظ على استخدام هذه التقنیة،وكیف یمكن أن نستفید من 
مكتسباتنا الثقافیة، وعالقاتنا االجتماعیة والحفاظ على هویتنا الثقافیة كاملة في ظل ما أصبح 

،والتي ال تعترف تماما بالممیزات اللغویة وال "بالمواطنة الرقمیة العالمیة" یصطلح علیه اآلن
.الدینیة وال الجغرافیة 

الدراسات السابقة تبین لنا أن بعض الدراسات لها عالقة مباشرة بالموضوع وبعد اطالعنا على 
وهناك من ركزت على متغیر واحد في الدراسة،بینما وتتناول أكثر من متغیر،قید الدراسة،

هناك بعض الدراسات التي ال یمكن أن تصب في خانة الدراسات اإلعالمیة،حیث أنه ال یوجد 
ها،لكن رأى الباحث أنها مفیدة ومهمة جدا،مادام أن علوم اإلعالم هناك بعد إعالمي في معالجت

.واالتصال هي ملتقى العلوم المجاورة فهي تنهل من كل العلوم

وقد تناولت جل الدراسات السابقة استخدامات االنترنیت ،وركزت بعض الدراسات على تأثیر 
تبة عنها، كما سلطت الدراسات شبكات التواصل االجتماعي واآلثار النفسیة واالجتماعیة المتر 

األخرى على بعض الجوانب المتعلقة بموضوع الدراسة من حیث دوافع استخدام مواقع التواصل 
و األبعاد النفسیة ) كدراسة مریم نریمان شومار،و دراسة محمد الفاتح حمدي،( االجتماعي 

ق هذه الدراسة مع بعض واالجتماعیة والثقافیة وتأثیر العولمة الثقافیة على المجتمعات،وتتف
عبد الصادق حسن عبد (الدراسات في كونها تناولت موقع الفیس بوك، كدراسة 

.،كموضوع هام فرض نفسه أمام العدید من الباحثین في الوقت الراهن)الصادق

تطویر وبعد االطالع على الدراسات السابقة حاول الباحث االستفادة منها قدر المستطاع في
بلورة الفكرة البحثیة، حتى ال یكون انطالقنا من فراغ،بل من تراكم علمي منهجیة البحث، و 

.ومعرفي محاولین التطرق والبحث في متغیرات لم تبحث فیها هذه الدراسات
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وقد تم االستفادة من هذه الدراسات في بناء مشكلة البحث،كما ساعدت الباحث في تطویر 
ا،وقد وجد فیها الباحث إسهامات علمیة ونتائج إستبانة الدراسة والمحاور التي تم التعرض له

والمالحظ على الدراسات السابقة .مهمة،ساعدت الباحث أیضا إلى صیاغة فرضیات الدراسة
أنها تناولت استخدام وسائل اإلعالم التقلیدیة والحدیثة من زاویة االستخدامات واالشباعات التي 

باستثناء بعض الدراسات أبرزها (مة القیمتحققها دون التطرق إلى ربطها بمتغیرات عدیدة مه
.، والعادات التي تمثل مورث ثقافي مهم جدا)دراسة الدكتور سعید بومعیزة

أنه ال بد الخروج من نعتقد،إذكما ركزت الدراسات التي تم عرضها على االنترنیت بصفة عامة
لفیس بوك والتویتر مواقع التواصل االجتماعي كا( دائرة التعمیم،فماذا ندرس في االنترنیت

أم ندرس مواقع الصحف االلكترونیة،أم مواقع متخصصة في اإلشهار والترفیه، ) وغیرها
فالحدیث عن االنترنیت هو حدیث عن استخدامات كثیرة  ومتشعبة وعلیه یجب التوجه إلى 

.دراسة مواقع محددة،من أجل أن یسهل علینا قیاس األثر الناجم عنها

اسة بالرغم من وجود بعض الدراسات التي قد تطرقت بصورة مباشرة أو ما تمیزت به هذه الدر 
غیر مباشرة إلى متغیر واحد أو أكثر في هذه الدراسة،هو أن أیا من هذه الدراسات لم یدرس 
بصورة مباشرة العالقة بین المتغیرات ككل،حیث اتسمت بعض الدراسات بالعموم في تناولها 

( ز بین عناصر كثیرة لمفهوم الهویة الثقافیةلمفهوم الهویة الثقافیة ،إذ نمی
فلم تركز الدراسات السابقة على دراسة ) الخ..اللغة،الدین،العادات،التقالید،القیم،السلوكیات

عنصر معین أو عنصرین من هذه العناصر،بینما ذهبت هذه الدراسة إلى دراسة عنصرین 
).اللغة العربیة والدین اإلسالمي( مشتركین عربیا 

أن الدراسات السابقة ركزت في دراسة مفهوم الهویة الثقافیة في عالقته بوسائل إعالم كما 
، ،بینما لم نسجل دراسات )في دراسة سعد ولد جاب اهللا( أخرى،كمواقع الصحف االلكترونیة 

.جزائریة على األقل قامت بمقاربة هذا المفهوم الشائك باإلعالم الجدید
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ت السابقة كانت واضحة األهداف،دقیقة الفروض،مما سهل ،یمكن القول أن الدراسامنهجیا
الوصول إلى نتائج واضحة،كما تتفق أغلبیة الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة من حیث 

دراسة  حسن عبد الصادق الذي أضاف للمنهج المسحي المنهج (المنهج المستخدم باستثناء 
،وفي استخدامها ألدوات جمع )فس المنهجینالمقارن، وكذلك عبد اهللا بوجالل باعتماده على ن

باستثناء دراسة سعد ولد ( البیانات حیث اعتمدت جل الدراسات أیضا على تقنیة اإلستبانة 
،بینما اعتمدت دراسة كل من محمد سید جاب اهللا التي وظفت تقنیة تحلیل المحتوى،

).جاز الباحثینشباسي،ونسمة أحمد البطریق على مقیاس للهویة الثقافیة كانا من إن

كما الحظ الباحث تنوعا في استخدام العینات،حیث استخدمت هذه الدراسات العینات 
Valenzuelaدراسةك،العشوائیة)كدراسة،أمیرة مصطفى أحمد البطریق(القصدیة

Sébastianكدراسة محمد ( ،العنقودیة)كدراسة سعید بومعیزة،وعبد اهللا بوجالل(،الحصصیة
).الفاتح حمدي

مع واإلفریقیة،ألمریكیةاواختلفت مجتمعات الدراسات السابقة بین المجتمعات العربیة،هذا 
بینما الحظنا اتفاقا بینها وبین دراستنا اختالف المضمون واالشباعات حسب طبیعة كل دراسة،

كدراسة عبد الصادق حسن (الحالیة من حیث تركیزها على فئة الشباب خاصة الشباب الجامعي
وغیرها من ) Andrea David،موسى علي شرقاوي ومحمد الفاتح حمدي ودراسة عبد الصادق

الدراسات التي اتفقت مع الدراسة الحالیة على أهمیة دراسة الشباب الجامعي في مختلف 
.المجتمعات العربیة والغربیة على حد سواء

من خالل مقارنة وسیتم من خالل الدراسة المیدانیة العودة إلى هذه الدراسات من أجل توظیفها 
نتائج هذه الدراسة بنتائج بعض الدراسات السابقة لمعرفة مدى التطابق أو التباعد بین هذه 

.الدراسة و الدراسات األخرى
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المقاربات النظریة للدراسة:عشرإثنا.

تتعدد النظریات العلمیة التي یستند إلیها الباحثون في الدراسات اإلعالمیة حسب طبیعة 
ومن أجل إعطاء بعد یفرض استخدام مقاربة علمیة دون غیرها من المقاربات،الموضوع الذي 
حتى ال ننطلق من فراغ في دراستنا هذه،نعتقد أنه من األنسب لنا أن نستند نظري للدراسة،

قدم نسبیا صفة العمق یاألمر الذي من شأنه أن على نظریات محددة في التحلیل والتأویل،
.والشمول لدراستنا

خالل دراستنا الموسومة بأثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الهویة الثقافیة ومن 
وبعد االطالع على الدراسات السابقة التي أنجزت في هذا المجال تبین لنا أن للشباب الجامعي،

مدخل : من بین أهم النظریات والمقاربات التي یمكن االستناد إلیها في دراستنا هذه
اإلشباعات لوسائل اإلعالم في مجال استخدام الطلبة الجامعیین لمواقع التواصل االستخدامات و 

االجتماعي الفیس بوك خصوصا،واإلشباعات المحققة جراء هذا االستخدام،ونظریة اإلنماء 
الثقافي في الجانب المتعلق باالنعكاسات المتمخضة عن استخدام موقع الفیس بوك على كل 

.المجال الدیني لدیهمومن لغة الشباب الجامعي

: مدخل االستخدامات واالشباعات-أ

یعد مدخل االستخدامات واإلشباعات بمثابة نقلة فكریة في مجال تأثیر وسائل االتصال،حیث 
یعد النموذج البدیل لنموذج التأثیرات الذي یركز على كیفیة تأثیر وسائل اإلعالم واالتصال على 

بینما هو یرتكز على كیفیة استجابة وسائل اإلعالم لدوافع تغییر المعرفة واالتجاه والسلوك 
واحتیاجات الجمهور اإلنسانیة،ویتمیز الجمهور من منظور هذا المدخل بالنشاط واإلیجابیة 
والقدرة على االختیار الواعیین والتفكیر،وبذلك یتغیر المفهوم التقلیدي للتأثیر،والذي یعنى بما 

إلى دراسة ماذا یفعل الجمهور بوسائل اإلعالم،وأن مستهلكي تفعله وسائل اإلعالم بالجمهور 
وسائل اإلعالم یعرفون لماذا یستعملونها وأن االشباعات تظهر في األساس في محتوى وسائل 

59.اإلعالم وفي التعرض لها،والمجال االقتصادي واالجتماعي للتعرض
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واإلشباعات عندما كتب مقاال أول من وضع اللبنة األولى في مدخل االستخدامات " كاتز"ویعد 
،ویمثل المدخل تحوال للرؤیة في مجال الدراسات اإلعالمیة،حیث 1959عن هذا المدخل عام 

تحول االنتباه من الرسالة اإلعالمیة إلى الجمهور الذي استقبل هذه الرسالة،وبذلك انتهى مفهوم 
.60ة مثل الرصاصة السحریةقوة وسائل اإلعالم الطاغیة التي كانت تنادي به النظریات المبكر 

" جیرونیتش"و" بلومر"و" كاتز"عندما قدم بشكل متكامل بواسطة 1974وقد تطور المدخل عام 
.وتطور المدخل بجهودهم البحثیة وانتشر إلى أنحاء العالم

وحسب مقترب االستخدامات و واإلشباعات فإن اختیارات أفراد الجمهور واستخداماتهم لوسائل 
یعتمد في جزء كبیر منه على أهدافهم الشخصیة،حیث ینظر هذا المدخل ألفراد االتصال 

الجمهور على أنهم مشاركون نشطون في العملیة االتصالیة،وذلك ألنهم على وعي بأهدافهم 
ویستطیعون تقییم وسائل االتصال المختلفة طبقا لمدى إشباعها الحتیاجاتهم،االتصالیة،

تي یعتقدون أنها تشبع حاجیاتهم،وطبقا لمدخل االستخدامات وبالتالي ینتقون الوسائل ال
واإلشباعات فإن أنماط استخدام األفراد لوسائل اإلعالم یمكن أن تتغیر نتیجة لتغیر احتیاجات 
األفراد،طبقا للمرحلة العمریة التي یمرون بها،وطبقا لمواقف الحیاة التي یتعرضون لها،كما أن 

اإلعالم یعتمد على خبرات أفراد الجمهور مع هذه الوسائل اختیار أفراد الجمهور لوسائل
61.والصور التي یكونونها عنها

وتمثل هذه النظریة مدخال علمیا مناسبا لدراسة التأثیرات االجتماعیة في كل مرحلة من مراحل 
تطور وسائل االتصال الجماهیري تكنولوجیا،كالصحافة واإلذاعة والتلفزیون واالنترنیت على 

م من أن الباحثین ال یزالون یعتمدون على نفس األدوات والمفاهیم إال أن الحاجة أصبحت الرغ
ماسة لتطویر نوع المفاهیم النظریة واألدوات المنهجیة التي تتفق مع طبیعة وسائل االتصال 

،فالمناهج المعاصرة یجب أن تستوعب مفاهیم مثل التفاعلیة وتجزئة 21الجماهیریة في القرن 
وغیرها من المفاهیم الجدیدة مما 62والمضامین االتصالیة عبر االنترنیت والالتزامنیةالجمهور 

تجعل هذه النظریات صالحة لظواهر اتصالیة وٕاعالمیة جدیدة خاصة في مجال اإلعالم 
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الجدید،الذي أفرز لنا ظواهر جدیدة قد تجعل النظریات الغربیة المعروفة قاصرة في تفسیر 
الجدیدة،مما یجعلنا أیضا نفكر في نظریات إعالمیة جدیدة لم ال تكون وتحلیل هذه الظواهر 

نظریات عربیة بإنتاج محلي یراعي الخصوصیة المحلیة والثقافیة واالجتماعیة مثلما كان الحال 
الحتمیة " المتمثلة في نظریة و "عزي عبد الرحمن"مع االجتهادات المثمرة مع المفكر الجزائري

".واالتصالالقیمیة في اإلعالم 

إن أهمیة نظریة االستخدامات واإلشباعات تأتي من أنه یمكن دراسة الحاجات اإلنسانیة التي 
تتسم بالتنوع والتعدد،فباإلضافة إلى الحاجات الفسیولوجیة هناك دوافع مثل التواصل االجتماعي 

ن النواحي مللفرد،اكتشاف الواقع وفهمه ،التنشئة االجتماعیة،الترفیه،فهذه كلها ترتبط بالوجود 
السیكولوجیة واالجتماعیة واالتصالیة،وفي الوقت نفسه فإن وسائل االتصال ترتبط بكافة 
احتیاجات الناس المادیة وغیر المادیة على سواء،فالناس یتطلعون إلى تحقیق نمو ذاتهم وٕاشباع 

حقیقها من حاجاتهم المادیة،وهناك حاجات تعكس التطلعات غیر المادیة التي یسعى الناس لت
خالل االتصال مثل االعتماد على النفس،الذاتیة الثقافیة،االستقالل،وغیر ذلك من االحتیاجات 

63.التي یسعى الناس لتحقیقها على المستویین الفردي واالجتماعي من خالل االتصال

ویعنى مدخل االستخدامات واإلشباعات في األساس بجمهور الوسیلة اإلعالمیة التي تشبع 
معنى ذلك أن الجمهور لیس سلبیا یقبل كل ما تعرضه ه وتلبي حاجاته الكامنة في داخله،رغبات

علیه وسائل اإلعالم،بل یمتلك غایة محددة من تعرضه یسعى إلى تحقیقها،فأعضاء الجمهور 
هنا باحثون نشطون عن المضمون الذي یبدو أكثر إشباعا لهم،وكلما كان مضمون معین قادرا 

64.جات األفراد كلما زادت نسبة اختیارهم لهعلى تلبیة احتیا

وتعتمد البحوث في مدخل االستخدامات واإلشباعات على افتراض أن األفراد یقومون بدور 
إیجابي في عملیة االتصال إذ توجد لهم دوافع تدفعهم الستخدام وسائل االتصال،ومن هنا یظهر 

فراد یمكن أن یتم إشباعها من ،كما یفترض أیضا أن احتیاجات األ)االستخدامات(مصطلح 
).اإلشباعات( خالل التعرض لوسائل االتصال ومن هنا یظهر مصطلح 
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: فروض نظریة االستخدامات واإلشباعات-

عام " هولتون"و" لوندبرج" هناك خمسة افتراضات أساسیة تنطلق منها النظریة والتي قدمها
: یمكن تلخیصها في مایليوأطلقا علیها نموذج االستخدامات واإلشباعات و 1986

تفترض نظریة االستخدامات واإلشباعات أن الجمهور المستخدم لوسائل االتصال یتصرف -1
أي أن التعرض لوسیلة اتصال ما هو إال تعبیر عن دوافع سیكولوجیة لتحقیق أهداف معینة،

.واحتیاجات فردیة

إعالم محددة یرجع إلى الجمهور الربط بین الرغبة في إشباع حاجات معینة واختیار وسیلة -2
.نفسه الذي یكون استخدامه لهذه الوسائل من أجل تحقیق احتیاجاته األساسیة وتلبیة رغباته

استجابة الفرد السلوكیة لوسائل االتصال تملیها مجموعة من العوامل النفسیة واالجتماعیة -3
یها،حیث تمثل هذه المتغیرات كاألسرة واألصدقاء والعالقات االجتماعیة البیئة التي یعیش ف

.وسیطا بین وسائل االتصال والجمهور

تؤثر وسائل االتصال في سمات الفرد ،وفي جمیع مناحي حیاته حتى في البنیة االجتماعیة -4
والثقافیة واالقتصادیة للمجتمع،حیث یمكن الحكم على هذه المعاییر انطالقا من استخدام أفراد 

.یس من خالل محتوى الرسائل التي تقدمها هذه الوسائلالمجتمع لوسائل االتصال ول

تتنافس وسائل اإلعالم مع مصادر االتصال األخرى الموجودة في محیط الفرد على -5
عملیات االنتقاء واالستخدام التي یقوم بها الجمهور من أجل إشباع رغباته وحاجاته باعتبار أن 

65.ن فرد ألخر،وباختالف البیئة االجتماعیةتلبیة وسائل اإلعالم لهذه االحتیاجات تختلف م

: عناصر نظریة االستخدامات واإلشباعات

وظهر مفهوم الجمهور النشط الذي یبحث عن المضمون اإلعالمي : الجمهور النشط-1
المناسب له الملبي لحاجاته،حیث بات هذا الجمهور یتحكم في اختیار الوسیلة التي تقدم له هذا 
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حیث أعاد هذا االفتراض النظریة التي كانت تنظر للجمهور باعتباره 66،المضمون أو المحتوى
67.متلقیا سلبیا ال حول له وال قوة ویسهل التأثیر علیه،فأصبح ینظر إلیه أنه جمهور نشط

: ویظهر هذا المفهوم جلیا في مایلي

ویختار التعرض حیث یقوم الجمهور باختیار وسیلة اتصالیة معینة : االنتقائیة في االختیار-أ
.لمضمون معین فیها

حیث أن جمهور وسائل اإلعالم یختار المضامین التي تشبع حاجاته ودوافعه : االنتفاع- ب
.وسنتطرق إلى أنواع الحاجات فیما بعد

ویحدث على المستوى اإلدراكي والتأثیري والسلوكي، حیث أن استغراق : االستغراق-ج
خاصة مع التلفزیون یعتمد على مدى توحد الجمهور مع الجمهور مع المضامین اإلعالمیة و 

.الشخصیات التلفزیونیة

حیث أن هناك محدودیة في تأثیر وسائل االتصال على تفكیر الجمهور : محدودیة التأثیر-د
68.و سلوكه

ولم یتوقف األمر عند هذا الحد،فالدراسات الحدیثة تذهب أن مفهوم الجمهور النشط ال یختار ما 
ه من رسائل فقط،بل یتعدى ذلك إلى اختیار المعنى الذي یفسر في إطاره هذه یتعرض ل

الرسائل،فالمعنى غیر كامن في الرسالة اإلعالمیة بل هو كامن في ذهن الجمهور النشط الذي 
69.یفسر ما یتلقاه من رسائل في ضوء ما لدیه من خبرات و تجارب وعالقات اجتماعیة

: یة الستخدام وسائل اإلعالماألصول االجتماعیة والنفس-2

ویعود الفضل في اكتشاف هذه العالقة بین األصول االجتماعیة والنفسیة ودوافع التعرض 
: حیث تناولت هذه األصول من حیث" ماتیلدا رایلي"لوسائل اإلعالم إلى 
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: األصول االجتماعیة الستخدامات وسائل اإلعالم-أ

في دراسته حول استخدام المراهقین لوسائل اإلعالم "جونستون" حیث أن أبرز ما خلص إلیه 
والدمج االجتماعي، أن الجمهور ال یتعاملون مع وسائل اإلعالم باعتبارهم أفراد معزولین عن 
واقعهم االجتماعي،وٕانما باعتبارهم أعضاء في جماعات اجتماعیة منظمة وشركاء في بیئة 

افیة واالجتماعیة مثل النوع،المستوى وبالتالي فإن العوامل الدیمغر 70.ثقافیة واحدة
.التعلیمي،المستوى االجتماعي واالقتصادي لها تأثیراتها في استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم

: األصول النفسیة- ب

حیث تؤدي العوامل النفسیة أحیانا إلى وجود حوافز أو دوافع معینة بحاجة إلى اإلشباع،وبالتالي 
االستخدامات لوسائل اإلعالم،حیث یقوم مدخل االستخدامات واإلشباعات على تحدد الكثیر من 

افتراض أن الجمهور المختلفین یختارون ألنفسهم مضامین إعالمیة مختلفة وفقا للفروق النفسیة 
الدوافع النفسیة إلى أربعة أصناف مزاجیة،معرفیة،عاطفیة "روبین"و " بالمجرین"بینهم،وقد صنف 

71.واجتماعیة

: دوافع استخدام وسائل اإلعالم-3

توجد وجهات نظر متباینة لدراسة دوافع تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم،ولكن بوجه عام فإن 
: معظم دراسات االتصال تقسم دوافع التعرض إلى نوعین

تستهدف التعرف على الذات واكتساب المعرفة والمعلومات والخبرات و جمیع : دوافع نفعیة-أ
.التعلم،والتي تعكسها برامج األخبار والبرامج التعلیمیة والثقافیةأشكال 

تستهدف تمضیة الوقت واالسترخاء والصداقة واأللفة مع الوسیلة والهروب : دوافع طقوسیة- ب
من المشكالت،وتنعكس هذه الفئة في البرامج الخیالیة مثل المسلسالت واألفالم والمنوعات 

72.وغیرها
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" ماسلو"التصنیفات ارتباطا بنظریة االستخدامات واإلشباعات ما ذهب إلیه كما نجد من أنسب 
: حیث یرى أن هناك خمس مستویات لحاجات اإلنسان،وهي على الترتیب

.المتمثلة أساسا في الطعام،الماء،الهواء:الحاجات الفیزیولوجیة-أ

نه أن یفقد الحاجة في الحاجة إلى العیش بأمان واالبتعاد عن كل ما من شأ:حاجات األمن- ب
.عیش الفرد بهدوء وطمأنینة

الحاجات المرتبطة بالنواحي المرتبطة بالنواحي ):أو الحاجات الوجدانیة( حاجة الحب-ج
.العاطفیة والمشاعر

.كالحاجة إلى النجاح،والتمتع بالمكانة االجتماعیة وتجنب الرفض:حاجات التقدیر-د

ى إثبات وجود الذات والحاجة إلى تحقیق اإلنجازات الحاجة إل:حاجات تحقیق الذات- ه
73.وغیرها

: تصنف اإلشباعات عموما إلى نوعین: اإلشباعات المتحققة من التعرض لوسائل اإلعالم-4

وتنتج عن عملیة االتصال واالرتباط بوسیلة محددة،وال ترتبط مباشرة :إشباعات المحتوى-أ
: بخصائص الرسائل و هي بدورها تنقسم إلى نوعین

تتحقق من خالل تخفیف اإلحساس بالتوتر والدفاع عن إشباعات شبه توجیهیة : النوع األول 
.الذات وتنعكس في برامج التسلیة والترفیه واإلثارة

تتحقق من خالل التوحد مع شخصیات وسائل اإلعالم اعات شبه اجتماعیةإشب: النوع الثاني
74.وتزید مع ضعف عالقات الفرد االجتماعیة وزیادة إحساسه بالعزلة
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: توقعات الجمهور من وسائل اإلعالم-5

تشیر بحوث االستخدامات واإلشباعات إلى أن استخدام وسائل اإلعالم یحقق مكافآت یمكن 
التنبؤ بها من جانب أعضاء الجمهور على أساس تجاربهم الماضیة مع هذه توقعها أو 

،وتنتج التوقعات عن 75الوسائل،وهذه المكافآت یمكن اعتبارها تأثیرات نفسیة قام األفراد بتقییمها
دوافع الجمهور للتعرض لوسائل اإلعالم حسب األصول النفسیة واالجتماعیة لألفراد،وتعد 

فتوقعات أفراد الجمهور بشأن قیمة وسائل 76لیة التعرض لوسائل اإلعالمالتوقعات سببا في عم
اإلعالم بالنسبة لهم هي عنصر مهم في مدخل االستخدامات واإلشباعات وذلك ألن أفراد 
الجمهور یتجهون لوسائل اإلعالم المختلفة ألنهم یؤمنون أن استخدامهم لهذه الوسائل سیمدهم 

لذلك عندما یعتقد أفراد الجمهور أن وسائل اإلعالم قادرة على بإشباعات معینة الحتیاجاتهم،
77.إشباع احتیاجاتهم فإنهم یصبحون أكثر میال الختیار هذه الوسائل

وتختلف توقعات األفراد من وسائل اإلعالم وفقا للفروق الفردیة،وكذلك وفقا الختالف 
قعات طالب الجامعة من وسائل وزمالؤه في دراستهم المقارنة لتو " إدلستاین"الثقافات،ویشیر 

اإلعالم في مجتمعات الوالیات المتحدة وألمانیا والیابان وهونغ كونغ إلى زیادة توقع اإلشباعات 
من األفالم الروائیة والتقاریر الرسمیة، وتشیر النتائج إلى اختالف في توقعات الطالب تعكس 

78.الثقافة السائدة في المجتمع

: و اإلشباعات على الشبكات االجتماعیة االلكترونیةتطبیق نظریة االستخدامات

من المعلوم أنه لم تعد الدوافع التي كانت وراء استخدام وسائل اإلعالم التقلیدیة هي نفسها دوافع 
فمن أهم الخصائص في االتصال الرقمي هو أن الجمهور في استخدام االتصال الرقمي،

79.في استخدامه للشبكات االجتماعیةاالتصال الرقمي أصبح أكثر نشاط وتفاعلیة 



اإلطـــار المنــــھجي:الفصل األول

72

ونالحظ من خالل الدراسات اإلعالمیة أن بعض النظریات اإلعالمیة التقلیدیة لم تعد تجدي 
نفعا في دراسات اإلعالم الجدید،حیث أنه ظهر علیها بعض القصور في تفسیر وتحلیل ظواهر 

ونبرز كیفیة تطبیق هذه النظریة في مجال الشبكات االجتماعیة اإلعالم واالتصال الجدیدة،
: وبعض أوجه القصور في النقاط التالیة

في افتراض أن الجمهور نشط یختار المضامین اإلعالمیة التي تلبي احتیاجاته وٕاشباعاته -
المختلفة،فبظهور الشبكات االجتماعیة أصبح هذا األخیر هو صانع ومنتج لهذه المضامین و

الملتقي لها في نفس الوقت فیما یسمى بتبادل األدوار بین القائم باالتصال والملتقي،إذ یمتاز 
.هذا الجمهور بتفاعلیة أكبر

ال تعتبر شدة االستخدام بصفة عامة دلیال على إشباع الحاجات،حیث أن التجول بین المواقع -
البحث في عادات االستخدام المختلفة سمة من سمات استخدام شبكة االنترنیت ولذلك یفضل 

80.واألنماط السلوكیة له

یقدم مدخل االستخدامات واإلشباعات مجموعة من المفاهیم والشواهد بالنسبة لشبكة التواصل -
االجتماعي التي تؤكد أسلوب األفراد أمام تلك الوسائل من خالل تعلیقاتهم وآرائهم 

ن الرسائل اإلعالمیة التي یتم تدوینها في وتوجهاتهم،حیث أن األفراد یوظفون تفاعلیة مضامی
).كالفیس بوك والتویتر وغیرها من المواقع( وسائل التواصل االجتماعي

استخدام جمهور  لموقع الفیس بوك یمكن تفسیره كاستجابة للحاجات التي یستشعرها و یتوقع -
األخبار أو بحثا أن یشبع هذه الحاجات لدیه كالبحث عن المعلومة أو التسلیة أو معرفة آخر

81.عن شریك في هذا الموقع

یجب مراعاة العالقة بین استخدام وسائل اإلعالم وٕاشباع الحاجات،ویجب علینا أن نفرق في -
قیاس شدة االستخدام بین االستغراق في المحتوى،واالستغراق في التجول،ویجب أن نضع بعین 
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ل واألخرى الدافعة إلى الدخول إلى موقع االعتبار الحاجات المتجددة التي تظهر أثناء التجو 
82.الشبكة واستخدامها

وهذا ما یفعله موقع الفیس بوك الذي تتنافس وسائل االتصال الجماهیري إلرضاء الجماهیر،
یتمیز بخصائص فریدة وتطبیقات عدیدة وهذا ما تفسره اإلحصائیات التي تزداد یوما بعد یوم 

.وٕاناثا،أطفاال وكبارافي عدد اإلقبال على الموقع ذكورا 

ویعتبر تطبیق هذه النظریة في دراسات اإلعالم الجدید خاصة مواقع التواصل االجتماعي ذو 
أهمیة كبیرة،حیث تعتبر االستخدامات االجتماعیة من أكثر االستخدامات المتعلقة بتطبیق هذا 

كثف الدراسات بهدف المدخل،فتزاید اإلقبال على استخدام االنترنیت ومواقع التواصل یجعلنا ن
استكشاف العالقة بین هذا المدخل واستخدام هذه المواقع ،وهذا ما ستسعى هذه الدراسة إلى 

.الكشف علیه

: نظریة اإلنماء الثقافي- ب

باإلضافة إلى استخدام الباحث لنظریة االستخدامات واإلشباعات في معرفة أنماط استخدام 
واإلشباعات -الفیس بوك بالخصوص–صل االجتماعي جمهور الطلبة الجامعیین لمواقع التوا

المحققة من وراء هذا االستخدام،عمد الباحث أیضا إلى توظیف نظریة اإلنماء الثقافي أو 
الغرس الثقافي كما یصطلح علیها أیضا،من أجل االستناد علیها في تفسیر وتحلیل نتائج 

.في األساس على خلفیات نظریةالدراسة المیدانیة بغیة الوصول إلى نتائج علمیة مبنیة

ظهرت نظریة اإلنماء الثقافي في الوالیات المتحدة األمریكیة خالل عقد السبعینیات كمنظور 
جدید لدراسة أثر وسائل اإلعالم،وتذهب هذه النظریة إلى القول بأن مداومة التعرض للتلفزیون 

الذي یراه على شاشة ولفترات طویلة ومنتظمة تنمي لدى المشاهد اعتقادا بأن العالم
التلفزیون،إن هو إال صورة من العالم الواقعي الذي یحیاه وترتبط هذه النظریة بالجهود التي 

من خالل مشروعه الخاص بالمؤشرات الثقافیة الذي " جورج جربنر" طورها الباحث األمریكي
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قافیة،واهتمت بحوث یهدف إلى إقامة الدلیل االمبریقي على تأثیر وسائل اإلعالم على البیئة الث
: المؤشرات الثقافیة بثالث قضایا متداخلة

.دراسة الهیاكل والضغوط والعملیات التي تؤثر على إنتاج الرسائل اإلعالمیة-

.دراسة الرسائل والقیم والصور الذهنیة التي تعكسها وسائل اإلعالم-

83.للواقع االجتماعيدراسة اإلسهام المستقل للرسائل الجماهیریة على إدراك الجمهور-

وفریقه أن الواقع اإلعالمي یمكن أن یؤثر على المعتقدات، فالسلوك، السیما جربنریعتقد 
؛ ما "تیار مهیمن"التلفزیون بین بقیة الوسائل، حیث یغرس تصورات لدى األفراد، تسمح بتشكل 

والذي ساعدهم في " فارق الغرس"توصلوا إلیه من خالل نظام القیاس الذي أطلقوا علیه اسم 
یورد هذا النظام إجابات العینة ضمن اتجاه . تقدیم أدلة علمیة على صحة هذه الدینامیة

إجباري، یتم فیه تصنیف إجابات المبحوثین إلى تلفزیة وأخرى واقعیة، أي تلك التي تبرهن على 
. الواقع الفعلينتیجة العنف الذي یبثه التلفزیون، وتلك التي تعكس " غرست"أن صورهم الذهنیة 

84.إذ تبین لهم أن نسبة مرتفعة من أفراد العینة تجیب تلفزیونیا

وجاءت نظریة الغرس الثقافي لتحاول تفسیر األثر المتراكم لوسائل اإلعالم على األفراد على 
المدى الطویل بعد أن تبین أن نظریات تفسیر األثر على المدى القصیر لم تكن كافیة لتفسیر 

ما : آلثار التي تمارسها وسائل اإلعالم ،فتطرح هذه النظریة التساؤل الرئیسيالكثیر من ا
العالقة بین االنتباه إلى رسائل وسائل اإلعالم والمفاهیم التي یكونها المشاهدون للواقع 

85االجتماعي؟ 

وتعتبر نظریة الغرس الثقافي تصورا تطبیقیا لألفكار الخاصة بعملیات بناء المعنى وتشكیل 
الحقائق االجتماعیة والتعلم من خالل المالحظة واألدوار التي تقوم بها وسائل اإلعالم في هذه 
المجاالت،حیث تؤكد الفكرة العامة التي تجتمع حولها النظریات السابقة ، وهي قدرة وسائل 

اد اإلعالم في التأثیر على معرفة األفراد وٕادراكهم للعوالم المحیطة بهم،خصوصا بالنسبة لألفر 
86.الذین یتعرضون لهذه الوسائل بكثافة أكبر



اإلطـــار المنــــھجي:الفصل األول

75

وتعتقد هذه النظریة أنه في مقدور وسائل اإلعالم من خالل العرض االنتقائي واالختیاري 
لمسائل والتركیز علیها،وخلق انطباعات معینة لدى المتلقین یمكن معها تكوین أنماط ثقافیة 

87.مشتركة مرتبطة بهذه المسائل بطریقة محددة

كد الباحثون في هذا المجال على قوة التلفزیون بصفة خاصة باعتباره وسیلة لتنمیة الصور ویؤ 
،وباعتباره أیضا عنصر من عناصر التنشئة االجتماعیة،وتحاول معرفة ما إذا كان 88الذهنیة

الجمهور یعتقد أن كل ما یراه في التلفزیون هو جزء من واقعه في الحیاة،وأن له تأثیر كبیر في 
،89المواقف و االعتقادات واألحكامتبني

ألن الرسائل التي یعكسها تتسم بالتكامل " منمى محتمل" كما ینظرون إلى التلفزیون باعتباره
واالتساق،حیث یقوم التلفزیون بتكرار نفس الصور الذهنیة تقریبا عن الشخصیات واألحداث 

لصور الذهنیة المتسقة ،والتي تجعل والقضایا،وبالتالي تساعد المشاهدة المكثفة على تنمیة هذه ا
90.المشاهد یعتقد أن ما یراه على الشاشة إن هو إال صورة مطابقة للعالم الحقیقي

بین نوعین من مشاهدي التلفزیون،حیث أن هناك كثیفي المشاهدة ومنخفضي " جربنر"ویمیز 
األرجح یتأثرون ساعات یومیا،وعلى4المشاهدة،ویشاهد كثیفي المشاهدة التلفزیون ألكثر من 

بما یشاهدون،في حین أن منخفضي المشاهدة هم الذین ال یقضون فترات طویلة أمام 
،وبالنسبة لكثیري 91التلفزیون،وبالتالي هم األقل تضررا بالمفاهیم المحتملة التي ینقلها المشاهدین

وتقرر نظریة المشاهدة فیختلف إدراكهم للواقع االجتماعي عن األفراد الذین یكون تعرضهم أقل،
الغرس أن عملیة بناء الواقع االجتماعي تبدأ من خالل التلفزیون باالنتباه والمشاهدة لمضمون 
ما،ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التعلم التي تسبقها عوامل مثل االنتباه،التذكر،والقدرة على الربط بین 

إطار المهارات المعلومات بعضها البعض،بعد ذلك تأتي عملیة بناء الواقع االجتماعي في
الشخصیة والمعطیات االجتماعیة المحیطة بالفرد،وأخیرا تأتي عملیة إدراك الواقع االجتماعي 

92.التي تؤثر على السلوك وتكون بمثابة مرشد السلوك
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: فروض نظریة الغرس الثقافي

: ترتكز نظریة اإلنماء الثقافي على العدید من الفرضیات نوردها في ما یلي

أن كثیفي التعرض للتلفزیون یمیلون إلى تبني المعتقدات التي تعرض من خالل التلفزیون -
.عن العالم الواقعي،وهذه هي الفرضیة الرئیسیة لهذه النظریة

أن " غروس"و " جربنر"ارتباط نظریة الغرس الثقافي بالمشاهدة الكلیة،حیث یرى كل من -
لكلي للتلفزیون بدون تحدید نوعیة معینة من البرامج تأثیرات الغرس مرتبطة بمشاهدة المحتوى ا

مثل األخبار واإلعالنات والبرامج المتخصصة،حیث یحدد هذا العالم العضوي المكون من 
القصص والصور الذهنیة ما وما ال یوافق علیه الجمهور،كما یسهم في تشكیل معظم األعراف 

یفوا المشاهدة إلى مشاهدة خلیط من السائدة ویغرس الصور الراسخة عن المجتمع،و یمیل كث
البرامج المختلفة بشكل یفوق منخفضي المشاهدة بغض النظر عن مدى تفضیلهم لنوعیات 

93.معینة من البرامج

أن التلفزیون وسیلة فریدة لإلنماء بالمقارنة مع وسائل اإلعالم األخرى،وهذا لسهولة استخدام -
لب مهارات مسبقة في التعرض إلیه،فعلى خالف التلفزیون وتواجده في كل بیت،دون أن یتط

الوسائل المطبوعة ال یتطلب التلفزیون معرفة القراءة،وعلى خالف الرادیو فإن التلفزیون یجعلنا 
نرى ونسمع،كما أنه من أكثر الوسائل ترویجا للصور الذهنیة والثقافة الشعبیة،فهو یعرض الجید 

94.ح والفشلوالسیئ،السعادة والحزن،الخیر والشر،النجا

" جربنر"تزید المستحدثات التكنولوجیة من وصول الرسائل التلفزیونیة إلى الجمهور،حیث یرى -
أن نظم التلفزیون السلكي والمحطات المستقلة والفیدیو،قد أعطت المشاهدین قدرا أكبر في 

إلى ي تلقي البرامج،وأن التعرض لهذه الرسائل قد یحل محل الجریدة أو الذهاب فالتحكم 
95.السینما،وال یمكن أن یحل محل التعرض لدى التلفزیون
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تدعیم استقرار المجتمع وتجانسه،حیث تعكس أنماط التعرض للتلفزیون بناء المجتمع و هیاكل 
استقراره النسبیة،ولهذا فإن العالم الرمزي الذي یقدمه التلفزیون یساعد على تدعیم االستقرار أو 

قع االجتماعي،وقد تكون هذه المفاهیم الرمزیة أكثر صالبة من ثبات المفاهیم الخاصة بالوا
الواقع االجتماعي الحقیقي،وال تقتصر نتائج تحلیل اإلنماء على تعزیز التجانس والتكامل 
فقط،وٕانما تعكس أیضا مقاومة التغییر الذي قد تقع في جوانب أخرى من الحیاة والثقافة،وقد 

ر األساسي لوسائل اإلعالم یمیل إلى الحفاظ على توصل عدد من العلماء إلى أن التأثی
المعاییر السائدة،بدال من تغییرها،وتتسم عملیة اإلنماء إما بالثبات أو التغییر البطيء،حیث تتجه 

96.عادات وأنماط التعرض لوسائل اإلعالم إلى الثبات لفترات طویلة

على الرغم من أن نظریة الغرس الثقافي قد وضعت أساسها وفروضها من البحوث الخاصة -
بانتشار العنف والجریمة باعتبارهما نتیجة للتعرض المكثف للتلفزیون،إال أن تطبیقها ال یجب أن 
یقف عند هذا الحد،حیث تؤكد هذه النظریة األفكار الخاصة بتأثیر التلفیزیون على إدراك األفراد 

97.الجماعات والمجتمع في رسم صورة العالم الخارجي في أذهانهم كما یقدمها التلفزیونو 

: المفاهیم المتعلقة بنظریة اإلنماء الثقافي

یقصد به مدى شعور المشاهدین أن المحتوى التلفزیوني یقدم إلیهم معلومات في : التعلم-1
وكیفیة حل المشكالت،حیث یمكنهم العدید من المواضیع مثل كیفیة إقامة عالقات اجتماعیة،

.استخدام هذه المعلومات في حیاتهم الحقیقیة الخاصة

یركز بصفة أساسیة على الطریقة التي یتم من خاللها تكوین المشاهد في عالقتها :التوحد-2
مع الشخصیات التلفزیونیة، وال یعني هذا أن یكون الشخص الذي یبني عالقة متآلفة ومتقاربة 

ات التلفزیونیة غیر متوازن عقلیا،وٕانما یخلق إحساس بأن هذه الشخصیات مع الشخصی
.التلفزیونیة واقعیة بل وتشابهها مع بعض الشخصیات في العالم الحقیقي
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وهو التجانس بین األفراد في اكتساب الخصائص الثقافیة المشتركة : االتجاه السائد-3
یثة ـفاالتجاه السائد هو عبارة عن نسیج من للمجتمع التي یقدمها التلفزیون كقناة ثقافیة حد

المعتقدات والقیم والممارسات التي یقدمها التلفزیون في صورة مختلفة معها كثیفوا 
المشاهدة،وبالتالي فإن االتجاه السائد یشیر إلى سیطرة التلفزیون في غرس الصور واألفكار 

.بشكل یجعل الفوارق تقل أو تختلف مع الجماعات

التأثیرات المضافة للمشاهدة إلى جانب الخبرات األصلیة الموجودة :  الصدى أو الرنین-4
فعال لدى المشاهدین،وبذلك فإن المشاهدة یمكن أن تؤكد هذه الخبرات من خالل استدعائها 

98.بواسطة األعمال التلفزیونیة التي یتعرض لها األفراد،وأصحاب هذه الخبرات بكثافة أعلى

: ظریة الغرس الثقافيتطبیقات ن

: هناك طریقتین یمكن من خاللهما قیاس اإلنماء حسب هذه النظریة

وفیه یطلب من المبحوثین إعطاء توقعات كمیة عن نسبة حدوث أشیاء :القیاس األول
معینة،ـتعرف من قبل نسبتها للبرامج التلفزیونیة التي تعكس االتجاه السائد،وبعد ذلك تستخدم 

ئیة لمعرفة الفروق في التوقعات الكمیة بین أولئك الذین یشاهدون التلفزیون األسالیب اإلحصا
بشكل كثیف،والذین یشاهدونه بشكل ضعیف في ظواهر مختلفة كالعنف والجریمة والمهن 

واألدوار وغیرها من القضایا

ویتم فیه حساب مقدار الفروق بین معتقدات كثیري المشاهدة وقلیلي : القیاس الثاني
ة،أو حجم تلك الفروق مع األخذ بعین االعتبار أن األفراد معتقداتهم عن المواقع المشاهد

االجتماعیة،ویكون لهذه المعتقدات نتائج مهمة على السلوك االجتماعي،ویتم ذلك من خالل 
99.تصمیم بعض العبارات التي تقیس االتجاهات االجتماعیة نحو ظاهرة معینة
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: الفضاء االلكترونيتطبیق نظریة الغرس الثقافي في 

هناك العدید من األمور التي یمكن أن تدرس من خالل فروض الغرس في عالمنا 
المعاصر،كتأثیرات التبادل الثقافي وٕالى أي مدى یشكل غزوا بتغییر الثقافات أو تهدیدها مثلما 
هو علیه الحال في دراستنا هذه التي تحاول معرفة مدى تأثیر استخدام مواقع التواصل 

الدین "و" اللغة العربیة" على أبرز عناصر الثقافة العربیة-الفیس بوك-االجتماعي
،وكذا التطورات التي طالت عالم االنترنیت ودورها الكبیر في مجاالت التأثیر على "اإلسالمي

الثقافات الفرعیة داخل المجتمع الواحد،وتأثیرات هذا الدور في تماسك المجتمعات أو تهدید هذا 
ك بتأثیر مستویات التعرض،وفي هذه الدراسة یمكن أن یستخلف مفهوم التعرض للتلفزیون التماس

بتجول وتصفح والتعرض لمحتویات مواقع التواصل االجتماعي،وما ینتجه هذا التعرض 
100).الطلبة الجامعیون(لمضامین الشبكات االلكترونیة على ثقافات العینة محل الدراسة

یة الغرس الثقافي من خالل عالقتها بوسائل االتصال الجماهیري كما أنه یمكن أن تطبق نظر 
الحدیثة،وأبرزها االنترنیت حیث یمكن االستفادة من األفكار العامة لإلنماء الثقافي في الكشف 
عن العالقة بین الواقع االجتماعي كما یعبر عنه المضمون االتصالي باالنترنیت،ورؤیة 

101:أن یعتمد هذا االتجاه على أربع استراتیجیات هي الجمهور لواقعه االجتماعي،ویمكن 

.دراسة معدل انتشار وتبني االنترنیت في دولة معینة وقیاس الفجوة الرقمیة داخل هذه الدولة-

.دراسة سیاسات الحضر والرقابة التي تفرضها هذه الدولة أو تلك المواقع-

االنترنیت في عالقته بالمواقع دراسة استخدامات وٕاشباعات السلوك االتصالي لجمهور-
.المختلفة

.تحلیل األفكار والنماذج األكثر تكرارا في هذه المواقع-
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ا لنظریة اإلنماء الثقافي على الفضاء االلكتروني فإن تعرض الطلبة الجامعیین وٕاقبالهم وٕاسقاط
الثقافیة على استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبشكل مكثف،وتكرار مصادفتهم للمحتویات

من شأنها أن تؤثر على لغتهم العربیة وشعائرهم وقیمهم الدینیة،إضافة إلى أن عالمهم 
االفتراضي الذي یوفره لهم عالم الفیس بوك قد یعتقدون أنه صورة عن العالم الذي یعیشون 
فیه،وبالتالي فالمضامین الثقافیة قد تقدم أنماط وأشكال وسلوكیات یمكن أن تساهم في اكتساب

.العدید من القیم اإلیجابیة والسلبیة التي تالزمهم أثناء استخدامهم لهذه المواقع
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أو انفصالتواصل..اإلعالم الجدید واإلعالم التقلیدي: الفصل الثاني.
تمهید :

یرتبط مصطلح اإلعالم الجدید في المخیال العام بما یسمى بالوسائل الحدیثة، أي مختلف 
النقال، الحاسوب ومختلف الوسائط الذي تختصر حاالت التكنولوجیات الحدیثة الرقمیة كالهاتف

.التداخل بین وسائط اإلعالم والتكنولوجیا الحدیثة
خاصة أنه "  اإلعالم الجدید"ویسعى هذا الفصل النظري األول إلى تسلیط الضوء على مفهوم 

ل لم تتبلور خصائصه الكاملة بعد،وسیستعرض الفصما یزال في معظم جوانبه حالة جنینیة 
والموسوعات القوامیسبدایة مجموعة واسعة من التعریفات المتاحة حالیا بما في ذلك ما كتبته 

وخصائصه، ثم سنعرج على كما سنتعرف على مختلف تسمیاته،المتخصصة في التكنولوجیا
أشكاله المختلفة، مع التركیز في هذه األشكال على مواقع التواصل االجتماعي وبأخص أیضا 
موقع الفیس بوك الذي هو موضوع دراستنا في جانبها المیداني أیضا، بعدها سنحاول إنهاء 

.إشكالیة التواصل أو االنفصال بین اإلعالم الجدید وغریمه التقلیدي
إشكالیة المصطلح : م الجدید اإلعال

إلى إن مصطلح اإلعالم الجدید هو مصطلح حدیث العهد،مثیر للجدل، وال بد أن نشیر بدایة 
الصعوبة التي یكتسیها هذا المصطلح في إیجاد تعریف موحد بین الباحثین في مجال علوم 

ستوى ل حتى على ماإلعالم و االتصال، وهذا  الخالف لیس فقط بین المغاربة أو المشارقة ، ب
. مستمرالباحثین العرب و غیر العرب، بسبب حالته الدینامكیة المتغیرة و المتطورة بشكل 

، فالجدلیة الموجودة " جدید" و" إعالم"من مصطلحین كلمتي " اإلعالم الجدید" یتكون مفهوم 
فحتى اإلذاعة هنا هي إشكالیة ترجمة المفهوم إلى اللغة العربیة، وما الجدة في هذا المفهوم؟

هي إعالم جدید مقارنة بالجریدة ، و حتى التلفزیون هو إعالم جدید مقارنة باإلذاعة، بل حتى 
صبح مصطلح اإلعالم في حد ذاته لم یلق توافقا و إجماعا بین المفكرین و الباحثین ، ومتى ی

.؟اإلعالم الجدید إعالما قدیما



أو انفصال تواصل..اإلعالم الجدید واإلعالم التقلیدي: الفصل الثاني 

92

الذي یعتبر من أوائل المنظرین في حقل اإلعالم " Rice"التصال و هذا ما ذهب إلیه عالم ا
یة اإلى أن وسائل االتصال دوما هي جدیدة فقط في أول عهد األجیال بها،وفي بد" الجدید 

.1تجریبهم لها، فكل وسائل االتصال كانت في وقت من األوقات وسائل جدیدة
الذي دعا إلى إعادة النظر في صیاغة المفهوم، الذي درج " الصادق الحمامي" وهذا ما أكده 

أو المصطلح " New media" الباحثون على استخدامه كترجمة للمصطلح االنجلیزي 
، وٕاذا كان ال یوجد خالف في ترجمة الجزء الثاني من " Nouveaux média"الفرنسي 

ثقافیة بسبب ارتباطه المصطلح، بالرغم من أن الجدید لیس مصطلحا محایدا بال حمولة
.2بالمخیال الحداثي

كما أن تأخر هنا یأتي دور المترجم األول الذي یتأثر بعوامل متعددة لتعریب النص األجنبي،و 
سة یجعلنا مضطرین لمسألة النقل الدراتناول الظواهر الحدیثة بالبحث و الباحثین عربیا في

الزمانیة لكل مفهوم،یجعلنا نقبل بكل نا لم نعاصر السیاقات المعرفیة و وألن3الترجمة،و 
المصطلحات الوافدة على اللغة العربیة دون التمحیص في إیجاد مصطلحات دقیقة لها بالرغم 

"إعالم بوسائط جدیدة"لنسبة للباحث أن نركز على تسمیتهمن ثراء زادنا اللغوي، و األجدر با
. ألن العملیة اإلعالمیة لم تتغیر ولكن التقنیة هي التي تتطور

: مفاهیم لإلعالم الجدید
ومهما كانت ترجمة المصطلح، و الجدلیة حول إیجاد تعریف دقیق له فإننا سنتعامل معه 
باعتباره من المصطلحات شائعة االستخدام من قبل الطلبة و الباحثین و سنقوم بتفكیك  هذا 

نقدم تعریف لكل مصطلح على حدى المصطلح و 
: مفهوم اإلعالم

مهما اختلفت التعریفات في تحدید مفهوم اإلعالم،إال إنها تلتقي في نقطة واحدة ، وهي أنه ال 
یمكن تحدید مفهوم دقیق لإلعالم، دون ربطه بطبیعة المجتمع الذي بتوجه إلیه بجمیع مقوماته 

4.جتماعیة و االقتصادیة و السیاسیةاال

كما أشرنا سابقا فحتى هذا المفهوم لم یلق إجماعا على تعریف موحد و سنكتف بأشهر 
التعریفات ، بأن اإلعالم هو تزوید الناس باألخبار الصحیحة، و المعلومات الدقیقة و الحقائق 
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، و التي تساهم في ) مكتوبة أو مسموعة أو سمعیة بصریة( الثابتة عبر وسیلة إعالمیة مناسبة 
.أي عام حول واقعة أو حداثة تكوین ر 

، و تعبر عن فتستخدم الكلمة في اللغة العربیة لتدل على الحداثة و أصل جدید: أما الجدید
5.الشيء الذي ال عهد لنا به ولذلك وصف الموت بالجدید

فالمفهوم بالرغم من دقة وصفه بالجدة إال أن هناك خالفا لغویا و لفظیا على هذا 
تران الكلمة بمصطلح اإلعالم یعني أن هناك نوعا آخر من اإلعالم غیر غیر أن اقاالصطالح،

اإلعالم التقلیدي جعلت منه إعالما جدیدا و سنشیر الحقا إلى أوج التشابه و االختالف بین 
.اإلعالم التقلیدي و اإلعالم الجدید

:مفهوم اإلعالم الجدید 
: لإلعالم الجدیدالتسمیات المختلفةقبل أن نستعرض تعاریف عدیدة البأس أن نشیر إلى 

اإلعالم الرقمي، اإلعالم التفاعلي، اإلعالم التفاعلي، إعالم المعلومات،إعالم الوسائط 
، اإلعالم )Online Media( المتعددة، اإلعالم الشبكي الحي على خطوط االتصال 

، كما دیل، اإلعالم الب)Hyper Media( ، اإلعالم التشعبي)Syber Media(السیبروني 
: و سنشیر إلى داللة كل مفهوم یمكن أن نجد تسمیات أخرى ، 

) Digital Media: ( اإلعالم الرقمي-1
جاء هذا الوصف من بعض تطبیقاته التي تقوم على التكنولوجیا الرقمیة،مثل التلفزیون الرقمي و 

.مع الكمبیوترالرادیو الرقمي و غیرهما،أو لإلشارة إلى أي نظام أو وسیلة إعالمیة تندمج
)(Interactive Media: اإلعالم التفاعلي-2

عطاء و االستجابة بین المستخدمین لشبكة االنترنیت و جاءت هذه التسمیة لتوافر حالة ال
التلفزیون و الرادیو التفاعلیین و صحافة االنترنیت ، وغیرها من النظم اإلعالمیة التفاعلیة 

م الجدید حیث ولى زمن العالقة العمودیة بین المرسل و هي أهم خاصیة في هذا اإلعالالجدیدة
و المستقبل بل أصبح هناك ما یعرف بتبادل األدوار فأصبح المرسل مرسال ومتلقیا في آن 

.واحد
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)Online Media:( اإلعالم الشبكي الحي على خطوط االتصال -3
.غیرها من الشبكاتجاءت هذه التسمیة من خالل التركیز على تطبیقاته في االنترنیت و 

)Media Syber: (الوسائط السیبرونیة-4
الذي Space Syberبهذا الوصف من تعبیر الفضاء السیبروني جاءت تسمیة اإلعالم الجدید 

الذي أطلقها في روایته التي أصدرها عام " ویلیام غیبسون" أطلقه كاتب الروایات الخیال العلمي
مأخوذ من علم السیبرناطیقا المعروف عربیا ، و التعبیر neuromancer،باسم 1984

.بالتحكم اآللي
Info Media: إعالم المعلومات-5

للداللة على التزاوج داخله بین الكمبیوتر و االتصال، على ظهور نظام إعالمي جدید،یستفید 
.من تطور التكنولوجیا المعلوماتیة و یندمج فیها

Hyper Media: إعالم الوسائط التشعبیة-6
لطبیعته المتشابكة، و إمكانیة خلقه لشبكة من المعلومات المتصلة مع االسموصف بهذا 

بعضها بوصالت تشعبیة أو وصالت قاطرة، نحن هنا معنیون بممیزات خاصة بشبكة االنترنیت 
.، لما ینشر أو یبث داخلهاLinksالتي أعطت میزة التشعبیة و الوصالت 

MultiMedia: إعالم الوسائط المتعددة-7
6.لحالة االندماج التي تحدث داخل اإلعالم الجدید، أي بین النص و الصوت والصورة والفیدیو

Electronic Communication: اإلعالم االلكتروني-8
ویأتي هذا المفهوم لیعبر عن مرحلة من مراحل التطور التكنولوجي في وسائل االتصال التي 

وفي تزوید الجماهیر باألخبار و المعلومات، و هو یشترك مع تعتمد على الوسائط االلكترونیة
اإلعالم بشكل عام في األهداف و المبادئ العامة، بید أنه یتمیز باعتماده على وسائل 

7.تكنولوجیة جدیدة

اإلعالم Diana Owenو دیانا أوین Richard/davisریتشارد دایفیسویصنف كل من "
جدید بتكنولوجیا قدیمة و إعالم جدید بتكنولوجیا جدیدة، و إعالم إعالم: الجدید إلى ثالثة أنواع

یهتم أكثر بالمضمون و بالنقلة النوعیة التي عرفتها األولفالنوع ،8"جدید بتكنولوجیا مختلطة
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مجموعة من األشكال اإلعالمیة كالمجالت اإلخباریة و الرادیو و التلفزیون وغیرها، و النوع 
ا من خالل الكمبیوتر و على الوسیلة أو الوسائط الجدیدة التي یتم استعمالهالثاني و الثالث یهتم 

.االنترنیت
دینس "و الواقع أن مصطلح اإلعالم الجدید لیس جدیدا للغایة، و لیس ولید اللحظة،فكما أشار 

أن هذا المصطلح كان یطلق منذ الستینات المیالدیة، على عدد من التقنیات االتصالیة " مكویل
دة في ذلك الوقت مثل األقمار الصناعیة و تلفزیون الكابل، وكان المصطلح یتسع مع الجدی

9.ظهور تقنیات جدیدة لیشمل ما یستجد من وسائل اتصال حدیثة

لیشیر إلى المحتوى اإلعالمي الذي یبث أو ینشر عبر الوسائل وظهر مفهوم اإلعالم الجدید 
الوسائل التقلیدیة، كالصحافة و الرادیو و اإلعالمیة التي یصعب إدراجها تحت أي نوع من 

10.في إنتاج و توزیع المضامین اإلعالمیةالتلفزیون، وذلك بفعل التطور التكنولوجي الكبیر،

، أي مختلف "الوسائل الحدیثة" یرتبط مصطلح اإلعالم الجدید في المخیال العام بما یسمى
الوسائل التقنیة الرقمیة كالهاتف النقال و الكمبیوتر وشتى الوسائل التي تختصر حاالت التداخل 
بین وسائط اإلعالم من جهة و التكنولوجیات الحدیثة و التي من وجوهها ما یسمى باالندماج 

convergence11.من جهة أخرى

الجدید إلى مجموعة من  األسالیب و األنشطة الرقمیة الجدیدة التي اإلعالمو یشیر مصطلح 
تمكننا من إنتاج و نشر و استهالك المحتوى اإلعالمي، بمختلف أشكاله من خالل األجهزة 

.، المتصلة أو غیر المتصلة باالنترنیت)الوسائط( االلكترونیة 
سائط اإلعالم الجدید إمكانیات هائلة للتواصل و االتصال االجتماعي كما هو الحال كما تتیح و 

في خدمات الهاتف المحمول و الشبكات االجتماعیة على االنترنیت مثل الفیس بوك، و على 
على وسائط اإلعالم الجدید إال أنها كانت ما زالت الرغم أن االنترنیت لیست المثال الوحید 

12.ي وصف هذا النمط باإلعالم الجدیدالهدف الرئیسي ف

كإعالم عصر ) Condensed Net Glossary( قاموس االنترنیت الموجزو یعرف حسب 
المعلومات،فقد كان ولیدا لتزاوج ظاهرتین بارزیتن عرف بهما هذا العصر، ظاهرة تفجر 

13.المعلومات و ظاهرة االتصاالت عن بعد
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تكنولوجیات االتصال التي تولدت من التزاوج بین الكمبیوتر و مجموعة : لیسترو یعتبر عند 
14.الوسائل التقلیدیة لإلعالم،الطباعة و التصویر الفوتوغرافي،و الصوت و الفیدیو

ویمكن القول أن مصطلح  اإلعالم الجدید یضم كافة تقنیات االتصال و المعلومات الرقمیة 
التي جعلت من الممكن إنتاج و نشر واستهالك و تبادل المعلومات التي نریدها، في الوقت 

، المتصلة أو غیر )الوسائط( الذي نریده، و بالشكل الذي نریده من خالل األجهزة االلكترونیة 
15.باالنترنیت، و التفاعل مع المستخدمین اآلخرین أینما كانوا المتصلة

وسائل اإلعالم التي تعتمد على الحاسب اآللي في إنتاج و " و یقصد باإلعالم الجدید أیضا
تضیف التفاعل بسعر منخفض و ، ووتقدم ذلك بأسلوب میسروتوزیع المعلومات،تخزین 

16.دیةالمباشر، و تندمج وسائط اإلعالم التقلی

عبد الرحمن محمد سعید الشامي،اإلعالم الجدید و اإلعالم القدیم، التحدیات و الفرص،: )1(رقم الشكل
.113، مرجع سبق ذكره، ص ملتقى اإلعالم الجدید و قضایا المجتمع المعاصر

أربعة أقسام تشیر كلیة شریدان التكنولوجیة في تعریفها لإلعالم الجدید، أنه یمكن تقسیمه إلى 
:اآلتیة

وهو جدید كلیا :و تطبیقاتها"Online" اإلعالم الجدید القائم على شبكة األنرتیت-1
غیر مسبوقة، وهو ینمو بسرعة وتتوالد عنه مجموعة من التطبیقات ال بصفات و ممیزات 

.حصر لها



أو انفصال تواصل..اإلعالم الجدید واإلعالم التقلیدي: الفصل الثاني 

97

و الصحف، بما في ذلك أجهزة قراءة الكتب:اإلعالم الجدید القائم على األجهزة المحمولة-2
وهو أیضا ینمو بسرعة و تنشأ منه أنواع جدیدة من التطبیقات،على األدوات المحمولة 

.المختلفة،ومنها أجهزة الهاتف و المساعدات الرقمیة الشخصیة و غیرها
مثل الرادیو و التلفزیون التي أضیفت لها میزات :نوع قائم على منصة الوسائل التقلیدیة-3

.الرقمیة و االستجابة للطلبجدیدة مثل التفاعلیة،و
ویتم تداول هذا النوع إما شبكیا،أو ":Offline"اإلعالم الجدید القائم على منصة الكمبیوتر-4

بوسائل الحفظ المختلفة،مثل األسطوانات الضوئیة، و یشمل العروض البصریة،و ألعاب 
18.الفیدیو،و الكتب االلكترونیة و غیرها

من خالل عرض التعریفات السابقة یتبین أن التطورات التكنولوجیة التي مست االنترنیت و 
تطبیقاته الجدیدة أثرت بشكل ملحوظ في مهمة اإلعالم و في مجاالته المختلفة، و أوجدت 

وهو " هارولد الزویل" ممارسات جدیدة فبعد أن كان الفرد یمثل العنصر الثاني في أسئلة 
لنا أنه بظهور اإلعالم الجدید أصبح مرسال و متلقیا في آن واحد، كما تبین، إالالمستقبل 

نظرا للتطور السریع لوسائل صعوبة وضع تعریف واحد و شامل لمصطلح اإلعالم الجدید،
االتصال و تطور تطبیقاته التي یستخدمها الفرد وما یتسبب عن ذلك من سلوكیات، ونظرا 

ال اإلعالم الجدید الزالت جدیدة و هي تحتاج للمزید من أیضا لكون الدراسات الخاصة بمج
التعمق و البحث ، ومع هذا یمكن القول أن اإلعالم الجدید ظاهرة تكنولوجیة محضة كونه إفراز 
للتطورات الحاصلة في مجال الوسائط المتعددة لالتصال،و الذي تولد من التزاوج بین 

یدیة مع الكمبیوتر و شبكاته،و هو یمثل مرحلة تكنولوجیات االتصال و البث الجدیدة و التقل
.انتقالیة من ناحیة الوسائل و التطبیقات و الخصائص التي لم تتبلور بشكل عام وواضح

لمصطلح اإلعالم الجدید، یمكن أن نضع مجموعة من التعریفات السابقة ومن خالل عرض 
.لثاني التي یتمیز بها اإلعالم الجدید في المبحث االخصائص و السمات
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خصائص اإلعالم الجدید :
جموعة على الرغم من وجود بعض السمات التي تتشابه مع اإلعالم التقلیدي ، إال أن هناك م

:من السمات التي تمیز اإلعالم الجدید وهي كالتالي 
تفاعل تقتصر على دائرة رجع ففي السابق كانت قدرة المستخدمین على ال":التفاعلیة-1

للمحتوى المنشور على المواقع االلكترونیة من خالل إضافة التعلیقات و تدوین الصدى
المالحظات على سجل الزوار مثال، ثم تحررت نسبیا مع وجود المنتدیات ومجموعات األخبار 

19".والقوائم البریدیة غیر أنها لم تتح للجمهور حریة الممارسة اإلعالمیة المطلقة

أصبح للمتلقي القدرة على المشاركة النشطة األكثر فاعلیة في العملیة وبظهور اإلعالم الجدید، 
بحیث أصبح الجمهور یسعى في اختیار المعلومات و اختیار المناسب منها، ،االتصالیة،

فأصبح التمییز بین المرسل و المتلقي صعبا في حاالت متعددة،في ظل استخدامه لهذه 
:إلى ثالثة أشكال مختلفةنترنیت و تنقسم التفاعلیة في اال." 20"الوسائل

).. العودة إلى(، أو)الصفحة التالیة(وهي التي ترشد المستخدم إلى :التفاعلیة اإلرشادیة-أ
.وهكذا

،أو تشیر Linksو هي تلك التي تتم عبر البرید المباشر أو والروابط:التفاعلیة الوظیفیة- ب
.إلى إمكانیة المشاركة مع المستخدمین اآلخرین

وهي تلك التي تقدم غرف المحادثة، وتتیح لموقع االنترنیت أن یكیف :التفاعلیة التكییفیة-ج
21".نفسه لسلوك المتصفحین الزائرین

ویتفق الكثیر من الباحثین أن هذه أهم خاصیة فیه، وقد أضافت بعدا هاما نظرا ألنها تكاد 
لقي في إنتاج المضامین اإلعالمیة، تكون منعدمة في وسائل اإلعالم التقلیدیة، وهي قدرة المت

فقد ولى زمن االتصال األحادي القدیم، التي یتم فیها  تمریر الرسالة اإلعالمیة من مصدر 
.إلى المستهلك بل أصبح هناك تبادل لألدوار) الخ...صحفیة، إذاعة، تلفزیون ( مركزي

الرقمي یتم نقل المعلومات ففي النظام ": التحول من النظام التماثلي إلى النظام الرقمي-2
یقوم بدوره على شكل أرقام منفصلة هي صفر وواحد، وعند وصول المعلومة إلى المستقبل

بترجمتها إلى صوت أو صورة أو غیر ذلك،و یقوم النظام التماثلي من ناحیة أخرى یقوم بنقل 
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أي قیم بینهما، المعلومة بشكل متسلسل،و نظرا لكون اإلشارات الرقمیة إما صفر أو واحد،دون 
فإن النظام الرقمي یكون أشد نقاء، و خالیا من التشویش، ومع تطور تكنولوجیا االتصاالت فإن 
الفیدیو و الرادیو و التلفاز و الهاتف و أشكال بیانات االتصاالت جمیعها،سیتم تعریفها و 

حدید معدل الالزمة لنقلها،وبمجرد ت)Bits( تحدیدها من خالل مقدار المعلومات الرقمیة 
، و بروتوكوالت التعریف، فإن االنتقال من شكل من هذه األشكال إلى )Data Rite(البیانات 

الشكل اآلخر یصبح مجرد عملیة استخدام للوسیلة المناسبة للتحویل من النظام التماثلي إلى 
ال أو لالستقب) D/A( لإلرسال و التسجیل، أو من النظام الرقمي إلى التماثلي ) A/D(الرقمي 

22."االستماع

و تشیر هذه السمة إلى إمكانیة الوصول إلى مختلف المواقع االلكترونیة : الحركة و المرونة-3
بیسر و سهولة و یمكن اصطحاب الوسائل الجدیدة مع كل من المرسل و المتلقي في كل 

بحیث هناك وسائل اتصال كثیرة یمكن لمستخدمها االستفادة منها في عملیة االتصال و مكان، 
: سهلت مایليالذكي التي تف وامثل اله"في أي مكان إلى آخر مكان حركته 

الولوج إلى شبكة االنترنیت، وتصفح مواقع اإلعالم الجدید ومواقع التواصل االجتماعي، و -أ
تلفة مع األصدقاء و المتابعین، و التفاعل معهم في أي وقت و التواصل عبر التطبیقات المخ

.في أي مكان
المرونة و الیسر في عملیة إنتاج المضامین المقدمة إلى مواقع اإلعالم الجدید، سواء -ب

كانت نصوصا مكتوبة أو صورا أو ملفات فیدیو، خاصة مع انتشار جیل جدید من الهواتف و 
عملیة اإلنتاج عملیة معقدة على كامیرا ذات جودة عالیة، فلم تعد الحواسب اللوحیة التي تحتوي

كما في السابق مع وسائل اإلعالم التقلیدیة، فبوسع أي فرد إنشاء قناته الخاصة على موقع 
یوتیب على سبیل المثال، و إرفاقها بخریطة البرامج التي یراها مناسبة من وجهة نظره التي 

أستودیو ذي تكلفة ضخمةـ، أو إنشاء مبنى ضخم یضم جیشا من أنتجها دون الحاجة إلى إنشاء
و هي تتجه إلى صغر الحجم كاستخدام شاشات 23."المقدمین و المعدین و المصورین 

.التلفزیون في السیارات مثال
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و حدود الزمان و المكانخطىحیث أصبحت بیئة االتصال بیئة عالمیة تت: الكونیة -4
الرقابة،حیث أهم ما یمیز اإلعالم الجدید و االنترنیت بشكل عام أنها استطاعت كسر الحدود 

،فالبیئة األساسیة لبیئة اإلعالم الجدید Globalisationالجغرافیة، و تمیز االتصال بالعالمیة 
هي بیئة عالمیة دولیةـ حیث یتمكن أي مستخدم للشبكة للوصول إلى أبعد رقعة ممكنة حول 

مما یجلب اهتمام شریحة ) الخ..صورـ فیدیو، ( لعالم،من خالل نشره لمحتویات رقمیة مختلفة ا
كبیرة من المستخدمین فیعبرون عن ذلك باإلعجاب ومشاركة المحتویات مما یرسم مالمح القریة 

.في القرن العشرین"مارشال ماكلوهان" الكونیة التي تنبأ بها الكندي 
أي تعدد عناصر المادة اإلعالمیة على شبكة االنترنیت من : تعدد الوسائط المتعددة-5

و لیس بالضرورة أن تجتمع كل هذه التكنولوجیات في منتج " صوت و صورة و نص و فیدیو،
واحد، بل تختلف المواقع طبقا الختالف مستوى تطورها، وبسبب هذه السمة تكتسب شبكة 

24".االتصالاالنترنیت ممیزات كل أنواع

حیث أدت تكنولوجیا اإلعالم الجدید، إلى اندماج وسائل اإلعالم المختلفة،و التي كانت في "
الماضي مستقلة ال عالقة لكل واحدة منها باألخرى،بشكل ألغیت معه تلك الحدود الفاصلة بین 

بادل أدوار تلك الوسائل، ولم تكتف الوسیلة اإلعالمیة بالسماح لكل من المرسل و المستقبل بت
المتنوع من نصوص إلى العملیة االتصالیة،و لكنها أحدثت ثورة نوعیة في المحتوى االتصالي 

صور و ملفات صوتیة و لقطات الفیدیو بشكل یستوجب الوقوف أمام الموقف االتصالي لتدبر 
25".أبعاده و دراسة تأثیراته

االتصالیة في الوقت المناسب للفرد،سواء كان وهي إمكانیة التفاعل مع العملیة : الالتزامنیة-6
مستقبال أو مرسال، وعدم إلزامیة أو تطویع المشاهد إلى االنتظار بالساعات أمام التلفزیون أو 
اإلذاعة من اجل متابعة حصته، بل أصبح بإمكان أي مادة إعالمیة إعادة مشاهدتها في 

برید االلكتروني ترسل الرسالة مباشرة من فمثال في نظم ال"التوقیت الذي یراه المتلقي مناسبا،
منتج الرسالة إلى مستهلكها مع إمكانیة أن ان یطلع علیها المتلقي في أي وقت شاء دون فرض 

26".تواجد المرسل و المتلقي في نفس الزمن
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حیث یسهل على المتلقي حفظ الملفات و استرجاعها و : سهولة الحفظ و التخزین-7
بعدما وجدت وسائل اإلعالم التقلیدیة وقت من خالل خدمة األرشیف االطالع علیها  في أي

نفسها مجبرة على تخصیص قاعات  ومباني و البحث عن ملف ما یتطلب وقت وجهد كبیرین 
.بظهور اإلعالم الجدید أصبح األمر أسهل من أي وقت مضى 

27في مایليو یتجلى انخفاض التكلفة في مجال اإلعالم الجدید : انخفاض التكلفة-8

خاصة بعد انخفاض تكلفة الدخول إلى شبكة االنترنیت في غالبیة : انخفاض تكلفة التصفح-أ
، و عبر األجیال الحدیثة لشركات )Wifi(الدول، و إتاحته مجانا في بعض األماكن عبر تقنیة 

).4G( أو) 3G( االتصاالت مثل تقنیتي
فاألمر ال یستلزم سوى هاتف نقال، أو : انخفاض تكلفة إنتاج المحتوى في اإلعالم الجدید- ب

حاسب لوحي، أو جهاز محمول إلنتاج النصوص و الصور و ملفات الفیدیو الجاهزة لإلرفاق، 
و إنشاء حساب أو قناة خاصة على بعض المواقع، و لیس كما كان في السابق لمن یرغب في 

فزیونیة على سبیل المثال ، فهو بحاجة إلى مبنى ضخم وعدد كبیر من الموظفین  إنشاء قناة تل
.و اإلعالمیین 

: اتساع رقعة الحریة-9
فاإلعالم الجدید أوجد للكثیر من المفكرین و الباحثین مجاال و فضاء عام إلثبات ذاتهم و 

الرقابة الذي طالما الكشف على طاقاتهم في مختلف التخصصات بكل حریة وهروبا من مقص 
رافق اإلعالم التقلیدي ، و أتاحت االنترنیت للمستخدمین فضاءات  حرة لتدوین ما یشاءون و 
التعبیر عن آرائهم و معتقداتهم اتجاه القضایا و األحداث بهدف التأثیر كسب أكبر قدر ممكن 

.من المؤیدین 
:إلى اإلعالم الجدیدو یشیر مصطلح 

أنواع جدیدة من أجناس الكتابة و أشكالها، الترفیه، المتعة و أنماط : خبرات نصیة جدیدة-
).ألعاب الكمبیوتر، النص التشعبي، المؤثرات السینمائیة( استهالك وسائل اإلعالم 

اإلعالم الذي یوفر إمكانیات و خبرات جدیدة لتمثیل ذلك العالم :طرق جدیدة لتمثیل العالم-
.ضیة الواسعة و شاشات الوسائط المتعددة القائمة على التفاعلیةكما هو الحال في البیئة االفترا
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تغیر في االستخدام و استقبال الصورة : عالقة اإلعالم الجدید بین المستخدم و التكنولوجیا-
.ووسائط االتصال الیومیة و كذلك المعاني التي یتم استثمارها في تكنولوجیات وسائل اإلعالم

انتقاالت وتحوالت في الخبرات : بین تجسید الهویة و المجتمعتجارب جدیدة في العالقات-
على كال المستویین المحلي و ( الفردیة و المجتمعیة في التعامل مع الزمن ، الفضاء و المكان

.و التي لها آثار على الطرق التي نجرب و نختبر بها أنفسنا ومكانتنا في هذا العالم) العالمي
التحدیات التي تواجه التمییز : جسم البیولوجي بتكنولوجیا اإلعالممفاهیم جدیدة لعالقة ال-

.بین اإلنسان و اآللة، الطبیعة و التكنولوجیا، الحقیقة و الخیال
إعادة تخطیط و اندماج واسع في وسائل اإلعالم، : أنماط جدیدة من التنظیم و اإلنتاج-

28.یلالثقافة، الصناعة، االقتصاد، التملك، المراقبة و التعد

ممیزات اإلعالم الجدید یتضح لنا أن هناك حالتین تمیز اإلعالم الجدید من فمن خالل عرض 
القدیم، حول الكیفیة التي یتم بها بث مادة اإلعالم الجدید، و الكیفیة التي یتم من خاللها 
الوصول إلى خدماته ، فهو یعتمد على اندماج الصوت و الصورة و الفیدیو مع بعضها البعض 

بیوتر كآلیة رئیسیة في عملیة إنتاج المضامین و بثها و عرضها، و فضال عن استخدام الكم
سجلت سمة التفاعلیة الخاصیة األبرز ضمن الخصائص إذ تعد هذه المرحلة انقالبا على 
النموذج االتصالي القدیم، أخلطت أوراق القائمین باالتصال في المؤسسات اإلعالمیة و جعلتهم 

لقي أكثر من أي وقت مضى الذي حیث أصبح ما ینتجه هذا ملزمین بتوظیفها و االعتراف بالمت
.لقى حیزا كبیرا من االهتمام و المتابعةیاألخیر 

وبعدما بحثنا في االضطراب اللغوي و االصطالحي لمفهوم اإلعالم الجدید و خصائصه 
،سنتعرض في المبحث الموالي إلى أنواع اإلعالم الجدید على وجه اإلجمال، ثم سنركز الضوء 

.الفیس بوك الذي هو محل دراستنا لى موقع التواصل االجتماعيع
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أنماط اإلعالم الجدید :
بدایة یمكن القول أن المحاوالت التي جاءت لتقوم بتصنیف اإلعالم الجدید هي األخرى لم تلق 

وكما هو مؤشر علیه في الجانب اتفاقا، شأنها في ذلك شأن اإلعالم الجدید و خصائصه
المنهجي في الجزء المتعلق بتحدید المفاهیم  حیث یمكن أن نجده مفهوم مواقع التواصل 

مواقع التواصل االجتماعي، شبكات التواصل االجتماعي ، ( االجتماعي  بأكثر من تسمیة 
أنواع مختلفة و بین و یمكن التمییز ) الخ...، مواقع الشبكات االجتماعیة الشبكات االجتماعیة 

:على النحو التاليكثیرة من اإلعالم الجدید

: مواقع التواصل االجتماعي : أوال 
في تشابهتحیثاالجتماعیةالشبكاتمفهومطرحتالتيالدراساتتعددت: المفهوم-أ

:منهانذكرتعریفاتعدةفهناكاآلخربعضهافيالجوانب واختلفتبعض
منظماتأوجماعاتأوأشخاصعبرهایلتقياإلنترنتعلىمواقعهياالجتماعیةالشبكات"

أواألفكارأوالرؤىأوبالقیماألمرتعلقسواءأكثرأومعینةنقطةعنداهتماماتهمتتقاطع
أوالعداوةأوالبغضأوالهوایةأوالقرابةأوالحمیمةالعالقاتأوالصداقةأوالمالیةالتبادالت

29".غیرهاأوالتجارة

والشبكات االجتماعیة عبارة عن أنظمة مرتبطة بنوع أو أكثر من أنواع الترابط التي تشمل القیم "
و الرؤى، و األفكار المشتركة، و االتصال االجتماعي، و القرابة، و الصراع، و التبادالت 

في حدث المالیة و التجاریة، و العضویة المشتركة في المنظمات، و المجموعات المشاركة 
فنجد أن هذا التعریف یتشابه إلى حد كبیر 30"معین، وجوانب أخرى عدیدة في عالقات اإلنسان

مع التعریف األول من حیث االتفاق على النشاط الذي یكون على شبكة االنترنیت ومن ثم 
.االهتمام المشترك بین المستخدمین هو القاسم المشترك بینهم

منمترابطةمثل األفراد أو المنظمات،، یات االجتماعیةالهو منعبارة عن مجموعة"وهي 
مواقع الشبكات االجتماعیةتم اكتشافاالجتماعیة،  وقدالتي أنشئت خالل التفاعالتالروابط
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في عام في جمیع أنحاء العالمكانت معروفة، ولكن 1995في عام في الوالیات المتحدة
2004."31

نظومة من الشبكات االلكترونیة التي تسمح للمشترك فیها م" ومواقع التواصل االجتماعي هي 
بإنشاء للمشترك فیها موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طریق نظام اجتماعي إلكتروني مع 

32".أعضاء اخرین لدیهم نفس االهتمامات و الهوایات نفسها

سواءمشتركةروابطتربطهمجماعاتأوأفرادعنعبارةأنها"علىBarkerباركروعرفها
33".مماثلةوظائفأو،جغرافیة،اجتماعیة،ثقافیة ،

و بالتالي فإن مواقع التواصل االجتماعي هي مجموعة من الشبكات االفتراضیة الموجودة على 
شبكة االنترنیت، و التي تمكن المستخدمین من البقاء على التواصل الیومي حول مواضیع 

مصطلح، وهياالقتصادیة و السیاسیة و االجتماعیة و الثقافیة منهامختلفة من الحیاة الیومیة 
ماأوللویبالجیل الثانيمعظهرتاالنترنتشبكةعلىالمواقعمنمجموعةعلىیطلق
حسبیجمعهممجتمع افتراضيبیئةفياألفرادبینالتواصلتتیح2٠0ویبباسمیعرف

، و بعد تقدیم )الخ...شركة جامعة، مدرسة،بلد،(انتماءشبكاتأواهتماممجموعات
مجموعة من التعریفات حول مواقع التواصل االجتماعي البأس أن نعرض في النقطة الموالیة 

.كیف تطورت هذه المواقع وكیفیة نشأتها
: نشأة مواقع التواصل االجتماعي 

استخدامها كأداةفإنتاریخها،فيالبشریةعرفتهاتواصلوسیلةأهمهياإلنترنتأنورغم
برنامجبابتكاربيمردامخالدالمبرمجقامأنإلى"محدوداظلالناسبینمباشرتواصل
وقنواتهمبرامجهملتصمیمالمستخدمینأمامالباببذلكفاتحا،م1995العامفيللدردشة

"mIRC"بهمالخاصة.
على تعلیقاتهمونشرالمستخدمینبینالتواصلفرصةأتاحتالتيللمنتدیاتذلكمهدكما

اإلرهاصاتشكلتاالجتماعیةالشبكاتمواقعمنعددلبزوغكذلكومهدمعینة،مواضیع
34".الیومنعرفهاكماالمذكورةاألولیة للشبكات
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جون صممهالذياجتماعیةشبكةاسمعلیهیطلقأنیستحقاإلنترنتعلىموقعأولولعل"
العلوم اإلنسانیة في جامعة لندن و ظهرت في السبعینیات من القرن برنز الذي كان باحثا في 

العشرین بعض الوسائل االلیكترونیة االجتماعیة من النوع البدائي وكانت قوائم البرید 
من أوائل التقنیات التي " BBS BULLETIN BOARD SYSTEMS"وااللكتروني،

سهلت التعاون و التفاعل االجتماعي ، و أتاح هذا التفاعل لإلنسان تطویر عالقات  ثابتة و 
طویلة األمد مع اآلخرین، وغالبا ما كانت بأسماء مستعارة، وفي منتصف التسعینیات من القرن 

دفوعة بالطبیعة العشرین، بدأت شبكات التواصل االجتماعي بشكلها الحدیثة بالظهور، م
" بالحاجة االجتماعیة للبشر و حاجتهم للتواصل، وأول موقع لشبكة التواصل االجتماعي هو 

CLASSMATES.COM "، وهو موقع اجتماعي لالتصال و التواصل م1995انطلق سنة،
مع األصدقاء المعارف من الروضة حتى الجامعة و عضویة هذا الموقع مجانیة، بحیث 

ن ینشأ ملفه الشخصي ،ثم یبدأ بالبحث عن زمالء اآلخرین، و یستطیع یستطیع أي شخص أ
من خالله أن یتصل مع أصدقاء فقد االتصال بهم، وأن ینضم إلى المجتمعات المحلیة 

35".،والدردشة في المنتدیات

الذي أخذ اسمه من " SEX DEGREES.COM" ، أطلق الموقع المشهور م 1997و في سنة "
أي ست درجات من االنفصال، التي أخذت من " SEX DEGREES SEPARATION" عبارة 

" لستانلي ملیغرام " في جامعة هارفاردلعالم النفس األمریكي" تجربة العالم الصغیر"
STANLEY MILGRAM " وزود الموقع مستخدمیه بأدوات تساعدهم في العثور على مصادر

.م2000ال وأغلق مع نهایة عام على شبكاتهم، إضافة إلى وظائف ثانویة مثل إدارة اتص
بعد ذالك ظهرت مجموعة من الشبكات االجتماعیة التي لم تحقق نجاحا كبیرا بین األعوام  

.م2001م و1999
"المیالد الفعلي للشبكات االجتماعیة كما نعرفها الیوم، عندما ظهر موقع  م2002وشهد العام 

FRENDSTER " في كالیفورنیا من قبل: "JONATHAN ABRAMS " ویقوم مفهوم
والتقنیة المتعددة لإلفراد على شبكات التواصل االجتماعي خالل دائرة األصدقاء،الموقع على 

المجتمعات االفتراضیة ، وسمي باألصدقاء بسبب دوائر العرض ، من صور وملفات األصدقاء 
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، الصینیة ، االنجلیزیة(و اإلفراد و یستخدم على نطاق واسع في أسیا و متاح بعدة لغات 
و في النصف الثاني من . وفیه روابط یوفر للمستخدم اختیار اللغة)الیابانیة، االسبانیة  الكوریة 

كمنصة للتدوین، ثم تحولت بشكل ) SKYROOK(، ظهرت في فرنسا شبكة م2002عام 
.م2007كامل إلى شبكة اجتماعیة وذلك سنة 
ظهرت أو تعارف علیها من جانب مستخدمي شبكة 2.0في هذه الفترة لم تكن تطبیقات الویب

االنترنیت، ولم تكن التقنیات المصاحبة و البرمجیات و ثقافة التحاور قد أخذت مكانها في بیئة 
based web".36الویب ، ولكن نشأة الشبكات كانت تعتمد على بیئة الویب 

یوضح ترتیب 3لشكل رقم و اوالتي تركز على استخدام غرف الدردشة االلكترونیة و غیرها ، 
.2.0ظهور الشبكة االجتماعیة في شكلها الحالي  وتطویرها لتلتحق بتقنیة الویب

كما یظهر في الشكل م،2004-م2002و لكن ما لبست أن تطورت هذه التطبیقات بین "
شبكة متطورة و مالحقة للتقنیات الحدیثة حیث 15السابق و الذي یوضح أن هناك أكثر من 

أصبح المستفید یسجل على موقع شبكة من الشبكات االجتماعیة و یصنع له ملف خاص به  
قد یطلع علیه كل من سجل على هذه الشبكة ، و یطلب عقد صداقات معه ،أو قد یخلق 

موقعه الخاص على أصدقائه المقربین ،وقد تطلب منه الشبكة االجتماعیة التي یشترك الشخص 
فیها الدخول على عناوین أصدقائه من خالل قائمة العناوین للبرید االلكتروني الخاص به، و 
إرسال رسالة دعوة باسمه لالنضمام و اإلطالع على ملفه الخاص على الشبكة، وقد تصلك 

اص صادقوا أصدقائك و بذلك یكون لك مجتمعك الخاص على هذه دعوات عدیدة من أشخ
37".الشبكة

األمریكیة الشهیرة و التي تمیزت (my space)،ظهرت شركة ماي سبیسم2003وفي عام "
بضخامتها و تطورها التقني و أصبحت أكثر شبكة اجتماعیة استخداما من جانب المستفیدین 

بعدما كانت بعدما كانت م،2006حتى تطورت الفیس بوك و أصبحت شبكة عالمیة عام 
ى مقتصرة على مجتمع جامعي مغلق، و تطورت هذه األخیرة بشكل ملفت حتى تربعت عل

عرش الشبكات االجتماعیة العالمیة من حیث عدد المستخدمین حیث جاءت أخر إحصائیة من 
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أوت ألف مستفید على مستوى العالم في 250على موقعها أن عدد مشتركیها یفوق 
38".م2009

لفلوكر كما ظهرت أنواع أخرى من الشبكات االجتماعیة و التي تهتم بالصور مثل موقع ا"
فبرایر 5الذي بدأ في (you tube)و نشرت مقاطع فیدیو مثل الیوتیبم2004،ظهرت عام 

و بهذا فقد فرضت الشبكة االجتماعیة نفسها بشكل كبیر جدا على الكثیر من م،2005
المستفیدین، و أصبح العدید من األشخاص یقضون أوقات كبیرة أمام مثل هذه المواقع 

39".لفة من خاللها،ویمارسون العدید من األعمال و المنافع المخت

لتطور شبكات التواصل االجتماعي یمكن أن نخلص أن هذه وبعد هذا العرض الكرونولوجي
المواقع تتمیز بتنوع كبیر جدا إن على مستوى الشكل و التكنولوجیا، وقد تطورت مؤخرا هذه 
المواقع بشكل رهیب جدا و أصبحت تستهوي مستخدمین كثر نظرا لممیزاتها التي اختلفت فیها 

.ة التفاعلیة كما أشرنا إلى ذلك سابقا عن اإلعالم التقلیدي خاصة فیما یتعلق بمیز 

40.یوضح تاریخ  ظهور كل شبكة من الشبكات االجتماعیة: 3الشكل رقم 
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: أبرز مواقع التواصل االجتماعي 
وبما أنه موضوع دراستنا هذه ، وبما أن العینة التي أجرینا : face bookالفیس بوك -أ

سنسلط علیه الضوء حتى نمیزه عن باقي المواقع علیها الدراسة هي من مستخدمي هذا الموقع 
.األخرى
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الفیس بوك نبذة تاریخیة عن  موقع التواصل االجتماعيface book:
" face match"باالنجلیزیة " فیس ماتش"انطلق موقع الفیس بوك كنتاج غیر متوقع من موقع "

یعتمد على نشر صور لمجموعة ، Hor or Notو هو موقع من نوع " هارفارد"التابع لجامعة 
.من األشخاص ثم اختیار رواد الموقع للشخص األكثر جاذبیة 

استخدم صور مجمعة من " فیس ماتش"،فإن موقع " هارفارد كریم سون"ووفقا لما نشرته جریدة 
دلیل الصور المتاح على االنترنیت و الخاص بتسعة من طلبة المدینة الجامعیة مع وضع 

41."ضهما البعض و دعوة المستخدمین إلى اختیار الشخص األكثر جاذبیةصورتین بجانب بع

من تأسیس الموقع فإنه لجأ إلى اختراق مناطق محمیة في شبكة "زوكربیرج" و كي یتمكن
و قام بنسخ صور خاصة بالطلبة في السكن الجامعي ، و " هارفارد"الحاسوب الخاصة بجامعة 

إجراء مضاد لذلك الفعل ربما یرجع ألسباب قانونیة دون إدراك باتخاذ " هارفارد"مبادرة جامعة 
القیمة الحقیقیة لذلك االنتهاك الذي ربما یحدث للعدید من الكلیات األخرى ، ورد ذلك على 

و لكن هناك أمر واحد مؤكد ، وهو أنني :" في مدونته الشخصیة قائال " زوكربیرج "  لسان
ذلك الموقع، على كل حال إن أي شخص أخر كان ارتكبت حماقة عندما أقدمت على إنشاء

، و سرعان ما تم توجیه الموقع إلى العدید من وحدات الخدمة ...."سیقوم بذلك في نهایة األمر 
و " هارفارد"الخاصة بالحرم الجامعي ، و لكن تم إغالقه بعد بضعة أیام من قبل إدارة جامعة 

قانون الحمایة و انتهاك حقوق التألیف و النشر قد قامت إدارة الجامعة باتهام زوكربیرج بخرق
42."وكذلك انتهاك خصوصیة األفراد مما یعرضه للطرد من الجامعة

وفي النصف الثاني من العام ، و لكن تم إسقاط جمیع التهم الموجهة إلیه في نهایة األمر
Face" فیس بوك"بتأسیس موقع " زوكربیرج" الدراسي نفسه قام book و تحدیدا في نوفمبر،

2004.
لقد كان الجمیع یتحدثون عن دلیل :" قائال " هارفارد كریم سون"بتصریح لجریدة بیرجوقد أدلى 

أنت تستغرق الجامعة ةفاالصور العالمي المأخوذة في جامعة هارفارد ، أعتقد أنه من السخ
عامین للقیام بمثل هذا العمل، یمكنني أن أقوم باألمر على نحو أفضل منهم بكثیر في غضون 

".أسبوع واحد فقط
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، أقدم كلیات جامعة "هارفارد كولیدج"كانت عضویة الموقع قاصرة في بدایة األمر على طلبة 
، قام أكثر من نصف الطلبة الذین و خالل الشهر األول من إتاحة الموقع لالستخدام" هارفارد

إدوارد "انضم كل من " لم یتخرجوا بعد من الجامعة بالتسجیل في هذه الخدمة و بعد فترة وجیزة،
رسام " أندرو ماكوالم" مبرمج و" داستین موسكو فیتز"، المدیر التنفیذي للشركة ، و "سافرین

ویر الموقع، و بعد ذلك فتح الفیس لمساعدته في تط" زوكر بیرج"إلى " كریس هیوز" جرا فیك و
بعد ذلك اتسع الموقع أكثر و فتح " كولومبیا وبیل"و " ستا نفور" بوك أبوابه أمام جامعات 

و شیئا فشیئا أصبح متاحا للعدید " أیفي لیج" و جامعة " بوسطن"أبوابه أمام جمیع كلیات مدینة 
ثم نقل 2004و في شهر یونیو عام "األمریكیةالوالیات المتحدة"و "كندا"من الجامعات في 
من "the"و قد قامت الشركة بإسقاط كلمة " كالیفورنیا"في والیة " بالو ألتر" الموقع إلى مدینة

دوالر 200000نظیر مبلغ 2005عام Face book.comاسمها بعد شراء اسم الناطق 
.2006بر من عام كما قام الفیس بوك بإصدار نسخة للمدارس الثانویة في سبتم.أمریكي 

بالخطوة المنطقیة التالیة، فخالل هذه الفترة كانت شبكات "زوكربیرج"و هو ما أشار إلیه 
المدارس الثانویة بحاجة إلى دعوة لالنضمام إلى موقع بعد ذلك ، أتاح الموقع اشتراك الموظفین 

26و في " مایكرو سوفت"و شركة " أبل المندمجة"من العدید من الشركات ، ومن بینها شركة 
جمیع األفراد البالغین من العمر ثالثة عشر عاما فأكثر و ،فتح الموقع أبوابه ل2006سبتمبر

، أعلن القائمون على إدارة 2008الذین لدیهم عنوان بریدي إلكتروني صحیح ، و في أكتوبر 
43".مقرا دولیا له" ایرلندا"عاصمة " دبلین"الفیس بوك اتخاذ مدینة 

التعریف بالموقع:
منتدى یمثلالوهواالجتماعي،التشبیكمواقعأهممنموقع الفیس بوك واحدایعتبر"

مابواسطتهایفعلأنشخصأيبإمكانسهلةتكنولوجیةقاعدةأصبحفقط،وٕانمااجتماعیا
44".یشاء
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communication:dictionary of media and" واالتصالاإلعالمقاموسویعرفه
الخاصة الصفحاتنشرویتیح2004عامأسساالجتماعيبالتواصلخاصموقعأنهعلى

"profiles "اتسعلكنهوالموظفینالتدریسوهیئةالجامعةطالبلخدمةالبدایةفيوضعوقد
45".األشخاصكللیشمل

" زوكربیرج"ولدت الفكرة األصلیة لمصطلح الفیس بوك من المدرسة الثانویة التي یدرس بها 
حیث استوحاه الطالب زوكربیرج من الكتاب السنوي الذي یسمى " أكادیمیة فیلیبس أكستر
w.xeter face book وكانت فكرة صاحب الموقع االلكتروني تقضي بإنشاء موقع انترنیت ،

ه طلبة هارفارد في شكل شبكة تعارف بغیة تعزیز التواصل بین الطلبة و بسیط یجمع من خالل
من جامعة هارفارد ثم 2004اإلبقاء على روابط بینهم بعد التخرج، و انطلق الموقع في فبرایر 

تطور بمساعدة زمالئه و عمم على الجامعات، و أصبح مفتوحا للجمیع ببرید إلكتروني فعال و 
وك إنشاء ملفاتهم الشخصیة ، و عرض معلومات و الصور و یستطیع مستخدمو الفیس ب

46.)الخ....األشرطة و الفیدیو 

حجم المشاركة فیه حیث یشهد زیادة في : و یعتمد الموقع في ذلك على معطیین أساسیین هما "
عدد األعضاء المسجلین فیه بشكل هائل ، كما یعتمد أیضا على تمیزه من الناحیة التكنولوجیة 

47".تي یرید أن یجعلها متاحة للجمیع، و ال

واستمر موقع الفیس بوك قاصرا على طلبة الجامعات و المدارس الثانویة لمدة سنتین ، ثم قرر "
زوكربیرج أن یخطو خطوة عمالقة إلى األمام وهي أن یفتح أبواب موقعه أمام كل من یرغب 

ملیون 175عددهم أكثر من في استخدامه،و كانت النتیجة طفرة في عدد المستخدمین لیبلغ
شخص، و في نفس الوقت قرر أن یفتح الباب أمام المبرمجین أن یقدموا خدمات جدیدة 

48."لزواره،یدخل في تعاقدات مع معلنین یسعون لالستفادة من قاعدته الجماهیریة الواسعة

شركة فیس و الفیس بوك هو موقع ویب للتواصل االجتماعي، یمكن الدخول إلیه مجانا و تدیره 
فالمستخدمین بإمكانهم االنضمام إلى الشبكات التي "بوك محدودة المسؤولیة كملكیة خاصة لها،

تنظمها المدینة أو جهة العمل أو المدرسة أو اإلقلیم، و ذلك من أجل االتصال باآلخرین و 
ئل التفاعل معهم، كذلك یمكن للمستخدمین إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم و إرسال رسا

إلیهم و أیضا تحدیث ملفاتهم الشخصیة و تعریف األصدقاء بأنفسهم ، و یشیر اسم موقع إلى 



أو انفصال تواصل..اإلعالم الجدید واإلعالم التقلیدي: الفصل الثاني 

112

دلیل الصور الذي تقدمه الكلیات و المدارس التمهیدیة في الوالیات المتحدة األمریكیة إلى 
أعضاء هیئة التدریس و الطلبة الجدد، والذي یتضمن وصفا ألعضاء الحرم الجامعي كوسیلة 

إلیهم،و هو یشیر إلى دفتر ورقي یحمل صور و معلومات ألفراد في جامعة معینة أو للتعرف 
وتعتبر هذه الطریقة شائعة لتعریف األشخاص مجموعة ، ومن هنا جاءت تسمیة الموقع،

خصوصا في الجامعات األجنبیة یبعضهم، حیث یتصفح المنتسبون في الجامعة هذه الدفاتر 
واجدین في نفس الكلیة ، وهو یعتبر اآلن من أكبر و أشهر لمعرفة المزید عن الطلبة المت

.المواقع العالمیة المتخصصة في العالقات االجتماعیة والتعارف وبناء الصداقات على اإلطالق
و الموقع لیس حكرا على احد فالتسجیل فیه مجانا وسهل، حیث كانت عضویة الموقع مقتصرة 

لكنها امتدت بعد ذلك لتشمل الكلیات األخرى في " رد جامعة هارفا"في بدایة األمر على طلبة 
ثم اتسعت دائرة الموقع لتشمل أي " ستانفورد"و جامعة " أیفي لیج"و جامعة " بوسطن"مدینة 

49".سنة فأكثر13وأخیرا أي شخص یبلغ من العمر طالب جامعي، ثم طلبة المدارس الثانویة،

أن الفیس بوك هو موقع یستطیع أي شخص فمن خالل عرض التعریفات السابقة نخلص إلى 
استخدامه كما یعد هذا الموقع آلة إعالمیة ضخمة لطالما استخدمها الكثیرین في تنفیذ الحمالت 
اإلعالنیة أو ترویج وغیرها و تبقى أهمیته واضحة خاصة لدى الساسة الذین اعتمدوا علیه 

اآلن إلى الخصائص ة تستقطب مجموعة كبیرة من الشباب وسنتطرقكمنصة الكترونی
.والسمات التي جعلت من الفیس بوك قطبا الكترونیا جامعا للشباب

 الفیس بوك" خصائص وممیزات موقع "
، لما بها من تقنیة عالمیة و 2.0لقد صنفت الشبكات االجتماعیة من ضمن تطبیقات الویب 

ویسعى لمشاركة جمیع تفاعل مع المستفیدین، وهي منصة یعمل بها المستفید ویطورها،
و هي أیضا تقوم على التفاعل و التشارك بین األعضاء و التمیز "األصدقاء في هذا التطویر، 

وال یحتاج المستفید و التطبیقات العدیدة ، و التي تدفع العضو الستعمالها و دعوة أصدقائه لها،
االجتماعیة، وٕاضافة تطبیقات عدیدة تعلم لغة البرمجة لتطویر أداء هذه الشبكات إلى تدریب أو

بل یمكنه بأقل المهارات في استخدام الحاسب اآللي وشبكة االنترنیت أن یتواصل مع هذه 
الشبكات، ویكون عضو فعال و هذا ما جعل أكثر أعضاء هذه الشبكات من المراهقین ،  

، وهو ما قد ال ربیومنهم ما دون سن البلوغ، لسهولة التفاعل و سرعة االستجابة و حریة التع
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یجده في جو العائلة الطبیعیة و نحن في حاجة شدیدة لدراسة مثل هذه الظواهر من الناحیة 
50".االجتماعیة و النفسیة و تأثیرها على األجیال القادمة

و لكن " ماي سبیس"و "الفیس بوك"عادة ما تقوم وسائل اإلعالم بعقد المقارنات بین موقعي 
یتیح " ماي سبیس"بین الموقعین هو مستوى التخصیص، فموقع یبدو أن أشهر الفروق

، بینما Cascading،Cssو HTMLللمستخدمین تزیین ملفاتهم الشخصیة باستخدام لغة 
51".موقع الفیس بوك إمكانیة استخدام النص العادي فقط

لفة و تتبع تم إنشاء التطبیقات كاستبیانات أو مسابقات من السهولة تنفیذها، وهناك ألعاب مخت
لكبرى الشركات المعروفة،حالیا هناك عدد كبیر جدا من التطبیقات بعضها منشأة من قبل 

خر منشأ من قبل مستخدمین عادیین، عند استخدامك لمعظم والبعض اآلشركات كما أسلفنا،
وال یمكن التطبیقات یتم تنبیهك بأن تنفیذ هذا التطبیق یتطلب الدخول على بیاناتك الشخصیة،

.إجراء التطبیق من دون هذه الخطوة
أنت كمشترك لدیك ملف یتضمن صورتك، و أي معلومات أخرى عنك و لدیك جدار تكتب فیه 
كما تشاء و لدیك ألبومات صور و ملفات أخرى و لدیك قائمة باألصدقاء الذین تضیفهم  أو 

قائمة أصدقائك وبالتالي یستطیعون مشاهدة ملفك وكل ما تعرضه في مساحتك بل و یضیفونك،
ویسهل عملیة توزیع بحسب ما تسمح لهم الخصوصیات المتاحة عبر صاحب الصفحة نفسها،

الصالحیات للمشاهدة والتعلیق عبر تقسیم األصدقاء إلى مجموعات مثل زمالء العمل ودفعة 
، مجموعة ناس الخیر، مجموعة طلبة الدكتوراه مدرسة مستغانم لإلعالممجموعة : الجامعة مثال

ولكي نحقق هذه األمور ال بد من معرفة خصائص وٕامكانات هذه الشبكات فقد الخ، ...م د ل
تمتاز هذه األخیرة عن مثیالتها فهناك شبكات اجتماعیة تهتم بتحمیل مقاطع فیدیو فقط، و 

بعض الخصائص و الممیزات شبكات أخرى تختص في تحمیل الصور وغیرها و یمكننا رصد 
:التالیة

photos: خاصیة الصور
تتیح هذه الخاصیة للمشترك إمكانیة إعداد ألبوم للصور الخاصة به، ویستعرض من خاللها 

.صور أصدقائه المضافین إلیه 
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videos: خاصیة الفیدیو
توفر للمشترك إمكانیة تحمیل الفیدیوهات الخاصة به ومشاركتها على هذا الموقع، إضافة إلى 

)صوت و صورة(مباشرة و إرساله كرسالة مرئیة إمكانیة تسجیل لقطات فیدیو 
market place: خاصیة اإلعالن

تمكن المشترك من اإلعالن عن أي منتج یود اإلعالن عنه ، أو البحث عن أي منتج یرغب 
52."في شرائه

هذه الخاصیة توفر للمشترك في الموقع عمل ملف خاص به : إمكانیة إنشاء ملفات شخصیة
االسم، (یحتوي على جمیع البیانات التي قام بإدخالها عند تسجیله، للدخول على الموقع 

و یمكن استغالل هذا الملف في نشر ) الخ...الوظیفة، تاریخ ومكان المیالد، حالته االجتماعیة 
ما یدور في ذهنه بشكل مستمر بدون حدود، وهذا ذكریاته الخاصة وصوره وتعلیقاته، وكل 

الملف یمكن ألي أشخاص متواصلین مع بعضهم اإلطالع بسهولة علیه، من جانب بعضهم 
البعض  فهو منشأ من خالل الشبكات االجتماعیة و هذا یعد بطاقة شخصیة للمشترك مع 

تها حسب إمكانیات إضافة مقاطع فیدیو لحیاته الخاصة، وهو بمثابة مدونة بسیطة تخلف سع
.كل شبكة ، والخادم الخاص بها

هذه الخاصیة هي أسلوب العمل الجماعي على الشبكات :groupsخاصیة المجموعات 
االجتماعیة حیث تتمتع جمیع الشبكات االجتماعیة بإمكانیة إعداد مجموعة اهتمام لها هدف 
یجمعها، وتقدم خدمات معینة على مستوى الشبكة، وهذه الصفة قد یجعلها أصحابها قاصرة 

ن مثال لعائلته بأكملها عمل مجموعة على بعض األفراد أو قد تكون عامة للجمیع، حیث یمك
على موقع من مواقع الشبكات االجتماعیة و تغلقها و ال تتیح ألي فرد غریب عنها الدخول أو 
االشتراك في هذه المجموعة، ویمكن أیضا أن تجعل هذه المجموعة عامة تستقبل عضویة أي 

اء المجموعة غیر وهذه الخاصیة تتیح إخبار باقي أعضشخص مشترك على موقع الشبكة،
المتصلین حین اتصالهم بما حدث من تطویر و تفاعالت وغیرها، وهذه الخاصیة أیضا یمكنها 

53".استخدام خاصیة الفیدیو الصور السابق التحدث عنها

Pages:الصفحات
الصفحات لها نفس ممیزات وخصائص استخدامات المجموعة فیما عدا أنها أكثر تفاعال عبر 

fan، لكل المستخدمین و غالبا ما یكون هذا التطبیق )(homeة الرئیسة ظهورها في الصفح
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clubs)( معجبین لمشاهیر و نجوم المجتمع، بحیث تكون الصفحة وسیلة التواصل مع ،
، وفي الجزائر نجد الكثیر من هذه الصفحات الناشطة نذكر منها على سبیل "الشخصیة المعینة
،إذا أنا موجودصفحة أنا صحفي : المثال ال الحصر 

) (home: الصفحة الرئیسة : ثالثا 
یظهر بهذه الصفحة كل جدید تعلیقات و صور و روابط أصدقائك الذین أضفتهم إلیك ، وربما 
قد یظهر لك تعلیقات وصور وأصدقاء أصدقائك، وذلك یحدث فقط بعد أن یمر المستخدم عبر 

."أصدقائهإعدادات الصالحیة، بأن یشاهد محتویات صفحته أصدقاء
Games:األلعاب 

بالفیس بوك العدید من األلعاب المختلفة ، مغامرات ،إستراتیجیة كرة قدم، یستطیع المستخدم أن 
یستخدمها أن یستخدمها ویختار مراحلها مرحلة تلو األخرى، والمثیر في هذه األلعاب واألكثر 

.لممارسة لعبة معینة أهمیة هو أنه یمكن للمستخدم أن یدعو عدد من أصدقائه 
Events: المناسبات

من خالل إقامة دعوة ألصدقائك أو ألعضاء مجموعة معینة لحدث مهم، أو عمل جماعي أو 
اجتماع على أرض الواقع، توضح فیه عنوان الحدث وتاریخ بدایته ونهایته وتحدید األعضاء 

54." المدعوین له، وبعض المناسبات تكون مفتوحة ألي عضو في الفیس بوك

هذه الخاصیة تتیح للمشتركین إمكانیة اإلعالن عن حدث :Eventsخاصیة األحداث الهامة 
.ه و إخبار األصدقاء واألعضاء بهما ، جار حدوث

و تمكن هذه الخاصیة من اإلعالن عن أي منتج تود : market placeخاصیة اإلعالن *
اإلعالن عنه أو البحث عن أي منتج ترغب في شرائه، حیث یمكن عبر هذه الخاصیة في 

ن عن أحد الوظائف الشاغرة أو اإلعالن عن ندوات و الملتقیات و حلقات النقاش شبكة اإلعال
55".المجمعة

جمیع مواقع الشبكات االجتماعیة أصبحت تقدم :Mobile Serviceخدمات المحمول 
خدمات توصلها للمستفید على هاتفه المحمول، حیث أنها تطلب من الفرد عند تسجیله في 
الموقع أن یذكر رقم هاتفه المحمول، وتخبره ماهي المعلومات التي سوف تصله على هاتفه من 

أن تصله كل الرسائل التي یتلقاها كما یمكن من خالل هذه الخدمة، 56"خالل خدماته المتنوعة 
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یرد على هذه الرسائل من خالل أنفي الموقع عبر الهاتف النقال والذي یمكن من خالله أیضا 
.Messengerتطبیق المیسنجر 

إذن هذه الخصائص التي عرضها الباحث جعلتنا نتعرف عن هذه المزایا التي جعلته في مقدمة 
نازع، مما جعل هذا الموقع سبب قلق و إزعاج  لدى الكثیرین مواقع التواصل االجتماعي بدون م

حجب الموقع في الكثیر من المرات همن رجال السیاسة في كثیر من دول العالم مما ترتب عن
أثناء األزمات التي عرفتها هذه الدول خاصة فیما أصبح یسمى بالربیع العربي نتیجة الهجمات 
المتكررة عبر هذا الموقع و الدعوة من خالله إلى الجمهرة وشن االحتجاجات للدفاع عن بعض 

. القضایا
ه واالختالف أوجه التشاب: اإلعالم الجدید و اإلعالم التقلیدي.

اختلفت أراء الباحثین و المنظرین في مجال العالقة بین اإلعالم الجدید و اإلعالم التقلیدي، 
أي بدیال عن اإلعالم القدیم، " باإلعالم البدیل" فمنهم من یرى أن یصطلح على اإلعالم الجدید 

، كما إلعالم التقلیدیة ومنهم من یرى أن اإلعالم الجدید ما هو إال تكملة لما جاءت به وسائل ا
أن ظهور أي جدید یطرح رأیین متناقضین إما معارض لهذا الجدید و رافض له لعدة أسباب 

و سوف نعرض في منها الموضوعیة ومنها الذاتیة و إما مؤید له، أو حتى مؤید حد االنبهار 
: هذا المبحث بإیجاز أهم هذه اآلراء حول التوافق و التنافر بین الشكلین

الكثیر أن لإلعالم الجدید العدید من الخصائص الذي تمیزه عن اإلعالم الجدید، وربما یرى
" أبرزها إذ أصبح كل شخص صحفي، ورئیس تحریر ومدیر قناة ینشر ما یرید،" الحریة الفردیة"

:لكن في المقابل یواجه اإلعالم الجدید مجموعة من اإلشكالیات و التحدیات أبرزها 
التحقق من صحة ومصداقیة المعلومات التي تحتویها بعض المواقع، في صعوبة الوثوق و-

.ظل الحاجة إلى تعزیز التواصل للقدرات الثقافیة و التعلیمیة للمتلقي
ضعف الضوابط الضروریة لضمان عدم المساس بالقیم الدینیة و المعتقدات و المورثات -

.إلعالم التقلیدي الثقافیة للمجتمعات في ظل انعدام الرقابة مقارنة با
.ضعف السیطرة على نشر العنف والتطرف و الجنس و اإلرهاب -
.انتهاك النشر و الملكیة الفكریة و حریة اإلبداع-
57."باستخدام التكنولوجیات و التقنیات الحدیثةارتكاب الجرائم االلكترونیة و انتشارها -
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أن نقاط المقارنة بین اإلعالم الجدید و القدیم في أربعة جوانب رئیسیة McQauilویرى مكویل 
: هي كالتالي 

یختلف اإلعالم الجدید عن التقلیدي بأنه أكثر انفتاحا و أقل احتكارا، :النفوذ وعدم التكافؤ-1
، كما أنه المعروف أن الحكومات ال تتحكم باالنترنیت ووسائل اإلعالم الجدید، وال تضع لها 

التشریعات و األنظمة بنفس القدر الذي تضعه لإلعالم الجماهیري التقلیدي، 
لتنوع الكبیر في المستخدمین من حیث نظرا ل: افیةالتالحم االجتماعي و الهویة الثق-2

اإلعالم الجدید یؤدي إلى هویاتهم و أماكن تواجدهم و ثقافاتهم المتعددة، فإنه یمكن القول بأن 
تشتت االجتماعي، فإن كان اإلعالم التقلیدي یخاطب الحاجة للتالحم زیادة في التفكك وال

.حدود الدولة الواحدةوتعزیز الهویة، فإن اإلعالم الجدید یتجاوز
فاإلعالم : القدرة على إحداث التغییرات االجتماعیة و المساهمة في مشاریع التنمیة-3

حمالت التنمیة فیه تحتاج إلى تخطیط مركزي ومیزانیات ضخمة، بینما هذه التقلیدي 
الخصائص غیر موجودة في اإلعالم الجدید حیث یغلب علیه طابع الالمركزیة و المجهودات

.الفردیة وقد تتفوق في ذلك لنظرا لتنوعها و جاذبیتها لدى الجمهور وخواصها التفاعلیة
إذ نجد في الواقع أن اإلعالم التقلیدي وصل إلى مرحلة : التعامل مع المكان و الزمان-4

متقدمة من تخطي حواجز المكان ، فالتلفزیون یصل إلى أي منطقة في العالم بالبث الحي عبر 
لصناعیة، لكن انتشار اإلعالم الجدید ضاعف من هذه القدرة وخفف من أعباء األقمار ا

اإلرسال التقلیدي كما أنه تحرر من قیود المكان التي تفرض على اإلعالم التقلیدي التواجد في 
58.مراكز بث محددة

و فیما یذهب البعض أنه من الخطأ التفریق بین اإلعالم التقلیدي كصحافة و تلفزیون و إذاعة،
اإلعالم الجدید بكل أشكاله ، وهذا ما یذهب إلیه أحمد عاشور عندما یلخص لنا أبرز بین 

: بعض النقاط التي یتداخل فیها و یختلف فیها الشكلین
تقلیدي في الوقت الحالي بدرجة كبیرة على اإلعالم الجدید، لصعوبة یعتمد اإلعالم ال-

.العالمالوصول إلى أماكن الحدث، ونقاط التوتر حول 
وهم مستخدمو وسائل " صحافة المواطن" ظهور نوع جدید من اإلعالمیین ما یسمى ب-

.التواصل االجتماعي و الذین یقومون بتغطیة المجریات و األحداث إعالمیا
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یوفر اإلعالم التقلیدي أرضیة خصبة لإلعالم الجدید عن طریق التسویق و الدعم و التشجیع -
59.تقلیدي من قبل اإلعالم القدیم الذي حظي به اإلعالم ال

مساحات الصراع و المنافسة بین اإلعالم الجدید و إلى " رحیمة عیساني" وتشیر الدكتورة 
: التقلیدي و الذي یتمثل في 

تستند إلى فضاءات تفتقد إلى المصدریة و :إرساء قواعد جدیدة في بناء المادة اإلعالمیة-1
.المعالجة الفنیة للخبر، و أخالقیات المهنة الصحفیة

إذ ظهرت تغیرات واضحة في الواقع الذي تعیشه الدول ذات :خلخلة اإلعالم المركزي-2
.التوجه المركزي في إدارة وتوجیه وسائل إعالمها بشكل یسمح لها بالسیطرة على الرأي العام

في بعض الوسائل آثارهاحیث كان لها :لتطورات الراهنة في تكنولوجیا اإلعالم الجدیدا-3
األخرى كالسینما و الصحافة، بسبب التحدیث الذي ینعدم في الصحافة المكتوبة مثال، نظرا إلى 

60.رهانات الطباعة و التوزیع التي تستغرق وقتا كبیرا نسبیا

م الجدید و عن االختالفات التي یتمیز بها عن اإلعالم بعد عرضنا ألوجه التصادم بین اإلعال
: التقلیدي سنأتي إلى ذكر أوجه التكامل بین الشكلین 

أن اإلعالم الجدید هو امتداد للتقلیدي، یعتمد كل منهما على اآلخر، حیث أن صناعة الخبر -
.هذه األخبار والمعلومات تبدأ من قنوات اإلعالم التقلیدي واالختالف یكمن في شكل تداول

اإلعالم الجدید دفع بالوسائل التقلیدیة إلى التموقع إلكترونیا خوفا على نفسها من الزوال، -
فأصبحت بتكنولوجیا مختلطة ، و أصبحت  معظم الوسائل التقلیدیة تعتمد بشكل أساسي على 

.جمهورموقعها االلكتروني في مواكبة السرعة و االنتشار و ضمانا لتفاعلیة أكثر مع ال
أن هناك ثالث اتجاهات في تحدید العالقة بین اإلعالم " ثریا السنوسي" و ترى الدكتورة 

: التقلیدي و اإلعالم الجدید سنعرضها باختصار
: االتجاه األول 

ترى فیه أن ظهور اإلعالم الجدید أدى إلى تدهور العالقة بین الفرد ووسائل اإلعالم التقلیدیة، 
اإلعالم الجدید كنتاج لتزعزع الثقة التي كان یمنحها المتلقي لوسائل إذ صور هذا االتجاه

اإلعالم التقلیدیة، لذلك فهو في حاجة إلى وسائل أخرى جدیدة تضمن له الحق في الوصول 
إلى المعلومة بعیدا عن الرقابة، فیفر إلى اإلعالم الجدید الذي اعتبره بدیال عن إعالم تقلیدي 

.الحقائق یتسم بالرقابة و تزییف
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: اإلتجاه الثاني
یرى أنه نوع من اإلعالم التشاركي، ویرفض أصحاب هذا االتجاه إطالق صفة صحفي على 

فنیات " لعدم التزامهم بقواعد الكتابة الصحفیةعینة من المواطنین الكتاب والمبدعین والمدونین،
.والمصداقیةوال بأخالقیاتها، وأن أكثرها تنعدم فیه الدقة " التحریر

: االتجاه الثالث
إذ یستطیع المتلقي النشط إبداء رأیه " إعالم الرأي" فهو یذهب إلى تسمیة إعالم المواطن ب

اتجاه المواقف و القضایا بكل حریة بعیدا عن حراس البوابة اإلعالمیة، ویحذر أصحابه من 
من التعبیر، إذ یصبح المخاطر و االنزالقات التي یمكن أن تنجر عن هذا النوع المستحدث 

61.اإلعالم الجدید في هذه الحالة رافدا مهما لنشر اإلیدیولوجیات

نظرتین مختلفتین عن مستقبل اإلعالم في هذا الصدد " رحیمة عیساني"و تضیف دائما الدكتورة 
: التقلیدي في ضوء اإلعالم الجدید

بح واضحا ومثبتا بأرقام و أن األمر أصبح محسوما لتفوق اإلعالم الجدید، و التحدي أص-1
إحصائیات، فعدد من الصحف الورقیة توقفت، و بعضها تعاني في دخلها و توزیعها، و تراجع 
عدد قرائها لصالح الصحیفة االلكترونیة،و أن وسائل اإلعالم الجدید أصبحت بدیال لدى العدید 

.من جمهور وسائل اإلعالم التقلیدیة
، كن لوسائل اإلعالم الجدید أن تلغي وسائل اإلعالم التقلیدیةمنهما أنه ال یمویرى الثاني-2

بل ستسمر في االستفادة منها إلى أبعد الحدود بما یكفل لها المواكبة من جهة، والمحافظة على 
الصحفیین في النمطین خصوصیتها وتقالیدها من جهة أخرى، وأن المنافسة الحاصلة الیوم بین

حصل سابقا بین صحفیي اإلذاعة والصحافة المكتوبة، أو التقلیدي والجدید هي أشبه بما
62.اإلذاعة و التلفزیون

بعد عرضنا لهذه االتجاهات واآلراء المختلفة، یرى الباحث أن هناك مواجهة بین أنصار 
اإلعالم التقلیدي الذین یرفضون اإلعالم الجدید بكل أشكاله، وبعض المتحمسین لإلعالم الجدید 

كل یومي بموت وزوال وسائل اإلعالم التقلیدي، وٕاذا تحدثنا عن العالقة بینهما الذین یتنبئون بش
فیرى الباحث أنها تتجاوز عالقة التضاد لتصل إلى عالقة التكامل و التداخل، فالصحف باتت 
تعتمد على أدوات اإلعالم الجدید في نقل األخبار، وكذلك القنوات التلفزیونیة، على الجانب 

على ما یتم بثه ونشره في في كثیر من األحیانتعتمدنكار أن وسائل اإلعالمال یمكن إاآلخر
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قنوات اإلعالم التقلیدي، وهذا األخیر استفاد بشكل كبیر مما یتم تداوله عبر المدونات و 
الشبكات االجتماعیة، لذلك یجب تصحیح تلك النظرة الرامیة إلى أن اإلعالم الجدید سیقضي 

ألن األصح هو أن العالقة تكاملیة أكثر منها تنافسیة و لیست عالقة على اإلعالم التقلیدي
إقصاء أي طرف لألخر، فالتلفزیون عندما ظهر لم یلغ اإلذاعة أو الصحافة المكتوبة، بل تبقى 

.لكل وسیلة إعالمیة خصوصیاتها ومحبیها 
خالصة الفصل:

جدلیة المصطلح، واتضح من تناول هذا الفصل موضوع اإلعالم الجدید، واستعرض بدایة 
خالل هذا العرض أن اإلعالم الجدید هو مصطلح حدیث العهد، مثیر للجدل حیث لم یعرف 

كما أنه من المهم اإلشارة إلى أن الجدة تعریفا واحدا بین المنظرین في علوم اإلعالم واالتصال،
، وال یكون كذلك في الغد التي یتسم بها هذا النمط من اإلعالم نسبیة فقط فقد یكون جدیدا الیوم

هي اإلعالم الجدید بوصفه بدیال عن اإلعالم األولى: ویقف هذا المصطلح أمام رؤیتین.القریب
.التقلیدي والثانیة بوصفه تطورا لنظیره التقلیدي

وبالرغم من صعوبة االتفاق على تحدید مفهوم واضح المعالم لهذا المصطلح بسبب حالته 
المتطورة بسرعة، إال أن الحقیقیة المؤكدة أن كثیرا من األشكال اإلعالمیة الدینامیكیة المتغیرة 

واألنماط االتصالیة الجدیدة بدأت تفرض نفسها في الواقع اإلعالمي، والتي عالجناها بالتفصیل 
.في هذا الفصل

یة كما عملت هذه األشكال كما رأینا على تغییر األدوار التي تقوم بها عناصر العلمیة االتصال
.من حیث المرسل والمستقبل والرسالة ورجع الصدى

كما نستنتج العدید من الخصائص التي تمیز هذا اإلعالم الجدید عن غریمه التقلیدي، ولعلنا 
حتى أطلق على هذا اإلعالم بهذه " التفاعلیة"نجد اتفاق شبه تام على أن أهم خاصیة فیه 

".اإلعالم التفاعلي" الخاصیة
نمط اإلعالمي الجدید المساحة الكبیرة من الحریة التي یمكن أن یعبر من كما أبرز هذا ال

خاللها المستخدمین عن االتجاهات واألفكار واآلراء دون وجود ضوابط داخلیة تمنعه بشكل 
.مباشر
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الشباب العربي والغزو الثقافي عبر االنترنیت: الفصل الثالث.
تمهید :

إن موضوع دراسة الشباب و مشكالتهم ذو أهمیة كبیرة، حیث إنه یشغل بال الكثیرین من 
نظرا لما ) و غیرهمو النفس و السیاسیین االجتماععلماء ( الكتاب و المفكرین و الباحثین 

یمثلونه من رأس مال بشري ثابت، إضافة إلى تحدیاتهم و آمالهم العریضة في كل 
.المجتمعات

التقسیمات وولعل هناك صعوبة تبرز عند التفكیر في تحدید واضح ودقیق لمفهوم الشباب، 
رأسیة التي یتكون منها البنیان الخاصة به، فهذا األخیر یمثل قطاعا أفقیا في القطاعات ال

السكاني للمجتمع، كما أنه یعتبر جسرا للعبور بین مرحلة الطفولة و مرحلة الكبار، و یعتبر 
، تتفاعل معه بصورة دینامیكیة تبادلیة فهي المجتمع األساسیةبنیة أساسیة من بنىالشباب 

عض قد یتمیز بباستقراره،تتأثر به، وتؤثر فیه، بما تحقق في النهایة بقاء المجتمع و 
الخصائص عن باقي الفئات المجتمع األخرى، إال أنه یشترك معها في كثیر من الصفات 

.طبقا لظروف و أوضاع كل مجتمع

لقد نشأ الشباب الیوم في عصر تعرضت فیه المجتمعات المحافظة للتغیرات العالمیة في ظل 
الذي یمیز أنماط الحیاة ووسائلها الحضارة المعاصرة و التقدم العلمي و التكنولوجي 

ومتطلباتها ، فوقع الشباب فریسة االنفصام في الشخصیة و الصراع بین القیم الموروثة و 
التقالید المستوردة ، مما أصابهم بالحیرة و القلق و التیه في الكثیر من األحیان، مما قد 

اتجاه بعض األحداث و ینعكس على أنماطهم السلوكیة و اتجاهاتهم و میوالتهم و آرائهم
.القضایا بل و المواقف األسریة 

ونظرا ألهمیة متغیر الشباب في دراستنا التطبیقیة ، سنحاول من خالل هذا الفصل تسلیط 
الضوء ومعرفة حیثیات هذه الفئة و خصوصیاتها، نظرا إلقبالها على كل ما هو جدید، 

خیرة التي أصبحت جزء الیتجزء من خاصة في مجال تكنولوجیا اإلعالم واالتصال، هذه األ
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هواتف ذكیة، ألعاب، لوحات ( الحیاة الیومیة للشباب، بفضل ما وفرته هذه التكنولوجیا 
).الخ..الكترونیة 

و المدخل في هذا السیاق سنسلط الضوء في هذا الفصل عن الكثیر من المعطیات النظریة،
ود بالشباب ، والجدوى العلمیة من الضروري إلى هذا الفصل هو البدء أوال بتحدید المقص

ي لشباب العربثم ، و احتیاجاته و مشكالته الیومیة، االهتمام بدراسة الشباب، ثم خصائصه
.و الغزو الثقافي عبر االنترنیت

 مفهوم الشباب و االهتمام العلمي لدراسته :

: في تحدید داللة مفهوم الشباب-أ

: المفهوم اللغوي

جمع مذكر ومؤنث معا، وتعني الفتاء و الحداثة، ویطلق لفظ شبان و شبیبة،  "الشباب هو 
وشواب كجمع لكلمة شابة، وأصل كلمة شباب شب ، أي صار فتیا،أي من أدرك سن البلوغ 

1."إلى سن الكهولة و شباب الشيء أوله

جلیزیة كال فإن لفظ الشباب یقابله في اللغة االن"Oxfordأما في المعجم اللغوي االنجلیزي 
، وتطلق على المرحلة العمریة التي تطلق ابتداء من Youthو Young: من المصطلحین

2."مرحلة الطفولة إلى ما قبل الرشد

و قد اختلفت التعریفات و تباینت فیما بینها عن مفهوم الشباب نتیجة لما تتبناه من اتجاهات 
یة التي یحدد فیها مفهوم الشباب حسب نظریة مختلفة، نذكر على سبیل المثال التعریفات التال

: زوایا مختلفة 

هي التي تؤكد على ارتباط نهایة مرحلة الشباب ":من الناحیة البیولوجیة و الفسیولوجیة
باكتمال البناء العضوي للفرد، من حیث الطول والوزن واكتمال نمو كافة األعضاء واألجهزة 

ما بین وعلى هذا فهم یحددون سن الشبابالوظیفیة الداخلیة والخارجیة في جسم اإلنسان
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، باعتبارها الفترة التي تحتوي على أقصى أداء وظیفي للجسم و العقل )سنة30إلى 16(
3."معا

: أما من الناحیة االجتماعیة و النفسیة

المراهقة«من المرادفات التي تقابل مفهوم الشباب في علم النفس واألكثر استعماًال نجد كلمة 
Adolescence"وهي كلمة ،ومعناه التدرج نحو النضج البدني والجنسي والعقلي واالنفعالي

ال یقصد بها مرحلة عمریة محددة بقدر ما تشیر إلى مجموعة من الخصائص النفسیة 
والجسمیة التي تكون في حالة نشاط وقوة وفي حالة من التهور واالندفاع أیضًا سواًء بالنسبة 

، وهذه المرحلة بالذات تعرف تغیرات أساسیة في جمیع الجوانب على المستوى للفتى أو الفتاة
Pubertyالجسمي والعقلي واالجتماعي، وحتى االنفعالي ثم إنها تختلف عن كلمة البلوغ

نضوج «البلوغ بأنه " مصطفى فهمي"التي تقتصر فقط على الناحیة الجنسیة، حیث یعرف 
سیة جدیدة تنتقل بالطفل من فترة الطفولة إلى فترة اإلنسان الغدد التناسلیة واكتساب معالم جن

4."الراشد

بینما یعتمد علماء االجتماع في تحدید مفهوم الشباب كفئة بناء على طبیعة ومدى اكتمال "
األدوار التي یؤدیها الشباب، فهم یرون أن فترة الشباب تبدأ عندما یحاول المجتمع تأهیل 

اجتماعیة ولكي یؤدي دورا أو أدوار في بناء المجتمع، وتنتهي هذه الفرد لكي یحتل مكانة 
في أداء أدواره في المجتمع ، ویبدأالفترة عندما یتمكن الفرد من احتالل مكانته االجتماعیة

5".بشكل ثابت و مستقر

فمنهم من یرى تقسیم فترة الشباب " هذا و تختلف آراء من یأخذون بالمعیار الزمني للشباب،
مرحلة الشباب األولى أو مرحلة الفتوة، وتمتد من بدایة الحلم حتى سن الرشد : رحلتینإلى م
سنة، و التي یتحمل فیها  الفرد مسئولیاته المدنیة، أما 18یحدده القانون المدني بسن الذي

6."سنة إلى غایة ثالثین سنة18المرحلة الثانیة فهي مرحلة الرشد وتمتد من سن 
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مرحلة الشباب تحدد ما بین فترة خمسة عشر إلى غایة ثالثین سنة، وهناك من یرى أن"
حیث أنها تتفق في كثیر من الخصائص، كالقابلیة للنمو و التعلم و القدرة على اإلنتاج و 
االبتكار و الرغبة في إحداث التغییر و التطور في المجتمع، كما أن مرحلة السن هذه هي 

ة إلى النضج مما یجعل االهتمام بها والتركیز على رعایتها مرحلة العبور واالنتقال من الطفول
7".أمرا بالغ األهمیة لخلق المجتمع األفضل دائما

حیث إن هذا "والبعض یرى عدم االقتصار على المعیار الزمني في تحدید مرحلة الشباب، 
العقلي، المفهوم یستخدم إطار بیولوجیا في الغالب یعتمد أساسا على فكرة النضج الجسمي و 

8".حیث أن الشباب یمثل حقیقة اجتماعیة أكثر منها ظاهرة بیولوجیة

وهناك من ال یحدد مرحلة الشباب بالمعیار الزمني، وٕانما یعتبرها حالة نفسیة،في هذا الصدد 
مقدار ما یتمتع الشاب بالحیویة و " مفهوم الشباب بأنهMorton" مورتون"یحدد الدكتور 

طیع أن یولد لدى اآلخرین الرغبة في الحیاة، وحین یخفق في ذلك النشاط وبمقدار ما یست
9".فإنه یبدأ في الهروب من الحیاة، وبالتالي تلك عالمات بدایة الشیخوخة

فمن خالل عرضنا لهذه التعاریف نالحظ أن هناك اختالف بین الباحثین في تحدید مفهوم 
ة المراهقة ومنهم من ینظر على أنها الشباب، فمنهم من یعتبر الشباب فترة زمنیة تعقب مرحل

ظاهرة اجتماعیة ومنهم من یرى أنها مجموعة من الظواهر النفسیة والنضج الجنسي
الجسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعالي، ومع ذلك یرى الباحث أن المفهوم الذي یلقى قبوال و 

.هو أن الشباب هي مرحلة زمنیة

: في االهتمام العلمي بدراسة الشباب- ب

هناك اهتمام معاصر بین فروع الدراسات اإلنسانیة و العلوم االجتماعیة بدراسة أوضاع 
إذ أصبح مفهوم ."ویكاد هذا االهتمام أن یكون عالمیا. الشباب، واتجاهاتهم، و أدوارهم وقیمهم

الشباب یحظى بالعنایة دراسة و تحلیال و تفسیرا في المجتمعات المتقدمة والنامیة على حد 
الرغم من اختالف اإلطار الذي یعالج منه قضایا الشباب و تباین األدوار، وتنوع سواء، ب
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المشكالت بتنوع السیاق االجتماعي والسیاسي واالقتصادي الذي تدرس منه الظواهر 
10".المتصلة بالشباب

فالشباب هو رأسمال األمة وعدتها وعتادها وحاضرها و مستقبلها، وهو ثروة األمة التي تفوق 
ها مواردها كلها،و الشباب قوة و سند إن استثمر بحكمة وأعد بفطنة ووجه التوجیه ثروت

.الطیب أفلح و أنتج و حقق األمل المعقود علیه

و یشكل التفكیر في الشباب و مشكالته و حاجیاته أو أزماته، و محاولة إیجاد الصیغة 
تصدى لها الفالسفة منذ عهد المالئمة لتوجیهها اجتماعیا و تربویا و أخالقیا محاولة قدیمة 

سقراط واألدباء وعلماء النفس والتربیة والساسة والمصلحون االجتماعیون ورجال اإلعالم، 
األمر الذي یعكس االهتمام الجدي بهذه الشریحة المجتمعیة عبر المراحل التاریخیة التي 

هتمام بالشباب االمرت بها البشریة، ولكن لم یسجل التاریخ لنا عصرا من العصور زاد فیه 
في أي بلد من بلدان العالم مثل عصرنا الحالي، إذ تفیض حالیا الصحف والمجالت العلمیة 

.و لحولیات والكتب بتناول الشباب بالدراسة والتحلیل

فأصبح للشباب في كثیر من الدول دوره السیاسي الفعال وتنبئ الدراسات بأن أهمیة " 
قبل، و بینما نجد البالغین مرغمین على إیجاد التوافق الشباب الحالیة سوف تزداد في المست

بین أنفسهم والعالم الذي یتغیر من حولهم تغیرا سریعا، نجد أن الشباب یمتاز بأنه لیس في 
11".إدراك للجدیدحاجة إلى ذلك ألنهم یسایرون العالم المتغیر في نموهم دون

بقضایا الشباب، یرجع إلى مایمثله ولعل هذا السبب األساسي لمثل هذا االهتمام العالمي 
.الشباب من قوة في المجتمع ككل،فهو یعد متمیزا إذا ما نظرنا إلیه في ضوء بنیة المجتمع

سوف نالحظ على الفور أنها أكثر الفئات ) كفئة عمریة(كما أننا إذا نظرنا إلى الشباب" 
یة التي یكاد بناؤها النفسي العمریة حیویة وقدرة على العمل و النشاط، كما أنها الفئة العمر 

والثقافي أن یكون مكتمال على نحو یمكنها من التكیف والتوافق والتفاعل واالندماج والمشاركة 
12".هداف المجتمع وتطلعاته و إنجازهابأقصى الطاقات التي یمكن أن تسهم في تحقیق أ
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مهوره العریض وفي إال أن الشباب بج" حتى وٕان كان قد حصل االتفاق على أهمیة الشباب ،
مختلف المجتمعات العربیة ما فتئ في العدید من المناسبات وعبر قنوات االتصال المتنوعة 
أن یعبر عند عدم رضاه عن أنماط التعامل معه،و یجهر بالقول أنه كٌم مهمل أو طاقة 

13".سائبة أو قدرات ضائعة

المنشآتیعني بذلك انعدام وعندما یتحدث الشباب عن هذا التقصیر في الخدمات، فهو ال 
و اتصال تمدهم بالمعلومات أو یتم من إعالمانعدام قنوات أوالریاضیة أو تنظیمات شبابیة 

و آراءهمخاللها الشباب بإیصال صیتهم ،أو لیقدموا إبداعاتهم وابتكاراتهم و لیطرحوا 
أفكارهم، ولكن المقصود بالتقصیر هو أكثر من ذلك عمقا وأبعد من ذلك اتساعا، إنه حقیقة 

من التساؤالت مما یجعلنا نطرح العدید التعامل مع الشباب كشریحة من شرائح المجتمع،
: التالیة

هل هناك اهتمام في قطاع التعلیم و التدریب للشباب؟ وهل هناك مساحة لمشاركة الشباب 
مناسبة للشباب لیضیف إلى حیاة آفاق،و هل ثمة ؟الصعیدین السیاسي و االجتماعيعلى

واإلمكانات لهائلة لتقنیات بعد الحداثة والمبتكر في ضوء معطیات ماالمجتمع الجدید
؟االتصاالت والمعلومات

من الجهود -على الصعید الدولي- و لیس هناك أدل على مدى االهتمام بقضایا الشباب، "
الكبیرة لألمم المتحدة ومنظماتها في الصدد، وذلك بغیة تقویة السالم العالمي والتوصل إلى 

مم المتحدة بالشباب في تقریر سكرتیرها العام الذي دعم الحقوق اإلنسانیة ، ویظهر اهتمام األ
یوضح أن األطفال والشباب هم الدوافع األساسیة للبرامج االقتصادیة واالجتماعیة التي تعنى

14".بها المنظمة

وتكمن أهمیة الشباب بالنسبة للمجتمع فیما یمثله الشباب من مصدر للتجدید و التغییر، فهم "
عادة ما یرفعون لواء التحدیث في السلوك والعمل،من خالل القیم الجدیدة، التي یتباهى بها و 

ر الشباب مصدر التي عادة ما تدخل في مواجهة مع ما هو سائد من قیم تقلیدیة، ولهذا یعتب
15".التغییر الثقافي واالجتماعي في المجتمع ككل
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فالواقع إذن أن المكانة المعاصرة التي یشغلها الشباب في المجتمعات كافة یمكن النظر إلیها 
على أنها نتاج للتغیرات االجتماعیة والسیاسیة و التعلیمیة والتربویة ، وقد أثرت هذه المكانة 

بناء المجتمع المعاصر، كما انعكست على المجتمع، وعلى طبیعة التي یمثلها الشباب في
لذا فقد بات من الضروري االهتمام بقضایا العالقات بین األجیال ونوعیة هذه العالقات ،

الشباب و مشكالته الیومیة و احتیاجاته المختلفة، ودراسة ما یحملون من ثقافة، ومدى 
فإننا نجد أن "وٕاذا نظرنا إلى مجتمعنا المحليمجتمع،ارتباطهم بالنظام الثقافي السائد في ال

37التركیبة البشریة للمجتمع الجزائري الذي بلغ من %70التركیبة البشریة تفوق ما نسبته 
ما ولعل ذلك، أغلبیتهم غارقون في مشاكل اقتصادیة و اجتماعیة بالجملة،16"ملیون نسمة

یفسر اهتمام كل من األكادیمیین و رجال الساسة على السواء، بدراسة الشباب و تحلیل 
العالقة بین الشباب ومختلف القضایا التي تحدث في المجتمع وبأكثر من زاویة، كل حسب 

.تخصصه وموقعه وانتماءاته

الشباب و سماتهمخصائص:

الباحثین والمهتمین، نظرا لما تتمیز به إن مرحلة الشباب توصف بأوصاف متضاربة من قبل 
هذه المرحلة من خصائص، وهذه األوصاف تختلف بطبیعة الحال باختالف البیئة التي 
یعیش فیها الشاب وتباین الخلفیة االجتماعیة و الثقافیة و االقتصادیة و حسب خلفیة األسرة 

.كذلك

من حالة الطفولة و اعتماده على تمثل مرحلة الشباب فترة التحول الكبرى في حیاة اإلنسانو 
.غیره إلى حال یتم فیها االعتماد على النفس و اكتمال النمو الجسمي والعقلي و العاطفي

مرحلة الشباب بالتحوالت النفسیة و الجسدیة، التي تجعل الشاب غیر متجانس نسبیا، تتمیز"
االنتقالیةومن ثم عرضة للتقلبات التي قد تكون مفاجئة، وقد یحاول الشاب في هذه الفترة 

من اآلخرینإلى وضعه وتمیزه، فیظهر أنه مستقل ویختلف عن اآلخرینالحرجة لفت انتباه 
وذلك مایتطلب في نظره اآلخرینو المهارات ما یفتقده السماتمن كأترابه و یمللمث

.به و تقدیرهم له في هذه المرحلة بالذاتاآلخریناعتراف 
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أن نعد بعض البأس17."وقد یتجاوز الشاب هذه المرحلة بأمان و قد تصاحبه متاعب عدة
: الخصائص الممیزة للشباب

تتمیز مرحلة الشباب بالتوتر والقلق و یشوبها الكثیر من المشكالت سواء بالنسبة للشباب أو -
فبعد فترة طویلة نسبیا من النمو الهادئ غیر الملحوظ و االستقرار و أهله أو المجتمع،

االنفعالي ، یصبح الشاب غیر متزن و غیر مستقر وال یمكن التنبؤ باتجاهات تصرفاته، فهو 
لالنصیاع، متمرد على طلبات األسرة، غیر متأكد من حقیقة ذاته، یتعامل مع غیر قابل

18.الكبار بشيء من الحساسیة وقدر واضح من العناد

رغبة الشباب في التغییر الدائم، وتجدید كل ما یحیط به من ظروف ومواقف،كما أنهم -
نشاط الشباب لصالح یتقبلون كل جدید من األفكار و التجارب، لذلك یجب محاولة استثمار

19.المجتمع و لیس ضده، ویجب أن یتم ذلك بطریقة بعیدة عن االضطرابات و الصراعات

ویتمیز بالسرعة و عدم االنتظام، كالزیادة في الطول و الوزن، وعلیه تبدأ :النمو الجسمي-
مالمح الطفولة تتغیر، فیزول تناسق الوجه ویأخذ شكال جدیدا، وهذه التغیرات غیر مهمة في 

المباشر على شخصیة المراهق وقدراته و تأثیرها غیرحد ذاتها بقدر ما هي مهمة من حیث 
ه التغیرات ال یدري ماذا یفعل وكثیرا ما ال یستطیع التكیف والتوافق والمراهق إزاء هذسلوكه،

20.السریع مع جسمه الجدید

في هذه المرحلة تتجه القدرات العقلیة للشباب نحو االكتمال، :اكتساب المهارات العقلیة-
ویقترب نموه العقلي من أعلى مستویاته، وتبدأ القدرات و الهوایات والمیول الخاصة في 

و ینمو االنتباه ظهور بوضوح لم یكن مالحظ من قبل،و ذلك بعد نمو شروطها الضروریة،ال
والتذكر والتخیل، وتختلف عن مثیالتها لدى الطفل فیزداد مدى االنتباه وعمقه، ویقوم التذكر ال 

كما كان من قبل، وٕانما على استنتاج العالقات الجدیدة بین الموضوعات، آليعلى أساس 
ة، غیر محصور في نطاق الصورة ل خصبا مبینا على الواقع والصورة المجردویصیر التخی

21.الحسیة، كما كان لدى الطفل
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حیث یساهم المجتمع في وضع ضغوطات كثیرة على :نقص المعلومات و الخبرات-
في تزویدهم باألسالیب والوسائل الالزمة لمواجهة هذه الضغوط، كما یرفض الشباب،ویفشل 

االستعانة بخبرات األكبر سنا محاولة منه لتأكید ذاته وتكوین شخصیته مما یجعله الشباب 
یفشل في الكثیر من التجارب نتیجة نقص المعلومات والخبرات، ویضاف إلى ذلك زیادة لوم 

22.ونقد األكبر سنا لهم بدال من مد ید العون و المساعدة

بدایاتها یجتاح الشاب ثورة من القلق في مرحلة الشباب وبصفة خاصة في :عدم االستقرار-
والضیق و التبرم، و یصبح ثائرا من األوضاع متمردا على الكبار، ویكون مرهف الحس شدید 
الحساسیة ویتأثر تأثرا بالغا بنقد اآلخرین، ویستغرق في أحالم الیقظة ویحقق عن طریقها ما لم 

23.یستطیع أن یحققه في الواقع

إرجاعها إلى عامل واحد فقط،وٕانما أن هذه الظاهرة معقدة وال یمكنإلى " خلیل معوض" وبشیر
یدخل ضمنها المتغیرات الجسمیة والفسیولوجیة ونمو القدرات العقلیة ونوع العالقات األسریة 
القائمة بین األبوین واإلخوة واألقارب واإلخوة فیما بعضهم البعض، وفي نهایة المرحلة یتجه 

عالي والقدرة على األخذ والعطاء والتسامح، وتقبل تأجیل اإلشباع من الشباب نحو الثبات االنف
أجل تحقیق أهداف أهم في المستقبل، وكذلك التحكم في المشاعر والسلوك بما یتفق مع كل 

24.ظرف على حده ومطابقة السلوك الفردي مع المعاییر االجتماعیة

حیث یندفع الشاب وراء انفعاالته،بسلوكیات شدیدة التهور والسرعة :التهور و االنطالق-
وقد یلوم نفسه بعد أدائها، ویجعل من ذاته رقیبا على سلوكه،ویحسب لنظرة الجماعة ورأیها فیه 
حسابا یدفعه إلى الحد من كثیر من رغباته الجانحة ألنه یرها ال تتوافق و مكانة الشاب النافع، 

ستوى العلمي من أثر في احتالل المركز االجتماعي المرموق في البیئات ویدرك الشاب ما للم
المتقدمة المتطورة،ولذلك نجد بعض الشباب أكثر حزما في دراسته حیث یدرك أن العلم وسیلة 
لرفع مستواه المادي واالجتماعي والثقافي،ویدرك الشاب أیضا ما للرخاء االقتصادي من مكانة 

االقتصادي لدیه في الملبس و ركوب السیارة و إقامة األفراح ، ویتجلى الرخاءاجتماعیة
وحضورها، وهو حین یدرك قیمة السلعة االقتصادیة في تحقیق رغباته و طموحه یجتهد إلنماء 

25.، مما تسمح له ظروفه النفسیة و االجتماعیةآخرموارده المالیة بطریق 
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بمظهره و شعبیته و مستقبله ومیله حیث یهتم الشاب في هذه المرحلة:االهتمام بالمظهر-
26.، و اتساع عالقاته االجتماعیةاآلخرللجنس 

في المرحلة األخیرة من الشباب ینزع إلى االستقالل االجتماعي :النزعة إلى االستقالل-
النتقال من االعتماد على غیره إلى االعتماد على نفسه، والتطلع إلى تحمل بعض او 

االجتماعیة،وهكذا مع نهایة هذه المرحلة یبلغ الشاب أعلى درجات النضج المسؤولیات 
الجسمي و العقلي، ومن الناحیة االجتماعیة ینمي الشاب اتجاهات جدیدة تمیز فكرته عن 
نفسه و اتجاهاته نحو والدیه وزمالئه ومن یكبرونه، وینتقل من عالقات محدودة باألسرة إلى 

اهتمامه باآلخرین ویتحرر من نزعته الفردیة اق أوسع فیزدادحیاة اجتماعیة خارجیة على نط
27.واألنانیة

تبرز لدى اإلنسان لدى دخوله مرحلة الشباب المشاعر الدینیة بصورة : بروز المشاعر الدینیة
قویة ، ویتجلى ذلك من خالل حب الشباب للدین، و السعي من أجل فهم القضایا الدینیة 

ى الفكر الدیني بجدیة، فاإلنسان مفطور على االنتماء إلى والتفاعل مع كل ما یرمز إل
28.الدین،ولكنه قد ینحرف عن تلك الفطرة بفعل عوامل خارجیة مؤثرة تدفعه إلى االنحراف

قدرة الشباب على االستجابة للمتغیرات من حوله وسرعة في استیعاب وتقبل المستحدث، -
الشباب من اقتناع ورغبة في تغییر الواقع الذي وجده وتبنیه و الدفاع عنه ویعكس ذلك ما لدى 

29.ولم یشارك في صنعه

حیث یكون لدى الشاب رغبة جامحة في إثبات شخصیاتهم، وتوكید :حب الظهور والشهرة-
ذواتهم،وأنهم لیسوا أقل من الكبار في إنجاز األعمال وٕادارة المشاریع وتحمل المسؤولیات،لكي 

30.یثبت لآلخرین أنه إنسان كامل الرجولة

وعند الحدیث عن خصائص الشباب الجامعي كفئة مهمة جدا من فئات المجتمع 
وبالرغم من اتفاق الطلبة الجامعیین في الخصائص  "ري،نقف عند نقطة مهمة مفادها أنه الجزائ

العمریة، النفسیة والبیولوجیة و االجتماعیة فإنهم یختلفون عن عامة الشباب في أنهم أكثر 
بل یفترض أنهم األكثر حصانة من التغیرات التي تحدث تحت تأثیر العولمة وعیا و ثقافة، 
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كما أنهم لم یشتركوا في نظام العمل، بل هم خارج هذا ق الثقافي القیمي،خاصة في النس
، ویمكن القول أن هذه الفئة الطالبیة تقوم بدور القیادة الشبابیة المتالكها قدرات خاصة النظام

31".ودرجة أكبر من الحكمة والوعي،یحكم التأهیل الذي تحصلت علیه

مدى أهمیة مرحلة خصائص الشباب المذكورة ءانفا،إذن فالمالحظ بعد عرضنا لمجموعة من 
الشباب إذ تعتبر من أهم مراحل العمر، فیها یكتسب الشباب مهاراته اإلنسانیة الواحدة تلو 
األخرى، وهي مجموعة المهارات االجتماعیة و البدنیة و العقلیة والنفسیة الالزمة له لتدبیر 

.شؤونه وتنظیم عالقاته مع اآلخرین 

من عشرة إلى اثنا عشر ( مرحلة الشباب وعلى الرغم من قصر مدتها ظ أیضا أنو المالح
إال أنها ظاهرة نفسیة واجتماعیة و بیولوجیة معقدة، تتمیز بحیویتها و ) سنة بالتقریب

استمراریتها، وتتداخل فیها عدة عوامل داخلیة و خارجیة، وهنا البد أن نشیر إلى دور 
و التي تصادف الشاب فور نعومة ) األسرة، المدرسة والمسجد(مؤسسات التنشئة االجتماعیة 

إلى دورها المنوط به في وضع اللبنة األولى و القاعدة األساسیة أظافره، قلت ال بد أن نشیر
لتربیة سلیمة بما یضمن تنشئة سلیمة لشبابنا، شباب قادر على تحمل مسؤولیته كاملة اتجاه 

.وفیما یلي عرض الحتیاجات الشباب ومشكالته المختلفةوبلده واتجاه المجتمع كذلك،أسرته

احتیاجات الشباب و مشكالته الیومیة :
:احتیاجات الشباب-أ

من المعروف أن لكل مرحلة من مراحل النمو حاجات ومتطلبات مادیة ونفسیة البد من تلبیتها 
من هذه المراحل لها وٕاشعار من هم في هذه المرحلة باهتمام المجتمع بتلبیتها،والشباب كمرحلة 

متطلباتها وحاجاتها، وغالبا ما تنشأ األزمات والمشكالت التي یعاني منها الشباب بسبب عدم 
.تلبیة الحاجات و المتطلبات

إن مفهوم الحاجات هو مفهوم نسبي یختلف باختالف المجتمعات، وبالتالي یجب األخذ بعین 
ج الخاصة بالشباب، لكن في المقابل هذه االعتبار واقع المجتمع وخصوصیته عند وضع البرام

الخصوصیة في كل بلد ال تنفي وجود حاجات یتقاسم و یشترك فیها الشباب في كافة 
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المجتمعات، ونمیز بین نوعین من الحاجات لدى الشباب، هناك الحاجات العامة لكل الشباب، 
.وهناك حاجات خاصة

ین أساسین من الحاجات منبها إلى تلبیتها هذا و یشیر القرءان الكریم إشارات لطیفة إلى نوع
حیث یقول اهللا عز وجل یمن على قریش بتلبیة 32"وهي الحاجات النفسیة والحاجات المادیة

َفْلَیْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْیِت الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِمْن ) "الطعام و األمن(الحاجات 
33"َخْوفٍ 

والحاجات عادة ترتبط بالدوافع، فكلما ظهر دافع من الدوافع مهد لظهور حاجات مناسبة له، 
فدافع الجوع یعتبر تمهیدا لظهور الحاجة إلى الطعام، والدافع الجنسي یمهد لظهور الحاجة إلى 

: اإلشباع الجنسي وهكذا، وفیما یلي عرض ألبرز هذه الحاجات

من الخوف مهما كان مصدره،و یشعر الشباب باألمن إذا أي التحرر:الحاجة إلى األمن-
،34كان مطمئنا على صحته،وعمله و مستقبله وحقوقه ومكانته االجتماعیة

َفَأَذاَقَها اللَُّه "هذا وقد ذكر اهللا عز وجل مبینا أن العذاب یكون في صورة عدم تلبیة هذه الحاجة
35."َیْصَنُعونَ ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكاُنوا 

الحاجة إلى أن ینمو الشباب نمو روحیا سلیما، یوثق صلته باهللا عز وجل، لیصبح لهذه -
.الحیاة معنى

إلى األسرة وٕالى الجماعة، وٕالى أن یشعر بأنه مقبول من حاجة الشباب إلى الشعور باالنتماء-
الهیئات و المؤسسات االجتماعیة األخرى،من بیت ومدرسة وأندیة ومؤسسات  لیقوم بدوره على 

،والشباب دائما في حاجة إلى الشعور باالنتماء االجتماعي 36خدمة هذه الهیئات برغبة وطواعیة
فیها خالصا من األزمات النفسیة التي تعتریه، ویزیح و الدیني و الثقافي،حیث یجد الشباب 

عنهم العدید من المشاكل التي یمكن أن تهدد حیاتهم، لذا كان البد من غرس ثقافة االنتماء 
.لدى الشباب الجزائري
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أي الحاجة إلى تحقیق االتزان االنفعالي والتكیف النفسي السلیم من : الحاجات االنفعالیة-
خالل تكوین اتجاهات صحیة مع المجتمع، وكذلك الحاجة إلى تنمیة الشعور بالنقص وما 

37.یرتبط به من مشاعر الخجل والقلق وتظهر أیضا بوضوح الحاجة إلى اإلشباع العاطفي

أي الحاجة إلى أن یشعر باحترام اآلخرین له، وأنه شخص ذو :القبول و التقدیرالحاجة إلى -
قیمة في نظرهم، وأنه مقبول من اآلخرین في مجتمعه غیر منبوذ،مما یولد له الشعور بالثقة في 

.38نفسه وعدم الرفض

ود فالشباب في حاجة إلى إتقان ثقافة المجتمع،األمر الذي یقتضي وج:الحاجات الثقافیة-
السبل لتحقیق اإلشباع الكامل للجوانب الثقافیة للشباب، وهو واجب و التزام على مؤسسات 
التنشئة االجتماعیة و المؤسسات الثقافیة على حد سواء،بأن یقدموا له كافة صور حضارة 

39.المجتمع و ثقافته، و المعارف التي یدرك بها حیاة المجتمع

الحاجات االجتماعیة للشباب أكثر الحاجات تأثیرا بالخصائص وتعتبر : الحاجات االجتماعیة
و االنفعالیة، وكذلك عوامل البیئة والتنشئة االجتماعیة نظرا الرتباطها الكبیر الجسمیة والعقلیة

بالقیم و العادات والتقالید الخاصة بالمجتمع، وتظهر من خالل حاجة الشباب إلى تشكیل 
الزمالء في الجامعة أو في مواقع التواصل االجتماعي، كما عالقات اجتماعیة مع األصدقاء و

أن الشباب بفطرتهم یمیلون إلى خدمة اآلخر، لذلك تجدهم یشاركون في الخدمات العامة التي 
. یضحون فیها بأوقاتهم و جهدهم،والتي من خاللها تمنحهم تكوین شبكة عالقات واسعة

40.قاط التالیةإضافة إلى حاجات أخرى نذكرها مختصرة في الن

.المعرفة والتعلیم، والرعایة الصحیة والنفسیة-

.وجود برامج یستطیع من خاللها الشباب توزیع طاقاتهم، وتفریغها في أنشطة مفیدة-

.الحاجة إلى االستقالل، خاصة على نطاق األسرة كمقدمة في استقالل الشخصیة-

.وٕارادته الحرةإیجاد فرص عمل تتناسب وطموحاته ومؤهالته -

.الحاجة إلى أماكن الترفیه و الترویح عن النفس-
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.الحاجة إلعداده كشخصیة قیادیة وٕاكسابها المهارة-

الحاجة إلى إعداد سیاسات سیاسیة من قبل السلطات السیاسیة، موجهة نحو الشباب من -
.أجل تحفیزهم ودفعهم نحو المشاركة السیاسیة

: 41األخرى مطالبة بتلبیة مجموعة من رغبات الشباب المتمثلة فيهي وسائل اإلعالمكما أن 

.الحاجة إلى المعلومات والمعارف والثقافة العامة واألخبار-

.الحاجة إلى مثل علیا وقیادة واعیة-

.الحاجة إلى تنمیة واستغالل االستعدادات والقدرات الخاصة-

.الحاجة إلى النمو العقلي و االبتكار-

.الحاجة إلى ترشید وقت الفراغ-

.الحاجة إلى التوجیه واإلرشاد-

إذن لم یعد هناك من ال یستطیع أن یغض النظر عن البوادر التي بدأت تظهر بین شبابناـ،والتي 
تعبر عن احتیاجات جدیدة له، ینبغي مواجهتها بصراحة، والتي ینبغي أن ال تزعج أحدا 

تهم الشباب، وعلى وجه التحدید هناك حاجات ملحة خصوصا المسؤولین عن قطاعات حساسة 
للشباب ال بد من تلبیتها في المجال الروحي،االنفعالي،المجال العقلي،االجتماعي،المهني،ومجال 
النمو الجسمي والترویح البريء،واإلسالم یحرص على تلبیة هذه الحاجات ویقرر أن الوقایة 

فإنه قد یؤدي إلى الوقوع في ات بشكل سلیمأفضل من العالج، وٕاذا لم یتحقق إشباع الحاج
المشكالت للشباب،لذلك لم یتحقق إشباع الحاجات بشكل سلیم فإنه قد یؤدي إلى الوقوع في 
المشكالت للشباب، لذلك یجب إشباع حاجاتهم ومساعدتهم على أن یكون لهم الدور اإلیجابي في 

.الكشف عن هذه الحاجات والتعبیر عنها ومواجهتها

:مشكالت الشباب-ب
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تواجه الشباب مشكالت عدیدة منها ما یتصل بصحته أو نفسیته،ومنها ما یتصل بموقفه في أسرته 
أو مدرسته أو بیئته، ومنها مشكالته االجتماعیة والثقافیة والمادیة ومنها ما یتعلق بظروف تحصیله 

عن هذه المشاكل التي والشباب في المجتمع الجزائري هو األخر لیس بمنأى،وعمله ووقت فراغه
یصادفها بشكل یومي لذلك أصبح لزاما علینا التعرف على مشاكل الشباب الجزائري واالستماع إلیها 

واختلف الباحثون في والمساهمة في إیجاد حلول عاجلة لها، ألن معالجتها فیه صالح للمجتمع ككل،
لشباب، ومنهم من یصنفها تصنیف مشكالت الشباب،فمنهم من یصنفها حسب الحاجات األساسیة ل

، منهم من یصنفها حسب )مشاكل أسریة ومدرسیة(حسب البیئة والمواقف واألوساط التي تظهر فیها 
وفیما یلي ،)الجسمي،االنفعالي،العقلي والخلقي واالجتماعي( الجوانب المختلفة للشخصیة اإلنسانیة

:المعاصررض ألبرز المشكالت التي یعاني منها الشباب في مجتمعنا ع

الذین ینهون مرحلة التعلیم العالي، " الشباب الجامعي"خصوصا : انعدام فرص العملمشكلة -1
مضطرین لالنتظار مطوال من أجل الحصول على منصب عمل، مما قد یجعل لیجدوا أنفسهم 

عمل ال تتناسب ومستواهم العلمي، مما قد یتسبب لهم في أماكنالكثیر منهم یتوجهون إلى 
، وبالتالي التسبب في مشاكل أخرى كالتفكیر في الهجرة، وانتشار البطالة والسرقة و ارتفاع اإلحباط

.معدل الجریمة، مما قد یؤدي إلى عدم استقرار المجتمع

مثل حاالت التوتر والصراع والقلق النفسي والتطرف في :االضطرابات الشخصیةمشكلة -2
اإلحباط، والشعور بفقدان العطف والحب والتقدیر،و االستجابة النفسیة االیجابیة الحادة لمواقف
وبسبب التضارب في الرغبات والحاجات،والفشل في اإلصابة ببعض األمراض العصبیة النفسیة،

إشباع الحاجات األساسیة وفي تحقیق الذات،والخوف من المستقبل المجهول في هذا العالم الذي 
مشاكل عدیدة قد تكون طراب القیم وانقالب الموازین،یسوده التوتر والحروب الساخنة والباردة واض

42.سببا في انحراف سلوكه االجتماعي

ونعني به ضعف اإلیمان والعقیدة وسقوط بعض الشباب في بعض :مشكلة ضعف الوازع الدیني-3
المذاهب الفكریة الوضعیة المنافیة لروح الدین والعقیدة،والتشكیك في قدرة الدین على مجابهة بعض 

،وعدم تطبیق تعالم الدین اإلسالمي،وعدم االلتزام بأوامره ونواهیه،وتحلل مشكالت الحیاة المعاصرة
ویقصد بها األفكار والظواهر األخالق وفساد السلوك،وغیر ذلك من مظاهر ضعف الوازع الدیني
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دیني وفقا التي تثیر القلق لدى شریحة من الشباب نظرا لتعارضها مع الدین أو عدم البت فیها برأي
لتصور هؤالء الشباب،والحیرة التي تنتاب الشباب بخصوص المعتقدات الدینیة والشك والضالل، 
وعدم إقامة الشعائر الدینیة، وعدم احترام القیم األخالقیة للمجتمع،وعدم معرفة المعاییر التي تحدد 

عور بالذنب وتأنیب والصراع بین المحافظة والتحرر،والشالحالل والحرام، والصواب من الخطأ، 
43.الضمیر،والقلق بخصوص التعصب الدیني

إن الضعف في هذا الوازع أمر ملموس ومشاهد لكل محتك بالشباب العربي في تجمعاته المختلفة، 
.وبالخصوص في المدن الكبیرة وفي أوساط التعلیم الثانوي و الجامعي

منطقتنا العربیة وفي الجزائر ما وصله وعلى الرغم من أن الضعف في هذا الوازع لم یصل بعد في 
،یدل في المجتمعات األوروبیة والغربیة، فإن ال أحدا یشك في أن هنالك بدایة واضحة لهذا الضعف

.علیها كثیرا من التطورات والتصرفات المنحرفة التي نالحظها بین شبابنا

دراسة ألسبابه ومعالجة فعالة وٕاذا ما استمر هذا التیار الجارف لضعف العقیدة والوازع الدیني دون 
له، فإنه من شأنه أن یهدد حیاة الفرد والجماعة في مجتمعنا العربي اإلسالمي، وفیما یلي عرض 

44موجز ألبرز أسباب ضعف الوازع الدیني 

وجعل إلزامیة اإلنفاق على األكل واللباس أولویة على ترسیخ قیم الدین،أو : ضعف اهتمام األسرة-
.أنفسهم بأمور الدین وفشلهم في ضرب القدوة الحسنة ألبنائهم في االلتزام بالدینوالدین ل الهج

تقلص دور المدرسة في توفیر تربیة إسالمیة سلیمة من خالل توفیر المنهج الدیني والكتاب -
.الدیني المدرسي،وتقصیرها في توفیر المرافق الالزمة إلقامة الشعائر الدینیة بها

ئل التثقیف األخرى التي تشكك في تعالیم الدین و أحكامه، وتدعو إلى انتشار الكتب ووسا-
.ممارسات في الحیاة تخالف الدین تحت ستار العلم والتقدم

فشل وسائل اإلعالم في تلقین مبادئ وأخالق الدین بالشكل الذي یحفز الشباب والجمهور -
دید األغاني الهابطة وعرض األفالم بالتمسك بها واكتفائها بالترویج لألفكار المنافیة للدین وتر 

عدا بعض القنوات المتخصصة في الدین وهي قلیلة " بالمستوى الهابط" المنحلة وهو ما یعرف
.مقارنة وقنوات الرقص والغناء واألفالم اإلباحیة وغیرها
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.الجهل السائد باإلسالم وبروحه اإلنسانیة والعلمیة وأنه صالح لكل مكان ولكل زمان-

وقبولها والتعامل مع اآلخرین والواقع بصورة كالت التي یواجهها الشباب في فهم ذاتهالمش-3
صحیحة، وأیضا المشكالت التي تنطوي علیها تصرفات الشباب ألهله والمربین والمجتمع، ویعقد 
تعامل الشباب مع الكبار بعض التصرفات غیر المسؤولة من طرف الشباب،وعدم اعتبار اآلخرین، 

46.أسلوب في الحیاة قد یصل إلى الوقاحة أحیاناواستعمال 

الذي یعیش فیه الشاب، والفقر وسوء األحوال المعیشیة والسكنیة : سوء الوسط االجتماعي-4
والبطالة وعدم توفر سبل العیش الشریف ورفقاء السوء، حیث أن كثیرا من انحرافات الشباب تتم 

.والكبت السیاسي واالجتماعيعلى سبیل التقلید ألصدقائهم ورفقائهم، 

إن الشعور بفقدان الثقة بالذات یولد الشعور بالنقص والدونیة،ومن : مشكلة فقدان الثقة بالنفس-5
المظاهر السلوكیة لفقدان الثقة بالذات التردد والتذبذب،حیث یجد الشاب صعوبة في الثبات على 

ة ویؤخر أخرى،و یجد صعوبة في سلوك معین، أو االستمرار في اتجاه خاص فتراه یقدم خطو 
.االستعانة باآلخرین

ویؤدي فقدان الثقة بالنفس إلى شعور الشاب بالشك في نفسه وفي نوایا الناس من حوله،فهو یعتقد 
أن زمالءه أحسن منه في كل شيء،و أن حظه قلیل من المواهب والقدرات والمزایا االقتصادیة 

إلى البخس قدراته و التقلیل من –الناحیة النفسیة -واالجتماعیة األخرى، كذلك فإنه یمیل من
شأنها،فهو یعتقد أنه أقل ذكاء و أقل حظًا، ولما كان مثل هذا الشباب یتنبأ باإلخفاق واإلحباط في 

.كانت بسیطة،ویراها عبئا ال یحتملكل مشاریعه، فإنه یتهرب من تحمل المسؤولیة مهما 

بالنفس نجد حرمانه في مرحلة الطفولة من اإلشباع العاطفي ومن بین أسباب فقدان الشباب الثقة 
والمادي، ومن الدفء والحب و الحنان، كذلك فإن ما یتعرض له الطفل من الصد والزجر 
والردع،فكلما أراد أن یعبر عن ذاته یولد فیه فقدان الشعور الثقة بالذات، أیضا عندما تقوم األسرة 

المسؤولیات البسیطة یشب فاقدا للثقة في قدراته و بحرمان الطفل من التدرب على تحمل 
47.استعداداته وذكائه العام
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وتتمثل في عدم كفایة الرعایة الصحیة ،ووجود بعض مظاهر النمو :المشكلة الصحیة-6
).الخ..السمنة المفرطة (المنحرف عن معاییر النمو بالزیادة أو بالنقصان 

نفعالیة والتهیجیة وسهولة االستشارة، حیث ال یستطیع الحساسیة اال: المشكالت االنفعالیة-7
ومنها ثنائیة المشاعر الشباب في معظم األحیان التحكم في المظاهر الخارجیة لحالته االنفعالیة

والتناقض االنفعالي ومشاعر الغضب والثورة والتمرد وحاالت االكتئاب والضغوط والخجل والقلق 
.الخ...والخوف والتوتر 

ففي كثیر من األحیان ینشأ الشاب في بیئة مشحونة بالخالفات داخل :المشاكل األسریة-8
مثل حاالت الطالق و االنفصال أو مرض أحد الوالدین أو ) الوالد مع الوالدة( األسرة الواحدة

48.الخصومات  مع األسرة الموسعة واألقارب والجیران ،مما یترك بصمته على الشباب

:49اب المشاكل األسریة المنتشرة في مجتمعنا المحلي مایليهذا ومن أبرز أسب

في التعامل مما قد ینجم عنه إما حرمان من الرعایة األبویة اتجاه التسلط األبوي أو التراخي-
.األبناء، أو اإلفراط في التدلیل واإلفساد

والنصح وانعدام الرقابة ضعف الرقابة األبویة أو الالمباالة من قبل الوالدین في التوجیه واإلرشاد-
.والمسؤولیة التي ترشد الشباب إلى حسن السلوك وتوضح لهم نوازع الخیر والشر

البعد االجتماعي والنفسي بین اآلباء واألبناء، وما یظهر من عدم احترام الحریة الشخصیة -
ما یتبعه نفور من للشباب والتعبیر عن آرائه، واالزدراء والسخریة أمام اإلخوة الصغار أو الكبار،م

.األبناء

شتراء السیارات والسفر لوحدهم خارج اإغراق األبناء بالمادیات واإلسراع في تلبیة طلباتهم في -
.البالد، ویتم ذلك كتعویض عن اإلهمال الذي یصدر من قبل إهمال األسرة

تب عن تخلي بعض عدم االهتمام أو متابعة السیر الدراسي وانتظام األبناء في الدراسة، وما یتر -
.األبناء وعدم مزاولة الدراسة



الشباب العربي والغزو الثقافي عبر االنترنیت :الفصل الثالث 

144

فنجد من مشاكل الشباب التي تستوجب الوقوف :الزواجالتأخر أو العزوف عنمشكلة-09
، كما یریان أن المعیار المادي "سلوى إمام"و" منى سعید"وهذا ما أكده عندها العزوف عن الزواج،

التعاطف والتفاهم المشترك مما حفر الشباب على قد قفز لیحتل مكانا بارزًا في حین تراجع أساس 
العالقات خارج إطار الزواج، أو الزواج العرفي تلك الظاهرة التي أصبحت منتشرة بكثرة في 

ویعلل الباحث هذا العزوف ذلك بأسباب كثیرة منها أن الزواج المبكر یشغل عن 50.المجتمعات
مل المسؤولیة، أو التكالیف الباهظة التي تكلف الدراسة واالستعداد للمستقبل أو خوفا من عدم تح

الشباب الزواج خاصة في الجزائر بسبب العادات و التقالید التي تفرض على الشباب المرور بعدة 
مراحل قبل الزواج، مما قد تنهكم وتجعلهم یتخوفون من اإلقبال على الزواج، ما جعل الشباب 

.ولویة عند إقبالهم على الزواجیضعون في اآلونة األخیرة المعیار المادي كأ

لذا ننصح بضرورة توعیة الجمیع بأوامر الشریعة وتنبیه الجمیع لهذه األخطار الذي تنج وراء تأخر 
الشباب في الزواج وآثاره النفسیة واالجتماعیة،وٕاحیاء أیضا للقیم اإلسالمیة األصیلة المتعلقة 

دینه التي تنهي عن التأخر في الزواج بمسائل الزواج وشروطه حتى یتعرف المجتمع على أصول
وعلیه فإن مشكلة عزوف 51.وعن المغاالة في المهور أو وضع عقبات تعقد من إرادة الشباب 

الشباب عن الزواج ینذر بظهور العدید من المشكالت واألمراض االجتماعیة والنفسیة واألمنیة 
.ةالخطیرة التي ال تتسق ومبادئ المجتمع الدینیة واألخالقی

من األسئلة التي یحاول الشاب العثور على إجابات لها أسئلة :البحث عن الذات وعن الهویة-10
مثل من أنا؟ ومن هم أهلي؟ من هم أصدقائي؟ من هم أعدائي؟ ماهو مركزي؟ ما مصادر قوتي 
وما مصادر ضعفي؟ ماهو مستقبلي؟ كیف أعیش حالیا؟ لمن أنتمي؟ ماهو دوري في هذه 

52.هذه اإلجابات وغیرها فیكون في ضیاعلومقنعةمرضیةالحیاة؟فإذا لم یجد الشاب إجابات 

وتعد من أهم المشاكل التي تؤثر في شخصیة الشباب والمجتمع : مشكلة القدوة الحسنة-11
معا،ویترتب على افتقاد الشباب للقدوة نتائج ضارة، حیث تكون النتیجة الطبیعیة لذلك فقدان ثقة 

تحقیق أمله فیسعى إلى الهروب إما بالفرار أو الشباب بمجتمعه، ثم فقدان الثقة بنفسه وبمقدرته على 
53.الهجرة غیر الشرعیة، أو االنتحار واالنطواء والعزلة والمخدرات والالمباالة
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ومن األفضل للشباب أن یجد قدوته في البیت أحسن له من البحث عنها في الخارج، لذلك هذا
ا لتنشئة اجتماعیة سلیمة تعود على یجب على الوالدین الحرص على أن یكونا مثاال یقتدى به ضمان

األسرة والمجتمع ككل بالمنفعة وبما یضمن أیضا عدم انحراف الشاب وانسیاقه وراء شهواته ورفقاء 
.السوء

العالقة : وتظهر هذه المشكلة جلیا في عدة مظاهر متعددة منها: الشباب التعلیمیةمشكالت-13
غلب عالقة جامدة قائمة على أساس التلقین، بین األستاذ والطالب في الجامعة فهي في األ

فقط مما یؤدي بشعور الشباب بعدم االهتمام بإمكاناتهم العقلیة و الفكریة، عالمةوالحصول على
التي یدرسونها في مدارسهم وكلیاتهم المناهج الدراسیةإضافة إلى عدم مسایرةهذا من جهة 

لخصائص نموهم وحاجات عصرهم وشعورهم بالهوة بین ما یدرسونه وبین مشكالت مجتمعهم 
حیث أنها تحتاج إلى إعادة تحدید األولویات وفق ما یتناسب واحتیاجات سوق العمل الذي ینتظرهم 

ة،مع تركها المجال لنشاطات ضروریة ربطها بالواقع االجتماعي وحیاتهم المباشر و واحتیاجات الشباب 
54.أخرى یعبر خاللها الشباب عن ذواتهم وممارسة أدوارهم االجتماعیة والثقافیة في المجتمع

، اختالف من المشكالت التي یتعذر إیجاد حلول سریعة لها:األجیالبین صراع المشكلة -14
یعرف بصراع األجیال،فالكبار تتسم عادات وتقالید وطریقة التفكیر بین الصغار والكبار وهو ما 

نظرتهم للصغار والشباب بالتوجس والریبة وفقدان الثقة، وأن جل مایفعلونه خاطئ ،وهم یعیبون على 
الشباب صفات كثیرة خاصة منها االندفاع التهور وقلة الخبرة والسطحیة وقلة التفكیر في حل 

هر عدیدة مثل عدم رضا األب عن ، ویمكن أن نلمس هذا الصراع في مظا55المواقف المعقدة
تصرفات وطریقة تفكیر االبن في الكثیر من مواقفه، بینما یراها هذا األخیر تصرفات عادیة وأن 

مما قد یدفعه إلى البحث خارج نطاق األسرة عن أصدقاء جدد یبادلونه طریقة تفكیره هي الصحیحة،
ومادمنا وبین كبار الموظفین،كذلك بین شباب الموظفین في مختلف المؤسساتنفس األفكار، 

نتحدث عن الشباب الجامعي في دراستنا فهو اآلخر لم یسلم من هذا الصراع سواء بینه و بین 
األستاذ،أو بینه وبین الموظفین على مستوى الجامعات والكلیات، بسبب اختالف الحقبة الزمنیة 

والتطور ر الراشدین وجیل الشباب والتباین في العقلیة والخصائص النفسیة والمصالح بین جیل الكبا
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التكنولوجي الحاصل مما یرفع الحظر عن بعض المواقف لصالح الشباب ما لم تكن هذه العادات 
.سیئة

إن عدم إعطاء الشباب فرصة لتحمل المسؤولیة والمشاركة في : مشكلة التهمیش واإلقصاء-15
على تحمل المسؤولیة داخل النظام أي دور في المجتمع یؤدي إلى إحساسهم بالفشل وعدم قدرتهم 

وقد تتجه إلى اتجاهات مضادة للمجتمع،فال یصبح االجتماعي واالقتصادي، فتتبدد طاقاته الهائلة
الشاب عامل بناء بقدر ما یصبح عامل هدم وتخریب، هذا باإلضافة إلى أنه كلما شعر الشباب أن 

سؤولیة، أدى ذلك إلى اإلحباط وروح هناك من یوجههم ویتولى رعایتهم دائما ویتحمل عنهم الم
،ومن أبرز تجلیات هذا اإلقصاء 56االستقالل هذه، وٕاضعاف قدرتهم على اتخاذ قرارات مستقلة

والتهمیش الذي یعیشه الشباب ما یالحظ في صفوفهم من مظاهر االنحراف في مدلوله االجتماعي 
المخدرات وغیرها ، وعلى على سواء تجسد في سلوكیات معینة كالجریمة والسرقة وتناولالعام،

معنویا على مستوى تخریب الدهنیات وطریقة تفكیرهم، هذا فضال عن تفاقم إحساسهم 
57.بالضیاع،وفقدان الشعور السلیم بالهویة الفردیة أو الوطنیة أو القومیة

فمن المشكالت التي تواجه الشباب مشكلة وقت الفراغ :مشكالت الشباب في شغل وقت الفراغ-16
وكیفیة شغله واستثماره، وقد أشارت السنة النبویة إلى نقطتین مهمتین من مشاكل الشباب فیقول 

.السند" نعمتان مغبون فیهما كثیر من الناس،الصحة والفراغ" النبي صلى اهللا علیه وسلم

وبالحدیث عن الشباب الجامعي فإن مع نهایة كل موسم جامعي وبدایة الصیف تبدأ ظاهرة أسریة 
واجتماعیة یضیق بها المجتمع المعاصر،وهي ظاهرة الفراغ لدى الطالب والصغار والكبار على حد 

ي ممتلئة عن أخرها بالشباب ،بینما قد تجد آخرین ال سواء،إذ تجد كل األماكن والمیادین والمقاه
ء یضعون مكانا یمكن أن یكسبهم راتبا من خالله إال قصدوه، من أجل قضاء وقت الصیف أو شرا

ما یلزمه والموسم الجامعي الجدید،فالشباب حریص كما قلنا على الظهور بمظهر الئق مهما كانت 
ظروفه االقتصادیة،والفراغ یأتي على رأس األسباب المباشرة النحراف الشباب وهو المسئول عن 

یؤدي االنضمام إلى رفقاء السوء وكل مامشاكل تشرد الشباب وجناح األحداث والتسكع في الشوارع و 
إلى تدهور األخالق والقیم واألمراض النفسیة، لذلك من الضروري أن یشغل الشباب أنفسهم لما هو 
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مفید كممارسة الریاضة والمطالعة والعمل التطوعي والخیري وممارسة الشعائر الدینیة وكل ما 
.بإمكانه أن یعود على الشباب والمجتمع بالصالح

متغیر الحصول على عمل مناسب من أولویات الشباب مما وفي دراسة عن الشباب ومشكالته جاء
، وتلتها مشاكل ال تقل أهمیة %26یدل على أزمة البطالة التي تخنق الشباب المعاصر، وذلك بنسبة

، ثم عالقاتهم مع اآلخرین وعدم قدرتهم %17.02أیضا مثل الحصول على سكن مناسب بنسبة 
58.على الزواج

التي یعاني منها الشباب في الجزائر،وحتى في الوطن العربي إذ هناك إذن تعد هذه أبرز المشاكل 
العدید من المشاكل التي یتشارك فیها مع شباب من مختلف بلدان الوطن العربي، كما أنه ال یمكن 
للباحث أن یقوم بعد جمیع المشاكل،لكن حاولنا التطرق إلى أكثرها تأثیرا على الشباب، كما أنه من 

إلى كل مشكل من هذه المشاكل على حدى، أو نفكر في إیجاد حل إلحدى الخطأ، أن ننظر
مشكالته و إهمال األخرى، ألن كل مشكلة متصلة بأخرى،فمشكل البطالة مثال یؤدي به إلى 

وء قد یقوم بالعدوى االجتماعیة ألصدقائه االنحراف أو حتى الجریمة، مما یجعله رفیق س
تماعیة واالقتصادیة والسیاسیة أن تعمل مع بعض ككتلة اآلخرین،كما أنه على المؤسسات االج

ل الشباب، وتلبیة حاجاته الیومیة،بعد واحدة من أجل البحث و التنقیب عن حلول عاجلة لمشاك
تعرفنا لمفهوم الشباب وخصائصه واحتیاجاته ومشكالته الیومیة سنعرض في مایلي الغزو الثقافي 

.االنترنیتالذي یتعرض له الشباب عبر 

مظاهر التأثیر الثقافي  لالنترنیت على الشباب.

من المعلوم أن إقبال الشباب على االنترنیت أصبح جزءا ال یتجزء من الحیاة الیومیة 
مجلة خلیجیة أن معظم في مؤخراالعدید من الدراسات منها الذي صدرللشباب،حیث أكدت

30تقل أعمارهم عن %80مرتادي مقاهي االنترنیت في الوطن العربي هم شباب،وأن 
، من رواد مقاهي االنترنیت في سن خطرة %90سنة،وقرأت إحصائیة أخرى أن ما نسبته 

59.وحرجة جدا
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فاإلدمان على االنترنیت قد یؤدي إلى سلوكیات مضرة،مثل الولوج في المواقع اإلباحیة 
السلبیة التي تخل والقرصنة وانتحال الشخصیات،والجریمة االلكترونیةـ وغیرها من التصرفات 

بقیم وسلوكیات الشباب،كما یمكن أن یؤدي بهم هذا اإلدمان إلى اإلحساس بالعزلة واالنسالخ 
.الثقافي والحضاري واالجتماعي

فهو عالم كما أضحت االنترنیت تتیح الفرصة للتغییر االجتماعي والثقافي والتظاهر الحقیقي،
لواقعیة استجابة لمشاغلهم مثل استجابة االنترنیت افتراضي هام،وٕاذا لم یجد الشباب في الحیاة ا

60.سیحدث الشرخ بین الحكومات والشباب وبین المجتمع والشباب

تعتبر مسألة الغزو الثقافي من أولى المسائل التي واجهت وال تزال تواجه األمة اإلسالمیة 
ة إمكانیاتها في والوطن العربي تحدیداـ فقد بدأت الدول الغربیة العظمى في وضع تكریس كاف

توجیه إعالم صنعته لغرض تغریب مختلف فئات المجتمع،ولكنها ركزت على الشباب باعتباره 
الفئة األكثر تواجدا واألسهل تأثیرا خاصة في ظل المشاكل العدیدة التي یعاني منها والتي 

ا لما یراه ذكرناها بالتفصیل في النقطة الماضیة،وحاولت بمختلف األسالیب والمناهج جعله أسیر 
.ویشاهده

:و یمكن أن نعدد أیضا من أسباب الغزو الثقافي اإلعالمي في المجاالت التالیة

توظیف السینما الغربیة والتلفزیون،فثمة مئات من األفالم السینمائیة الغربیة التي تحاول -
كرة تشویه صورة العرب والمسلمین،وتبث یومیا عشرات المسلسالت التلفزیونیة التي تكرس ف

.تخلفهم

توظیف الكثیر من الكّتاب والمؤلفین لكتبوا ما یشوه صورة اإلسالم بأسلوب خبیث ذكي -
.لیتسرب بذلك السم إلى عقولنا

تشجیع الخالفات المذهبیة بین المسلمین وتعمیقها،ثم إبرازها عبر القنوات اإلعالمیة على -
.أنها تمثل اإلسالم
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حجم العلوم الشرعیة ومقررات الهویة اإلسالمیة في وللغزو الثقافي جوانب تشمل تقلص
المدارس والجامعات العربیة ،والتوسع في إقامة المدارس األجنبیة في بالد المسلمین،وهنا تأتي 
أهمیة الثقافة في أنها تعمل على تماسك البناء االجتماعي داخل المجتمع وتحقیق الطمأنینة 

61.ع تراثه القدیم،وتحفظ للمجتمللفرد وٕاشباع حاجة األمن

إستراتیجیةالصراع بین الدول المتقدمة والدول النامیة قد تغیرت، من إستراتیجیةمن الواضح أن 
التخذیر الثقافي باستخدام إستراتیجیةقائمة على الصراع باستخدام القوة العسكریة إلى 

تي ینتج هو الذي التكنولوجیا،خاصة إن الدول المتقدمة هي التي تنتج هذه التكنولوجیا، وال
الدول في العالم ممارسة بذلك الهیمنة یتحكم،مستخدمة االنترنیت التي اخترقت جمیع القارات و 

.الثقافیة

وتشكل الوالیات المتحدة األمریكیة القاعدة األكثر تأثیرا للمشروع الثقافي العالمي االحتكاري وقدرته "
تلعب دورا حاسما في نشر وترویج الثقافة االستهالكیة التكنولوجیة وأدواته اإلعالمیة المتقدمة، والتي 

ذات الطابع التجاري،هادفة من ذلك تشویه وتهمیش الثقافات المحلیة لدول العالم الثالث وٕاعادة إنتاج 
البنیة المختلفة بكل ما تحتویه من تزییف للوعي وتشجیع المبادرات الفردیة القائمة على األنانیة 

62".لعقالنیة وبث الفوضى والبیروقراطیة والرشوة والفسادواالستغالل، وانعدام ا

ونود أن نفرق بین مواجهة الهیمنة واالختراق الثقافي وبین مجابهة العولمة كواقع عصري فهذه 
المجابهة لم تعد أمرا ممكنا ال بالنسبة للدول الضعیفة وال الدول القویة على حد سواء،في حین 

والوسائل التي تمكنها من مواجهة اآللیاتتى أنحاء العالم أن توجد تحاول الثقافات المختلفة في ش
ما یهدد هویتها وخصوصیتها وهذا حق مشروع لها، وتحفل دراسات العولمة بأمثلة عدیدة ظهرت 
وما زالت تظهر دفاعا عن الخصوصیات الثقافیة للمجتمعات خالل عملیات التداخل واالحتكاك 

63.انب دول العالم الثالث دوال كبرى كفرنسا والیونان و النرویجالثقافي، ونجد من بینها إلى ج

فتعرض الشباب العربي عامة والجزائري خاصة إلى الغزو الثقافي األجنبي یقوي انبهار الشباب بكل 
ما هو صنع أجنبي،وأن ما یتعرضون له عبر االنترنیت من موضوعات وأفالم ودعایات تتضح بها 

، لكن األخطر الجانب غیر المادي من الثقافة األجنبیة والتي تشمل األفكار  الثقافة المادیة الغربیة
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والعادات واآلراء والمعاییر والقیم التي تملي على الشباب ألوانا من السلوك یغرس فیه أعراف وتقالید 
.استهالكیة یتمسكون بها،وینسیهم في خصوصیات ثقافتهم المحلیة

أجنبي في كل فرع من فروع الثقافة،التي تنقل مدخالتها إلى إذ یتعرض الشباب العربي إلى غزو "
عقولهم فیظهر مفعولها في سلوكهم وأسلوب معیشتهم،لیس في مرحلة الشباب فحسب، بل أیضا في 

فمالبسهم وكثیر من األدوات واألجهزة التي یستعملونها في بیوتهم،ووسائل .المراحل السابقة علیها
باتهم وأجهزة تصویرها وتسجیلها،كلها مصنوعة في الدول اتصالهم ونقلهم،حتى أداوت كتا

وبریطانیا والیابان وفرنسا وألمانیا،وهذه ظاهرة تلفت األجنبیة،وعلى رأسها الوالیات المتحدة األمریكیة
نظر الشباب العربي منذ أن یقوى وعیهم ویتأكد إدراكهم ویشتد تمییزهم،حتى إذا بلغوا سن الشباب 

الغزو األجنبي المادي بحیث یصیرون دعاة الستخدام منتجاته،وتلعب المواد أصبحوا من التأثر ب
المستحدثة دورا مهما في جذب الشباب وشد انتباههم إلى الجدید منها،والعزوف عما صار قدیم 
الشكل والحجم،مما أصبح االستمرار على استعماله یدل على طبقة ال یستطیع دخلها اقتناء 

64.الجدید

فیة الثالثة انفلت عقد حراسة بوابة أمام االنسیاب الثقافي اإلعالمي بعد أن استتب ومع بزوغ األل
والعولمة الثقافیة لن تؤدي دورها دون وسائل اإلعالم، بل إن هذه األخیرة أصبحت .الفكر العولمي

هي ظل العولمة ومرآتها العاكسة خصوصا بعد تجذر هذه الوسائل واشتداد فعالیتها بشكل یتناسب 
تقدم التقني في مجاالت الصناعات اإلعالمیة،وفي قمة العطاء التكنولوجي برز موضوع الصراع وال

الثقافي والذي یعبر في أساسه عن تناقضات البیئة الثقافیة المستوعبة للشعوب،فكان القائم باالتصال 
حها بفكرة التالزم العضوي ما بین الثقافة واإلعالم،بوصف األولى تشكل تحوال موضوعات یطر 

اإلعالم في صورة ثقافة أو مثاقفة أو اتصال ثقافي التي قد تبدو وألول وهلة استثمار لوسائل 
65.االتصال الجماهیري في عملیة عرض الثقافات وتبادلها

ویستفاد من تقنیات االتصال هذه ویتم تحویلها إلى صناعة ممنهجة لغسل األدمغة التي ترافق 
من المكتوب إلى المرئي لكي یتحول العالم إلى مجرد مشهد یحق له ظهورها مع االنتقال الالمتكافئ 

إن " ،األمر الذي حدا ببعض الباحثین بالقولالظهور وفق رغبات القوى التي تتحكم باالتصال
اإلعالم هو العولمة أو الوجه الجدید لالقتصاد المعولم الهادف إلى تسویغ األفكار والتمایز 
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الثورة التكنولوجیة الحالیة،إلكمال حلقات التحكم باقتصاد الزمان البیولوجي الذي تحاول تأسیسه
واحد بكل ما تشكله من ضغوط على الشعوب وبكل ما تخلفه من إحساس بالحاجة آنوالمكان في 

66."إلى فتح باب التنافس في مجاالت التنمیة البشریة

االنترنیت لدى شبابنا لم یعد، في ومعنى ذلك أن ما یسمى بالخصوصیة الثقافیة من خالل شبكة 
ظل العولمة والشمولیة فضاء مستقال بذاته بقدر ما أصبح جزء ال یتجزء من سوق عالمي یتحكم فیه 
منطق رأس المال المتعدد الجنسیات،وتتكرس في عمقه أطروحة األحادیة الثقافیة وهو ما تعمل على 

المدیر السابق لبنك " والتر ریستون"یاق یقول تمریره باستمرار أمریكا والدول الكبرى وفي هذا الس
فالمال ....إن السوق المالي الدولي بن یعود أبدا إلى حدوده الوطنیة القدیمة" ..." ستیكورب"

وهي هجمة على سیادة سلطة ...واألفكار تتخطى الحدود بطریقة وبسرعة لم یسبق لهما مثیل
67".الحكومات

االقتصاد العالمي كقطبیةالقطبیات في كل المجاالت،وعلى غرار ما نلحظه الیوم من تعدد 
مثال،نالحظ نفس القطبیة أو تعددها في المیدان اإلعالمي والثقافي،فالتلفزة والسینما والكابل 
والصحافة وبنوك المعلومات تتجمع داخل وحدات أعمال عمالقة تمتلكها حفنة من الشركات،ال تعیر 

األعمال وأعمال العالم،فهي تمهد وتأسس للعولمة والشمولیة،وتعمل اهتماما كبیرا للتمییز بین عالم 
ببساطة وفق منطق ومعاییر حددتها بنفسها،وعلیه ما یجعل تكنولوجیا اإلعالم و االتصال في قلب 
أحد أكبر الرهانات المستقبلیة هي أنها مكمن موارد مالیة واقتصادیة ضخمة للدول والشركات،بل 

خطرا قویا على الثقافات المتدنیة،الخاصة بدول العالم الثالث وحتى ألنها أصبحت تشكل أیضا
68.ببعض الدول المتقدمة نفسها

وخطر الغزو األجنبي على الشباب العربي،یظهر أثره في إصابتهم بنوع من الدونیة الفكریة 
بون في عملیة المحبطة،أمام الثقافة األجنبیة بعناصرها المادیة وغیر المادیة،فیقتنعون بأنهم المغلو 

الغزو الذي یتغلب فیه األجانب على أیٍد عربیة مضللة ومضلة والمغلوب مولع دائما باالقتداء 
ففي زمن العولمة والشمولیة وانتصار 69بالغالب في شعاره وزیه وبخلقه وسائر أحواله وعوائده

در ما غیرت ثوبها القطبیة،أصبح من المسلم به أن ظاهرة الغزو الثقافي لم تندثر ولم تتراجع بق
.لتتالءم وواقع العصر الجدید
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والمسلم به أیضا أن الغزو الثقافي المحلي،إنما هو حملة ضد قیم وأنماط وسلوكیات ثبت أنها 
، التي أبانت وكشفت عن حیویتها ودینامیتها )الغربیة(مناهضة ومناقضة ومنافسة للثقافات المركزیة

تتبنى نظریة البقاء لألقوى،وتؤمن بأن الهدف األسمى یجب وٕابداعها،فهو إذن وباختصار إیدیولوجیة
كمرحلة أساسیة لتطویعها أن یكمن في القضاء على هذه الثقافات والحد من خطورتها وتقویضها

70.وتدجینها وهذا أمر جوهري ویستدعي البحث والعمل معا

األجنبیة بعناصرها المادیة والمعنویة و األمر الذي یجب أن نتنبه له،هو انتقال التبعیة إلى الثقافة 
من الطبقة المثقفة خاصة أساتذة الجامعات إلى طالبهم وخاصة المتفوقین من الطلبة والذین تحرص 
الجامعة على أن یكونوا خلفا ألساتذتهم بعد بضعة سنوات،فینقلونها بدورهم إلى طلبتهم،وهكذا یتم 

أساسیات الثقافة األجنبیة في ي عبر الزمن،وتترسختوریث االنبهار بالفكر األجنبي للشباب العرب
عقولهم،وهذا أقصى ما یتمناه الغرب،إذ یجد ثقافته تترسخ وتتوطن على ید شباب الوطن العربي 
أنفسهم جیال بعد جیل،مما یجعل نقل هذه الثقافة ال یكلف أعباء مالیة،بل فقط شباب تهوروا 

.ةواستهانوا في التعامل مع مورثاتنا الثقافی

أننا معرضون لغزو ثقافي مضاعف،الغزو الكاسح الذي یحدث على " محمد عابد الجابري"ویضیف 
مستوى عالمي والغزو الذي تمارسه علینا الدول االستعماریة التقلیدیة،أما الوسائل فهي 

اإلعالم بالمعنى الواسع والمتشعب،و اإلعالم الذي یغزو العقل والخیال والعاطفة :نفسها
اشرا قیما وأذواقا وعادات جدیدة تهدد الثقافات الوطنیة في أهم مقوماتها ومكامن والسلوك،ن

71".خصوصیتها

بمعنى أن المفكر العربي عابد الجابري یرى أن ما تقوم به الدول التي تتحكم برؤوس األموال من 
لعقول یربط خالل توظیف اإلعالم ووسائل االتصال الحدیثة في عملیة االختراق الثقافیة واستعمار ا

.المثقفین بدائرة محدودة ینشدون إلیها بصورة آلیة وهكذا تسود النفعیة الجدیدة

فعلى ما یبدو أن الثقافات التي تسهم أو تمتلك األدوات التكنولوجیة هي التي تسیطر على الثقافات 
بارزا على نطاق عالمي،والعولمة الثقافیة بصورة مؤثرااألضعف تكنولوجیا وهي التي تلعب دورا 



الشباب العربي والغزو الثقافي عبر االنترنیت :الفصل الثالث 

153

أكثر دقة ووضوحا هي محاولة تعمیم مجتمع أنموذجه الثقافي على المجتمعات األخرى خالل 
72.التأثیر على المفاهیم الحضاریة والقیم الثقافیة بوسائل اقتصادیة وثقافیة وتقنیة متعددة أیضا

وسائل اإلعالم وشبكات المعلومات واالنترنیت خاصة وعلى ما یبدو أیضا أن الغزو الثقافي عبر
أضحى یمارس نوعا من التحكم والضبط لسلوك األفراد والمجتمعات رغم بعض أشكالها الجذابة 
ولهذا لم یعد مستغربا أن تمتلك بعض المحطات التلفزیونیة الفضائیة موارد تفوق میزانیات بعض 

.نمائي إلى مئات المالیین من الدوالراتالدول النامیة أو أن تصل میزانیة فیلم سی

والمالحظ أن انتشار استخدام االنترنیت في أوساط الشباب،قد جعل المواقف تتباین وتختلف حول 
إیجابیاتها أو إذا ما كانت خطرا حقیقیا علیهم،إذ من الباحثین من یراها أداة من أدوات الغزو الثقافي 

أداة من أدوات المعرفة واالنفتاح على العالم اآلخر،فالفریق و االختراق العالمي،ومنهم من اعتبرها 
الذي یغلب علیه النظرة التشاؤمیة من جراء استخدام االنترنیت یرى أنها تنطوي على سلبیات عدیدة 
كالهیمنة الثقافیة وتشویه الحضارات القائمة،أما الفریق اآلخر فیرى أنها تنطوي على إیجابیات عدیدة 

أشرف في التفاؤل ذاكرا أنها نعمة من اهللا وهي لیست ملكا ألحد وأن للجمیع حریة لدرجة أن البعض 
.االختیار في االستخدام في أي مكان وفي أي زمان

والمتخصصین الذین ال یرون إال الجوانب السلبیة لالنترنیت غالبا ما ینظرون إلى عملیات التنمیط 
ومات،وما یمكن أن ینتج عن تلك السیطرة الثقافي وهیمنة الدول المسیطرة على شبكات المعل

.سلبیة على مختلف النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة خاصةآثارالمعلوماتیة من 

أما الذین یرون أن لالنترنیت إیجابیات أكثر فینظرون إلیها في ضوء ما تحمله من جوانب منفتحة 
73.والبحثیة واالقتصادیة والمعرفیةللحیاة والمجتمع،واالستفادة من خدماتها العلمیة 

ویذهب الباحث إلى االتجاه الوسیط بین هذه االتجاهین فاالنترنیت هي سالح ذو حدین یمكن أن 
.تضر و یمكن أن تنفع،وطبیعة االستخدام هي التي تحدد ما هو ضار ونافع
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خالصة الفصل :
ناء االجتماعي، ومن حقه أن مما سبق نستخلص أن الشباب یمثل الركن الحیوي من أركان الب

یفسح له المجال ألداء أدواره االجتماعیة والسیاسیة، خاصة في ظل المشاكل العدیدة واألزمات 
.المصیریة المتعددة التي یعیشها الشباب العربي عموما، والجزائري بالخصوص

من خالل وشبابنا الجزائري في قراءة من حیث الواقع والتحدیات حسب هذا الفصل حدیث شائك،
واقع أصبح یتعلم فیه سلوكیات وعادات وتقالید غریبة عن مجتمعاتنا العربیة اإلسالمیة، تحت 
مبررات االنفتاح عن اآلخرـ أو التطلع ومواكبة الموضة في اللباس واألكل والجلوس والحوار داخل 

االغتراب من األسرة والجامعة، وغیرها من السلوكیات التي توحي لنا أن شبابنا یعیش حالة من
واقعه المعاش، فشبابنا یعیش في العصر الحالي حالة تناقض ال مثیل لها وحالة صراع بین قیمه 

.وأهدافه الخاصة
كما ظهر لنا جلیا من خالل هذا الفصل أن الشباب من أكثر الفئات االجتماعیة تأثرا بنتائج 

الشباب من حساسیة للتغیرات التي التغییرات االجتماعیة والتكنولوجیة السریعة لما تعرفه فترة 
تحدث في المجتمع، تغیرات قد تحدث تناقض بین القیم واتجاهات األجیال المختلفة مما یسهم في 

تحدث كل هذه التغییرات ". بصراع األجیال"بین وبین األجیال وهو ما یعرف حالیا اتساع الفجوة
صبحت ال تعترف بالحدود وال بالزمان، وال بمساعدة التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال التي أ

تعبأ بانتقاداتنا وتفنیدنا لسلبیاتها، لما لها من دور كبیر في التأثیر على القیم السائدة في 
المجتمعات، قد تجعل شبابنا یذوب في ثقافة اآلخر، وما یحدث في األماكن العمومیة والجامعات 

لخیر دلیل على ذلك ومن هنا تكمن التحدیات، من اختالط وعالقات غرامیة وسلوكیات عدوانیة 
.في آلیات المحافظة على هویتنا الثقافیة اإلسالمیة في ظروف كهذه
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تمهید

نسعى من خالل هذا الفصل النظري األخیر من الدراسة إلى تسلیط الضوء عن 
والغربي أیضا، ثم سنعرج االختالفات الكبیرة التي طالت مفهوم الثقافة في الفكر العربي 

على عرض تفصیلي لعناصر الهویة الثقافیة من عادات وتقالید و تاریخ ولغة ودین مع 
التركیز على العنصرین األخیرین الذین یعتبران محور دراستنا في الشق المیداني أیضا، 

ثم على واقع المحتوى اإللكتروني من خالل الثقافة اإللكترونیة الجدیدة، بعدها سنعرج
سنتطرق في المرحلة األخیرة من هذا الفصل إلى تشخیص لواقع هویتنا الثقافیة في زمن 
العولمة خاصة في بدایة األلفیة الثالثة والتي أصبح یمر فیها الشباب على عتاب مرحلة 
جدیدة من التحوالت المجتمعیة، اعتبرت فیه العولمة أبرز سماتها األساسیة من خالل ما 

تجلیات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، والتي أدت بدورها إلى تشغله حالیا من 
تأثیرات متعددة في مجاالت مختلفة ال مثیل لها، أبرزها مشكالت الهویة الثقافیة 
والتعددیة الثقافیة، في ظل خطاب عالمي مهیمن یطرح صیغة جدیدة للمجتمع العالمي، 

ي یستمد مسلماته الثقافیة من عالم والذ" المجتمع الشبكي" بما یطلق علیه حالیا
افتراضي، ضمن نسق إعالمي یتم بنفاذه إلى قیم وعادات وأسالیب الحیاة للعدید من 

.األفراد الذین ینتمون إلى ثقافات جد متنوعة

.مفاهیم متعددة للثقافة في الفكر العربي والغربي: أوال

التداول اللغوي للكلمة وصیرورتها ظل مفهوم الثقافة ینتقل عبر صیرورات مختلفة،فمن 
األلسنیة،إلى التطور التاریخي والتكون االجتماعي والعلمي،أي أنه شهد منذ بدایات توظیفه 

.األولى تحوال كبیرا مس جمیع تركیبته وعالقته بالمجال الذي استخدم فیه

میزاتها كما أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة التي یتسم بها ویعیش فیها،كما أن لكل ثقافة
وخصائصها ومقوماتها المادیة التي تتألف من طرائق المعیشة واألدوات التي یستخدمها أفراد 

.المجتمع في قضاء حوائجهم
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فأدوات الزراعة والصید والقتال أدوات ثقافیة،واألزیاء وأسلوب الترفیه أیضا أشكال ثقافیة،وكلها "
لتي یتعرض لها المجتمع،وللثقافة أیضا عرضة لإلغناء والزیادة والتعدیل بفعل التطورات ا

مقوماتها المعنویة والتي تتمثل في مجموع العادات والتقالید التي تسود المجتمع والتي یتوارثها 
أفراده جیال بعد جیل،مثل القانون أو العرف الذي یحكمهم أو القیم والقواعد األخالقیة التي تحدد 

1".طبیعة العالقات بین بعضهم البعض

تدخل الهویة العربیة في أزمات سیاسیة واجتماعیة ودینیة وثقافیة،وتؤدي بالتالي إلى هذا و 
تراجعها وانحصارها،على األخص ما یحدث من محاوالت القهر الثقافي الذي تمارسه 
المجتمعات الغربیة المتقدمة علیها،بدعوى التواصل الحضاري واالنصهار العالمي،ومن ثم 

في األساس عملیة التغریب،إذن ما الثقافة التي لها كل هذه القوة تصبح ظاهرة عولمة الثقافة
المجتمعات الفقیرة،وتحاول تعبئتها والبأس،بحیث یمكنها أن تقهر مجتمعات أخرى وتغزو 

بأدیولوجیا الوعي الزائف،وتعید إنتاج ذاتها من جدید في وعاء ثقافي یفرض هیمنته على العالم 
2ة؟أجمع داخل المجتمعات المتقدم

إن لمفهوم الثقافة طابعا متمیزا إذ أن هذا المفهوم تعدد وتشعب، وأصبح هذا المصطلح یستخدم 
في مجاالت متعددة وهذا یدل على عدم االتفاق على تعریف واحد لهذا المفهوم،وٕاذا كان 
التعریف بالمفاهیم غایة في الدقة،فإنه لمن الصعوبة في مكان كبیر إیجاد تعریف موحد 
للثقافة،إال أن هذه الصعوبة ال تنفي وجود عشرات المحاوالت للتعریف بالثقافة بعد أن تطور 

.مفهومه واتسع معناه

مفهوم الثقافة في الفكر اإلسالمي :

كان مفهوم الثقافة عند المسلمین معناه الحصول على عدد من المعارف والمعلومات والتمكن "
بعیدة عن األدب واللغة والمعرفة العامة،وكان یجب على منها و إجادتها،والثقافة لم تكن 

المثقفین إجادة اللغة العربیة بآدابها ألنها كانت لغة الكتابة والفكر،فاألدیب في العصور 
اإلسالمیة كان علیه أن یمتلك ثقافة واسعة في األدب والفقه واللغة والشعر، وأن یتمكن من هذه 

فهوم الثقافة في العصور اإلسالمیة كان یقتصر على إتقان ،ومن هنا یتبین لنا أن م3"المعارف
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فن اللغة واألدب والكالم والشعر والفقه،وكانت هي األخذ  من كل علم قلیال،فقد كانت في 
.عصر اإلسالم هي التهذیب والتخلق واإللمام باللغة والشعر واإلحاطة بمختلف العلوم األخرى

التسمیات التي تواترت في نصوصه وخطاباته،وحظیت وقد جاء اإلسالم بطائفة من الكلمات و"
بمنزلة هامة و متعاظمة،وترسخت في اللسان العربي، وفي مجال التداول االجتماعي العام، 
وارتبطت بها المعارف والعلوم اإلسالمیة،ومن هذه الكلمات الفقه و العقل و الحكمة واالجتهاد 

ولیس فقط اإلسالم الذي جاء بطائفة خاصة من وغیرها،ولم تكن الثقافة من بین هذه الكلمات،
الكلمات والتسمیات التي عظمها و شرفها،وحد لها دالالتها ومكوناتها،وكانت األقرب إلى روح 

ٕانما یصدق هذا على جمیع الدیانات األخرى،فكل دیانة انفردت بطائفة خاصة من الدین،و 
.4"تماعیة الكبرىالكلمات والتسمیات، وهكذا أیضا الفلسفات والمذاهب االج

أصل الثقافة في اللغة العربیة مأخوذة من الفعل ثُقف بضم القاف وكسرها،وللفعل ثُقف : لغویا
:5معاٍن كثیرة، كما هي في القوامیس العربیة ومن هذه المعاني

.نقول ثِقف الرجل أي أصبح حذقا وفطناً : الحذق و الفطنة-

الطالب المعلم أي فهمه بسرعةنقول ثِقَف : سرعة أخذ العلم وفهمه-

.نقول ثقَّف المعلم الطالب أي هّذبه و أّدبه: التهذیب و التأدیب-

.ثّقف الصانع الرمح أي سوى اعوجاجهنقول : تقویم المعوج من األشیاء-

أي) َواْقُتُلوُهْم َحْیُث ثَِقْفُتُموُهم"( كما أشار اهللا تعالى في قوله: إدراك الشيء والحصول علیه-
.الظفر بالعدو فیكون المعنى تأسرونهم وتقدرون علیهم وتغلبونهم

وتكاد معاجم اللغة تتفق في تحدید معنى الثقافة یتبین منه أبعاد المفهوم اللغوي في النقاط 
: 6التالیة
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أن مفهوم الثقافة ینبع من الذات اإلنسانیة وال ُیغرس فیها من الخارج،وهذا یعني أن الثقافة -1
الفطرة و أن ما یخالف الفطرة یجب تهذیبه،لذا یجب أن یتفق مضمون هذه القیم مع تتفق مع 

.الفطرة البشریة

أن مفهوم الثقافة یعني البحث والتنقیب والظفر بمعاني الحق والخیر والعدل، وكل القیم التي -2
وبالتالي لیست ُتصلح الوجود اإلنساني،وال یدخل فیه تلك المعارف التي تفسد وجود اإلنسان، 

.أي قیم بل القیم الفاضلة فقط

أن مفهوم الثقافة یركز على المعرفة فیما یحتاج اإلنسان إلیه طبقا لظروف بیئته ومجتمعه، -3
ولیس على مطلق أنواع المعارف والعلوم،لذا فإن الثقافة في الفكر العربي تتأسس على الذات 

.صوصیة ثقافات المجتمعات األخرىوالفطرة والقیم اإلیجابیة، إال أنها تحترم خ

فالثقافة بهذا المعنى لیست مجموعة من األفكار فقط،بل تتعدى ذلك إلى نظرة سلوكیة متكاملة 
تدل على مقدار الرقي والحضارة التي بلغتها أمة من األمم،أو جماعة من الجماعات البشریة 

بذلك تكون الثقافة هي السمة هذه الجماعة من ازدهار فكري وأدبي واجتماعي،و وما وصلت إلیه
.األبرز والعالمة المتمیزة لمكونات األمة ومالمح هویتها

مالك بن نبي، "ولعلنا عندما نبحث عن أبرز من كتب عن الثقافة عربیا المفكر الجزائري 
مجموعة من الصفات الخلقیة والقیم االجتماعیة التي تؤثر في الفرد منذ "فیعرفها على أنها 

ح ال شعوریا تلك العالقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد والدته لتصب
فهو ال ینظر إلى الثقافة 7"فیه،فهي على هذا المحیط الذي یشكل فیه الفرد طباعه وشخصیته

من زاویة واحدة بل یعتبرها تعنى بالجانب الفكري كما تعنى بالجانب الفعلي،الذي یهتم بأسلوب 
تمع وطریقة العیش والسلوك العام االجتماعي،ألنها انعكاس للواقع الموضوعي الحیاة في المج

.لكل مجتمع بما فیه من مادیات ومعنویات

،والذي اعتبر هذه *بد الجابريولعلنا نجد من أبرز التعریفات شهرة لمفهوم الثقافة ما جاء به عا
الكلمة حدیثة العهد في زادنا الفكري، جدیدة على ثروتنا اللغویة مستنبطا ذلك من داللة المفهوم 
في شقه اللغوي الذي أشرنا إلیه، بمعنى أنها كانت تختصر في مفاهیم كالحذق والذكاء وسرعة 
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ن الذكریات والتصورات والقیم ذلك الكل المركب المتجانس م" وقد عرفها على أنها8الفهم
فالجابري جعل من ، 9"والرموز والتغیرات واإلبداعات والتطلعات التي تحتفظ بها جماعة بشریة

الثقافة كل ما یخلفه اإلنسان ویتركه للجیل الذي یلیه،فدمج فیه ذكریات اإلنسان وتصوراته وقیمه 
یعرفها المجتمع، وبذلك دمج بین حتى التغییر و اإلبداعات التيورموزه،وقد أضاف إلى ذلك

.الثقافة في جانبها المعنوي والمادي

" إدوارد تایلور" لعل من أبرز التعریفات شهرة للثقافة في الفكر الغربي ما قدمه:في الفكر الغربي
كل مركب یشتمل على " في أواخر القرن التاسع عشر والذي یذهب فیه إلى أن الثقافة هي

والفنون واألخالق والقانون والعرف، وغیر ذلك من اإلمكانیات أو العادات المعرفة والمعتقدات 
10".التي یكتسبها اإلنسان باعتباره عضوا في مجتمع

روبرت " ولعل من أبسط تعریفات الثقافة وأكثرها وضوحا تعریف أحد علماء االجتماع المحدثین
هي إن الثقافة" یعرفها بقولهالذي ظهر في أوائل الستینیات من القرن العشرین حیث" برستید

ذلك الكل المركب الذي یتألف من كلما نفكر فیه أو نقوم بعمله أو نمتلكه كأعضاء في 
11".مجتمع

أي أن الثقافة تشمل الجانبین المكونات والمنتجات العقلیة من قیم ورموز وعادات 
د والممارسات السلوكیة، وٕایدیولوجیات،و كنمط الحیاة الكلي للمجتمعات، والعالقات بین األفرا

وجملة الخبرات االجتماعیة الذي یتفق علیها أفراد مجتمع ما،یكون من الصعب محاولة التمرد 
.علیها أو تغییرها إال بهدف تطویرها أو االرتقاء بعناصرها

العربیة اإلسالمیةعناصر الهویة الثقافیة: ثانیا.

تشترك كل ثقافات العالم في تركیبها باعتبارها مجموعة من العناصر المترابطة فیما بینها،و 
یقاس حضور كل ثقافة بناًء على وجودها وقوة حضورها وتفاعلها مع الواقع االجتماعي، 
وتتكون الهویة الثقافیة العربیة من عدة عناصر مرتبطة فیما بینها، وقد یؤدي وجود أي خلل 

هذه العناصر إلى حدوث خلل في باقي مكوناتها، وسنحاول أن نستعرض أهم تلك على مستوى
المركبات التي تحتویها هویتنا الثقافیة، وسنحاول أیضا التركیز على أهم عنصرین الذي ركز 
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علیهما الباحث في هذه الدراسة وهما اللغة والدین باعتبارها المركبان الثابتان التي تشترك فیهما 
.حلیة مع باقي الهویات الثقافیة العربیة األخرى هویتنا الم

: اللغة-أ

:في العالقة بین اللغة والهویة-1

من التراث، وعنصرا مهما من عناصر هویة األمة التي تشمل إذا كانت اللغة جزءا "
العادات والتقالید والفنون واآلداب والمعتقدات، فإنها تعبر أیضا عن وجدان األمة، وتجسد 

لمشتركة بین أبنائها،ولهذا تحرص األمم على تطویر لغاتهاـ وتجدید فاعلیتها الروح ا
باستمرار وبكل الوسائل الممكنة لتظل قادرة على مسایرة متطلبات الحیاة، وعلى اإلسهام 

.12"المحافظة على هویة األمة

منتشرة في للداللة على اللهجات التي كانت " لغات"وكلمة " لغة" وقد استعمل العرب كلمة"
الجزیرة العربیة، وترتبط كل منها بقبیلة، أو مجموعة قبائل تعیش في حیز جغرافي،وقد 

، لغة أهل الیمن، وجاء اللغویون "لغة أهل الحجاز" تنسب اللغة إلى القبیلة فكانوا یقولون
وا فإذا ما أرادوا التعبیر عن اللغة أنها لغة القبائل جمیعا استخدمالذین عنوا بجمع اللغة
.13"مصطلح اللغة العربیة

وتعبر أي أمة من األمم عن هویتها التي إلیها تنسب،و حضارتها التي تفخر بها، وعلى "
قدر حفاظها علیها وٕاتقانها لها یكون قدرها بین األمم، لذلك فاللغة العربیة هي مناط 

ظر شخصیة العرب الحضاریة وقوام ثقافتهم، فاللغة هي أساس منهج الفكر وطریقة ن
14."وأسلوب تصور

وهناك تحاشد في آراء الباحثین والمفكرین العرب لتأیید أن اللغة هویة ولیست مجرد أداة 
اللغة " و" هویة كل مجتمع تتأسس على لغته" للتواصل، وثمة مقوالت عدة في ذلك أبرزها
لغة وفي الهویة تقع في صمیم ما تعنیه ال" و" هي أم الرموز الثقافیة المشكلة لهویة الناس

15".آلیة عملها وكیفیة تعلمها
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وٕاذا كانت اللغة تشمل طرائق التفكیر والتاریخ والمشاعر وٕارادة الناس وطموحاتهم وتشكل "
عالقاتهم، فإن الهویة هي هذه العناصر في تركیبها فاللغة والهویة وجهان لعملة واحدة 

ولسانه وفي الوقت نفسه ذلك أن اإلنسان في جوهره لیس إال لغة وهویة، اللغة فكره 
16".انتماؤه

كما رسمت اللغة العربیة الهویة الثقافیة العربیة، فهي التي صنعت وحدة الفكر ووحدة "
لهم وعاًء حضاریا صهرت فیه أفكار وفلسفات وعلوم طبیعیة وتجریبیة في العقل، فكانت

ة على استمراریة أمة كما حافظت اللغة العربی".بوثقة واحدة هي الحضارة العربیة اإلسالمیة
عربیة لها امتداد جغرافي واحد، وتاریخ مشترك واحد لهذا فاألمم التي لم تكن تملك وحدة 

17"اللغة انهارت

لهذا وللصلة الوثیقة بین الهویة الثقافیة واللغة، فقد شن اإلستعمار الفرنسي إبادة حقیقیة "
طمس معالم الهویة الثقافیة الهادفة إلىاإلستراتیجیةضد اللغة العربیة، وذلك ضمن 
، حیث أصبحت اللغة الرسمیة الستقاللبعد امكانتهاالجزائریة، قبل أن تستعید الجزائر

األولى في نص الدستور، وهي حالیا لغة التعلیم، اإلدارة، القضاء، اإلعالم، إال أن 
النخبة، العلم مخلفات االستعمار لم تزل بعد، فال یزال ینظر إلى اللغة الفرنسیة أنها لغة 

وعلیه فالعالقة بین اللغة والهویة عالقة 18".والتقدم، في حین أن العربیة لغة العامة
.قویة،ولهذا كان من أهم مقاییس رقي األمم مقدار عنایتها بلغتها

: للمجتمع الجزائريالهویة اللغویةواقع -2

طر االنقسام أو االغتراب، إذا كانت الهویة متعددة الدوائر ذات المركز الواحد مهددة بخ"
فقد تكون اللغة أیضا متعددة في الوطن الواحد، تهدد وحدة األوطان، وقد تمتد التعددیة 
اللغویة إلى مستوى الثقافة، فتصبح التعددیة الثقافیة أساسا ومقدمة لتفتیت 

دة فالوحدة والتنوع قانون طبیعي في الحیاة اإلنسانیة، المهم هو أین تكون الوح.األوطان
. 19"وأین یكون التنوع؟
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وقد یرى البعض، أننا ذو ثقافة مشتركة، نتكلم بلغة واحدة وهي اللغة العربیة 
لهجته ولسانه، بل قد نجد داخل المنطقة الواحدة الفصحى،غیر أننا نجد لكل قطر جزائري 

مختلفة، لهجات متباینة، وٕاذا تتبعنا واقع اللغة في الجزائر فسنجدها بلسان لهجات جزائریة 
: 20وقد صنفها الدكتور عزي عبد الرحمن إلى فروع مختلفة نذكرها كالتالي

تتنوع هي األخرى من منطقة إلى أخرى :الخالصة" غیر المثقفة"الدارجة الریفیة -أ
وتتصف بقلة الفصحى عدا المجال الدیني،وندرة االستعمار من الفرنسیة، وتعتبر هذه 

.اعیااللهجة محلیة وأقل مكانة اجتم

تتباین هي أیضا من مكان آلخر،تتضمن العدید : الدراجة المدنیة القدیمة الخالصة- ب
من االستعارات من اإلسبانیة،التركیة، والفرنسیة مقارنة بالصنف األول یتحّدثها  كبار 

.السن في المدن الكبرى،هي تقلیدیة ذات مكانة متوسطة في المجتمع

هجة تضیف إلى اللهجات المدنیة كلمات عربیة للمفاهیم ل":المثقفة" الدارجة العربیة -ج
تتداخل مع الدراجة المدنیة عندما یتعلق األمر بالمواضیع غیر ، الحدیثة وغیر المألوفة

الثقافیة، تتوقف على مستوى ثقافة المتكلم ومیوله عامة، یتّحدثها المتعلمون بالعربیة، 
.ة اجتماعیاتصنف أنها عامة، حداثیة النزعة متوسطة المكان

تتنوع بعض الشيء حسب المناطق،تتضمن العدید من :الدراجة المدنیة الحدیثة-د
مفردات الفصحى، تستقرض العدید من الكلمات الفرنسیة، یتحدث بها الشباب في المدن 

.الكبرى والمتوسطة، تعتبر باردة وأقل مكانة اجتماعیا

هي لهجة تصنف إلى الدارجة المدنیة، تتضمن بعض :الدراجة الفرنسیة المثقفة- ه
المفردات الفرنسیة المأخوذة من المفاهیم الحدیثة وغیر المألوفة، تستخدم هذه الدراجة 
الكثیر من أدوات الربط والتعابیر المستعارة من الفرنسیة، یتحدثها المتعلمون بالفرنسیة ، 

.وهي أنیقة ذات مكانة اجتماعیة متوسطة
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تكون التأثیرات المحلیة محدودة على هذا : ى العربیة المعیاریة الحدیثةالفصح-و
اللسان،یتّحثها األكثر تعلما بالعربیة، ویتم استخدامها في السیاق الرسمي كالخطب 

.والمحاضرات، تتصف بالرسمیة والمكانة االجتماعیة العالیةوالتلفزیون

مع بعض النبرة العامیة، یتكّلمها تضم الفرنسیة المعیاریة : الفرنسیة المعیاریة-س
. األكثر تعلما بالفرنسیة في السیاقات الرسمیة، تتمیز بالعالمیة وبمكانة اجتماعیة عالیة

وحسب دراستنا المتعمقة في مجال اللغة، ارتأینا أن نضیف إلى هذه اللهجات لهجة أخرى 
ستخدم لمواقع وهي لهجة الشباب الجامعي المباللهجة العربنجلیزیةسنطلق علیها 

التواصل االجتماعي، تقترض من الكلمات الفرنسیة واالنجلیزیة معا، وتقترض من األرقام 
.والرموز أیضا لتسهیل التواصل بها،وهي أقل مكانة اجتماعیا أیضا

وعلیه فالمالحظ أن المشهد اللغوي في الجزائر ینفرد بخصوصیات سوسیولوجیة تختلف "
ن یجاورنا من التونسیین والمغاربة، بالرغم من الصالت بفعل عواملها عن المشرق وعم

بین الفرانكفونیة التاریخیة والثقافیة الراسخة بیننا،ولهذا تشهد الجزائر صراعا عنیفا
والتعریب،على مستوى النخب وبعض الشرائح االجتماعیة أیضا، ذلك أن اللغة الفرنسیة 

تیازات طبقیة، مما أدى إلى احتدام في المجتمع الجزائري تمنح للناطق بها التمیز بام
و قد أكد عزي عبد الرحمن على هذا 21"التمییز اللغوي والثقافي في مجال السیاسة اللغویة

استخدام اللهجات یؤثر على مكانة الفرد في "في باب اختالف األلسن حیث ذكر أن 
تصنیفیة كاعتبار المجتمع، حین یضاف إلى البعد االجتماعي أبعادا سیاسیة أو ثقافیة 

وغیرها من 22"، ریفي أو مدنيأو متحضر أو متعصب أو منفتح" تقلیدي" الفرد
.التصنیفات التي تعمل على التفرقة أكثر من الوحدة 

كما تتمتع الجزائر بتنوعات لغویة لهجیة ذات أصول بربریة ومنها األمازیغیة في الشمال "
في أقصى شرق الجزائر، وفي ) الشاویة( الشرقي للجزائر، وتكثر في منطقة القبائل و

في غرب ) الشلحیة( في أقصى الجنوب، و) التارقیة( في غردایة، و) المزابیة( الجنوب
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متفاوت حسب المناطق، وهناك من یرى أن اللغة العربیة في الجزائر، وتتوزع بشكل 
: 23الجزائر هي على مستویات تكون بالشكل اآلتي

.اللغة العربیة المعیاریة ومثالها القرءان الكریم-

.اللغة العربیة النمطیة أو المعاصرة الممثلة في لغة األدب والصحافة-

.صل الشفوياللغة العربیة تحت النمطیة وهي لغة التوا-

.عربیة المتمدرسین وهي العربیة المستعملة خارج المدرسة أو الجامعة-

.وهي لغة الحي أو القریة) الدارجات( العامیات-

كما أصبحت الجزائر تعاني في عصرنا الحالي من غزو ثقافي وحضاري بسبب تشعب 
أصبح یظهر جلیا أن الثقافات الوافدة إلینا من تبعیة االستعمار الفرنسي بالجزائر، حیث

في المحیط االجتماعي والتعلیمي والجامعي اللغة الفرنسیة هي األكثر انتشارا في الجزائر
، خاصة في المدن الكبرى من الوطن، حیث نجدها حاضرة في كل عبارات خاصة

الشباب التي تمتزج فیها اللغة العامیة بكثیر من المصطلحات باللغة الفرنسیة بسبب تعمیر 
.الوجود الفرنسي مطوال بالجزائر

ویعتقد الكثیر داخل المجتمع الجزائري أن اللغة الفرنسیة هي لغة الحداثة، وأنها شرط 
طمعا في للحصول على مناصب رفیعة بالبالد، مما قد یدفع بعض من شبابنا إلى تعلمها

ا وعنصرا طبقیا ذا كما أضحت الفرنسیة أداة لسیطرة النخبة المثقفة له" االمتیازات المادیة،
قیمة اقتصادیة تتولى األعمال المهمة في المجتمع على حساب اللغة العربیةـ وتناضل من 
أجل مصالحها والسیطرة على السلطة والقرار،وأثر ذلك في وضع السیاسات اللغویة 
واتخاذها وسیلة للتحكم في المجتمع بوضع منظومة تربویة تحقق هذه األهداف وتحافظ 

24".علیها
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و سنبین من خالل الجدول التالي انتشار اللغات المستعملة في الجزائر، استنادا إلى 
وجودها في المحیط الدیني، المحیط المدرسي والجامعي، والمحیط اإلداري واألدبي 

تعني أنها موجودة (+) ، علما أن عالمة25واإلعالمي إضافة إلى المحیط األسري
.ضاءأنها تنعدم في ذلك الف) -(وعالمة

التنوعات 
اللغویة

المحیط المحیط الدیني
المدرسي 
والجامعي

المحیط اإلداري 
واألدبي 
واإلعالمي

المحیط األسري

العامیات+++اللغة العربیة
في بعض + -اللغة البربریة

المناطق
إعالمي فقط +

بشكل قلیل
بدرجات +

متفاوتة وحسب 
مناطق انتشارها

+++-اللغة الفرنسیة
--+-اللغات األجنبیة

حیث نالحظ من خالل الجدول أعاله طغیان المادة الفرنسیة والعامیة بشكل الفت، مع حضور 
محتشم للغة البربریة وفي مناطق محدودة من الوطن، وحضور اللغة اإلنجلیزیة واأللمانیة 

.واإلسبانیة في المحیط المدرسي والجامعي مع غیابها في الفئات األخرى

:واقع اللغة العربیة في وسائل التواصل االجتماعي الحدیثة-3

من أبرز خصائص اللغة العربیة االتساع والتجدید والثراء اللغوي، فقد بلغ عدد الجذور العربیة " 
كما ورد في لسان العرب ثمانین ألف جذر لغوي المستخدم منها فقط أحد عشر ألفا من الجذور 

ها مخزون هائل من الجذور اللغویة یجعلها قادرة على تولید كم هائل اللغویة، فاللغة العربیة لدی
.26"من األلفاظ واستیعاب كل ألوان الفكر الحدیث وكل جدید



في زمن العولمةراھن الھویة الثقافیة: الفصل الرابع

171

لقد أثارت االنترنیت إشكالیة اللغة كما لم یحدث لها من قبل مع باقي الوسائط االلكترونیة، " 
ها والتي تجاوزت وظیفتها البدائیة في وكان من نتائج هذا أن طورت االنترنیت لغتها الخاصة ب

بین الفرد واآللة،وسعت لتحسین ظروف التواصل بین األفراد التواصل بین األفراد إلى االتصال 
Hyperمن خالل تطویع هذه اللغات البرمجیة لتوطید العالقة بین المستخدم واإلنترنیت، فلغة

Text Markup Language)html (ت الویب ولغة مثال وجدت لتكوین صفحاJava
27".إلضافة الحیویة إلى هذه الصفحات عبر النصوص المتحركة والرسوم وغیرها

مدونات، برامج حوار نصي أو مباشر، شبكات ( كما أحدثت االنترنیت بتطبیقاتها المختلفة" 
طفرة في عالم اللغة بعد أن ساعدت على ظهور لغات جدیدة أو لهجات إلكترونیة، )اجتماعیة

تكتب بها اللغات األم بطریقة مختصرة أو بحروف غیر حروفها األصلیة، وهو ما شكل تهدیدا 
آخر یضاف لسلسلة التحدیات التي تواجه اللغة، ال سیما األقلیات اللغویة أو اللغات التي ال 

28".المي واسعتحظى باستعمال ع

وسنتحدث في هذه النقطة بالذات عن اللغة الجدیدة التي ظهرت في مواقع التواصل االجتماعي،
كالفرانكوآراب، أو العربنجلیزیة، أو اللغة األنترناتیة "والذي أطلق علیها العدید من التسمیات 

هذا الفصل الجدیدة التي هي موضوع دراستنا هذه في جانبها اللغوي، وسنصطلح علیها في
باللغة الهجین لوصف استخدام فئة من الشباب الجزائري لهذه اللغة الشبابیة الجدیدة، خاصة في 

.وسائل التواصل الحدیثة كالمنتدیات، ومواقع التواصل االجتماعي، والرسائل االلكترونیة وغیرها

بركاكة الكلمات بأن هذه اللغة تتصف ) 2011- 2010(جاء في تقریر المعرفة العربي لعام "
والجمل المستعملة التي یستعملها الشباب على الشبكة في المدونات ومواقع التواصل 
االجتماعي، والتي یغلب فیها استخدام اللهجات العامیة أو الكتابة بحروف التینیة، تحولت معها 

نات من المدو ) %67.8(اللغة العربیة إلى لغة هجینة، فقد بینت األرقام واإلحصائیات أن 
كما . المصریة مثال تستخدم اللغة العربیة في التدوین، لكن أغلبها تخلط بین العامیة والفصحى

أن الرسائل القصیرة على الهواتف المحمولة تجمع بین الحروف الالتینیة واألرقام للتعبیر عن 
29"بعض حروف اللغة العربیة
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استخدام هذه اللغة في الفضاءات و لعل من أبرز األسباب التي جعلت الشباب یقبل على 
:30االلكترونیة وفي مختلف مواقع التواصل االجتماعي مایلي

ضعف الوعي اللغوي لدى الشباب، فأكثرهم ال یشعر باالعتزاز بلغته وأهمیة الحفاظ علیها، -
قد یرجع مسؤولیة هذا الشعور بنسبة كبیرة إلى المؤسسات التعلیمیة التي یجب أن تغرس هذا 

.ور واالعتزاز في نفسیة طالبهاالشع

حاجة الشباب إلى السرعة في التواصل بینهم واالختصار في كتابة األلفاظ والتراكیب، وهو -
ما یدعوهم إلى التخفیف من كثیر ضوابط الكتابة العربیة، أو ترك الكتابة العربیة إلى استعمال 

.رموز أجنبیة في الكتابة

أمام سیل اللغات األخرى المتطورة كاإلنجلیزیة مثال، مما یدفع الشعور باالنهزامیة واالنكسار-
الشباب بالتزین باستعمال األلفاظ األجنبیة في كالمهم، وٕادخالها في كتاباتهم، أو استعمال 
الحروف األجنبیة في كتابة الكلمات العربیة للتعبیر عن إعجابهم بها أو مساندة غیرهم في 

.استعمالها

باب إلى استعمال الحروف األجنبیة في كتابة األلفاظ العربیة حینما ال تكون كما قد یلجأ الش-
.لدیه لوحة مفاتیح بالعربیة

لغة "أن "مدیر مركز علوم اللغة والتواصل بالجامعة اللبنانیة" غسان مراد" ویرى الدكتور
هي مزیج من لغتین هدفه االختزال، استعمالها في كتابة الرسائل القصیرة في الهاتف " اآلرابیش

بها في الرسالة الواحدة وفي المحمول یعود إلى صغر الشاشة ومحدودیة اإلشارات التي یسمح
أساس إنتاج كل من الهاتف المحمول والحاسوب لم تحتو لوحة المفاتیح على أحرف اللغة

العربیة، فاعتاد الشباب التعبیر بكتابة لغتهم العربیة باألحرف الالتینیة، واستمروا في ذلك على 
حیث اعتاد الشباب على . 31"الرغم من توافر األحرف العربیة في لوحة المفاتیح في وقت الحق

.تلك اللغة،فهو یرى أن التكنولوجیا هي سبب تداخل اللغات
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انة كبیرة على مواقع التواصل االجتماعي باعتبار كثرة المتحدثین وقد حظیت اللغة العربیة بمك
إال أنه تم إدخال الكثیر من التغییرات علیها هي األخرى،      "بها ومستعملیها من المشتركین، 

والتي ال تمت إلى لغتنا ) مزیج من األرقام، والرموز وحروف من اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة(
هي بذلك لغة مألوفة لدى المستخدمین الدائمین لشبكات التواصل العربیة بأي صلة، و 

االجتماعي وهي أكثر تداوال بینهم، ألنها تتمیز بمصطلحات خاصة ال یتعرف علیها إال الشباب 
.32"المستخدم لها على اختالف أعمارهم ومستویاتهم الثقافیة والتعلیمیة

دث بخطى متسارعة، وال یمكن ألي مجتمع ویعد التغییر سنة كونیة، وهو في مجتمع الشباب یح
أن یكون بمنأى عن التغیرات اللغویة التي مست لغة الشباب، شأنها في ذلك شأن اللباس 
واألكل ومختلف مظاهر الحیاة العامة، لكن یجب أن تكون هذه التغیرات ال تتصادم وهویة 

.الشباب وقیمهم الدینیة

: الدین-2

لشعب أو ألمة أو حضارة، لیس في كونه مجموعة من نصوص ویمثل الدین ثقافة كاملة 
وتعالیم وقیم فحسب، بل بما هو كیان مجسدا اجتماعیا، ومبلورا بالممارسة في أنماط وتقالید 

وبقدر ما یقوم " ویعتبر الدین اإلسالمي أحد أبرز عناصر هویتنا الثقافیة ومرجعیاتنا،. 33"وأفعال
بشحنها بالرموز والمضامین والقیم، وهو یفضي إلى تعبئة الدین بتشكیل الثقافة یقوم أیضا

34".المخیال االجتماعي برموز وقیم وعادات وتقالید من شأنه استثمارها في الحقل الثقافي

ویبرز دور اإلسالم في ترسیخ الهویة الثقافیة، من خالل تثبیت وحدة الثقافة العربیة وتنسیق "
صحیحة، ونشرها بین كثیر من الشعوب واألمم في العناصر المكونة لها وتوجیهها وجهة

قبائل مختلف األرجاء، وتظهر مالمح هذا الدور البارز لإلسالم من خالل جمع أشتات ال
المتعددة والمتناحرة في دولة واحدة، وفرائض موحدة في مظاهر الحیاة االجتماعیة، وعمل 

المادیة واالجتماعیة الثقافیة، اإلسالم أیضا على وضع إطار عام یشمل معظم مظاهر الحیاة 
.35"لتكون مصدرا لهویتهم الثقافیة
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كما أن معظم العرب یدینون لإلسالم الذي أدى دورا كبیرا في نشر الثقافة العربیة وتحدید "
معالمهاـ حتى أنه ال یمكن فهم عناصر الثقافة العربیة اإلسالمیة من اجتماعیة وفكریة ومادیة 

ن الكریم واألحادیث النبویة الشریفة والشریعة اإلسالمیة، فاإلسالم هو إال بالرجوع إلى القرءا
الدین الجامع المانع الملم لكافة الدول العربیة ومعلم من معالم الثقافة العربیة، حیث أن 

36".االعتقاد الدیني هو األصل الذي تقوم علیه الثقافات

ع باستخدام أسلوب النقاش الهادئ وقد عمد اإلسالم إلى ترسیخ الهویة الثقافیة في المجتم
والحكمة الموصلة إلى اإلقناع دون اللجوء إلى فرض القوي الملزم بقبول األفكار التي جاء بها 

أدُع إَلى َسبیِل ربَِّك بالحكَمِة والموِعَظِة " اإلسالم دون االقتناع بها، ودلیل ذلك قوله تعالى
37".الَحَسَنِة وجادلُهم بالَّتي ِهَي أحسنُ 

كما عمل على ترسیخ الهویة الثقافیة أیضا عن طریق تنظیم عدد من العالقات االجتماعیة 
كالتكافل والتعاون واإلحسان وغیرها التي تعمل على تقویة أفراد المجتمع وتماسكه، والتركیز 
على المثل األخالقیة اإلیجابیة ونبذ السلبیة منها، والتي توجه المجتمع نحو االستقرار 

وعلیه فال یمكن تصور وجود للهویة الثقافیة العربیة إال بوجود الدین اإلسالمي " .والصالح
باعتباره سمة ممیزة للمجتمعات العربیة واإلسالمیة، وأداة المسلمین لمقاومة االغتراب الثقافي، 

وبالتالي فأي هجوم على اإلسالم هو بمثابة محاولة الستالب الهویة الثقافیة والحضاریة 
38".عربیةلألمة ال

ویرى الدكتور محمد الرقیب أن اإلسالم قد ركز في صیاغته للهویة الثقافیة على مسألتین 
39:هامتین

أنه راعى الثبات والتغیر، فهو یضع األسس الالزمة لتكامل النظام الواحد :األولى
األساسي والثانوي وتماسكه سواء في داخل النظام، أو تسانده الوظیفي مع النظم األخرى، 
كما یحدث ثبات التفاصیل كالعبادات، وبعض السلوكیات االجتماعیة والقیم كإفشاء 

.وضوعات أخرى لتتطور حسب التغیرات المختلفةالسالم، العدل، ویترك التفاصیل لم
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التوازن، فقد أعاد اإلسالم صیاغة الهویة الثقافیة على مبدأ التوازن بین الفرد :الثانیة
والجماعة، فال تطغى حاجات الفرد الثقافیة وهویته على حاجات الجماعة، كما راعى 

وحتى في التربیة دعا اإلسالم التوازن بین متطلبات الجسد والروح، وبین الدنیا واآلخرة، 
.إلى التوازن بین الشدة واللین وغیرها من الثنائیات

اإلسالم هو الدین الجامع الملم لكافة الدول العربیة ومعلم " وفي األخیر یمكن القول أن 
من معالم الثقافة العربیة، حیث أن االعتقاد الدیني هو األصل الذي تقوم علیه الثقافات إذ 

اإلسالمي لیقدم صورة جدیدة ومتكاملة من المعتقدات وتفریعات هذه المعتقدات جاء الدین 
40".مما ال یقع تحت الحصر

: العادات والتقالید-3

ولكل مجتمع عاداته وتقالیده، قیمه وأعرافه الذي تعكس مستوى أفراده والتي اكتسبها من 
المكان وأصالته، فتنشأ مئات السنین وامتدت متنامیة عبر الزمان والمكان معبرة عن 

العادة استجابة لحاجات اجتماعیة عدة وتختلف في الوقت نفسه تبعا لتغیر اإلطار 
الزمكاني، فلباس الثمانینات لیس هو لباس األلفیة، فضال عن وجود اختالفات في 
العادات داخل المنطقة الواحدة، وهو سلوك یكتسب اجتماعیا ویمارس اجتماعیا ویتوارث 

.اجتماعیا

یه، ذ، یرتكز على تراث یدعمه ویغأنها فعل اجتماعي متوارث" وتعرف العادات والتقالید 
وتتطلب االمتثال الجماعي، وتكون مرتبطة بظروف المجتمع الذي لها قوة معیاریة

41".تمارس فیه

وبصفة عامة تنقسم العادات التي یكتسبها الفرد في المجتمع إلى عادات فردیة وهي 
یمكن أن تتكون وتمارس في حاالت العزلة عن المجتمع كطریقة أكله ظاهرة شخصیة 

.وشربه وأسلوب عنایته بمظهره وحاجات بدنه من غسل ونظافة وطریقة كالمه ومشیته
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أما العادات الجماعیة فهي مجموعة من األفعال واألعمال وألوان السلوك التي تنشأ في "
تتعلق بمظاهر سلوكها وتمثل ضرورة قلب الجماعة بصفة تلقائیة لتحقیق أغراض 

اجتماعیة تستمد قوتها من هذه الضرورة لذلك من الصعب الخروج على مقتضیاتها كآداب 
وتعتبر العادات من العناصر الثقافیة التي تبرز 42".الكالم واحترام اآلخرین وصلة األرحام

وتعزیزها للتنوع أهمیتها في تفعیل دورها لدى كل من الفرد أو الجماعة أو المجتمع، 
، وخاصة لدى الفرد، ألن له دور كبیر في تشكیل بعض الثقافي الذي تعرفه الثقافة الواحدة

العادات، حیث ظهرت بعضها فردیة للمرة األولى، واستطاعت أن تنتشر بین مجموعة 
كبیرة من األفراد، سواء كانت من ضمن الثقافة التي ظهرت فیها هذه العادة، أو من غیر 

مین إلیها، على أن تحترم هذه العادة اإلطار االجتماعي واألخالقي وال تخرج عن المنت
.الضوابط التي حددها الدین، ومن هنا یظهر الترابط بین مكونات الهویة الثقافیة

أما عن التقالید فهو یعبر عن صورة ارتباط المجتمع وتمسكه بماضیه، وینطوي أیضا " 
ي المتمثل في السلوك والجانب المعنوي المتمثل في على فعل التجدید في مظهره الماد

الزفاف، ( االحترام الذي یحظى به داخل المجتمع، كإقامة االحتفاالت في مناسبات معینة 
حیث تتخذ كل مناسبة طابعا خاصة بها، ومثال عن ذلك نوع الطعام المقدم ..) األعیاد،

الذي یختلف عن غیره من في مأدبة الزفاف، واللباس الخاص بهذه المناسبة أیضا،
، بینما إمكانیة التجدید یبقى صعبا، على أساس أن كل تحدیثات هو 43"المناسبات األخرى

.خروج عن أعراف هذه المناسبات في هذه المنطقة

و بناء على ما سبق یمكن القول أن العادات والتقالید تمثل صمیم هویة المجتمعات من 
ف والتفاعل وفقا لثقافة تنظمها األعراف، والتي تنتقل خالل إتباع سلوكیات معینة والتصر 

من جیل إلى جیل عبر الزمن، وتتمیز بوحدة أساسیة مستمرة، تنشأ عن الرضا واالتفاق 
.الجمعي على إجراءات وأوضاع معینة خاصة بالمجتمع المحدود التي تنشأ فیه

.
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: التاریخ-4

والشعوب عنصرا مهما جدا معبرا عن هویة ویمثل التاریخ والماضي المشترك لألفراد 
فالتاریخ یبین حقیقة االستعمار المتجدد والمتجدر في العولمة الثقافیة، وهو یقف "أساسیة،

على الحقائق وتستند إلیه الدول والشعوب للتطلع إلى بناء الحاضر والتطلع إلى 
.44"مستقبلهبالتنبؤالمستقبل،فیقال أن من ال ماضي له، ال حاضر له وال یمكن 

، فعنوا بدراسته وسارعوا إلى وقد اهتمت الشعوب منذ القدم بالتاریخ لما له من قیمة 
تدوین أخبار اإلنسانیة على صفحات الذاكرة، ، ثم سجلوها في كتبهم، وهم یحسون 

وحینما تغلبت فكرة السیاسة أو األخالق، أو الدین . بضرورة صیانة تراث اآلباء واألجداد
لمؤرخون افاهتم. أو االقتصاد أصبح التاریخ یخدم غرضًا سیاسیًا، دینیًا أو اجتماعیاً 

.، بهدف الوصول إلى الحقیقة التاریخیةبتنظیم حقائقه وترتیب وقائعه

ومن خالل الدراسة المیدانیة التي أظهرت نفور المبحوثین الشباب وأي شباب الطلبة 
من مناقشة األحداث التاریخیة والتفاعل معها، مما یستدعي " النخبة في كل المجتمعات"

تلقین المعلومة والحقائق التاریخیة بعیدا عن سردها، في نظرنا إعادة النظر في طریقة
وتحبیب الشباب في تاریخه من خالل سرد التطورات التي عرفها التاریخ العربي 
اإلسالمي، واالهتمام بتاریخ األمة الحافل بالنجاحات بعیدا عن تاریخ الحروب 

افیة واإلسالمیة، والصراعات، هذا الطرح الذي بإمكانه أن یسهم في تأصیل الهویة الثق
.وتنقص من حدة اإلعجاب باآلخر

الثقافة اإللكترونیة الجدیدة: ثالثا.

عن عالقة " عزي عبد الرحمن"ویمكن أن نستهل هذا العنصر بما قاله الباحث الجزائري
أن كل اكتشاف في اتصاالت یحدث هزة ثقافیة " الوسیلة اإلعالمیة بالثقافیة حیث یشیر

ة أوجد لغة الرموز، واكتشاف الطباعة نقل الثقافة من الحالة خاصة، فاكتشاف الكتاب
الشفویة إلى المكتوبة واكتشاف اإلذاعة والتلفزیون أدخل ثقافة سمعیة بصریة، وأدى 

والشبكات المعلوماتیة إلى بروز ثقافة التفاعلیة، هذا التجاذب وٕان كان اكتشاف الحاسوب
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ال أنه یبرز مدى التفاعل الجدي بین الثقافة یمس شكل الثقافة ولیس محتواها بالضرورة، إ
.45"ووسائل االتصال

االتصال عبر (وعلیه فإننا أمام مرحلة تاریخیة من مراحل تطور االتصال االلكتروني 
لها ثقافتها الخاصة بها والمختلفة كلیا عما سبقها من األشكال األخرى والتي ) االنترنیت

الثقافیة الطویلة، وفي هذا السیاق یضیف الدكتور سایرت المجتمعات عبر مسیرتها 
أننا نعیش في مرحلة غیر مسبوقة من التغیر الثقافي التي تشهده " حلمي ساري"

المجتمعات المعاصرة، حیث تمتلك الثقافة الجدیدة خصائص فریدة تجعلها تختلف اختالفا 
هي ثقافة تشجعها ، ببساطة46"جوهریا إلى حد القطیعة مع الخصائص المألوفة للثقافة

قبائل عمالقة ومؤسسات ضخمة، نفذت سیطرتها على الفضاء السیبرناطیقي بإحكام، 
وتنتج هذه األخیرة ثقافات جاهزة ال یكاد یستوعبها األفراد من شدة سرعتها، لتبقیهم في 

.درجة المستهلك الدائم لها

دیة أو تلك المرتبطة أن وسائل االتصال سواء كانت تقلی" یضیف الدكتور بورحلة سلیمان
الحدیثة مثل االنترنیت فإنها تؤدي دورا حیویا في نشوء ونمو الثقافةبإبداعات التكنولوجیا

وتطورها، حیث تتعامل شبكة االنترنیت مع جمیع عناصر المنظومة الثقافیة سواء بوصفها 
األصول تراثا قومیا، أو بوصفها إبداعا وتعبیرا، أو بوصفها منتجة للسلع والخدمات و 

47".الرمزیة

كما أصبحت هذه الشبكة وسیلة هامة للعولمة الثقافیة بما تحمله من معلومات وصور "
وأفالم ثقافیة من شأنها أن تعمل على اإلطاحة بمعالم الهویة الثقافیة، خاصة الثقافة 
المادیة التي تسیطر على الشبكة واإلطاحة باألخالق الفاضلة من خالل المواقع اإلباحیة

48".والدعایة السلبیة و غیرها والتي قد تعمل على هز األوضاع الثقافیة لألفراد والشعوب

وتشكل وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها المسموعة والمكتوبة والمرئیة مجاال خصبا وفضاء 
للحدیث عن الثقافة و إظهارها والتسویق لها على نطاق واسع من خالل صفحات الجرائد 

للثقافة، وما یذاع في األثیر على أمواج اإلذاعات المحلیة من برامج والمجالت المعدة
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تسعى للرفع من المستوى الثقافي للجمهور، وما تبثه القنوات التلفزیونیة من برامج ثقافیة 
وأشرطة وثائقیة ساهمت في اتساع دائرة المعارف وعملت على القیام بأجمل وظائفها 

.التثقیفیة

مي الكبیر، ظهرت االنترنیت هي األخرى كوسیط جدید عمل في ظل هذا الزخم اإلعال
على إنتاج المضامین الثقافیة وأصبحت االنترنیت بیئة للمحتوى الثقافي، وقد حدد الدكتور 
فوزي شریط العدید من التغیرات التي طرأت على الثقافة في الفضاء اإللكتروني، نذكرها 

:  49مختصرة في النقاط التالیة

...): الفنیة، األدبیة( المواد الثقافیةقواعد إنتاج واستهالكتغییر في -

فلم یعد الكاتب والروائي والشاعر بحاجة إلى التردد على دور النشر والتوزیع ودواوین 
حقوق التألیف، بل یستطیع من خالل ما كتبه في موقعه، وأدرجه في مدونته أن یحول 

.العالمكل ذلك إلى مؤلف یطبع  وینشر في مختلف بقاع

: تغیر آلیات تدفق الثقافة-

فبفضل خاصیة التفاعلیة فقد تغیرت المضامین اإلعالمیة الثقافیة من مرسلها إلى 
مستقبلها، فأحدثت طفرة وتغییرا جذریا في نماذج االتصال التقلیدیة التي تؤطر سیر 

المتلقي هو الرسالة اإلعالمیة، بعد أن أصبح لها نموذجا خاصا، والذي بفضله أصبح 
.مصدر الرسالة وصانعها

:تغییر طریقة تبادل الوثائق والمواد اإلعالمیة والثقافیة-

تكفلت إلى وقت قریب بنشر المنتج الثقافي وتبادله حیث تقلصت دور المؤسسات التي 
) الخ..كالمكتبات وبائعي األشرطة واألقراص المضغوطة( على نطاق واسع بین الجماهیر

الخ والتي ..مواقع التحمیل المجاني والمدفوع والشبكات االجتماعیة والمنتدیاتلتحل محلها 
.یتبادل من خاللها مستخدمو االنترنیت شتى أنواع الملفات
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:تغیر في الزمن والمساحة-

فإن إمكانیة الولوج إلى المحتوى الثقافي عبر االنترنیت واسع وغني وفي الوقت نفسه 
خلصت االنترنیت من الحیز الضئیل والمحدود الذي من الممكن ضخم وال متناهي، حیث 

ونضیف .أن یشغله المحتوى الثقافي في وسائل التخزین العادیة كالقرص المضغوط مثال
:حسب رأینا، إضافة إلى هذه العناصر عنصر آخر وهو

:تعدد المنابر الثقافیة-

ینتظر دعوة من مختلف فلم یعد المثقف في الوطن العربي أو في الجزائر بالخصوص
مؤسسات اإلعالم الحكومیة أو الخاصة من أجل أن یعلن جدید إصداراته، فبظهور 
اإلعالم الجدید تعددت المنابر والمنصات التي من خاللها یمكن للكثیر من األدباء 

.والمفكرین والطبقة المثقفة بالعموم أن تبرز إبداعاتها الفكریة والعلمیة

الثقافي على االنترنیت مؤشرا هاما للداللة على النهضة المعلوماتیة هذا ویعتبر المحتوى
والمعرفیة التي یعیشها المجتمع، كما أنه أحد المعاییر التي یجب االنتباه إلیها عند قیاس 
مدى االندماج الثقافي والمعرفي مع المجتمعات والثقافات األخرى، فهو یعبر عن الهویة 

ع الذي ننتمي إلیه،  كما أن تواجد المحتوى الثقافي ومهما الخاصة بالمجموعة أو المجتم
تنوع فهو یعكس قدرة تلك الثقافة على مواكبة مستجدات العصر، ومن هنا تظهر أهمیة 

.الثقافة االلكترونیة التي یراد أن یسوق لها عبر الشبكة العالمیة

صدر مهم للجدید وتعتبر االنترنیت مصدر ثري للمعلومات باختالف أنماطها، كما أنه م
من المعلومات العلمیة، ومن أهم العوامل المؤثرة في نقل العالم بین أیدینا لنتعرف  من 
خالله على ثقافات مختلفة، فاالطالع على ثقافات العالم وعادات وتقالید الشعوب من أهم 

جمع التأثیرات واالستخدامات الثقافیة لالنترنیت، والتي بدأت تزاحم الطرق التقلیدیة في
.المعلومات من الكتب والموسوعات العلمیة والدوریات المتخصصة
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كما أصبحت هذه الوسیلة عن طریق اإلنتاج الثقافي  الرقمي، أداة هیمنة ثقافیة حیث أن "
المسیطر على الشبكة هو الذي یفرض قیمه وثقافته، متجاوزا بذلك قوانین الدول وثقافات 

الدول القویة صناعیا واقتصادیا هي التي تتحكم في الشعوب وسیادتها، باعتبار أن 
صناعة االلكترونیات، وفي تطویر المحتوى في مختلف مواقع شبكة االنترنیت، مما أدى 

التي قد تكون نتیجة لترك المجتمعات لثقافاتها " الثقافة الكونیة" إلى ظهور مصطلح 
50".الوطنیة وتحفیزها إلدخالها في ثقافة المركز باسم التثاقف

أن تحالف الثقافة والتقانة یمثل ذروة القدرات التي " في هذا الصدد" عابد الجابري" و یرى 
تقدمها العولمة في الحقل الثقافي، فهي تمكنت فعلیا من اختراق الحدود الثقافیة انطالقا 
من مراكز صناعة وترویج النماذج الثقافیة ذات الطابع الغربي، وألغت بالتالي إمكانیة 

ثاقف كخیار، أي أن االنفتاح الطوعي للمنظومات الثقافیة المختلفة عبر آلیات التأثر الت
51".والتأثیر والتفاعل المتبادل

وعلیه، فما نحاول طرحه في هذا العنصر، أن الثقافة االلكترونیة المراد التسویق لها عبر 
قافة یصطلح إظهار ثانسالخ الشباب عن هویتهم من خالل إلىتهدفشبكة االنترنیت 

العمل بها والسیر على نهجها وأنها ثقافة عصریة تجبرعلیها بالثقافة الكونیة التي 
بالمقارنة مع قیمهم وثقافتهم التقلیدیة،مما قد یحقق االغتراب الثقافي  لدى الشباب، 
ورفضهم للمجتمع وثقافته، بعد ضعف المحتوى الثقافي العربي على االنترنیت، مما یدفع 

لى البحث عن كل ماهو أجنبي، األمر الذي یؤدي إلى تحوالت في البنیة القیمیة الشباب إ
.الثقافیة
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هویتنا الثقافیة العربیة اإلسالمیة في زمن العولمة: رابعا.

وقبل أن نشرع في الحدیث عن تأثیر العولمة في الهویة الثقافیة ومظاهر التأثیر ال بأس 
تعتبر العولمة من أن نتحدث في البدایة عن مفهوم العولمة وأنواعها و مظاهرها، حیث 

أكثر المصطلحات استخداما وتوظیفا في عصرنا الحاضر، وتعددت مناهج الباحثین في 
ركز على أحد أبعادها، في حین حاول البعض أن یعرفها وفق تعریف العولمة، فمنهم من

تعریفات تنسجم مع موقفه منها وتوجهاته من حیث القبول أو الرفض، ویضم مفهوم 
العولمة عالقات بین مستویات متعددة في التحلیل، االقتصاد، السیاسة، الثقافة، 

ة األولى تتعلق بانتشار اإلیدیولوجیا، وینطوي هذا المفهوم على ثالث عملیات، العلمی
المعلومات، بحیث تصبح متاحة للجمیع، والعملیة الثانیة تتصل بتذویب الحدود بین 
الدول، أما العلمیة الثالثة فتتصل بزیادة معدالت التشابه والتجانس، كما تتضمن معنى 

اولة الهیمنة ویقصد بذلك هیمنة القیم الغربیة بوجه عام والقیم األمریكیة بوجه خاص، ومح
فرض القیم السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة على المجتمعات النامیة بهدف القضاء على 
الخصوصیات الثقافیة والهویات القومیة والوطنیة، لیس عن طریق القوة بل عن طریق ما 

.أي اختراقها ثقافیا فقط" بالهیمنة الناعمة" یسمى

بین التأیید والرفض، ویمكننا التمییز بین وقد أثارت العولمة الكثیر من المواقف واآلراء ما
، )les pro mondialisation(المناصرین والمؤیدین للعولمة" ثالثة اتجاهات مختلفة،

، وهناك فریق )les antimondialisation(وهناك فریق المعادین لها أو خصومها
les(وصنف آخر یقبل العولمة ولكن بشروط ویتعامل معها بحذر وهؤالء

altermondialistes  ( الذین خففوا من حدة نقد العولمة ورأوا أن العولمة لیست كله
: 53ثالث تصورات لمصطلح العولمة هي كالتالي" صالح سالم" ویطرح الدكتور.52"شر

وتعني أن العولمة كطرح مذهبي یقوم على ): Globalisme(: العولمة كإیدیولوجیا-1
تؤسس لحضارة إنسانیة جدیدة أو حضارة تكنولوجیة فكرة انتصار الحضارة الغربیة التي 

.تقود العالم
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): Globalisation(العولمة كظاهرة-2

وهي تشیر إلى مجموعة من اإلجراءات والممارسات والسیاسات الصادرة عن القوى الكبرى 
.في العالم وردود األفعال التي  تصاحبها

):Globality(العولمة كعلمیة-3

ها مرحلة تاریخیة أو هي بمثابة تطور نوعي جدید في التاریخ اإلنساني، وهي تشیر إلى أن
وتختلف مظاهر العولمة، من .تطور تاریخي تراكمي له جذورهمن ثم فهي محصلة

االقتصادي إلى السیاسي، والتكنولوجي وصوال إلى الثقافي، وسنحاول تفسیر كل مظهر 
:من مظاهرها في النقاط التالیة

:االقتصاديالمظهر -أ

ویركز كثیر من الباحثین على هذا الجانب وینبهون إلى خطورته من خالل زیادة الفقر " 
وتعني االندماج 54"وتكدیس األموال، وخدمة الشركات الكبیرة، واضمحالل الصغرى

الكامل لمختلف دول العالم عبر نموذج یستعمل السوق والتجارة والمال والتقنیة لفرض 
یمنتهم، وتعد الشركات المتعددة الجنسیات في كل أرجاء العالم مظهرا زعامة أصحابه وه

من مظاهر هذه العولمة االقتصادیة، إضافة إلى محاولة فرض عملتین في السوق 
العالمیة األورو أو الدوالر، مما جعل الدول عاجزة عن التحكم في مؤشرات البورصة 

.ادةخاصة ما تعیشه الجزائر الیوم من أزمة اقتصادیة ح

):اإلیدیولوجي( المظهر السیاسي- ب

ویعني سیادة مفاهیم النظام السیاسي اللیبرالي على حساب الشمولي،على أنظمة الحكم 
العالمیة في اعتمادها على مفاهیم موحدة نابعة من تلك األنظمة كالدیمقراطیة والمساواة 

.للدولوحقوق اإلنسان، یستخدمها كذرائع في التدخل في الشؤون السیاسیة
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):المعلوماتي( المظهر التكنولوجي-ج

انترنیت إلى قنوات " ومؤشره اإلشارة الهائلة في قنوات الربط من شبكات معلوماتیة
55.تلفزیونیة وٕاذاعیة فضائیة، مما سهل نشر كل جدید في مجال البحث التكنولوجي

: المظهر الثقافي-د

الثقافي، وربما یسمونه اختراقا كما ذهب إلیه ویركز الكثیر من الباحثین على الجانب 
أن العولمة تعني نفي اآلخر وٕاحالل االختراق " حیث قال" محمد عابد الجابري" الدكتور

56".الثقافي والهیمنة، وفرض نمط واحد لالستهالك والسلوك

عالمیة وینطلق تحلیل التأثیرات الثقافیة للعولمة من أن هناك اتجاها لصیاغة ثقافة كونیة "
لها قیمها ومعاییرها، الغرض منها ضبط سلوك الشعوب وتحقیق التجانس بین المجتمعات 
والثقافات والذي یتحقق من خالل االتصال الفضائي واالنترنیت واالنتقال المكثف للسلع، 
بما یؤدي إلى تذویب االختالفات بین الثقافات، وبالتالي دفع العالم نحو التوحد في 

57".ئص والثقافةالسمات والخصا

:المظهر اإلعالمي

یذهب الكثیر من الباحثین أن هناك تأثیرا توحیدیا كبیرا للمیدیا العولمیة تصل لكل مكان 
في العالم وتشیع قیما ثقافیة مشتركة مما یحول العالم إلى قریة صغیرة ومرد ذلك بالطبع 

فإن وسائل اإلعالم " اكویلم"افتراض التأثیر القوي للمیدیا على المجتمع، فعلى حد تعبیر 
تستخدم لقمع المجتمعات وتحریرها، فهي أهم أدوات التغییر الثقافي من خالل تصدیرها 

الغربیة سواء كانت قیما أو أولویات أو طرق حیاة أو أنماط استهالك مما للسلع الثقافیة
.یجبر الثقافات األخرى على الخضوع
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من أشكال التحدي الحضاري والتكنولوجي، ونستنتج مما سبق أن العولمة تمثل شكال
وتحمل تحدیا حقیقیا لهویة اإلنسان في المجتمعات النامیة ، ولم یقتصر على بعض الدول 
المتخلفة فقط بل امتد لیشمل بعض الدول األوروبیة، باعتبارها مشروعا یسعى لتوحید 

.ضالعالم، وحدة تقذف بنا في دوامة التجدد والصراع والتناقض والغمو 

فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لبعض الدول المتقدمة، فإن ذلك للدول المتخلفة مزیدا من 
الفقر والتخلف والتبعیة الثقافیة والتكنولوجیة وفقدان الهویة الوطنیة، ما لم تستفق هذه 

.الدول من غفلتها وتطور نظمها التعلیمیة والتربویة والمعلوماتیة بأسرع وقت

:الثقافیةفي زمن العولمةاإلسالمیةعربیةواقع الهویة ال

تعد العولمة الثقافیة أحد أبرز مجاالت العولمة انتشارا بعد العولمة االقتصادیة خصوصا 
في ظل اإلمكانات التكنولوجیة واإلعالمیة التي تساهم في انتشارها على المستوى 

مهتمین بمجال الثقافة حیث أصبحت العولمة الثقافیة الیوم تشكل هاجسا بكل الالعالمي،
ولعلنا نجد من أبرز الوسائل و .والحیاة االجتماعیة في المجتمعات اإلنسانیة خصوصا

: األدوات المستخدمة في انتشار العولمة في جانبها الثقافي  ما یلي

وشبكة وسائل اإلعالم على اختالفها، من قنوات تلفزیونیة، وفضائیة، وصحف ومجالت-
.إنترنیت، ما دعا إلى تأسیس النظام اإلعالمي الجدید

.من موسیقى وأفالم سینما، وغیرها من المواد الفنیة: الوسائل الفنیة-

- العربیة في الجزائر تواجه الیوم ، فإن اللغة اللغةوبالحدیث عن: األدوات اللغویة-

أخطارا، یأتي من هیمنة النظام - اإلسالمیةباعتبارها وعاء للثقافة العربیة والحضارة العربیة 

العالمي الذي یفرض صیاغة العالم الجدید متعدد األقطاب والثقافات والذي یسعى لفرض 

58".اللغة األقوى بحكم قوة الفعل السیاسي والنقل العلمي والثقافي واالقتصادي
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اللغة االنجلیزیة واللغة كما أن اللغة العربیة الیوم تواجه تحدیات كبیرة جدا تتمثل في تیار 
أو االنجلیزیة في التواصل باللغة الفرنسیة :الفرنسیة أیضا من خالل المظاهر التالیة

.التراسل عبر االنترنیت والهواتف النقالة.كتابة الالفتات المحالت التجاریةالحیاة الیومیة، 
كتابة قوائم الطعام ، یفاشتراط إتقان إحدى اللغتین الفرنسیة أو االنجلیزیة من اجل التوظ-

.في المطاعم الجزائریة بالفرنسیة أو االنجلیزیة
هذا على المستوى الشعبي أما على مستوى المؤسسات الرسمیة فنالحظ أن جل 
المراسالت بین المؤسسات واإلدارات صارت باللغة الفرنسیة، ناهیك عن الجامعات 

ام اللغة العربیة، نجد أبسط مثال والمدارس التي یحتمل أن تكون هي السباقة في استخد
.في الجامعات الجزائریة التي تكون القائمة اإلسمیة للطلبة باللغة الفرنسیة

:59أن هناك اتجاهین لتأثیر العولمة على الثقافات المحلیة" علي الشرقاوي" ویرى الدكتور

یرى أن التبادل الثقافي یهدف في نهایة المطاف إلى سیادة ثقافة دولة :االتجاه األول-
المركز وسیطرتها على بقیة الثقافات، فالعولمة تستهدف الثقافات إما باالنتهاء والذوبان، 
أو االنغالق حول نفسها خوفا من العدوان علیها، أو إلى صراع الثقافات، ویؤكد هذا 

فصم عرى العالقة بین المجتمع الوطني والهویة الثقافیة، االتجاه أن العولمة قادرة على 
وبالتالي إنهاء الصلة بینهما بحیث تصبح الثقافة تستقي أسباب وجودها وشخصیتها من 

.مصادر عالمیة ومن ثم تخضع لآللیات الحاكمة للمجال الثقافي ألي ثقافة كونیة

فال تستطیع أي دولة أن تمحو أنه ال یوجد ما یسمى بالغزو الثقافي،: االتجاه الثاني-
تعددیة الثقافات العالمیة، بدلیل احتفاظ الجالیات المتواجدة بالدول التي تسعى للتسویق 
لثقافات كونیة بهویاتها كاملة بالرغم من تواجد أفراد هذه الجالیات لسنوات طویلة بهذه 

.الدول

سمته مظاهر التلوث الثقافي إلى ما" آمنة بلقاسمي" وتوصلت الدراسة  المیدانیة للباحثة 
إلى حیث وجدت عددا معتبرا من الشباب من یعرف الكثیر من البلدان الغربیة، خاصة ما 
یتعلق بالفن والریاضة والسینما، بینما یعرف القلیل عن تاریخ دینه المجید، ومنجزات 

و عن الحضارة العربیة اإلسالمیة، وكمثال یكفي أن تسأل الشباب عن مناسبات دینیة أ
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أعیاد " مختلف األحداث الدینیة فال یمكنهم اإلجابة، بینما قد تراه یسرد لك أسباب تسمیة 
.، ومختلف أعیاد وأحداث الغرب وتفاصیل ما حدث فیها"الحب

إقبال الشباب الكبیر على مختلف القنوات التلفزیونیة الغربیة، خاصة الفرنسیة كما تجد 
ن تتبع القنوات الوطنیة أو الدینیة، وكدا متابعة البرامج بهدف تعلم اللغة، مقابل اإلحجام ع

الشبابیة المستحدثة المستنسخة طبق األصل للبرامج الغربیة المراد بها طمس قیم الشباب 
.60على رأسها برامج ستار أكادیمي، لحظة الصراحة، وغیرها

في المجتمع كما نالحظ أیضا من مظاهر انتشار الثقافة االستهالكیة في أوساط الشباب
الجزائري تأثره بأنماط استهالكیة معینة في المأكل والملبس، فنالحظ مثال في األكل 

، وفي الملبس انتشار المالبس القصیرة والضیقة )fast Food(طغیان ثقافة األكل السریع
وظهور بعض تحلیقات الشعر الغریبة، وانبهارا بأسلوب العیش الغربي الذي أدى إلى 

ألف وجودها في المجتمع الجزائري كالعالقات العلنیة بین الجنسین، وانتشار سلوكیات لم ن
.تعاطي الكحول، و التدخین حتى من طرف الفتیات وفي األماكن العمومیة كالمقاهي

حیث جاءت العولمة بمجموعة من المؤثرات والمغریات التي تلبس لباس التكنولوجیا 
مردیة على الواقع وعلى األخالق والدین والتقالید والتقدم اإلعالمي  والقیم التحرریة والت

واألعراف، الهدف منها إثارة غرائز الشباب الجزائري وٕاغرائهم بهذه الحضارة لكسبهم في 
.صفوف الحضارة الغربیة

أما من الناحیة الدینیة، فتقوم العولمة بإفراز تحدیات على كل الساحات التي تتجسد فیها "
فوسائل االتصال وخصوصا المرئیة تجاوزت كل األسوار والحدود، الهویة اإلسالمیة، 

والخطر یكمن في ساحات المواجهة والتي یكون فیها الدین هدفا مستهدفا نظرا للتناقض 
61".الهائل بین إیدیولوجیا العولمة واإلسالم

إال ومن األهداف التي یسعى إلیها أصحاب العولمة هي عولمة الدین، وهي لیست
تنصیر العالم عن طریق نشر العقیدة المسیحیة في العالم، وعلیه فإن عقیدة محاولة 

الشباب الجزائري تبقى مهددة بفعل التطور التكنولوجي الحاصل، وبحكم أننا مستقبلین لما 
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یتم صناعته من رسائل من اآلخر، دون أن نكون نحن المنتجین لهذه التكنولوجیا، وفي 
الخصوصیة الثقافیة " هذا الطرح فیقول أن " السیدیاسین"هذا الصدد یؤكد الدكتور

للمسلمین مهددة على اعتبارات المشكلة التي یثیرها الباحثین في العالم الثالث والذي یعد 
العالم اإلسالمي من ضمنه هي أن تدفق الرسائل اإلعالمیة الثقافیة یأتي من المراكز 

وجیة ویصب في دول األطراف كمجتمعات الرأسمالیة اإلعالمیة بكل قوتها وقدراتها التكنول
والتي تصبح في الواقع مجرد مستقبلة لهذه الرسائل اإلعالمیة بكل ما فیها من قیم، وهي 

.62"في الغالب قیم سلبیة مدمرة لإلسالم

وعلیه فإن اإلسالم شيء والعولمة شيء آخر، وهذا رد على من یدعي ترابطهما، لكن هذا 
دینا عالمیا لكنه یبقى في الحقیقة موقع وهدف للمواجهة في ظل ال ینفي أبدا كون اإلسالم 

.النظام العالمي الجدید

خالصة الفصل الثالث :
تبین لنا بعد مسح العدید من المراجع الخاصة بالهویة الثقافیة، أن الحدیث عن المتغیرین 

ر أن نوضح لقد حاولنا في ثنایا هذه األسط. لیس باألمر الهین) یة أو الثقافةالهو ( معا
مفاهیم للثقافة التي لم یكتب لها الوضوح واالتفاق، وما استخلصناه من خالل عرضنا 
لعناصر هویتنا الثقافیة أن الهویة العربیة تستمد مضمونها من عناصر راسخة شكلتها 
ثوابت جغرافیة تتمثل في االمتداد الجغرافي، ومتغیرات تاریخیة تتیح فهما أعمق 

كب قاعدته الراسخة قوة االعتقاد ووسطیة في السلوك، تترجم معاني للمستقبل، وتراث مر 
التسامح رغم التباین في المعتقدات ووسطیة في السلوك، تترجم معاني التسامح رغم 
التباین في المعتقدات واألعراق، ولغة عربیة واحدة تمثل بوثقة االنصهار الفكري ألمة 

ة الفكریة والثقافیة لجمیع هذه العناصر التي عربیة إسالمیة، ودین إسالمي یعتبر المرجعی
.تم ذكرها ءانفا

خالصة القول أن الحفاظ على الهویة الثقافیة في زمن العولمة ممكن لكنه یحتاج إلى 
.جهد وقبله إلى إرادة صادقة لالستقالل ورفض التبعیة بكل أشكالها، خاصة الثقافیة منها
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تأثیرات تلك الثّقافة الواهیة التي تدعو إلیها غیر ذي جدوى تجاهل حجم كما أنه من 
وسائل اإلعالم واالتصال، في المقابل فإّن وقوفنا موقفا سلبیا تجاه هذه الوسائل لن یلغیها، 
والتخوف من القیم الداعیة لها لن یقلّل على أي حال نسب تهدیداتها لسمات ذواتنا 

ظل المرء بحاجة ملحة إلیها  لما وعقائدنا وثقافاتنا الخاصة، ألنها ستظل موجودة وسی
تؤدیه من وظائف وتقدمه من خدمات تیسر االتصال، وتساعد على فهم خصائص عالم 
الیوم واحتواء أنماطه االتصالیة والتكنولوجیة المستمرِة التطور واإلبهار، وبالتالي فالحّل 

ى الهویة هو مسایرة العصر والبحث عن سبل كفیلة للحفاظ عل" الواعي"األمثل للفرد 
.والتي سنعمل على تحدیدها في نهایة الدراسة المیدانیةالثقافیة للمجتمعات



ھوامش الفصل الرابع

190

 الرابعهوامش الفصل.

المفاهیم واإلشكالیات من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة :عبد الغاني عماد،سوسیولوجیا الثقافة-1
.27،ص2008، 2بیروت،طالعربیة،

بیروت،للجامعة الوطنیة،مجلة الفكر العربي،محمد شیا،الدور الثقافي المطلوب -2
.151ـص.20،2003علبنان،

.،بتصرف30،ص2003ة الثقافة الجامعیة،مصر،یعقوب الملیجي،مدخل للثقافة اإلسالمیة،مؤسس-3

، ص 2005زكي المیالد،المسألة الثقافیة من اجل بناء نظریة في الثقافة،المركز الثقافي العربي، المغرب، -4
.16- 15ص 

، 2009خالد محمد أبو شعیرة،ثائر أحمد غبار، الثقافة وعناصرها،مكتبة العربي للنشر والتوزیع، األردن، ، -5
.17ص

سعید محمد الرقب،الهویة الثقافیة في الفكر التربوي العربي المعاصر وتحدیات المستقبل، دار یافا العلمیة -6
.64- 36، ص ص 2009، للنشر والتوزیع،األردن

.73،ص1995عبد الصبور شاهین،مطبعة الجهاد،القاهرة،:بن نبي،مشكلة الثقافة،ترمالك-7

أستاذ الفلسفة والفكر اإلسالمي،كلیة اآلداب، جامعة محمد الخامس،الرباط،المغرب، یعتبر من أبرز من * 
لعربي، المشروع النهضوي ا: كتب في مسألة الهویة و الثقافة في الوطن العربي، له مؤلفات عدیدة أبرزها

.قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، تكوین العقل العربي: نحن و التراث

.9،ص2011الهویة،العولمة المصالح القومیة، مركز دراسات الوحدة العربیة،لبنان،عابد الجابري،-8

.16- 15اسعد فایزة زرهوني، حیرش آمال، مرجع سبق ذكره، ص ص -9

ثقافیة عربیة إسالمیة، التداعیات والتحوالت والتصورات، دار العالم فاطمة الزهراء سالم،نحو هویة - 10
.30، ص2008العربي، مصر، 

.30المرجع نفسه، ص- 11



ھوامش الفصل الرابع

191

الربعي بن سالمة، اللغة العربیة بین االستجابة لمتطلبات التنمیة وهاجس المحافظة على الهویة،تألیف - 12
المركز العربي ات التعلیم والترجمة والمصطلح،إشكالیجماعي لكتاب اللغة والهویة في الوطن العربي،

.، بتصرف127، ص2013لألبحاث ودراسة السیاسات، لبنان، 

د، على 15:17، على 2015- 4-12فیصل الحفیان، العالقة بین اللغة والهویة، تاریخ التصفح - 13
tp://www.alukah.net/literature_language/0/7343/#ixzz3ABlfRS5g:الرابط

.798إیمان جابر شومان، إیناس محمد غزال، مرجع سبق ذكره، ص- 14

ه، 1434عبد اهللا البریدي، اللغة هویة ناطقة، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر،السعودیة، - 15
.23ص

.642، ص2010، 3، ج75مج سوریا،محمود السید، اللغة والهویة، مجمع اللغة العربیة، دمشق،- 16

، 2001، 3، ع1م عید، الهویة الثقافیة في عالم متغیر، مجلة الطفولة والتنمیة، مجمحمد إبراهی- 17
.122ص

تألیف شمامة خیر الدین، إشكالیة اللغة العربیة في الجزائر بین مخلفات االستعمار وضغط العولمة،- 18
المركز العربي لألبحاث جماعي لكتاب اللغة والهویة في الوطن العربي، إشكالیات تاریخیة وثقافیة وسیاسیة، 

.، بتصرف117، ص2013ودراسة السیاسات، لبنان، 

تألیف جماعي لكتاب اللغة والهویة في الوطن حسن حنفي، الهویة واالغتراب في الوعي العربي،،- 19
.195العربي، إشكالیات تاریخیة وثقافیة وسیاسیة، مرجع سبق ذكره، ص

- 9سان واإلعالم في المنطقة العربیة، جامعة اإلمارات، ص صعزي عبد الرحمن، فقه اللغة وعنف الل- 20
10.

، 2014عاید محمد بوهادي، تحدیات اللغة العربیة في المجتمع الجزائري، دار الیازوري، األردن، - 21
.13ص

.9فقه اللغة وعنف اللسان واإلعالم في المنطقة العربیة، مرجع سبق ذكره، صعزي عبد الرحمن،- 22

فاطمة الزهراء عمر، محمد الناصر شایب، الممارسات اللغویة في وسائل االتصال الحدیثة لدى - 23
لغة الشباب العربي في التواصل الحدیثة،مركز الملك الشباب الجزائري،التداخالت اللغویة نموذجا لالزدواجیة، 

.373، ص2014عبد اهللا بن عبد العزیز،بحوث ومقاالت،



ھوامش الفصل الرابع

192

.14رجع سبق ذكره، صعاید محمد بوهادي، م- 24

.376فاطمة الزهراء عمر، محمد الناصر شایب، مرجع سبق ذكره، ص- 25

سعید محمد الفیومي، اللغة العربیة وقدرتها على مواكبة تحدیات العصر، المؤتمر الدولي الثالث للغة - 26
.3، ص2013العربیة، اإلمارات العربیة، 

.بتصرف، 62فوزي شریطي مراد، مرجع سبق ذكره، ص- 27

.63المرجع نفسه، ص- 28

رحیمة طیب عیساني،اللغة العربنجلیزیة في وسائط اإلعالم الجدید، ملتقى اللغة العربیة الدولي - 29
.20، ص2013ماي، 10-7الثالث،اإلمارات العربیة المتحدة،دبي،

العربي في التواصل عبد العزیز بن حمید الحمید، الشباب واللغة، مشكلة اللغة الهجین، لغة الشباب - 30
.، بتصرف35- 34الحدیثة ، مرجع سبق ذكره، ص ص 

.23اللغة العربنجلیزیة في وسائط اإلعالم الجدید، مرجع سبق ذكره، صرحیمة طیب عیساني،- 31

فطیمة بوهاني وآخرون، شبكات التواصل االجتماعي وتأثیر استخدامها على اللغة العربیة عند الشباب - 32
.، بتصرف18، ص2013الجزائري،ملتقى دبي الثالث للغة العربیة، 

.138، صمرجع سبق ذكرهعبد الغاني عماد، - 33

عبد الرحمن شیبان، الغزو الثقافي بین الحصانة الذاتیة والبناء الحضاري، مجلة الثقافة، الجزائر، - 34
.8، ص1985، 89ع

لتربوي العربي المعاصر وتحدیات المستقبل، دار یافا، سعید محمد رقب، الهویة الثقافیة في الفكر ا- 35
.، بتصرف73، ص2009األردن، 

یوسف القرضاوي، الصحوة اإلسالمیة وهموم الوطن العربي اإلسالمي، منتدى الفكر العربي، األردن، - 36
.، بتصرف08، ص1998

.125سورة النحل، اآلیة - 37

كر العربي المعاصر، دار فارس للنشر والتوزیع، األردن، غسان إسماعیل عبد الخالق، حوارات في الف- 38
.، بتصرف35، ص2000



ھوامش الفصل الرابع

193

.، بتصرف65- 64سعید محمد رقب، مرجع سبق ذكره، ص ص - 39

حفیظة محلب، الشباب والهویة الثقافیة الجزائریة في ظل العولمة بین جدلیة القبول والرفض، مجلة - 40
.156، ص 2016، 7، ع 1زائر، السداسي الحكمة للدراسات اإلعالمیة واالتصالیة،الج

أمینة علي كاظم، التغیر االجتماعي والثقافي في المجتمع القطري، دار هجر للطباعة والنشر - 41
.46، ص1993واإلعالن، قطر،

.، بتصرف152عبد الغني عماد، مرجع سبق ذكره، ص - 42

.، بتصرف52فوزي شریطي مراد، مرجع سبق ذكره، ص- 43

محمد، أثر العولمة على الهویة الثقافیة لألفراد والشعوب، األكادیمیة للدراسات االجتماعیة زغور - 44
.95، ص2010، 4واإلنسانیة، الجزائر، ع

، مرجع سبق ذكرهعزي عبد الرحمن، دراسات في نظریة االتصال، نحو فكر إعالمي متمیز، - 45
.101ص

، 2005تماعي، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، األردن، حلمي ساري، ثقافة االنترنیت في التواصل االج- 46
.207-206ص ص 

.87بورحلة سلیمان، مرجع سبق ذكره، ص- 47

.95زغور محمد، مرجع سبق ذكره، ص- 48

.فوزي شریطي مراد، مرجع سبق ذكره، ص  ، بتصرف- 49

.، بتصرف88بورحلة سلیمان، مرجع سبق ذكره، ص - 50

.209، صمرجع سبق ذكرهمحمد عابد الجابري، المسألة الثقافیة في الوطن العربي، - 51

مخبر علم اجتماع هل الخوف من العولمة مبرر،سلسلة ملتقیات العولمة والهویة الثقافیة،،محمد جدیدي- 52
.55ص،2010الجزائر،االتصال للبحث والترجمة، 

المحافظة على الهویة الثقافیة في ظل العولمة، مجلة العلوم سامیة عزیز، دور المجتمع المدني في - 53
اإلنسانیة واالجتماعیة، عدد خاص بالملتقى الدولي األول حول الهویة والمجاالت االجتماعیة في ظل 

.708ت، الجزائر، ص.التحوالت السوسیوثقافیة في المجتمع الجزائري، د



ھوامش الفصل الرابع

194

إلى أین، المؤتمر العلمي العشرین حول مناهج التعلیم أحمد عید العطوي، التعلیم والهویة الثقافیة- 54
.224ت، ص.والهویة الثقافیة، مصر، د

آمنة یاسین بلقاسمي، العولمة الثقافیة وتأثیراتها على هویة الشباب والمراهقین الجزائریین، دراسة - 55
.45، ص2012، 8تحلیلیة، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، وهران، الجزائر، ع

.225أحمد عید العطوي، مرجع سبق ذكره، ص- 56
57- Peter Geschiere ,Birgit Meyer, Globalisation and Identity,Dialectics of Flow
and Closure,Development and change, vol,29.No4,oct ,1998,p 602.

مرجع سبق الهویة الثقافیة ،تقى العولمة واللغة العربیة  و تحدیات العولمة ، مل،مرداسي الجودي- 58
.236-235ص، ص ذكره

.، بتصرف44موسى علي شرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص- 59

.، بتصرف53آمنة یاسین بلقاسمي، مرجع سبق ذكره، ص- 60

نعمان عباسي، العولمة الثقافیة الغربیة والهویة اإلسالمیة، ملتقى العولمة والهویة الثقافیة،مرجع سبق - 61
.221ذكره، ص

:على الرابطسیف صفاء عبد الكریم، العولمة واإلسالم، - 62
،http://www.alukah.net/culture/0/58838/#ixzz4MsGvD4lU،12/4/2016التصفحتاریخ،

.د19.10على



.عادات وأنماط استخدام الشباب الجامعي للفیس بوك:الفصل الخامس 

195

عادات وأنماط استخدام الشباب الجامعي للفیس بوك: الفصل الخامس
تمهید.

كما نعلم أن هذه الدراسة تتناول موضوع أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الهویة 
مستغانم بجامعتي الثقافیة للشباب الجامعي، دراسة میدانیة على عینة من مستخدمي الفیس بوك 

مفردة وزعت علیهم استمارة الدراسة، والموزعون بین 270مع التطبیق على عینة قوامها ووهران
على تخصصات -وهران-1وجامعة أحمد بن بلة- مستغانم-عبد الحمید بن بادیس(امعتي ج

279بعد استعادة ، )العربي، أدب فرنسي، أدب إنجلیزياإلعالم واالتصال، األدب ( مختلفة 

استمارات من قبل الباحث لعدم اكتمال ملئها من قبل 9استمارة بحث، بعد تفریغها ألغینا 
.مفردة 270لك العدد النهائي لمفردات عینة دراستنا الطلبة، لیصبح بذ

بعد جمع االستمارات قام الباحث بترقیم االستمارات ثم قمنا بتفریغ االستمارات و ترمیزها وفق 
، ثم إدخال البیانات في النظام، للحصول على الجداول،واستخراج األسالیب spssنظام 

ل على أبرز الفروق الجوهریة بین بعض اإلحصائیة المتبعة في الدراسة من أجل الحصو 
متغیرات الدراسة،لنصل إلى مرحلة تحلیل وتفسیر البیانات بهدف إثبات أو نفي الفرضیات،و 
اإلجابة عن تساؤالت الدراسة، ومناقشة نتائج الدراسة المتوصل إلیها في ضوء اإلطار النظري 

، ومقارنتها المقاربة النظریةمن خالل إسقاط فرضیات للبحث والخلفیات النظریة المنتهجة
لیق على نقاط التشابه واالختالف،إضافة إلى تقدیم تفسیرات من قبل بالدراسات السابقة مع التع

: الباحث،و جاءت خصائص مجتمع البحث على النحو التالي

یمثل توزیع أفراد عینة الدراسة وفق متغیر الجنس :01جدول رقم 
الفئات التكرار  النسبة المئویة 

ذكر  97 35,9
أنثى  173 64,1
المجموع 270 100,0
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.یمثل توزیع أفراد عینة الدراسة حسب التخصص الدراسي: 02م جدول رق

الفئات  التكرار النسبة المئویة 
إعالم 
واتصال 154 57,0

فرنسیة 31 11,5
إنجلیزیة 29 10,7
أدب عربي 56 20,7
المجموع 270 100,0

یمثل توزیع عینة الدراسة وفق متغیري الجنس والتخصص 03جدول رقم 
.الدراسي

التخصص الدراسي  جنس العینة  المجموع
ذكور  إناث 

إعالم 
واتصال

ت 66 ت 88 ت 154
68,0% 50,9% 57,0%

أدب 
فرنسي

ت 5 ت 26 ت 31
5,2% 15,0% 11,5%

أدب 
إنجلیزي

ت 4 ت 25 ت 29
4,1% 14,5% 10,7%

أدب 
عربي

ت 22 ت 34 ت 56
22,7% 19,7% 20,7%

المجموع
ت 97 ت 173 ت 270

100,0
%

100,0
%

100,0
%
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یمثل توزیع أفراد عینة الدراسة وفق متغیر الجامعة05: جدول رقم

یمثل توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر مكان :06ول رقم جد
اإلقامة

الفئات التكرار النسب المئویة
مستغانم 122 45,2
غلیزان 46 17,0
وھران 89 33,0
تیبازة 2 ,7
شلف 5 1,9
معسكر 1 ,4
الجلفة 1 ,4
المدیة 1 ,4
تیسمسیلت 3 1,1
المجموع 270 100,0

یمثل توزیع عینة الدراسة وفق متغیر المستوى :04جدول رقم 
الدراسي 

الفئات  التكرار النسبة المئویة
لیسانس 170 63,0
ماستر 93 34,4
ماجستیر 2 ,7
دكتوراه 5 1,9
المجموع 270 100,0

الفئات  التكرار النسب المئویة
جامعة 
مستغانم 179 66,3

جامعة 
وھران 91 33,7

Total 270 100,0
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تحدید الخصائص العامة لمجتمع البحث.

تعد السمات العامة للمبحوثین من بین المداخل الهامة في البحوث العلمیة خصوصا في بحوث 
دراسات الجمهور، حیث یتوجب على الباحث معرفة طبیعة جنس المبحوثین،باإلضافة إلى 

الشخصیة التي قد المستوى التعلیمي وتخصصهم الدراسي ومكان إقامتهم وغیرها من السمات
تكون مهمة حسب طبیعة متغیرات الدراسة وفروضها، وقد تبین لنا في هذه الدراسة أنه من 
الضروري معرفة جنس المبحوثین، ألنه یعد من أهم متغیرات الدراسة في عالقته بالمتغیر التابع 

اإلعالم ( والمستقل،ومن بین السمات التي اعتمدنا علیها أیضا نجد متغیر التخصص الدراسي
، والجامعة التي یدرسون بها، وقد )واالتصال، األدب العربي،األدب الفرنسي،األدب االنجلیزي

-أحمد بن بلة( وجامعة ) -مستغانم–عبد الحمید بن بادیس ( وقع االختیار على جامعتي 
باب ، وتعد هذه المتغیرات مهمة في دراستنا نظرا للفئة محل الدراسة الممثلة في الش)وهران

.الجامعي

مفردة 270والمالحظ في دراستنا كما هو موضح في الجداول أعاله أن حجم عینة الدراسة هو 
ممثلة في %64.1من الشباب الجامعي، موزعة بین ذكور وٕاناث،حیث بلغ عدد فئة اإلناث 

لذكور العینة، ویمكن تفسیر حجم ارتفاع اإلناث%35.9مفردة بنسبة 97مفردة، تقابلها 173
مقارنة بالذكور إلى طبیعة المجتمع الجزائري الذي یعرف زیادة معتبرة في عدد اإلناث، إضافة 
إلى رغبة فئة اإلناث في مواصلة دراستها سواء في اللیسانس أو حتى في الدراسات العلیا،عكس 
الذكور الذین قد تدفع بهم ظروفهم االقتصادیة واالجتماعیة الصعبة حیث یفتقدون لدخل شهري،

والمنحة المقدمة غیر كافیة لسد احتیاجاته واحتیاجات أسرته، مما قد تدفع بهم هذه الحالة إلى 
البحث عن عمل، أو الدخول إلى عالم التجارة، كما یفضل العدید منهم المؤسسات األمنیة بحثا 

فة االحتیاجات االقتصادیة لعائالتهم، كما أن عن مستقبل مضمون، من أجل تلبیة كا
ت التي اختارها الباحث بطریقة تخدم البحث ولیس عشوائیا تعتبر من بین التخصصا

التخصصات المطلوبة لدى اإلناث مقارنة والشعب العلمیة والتقنیة،وهذا ما أكدته إحدى 
الدراسات العلمیة التي أجریت على الشباب الجامعي،حیث قدر عدد مفردات اإلناث في عینة 
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في الشعب العلمیة والتقنیة ) مفردة69(، مقابل )مفردة133(الدراسة الخاصة بالشعب األدبیة 
1).مفردة345(في دراسة قدرت عینتها ب 

ومن بین التخصصات التي اختارها الباحث نجد تخصص اإلعالم واالتصال،والذي سجلنا فیه 
مفردة،حیث عرف هذا 88ممثلة في %50.9إقبال معتبر من قبل اإلناث بنسبة قدرت ب 

لهن بدخول عالم التخصص تزایدا مطلوبا ومالحظا خالل السنوات األخیرة، وهذا ما یفتح الباب 
الصحافة ،وخاصة التلفزیون الذي یستهوي قطاعا كبیرا منهن، خاصة بعد انفتاح قطاع السمعي 

ئر الیوم عددا كبیرا من البصري في الجزائر، حیث یضم اإلعالم السمعي البصري في الجزا
فقد تعزز قطاع اإلعالم في الجزائر خالل سنة " القنوات الفضائیة ذات التوجه العام والخاص

مما قد یجعل 2،"قناة فضائیة20بقانون النشاط السمعي البصري،ونجد الیوم ما یفوق 2014
للذكور حیث التنافس على أوجه في الدخول والدراسة بهذا التخصص،ونفس األمر بالنسبة
انتعشت %68سجلنا نسبة عالیة أیضا في الرغبة في مواصلة الدراسة بهذا التخصص بنسبة 

أماالهم في التوظیف في إحدى المؤسسات اإلعالمیة الخاصة،عكس السنوات الماضیة القریبة 
التي كانت مقلصة جدا في حدود التوظیف في القنوات الحكومیة، و یلي قائمة التخصصات في 

، وعرفت تفاوت خفیفا بین الجنسین %20.7رتبة الثانیة تخصص األدب العربي بنسبة الم
لصالح الذكور، وهذا نظرا لرغبة الذكور في خوض تجربة التعلیم،حیث تسمح لهم شهادة 
لیسانس بالتوظیف في المدارس االبتدائیة و المتوسطة، بینما تسمح لهم شهادة الماستر في 

بفروق واضحة %11.5خصص اللغة الفرنسیة في المرتبة الثالثة بنسبة التعلیم الثانوي،تلیها ت
، %15في النوع لصالح اإلناث حیث قدرت نسبة اإلناث في تخصص اللغة الفرنسیة ب 

مع بقاء أفضلیة اإلناث على %14.5وبنسبة أقل في تخصص اللغة االنجلیزیة بنسبة تقدر ب 
تخصصات العلمیة والتقنیة،حیث ال تمیل اإلناث الذكور،وهذا راجح لكون نفور الذكور إلى ال

إلى اختیار التخصصات التي تبدو لهم معقدة،خالفا للذكور الذي یتناسب هذا االختیار مع 
.طبیعة فرص العمل التي تتیحها لهم هذه التخصصات
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هذا وقد سجلنا وجود جمیع المستویات الدراسة في كلى الجامعتین،هذا نظرا للتقدم التي تعرفه
في توفر - وهران–و جامعة أحمد بن بلة -مستغانم–من جامعة عبد الحمید بن بادیس كال

كل التخصصات ،مما یضمن لهم تكوینا نوعیا حیث تتوفر الجامعتین على كل األطوار 
لیسانس،ماستر،ماجستیر، والدكتوراه، وتتوزع عینة الدراسة من حیث المتغیر الدراسي على نسبة 

في مرحلة ، وهذا لضخامة عدد الطلبة المسجلین%63اللیسانس بنسبة عالیة من طلبة 
اللیسانس في الجامعتین معا، حیث تعد السنة األولى جدع مشترك، ثم تتفرع منه تخصصات 

، وهذا لكون رغبة الكثیر منهم في %34.4مختلفة، تلیه نسبة طلبة الماستر بنسبة تقدر ب 
%1.9استهم على مستوى الماستر،ثم نسجل ما نسبته التوجه إلى عالم الشغل وعدم إكمال در 

وانخفاض هذه الفئة أمر طبیعي،فهذا -الدكتوراه–في عدد الطلبة المسجلین في الطور الثالث 
الطور لیس متاح لجمیع الطلبة حیث یتحتم علیهم إجراء مسابقة وطنیة من أجل التسجیل،كما 

تح هذه المسابقة سنویا،وهذا ما یفسر أن عدد المناصب المفتوحة محددة جدا، كما ال تف
انخفاض هذه الفئة، ونسجل أدنى نسبة على مستوى التخصصات الدراسیة طلبة الماجستیر 

ویفسر هذا التدني نظرا إلى بوادر تحول كل الجامعات الجزائریة %0.7بتكرارین اثنین بنسبة 
لیل انعدام المسابقات بد، وتالشي تدریجیا النظام الكالسیكي،)LMD( إلى العمل بنظام 

.الخاصة بالماجستیر عدا في جامعة الجزائر العاصمة وبمناصب قلیلة أیضا

تقابلها نسبة %66.3كما تتوزع أفراد عینة الدراسة على جامعتین اثنتین، جامعة مستغانم بنسبة 
لصالح جامعة أحمد بن بلة بوهران، ویرجع نسبة ارتفاع طلبة مستغانم إلى توفرها 33.7%

على التخصصات التي اختارها الباحث من هذه الجامعة، بینما وقع اختیارنا في جامعة وهران 
.على طلبة علوم اإلعالم واالتصال فقط، للتبریرات المنهجیة الموجودة في المعاینة

اد الشباب الجامعي عینة الدراسة حسب مكان اإلقامة، فهي موزعة على أما بالنسبة لتوزع أفر 
مستغانم،غلیزان،وهران،تیبازة، شلف،معسكر،الجلفة، المدیة، تیسمسیلت، فنالحظ : مناطق كثیرة

للعدید من الطلبة، كما نالحظ أیضا أن جل الطلبة ینحدرون من أن كال الجامعتین أصبحا قبلة 
ة لمدینتي مستغانم ووهران نظرا للتقارب الجغرافي بین الوالیات،فالحالة المناطق الغربیة المجاور 
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االقتصادیة للعدید من الطلبة ال تسمح لهم بالدراسة في جامعات تبعد بكثیر عن مقر 
.إقامتهم،فهذا یكلف الوالدین مصاریف كثیرة هم في غنًا عنها

ات عدة، وتركیزنا على هذه هذه هي إذن سمات عینة الدراسة التي ركزنا فیها على متغیر 
المتغیرات في الدراسة لیس اعتباطیا، وٕانما معرفة األثر الذي یفرزه استخدام موقع الفیس بوك 
على هویة الشباب الجامعي الثقافیة یتطلب تجزئة هذه المتغیرات إلى أبعاد ومؤشرات،فقد یكون 

على لغة الشباب الجامعي لهذه المتغیرات دورا بارزا في الكشف عن قدرة تأثیر الفیس بوك
من خالل التصفح الیومي للموقع، وسنكتفي في دراستنا هذه بالمتغیرات التي وشعائرهم الدینیة

تكون لها دالالت إحصائیة بارزة تساعدنا في عملیة تحلیل البیانات واإلجابة على فروض 
.الدارسة

الفیس بوك–اعي عادات و أنماط استخدام الشباب الجامعي لموقع التواصل االجتم-

یعتبر مدخل عادات و أنماط استخدام الشباب الجامعي لموقع الفیس بوك مهما في 
دراستنا،لعالقته المباشرة بمتغیر التأثیر على الهویة الثقافیة لعینة الدراسة،فمن الضروري التعرف 

تغرق في على درجة استخدام العینة للموقع، واألوقات المفضلة في االستخدام،والزمن المس
التصفح،فهي مهمة لتكشف عن مدى تعلق الشباب الجامعي بالموقع والتعرف على الخدمات 
التي یفضلها في الموقع، وتفضیالت الفترات التي یفضل اإلبحار فیها، وغیرها من عادات و 

.أنماط التصفح التي سنتعرف علیها في هذا المدخل
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شبكة االنترنیت وفق متغیر الجنس خبرة المبحوثین في استخدام یمثل 07:جدول رقم 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا10.747.82030.05

5أن أكثر من نصف عینة الدراسة أجابت على أقل من 07نالحظ من خالل الجدول رقم 
80،في حین أجاب )%53.70(بنسبة145سنوات في مدة استخدامها لالنترنیت بتكرار 

سنوات ،بینما جاءت النسبة 10إلى 5على المدة الممتدة ما بین ) %29.62(مبحوثا بنسبة 
، وبنسبة أقل لفائدة الفترة الممتدة )%9.62(مبحوثا بنسبة 26سنة بتكرار 15الثالثة ألكثر من 

مبحوثا،كما نالحظ أیضا من خالل 19بتكرار ) %7.03(سنة بنسبة 15إلى11ما بین 
5الجدول أعاله توافق بین الذكور واإلناث على مدة استخدام االنترنیت في الفترة أقل من 

إلناث ) %54.91(لصالح الذكور، و ) %51.54(سنوات،حیث جاءت النسب متكافئة
10إلى 5مرتبة الثانیة لصالح الفترة الممتدة ما بین العینة،مع بقاء نفس التكافؤ واالتفاق على ال

إلناث العینة،و بنسبة أكبر نسبیا لصالح الذكور قدرت ) %26.58(سنوات بنسبة 

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

5051.549554.9114553.70سنوات5أقل من 

3435.054626.588029.62سنوات 10إلى 5

66.18137.51197.03سنة 15إلى 11

77.211910.98269.62سنة 15أكثر من 

97100173100270100المجموع
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،ونفس األمر ینطبق مع الفئات األخرى مع تسجیل تفاوت بسیط جدا بین )%35.05(ب
.الجنسین

سائل االتصال األخرى، إذ أن أصبح من الواضح الیوم أن االنترنیت أصبحت تقف على هرم و 
البعد االتصالي لها یتوفر على خصائص متقدمة واستثنائیة في اختالفها وتمیزها عن باقي

الوسائل األخرى،وتكمن جاذبیتها في انتشارها الواسع،وكلفتها المنخفضة وٕامكانیة نشر 
رید المعلومات واسترجاعها بسهولة،إضافة إلى خدماتها الكثیرة لمستخدمیها كالب

االلكتروني،ومشاهدة الفضائیات واالستماع لإلذاعات والدخول إلى مواقع التواصل االجتماعي 
.المختلفة

ویتضح لنا من خالل الجدول السابق أن أغلبیة الطلبة لم یبدؤوا التعامل مع االنترنیت إال ألقل 
نظرا لحداثة الجامعيسنوات، ویمكن إرجاع هذا التأخر في استخدامها من قبل الشباب5من 

هذه الوسیلة، مقارنة مع وسائل أخرى كالتلفزیون أو اإلذاعة مثال،إضافة إلى أن أغلبیة الطلبة 
وبالتالي قد لم یتعاملوا مع الشبكة إال ،4هم من مستوى اللیسانس كما یوضح ذلك الجدول رقم 

عهم لالعتماد بعد حصولهم على شهادة البكالوریا ودخولهم في جو البحوث العلمیة الذي یدف
علیها لتحمیل مختلف الكتب والمقاالت ، كما قد یرجع هذا التأخر إلى الصعوبات التي یتلقاها 

، كشفت عن 3"بختي إبراهیم"الشباب الجامعي أثناء االستخدام،ففي دراسة أجراها الباحث 
الصفحات، صعوبات عدة یتلقاها المستخدمون من بینها االنقطاع أثناء االستخدام، بطئ ظهور 

بادیس " الباحثأیضا، وهو ما ذهب إلیهوصعوبة تصفح الویبصعوبة تصفح المواقع
في دراسة كشفت أن عدم التحكم في استخدام الكمبیوتر وبطئ االتصال باالنترنیت 4"لونیس

) %37.50(بنسبة من أكثر الصعوبات التي تواجه جمهور الطلبة الجامعیین أثناء االستخدام
مما عرقل التسریع بالتحاقهم في هذا العالم، في حین وجدت نفس ،لى التواليع) %31.25(و

الدراسة فروق واضحة بین الذكور واإلناث من حیث استخدام االنترنیت،حیث أن أغلبیة 
في حین ) سنوات8إلى 4(كانت بدایاتهم مع استخدام الشبكة العالمیة ما بین ) %50(الذكور

سنوات،4انت بدایتهم مع الشبكة من سنة إلى أقل من ك)%56.45(أن أغلبیة اإلناث
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أن أكبر نسبة سجلت من حیث استخدام 5في حین توصلت دراسة الباحث یاسین قرناني
قیدوم "كما توصلت دراسة الباحثة ،)%47.31(سنوات بنسبة3االنترنیت في فئة أكثر من 

من مفردات العینة بدءوا ) %75.50(إلى نسبة قریبة من هذه الدراسة حیث أن 6"حسیبة
كما قد یرجع الباحث هذا التأخر أیضا إلى التأخر یستعملون شبكة االنترنیت منذ سنتین فقط 

الذي عرفه المجتمع الجزائري في استخدام االنترنیت، حیث دخلت هذه الخدمة إلى  الجزائر في 
لمیة عن طریق مركز البحث للمعلومات الع1994بدایة التسعینیات فقط سنة 

في إطار التعاون مع الیونسكو بهدف إقامة الشبكة اإلفریقیة للمعلومات ،)Cerist(والتقنیة
)RINAF(7، 130ب 1996ولقد قدر عدد الهیئات المشتركة في االنترنیت سنة

، من القطاع الجامعي واالقتصادي والطبي 1999هیئة سنة 800هیئةـ،وارتفع العدد إلى 
ألخرى، وقد كان استخدام االنترنیت في بدایة األمر ضئیال،ثم عرف وغیرها من القطاعات ا

الذي یحدد شروط وكیفیة 259/98تطورا سریعا خصوصا بعد صدور المرسوم التنفیذي 
كما قد یرجع هذا التأخر أیضا إلى عدم انتشار االنترنیت في المؤسسات .8استغالل االنترنیت

مر علیها الطلبة الجامعیون على مستوى المتوسط مثال أو التعلیمیة أثناء المراحل المختلفة التي 
.حتى على مستوى الثانوي

أما الیوم فتشهد الجزائر وثبة نوعیة في استخدام االنترنیت وزیادة غیر مسبوقة في اإلقبال على 
ویرجع هذا االرتفاع إلى عدد الممولین بخدمات االنترنیت، حیث تعرف معظم الشبكة،

مؤسسات متعاملي الهاتف النقال منافسة شدیدة من أجل تزوید زبائنها بهذه الخدمة دون القیود 
فقط ملیوني ) Adsl(حیث تجاوز عدد مشتركي خدمة االنترنیت في الجزائر في نظامالزمكانیة، 

،بینما قدر عدد مستخدمي االنترنیت بصفة عامة حسب 20159ن مشترك في نهایة جوا
، 10ملیون مستخدم11، إلى 2013تصریح رسمي لوزیر البرید والتكنولوجیا األسبق في ماي 

والیوم اإلحصائیات مرشحة لالرتفاع أكثر خاصة في ظل إمكانیة الدخول إلى عالم االنترنیت 
.الثعبر الهاتف النقال بظهور خدمة الجیل الث

كما یتضح أن شبكة االنترنیت أصبحت تمثل أحد أهم أدوات البعد الثقافي والمعرفي لمختلف 
شرائح المجتمع والطلبة خصوصا ، بما تحمله هذه الفئة من عادات وقیم وأنماط سلوك وزخم 
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في المعلومات واألخبار في شتى المجاالت،حیث استطاعت هذه الشبكة أن تفرض نفسها 
جدید، یحمل في طیاته كافة ممیزات وسائل االتصال األخرى،إضافة إلى كوسیط اتصالي 

العدید من الممیزات التي تخص االنترنیت كوسیلة إعالمیة حدیثة خاصة صفة التفاعلیة وقدرة 
األفراد على التعلیق والتعبیر عن آرائهم بكل حریة،بل أتاحت لهم فرصة متمیزة في القیام بأدوار 

.القائم باالتصال

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 10.74(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²تطبیق كاوب
،وهذا یدل على أنه هناك فروق )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )7.82(

.طفیفة بین الذكور واإلناث في أقدمیة التعامل مع االنترنیت
.یمثل مكان دخول المبحوثین لشبكة االنترنیت وفق متغیر الجنس :08جدول رقم 

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

8567.4614372.9522870.80المنزل

1310.31115.61247.45مقهى االنترنیت

107.93052.55154.65العمل

1814.283718.875517.08الجامعة

126100196100322100المجموع
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أن جل الطلبة یدخلون إلى شبكة االنترنیت عبر : 08یتبین لنا من خالل الجدول رقم
تلیها الجامعة بنسبة ) %70.80(مبحوثا بنسبة تقدر ب228ذلك المنزل،حیث أجاب على 

مبحوثا،في حین جاءت المرتبة الثالثة لدخول االنترنیت من مقهى 55ممثلة في ) 17.08%(
مبحوثا، تلیها في المرتبة الرابعة واألخیرة بنسبة أقل تقدر ب 24ب) 7.45(االنترنیت ب

.مبحوثا فقط15في العمل ممثلة ب ) 4.65%(

كما تبین لنا أیضا أن هناك توافق بین النوع في مكان الدخول إلى شبكة االنترنیت،حیث یتفق 
بینما ترتفع النسبة قلیال لدى إناث ) %67.46(ذكور العینة على االستخدام في المنزل بنسبة 

كما یبقى نفس الخیار في المرتبة الثانیة بین مبحوثة،143ممثلة في ) %72.95(العینة 
ین في الدخول إلى الشبكة من الجامعة ودائما باختالف طفیف بین الذكور واإلناث،حیث الجنس

على التوالي،أما في المرتبة الثالثة یبقى نفس ) %14.28(و) %18.87(حیث جاءت النسبة 
االتفاق على مكان الدخول من مقهى االنترنیت لكن بزیادة نسبیة نوعا ما لصالح الذكور بنسبة 

لإلناث،هذا ویأتي خیار الدخول إلى عالم االنترنیت من ) 5.61(لها نسبة تقاب) 10.31%(
لصالح الذكور،وبنسبة أقل إلناث )%10.31(العمل في المرتبة الرابعة لكال الجنسین،بنسبة 

).%5.61(مبحوثة ممثلة بنسبة 11العینة ب 

عینة –الجامعیون ویمكن تفسیر ارتفاع استخدام االنترنیت من المنزل إلى كون معظم الطلبة
ال یبعدون كثیرا عن مقر سكناهم،وبالتالي فهم غیر مقیمین باألحیاء واإلقامات -الدراسة

الجامعیة،كما یمكن أن نفسر هذا االرتفاع إلى انتشار االنترنیت في الجزائر داخل البیوت،إذ 
حاجة الملحة أصبح وجود االنترنیت أكثر من ضروري ومثله مثل وجود جهاز التلفزیون،نظرا لل

لهذه الوسیلة في الحیاة الیومیة للشباب الجامعي خاصة واألسر الجزائریة بصفة عامة إن على 
،التسویق، التسلیة والترفیه ،أو الترابط االجتماعي مستوى األبحاث في مختلف العلوم،أو التجارة 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا12.087.82030.05
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العالیة، أو على وغیرها، فلم یعد وجود االنترنیت في البیوت مختصرا على الطبقة االقتصادیة
.نخبة معینة دون غیرها

هذا وقد شهدت اشتراكات االنترنیت في المنازل ارتفاعا محسوسا في السنوات األخیرة،فحسب 
إحصائیات نشرتها إتصاالت الجزائر،فقد بلغ عدد المشتركین باالنترنیت ذات التدفق العالي 

، )هاتف+مودام+حاسوب( الرابطمن تكالیف اشتراك أجهزة بالرغم،3754.8411لجواب فقط 
أن النسبة الكبرى من المستخدمین تستخدم االنترنیت من 12"بختي إبراهیم" وقد أشارت دراسة 

إلى نسبة أكبر، 13"قیراطمحمد"و"عایشمحمد"وتوّصلت دراسة،)%30.99(البیوت بنسبة 
في المرتبة الثانیة من حیث مكان ثم جاءیستخدمون الشبكة في البیت%79إذ سّجلت نسبة 

الربط بشبكة االنترنیت من الجامعة لكن بنسبة محتشمة في فضاء یفترض أن یكون فیه التدفق 
المؤسسات الجامعیة لیست كلها مرتبطة بالشبكة، وٕان على أعلى مستوى، إال أن الظاهر أن

یث الحظ الباحث أن معظم وجدت فهي مقتصرة على إدارة الجامعات أو األساتذة دون الطلبة،ح
الكلیات واألقسام ال توفر خدمة الویفي للطلبة، وبالتالي ففتح المجال لدخول الشبكة من الجامعة 
ال یزال محتشما، ثم تأتي المقاهي االفتراضیة في المرتبة الثالثة من حیث الربط 

یوت الجزائریة قد قلل باالنترنیت،حیث أن توفر هذه الخدمة في الهواتف الذكیة وتوفرها داخل الب
فرص توجه الطلبة إلى مقاهي االنترنیت، إال في حاالت ناذرة كانقطاع الخدمة في المنزل، أو 

، وهذا ما یؤكده تقلص مقاهي االنترنیت في الجزائر، ویمكن تفسیر بیتأثناء وجودهم خارج ال
المجتمع الجزائري قلة نسبة اإلناث الذي یتوجهون إلى هذه المقاهي االفتراضیة بسبب طبیعة

المتحفظ،بینما قد تلجأ البعض منهن إلى التوجه إلى هذه المقاهي هروبا من الرقابة التي 
إلى نفس النتیجة حیث قدرت 14"نصر العیاضي" ، وقد توصلت دراسة الباحثتفرضها األسرة

ر، لصالح الذكو ) %40( ، مقابل )%4.46(نسبة اإلناث التي یتوجهن إلى مقهى االنترنیت ب
وهذا راجع طبعا إلى هیمنة العادات  والتقالید التي تمنع عن اإلناث الوجود في أماكن مختلطة 

170مع الذكور،بینما سجلنا نسبة ضئیلة في الدخول إلى االنترنیت من مكان العمل حیث أن 
لون فهم ال یزا-اللیسانس-مبحوثا من عینة الدراسة هم في المرحلة األولى من التعلیم الجامعي

یزاولون دراستهم من أجل الحصول على شهادة ومن ثم التوجه إلى عالم الشغل لبناء مستقبلهم 
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ومساعدة أسرهم، بینما قد نجد بعض من طلبة الدكتوراه أو الماستر الذین قد دخلوا عالم الشغل 
في بعض المؤسسات االقتصادیة أو التعلیمیة مما یجعلهم على ربط باالنترنیت بفضل مجانیة

الخدمة التي تقدمها لهم هذه المؤسسات من خالل تكفلها بتوفیر التجهیزات ودفع تكالیف 
.االشتراك

إلى نتائج مخالفة تماما لهذه الدراسة،حیث جاء 15"بورحلة سلیمان" وقد توصلت دراسة الباحث
الجامعة ثم ) 34.2(، یلیها البیت بنسبة)°%60.2(بنسبة" مقاهي االنترنیت"في المرتبة األولى

بورحلة " إلى نتائج مشابهة لدراسة الباحث16"حسیبة قیدوم "، وتوصلت دراسة )25.5(بنسبة
،حیث جاءت مقاهي االنترنیت في المرتبة األولى من حیث االستخدام بنسبة أقل "سلیمان

، فالجامعة )%17.62( ، ثم المنزل)%28.05(، یلیها مكان العمل بنسبة)44.60%(
)9.71%.(

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 12.08(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²كابتطبیق
،وهذا یدل على أنه هناك فروق )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )7.82(

.طفیفة بین الجنسین في مكان دخول المبحوثین إلى شبكة االنترنیت
یمثل الوسائط التي یستخدمھا المبحوثین في تصفح االنترنیت وفق متغیر : 09جدول رقم 

. الجنس

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

5842.649842.2415642.39الحاسوب

107.35177.32277.33اللوحة الرقمیة 

685011750.4318550.27الهاتف الذكي 

136100232100368100المجموع
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یتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن أكثر من نصف العینة أجمعت على أن الوسیط 
مبحوثا بنسبة 185االنترنیت هو الهاتف الذكي بتكرار المستخدم في تصفح شبكة 

) %42.39(وبنسبة156،في حین جاء في المرتبة الثانیة الحاسوب بتكرار أقل )50.27%(
ممثلة في ) %7.33(في حین جاءت في المرتبة الثالثة اللوحات الرقمیة بإقبال ضعیف بنسبة 

.مبحوثا27

من حیث استخدام الهاتف الذكي في الدخول إلى إتفاقاوفي مقارنة سریعة بین الجنسین نجد 
لإلناث، ویبقى نفس التقارب في النسب ) %50.43(لذكور العینة،مقابل ) %50( الشبكة بنسبة

إلناث ) %42.24(للذكور،تقابلها نسبة ) %42.64(مع الوسیط الثاني الحاسوب بنسبة 
من اللوحات الرقمیة بین الجنسین العینة،في حین تساوت النسب في الدخول إلى االنترنیت 

.لإلناث) %7.32(للذكور مقابل ) %7.35(بنسبة

ویعتبر الهاتف المحمول من أهم األجهزة االلكترونیة التي انتشرت في األسواق منذ سنوات 
السویدیة أن صناعة " استكهولهم "قلیلة،وهذا ما أكد علیه المؤتمر الدولي الذي عقد بمدینة 

لة سوف تحتل المقدمة على جمیع الصناعات األخرى من خالل السنوات االتصاالت المحمو 
،مما تمكن اإلنسان من الحصول المقبلة،وأن المستقبل كله لالتصاالت الالسلكیة ولیس الثابتة

على جمیع خدمات االتصاالت والمعلومات بجمیع أشكالها من صوت وصورة وفیدیو ونصوص 
لمؤسسة 2001تشغیل الهاتف الخلوي في الجزائر سنة وقد تم منح أول ترخیص ل"، 17مكتوبة

،بعدها تم إطالق العنان للمؤسسة "جیزي"أوراسكوم تیلیكوم المصریة تحت العالمة التجاریة

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا20.2809.95020.05
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تم منح " موبیلیس" العمومیة اتصاالت الجزائر بفرعها لالتصاالت الجوالة تحت العالمة التجاریة
18".نجمة" تحت العالمة التجاریة2003ترخیص للمؤسسة الوطنیة الكویتیة سنة 

من الواضح أن الهاتف النقال قد غزا المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات العربیة 
والغربیة،وأضحى أداة تكنولوجیة ضروریة ال یمكن ألي فرد االستغناء عنها،وقد ارتبط استخدامه 

وفره هذا الجهاز للشباب شيءارتباطا شدیدا بالشباب،وصار الرفیق الدائم لهم، ولعل أكبر 
االستقاللیة الذاتیة وهویته الشخصیة بعیدا عن رقابة األسرة، ویبدو أن الهاتف النقال هو األداة 
االتصالیة المناسبة لترویج هذه االستقاللیة المتعلق بالهویة،ألنه یسمح بالنفاذ إلى العالقات 

لذي یبقى جهازا جماعیا،وبهذا المعنى االجتماعیة الشخصیة دون المرور على الهاتف الثابت ا
.فإنه یندمج في العادات المكونة للهویة

ویمیل الشباب الجامعي إلى تصفح االنترنیت من الهاتف الذكي نظرا لسهولة حمل هذا 
، والبقاء على اتصال من أي مكان في البیت أو في الجامعة أو )تكنولوجیا فائقة الحمل(الجهاز

ى إلى كون الجهاز شخصي فهو یضمن عدم مرور أفراد األسرة إلإضافة في مكان العمل،
التي زارها،إضافة إلى الخدمات التي یقدمها الهاتف الذكي من الجهاز، ومراقبة أرشیف المواقع

خالل تطبیقاته الكثیرة المتواجدة فیه،هذا ما جعل عدد مشتركي الهاتف الذكي في ارتفاع 
لطة الضبط للبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة في رئیس س" محمد توفیق"مستمر،حیث أكد 

ملیون زبون 45.489أن عدد المشتركین في الهاتف المحمول في الجزائر بلغ " تصریح رسمي
في حصیلة ضمت 2014نوفمبر 30ملیون في الجیل الثالث إلى غایة 8.231منهم 

.19المتعاملین الثالثة للهاتف النقال في الجزائر

كبیرا من حیث الدخول إلى شبكة االنترنیت من الحاسوب،ویأتي هذا ا أیضا إقبالكما الحظن
اإلقبال من كون أن معظم الحواسیب هي شخصیة ومتنقلة أیضا حیث یسهل حملها من قبل 
الشباب الجامعي إلى الجامعات أو أماكن أخرى حیث یوجد ربط باالنترنیت،كما ال تكاد تخلو 

هذا الجهاز،بل قد نجد في البیت الواحد حاسوبین أو أكثر،نظرا البیوت الجزائریة من توفر
الحتواء بعض األسر على أكثر من فرد یستخدم الشبكة،وبالتالي تسعى ألن یكون لكل شخص 
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حاسوبه الشخصي،بینما قد تكتفي بعض األسر لقلة اإلمكانیات بحاسوب واحد فقط، مع وجود 
.الجهاز من قبل أفراد األسرةجدول زمني متفق علیه من حیث التناوب على

في حین سجلنا إقباال محتشم من عینة الدراسة على الدخول من الشبكة بواسطة اللوحات 
الرقمیة،ویمكن تفسیر هذا اإلقبال الضعیف إلى عدم وجود أهمیة كبرى لهذه اللوحات مقارنة 
بالحاسوب أو الهاتف الذكي، كما أن لهذه اللوحات نفس الخصائص والممیزات الموجودة 

التطبیقات التي قد نجدها في الهاتف یمكن أن نجدها في بالهاتف الذكي ونفس
غنى عنها في ظل وجود اللوحات،وبالتالي فإن أغلبیة أفراد العینة من الشباب الجامعي هم في 

هذه البدائل،وقد أشارت دراسة حنان بنت شعشوع أن معظم المبحوثین یستخدمن الكمبیوتر 
، بینما یستخدمن ما نسبته ) %46.70(نسبتهالشخصي والهاتف النقال لدخول االنترنیت ما

20.منهن الهاتف النقال في الدخول إلى الشبكة) 30.70(

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 20.28(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²و بتطبیق كا
،وهذا یدل على أنه هناك فروق )0.05(، عند مستوى الداللة 02،تحت درجة حریة )09.95(

.سین في استخدام الوسیط الذي من خالله یتم الدخول إلى شبكة االنترنیتنسبیة بین الجن
- الفیس بوك–یمثل مدة استخدام المبحوثین لموقع التواصل االجتماعي : 10جدول رقم 

معدل استخدام عینة الدراسة لموقع التواصل االجتماعي الفیس 10یمثل الجدول رقم 
بوك،فیتبین لنا أن هناك تقارب في النسب مع وجود تفاوت بسیط بین كل فئة،حیث جاءت 

، في حین )%36.29( مبحوثا بنسبة98سنوات بتكرار 4في فئة أكثر من النسبة األولى 

النسبة المئویة التكرار الفئات

28.51 77 منذ أقل من سنة 

35.18 95 سنوات4من سنة إلى 

36.29 98 سنوات4أكثر من 

100 270 المجموع
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، بینما أجاب )%35.18(سنوات بنسبة4مبحوثا إلى استخدام الموقع منذ سنة إلى 95ذهب 
).%28.51(مبحوثا على فئة أقل من سنة بنسبة 77

سنوات، 4ویمكن تفسیر ارتفاع عدد المبحوثین الذین یستخدمون موقع الفیس بوك ألكثر من 
إمكان أي شخص أن یفعل ما نظرا لكون أن موقع الفیس بوك أصبح قاعدة تكنولوجیة سهلة ب

" مارك زوكربیرج"یشاء بواسطتها، كما أن هذا الموقع یمكن الدخول إلیه مجانا،ویعتبر موقع 
اآلن من أكبر وأشهر المواقع العالمیة المتخصصة في العالقات االجتماعیة والتعارف وبناء 

بین األصدقاء الصداقات ،كما یتمیز الموقع بتوفیر منصة تقوم على التفاعل والتشارك 
واألعضاء،إضافة إلى استحواذه على العدید من الخدمات كالدردشة والتعلیقات واأللعاب 
وتشكیل مجموعات ذات االهتمام المشترك وغیرها من الخدمات التي یقدمها الموقع، إضافة إلى 

ة تكوین باألصدقاء القدامى والبقاء على اتصال دائم ومستمر معهم، مع إمكانیإمكانیة االلتقاء
عالقات في فترة قصیرة جدا، فالظاهر أن الموقع قد أحدث ثورة في االتصال لجمعه مالیین من 
المستخدمین یتبادلون كمیات هائلة من المعلومات،كما یمكن إرجاع استخدام الشباب الجامعي 

عمل للموقع منذ فترات طویلة نظرا للعزلة االجتماعیة التي یعیشها الشباب الجامعي،نتجت عن 
جمیع أفراد األسرة خارج البیت،دون أن یجد الشباب من یشاركهم اهتماماتهم، إضافة للمساحة 

حیث یعتبر الطلبة الجامعیون طبقة مثقفة والنخبة في الكبیرة التي یمنحها الموقع للشباب 
المجتمع،فهم یسعون دائما للتعبیر عن آرائهم بكل حریة دون رقابة، دون أن ننسى ما یضفیه 

ا الموقع في الجانب الترفیهي في نفوس الطلبة الحتوائه على مجموعة كبیرة من األلعاب، هذ
بعیدا عن روتین المحاضرات والتطبیقات،األمر الذي جعل موقع الفیس بوك یستهوي قطاعا 

،وجعل من الموقع محل تنافس مع مواقع البحث العمالقة كبیرا من شریحة الشباب الجامعي
عدد ممكن من مستخدمي االنترنیت في العالم بما في ذلك الشركة على استقطاب أكبر 

والجزائر كغیرها من البلدان سجل فیها استخدام الفیس بوك أرقاما ).Google"(قوقل"العالمیة
ملیون،أي ما یمثل 3.4قیاسیة،فعدد الجزائریین المسجلین في هذه الشبكة االجتماعیة بلغ 

ملیون نسمة،ما یصنف الجزائر في 35لوطني،مقابل مسجل عبر كامل التراب ا3.386.800
21.عبر الترتیب الدولي48المرتبة 
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بینما یمكن تفسیر تأخر بعض الطلبة في استخدام موقع الفیس بوك،نظرا لحداثة الموقع فبالرغم 
، كما یمكن إرجاعه إلى تأخر تعامل ،إال أن استخدامه كان محدودا2004من إنشاء الموقع في 

أن أغلبیة الطلبة لم یبدؤوا التعامل مع 07الطلبة مع االنترنیت،حیث كشف الجدول رقم 
إلقبال على استخدام الموقع بعد الشهرة التي اسنوات،و بعدها بدأ 5االنترنیت إال ألقل من 

ة مریم نریمان إلى نتائج مخالفة ،وقد توصلت دراسة الباحثحققها الموقع وتنوع أدواره وخدماته،
یستخدمون موقع الفیس بوك منذ ) %52.07(جزئیا لهذه الدراسة حیث سجلت دراستها نسبة 

منذ أكثر من ثالث سنوات،بینما یستخدمه ) %24.99(سنة إلى ثالث سنوات، بینما یستخدمه 
.منهم منذ أقل من سنة) 23.01%(

المبحوثین لصورتھم الحقیقیة في الفیس بوك وفق یمثل معدل استخدام : 11جدول رقم 
.متغیر الجنس 

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

5455.671810.407226.66نعم 

4344.3215589.5919873.33ال

97100173100270100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا65.1203.84020.05
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یتبین لنا من خالل الجدول أعاله أن أغلبیة أفراد العینة ال یمیلون إلى استخدام صورتهم 
بینما ) %73.33(بنسبة " ال"مبحوثا على اإلجابة ب198الحقیقیة في الموقع، حیث أجمع 

على أنهم یضعون صورتهم الحقیقیة في بروفایالتهم الشخصیة مبحوثا72أجاب 
).26.66(بنسبة

وفي مقارنة بین الجنسین في الجدول نمیز تفاوت واضح في النسب،حیث یمیل ذكور العینة إلى 
مبحوثا من 43یرفض مبحوثا،بینما54ممثلة في ) %55.67(وضع صورتهم الحقیقیة بنسبة

،بینما تختلف النسب )%44.32(قیقیة في الموقع بنسبة عینة الدراسة وضع صورتهم الح
وتتفاوت عند إناث العینة حیث أجمع أغلبهن عن عدم وضع صورتهم الحقیقیة في الموقع 

) %10.49(مبحوثة،بینما سجلنا ما نسبته 155ممثلة في ) 89.59(بنسبة عالیة قدرت ب
.وثة فقطمبح18ممن یوافقون على وضع صورهم في الفیس بوك ممثلة في 

تعتبر خاصیة الصور من أبرز الخصائص التي تمیز موقع الفیس بوك،حیث تتیح هذه 
الخاصیة للمشترك إمكانیة إعداد ألبوم للصور الخاصة به وٕامكانیة وضع صورتهم الشخصیة 
لمختلف محطاتهم الیومیة، كما یستعرض من خاللها صور أصدقائه المضافین إلیه،ومشاركتها 

الحظ من خالل تواجد الباحث في الموقع أصناف عدیدة في هذا الصدد،حیث عبر الموقع ،ون
یمیل البعض إلى وضع صورهم،بینما هناك من یضع صورة مستعارة،بینما نجد بعض 

ال یضعون طالباتالبروفایالت بدون صور، ونالحظ من خالل الجدول السابق أن جل ال
من القرصنة االلكترونیة،حیث قد تكون ، ویمكن إرجاع األسباب إلى تخوفهنالحقیقیةنصوره

صور العدید من الشباب الجامعي خاصة الطالبات عرضة لتالعبات البعض، فهناك من 
الشباب من وجد في الفیس بوك وغیره من المواقع االجتماعیة مكانا للتسلیة والعبث بفضل 

عواقب،مما قد یتسبب انعدام الرقابة والخصوصیة،مما جعل البعض یسيء االستخدام وال یهتم بال
.في الكثیر من األضرار المعنویة والنفسیة على الشباب

كما أن تواجد اإلناث عبر الموقع ال یعني وضع ثقتهن الكاملة في األعضاء واألصدقاء،فهم 
كما یمكن أن نفسر ذلك أیضا بتحفظ بعض حذرین في التعامل مع إدخال صورهن إلى الموقع،

الشخصیة في الموقع مناف هنیرون أن وضع صور نوالحیاء،فهالبنات والتزامهن بالحشمة
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سواء الوالد،أو من األخوة لألعراف والعادات ومبادئ األسرة كما قد نجد بعض أهل الطالبات
الحقیقیة خوفا من هنمن أصدقاء العینة،مما قد یجعل الطالبات یمتنعن من وضع صور 

.مشاهدتها

ي وضع صورتهم الحقیقیة،حیث یتمیز الذكور بهامش حریة بینما سجلنا أن الذكور أكثر نسبة ف
أوسع أثناء االستخدام، فهم غالبا ما یضعون صورهم الخاصة بنشاطاتهم الیومیة دون أن یجدوا 
حرجا في ذلك،حیث الحظنا أثناء تواجدنا بالموقع أن الذكور هم سباقین إلى نشر صورهم 

التعلیق كصیغة من صیغ التفاعلیة بغرض حصد أكبر قدر ممكن من خدمة اإلعجاب أو 
بینما یسعى البعض منهم إلى وضع صورته الحقیقیة لكي یتعرف علیه .المتواجدة في الموقع

بسهولة بعد مالحظتهم للصورة الشخصیة في ظل ) الخ..أصدقاء جدد،قدامي،أقارب ( اآلخرون
. وجود تشابه كبیر في أسماء الحسابات المتواجدة بالموقع

إلى نتائج مخالفة لهذه الدراسة،حیث 22دراسة عبد الصادق حسن عبد الصادقو قد توصلت 
ورتهم الحقیقیة في من الشباب الجامعي فضلوا وضع ص50.43سجلت هذه الدراسة ما نسبته 

منهم ترك المكان فارغا، وتتفق دراسة الباحث عبد الصادق ) %11.40(الموقع، بینما یفضل 
من الشباب الجامعي یضعون ) %55(حیث أشارت إلى أنClark-et al23مع نتائج دراسة 

منهم صور طبیعة وأخرى ) %54(صورهم الشخصیة بهم على موقع الفیس بوك، ویضم 
من العینة یفضلون ترك مكان الصورة ) %1(رومانسیة،بینما قد أفادت الدراسة أن ما نسبته

.التعریفیة خالیا

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 65.12(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²و بتطبیق كا
،وهذا یدل على أنه هناك فروق )0.05(، عند مستوى الداللة 02،تحت درجة حریة )03.84(

واضحة بین الجنسین في استخدامهم لصورتهم الحقیقیة في موقع التواصل االجتماعي الفیس 
.بوك
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لصورتھم الحقیقیة في الفیس بوك وفق یمثل معدل استخدام المبحوثین : 12جدول رقم 
.متغیر التخصص الدراسي

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن هناك اتفاق شبه كلي بین كل التخصصات على عدم 
استخدام موقع الفیس بوك، حیث جاء الرفض استخدامهم لصورتهم الحقیقیة أثناء 

مبحوثا من كل التخصصات الموجودة 72مبحوثا،بینما یقبل 198بتكرار ) %73.33(بنسبة
).26.66(في عینة الدراسة بوضع صورتهم الحقیقیة فیما نسبته

وفي قراءة سریعة بین التخصصات نجد أعلى نسبة مسجلة من حیث طلبة األدب العربي في 
)%12.5(مبحوثین بنعم بنسبة7،بینما أجاب )%87.5(صورتهم الحقیقیة بنسبةعدم وضع 

" ال"ب) %79.31(یلیهم طلبة اللغة االنجلیزیة في المرتبة الثانیة  حیث أجابت ما نسبته
اللغة االنجلیزیة،حیث ،ثم طلبة اللغة الفرنسیة وبنسبة تقل عن طلبة"نعم"ب) 20.68(یقابلها

، ویأتي "نعم"من عینة الدراسة أجابت ب) %22.58(مقابل " ال"ب) %77.41(أجاب ما نسبته

تخصصال

الفئات

المجموع الكلي عربیةإنجلیزیةفرنسیةإعالم

%ت%ت%ت%ت%ت

5233.76722.58620.68712.57226.66نعم 

10266.232477.412379.314987.519873.33ال

154100311002910056100270100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا10.5103.84020.05
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،مقابل " ال"أجابوا ب) %66.23(طلبة علوم اإلعالم واالتصال في المرتبة الرابعة بنسبة 
".نعم"أجابوا ب) 33.76%(

فنالحظ أن طلبة األدب العربي ،األكثر حرصا على عدم وضع صورتهم الحقیقیة،یلیهم طلبة 
یة ثم الفرنسیة،فطلبة علوم اإلعالم واالتصال،دون أن نسجل فروق واضحة في اللغة االنجلیز 

معیار تأثیر التخصص الدراسي للشباب الجامعي في وضعهم لصورهم الشخصیة في الموقع 
.من عدمها

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 10.51(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²و بتطبیق كا
،وهذا یدل على أنه هناك فروق )0.05(د مستوى الداللة ، عن02،تحت درجة حریة )03.84(

واضحة بین التخصصات الدراسیة في استخدامهم لصورتهم الحقیقیة في موقع التواصل 
.االجتماعي الفیس بوك

یمثل ھویة تصفح المبحوثین أثناء استخدامھم لموقع الفیس بوك وفق متغیر : 13جدول رقم 
.الجنس

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

8688.6512572.2521178.14شخصیة حقیقیة

1111.344827.745921.85شخصیة مستعارة

97100173100270100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا09.7903.84020.05
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،أن جل أفراد العینة تستخدم أثناء إبحارها في موقع 13یتضح لنا من خالل الجدول رقم 
،في ) %78.14(مبحوثا،بنسبة قدرت ب211التواصل االجتماعي شخصیتها الحقیقیة بتكرار 

).%21.85(مبحوثا إلى استخدام شخصیة مستعارة أثناء تصفح الموقع بنسبة 59حین ذهب 

مقارنة بین الجنسین نجد أن الذكور هم أكثر استخداما لشخصیتهم الحقیقیة وفي 
مبحوثا من الذكور 11،بینما نسجل )%72.25(تقابلها عند اإلناث ما نسبته) %88.65(بنسبة

مبحوثة بنسبة 48عند اإلناث تقابلها) %11.34(یبحر في الموقع بشخصیة مستعارة بنسبة 
)27.74%.(

بصفة عامة الفضاء الذي یوفر إمكانیة تقمص شخصیات وتبني هویات وتعتبر االنترنیت 
أن یتمثل كیفما یشاء،وكیفما توفر له التقنیة المستخدمة من إمكانیات فالفرد قادر"متعددة، 

حیث وٕان تبین لمعظم 24"التمثل،فقد یغیر ویكیف بیاناته الشخصیة ویزیفها على كل المستویات
ك عادي بالنسبة لهم،ألن معظمهم یفعل یستخدم هویة مستعارة،فإن ذلالفایسبوكیون أن أحدهم 

نفس الشيء،بفعل انعدام اإللزام وغیاب الرقابة االجتماعیة التي تجبرهم على تقدیم بیاناتهم 
.الحقیقیة

ویمكن إرجاع إبحار الشباب الجامعي عینة الدراسة بهویة حقیقیة لكونهم یرغبون في إقامة 
ار الدراسة،سواء مع بعضهم البعض أو مع األساتذة الذین یبقون على عالقات جدیة في إط

اتصال افتراضي معهم خارج ساعات الدراسة، كما أن الطلبة الجامعیون هم من المستویات 
التعلیمیة العالیة فهم أكثر جدیة،ویعالجون مواضیع ذات قیمة حیث یكون استخدامهم ألغراض 

التي یمكن أن یكون استخدامها للفیس بوك هو من باب رىتثقیفیة وتعلیمیة،عكس الفئات األخ
التسلیة والترفیه،مما قد یجعلهم یستخدمون هویة مستعارة، كما یفضل الطلبة استخدام هویتهم 

وحتى یحظوا بثقة المتفاعلین الحقیقیة لسهولة التعرف علیهم من قبل زمالء الدراسة واألساتذة،
صلوا آراءهم عن ما یحدث في الساحة السیاسیة كما یسعى معظم الطلبة أن یو معهم، 

واالقتصادیة واإلعالمیة وغیرها من األحداث والقضایا،ویتناقشون و یحللون األوضاع ویعطون 
.وجهة نظرهم اتجاه ما یحدث،فهم ال یكتفون بالمشاهدة فقط
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كما یحلو فهم یمیلون إلى تغییر هویاتهمأما بالنسبة للطلبة الذین یستخدمون شخصیة مستعارة
لهم،ویقومون بلعب أدوار مختلفة،وتقمص شخصیات عدیدة،كما یمكن تفسیر ذلك إلى خشیتهم 

وانتهاك خصوصیتهم، والخوف من الوقوع ضحیة من أن تستغل معلوماتهم ألغراض معینة
للقرصنة االلكترونیة واالختراق واالحتیال،كما قد یدخل بعض الطلبة خاصة اإلناث منهم 

رة بهدف التعرف على انطباعات الناس وآرائهم حولهم، كما أن بعض بشخصیة مستعا
الجماعات في موقع الفیس بوك تفرض نمط معین من الدردشة والحوار،قد ال تتوافق والشخصیة 
الحقیقیة للطالب،فخوفا على سمعتهم یلجئون إلى استعمال شخصیة مستعارة لكي یستطیع 

،كما یمیل البعض إلى استخدام شخصیة مستعارة االندماج مع خصائص هذه المجموعة بسهولة
بهدف إقامة عالقات عاطفیة مع الطرف اآلخر مما یفرض علیه انتحال وتقمص شخصیة 

.،كما سنكشف عن أسباب أخرى في الجدول الالحقأخرى غیر شخصیته

عبد وفي مقارنة هذه الدراسة مع الدراسات السابقة نجد أن هذه الدراسة اتفقت ودراسة الباحث 
،حیث أن أكثر من نصف العینة تفضل االشتراك باسمها الحقیقي 25الصادق حسن

یستخدمون اسما مستعارا عند تواصلهم مع اآلخرین، كما ) %44.90(مقابل ) %55.10(بنسبة
،حیث كشفت دراسة هذه األخیرة إلى أن 26تتفق هذه الدراسة ودراسة الباحثة مریم نریمان 

لون إلى موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك بشخصیة حقیقیة أغلبیة أفراد العینة یدخ
منهم باسم مستعار، كما لم تختلف هذه الدراسة ) %33.96(،في حین یدخل )%66.03(بنسبة

المتعلقة بمنتدیات الدردشة،حیث توصلت دراسته إلى 27مع نتائج دراسة الباحث إبراهیم بعزیز
) %36(مقابل ) %62(الدردشة باسمهم الحقیقي بنسبةأن أغلبیة المبحوثین یدخلون إلى مواقع 

.منهم یستخدمون شخصیة مستعارة

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 09.79(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²و بتطبیق كا
،وهذا یدل على أنه هناك فروق )0.05(، عند مستوى الداللة 02،تحت درجة حریة )03.84(

.عینة الدراسة لموقع التواصل االجتماعي الفیس بوكواضحة بین الجنسین في هویة تصفح
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یمثل أسباب اإلبحار في الموقع بشخصیة غیر حقیقیة وفق متغیر الجنس : 14جدول رقم 

تبریرات استخدام بعض من الشباب الجامعي عینة الدراسة لشخصیة 14یمثل الجدول رقم 
37مستعارة أثناء تواجدهم في موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك،فنالحظ خالل الجدول أن 

19،بینما برر )%60.65(مبحوثا منهم برروا برغبتهم في عدم معرفة اآلخرین لهم بنسبة 
،في حین )%31.14(قیقیة للشعور بحریة أكثر بنسبةمبحوثا إبحارهم في الموقع بهویة غیر ح

).%6.55(مبحوثین للتمویه بنسبة ضعیفة قدرت ب4أجاب 

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

433.331530.611931.14للشعور بحریة أكثر

18.3336.1246.55للتمویه 

758.333061.223760.65ال یعرفك اآلخرین  

0000012.04011.36أخرى 

121004910061100المجموع
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عند " ال یعرفك اآلخرون"وفي قراءة جدولیة مقارنة بین الجنسین،نسجل أكبر نسبة في مبرر
،بینما تسعى )%58.33(تقابلها نسبة أقل عند ذكور العینة بنسبة) %61.22(اإلناث بنسبة 

) %33.33(تقابلها نسبة) %30.61(اإلناث للشعور بحریة أكثر أثناء االستخدام للموقع بنسبة
عند اإلناث " للتمویه"عند ذكور العینة،ونجد في ذیل ترتیب التبریرات التي قدمها الطلبة 

).%8.33(سجلنا عند الذكور نسبة،بینما )%6.12(بنسبة

وبالتالي نجد أن بعض أفراد العینة یرغب في التجول بكل حریة حتى ال یتعرف علیه اآلخرون، 
أو یتعرض ألي إزعاج من طرف معارفه،و تمیل اإلناث إلى هذا التبریر نظرا لتخوفهن من 

القرصنة،العبث بصورهن واستغاللها في أمور ( التصرفات الكثیرة  المسیئة التي ذكرناها سابقا
،وبالرغم من موقع الفیس بوك مقارنة مع المواقع األخرى یتمیز بهامش حریة ...)قیةغیر أخال

مقیدة نوعا ما،حیث یبحثون إلى حریة أوسع في ظل أوسع إال أن هذه الحریة یشعر اإلناث أنها 
.المضایقات التي قد یتعرضون لها من قبل الذكور أو أقربائهن في الموقع

ربع تكرارات فقط،حیث ال یعتبر التمویه من سلوكیات الطلبة،كما بینما یأتي تبریر التمویه بأ
سجلنا في فئة أسباب أخرى سبب وحید فقط من طرف اإلناث وهو عدم رغبتهم في التواصل 
مع اآلخرین، فتمیل البعض منهن إلى التواصل في إطار محدود مع أصدقائهن الحقیقیین، دون 

ت صداقة جدیدة،وقد توصلت دراسة الباحثة مریم أن یكون من اهتمامهن التعرف وبناء عالقا
أغلبهم ) %33.39(أسماء مستعارة یمثلونأن أفراد العینة الذین یستخدمون28نریمان

) %23.33(،تلیها نسبة )%57.77(یستخدمونها بهدف التصرف بكل حریة في الموقع بنسبة
شخصیتهم لتقمص شخصیة غیر ) %18.88(خوفا من أن یتعرف علیهم اآلخرون، و 

.الحقیقیة

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 18.31(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أنه هناك فروق )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )07.82(

نسبیة  بین الجنسین في أسباب إبحارهم بهویة غیر حقیقیة في موقع التواصل االجتماعي 
.الفیس بوك
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یمثل األوقات المفضلة لإلبحار في موقع الفیس بوك وفق متغیر الجنس : 15جدول رقم 

تقارب في النسب بین األوقات المفضلة لدخول الشباب15یتبین لنا من خالل الجدول رقم 
اختاروا الفترة ) %40.38(الجامعي عینة الدراسة إلى موقع الفیس بوك، حیث سجلنا ما نسبته 

مبحوثا، وبنسبة متقاربة جدا مع من فضلوا الفترة المسائیة حیث قدرت 166اللیلیة ممثلة في 
مبحوثا، ثم الحظنا تدني في نسبة دخول عینة الدراسة 165ممثلة في ) %40.14(النسبة ب
مبحوثا في الصبیحة 26مبحوثا، في حین یبحر 54ممثلة في ) %13.13(هیرة بنسبةوقت الظ

).%6.32(بنسبة

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

85.03187.14266.32صباحا

2616.352811.115413.13الظهیرة

5433.9611144.0416540.14مساءً 

7144.659537.6916640.38لیالً 
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كما نالحظ من خالل الجدول أعاله أن الفترة اللیلیة هي األكثر تفضیل لذكور العینة حیث 
عند إناث العینة، بینما تعد ) %37.69(عند الذكور،تقابلها نسبة) %44.65(سجلنا نسبة

عند ) %33.96(تقابلها نسبة ) %44.04(األكثر دخول في الفترة المسائیة بنسبة اإلناث 
الذكور، كما نسجل أیضا إقبال ضعیف من الجنسین على الدخول إلى الموقع في الفترة 

.الصباحیة أو في الظهیرة

ویبدو هذا الترتیب منطقیا،حیث تعد الفترة المسائیة واللیلیة أكثر الفترات تناسبا وظروف 
الطلبة،حیث تعد هذین الفترتین مناسبتین للدخول وتصفح الموقع نظرا الحتوائهما على وقت 
فراغ،إضافة إلى أن االنترنیت تتیح للمستخدم فرصة اختیار األوقات المناسبة لالستخدام،عكس 
بقیة الوسائل اإلعالمیة، كما أن جل أفراد العینة یقضون أوقاتهم في الجامعة مع المحاضرات 

في الفترة الوقتیجدون متسع منفالطبیقات،وبالتالي یكون انشغالهم منصب على الدراسة،والت
هم یتصلون ببعضهم البعض مساء ولیال ألنه ال یمكن إیجاد بعض اللیلیة والمسائیة،كما أن

األصدقاء متصلین بالموقع في الفترات الصباحیة نظرا لتواجدهم بالجامعات،فهم ینتظرون فترة 
أن معظم الطلبة 08واللیل من أجل التواصل مع األصدقاء،كما بین الجدول رقم المساء 

یدخلون إلى شبكة االنترنیت من المنزل،وبالتالي امتالكهم لهذه الوسیلة في البیت تسهل علیهم 
استخدام الموقع في أي وقت دون جهود التنقل خارج البیت من أجل االتصال ، كما أن تكالیف 

بیقات وٕاجراء البحوث قد تجعلهم یسعون للحصول على متنفس،فیجد الشباب المحاضرات والتط
الجامعي هذا الفضاء االفتراضي للترفیه والتسلیة وتمضیة الوقت بعد الخروج من الجامعة، كما 

أن معظم الطلبة یدخلون إلى االنترنیت 09بینت هذه الدراسة أیضا من خالل الجدول رقم 
یسمح لهم بالدخول إلى موقع الفیس بوك وهم في فراش نومهم بكل باستخدام الهاتف الذكي ما 
.سهولة ویسر في االستخدام

وقد سجلنا إقباال ضعیفا للطلبة على الدخول إلى الموقع في فترتي الصباح والظهیرة ،وهذه 
،بینما یمكن نتیجة طبیعیة نظرا لكون تواجد معظم الطلبة في هذه الفترات في مقاعد الدراسة

بعض من یستخدمه في هذه الفترة نظرا لتواجد البعض منهم في أماكن العمل، أو وجود تفسیر 
أثناء تواجدهم في الجامعة فیفضلون فیها فترات راحة قصیرة تتخلل التطبیقات والمحاضرات
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الدخول إلى الفیس بوك لمعرفة الجدید وآخر الرسائل الموجهة إلیهم وغیرها من الخدمات التي 
.وقعیتمیز بها الم

وفي مقارنة بین الجنسین نجد أنه لیس هناك اختالفات كبیرة،حیث أن هناك إجماع على اختیار 
مع تسجیل اختالفات بسیطة،حیث یمكن تفسیر تفضیل الذكور ) مساًء ولیالً (الفترات المسائیة 

الموقع للفترة اللیلیة نظرا أن الذكور غالبا ما یقضون أوقاتهم خارج البیت مما یدفعهم إلى تصفح
خرى على الذكور حیث تستغل اإلناث أي في هذه الفترة، بینما تتفوق اإلناث في الفترات األ

.وقت من أوقات فراغهن للدخول إلى الشبكة

إلى نتائج مشابهة حیث تبین أن الفترة المسائیة هي 29وقد توصلت دراسة الباحث بادیس لونیس
ثم الفترة الصباحیة بنسبة ) %34.28( الفترة اللیلیةتلیها ) %40(األكثر جذبا للطلبة بنسبة

حیث توصلت 30، واختلفت هذه الدراسة جزئیا ونتائج دراسة الباحثة مریم نریمان ) 21.90%(
في حین )  %61.50(إلى أن أغلبیة أفراد العینة یفضلون استخدام الفیس بوك لیال بنسبة 

في الهزیع ) %6.03(فضل استخدامه صباحا،وی) %13(منهم مساًء، و) %18.49(یستخدمه 
).بعد منتصف اللیل(

إلى أن أهم فترات استخدام الشباب الجامعي لموقع 31في حین كشفت دراسة حسن عبد الصادق
ثم فترة ) %18.70(ثم الفترة الصباحیة بنسبة) %47.20(الفیس بوك هي الفترة المسائیة بنسبة 

).%9.70(الظهیرة بنسبة

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 35.43(المحسوبیة تساوي ²ن كانجد أ²و بتطبیق كا
،وهذا یدل على أنه هناك فروق )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )07.82(

.واضحة بین الجنسین في اختیار فترات إبحارهم في موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك
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یمثل الوقت الذي یستغرقھ المبحوثین  في استخدام موقع الفیس بوك وفق : 16جدول رقم 
.متغیر الجنس 

الجدول السابق أن أكثر من نصف العینة یبحرون في موقع التواصل یتضح لنا من خالل 
142ممثلة في ) %52.59(ساعات وذلك بنسبة 3االجتماعي الفیس بوك من ساعة إلى 

ساعات وذلك بنسبة 3مبحوثا یستخدمون الفیس بوك ألكثر من 93مبحوثا،في حین سجلنا 
) %12.96(بینما قدرت نسبة الطلبة الذین یتصفحون الموقع ألقل من ساعة ب) 34.44%(

.مبحوثا35ممثلة في 

من حیث النوع ال نجد اختالفات كبیرة بین الجنسین،حیث یتفقان معا على استخدام وفي مقارنة
ساعات،مع أغلبیة نسبیة جدا لإلناث حیث قدرت النسبة عند اإلناث 3الموقع من ساعة إلى 

ساعات مع تسجیل 3عند الذكور،تلیها فئة أكثر من ) %51.54(تقابلها نسبة ) %53.17(ب

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور
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1010.302514.453512.96أقل من ساعة
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، بینما قلت نسبتي )%32.96(تقابلها نسبة ) %38.14(لذكور بنسبةأولویة في النسبة عند ا
عند ) %14.45(الذین یستخدمون الفیس بوك ألقل من ساعة حیث سجلنا نسبةاإلناث والذكور

.عند ذكور العینة) 10.30(اإلناث تقابلها نسبة 

بوك نظرا ألن ویمكن تفسیر ارتفاع عدد ساعات إبحار المبحوثین من أفراد العینة لموقع الفیس
هذا الموقع یزخر بالعدید من الممیزات والخدمات التي تتالءم مع كافة المیوالت التي یبحث 
عنها الشباب الجامعي  من إرسال طلبات صداقة،و إمكانیة إضافة الصور ونشر اإلبداعات 

من الخدمات التي تلبي اهتمامات األدبیة والعلمیة والدعوة إلى العمل الخیري وغیرها 
الفیس –مختلفة،هذا ما یفسر االرتفاع الملحوظ الذي یشهده استخدام موقع التواصل االجتماعي 

في الجزائر،وما یمثله هذا الموقع من أهمیة بالغة في التواصل والتفاعل بین مختلف -بوك
في تقدیم وظائف األفراد وفي كافة أنحاء العالم،إضافة إلى قدرة موقع الفیس بوك الالمتناهیة

متنوعة تلبي كافة االحتیاجات و األغراض التي لم یسبق ألي وسیلة اتصالیة أخرى القدرة على 
تقدیمها،كما یضمن إقامة شبكات افتراضیة اجتماعیة تتیح لهم منصات إلكترونیة جاهزة لتمریر 

.رسائلهم بكل حریة

ر بالمتعة أثناء استخدامه للفیس كل هذه الممیزات التي عرضناها تجعل الشباب الجامعي یشع
بوك،وال یعیرون أهمیة كبیرة للوقت،مما قد یجعل الطلبة ال یتحكمون في وقتهم،مما قد ینجر 

من إهمال للكثیر من الواجبات الدراسیة أو ممارسة الریاضة وغیرها من علیه من آثار سلبیة 
لدینیة،وسنعود إلى تأكید هذه أو حتى تضییع فرائضهم ااألنشطة الیومیة التي قد یقومون بها،

التأثیرات أو نفیها في المحاور القادمة من الدراسة،كما یمكن أیضا تفسیر ارتفاع عدد ساعات 
انعدام فضاءات حقیقیة للتسلیة والترفیه،وعدم وجود وسائل أخرى من أجل االستخدام إلى

مامهم سوى مواقع التواصل في أوقات الفراغ،فال یجدون أالقضاء على الملل الذي یتملك الطلبة
االجتماعي مما قد یدفع بالعدید منهم إلى فخ اإلدمان والتسبب في القلق عند عدم استخدامه، 
بینما یمكن تفسیر إتجاه المبحوثین الذین یستخدمون الفیس بوك ألقل من سنة إلى تواجد 

لعدم امتالك البعض البعض منهم في اإلقامات الجامعیة التي ال توفر لهم خدمة االنترنیت،أو 
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منهم لخدمة االنترنیت داخل البیوت،فیكتفون فقط بالدخول لمدة قصیرة من مقاهي االنترنیت أو 
.أثناء تواجدهم بالجامعة أو بمكان العمل

وفي مقارنة بین الجنسین نجد إجماع بین ذكور وٕاناث العینة في اإلقبال على استخدام الموقع 
جود أغلبیة طفیفة إلناث العینة،ویمكن تفسیر هذه الزیادة إلى ساعات،مع و 3في فئة ساعة إلى 

أن اإلناث أقل خروج من البیت مما قد یجعلهم یرتادون الموقع بقوة،وبقى نفس التوافق في فئة 
.ساعات و أقل من ساعة3أكثر من 

لموقع إلى أن أغلب أفراد العینة یقضون في تصفحهم 32وقد توصلت دراسة الباحثة مریم نریمان
منهم ) %26.03(،في حین یقضي )%27.16(ساعات،وذلك بنسبة 3الفیس بوك أكثر من 

) %23.01(ساعات، ویستغرق 3من ساعتین إلى )%23.77(من ساعة إلى ساعتین،یلیهم
.أقل من ساعة

إلى نتائج مشابهة جزئیا،حیث كشفت أن أكثر 33بینما توصلت دراسة عبد الصادق حسن 
ساعات بنسبة 3ستخدمون موقع الفیس بوك من ساعتین ألقل من الشباب الجامعي ی

ومدة من ساعة ألقل من ساعتین ) %27.60(ساعات بنسبة3،یلیها مدة أكثر من )47%(
).%9.20(، وجاء في المرتبة األخیرة مدة أقل من ساعة بنسبة)%15.10(بنسبة

أن الشباب الجامعي یستخدمون موقع 34في حین كشفت دراسة الباحثة حنان بنت شعشوع
،یلي ذلك من ال یستخدمهن بشكل یومي )%34.70(الفیس بوك ألقل من ساعتین بنسبة

).%27.70(بنسبة

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 09.63(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
أنه هناك فروق ،وهذا یدل على )0.05(، عند مستوى الداللة 02،تحت درجة حریة )05.99(

نسبیة بین الجنسین في الوقت المستغرق أثناء إبحارهم في موقع التواصل االجتماعي الفیس 
.بوك
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یمثل نوع اللغة التي یستخدمھا المبحوثین في التفاعل عبر موقع الفیس بوك : 17جدول رقم 
.وفق متغیر الجنس

یستخدمون مزیج -عینة الدراسة-نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أغلبیة الطلبة الجامعیون
ممثلة في ) %57.30(من اللهجات المحلیة و العربیة الفصحى واللغات األجنبیة،وذلك بنسبة

، في )%22.80(مبحوثا إلى استخدام اللهجات الجزائریة بنسبة78یمیل مبحوثا، بینما 196
، یلي ذلك في )11.11(مبحوثا منهم اللغات األجنبیة أثناء تفاعلهم بنسبة38حین یستخدم 

مبحوثا 30ممثلة في ) %8.77(المرتبة األخیرة اللغة العربیة الفصحى بأدنى نسبة قدرت ب
.فقط

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

3526.314320.577822.80اللهجات الجزائریة

1511.27157.17308.77العربیة الفصحى

1813.53209.563811.11اللغات األجنبیة

6548.8713162.6719657.30مزیج 

133100209100342100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا30.4507.82040.05
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د أن اإلناث أكثر تفضیال الستعمال اللغة المختلطة،حیث قدرت وفي مقارنة بین الجنسین نج
،كما أن هذه اللغة هي أیضا في صدارة الترتیب عند الذكور )%62.67(نسبة إناث العینة ب

،بینما یمیل الذكور إلى استعمال اللهجات المحلیة أكثر من )%48.87(حیث قدرت النسبة ب
تقابلها عند اإلناث ) %26.31(بة الذكور باإلناث بفارق بسیط عن اإلناث،حیث جاءت نس

،وتبقى نفس األولویة الجزئیة في استعمال اللغات األجنبیة حیث سجلنا عند )%20.57(نسبة 
عند اإلناث، ونفس التمایز في استعمال اللغة ) %9.56(تقابلها نسبة ) %13.53(الذكور نسبة

.عند إناث العینة) %7.17(بة عند الذكور تقابلها نس) %11.27(العربیة،حیث سجلنا نسبة

لقد أصبحت اللغة أداة فاعلة بالنسبة للتواصل عبر وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئیة 
والتفاعلیة الحدیثة التي نتجت عن دخول ما یعرف بتقنیات المعلومات إلى المجال 

رونیة ومواقع اإلعالمي،فأصبحت واحدة من أهم أدوات التواصل من خالل المواقع االلكت
أن جل الطلبة نجد التواصل االجتماعي،والمالحظ من خالل ترجمة أرقام الجدول السابق 

یستعملون لغة مختلطة أثناء تفاعلهم في الموقع،ویمكن تفسیر استخدام هذا المزیج إلى تنوع 
تقي وتعدد أصدقاء عینة الدراسة،حیث أن الفیس بوك جعل من هذا العالم الكبیر قریة صغیرة تل

فیها كل اللغات والجنسیات واللهجات،حیث یتواصل الشباب الجامعي مع أصدقاء من مختلف 
ربوع الوطن المعروف بتعدد لهجاته، مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم،مما قد تجعله 

.یستخدم هذا المزیج حسب األشخاص الذین یتواصل معهم وانتماءاتهم الجغرافیة

وجدیر بالذكر أن اللهجة لیست انحراف عن لیة في المرتبة الثانیة،وجاء استخدام اللهجات المح
مقیاس اللغة،بل باألحرى هي جزء ال یتجزأ من الهویة الثقافیة للجماعات الناطقة بها،فقد یكون 
استعمال الطلبة للهجات مع بعض األصدقاء ذوي المستوى الثقافي المنخفض، كما یرجع 

وجاء استخدام اللغات وسهولة فهمها بین أبناء المنطقة الواحدة،استخدامها لسهولة التواصل بها 
األجنبیة في المرتبة الثالثة بنسب متدنیة و هذا ما یعكس  ضعف الطلبة في التحكم في اللغات 

أما بالنسبة للطلبة الذین األجنبیة، أو لكون الطرف اآلخر في الدردشة یتحدث باللغة العربیة،
ات األجنبیة لكي تتماشى مع الثقافة العالمیة السائدة كنوع من الثقافة یقبلون على استعمال اللغ

العالیة و إثبات الذات،حتى وٕان كانت هذه المواقع تتیح الحدیث والتعلیق علیها باللغة 
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،وتفخم الذات والعلو على اآلخر، بینما العربیة،إال أن الكتابات باللغة األجنبیة قد تشعرهم بالفخر
لغة العربیة األم الترتیب،وهذا منعرج خطیر حیث تعد اللغة العربیة إحدى تدیل استخدام ال

مقومات الهویة الثقافیة العربیة، وروح األمة الناطقة بها،وهویتها، ومكمن 
تاریخها،وحضارتها،وثقافتها، ومبدأ أساسي حاسم في الصراع أو الحوار بین البشر،واالنتصار 

، 35ریخ الغالب،وتمكنه من فرض نفسه سیدا في العالم إنما یمثل بدایة لتافي صراع اللغات
خاصة وأنه ال یخفى على أحد الیوم أن اللغة العربیة االن في عصر العولمة تواجه تحدیات 

:36كبیرة جدا نذكر على سبیل المثال ال الحصر

.التداول باللغة اإلنجلیزیة أو الفرنسیة في الحیاة الیومیة-

.التجاریة باللغة الفرنسیة أو االنجلیزیةكتابة الفتات المحالت -

.الفرنسیة أو اإلنجلیزیة كشرط أساسي في التوظیف:اشتراط إتقان إحدى اللغتین-

هذا على المستوى الشعبي، أما على المستوى الرسمي فنالحظ في الجزائر مثال أن جل 
المدارس التي یجب المراسالت بین المؤسسات صارت باللغة الفرنسیة بما في ذلك الجامعات و 

القوائم اإلسمیة للطلبة ال یكون :أن تكون سباقة إلى استخدام اللغة العربیة،حیث نجد أبسط مثال
.إال باللغة الفرنسیة

كما یمكن تفسیر تراجع استخدام اللغة العربیة إلى عدم توفر بعض الحواسیب والهواتف الذكیة 
علیهم استخدام اللهجات أو اللغات األجنبیة،فهل على لوحة مفاتیح باللغة العربیة، مما قد یحتم 

وفي هذا یعني أن اللغة العربیة ال ترقى لتكون لغة الحواسیب والهاتف الجوال واالنترنیت؟
مقارنة بین الجنسین نجد إجماع بین الجنسین على استعمال اللغة المختلطة حیث القت هذه 

ة، وبقي نفس الترتیب مع الفئات األخیرة الترتیب من طرف ذكور و إناث عینة الدراس
.األخرى،مع وجود اختالفات نسبیة من حیث النسب



.عادات وأنماط استخدام الشباب الجامعي للفیس بوك:الفصل الخامس 

231

وقد توصلت نتائج دراسة الباحث إبراهیم بعزیز إلى نتائج مختلفة تماما وهذه الدراسة،حیث أن 
،تلیها اللغة )%29.90(اللغة األكثر استخداما في الدردشة االلكترونیة هي اللغة العربیة بنسبة

، وفي األخیر یتم استعمال )%24.29(ثم اللغة الفرنسیة بنسبة) %24.67(االنجلیزیة بنسبة
).%21.02(اللغة العامیة بنسبة 

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 30.45(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
فروق ،وهذا یدل على أنه هناك )0.05(، عند مستوى الداللة 04،تحت درجة حریة )07.82(

واضحة بین الجنسین في اللغة المستخدمة أثناء إبحارهم في موقع التواصل االجتماعي الفیس 
.بوك

یمثل نوع اللغة التي یستخدمھا المبحوثین في التفاعل عبر موقع الفیس بوك : 18جدول رقم 
.وفق متغیر التخصص الدراسي

تخصصال

الفئات

المجموع الكلي عربیةإنجلیزیةفرنسیةإعالم

%ت%ت%ت%ت%ت

4724.10411.42922.518257822.80اللهجات الجزائریة

168.20004101013.88308.77العربیة الفصحى

2211.2838.57717.568.333811.11اللغات األجنبیة

11056.41288020503852.7719657.30مزیج 

195100351004010072100342100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا23.867.82020.05
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أن كل تخصصات عینة الدراسة تقبل على استخدام الفیس بوك 
خالل اللغة المختلطة، وسجلنا أعلى نسبة على مستوى طلبة اللغة الفرنسیة،وذلك من 
، یلیهم طلبة األدب العربي )%56.41(، ثم طلبة اإلعالم بنسبة)%80(بنسبة
).%50(، وأخیرا طلبة اللغة االنجلیزیة بنسبة)%52.77(بنسبة

یس بوك، وهي من الظواهر في موقع الف" العربیزي" وهذا ما یدل على انتشار ما یسمى بظاهرة
اللغویة الحدیثة التي انتشرت في اآلونة األخیرة بعد كثرة استخدام الهواتف الذكیة، ومهد لظهور 

.لغة شبابیة جدیدة حذر الكثیر من خطورتها على الهویة اللغویة

ویرجع علو النسبة عند طلبة األدب الفرنسي نظرا لتحكمهم في اللغتین الفرنسیة والعربیة، 
وبالتالي تعدد اللغات وتحكمهم من اللهجات المحلیة جعلهم یقبلون على استخدام اللغة 

هم األقرب للحدیث بعبارات المزیج،بینما جاءت النسبة عند طلبة األدب العربي صادمة لكون
فصیحة، وهم األولى بحكم التخصص طبعا في إعطاء الصورة الحقیقیة عن لغة الضاد، من 

صل بلغة القرءان، بینما قد نفسر علو النسبة لدى طلبة علوم اإلعالم خالل تمسكهم بالتوا
واالتصال لكونهم أكثر تواصال مع شباب من مختلف البلدان العربیة والغربیة، لذلك یضطرون 

.إلى استخدام كل ما بإمكانه تسهیل عملیة التواصل

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 23.86(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أنه هناك فروق )0.05(، عند مستوى الداللة 02،تحت درجة حریة )07.82(

واضحة بین التخصصات الدراسیة في اللغة المستخدمة أثناء إبحارهم في موقع التواصل 
.االجتماعي الفیس بوك
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.ق متغیر الجنس یمثل معاییر انتقاء المبحوثین لألصدقاء والدردشة معھم وف: 19جدول رقم

الجدول أعاله أن أهم معیار في اختیار عینة الدراسة ألصدقائهم ومن ثم تبین لنا من خالل 
،یلي ذلك عامل )%34.72(الدردشة معهم هو عامل الصداقة بالدرجة األولى،وذلك بنسبة 

مبحوثا إلى 66،بینما یمیل )%14.65(ثم المستوى الثقافي بنسبة) %20.76(القرابة بنسبة 
،یلي ذلك عامل الدین )%11.51(االهتمام المشترك،وذلك بنسبة اختیار األصدقاء بناء على 

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

4721.657220.2211920.76القرابة

6831.3313136.7919934.72الصداقة

125.52154.21274.71اللغة

167.37298.14457.85الدین

2812.903810.676611.51االهتمام المشترك

3114.285314.888414.65المستوى الثقافي

156.91185.05335.75عشوائیا

217100356100573100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال غیر08.6012.59040.05
إحصائیا
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، ویأتي )%5.75(مبحوثا أصدقائهم بطریقة عشوائیة بنسبة 33،بینما یختار )%7.85(بنسبة
).%4.74(مبحوثا بنسبة27عامل اللغة في ذیل الترتیب بتكرار 

األصدقاء بناء على عامل وفي مقارن بین الجنسین،نسجل أن اإلناث أكثر نسبیا في اختیار 
،بینما لم نسجل فروقات )%31.33(تقابلها عند الذكور نسبة) %36.79(الصداقة وذلك بنسبة

.كبیرة في المعاییر األخرى حیث جاءت النسب متقاربة جدا 

إن اختیار األصدقاء في الفیس بوك یحدد الهدف من االستخدام إن كان ترفیهیا أو معرفیا أو 
مات المشتركة،فیمكن تفسیر أولویة اختیار عامل الصداقة بناء على عدم رغبة تبادلیا لالهتما

الطلبة في إضافة أسماء ال یعرفونها قد یتسببون لهم في مشاكل هم في غنى عنها،فینفرون من 
ناث حیث الحظنا حرصهم من الحدیث مع أشخاص ال یعرفونهم في الواقع،خاصة من قبل اإل

صداقة على المعاییر األخرى، نظرا لتخوفهن من أن یقعوا ضحیة خالل ارتفاع نسبة معیار ال
لتالعبات مسیئة، أو للقرصنة االلكترونیة،كما یعود أیضا إلى درجة وعي الطالبات الجامعیات 
یعدم الدردشة مع أشخاص غرباء مجهولین، بینما یأتي عامل القرابة في الدرجة الثانیة حیث 

اتصال دائم ومستمر مع األهل واألقارب في الموقع خاصة تسعى عینة الدراسة ألن تبقى على 
الذین یبعدون علیهم مسافات كبیرة، لكن تبقى هذه العالقات افتراضیة حیث هذا االتصال 
افتراضي ،فهل یمكن أن تعوض هذه العالقات الحقیقیة الواقعیة؟ وأن یؤثر بشكل كبیر على 

ة والتي یرتبط أفراد المجتمع ببعضهم البعض؟ طبیعة العالقات السائدة التي كانت دائمة اللحم
یمكن اإلجابة عن هذا التساؤل في المحاور القادمة من الدراسة،بینما احتل عامل المستوى 
الثقافي الدرجة الثالثة،ویعود ذلك إلى رغبة الشباب الجامعي في التواصل مع شخصیات وأساتذة 

قاشات جدیة حول مختلف المواضیع من نفس المستوى الثقافي،إذ یحاولون إجراء وفتح ن
السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة واإلعالمیة، بغرض تبادل الرؤى واألفكار واكتساب معلومات 
ومعارف جدیدة، واحتل هذا العامل تقریبا نفس النسبة بین الذكور و اإلناث حیث قدرت النسب 

یحاولون أیضا إجراء عند الذكور،فهم)%14.28(عند اإلناث تقابلها نسبة) %14.88(ب 
نقاشات مع الجنس المعاكس،یلي ذلك عامل االهتمام المشترك خاصة بین التخصصات 
الدراسیة الذین تجمعهم أمور كثیرة مشتركة ،حیث یمیل طلبة علوم اإلعالم واالتصال مثال إلى 
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إضافة أصدقاء الذین یهتمون بالقضایا اإلعالمیة من صحفیین و إعالمیین في مختلف 
ؤسسات اإلعالمیة لتبادل وجهات النظر في القضایا اإلعالمیة،بینما قد یمیل طلبة األدب الم

العربي مثال إلى إضافة أدباء،مسرحیون وشعراء عبر الموقع ألن اهتماماتهم األدبیة مشتركة 
وهكذا، بینما احتل عامل الدین مراتب متأخرة،وهذا یدل على عدم أهمیة هذا المعیار في 

حتى لو كان الطرف اآلخر ال ینتمي إلى دین اإلسالم،فهم یحترمون حریة األدیان االنتقاء، ف
والمعتقد،وهم على درجة كبیرة من الوعي من استدراجهم نحو دیانات أخرى،وتأثرهم بالحمالت 
التي تشكك في اإلسالم أو تدعو للتنصیر عبر الموقع،یلي ذلك الطریقة العشوائیة في حیث ال 

مبحوثا فقط،ما یدل على أن انتقاء الطلبة ال یكون إال بمعاییر واضحة 33یمیل إلى ذلك إال
ویمكن أن یرجع ذلك إلى ومحددة سلفا، وجاء في المرتبة األخیرة عامل اللغة متذیال الترتیب،
،مما یجعلهم ال یعیرون 17ضعف التحكم في اللغات األجنبیة،كما وضح ذلك الجدول رقم 

.ثناء االختیارأهمیة كبیرة لعامل اللغة أ

إلى نتائج مشابهة جزئیا،حیث یختار ما 37هذا وقد توصلت دراسة الباحثة مریم نریمان
منهم أصدقاءهم بناء على عالقة القرابة والصداقة،في حین ) %38.68(نسبته
) %21.20(منهم أصدقاءهم حسب المستوى المعرفي والثقافي،مقابل) %31.23(یختار

عالقات صداقة بطریقة )%8.88(المشترك،في حین یقیم ما نسبته یجمعهم بأصدقائهم االهتمام
فقد كانت نتائجها مختلفة ونتائج 38عشوائیة دون أي معیار، أما دراسة الباحث إبراهیم بعزیز

یلیه معیار ) %29(هذه الدراسة،حیث احتل معیار المستوى الثقافي والعلمي الصدارة بنسبة
، وأخیرا )%16.33(،ثم معیار اللغة بنسبة)%19.59(بةثم البلد بنس) %25.37(الجنس بنسبة

).%9.40(معیار الدیانة بنسبة 

الجدولیة ²وهي أصغر من كا) 08.60(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أنه لیس هناك )0.05(، عند مستوى الداللة 04،تحت درجة حریة )12.59(

معاییر انتقاء عینة الدراسة ألصدقائهم في موقع التواصل فروق دالة إحصائیا بین الجنسین 
.االجتماعي الفیس بوك
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یمثل المواضیع التي یفضل المبحوثین نشرھا عبر موقع الفیس بوك وفق : 20جدول رقم 
.متغیر الجنس

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

5516.7610520.0716018.80اجتماعیة

103.04132.48232.70سیاسیة

7021.34244.589411.04ریاضیة

4413.4110720.4515117.74دینیة

051.52030.57080.94اقتصادیة

4212.809818.7314016.45ثقافیة

4914.937915.1012815.04نكت وقصص

4914.938816.8213716.09أخبار وأحداث

041.21061.14101.17أخرى 

328100523100851100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا64.9715.51040.05
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المواضیع التي تفضل أن المواضیع االجتماعیة هي أكثر 20یتبین لنا من خالل الجدول رقم 
160بتكرار ) %18.80(عینة الدراسة نشرها أثناء تواجدهم بموقع الفیس بوك،وذلك بنسبة

،ثم المواضیع الثقافیة )%17.74(مبحوثا بنسبة151مبحوثا،یلي ذلك المواضیع الدینیة بتكرار 
مفردة 137،في حین جاءت األخبار واألحداث في المرتبة الرابعة بتكرار )%16.45(بنسبة 
،تلیها في المرتبة الخامسة )%15.04(، یلي ذلك النكت والقصص بنسبة )%16.09(بنسبة

،ونسجل في المراتب األخیرة كل من المواضیع السیاسیة )%11.04(المواضیع الریاضیة بنسبة
ثم ) %1.17(بنسبة ) الطبخ والموضة، مواضیع الدراسة( ، ومواضیع أخرى)%2.70(بنسبة

).%0.94(االقتصادیة بنسبة المواضیع 

ثم المواضیع ) %20.45(هذا وسجلنا أعلى نسبة عند اإلناث في قائمة المواضیع الدینیة بنسبة
واألخبار واألحداث بنسبة ) %18.73(ثم الثقافیة بنسبة) %20.07(االجتماعیة بنسبة

ثم )%21.34(، بینما احتلت المواضیع الریاضیة الصدارة عند الذكور بنسبة )16.82%(
ثم النكت والقصص واألخبار واألحداث مناصفة ) %16.76(المواضیع االجتماعیة بنسبة

).%13.41(ثم المواضیع الدینیة بنسبة) %14.93(بنسبة

هذا ویتمیز موقع الفیس بوك بتعدد محتویاته وتنوعها،وهذا ما جعلته یستهوي قطاعا كبیرا من 
ارة ترتیب المواضیع الذي یهتم الطلبة الشباب،وقد جاءت المواضیع االجتماعیة في صد

بنشرها،حیث یعد الطلبة جزء ال یتجزء من المجتمع الذي یعیشون فیه،ویتأثرون بمختلف 
المواضیع االجتماعیة التي یصادفونها في الواقع،ویسعون إلى نقلها في هذا الفضاء 

ثناء تواجده الیومي السیبرناطیقي،بهدف إیصالها إلى جمهور الموقع، وهذا ما الحظه الباحث أ
في الفیس بوك، وهو كثرة المنشورات االجتماعیة من نقل المعاناة الیومیة والعدیدة للمواطنین من 
أزمة السكن، والعمل ، ونقص اإلمكانیات في العالج، وهم ال یكتفون بنقلها فقط بل یسعون إلى 

األعمال تقدیم ید المساعدة، من خالل إنشاء صفحات خاصة بهدف التحفیز على 
التطوعیة،وهناك العدید من الحاالت التي تم إنقاذها فقط من خالل شهرة إیصال صوتها عبر 
الموقع، والحظنا أن اإلناث أكثر نشرا للمواضیع االجتماعیة بحكم طبیعة جنسهن،حیث یعرفن 
بتعاطفهن وحساسیتهن المفرطة اتجاه المواضیع االجتماعیة،یلي ذلك میول الطلبة إلى نشر 
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مواضیع الدینیة وهذا ما یدل على توفر بعض من الشباب الجامعي الذین یحسنون استغالل ال
هذا الفضاء االتصالي لنشر الدعوة اإلسالمیة ونقل تعالیم الدین اإلسالمي وحقیقیة هذا الدین 

المحاوالت العدیدة و إلى اآلخر، في ظل الهجمات العدیدة والشرسة التي یتعرض لها اإلسالم 
اول تشویه صورة اإلسالم عبر الموقع،بل هناك من الشباب الجامعي من یكون سببا في التي تح

إقناع اآلخر بالتخلي عن دیانته والدخول في اإلسالم، ونالحظ من خالل الجدول أن المواضیع 
الدینیة جاءت في صدارة ترتیب المواضیع عند اإلناث مما یدل على الثقافة الدینیة الواسعة التي 

فیما تحظى المواضیع الثقافیة بأهمیة عند عینة الدراسة حیث حلت في المرتبة ها اإلناث،یتمتع ب
حیث أن الطلبة یقومون بانتقاء األصدقاء بناء 19الثالثة،وینعكس هذا من خالل الجدول رقم 

على المستوى الثقافي،مما یعكس رغبتهم في التثقیف واالهتمام بكل ما من شأنه أن یرفع 
قافي،ثم یلي ذلك األخبار واألحداث في المرتبة الرابعة،حیث أصبح الفیس بوك الیوم مستواهم الث

أحد أسرع الوسائل اإلعالمیة الناقلة للمعلومة واألخبار والمستجدات العالمیة، في ظل تبادل 
األدوار وتحول الجمیع إلى مواطنین صحفیین ینشرون المعلومة، ویواكبونها لحظة بلحظة 

،فلم یعد الشباب الیوم مجبرین على الذهاب إلى البیت من أجل تشغیل بالصوت والصورة
التلفزیون أو شراء صحیفة من أجل معرفة ما یحدث بل یكفي فقط أن یكون له حساب في 
الموقع لیدخل إلیه و یعلم كل صغیرة وكبیرة،وقد یحصل على السبق الصحفي والحصریة في 

عالمیة،بل قد یكون مصدرا لهذه الوسائل،یلي ذلك بعض األحیان قبل ما تلتقطها المؤسسات اإل
مفردة،ما یعكس رغبة 128النكت والقصص التي حصلت على نسبة متقدمة أیضا بتكرار 

الطلبة في التسلیة والترفیه،وقد الحظ الباحث مؤخرا ظهور مكثف لهذه النكت من خالل 
من الزعماء التاریخیین في المنشورات والتعلیقات أیضا قد ینسبونها في بعض األحیان لبعض 

مثال، إضافة إلى القصص الفكاهیة على شكل نصوص وصور بغرض خلق " هیتلر" العالم ك
جو من الترفیه،ثم المواضیع الریاضیة التي حصلت على نسبة البأس بها حیث أصبحت تحظى 

ب الوطني األخبار الریاضیة باهتمام البأس به في الجزائر،خاصة كرة القدم بعد مشاركة المنتخ
لكرة القدم في الدورتین األخیرتین في كأس العالم،وانتقال بعض الالعبین إلى كبار الدوریات 
جعلتهم محط اهتمام من قبل الشباب من أجل متابعة أخبارهم مع أندیتهم وجدیدهم عبر الموقع، 
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ئما ما وهذا شيء طبیعي حیث دااألولىواحتلت فئة المواضیع الریاضیة عند الذكور المرتبة 
وهذا ما تؤكده دراسة حسن عبد نجد أن الذكور یهتمون بالریاضة و أخبارها أكثر من اإلناث،

حیث توصلت أن أكثر المجموعات التي یشترك فیها الشباب الجامعي هي 39الصادق 
).%20.5(المجموعات الریاضیة وذلك بنسبة 

السیاسیة،حیث سجلنا نسب متدنیة،مما یدل بینما سجلنا في المراتب األخیرة كل من المواضیع 
على نفور الشباب الجامعي من معرفة األخبار السیاسیة أو نشرها ،مما یتوجب القیام بدراسات 
أكادیمیة تشخص لنا األسباب الحقیقیة لتهرب الطلبة من المواضیع السیاسیة بالرغم من وعي 

وف الشباب الجزائري عن الخوض في كما أن عز هذه الفئة وسمو طبقتها الثقافیة والعلمیة،
مواضیع السیاسة قد ال یعني أنه ینفر من هذا الجانب، وٕانما قد یكون هناك محیط سیاسي 

، ولكن بشكل یمكن أنیدفعه للتعاطي مع السیاسة لیس بالضرورة بسلبیةواجتماعي جدید

ذلك مواضیع أخرى یلي .یساھم في نقاش إیجابي یرى أنھ سیؤثر من خاللھ في اتجاه األمور
تمثلت في مواضیع الطبخ والموضة عند اإلناث فهم األكثر اهتماما بالحصول على آخر 

جدید الثیاب والموضة، في حین سجلنا عند الذكور مواضیع معرفةالوصفات والبقاء على
الدراسة حیث یقومون بنشر اإلعالنات الخاصة بالدراسة أو المحاضرات أو مواقع لها عالقة 

خصص الدراسي،في حین كشفت الدراسة أن المواضیع االقتصادیة تأتي ضمن آخر والت
اهتمامات الطلبة وقد یرجع هذا التأخیر لعدم وجود طلبة كلیة العلوم التجاریة،االقتصادیة وعلوم 

أن المدردشین یناقشون 40التسییر ضمن عینة الدراسة،وقد توصلت دراسة إبراهیم بعزیز
، وتأتي المواضیع )%37.29(وثقافي بالدرجة األولى بنسبة مواضیع ذات طابع علمي

، وتتم مناقشة المواضیع الدینیة بنسبة )%23.48(العاطفیة والحمیمیة في المرتبة الثانیة بنسبة 
ثم تلیها المواضیع السیاسیة بنسبة ) %11.40(ضیع الریاضیة بنسبة تلیها الموا) 17.40%(
)10.77%.(
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الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 64.97(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
فروق هناك،وهذا یدل على أن)0.05(، عند مستوى الداللة 04،تحت درجة حریة )15.51(

إحصائیا واضحة بین الجنسین في نوعیة المواضیع التي تنشرها عینة الدراسة أثناء تواجدهم في 
.موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك

.یمثل الخدمات المفضلة لدى المبحوثین أثناء استخدامھم لموقع الفیس بوك: 21جدول رقم 

یتبین لنا أن خدمة الدردشة هي أكثر خدمة یفضلها المبحوثین أثناء 21بفحص الجدول رقم 
، یلي ذلك خدمة )%27.81(مبحوثا، بنسبة190استخدامهم لموقع الفیس بوك وذلك بتكرار 

،ثم خدمة النشر بتكرار )%21.08(نسبته مفردة فیما 144التعلیقات في المرتبة الثانیة بتكرار 
120،بینما تأتي خدمة مشاركة الصور في المرتبة الرابعة بتكرار ) %18.30(بنسبة 125

مبحوثا بنسبة 55، ثم مشاركة الفیدیو في المرتبة الخامسة بتكرار )%17.56(مفردة بنسبة 

النسبة المئویة التكرار الفئات

18.30 125 النشر

17.56 120 مشاركة الصور

8.05 55 مشاركة الفیدیو 

27.81 190 الدردشة

21.08 144 التعلیقات

3.80 26 األلعاب

3.07 21 التطبیقات

0.29 02 أخرى

100 683 المجموع 
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یلي ) %3.80(ا،بنسبة مبحوث26، ثم خدمة األلعاب في المرتبة السادسة بتكرار )8.05%(
.وأخرى تحددت في خدمة التنبیهات الجدیدة لألخبار) %3.07(ذلك خدمة التطبیقات بنسبة 

المالحظ أن خدمة الدردشة جاءت في صدارة الخدمات التي یفضلها المبحوثین، والتي القت 
بین رواجا كبیرا لدى فئة الشباب الجامعي،وهي في موقع الفیس بوك نوعان،دردشة ثنائیة 

شخصین، كما أتاح الموقع أیضا إمكانیة إجراء دردشة جماعیة مع أكثر من شخص في نفس 
الوقت،ویمكن تفسیر تقدم هذه الخدمة إلى رغبة عینة الدراسة في خلق حوارات مع مختلف 
األصدقاء واألساتذة من مختلف الجامعات الوطنیة أو حتى خارج الوطن، كما یرغب أفراد 

وقد یكون ارتفاع .القات افتراضیة من أجل التعرف على اآلخرین عبر الموقعفي إقامة عالعینة
معدل الدردشة إلى عدم توفر بعض من أفراد العینة ممن یستمع إلى مشاكلهم واهتماماتهم،مما 
یجعلهم یلجئون إلى الموقع للبحث عن شریك، والدردشة معه في ظل تأزم العالقات االجتماعیة 

ي، كما أن طبیعة وسهولة االتصال مع اآلخرین عبر الشبكة دون وجود في زمن اإلعالم الرقم
الخجل خاصة عند اإلناث تجعلهم یستخدمون هذه الخدمة ،بعض العوائق االتصالیة كالخوف

دون مركب نقص،وتجعل من هذا الفضاء مجاال واسعا لتعبیر الشباب عن مكبوتاتهم التي ال 
.یستطیعون  التعبیر عنها في الواقع

یلي ذلك في المرتبة الثانیة خدمة التعلیقات،ویمكن إرجاع تفضیل أفراد العینة لهذه الخدمة 
كصیغة مهمة من صیغ التفاعلیة عبر الموقع،حیث تمكنهم هذه الخدمة من التعبیر عن 
المشاركات الیومیة التي یضعها أصدقاء العینة أو یصادفونها في الموقع، والمالحظ أن خدمة 

تطورت من إمكانیة التعلیق بالنصوص المكتوبة فقط،إلى إمكانیة استخدام الصور التعلیقات قد
.في التعلیق

یلي ذلك خدمة النشر في المرتبة الثالثة، حیث أصبح الفیس بوك أهم واجهة لما یسمى 
بصحافة المواطن في الجزائر في غیاب ثقافة التدوین، فأصبحت هذه الشبكة االجتماعیة فضاء 

سیط لنشر كل ما یدور حوله من أحداث محلیة ووطنیة على مدار الیوم،بلغة سهلة للمواطن الب
وبسیطة،حیث وفر الموقع للشباب الجامعي حیزا كبیرا للتعبیر عن مشاكلهم وآرائهم معتقداتهم، 
وترجمة مشاعرهم الغاضبة في بعض األحیان من سوء األحوال واألوضاع بمختلف مستویاتها 
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فعل قوي وملموس ومؤثر،استطاع أن یفرض إرادة الشباب وینفذها ویعمل واتجاهاتها، إلى رد 
بها المسؤولین على كافة المستویات واألصعدة،كما یسعى هؤالء الشباب من خالل منشوراتهم

وتوصلت دراسة الباحث یاسین ،إلى بناء رأي عام حول وجهات النظر التي یؤمنون بها
العّینة أجابت بنعم، أي أنها تقوم بالّنشر عبر مواقع أّن نسبة كبیرة من مفردات 41قرناني

، وتفّوقت اإلناث على الذكور، حیث 78.53عند اإلناثالتواصل االجتماعي، وبلغت النسبة
أما نسبة من أجابوا بعدم الّنشر على مواقع .عند الذكور%33.90، و%44.63نسبة سجل

التواصل االجتماعي، 
بنسبة البأس بها،حیث یسمح الموقع بتحمیل صور أفراد العینة  یلي ذلك خدمة مشاركة الصور

التي یسعون لعرضها لألصدقاء بغرض مشاركتهم تفاصیل حیاتهم الیومیة،عن األماكن التي 
یزورونها، ونشاطاتهم التي یقومون بها في الجامعة، والتي یسعون من خالل نشرها إلى 

صور من االنترنیت والتي یختارها الطلبة الحصول على تغطیة إعالمیة واسعة، أو مشاركة
بعنایة لتكون معبرة عن أحوالهم وظروفهم النفسیة،هذا وقد طور الموقع أیضا هذه الخدمة،حیث 

بكسل،أما اآلن أصبح 720كان في السابق الحد األقصى لعرض الصور في الفیس بوك هو 
بدون أي محتوى عرض الصور یتم في صفحة منفصلة عن المحتوى،ویتم عرض الصورة 

.بكسل960إضافي بجانبها مما یسمح بمساحة أكبر للصور تصل إلى 

إلى نتائج تدل على أهمیة خدمة الدردشة،حیث كشفت 42هذا وقد توصلت دراسة إبراهیم بعزیز
یستخدمون منتدیات الدردشة االلكترونیة من ساعة إلى )%46(دراسته أن معظم أفراد العینة 

أن أكثر خدمة یفضلها أفراد العینة هي 43ساعتین، بینما كشفت دراسة الباحثة مریم نریمان
یلیها مشاركة ) %22.17(، تلیها خدمة الدردشة بنسبة)%25.18(خدمة التعلیقات وذلك بنسبة 

ثم مشاركة الفیدیو ) %15.23(بةثم مشاركة الروابط بنس) %15.33(الصور بنسبة
).%3.92(وأخیرا خدمة التطبیقات بنسبة) %5.88(فاأللعاب بنسبة) %12.21(بنسبة
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.یمثل درجة تفاعل المبحوثین عبر موقع الفیس بوك: 22جدول رقم 

یتبین لنا أن أكثر من نصف عینة الدراسة من الشباب الجامعي 22بفحص الجدول رقم 
مفردة 124،فیما یتفاعل )%53.33(مبحوثا بنسبة 144الموقع أحیانا بتكرار بیتفاعلون 

،في حین سجلنا مبحوثْین فقط ال یتفاعلون )%45.92(بصورة دائمة في الموقع،وذلك بنسبة 
).%0.74(الموقع بنسبة أبدا في

ویعتبر التفاعل السمة األبرز لتطبیقات اإلعالم الجدید وتقنیات االتصال الحدیثة،ویعد التغییر 
األكثر ظهورا في بنیة العملیة االتصالیة مما أسس لنمط جدید من االتصال تتغیر فیه العالقة 

ظر في مناهج البحوث بین أطراف العلمیة االتصالیة، أدى إلى ظهور دعوات إلعادة الن
التي تمثل امتدادا " التفاعلیة"السائدة،واستخدام مناهج تستوعب تلك التغیرات في مقدمتها 

بحیث یشتمل على خواص االتصال الجماهیري من الشیوع "لالتصال الشخصي وتوسیعا له،
اء واالنتشار والقدرة على مخاطبة شخص واحد أو مخاطبة مالیین البشر الذین یمكن لمن یش

منهم التفاعل والتواصل مع المرسل ومشاركته في الموقف االتصالي،حیث أن وسائل اإلعالم 
التقلیدي عجزت عن مجاراة االتصال الشخصي في استثمار كل حواس اإلنسان بما یحقق له 

44".االنغماس الكامل في العملیة االتصالیة وهذا ما أكده مارشال ماكلوهان

وقد كشفت الدراسة أن جل المبحوثین یتفاعلون أحیانا في الموقع،حیث یظهر لنا أنه بالرغم من 
وجود العدید من الخصائص التي تغري المستخدمین الشباب،إال أن انشغالهم بالتفاعل مع 
الموقع یكون أحیانا، وهذا راجع لتواجدهم في الكثیر من األوقات في الجامعات في الفترة 

النسبة المئویة التكرار الفئات

45.92 124 دائما

53.33 144 أحیانا

0.74 02 أبدا 

100 270 المجموع
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أما الفترة المسائیة فهو ال یخصص لإلبحار في الموقع فقط، بل لهم أمور أخرى الصباحیة،
یقومون بها كإنجاز البحوث والمراجعة وغیرها، كما قد یشاهدون في بعض األحیان بعض 
المنشورات لكن ال یتفاعلون معها نظرا لكون هذه األخیرة لم ترتق إلى مستواهم الثقافي ولیست 

.فون بمشاهدتها دون التفاعل معهاتمن اهتماماتهم، فیك

كما سجلنا نسبة البأس بها أیضا تتفاعل بصورة دائمة ومنتظمة عبر الموقع مما یدل على أن 
هذه الفئة تحرص على تواجدها المستمر في الموقع ورغبتها الكبیرة في التفاعل عبر أشكال 

من تسجیل اإلعجابات دول القادم،التفاعلیة الكثیرة الموجودة في الموقع، مثلما سنرى ذلك في الج
والتعلیقات والمشاركة،نظرا لكون المواضیع المنشورة قد القت اهتماما مشتركا،ولكي یظهروا 
أیضا أنهم مهتمون بما ینشره األصدقاء ومتعاطفین معهم أو مؤیدین لما یطرحونه من مضامین 

قلیدي وانحصارها في نقاط أو رافضین لها، كما أن انعدام أشكال التفاعلیة في اإلعالم الت
ضیقة، جعلت هؤالء یتفاعلون بكثرة مستغلین في ذلك كل أوجه التفاعلیة التي یتمیز بها 

.الموقع

.یمثل أشكال التفاعلیة لدى المبحوثین في موقع الفیس بوك: 23جدول رقم 

النسبة المئویة التكرار الفئات

34.19 198 الرسائل الداخلیة

22.62 131 التعلیق على الموضوعات

22.62 131 اإلعجاب بالموضوعات

4.49 26 إنشاء صفحة خاصة

15.54 90 إنشاء مجموعات 

0.51 03 أخرى 

100 579 المجموع
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،یتبین لنا أن أكثر أشكال التفاعلیة استخداما من طرف 23بالنظر إلى نتائج الجدول رقم 
198بتكرار ) %34.19(الرسائل الداخلیة،وذلك بنسبة المبحوثین في موقع الفیس بوك 

مفردة،یلي ذلك في المرتبة الثانیة كال من التعلیق على الموضوعات واإلعجاب بها بنفس النسبة 
.مبحوثا131بتكرار ) 22.62%(

ویمكن تفسیر كثرة استخدام الرسائل الداخلیة، بغرض الدردشة وهذا ما أكده الجدول رقم 
لمبحوثین إلى هذه الخدمة،ویمیل أفراد العینة إلى استخدام الرسائل الداخلیة ،حیث یمیل ا21

كونها توفر سریة أكثر في النقاش وفي التعبیر دون وجود عوائق أو إزعاج من طرف 
اآلخرین،خاصة هؤالء الذین یعرفون بالخجل والحیاء ویریدون إجراء نقاشات حمیمیة،فهي توفر 

ن أحد أكبر األغراض التي وجد من أجلها الفیس بوك هو توسیع لهم راحة وعفویة أكثر،كما أ
دائرة المعارف والحصول على أصدقاء جدد عبر الشبكة والتواصل معهم،وهذا ال یتأتى إال من 

.خالل معرفة تفاصیل الطرف اآلخر من خالل استخدام الرسائل الداخلیة 

ث تعتبر فئة الشباب الجامعي یلي ذلك خدمة التعلیقات على المواضیع واإلعجاب بها، حی
صفوة الشباب في أي مجتمع،نظرا لمؤهالتهم العلمیة والمعرفیة،وحضورهم في الموقع یختلف 

األدنى، لذلك فهم یسعون دائما إلثبات ذاتهم وجدارتهم من ثقافیةالمستویات العن حضور 
لموقع، ویسعون خالل التعبیر عن آرائهم والدفاع عنها من خالل المواضیع التي تنشر في ا

أیضا لخلق جو عام للنقاش الجاد،یتم فیه تبادل وجهات النظر من خالل التعلیقات في فضاء 
الحظ 45،وفي دراسة أجراها الباحث بادیس لونیس یسمح بإطالق العنان ألفكارك دون رقابة

الذین ،أما الطلبة )%47.56(خاللها أن أغلبیة الطلبة یعلقون على ما یتصفحونه أحیانا،بنسبة
، ثم یلي ذلك الطلبة الذین ناذرا ما )%21.73(یعلقون دائما جاءوا في المرتبة الثانیة بنسبة

،في حین تمثل نسبة الذین ال یعلقون تماما ) %18.29(یعلقون على المواد التي تهمهم بنسبة
).%13.41(على ما یتصفحونه على االنترنیت نسبة 
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موقع تبهر أفراد عینة الدراسة فتجعلهم یتعاطفون كما أن بعض المواضیع المنشورة عبر ال
معها،مما تجعلهم یسجلون إعجابهم بها،وبالحدیث عن اإلعجابات فحتى إدارة الموقع األزرق قد 
طورت من هذه التقنیة ، حیث أصبحت فیه إعجابات الحب، إعجابات الغضب،وغیرها التي 

زر اإلعجاب هو وسیلة ، و ابتعكس الحالة النفسیة لصاحب نكزة اإلعجاب ونوع اإلعج
وهناك "بوك، إلعطاء ردود فعل إیجابیة أو للتواصل مع األشیاء التي یهتم الناس بها في الفیس

لألبحاث على اآلالف من األمیركیین عن حیاتهم على وسائل " بیو"استطالع أجراه مركز 
على " أعجبني"بوك یضغطون زر٪ من مستخدمي الفیس44االجتماعي، فاكتشفوا أن اإلعالم

٪ تفعل ذلك عدة مرات 29ما ینشره أصدقائهم من محتوى مرة واحدة على األقل یومیا، ونسبة 
.46"في الیوم الواحد

إنشاء المجموعات،حیث یمكن ألي مستخدم في الموقع أن ینشأ مجموعة واقتراح یلي ذلك 
ء في حزب معین، تسمیة لها،تضم مجموعة من األشخاص ذوي االهتمامات المشتركة،أو أعضا

أو جمعیة مهما كان توجهها ومجال اهتمامها، یسمح في هذه المجموعات لجمیع األعضاء 
بالنشر،حیث توفر لهم مساحة للنقاش والحوار وتفاعل األعضاء المنتمین لهذه المجموعة،یتم 

.)Admin groupe(اإلشراف علیها من قبل شخص معین 

خاص بمحور عادات وأنماط استخدام الشباب الجامعي لموقع الفیس بوكاستنتاج عام.
نستنتج مما سبق، أن أكثر من نصف عینة الدراسة یستخدمون االنترنیت منذ أقل من خمس 
سنوات، ویرجع هذا التأخیر لصعوبات تقنیة ذكرها المبحوثین، وعدم التعامل المبكر مع الشبكة، 

نزل بعد انتشار خدمة االنترنیت في معظم بیوت األسر الجزائریة ویدخل أغلبیتهم إلیها من الم
.لضرورتها، مستخدمین في ذلك هواتفهم الذكیة لإلبحار حفاظا على خصوصیتهم الفردیة

بینما یستخدم الشباب الجامعي موقع الفیس بوك ألكثر من أربع سنوات، مستخدمین في ذلك 
تسجیل أفضلیة لإلناث في عدم المغامرة بوضع هویتهم الحقیقیة لكن بصورة غیر حقیقیة مع 

صورهن بالموقع للعدید من األسباب المذكورة سلفا، هذا ویفضل المبحوثین الفترتین المسائیة 
واللیلیة الستخدام الموقع باعتبارها فترة فراغ لدیهم، مستغرقین في ذلك فترة زمنیة تمتد إلى ثالث 

فة أبرزها حسب إجابات المبحوثین خدمة الدردشة ساعات، یقومون فیها بخدمات عدیدة ومختل
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التي جاءت في صدارة الخدمات المفضلة، هذه الدردشة هي في مواضیع مختلفة أبرزها 
المواضیع االجتماعیة، الثقافیة والدینیة، مع احتالل المواضیع االجتماعیة صدارة ترتیب 

.المواضیع األكثر تفاعلیة في نقاشات الشباب
تظهر في العدید من األشكال أبرزها الرسائل الداخلیة والتعلیق على المواضیع هذه التفاعلیة

. واإلعجاب بها، وتعد فهم هذه النتائج مهمة من أجل مقاربتها وتمهیدا للفصول القادمة
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دوافع استخدام الشباب الجامعي للفیس بوك واإلشباعات المحققة: الفصل السادس.
تمهید

بعدما تعرفنا في الفصل التطبیقي األول على مختلف العادات واألنماط االتصالیة في 
التواصل االجتماعي الفیس بوك، بهدف ربط مجموعة من استخدام الطلبة الجامعیین لموقع 

المؤشرات بما هو قادم من نتائج في الفصول النظریة القادمة، سنسعى من خالل هذا الفصل 
إلى الكشف عن دوافع استخدام عینة الدراسة للموقع، وتحلیلها، بعدها سنحاول التعقیب أیضا 

.على مختلف اإلشباعات المحققة
الوسائل اإلعالمیة األخرى، تتیح مواقع التواصل االجتماعي مجموعة من هذا وكغیرها من

الخدمات التي یستعملها المستخدمین لتلبیة رغباتهم وحاجاتهم، فهم یلجؤون الستخدام خدمة 
هذا معینة دون أخرى لدوافع معینة وألسباب تختلف من فرد آلخر، بعدها سنحاول في نهایة 

أبرز النتائج المتوصل إلیها جزئیا في هذه الدراسة إلى الفصل إلى إسقاط مجموعة من 
.فرضیات نظریة االستخدامات واإلشباعات

تحلیل دوافع استخدام العینة لموقع الفیس بوك.
- الفیس بوك–یمثل دوافع استخدام المبحوثین لموقع التواصل االجتماعي : 24جدول رقم 

النسبة المئویة التكرار الفئات

13.61 167 الدردشة

12.55 154 البحث عن معلومات جدیدة

13.77 169 االطالع على األخبار الیومیة

1.54 19 التواصل مع شخصیات مشھورة

3.74 46 الترفیھ وممارسة األلعاب 

12.22 150 التعلم و التثقف 

2.11 26 البحث عن شریك في الموقع
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الرامي إلى التعرف على دوافع استخدام عینة الدراسة لموقع 26بالنظر إلى نتائج الجدول رقم 
التواصل االجتماعي الفیس بزك،نسجل مؤشرا خطیرا ،حیث حل دافع الشعور بالوحدة صدارة 

االطالع على األخبار الیومیة في المرتبة الثانیة ،یلي ذلك دافع )%15.24(الدوافع وذلك بنسبة
فیما 167،یلي ذلك في المرتبة الثالثة دافع الدردشة بتكرار )%13.77(بنسبة
مبحوثا على دافع البحث عن معلومات جدیدة 154،فیما أجاب )%13.61(نسبته
مبحوثا وبنسبة 150، في ما حل دافع التثقیف في المرتبة الخامسة بتكرار )%12.55(بنسبة

،وحلت المرتبة السادسة مناصفة بین دافعي التعبیر عن اآلراء، واالنضمام )%12.22(قدرت ب
مبحوثا على أن استخدامهم لموقع 60،فیما أجاب )%8.31(إلى الحمالت التطوعیة بنسبة

من عینة مبحوثا46،بینما یستخدمه )%4.88(الفیس بوك هو بدافع مواكبة التكنولوجیا بنسبة
مبحوثا من وراء استخدام 26،بینما یبحث )%3.74(الدراسة بدافع ممارسة األلعاب بنسبة 

مبحوثا الفیس 33،فیما یستخدم )%2.11(الموقع بدافع البحث عن شریك في الموقع بنسبة

0.73 09 التجارة واإلشھار

8.31 102 التعبیر عن اآلراء 

2.68 33 متابعة اإلعالنات 

8.31 102 االنضمام للحمالت التطوعیة

15.24 187 الشعور بالوحدة

4.88 60 مواكبة للتكنولوجیا 

0.24 03 أخرى 

100 1227 المجموع 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا671.1222.36020.05
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مبحوثا من خالل استخدامه إلى 19،بینما یسعى )%2.68(بوك بدافع متابعة اإلعالنات بنسبة
مبحوثین فقط إلى أن استخدامه 9،بینما ذهب )%1.54(ت مشهورة بنسبةالتواصل مع شخصیا

،بینما سجلنا في خانة الدوافع األخرى دافع التواصل )%0.73(بهدف التجارة واإلشهار بنسبة
).%0.24(مع األصدقاء القدامى واألهل واألقارب بنسبة

ي تصدر قائمة دوافع وبفحص أرقام الجدول السابق،یتضح للقارئ والمتمعن إلى الدافع الذ
استخدام الشباب الجامعي لموقع الفیس بوك، وهو دافع الشعور بالوحدة،وقد یكون إحساس 
الشعور بالوحدة من أصعب المشاعر التي یمر بها الشباب،مما ینتج عنه اضطراب في الطابع 

نطواء، وتؤثر االجتماعي المكتسب لدى األفراد،مما قد یولد لدیهم الشعور باالغتراب والعزلة واال
على مجمل نشاطاتهم الیومیة بل قد تدفع بدون مبالغة البعض منهم إلى االنتحار ووضع حد 

.محط اهتمام عائالتهملحیاتهم بسبب عدم إحساسهم بأنهم 

ویعاني الكثیر من الشباب في المجتمعات العربیة من الشعور بالوحدة،خاصة في ظل التطور 
ألسریة في ظل هذا التطور، وهي ال تكون بسبب غیاب الناس التكنولوجي و تفككك العالقات ا

من حولهم، ولكن لعدم إمكانیة مشاركة أفكارهم وعواطفهم مع هؤالء األشخاص،مما یخلق فراغ 
بسبب عدم وجود أشخاص تربطهم بهم عالقة قویة،كما أن العالقات الوهمیة مع أشخاص حول 

د من العزلة في الواقع،إذ یستلك معظم الوقت العالم عبر مواقع التواصل االجتماعي قد یزی
.المخصص للحیاة االجتماعیة،ویغني الشباب بشكل مؤقت عن العالقات اإلنسانیة الواقعیة

ویعود هذا الشعور بالوحدة إلى برودة العالقات بین أفراد األسرة،أو نقص العالقات الحمیمیة،فقد 
1"ویز"قتهم سطحیة وال تتسم بالعمق، ویرى یكون لعینة الدراسة الكثیر من األصدقاء لكن عال

:أن للوحدة شكالن مختلفان هما

أو إلى شریك تنشأ جراء االفتقار إلى صلة دافئة ووثیقة بشخص آخر، : الوحدة العاطفیة-
.یشاطر تجاربه العاطفیة العمیقة
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أما هذا النوع فینشأ من االفتقار إلى شبكة من العالقات: الوحدة االجتماعیة-
االجتماعیة،یكون الفرد فیها جزء من جماعة األصدقاء ویتشاطر معهم مصالح واهتمامات 
مشتركة، یرجع هذا النوع من الوحدة إلى كثرة تنقالت الفرد إلى أماكن جدیدة أو تحوالته في 

.مجال عمله مما یصعب علیه تكوین عالقات اجتماعیة مستقرة

ائج إیجابیة وسلبیة أیضا، نتیجة التواصل المباشر فالتفاعل عبر الموقع یمكن أن یكون له نت
فإن استخدام الفیس بوك لساعات طویلة یؤثر سلبا على طریقة التفاعل 2المفرط،فوفقا لدراسات

: مع اآلخرین، األمر الذي یؤدي في كثیر من األحیان إلى حاالت مرضیة ونفسیة مثل
.اإلدمان،الوحدة،الكآبة، وغیرها

ع على األخبار الیومیة،حیث أصبح موقع الفیس بوك نافذة یطلع من یلي ذلك دافع االطال
خاللها الشباب الجامعي على مختلف األخبار المحلیة،اإلقلیمیة والدولیة،بل أصبح أكثر 
الوسائل اإلعالمیة تحدیثا للمعلومة،فهم یستخدمون الموقع لالطالع على مختلف القضایا 

ین المختلفة، وهذا دلیل على أن الطلبة یسعون دائما الكبرى والتعرف على تحلیالت المستخدم
أن یكونوا على علم بالمستجدات واألخبار الیومیة، خاصة إذا ما علمنا أن نسبة عالیة من عینة 
الدراسة هم من تخصص علوم اإلعالم واالتصال،والمعروف عن هذه الفئة بحكم تخصصها 

تجدات، وقد توصلت دراسة  الباحث عبد اهللا الدراسي شغفها الكبیر بمعرفة األخبار وآخر المس
في دراسته أن أفراد العینة صنفوا غایتهم من متابعة القنوات الفضائیة للتزود 3بوجالل

، في حین )%15.40(بالمعلومات واألخبار الجدیدة، وجاء ذلك في المرتبة الثالثة بنسبة
مشاهدة القنوات الفضائیة هي إلى أن الغایة من 4توصلت دراسة الباحث محمد الفاتح حمدي

، مما یدل على أن الحصول على األخبار والمعلومات )%21.45(األخبار والمعلومات بنسبة
.تتصدر دوافع إقبال الشباب على مختلف الوسائل اإلعالمیة

یلي ذلك دافع الدردشة في المرتبة الثالثة،وهذا ما یتناسب ونتائج الفصل األول من الدراسة 
أن خدمة الدردشة هي أكثر خدمة یفضلها المبحوثین 12حیث یشیر الجدول رقم اإلمبریقیة،

أثناء استخدامهم لموقع الفیس بوك، بینما جاء دافع الحصول على معلومات جدیدة في المرتبة 
الرابعة،حیث ذكرنا سابقا تنافس مستخدمي الموقع في أن یكونوا صناع للمضامین اإلعالمیة 
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المعلومات وكشف بعض القضایا،قبل أن یتوصل إلیها كبار صحفیي وسباقین في نشر مختلف 
المؤسسات اإلعالمیة،األمر الذي جعلها تعتمد على هذا الموقع كمصدر من مصادر الحصول 

إلى أهمیة 5على المعلومات، وهذا ما توصلت إلیه دراسة الباحث  حسن عبد الصادق حسن
لجدیدة،حیث جاءت النسبة عالیة في هذه الموقع في الحصول على المعلومات والمواضیع ا

).%63.30(العبارة وقدرت ب

وهذا راجع لكون عینة الدراسة ذو مستوى جامعي،فهم یلي ذلك دافع التثقیف بنسبة البأس بها،
یحاولون اكتساب معارف جدیدة ومعلومات في مختلف المجاالت خاصة في مجال تخصصاتهم 

بدایة األمر وسیلة تواصلیة محضة، لكن سرعان ما ، فلقد كان الفیس بوك في الدراسیة،
اختلفت مجاالته حیث أصبح یساهم في نشر المعرفة و الثقافة في أوساط واسعة من المجتمع 
بما فیهم الطلبة، و أوجد الفیس بوك نوعا من الثقافة أو اللغة المشتركة التي تتوجه إلى القاسم 

فإن الثقافة المعاشة في الواقع تتسع عندما تنتقل المشترك بین أفراد الطلبة ، إضافة إلى ذلك
إلى وسائل اتصالیة أخرى الذي یعتبر الفیس بوك من أهم هذه الوسائل في الفترة الراهنة، فعدد 
قراء روایة معینة مثال قد یكون محدودا ، و لكن دائرة االستفادة من الروایة تتسع إذا ما تحولت 

، إضافة إلى نشاط مختلف المجموعات الثقافیة على إلى فیدیو یتشاركه أصدقاء الموقع
یلي ) %24(وذلك بنسبة 6وقد احتل هذا الدافع المرتبة االولى في دراسة إبراهیم بعزیز.الشبكة

ثم دافع التواصل مع األقارب ) %18.20(ثم التعارف) %18.5(ذلك الترفیه بنسبة
).%15(بنسبة

،حیث توصلت دراسته إلى أن أبرز 7البطریقواختلفت هذه الدراسة ودراسة أمیرة مصطفى 
،تاله )%59.30(الدوافع لتعرض أفراد العینة لموقع الفیس بوك هو الترفیه والتسلیة بنسبة

) .%54.10(تمضیة أوقات الفراغ بنسبة 

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 671.12(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أن هناك فروق )0.05(ند مستوى الداللة ، ع02،تحت درجة حریة )22.36(

.إحصائیا واضحة الفئات في دوافع استخدامهم لموقع التواصل االجتماعي الفیس بوك
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.یمثل درجة تفاعل المبحوثین مع المواضیع االجتماعیة وفق متغیر الجنس: 25جدول رقم 

یتبین لنا أن الشباب الجامعي یتفاعل بكثرة مع المواضیع 25بفحص أرقام الجدول رقم 
99،بینما أجاب )%39.62(بنسبة" كثیرا جدا"مبحوثا على 107االجتماعیة، حیث أجاب 

وذلك بنسبة " قلیال"مبحوثا ب49، في حین أجاب )%36.66( بنسبة" كثیرا" علىمبحوثا 
).%2.96(مبحوثین فقط بنسبة8، في حین بلغ عدد الذین ال یتفاعلون )18.14%(

في مقارنة من حیث النوع نجد أن اإلناث یتفاعلون بكثرة مقارنة والذكور،حیث جاءت النسبة 
.)%35.05(وتقل نسبیا عند الذكور بنسبة ) %42.19" (كثیرا جدا"عند اإلناث في فئة 

أن المواضیع االجتماعیة قد تصدرت قائمة المواضیع التي 20وقد أكدت نتائج الجدول رقم 
ینشرها الشباب الجامعي أثناء تواجدهم بموقع الفیس بوك، ویمكن تفسیر میول عینة الدراسة إلى 

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

3435.057342.1910739.62كثیرا  جدا

3435.056537.579936.66كثیرا 

2525.772413.874918.14قلیال 

022.06052.89072.59قلیال جدا 

022.06063.46082.96ال أتفاعل 

97100173100270100المجموع 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال غیر 05.809.49030.05
إحصائیا
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ن هذه األخیرة تسمح بالنقاش،ففیها وجهات نظر التفاعل بكثرة مع المواضیع االجتماعیة لكون أ
مختلفة،فالفیس بوك یعد فضاء خصب للنقاش،إضافة إلى قرب هذه المواضیع من اهتمامات 
الشباب ومشكالته الیومیة،حیث أن هناك تشابه في مشكالته االجتماعیة، ویشعر أن هذه 

قیة تسمح لهم بطرح المواضیع تالمس واقعه الیومي في ظل غیاب فضاءات اجتماعیة حقی
مشاكلهم والتعبیر عنها،فیلجأ الشباب إلى موقع الفیس بوك وغیره من مواقع التواصل االجتماعي 

.إلفراغ مكبوتاتهم

إضافة إلى الحس االجتماعي من خالل تضامن الشباب الجامعي مع مختلف القضایا اإلنسانیة 
اطفة التي تغلب على الحیاة التي یتم عرضها في الموقع والتي تمس مباشرة وتخاطب الع

االجتماعیة خاصة لدى اإلناث،وهذا سبب تغلب اإلناث على الذكور من حیث درجة 
تعتبر عاطفتهن مرهفة، وهم شدیدي التأثر بالمواضیع االجتماعیة خاصة مع التفاعل،حیث

إمكانیة عرض بعض الحاالت االجتماعیة باالعتماد على الوسائط المتعددة، بهدف جمع اكبر
قدر ممكن من المتبرعین وإلضفاء أیضا مصداقیة أكثر على هذه الحاالت،بما یسمح لهذه 
المواضیع بانتشارها الواسع والسریع عبر الموقع، نتیجة للتفاعلیة اآلنیة و إمكانیة التعلیق و 
إعالن التضامن المادي والمعنوي مع أصحاب الحاالت،وتبني ترویج مثل هكذا حاالت لتصل 

أكبر في المجتمع،وفعال هناك العدید من الحاالت التي همشها اإلعالم الثقیل إلى شریحة
.وأنصفها اإلعالم البدیل، وجعلت صیتها یصل إلى القائمین والمسئولین على البالد

الجدولیة ²وهي أصغر من كا) 05.80(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أنه لیست هناك )0.05(الداللة ، عند مستوى 02،تحت درجة حریة )9.49(

فروق دالة  إحصائیا  بین الجنسین في درجة التفاعل مع المواضیع االجتماعیة في موقع 
.التواصل االجتماعي الفیس بوك



المحققة تدوافع استخدام الشباب الجامعي للفیس بوك واإلشباعا: الفصل السادس

259

یمثل درجة تفاعل المبحوثین مع المواضیع السیاسیة  عبر موقع الفیس بوك : 26جدول رقم 
.الجنسوفق متغیر 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا20.539.49030.05

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة سجلت على مستوى درجة تفاعل الشباب 
مبحوثا مع 112یتفاعل حیث ال " ال أتفاعل" الجامعي مع المواضیع السیاسیة هي فئة

، في حین یتفاعل )%24.44(بنسبة" قلیال جدا"،یلي ذلك )%41.48(المواضیع السیاسة بنسبة 
).%21.85(مبحوثا بنسبة قلیلة في ما نسبته59

وفي مقارنة بین اإلناث نسجل أن اإلناث أكثر نسبیا في العزوف عن التفاعل مع المواضیع 
عند ) %39.17(،تقابلها نسبة)%42.77( ناث العینة بالسیاسیة،حیث قدرت النسبة عند إ

حیث سجلنا " قلیال جدا"ذكور العینة ویبقى نفس التفاوت النسبي بین الجنسین في فئة 
.عند الذكور) %18.55(عند اإلناث، تقابلها نسبة) %27.74(نسبة

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

077.21084.62155.55كثیرا  جدا

088.24105.78186.66كثیرا 

2626.803319.075921.85قلیال 

1818.554827.746624.44قلیال جدا 

3839.177442.7711241.48ال أتفاعل 

97100173100270100المجموع 
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جدول رقم وقد الحظنا أیضا تدني نسبة نشر الشباب الجامعي لمواضیع تتعلق بالسیاسة في ال
مما یدعم ویؤكد هذه النتیجة، ویمكن تفسیر هذا العزوف بنقص الثقافة السیاسیة والوعي 21

السیاسي للشباب الجامعي، وعدم دخول هذه المواضیع ضمن أولویات حیاتهم الیومیة،خاصة 
لدى اإلناث الذي نالحظ نقص على مستوى تواجدهن في األحزاب والجمعیات السیاسیة، كما 

رجاع العزوف إلى عدم فهم الشأن السیاسي المعقد،ألن وسائل اإلعالم تقدم آراء یمكن إ
مما قد یجعل الشباب یتشبعون بهذه اآلراء،فتبنى مواقفهم وتحلیالت ولیس بالضرورة حقائق،

السیاسیة على تلك اآلراء التي تقدمها هذه الوسائل، فهي تقدم صورة نمطیة جاهزة عن قضایا و 
جعل الشباب محملین بآراء وخلفیات مسبقة،قد تجعل من الفضاء السیاسي شخصیات سیاسیة ت

عبر مواقع التواصل االجتماعي فضاء ال یسمح للنقاش السیاسي بقدر ما یكون فضاء لتبادل 
.التهم والشتم فقط

كما أن عزوف الشباب عن التفاعل مع المواضیع السیاسیة ما هو إال انعكاس للحیاة السیاسیة 
المصداقیة،فأصیب الشباب بخیبة وفقدان للثقة في مختلف الجهات االذي انعدمت فیهالحقیقیة 

السیاسیة سواء كانت شخصیات،جمعیات أو أحزاب سیاسیة مما ساهم في اتساع الفجوة بین 
الشباب والمؤسسات السیاسیة، حیث یرى الشباب أن برامج األحزاب السیاسیة و السلطة أیضا 

لعبة مغلقة ال جدید فیها، خاصة لما یقارن الشباب هاجعلتهم یرون أنلم تخرج من مجرد وعود 
اجتماعیة صعبة كالبطالة وتدني هذه البرامج التنمویة مع ما هو موجود في الواقع من مشاكل

.المستوى المعیشي و أزمة السكن وغیرها

، إذ قد إضافة إلى عنصر آخر وهو صراع األجیال بین الشباب والطبقة السیاسیة الحاكمة
یشعر الشباب أن هناك تباعد في الذهنیات واالهتمامات بینه و بین ممثلیهم في مختلف 
الجهات الحكومیة، وهو یرى أن بعض القطاعات لو تمنح لشباب من نفس سنهم سوف تكون 

.الشؤون السیاسیة أحسن على ما هي علیه اآلن 

الجدولیة ²أكبر من كاوهي) 20.53(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
الذكور مما یدل على أن هناك فروق دالة إحصائیا بین 02درجة حریة ،تحت )9.49(

.واإلناث في درجة التفاعل مع المواضیع السیاسیة في موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك
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فق متغیر یمثل درجة تفاعل المبحوثین مع األخبار واألحداث عبر موقع الفیس بوك و 27جدول رقم 
.الجنس

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا19.399.49030.05

یتضح لنا أن الشباب الجامعي یتفاعل بكثرة مع األخبار واألحداث 27بفحص الجدول رقم 
الصدارة " كثیرا جدا"و" كثیرا"عبر موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك،حیث سجلت فئتي 

مبحوثا على أن تفاعله59على التوالي، في حین أجاب ) %27.77(و ) %42.22(بنسبتي 
).%21.85(مع األخبار واألحداث هو تفاعل قلیل بنسبة

في مقارنة من حیث النوع، نجد أن الذكور أكثر اهتمام بالتفاعل مع األخبار واألحداث،حیث 
،و )%24.27(تقابلها عند اإلناث " كثیرا جدا"عند الذكور في فئة ) %34.02(سجلنا نسبة

عند ) %14.43(تقابلها نسبة ) %26.01(بنسبة " قلیال"ارتفعت النسبة عند اإلناث في فئة 
.ذكور العینة

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

3334.024224.277527.77كثیرا  جدا

4041.237442.7711442.22كثیرا 

1414.434526.015921.85قلیال 

077.21074.04145.18قلیال جدا 

033.09051.85082.96ال أتفاعل 

97100173100270100المجموع 
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ویمكن تفسیر تفاعل الشباب مع األخبار واألحداث بسبب النشاط المكثف لمختلف القنوات 
الفضائیة واإلذاعات وحتى الجرائد والمجالت على الفضاء الرقمي،فالمعلوم أنه كانت هناك 

، واستبدالها بالصحیفة 2010دراسات استشرافیة تنبأت بزوال الصحیفة المكتوبة في 
ونیة،لكن مختلف المؤسسات اإلعالمیة المسموعة والمرئیة والمكتوبة، كانت ذكیة في االلكتر 

فرض تواجدها في الفضاء االلكتروني كإعالم بدیل،وتستعمل اإلعالم االجتماعي كحامل 
به تواجدها الیومي والمستمر مع جمهورها في ظل تراجع جمهور اإلعالم لكتروني تضمنإ

لباحث من خالل تواجده في الموقع،حیث قد ال یفتح الشباب شاشة التقلیدي، وهذا ما الحظه ا
التلفزیون أو قد ال یشغل جهاز الرادیو،وال یقتني صحیفة،بینما قد تجده على علم بأخر األخبار 
والمستجدات وهذا سبب تفاعل الشباب مع األخبار بسبب توفر الموقع على حیز كبیر من 

للقنوات التي تحیلك بكبسة زر إلى مواقعها االلكترونیة ومن األخبار وروابط المواقع اإلخباریة 
ثم اإلطالع على مختلف األحداث مما تجعل من الشباب مستهلك من الدرجة األولى لألخبار 

.وتوفر علیه عناء البحث عن مصادرها

كما أن بعض المواضیع التي تطرحها وسائل اإلعالم التقلیدیة فرضت لنفسها مكانا وحیزا كبیرا 
من اهتمامات الشباب في مواقع التواصل االجتماعي، فیلجأ الشباب إلى متابعتها من أجل 

.مناقشتها والتعلیق علیها ولتحري الحقیقیة أیضا ومن ثم یمكنه اتخاذ وتبني موقف معین

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 19.39(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
مما یدل على أن هناك فروق دالة إحصائیا بین الذكور 03،تحت  درجة حریة )9.49(

.واإلناث في درجة التفاعل مع األخبار واألحداث  في موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك
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یمثل تفاعل المبحوثین مع الصور الشخصیة عبر موقع الفیس بوك وفق 28جدول رقم 
.متغیر الجنس

االختبارنوع 
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا19.969.49030.05

مبحوثا یتفاعل بكثرة مع الصور الشخصیة عبر موقع 63یتبین لنا أن 28بالنظر لجدول رقم 
مبحوثا 57،یلي ذلك )%23.33(في الصدارة بنسبة" كثیرا جدا"الفیس بوك،حیث جاءت فئة 

).%18.51(ثم قلیال جدا بنسبة) %21.11(بنسبة" قلیال"أجابوا ب

في مقارنة بین الجنسین نسجل أن اإلناث أكثر نسبیا في التفاعل مع الصور الشخصیة،حث 
عند ) %17.51(تقابلها نسبة ) %26.58" (كثیرا جدا"جاءت النسبة عند اإلناث في فئة 

.الذكور

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

1717.524626.586323.33كثیرا  جدا

1919.582715.604617.03كثیرا 

1515.464224.275721.11قلیال 

2424.742615.025018.51قلیال جدا 

2222.683218.495420ال أتفاعل 

97100173100270100المجموع 
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صورة أصبحت تحتل مكانة هامة في اإلعالم الجدید،ألننا نتحدث عن عصر والمالحظ أن ال
الوسائط المتعددة،خاصة مع تطور جودة إنتاج الصورة الرقمیة،جعلت المستخدمین یتحولون إلى 
مصورین هواة في ظل توفر هواتف ذكیة ذات تكنولوجیا عالیة تساعدهم على التقاط نوعي 

.یة، فهم یرسلون مالیین من الصور یومیا عبر الموقعلصور مختلف نشاطات حیاتهم الیوم

هذا األمر جعل الطلبة یركزون على حاسة البصر على حساب الوسائل األخرى، وٕان كانت 
العالقة بین الحواس تكاملیة إال أن الموقع قد یجعلهم یركزون على حاسة البصر، وقد یؤدي 

و،مما یضعف عملیة التفكیر عند هذا إلى شدة سكون العین وارتباطها بالصور والفیدی
الطلبة،فیصبح الطالب كائنا ساكنا في أدنى مستویات نشاطه الذهني،وهنا یمكن أن نستند إلى 

ه للوسائل الساخنة افتراضات نظریة الحتمیة التكنولوجیة لمارشال ماكلوهان وقضیة تصنیف
.تخیلوالباردة والتي تلعب فیها الحواس دورا مهما في عملیة التفاعل وال

كما یقال دائما أننا نعیش في عصر الصورة،عبارة تدل على طغیان الصورة وقدرتها على 
تشكیل عالم خاص بها،كما یمكن تفسیر تفاعل المبحوثین بكثرة مع الصور الشخصیة لألسباب 

: التالیة

ما تتمتع به الصورة من مصداقیة،ألن الصورة تعبر عن حقائق وهي أكثر إقناعا ویصعب -
.ذیبها،فأصبحت أكثر إقناعا للجمهور المتلقي لهاتك

الصورة تختزل الكثیر من التعابیر والكالم، فیكفي عرض الصورة لتختصر كل ما نرید البوح -
به، خاصة ما تحمله الصورة من دالالت سیمیولوجیة یسهل إیصالها للجمهور إلدراك المعنى 

."أن الصورة أبلغ من ألف كلمة"الحقیقي،حیث یقال 

إضافة إلى أن الصورة تجعل المستخدم یشعر باأللفة وتعمل على توطید العالقات وتملك -
نصر الدین العیاضي أن جیل "سلطة كبیرة في التأثیر على مشاعر األفراد،هذا ویذهب الدكتور 

.الیوم هو جیل األیقونة،فهو یتأثر بالصورة التي تعطي ثقة بأن الموضوع حقیقي
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الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 19.96(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
مما یدل على أن هناك فروق دالة إحصائیا بین الذكور 03،تحت  درجة حریة )9.49(

.واإلناث في درجة التفاعل مع الصور الشخصیة  في موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك

المواضیع الدینیة عبر موقع الفیس بوك یمثل درجة تفاعل المبحوثین مع: 29جدول رقم 
.وفق متغیر الجنس

نالحظ أن الشباب الجامعي یتفاعلون بكثرة مع المواضیع 29بالنظر إلى نتائج الجدول رقم 
الدینیة التي تعرض عبر موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك،حیث سجلنا أعلى نسبة في فئة 

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

3738.147744.5011442.22كثیرا  جدا

3536.085732.949234.07كثیرا 

2121.642715.604817.77قلیال 

033.09063.46093.33قلیال جدا 

011.03063.46072.59ال أتفاعل 

97100173100270100المجموع 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال غیر 07.089.49030.05
إحصائیا
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، في حین سجلنا أن عدد ) %34.07(،یلیها فئة كثیرا بنسبة)%42.22(كثیرا جدا،وذلك بنسبة 
).%2.59(مبحوثین فقط بنسبة7ر موقع هو الذین ال یتفاعلون مع المواضیع الدینیة عب

بینما سجلنا أن اإلناث أكثر میال نسبیا للتفاعل مع المواضیع الدینیة،حیث سجلنا نسبة 
، "كثیرا جدا" عند ذكور العینة في فئة ) %38.14(عند اإلناث، تقابلها فئة ) 44.50%(

.)%32.94(،مقابل )%36.08(وترتفع عند الذكور في فئة كثیرا بنسبة 

وقد الحظ الباحث طغیان المادة الدینیة في موقع الفیس بوك،وقد تكون المادة الدینیة سالح ذو 
حدین،تدعو إلى السلم والتسامح واإلیمان، كما قد تدعو باسم الدین إلى اإلرهاب والتطرف 

.وتنمي الكراهیة

االجتماعي،و بعد المؤسسات ویمكن تفسیر هذا اإلقبال الكبیر نظرا للفراغ الموجود في الواقع 
الدعویة كالمساجد والزوایا وعجزها عن تلبیة االحتیاجات الدینیة الخاصة بالشباب،حیث أن 
المساجد أصبحت ال تتناول قضایا تخص اهتمامات الشباب،فالخطاب المسجدي أصبح خطاب 

.الموقععام موجه، قد ال یشبع احتیاجاته الدینیة،مما جعل الشباب یبحث عن البدیل في 

إضافة إلى عنصر آخر وهو عدم التجدید في الخطاب الدیني، وفي طریقة تقدیم المادة 
الدینیة،إن على مستوى الشكل أو المضمون،على عكس موقع الفیس بوك الذي یمكن من خالله 
تقدیم معلومات دینیة في شكل آخر، باالعتماد على الوسائط المتعددة بإمكاننا أن نحول الرسائل 

نیة المراد إیصالها إلى الجمهور على شكل صور،أو رسالة سمعیة بصریة تمتزج فیها الدی
.الصوت بالصورة

كما أنه بوجود الفیس بوك واالنترنیت عموما أصبح الحصول على المعلومات الدینیة 
أسهل،عوض التنقل إلى المكتبات أو المساجد یكفي وضع االنشغاالت و التساؤالت في المواقع 

.د عنها  في وقت قیاسي من قبل المشرفین على الموقعلیتم الر 

إضافة إلى أن موقع الفیس بوك أصبح یعمل دور المنبه الدیني، من خالل التطبیقات التي 
یمكن أن یشارك فیها الشباب الجامعي لتذكره یومیا بأذكار الصباح والمساء، وٕامداده بمجموعة 
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منشورات على تقویة معلوماته الثقافیة في المجال من األحادیث النبویة الشریفة، فتعمل هذه ال
.الدیني

الجدولیة ²وهي أصغر من كا) 07.08(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أنه لیست هناك )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )9.49(

مواضیع الدینیة في موقع التواصل فروق دالة  إحصائیا  بین الجنسین في درجة التفاعل مع ال
س بوكاالجتماعي الفی

یمثل درجة تفاعل المبحوثین مع المواضیع التاریخیة عبر موقع الفیس بوك : 30جدول رقم 
.وفق متغیر الجنس

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال 17.079.49030.05
إحصائیا

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%تت%ت

033.09105.78134.81كثیرا  جدا

1111.341810.402910.74كثیرا 

2222.684526.016724.81قلیال 

2727.833922.546624.44قلیال جدا 

3435.056135.269535.18ال أتفاعل 

97100173100270100المجموع 
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مبحوثا،ال یتفاعلون مع المواضیع التاریخیة،وذلك بنسبة 95تبین نتائج الجدول أعاله أن 
.على التوالي) %24.44(و ) %24.81(،یلي ذلك فئتي قلیال وقلیال جدا بنسبتي )35.18%(

النسب متساویة بین الذكور واإلناث ومن حیث الجنس نجد تقارب كبیر في النسب،حیث جاءت 
عند اإلناث، )%35.26(من حیث عدم تفاعلهم مع المواضیع التاریخیة،حیث سجلنا ما نسبته 

.عند ذكور العینة) %35.05(تقابلها نسبة 

ویمكن أن تعتبر هذا التصنیف خطیرا،حیث نالحظ إهمال الشباب وعدم اهتمامهم بالمواضیع 
ال یتجزء من هویتهم الثقافیة، فیقال أن من ال ماضي له ال حاضر له التاریخیة التي تمثل جزء
باعتبار أن التاریخ یدرس الماضي ویقف على الحقائق و تستند إلیه الشعوب ،وال یمكن التنبؤ بمستقبله

.للتطلع للحاضر و بناء المستقبل

ة المادة في حد ویمكن تفسیر ضعف تفاعل الشباب الجامعي مع المواضیع التاریخیة إلى طبیع
ذاتها حیث أنها مادة جافة ولیست مجال للنقاش والجدال، تعتمد في معظم األحیان على سرد 

.مجموعة من الوقائع التاریخیة بشكل روتیني دون تجدید على مستوى الخطاب والرسالة

كما أن بعض المعطیات التاریخیة قد تروى على أكثر من شاكلة وروایة،ولصعوبة الرجوع 
یسمح بالتحقق منها قد یجعل منها موضع شك وتزعزع في الثقة الذيصول على األرشیفوالح

.وفي الحقیقیة التاریخیة

هذا ویمكن القول أنه حتى وسائل اإلعالم التقلیدیة قد عجزت عن إیصال المعلومة التاریخیة،إذ 
إلى المناهج نجد نفور وعدم إقبال على المواضیع التاریخیة، كما یمكن إرجاع السبب أیضا

،مما تجعل األحداث والتواریخالتعلیمیة، حیث نالحظ أن المناهج تحتوي على مجموعة كبیرة من 
هذه الطریقة على مستوى التلقین جعلت من المادة الطالب مجبرا على حفظها ومراجعتها،

التاریخیة خارج مجال اهتماماتهم، فلم نحبب الطلبة في تاریخهم منذ المستویات األولى 
للتعلیم،وعلیه یجب إعادة النظر في المنهجیة مع إدخال بعض من التفاعلیة في التدریس من 

.خالل استخدام التكنولوجیا الحدیثة لإلعالم واالتصال
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كما یمكن إرجاعها إلى سبب آخر مهم وهو أن الحدیث عن األحداث التاریخیة للجزائر أصبح 
ر حتى قدوم بعض المناسبات أو األعیاد التطرق إلیه بشكل مناسباتي، حیث أصبحنا ننتظ

الوطنیة كعید النصر أو عید االستقالل من أجل الحدیث عن البطوالت التي صنعت تاریخنا 
المجید، وهذا في نظرنا خطأ یجب مراجعته إذا ما أردنا أن یعود الشباب لالعتزاز بتاریخهم 

.العریق

الوطنیة،حیث یشعر نتیجة لتأثره كما یمكن أن یرجع إلى انسالخ البعض منهم عن هویته 
بالمستوى المعیشي للبلدان األوروبیة  وحلمه بالهجرة إلیها تجعله یشعر أنه ال ینتم إلى هذا 

.الوطن

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 17.07(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
یا بین الذكور مما یدل على أن هناك فروق دالة إحصائ03،تحت  درجة حریة )9.49(

.واإلناث في درجة التفاعل مع المواضیع التاریخیة في موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك
یمثل درجة تفاعل المبحوثین مع النكت والحكم عبر موقع الفیس بوك وفق : 31جدول رقم 

.متغیر الجنس

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

4243.297845.0812044.44كثیرا  جدا

3030.924626.587628.14كثیرا 

1515.462514.454014.81قلیال 

066.18116.35176.29قلیال جدا 

044.12137.51176.29ال أتفاعل 

97100173100270100المجموع 
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نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال غیر 08.219.49030.05
إحصائیا

أن الشباب الجامعي یتفاعلون بكثرة مع النكت والحكم، عبر موقع 31تشیر أرقام الجدول رقم 
أنه یتفاعل كثیرا جدا مبحوثا120التواصل االجتماعي الفیس بوك،حیث أجاب 

،بینما بلغ عدد الذین )%28.14(بنسبة " كثیرا"أجابوا بمبحوثا 76،یلي ذلك )%44.44(بنسبة
).%6.29(مبحوثا فیما نسبته 17ال یتفاعلون أبدا مع النكت والحكم 

وفي مقارنة من حیث النوع نجد تقارب كبیر من حیث النسب، حیث تقبل اإلناث على التفاعل 
).%43.19(ذكور بنسبة، بینما یقبل ال)%45.08(مع النكت والحكم في فئة كثیرا جدا بنسبة

ظر إلى رغبتهم في كسر روتین ویمكن تفسیر تفاعل الشباب بكثرة مع النكت والحكم بالن
المحاضرات والتطبیقات،إضافة إلى أن جیل الیوم من الشباب یحب المرح واالختصار في تقدیم 

ك فضاء المعلومة، ویمیل أیضا للترفیه، وقد أصبح فضاء موقع التواصل االجتماعي الفیس بو 
.متمیزا للتسلیة والترفیه

التطبیقي من الفصل 16إضافة إلى أن الدراسة التطبیقیة أثبتت من خالل الجدول رقم 
األول،أن أفراد العینة یبحرون في موقع الفیس بوك من ساعة إلى ثالث ساعات،فال یمكن أن 

القضایا متتالیة وهم یناقشون ویجادلون ویتحاورون حول مختلفیمضوا ثالث ساعات 
.یصیبهم المللقدواألحداث، حیث
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كما قد یرجع هذا إلى طبیعة المجتمع الجزائري الذي یمیل إلى الفرجة  واالجتماع حول النكت 
خصوصا، والقصص المسلیة و المضحكة، إضافة إلى الجانب االتصالي الذي یتمثل في رغبة 

.جعل الفیس بوك فضاء مناسبا لذلكالشباب دائما في نقل النكت لآلخرین وتبادل آخرها ،مما 

كما أن الواقع المر والمشاكل االجتماعیة العدیدة التي یتخبط فیها الشباب یدفعهم لتصویر الواقع 
االجتماعي وتقدیم بعض الحقائق بطریقة هزلیة فیها الكثیر من السخریة لكن بكثیر من الواقعیة 

.والسخریةوالجدیة، فالفیس بوك قام بتوسیع مجال كبیر للنقد

الجدولیة ²وهي أصغر من كا) 08.49(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أنه لیست هناك )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )9.49(

فروق دالة  إحصائیا  بین الجنسین في درجة التفاعل مع النكت والحكم عبر  موقع التواصل 
.یس بوكاالجتماعي الف

 وراء استخدام المبحوثین لموقع الفیس بوكتحلیل اإلشباعات المحققة.
یمثل مدى تحقیق موقع الفیس بوك إلشباع  إقامة صداقات جدیدة وفق : 32جدول رقم 

.متغیر الجنس

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

4849.487845.0812646.66یشبعها بحجم كبیر

3839.176235.8310037.03یشبعها بحجم قلیل 

1111.343319.074416.29ال یشبعها إطالقا

97100173100270100المجموع
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، أن الفیس بوك یساهم في تحقیق إشباع إقامة صداقات 32الجدول رقم نالحظ من خالل
مبحوثا على إشباع الفیس بوك بحجم كبیر في الحصول على 126جدیدة،حیث أجاب 

مبحوثا، أجابوا أن الفیس بوك 100، یلي ذلك )%46.66(صداقات جدیدة، ممثلة في نسبة 
مبحوثا 44یرا فئة ال یشبعها إطالقا بتكرار، وأخ)%37.03(یشبع هذه العبارة بحجم قلیل بنسبة

.)%16.29(ممثلة بنسبة 

حیث یعد الفیس بوك وسیلة اتصالیة اجتماعیة بالدرجة األولى،قد تصل إلى حد خلق مجتمع 
افتراضي قائم بذاته، فهو یساهم في ربط صداقات بین األفراد المستخدمین له،كما أنه وسیلة 

لتواصل مع الجنس اآلخر وخلق عالقات معهم، فیتبادل معهم مثالیة لألفراد الذین یریدون ا
.المعلومات،الملفات، الصور،الفیدیو، ویتعرف على الرغبات المیوالت والمستویات وغیرها

كما أنه وسیلة لمجموعة كبیرة من الشباب التي ال تضم قائمة أصدقائها أسماء كثیرة، فیسعون 
هم والحصول على المزید من األصدقاء، بفضل خدمة الستخدام الفیس بوك لتوسیع دائرة معارف

إضافة األصدقاء التي یوفرها الموقع والتي من خاللها یمكن إرسال طلبات صداقة إلى أبعد 
نقطة ممكنة في أنحاء العالم، إضافة إلى خدمة الدردشة التي بفضلها یمكن الحصول على 

جتماعیة، و في مقارنة من حیث بما یضمن لهم شبكة واسعة من العالقات االأصدقاء جدد،
الجنس نجد أن الذكور هم األكثر إشباعا  نسبیا مقارنة مع اإلناث، حیث جاءت النسبة عند 

، وقد یرجع هذا التفاوت )%45.08(، تقابلها عند اإلناث نسبة )%49.48(ذكور العینة 
ى أكبر قدر منهم، البسیط إلى عدم وجود قیود بالنسبة للذكور في إضافة األصدقاء والتعرف عل

بینما قد تلجأ اإلناث إلى معاییر الختیار األصدقاء الذین یثقوا بهم من زمالء الدراسة، وأقارب، 
.وأساتذة وغیرهم

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال11.745.99020.05
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كما أن النتیجة المتحصل علیها في الجدول أعاله فرضتها طبیعة الوسیلة في حد ذاتها،إذ یعد 
مع األصدقاء الجدد هو أبرز ما دفع الفیس بوك شبكة تواصل اجتماعي، ولعل خدمة التواصل

مارك زوكربیرج لخلق الموقع، مما یسهل عملیة التعارف وبناء عالقات جدیدة حتى مع 
األشخاص األجانب، حیث یطمح بعض الشباب من خالل بحثه عن إقامة عالقات صداقة 

.جدیدة إلقامة عالقات خاصة مع األجانب لتسهیل عملیة الهجرة

اختصر المسافات، واختزل الزمن،وجعل العالم قریة صغیرة ال تعجزه ال اللغة وال فالفیس بوك قد 
الجغرافیا، تعیش شعوبه في تواصل وتفاعل من خالل استحداث أشكال جدیدة من العالقات 
وأنماط التواصل بین األفراد المستخدمین لیتحول إلى آلیة حدیثة في عالم  التواصل بین األفراد 

.والجماعات

أن تتحول هذه العالقات االفتراضیة إلى عالقات حقیقیة، وال تكون رهینة للفضاء األهملكن 
السیبرناطیقي فقط، فمواقع التواصل االجتماعي قد تجعل الشباب بالتدریج یستغنون عن 

الحقیقیین، لینضم إلى أصدقاء مختلفین عن الهویة، إذ أصبح الفرد یستطیع أن أصدقائهم 
ة زر على مفتاح بجهاز الكمبیوتر، لكن التساؤل هو ما مدى یحصل على صدیق بضغط

استمراریة عالقته بهؤالء األصدقاء؟ وهل سیؤثر هذا على عالقاته بأصدقائه في العالم 
الخارجي؟

مخالفة ونتائج هذه الدراسة،حیث جاءت نسبة 8هذا وقد جاءت نتائج الباحث بورحلة سلیمان
19بتكرار ) %9.7(ق صداقات جدیدة في المرتبة األخیرةالذین یستخدمون االنترنیت بدافع خل

.مبحوثا فقط 

، إلى نتائج مشابهة حیث كشفت الدراسة أن أغلبیة 9بینما توصلت دراسة الباحث بادیس لونیس
).%46.30(اإلشباعات االجتماعیة المتحققة للطلبة هي ربط عالقات صداقة وذلك بنسبة 

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 11.74(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،مما یدل على أن هناك فروق دالة إحصائیا بین الذكور 02،تحت  درجة حریة )5.99(

.شباعات الصداقة لدى عینة الدراسةموقع الفیس بوك في تحقیق إمساهمةواإلناث في 
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یمثل مدى تحقیق موقع الفیس بوك إلشباع التعبیر عن األفكار الخاصة33جدول رقم 

.متغیر الجنسبكل حریة وفق 

بنسبة كبیرة على تحقیق  الفیس بوك ، أن فیه إجماع و 33یتبین لنا من خالل الجدول رقم 
یشبعها " حیث جاءت النسبة العامة في فئةإلشباع التعبیر عن اآلراء الخاصة وبكل حریة، 

مبحوثا ذهبوا أن الفیس بوك 72مبحوثا، یلي ذلك 186، بتكرار )%68.88" (بحجم كبیر
مبحوثا ال یقوم 12وأخیرا سجلنا ) %26.66(یحقق لهم هذا اإلشباع بحجم قلیل وذلك بنسبة

).%4.44(الفیس بوك بتحقیق لهم هذا اإلشباع إطالقا وذلك بنسبة 

ولعل أبرز ما یمیز النمط اإلعالمي الجدید هو المساحة الكبیرة من الحریة التي یمكن أن یعبر 
من خاللها الفرد عن اتجاهاته وأفكاره  وآرائه دون وجود أي ضوابط خارجیة تمنعه بشكل 
مباشر، ویظهر هذا جلیا في المنشورات الجریئة التي ینشرها المبحوثین لیعبروا عن امتعاضهم 

یائهم من بعض ما یحدث في البلد، هذه الحریة مقارنة و ووسائل اإلعالم التقلیدیة نجد أنها واست

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

6971.1311767.6318668.88یشبعها بحجم كبیر

2424.744827.747226.66یشبعها بحجم قلیل 

044.12084.62124.44ال یشبعها إطالقا

97100173100270100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

غیر دال2.105.99020.05
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كانت مقیدة نوعا ما ، حیث تمر الرسالة على العدید من حراس البوابة اإلعالمیة، لیتم تعدیلها 
من أجل تمریرها أو تنحیتها، لكن بوجود الفیس بوك أصبح التعبیر عن اآلراء وبكل حریة حقا

مضمونا، یكفله الموقع لجمیع المستخدمین دون رقابة، مما جعل من الفیس بوك فضاًء یلقى 
.إقباال معتبرا، واألهم هو أن یعرف الشباب كیف یستغل هذه الحریة بعقالنیة ودون تهور

عند ) %71.13(بین النوع نجد تفاوت بسیط بین الجنسین، حیث سجلنا ما نسبته ةوفي مقارن
عند إناث العینة، ویمكن تفسیر هذه الزیادة إلى جرأة الذكور ) %67.63(تقابلها نسبة الذكور، 

في مناقشة وطرح بعض القضایا التي تعتبر طابوها عند اإلناث، فیلجأ الشباب إلى نفض 
.الغبار عنها بهدف التوعیة وكشف الحقائق

الجدولیة ²وهي أصغر من كا) 2.10(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،مما یدل على انعدام فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث 02،تحت  درجة حریة )5.99(

.موقع الفیس بوك في تحقیق إشباعات التعبیر عن اآلراء بكل حریةمساهمةفي 
یمثل مدى تحقیق موقع الفیس بوك إلشباع معرفة األخبار ومتابعة : 34جدول رقم 

.لجنستطوراتھا وفق متغیر ا

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

6870.1010057.8016862.22یشبعها بحجم كبیر

2525.776336.418832.59یشبعها بحجم قلیل 

044.12105.78145.18ال یشبعها إطالقا

97100173100270100المجموع
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168یتضح لنا من خالل الجدول السابق أن موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك یحقق ل 
، بینما )%62.22(مفردة إشباع معرفة األخبار و متابعة تطوراتها بحجم كبیر وذلك بنسبة 

، في حین ال یقوم الموقع )%32.59(منهم على إشباعه بحجم قلیل وذلك بنسبة 88أجاب 
، كما سجلنا أغلبیة واضحة )%5.18(مبحوثا، وذلك بنسبة 14بتحقیق هذا اإلشباع نهائیا ل 

لدى إناث العینة، ) %57.80(نسبة، مقابل)%70.10(من قبل الذكور حیث قدرت النسبة ب
آخر المستجدات و أخبار الساحة المحلیة والدولیة عكس اإلناث قد نرجعه إلى اهتمام الذكور ب

.التي قد یملن إلى متابعة مواضیع تتعلق بالموضة واألزیاء والطبخ والسینما

على أهمیة األخبار بالنسبة للشباب الجامعي وذلك بنسبة 26هذا وقد أكدت نتائج الجدول رقم 
.محتلة بذلك المرتبة الثالثة13.77

شبكات التواصل االجتماعي الیوم تستخدم في المشاركة اإلخباریة ،وتعمل على حیث أصبحت
استقطاب الباحثین عن األخبار،حیث یعتبر الفیس بوك مصدر أصیل من مصادر األخبار 
المختلفة، ومعظم الشباب أصبحوا یستخدمون الموقع في نقل وتبادل األخبار 

علنا نصادف كبار الصحفیین مشتركین في المكتوبة،المسموعة، والسمعیة البصریة، مما ج
أو "ير فیفا اللجی123" بعض الصفحات التي تعرف مشاركة واسعة من األخبار كصفحة

، والتي تملك المالیین من المعجبین وتعرف منشوراتهم انتشارا "أنا صحفي أنا موجود" صفحة
.رهیبا، مما یضمن وصول المعلومات و األخبار إلى شریحة كبیرة من مستخدمي الموقع

إضافة إلى أن الموقع یسمح بصیاغة األخبار وتحریرها وتوظیفها في استخدامات مختلفة 
أو تثقیفیة للرأي العام، وبهذا أصبح الموقع مصدرا هاما من مصادر حصول سیاسیة،دعائیة، 

الشباب على المعلومة، بفضل مشاركة المستخدمین في صناعة المضامین اإلعالمیة،وال یكون 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال6.545.99020.05
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ناقال للمعلومة فقط بل شاهد عیان على حدوثه، وینقل أدق التفاصیل التي ال تغفل عنها 
وتطورات كل األحداث لحظة بلحظة، وٕان كانت یدها، المؤسسات اإلعالمیة، ویرصد جد

مشاركته في صناعة هذه المضامین تطرح الكثیر من اإلشكالیات خاصة المتعلقة بمصداقیة 
.الخبر، وبالطریقة الفنیة في كتابته

،تحت  )5.99(الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 6.54(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،مما یدل على أن هناك فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في تحقیق 02درجة حریة 

.لدى عینة الدراسةمعرفة آخر األخبار الیومیة ومتابعة تطوراتها موقع الفیس بوك إشباعات 

.یمثل مدى تحقیق موقع الفیس بوك لإلشباعات العاطفیة وفق متغیر الجنس: 35جدول رقم 

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

3030.929554.9112546.29یشبعها بحجم كبیر

4849.485934.1010739.62یشبعها بحجم قلیل 

1919.581910.983814.07ال یشبعها إطالقا

97100173100270100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال13.785.99020.05
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الفیس بوك یسهم في تحقیق اإلشباعات العاطفیة لعینة بفحص الجدول أعاله یتبین لنا أن 
مبحوثا أن استخدام الموقع یعمل على تحقیق هذا اإلشباع بحجم 125الدراسة،حیث أجاب 

مبحوثا اتجهوا أن الفیس بوك یحقق إشباعاتهم 107، یلي ذلك )%46.29(كبیر،وذلك بنسبة 
من عینة الدراسة أن 38، وأخیرا یذهب )%39.62(العاطفیة بحجم قلیل وذلك ما نسبته 
.الموقع ال یحقق نهائیا هذه اإلشباعات

األمریكیة الزیادة الكبیرة في عدد مستخدمي موقع العالقات االجتماعیة " سلیت"فسرت مجلة و 
یمأل الهوة " فیس بوكال"ملیونًا، بأن 14غة العربیة، حتى وصل العدد إلى بالل" فیس بوك"

الشاسعة التي یتركها الفصل بین الجنسین في المنطقة العربیة، قائلة إن الشباب العربي یعد 
في " فیس بوك"وهذا أهم عناصر اإلغراء باستخدام ،هو حد الحالل للقاء الجنسین" فیس بوك"

.10العربیةالمنطقة
فسهولة استخدام الفیس بوك و خصائصه من خالل توفره على خدمة الدردشة و سهولة 

من الجنسین قد یؤدي إلى بناء عالقات عاطفیة عبر هذا الفضاء ةدیالحصول على عالقات جد
وفي الحب واالشتیاق وما المحظورةبدایة من اللغو في الكالم، ومرورا بالكالم في األمور 

.شابهها
ه العالقات العاطفیة نتیجة تفكك العالقات االجتماعیة األسریة، حیث قد تغیب وقد تنشأ هذ

الكثیر من مشاعر الحنان والدفء العائلي والرعایة التي قد ال یجدها الشباب في عائلته، خاصة 
من قبل اإلناث، وهذا ما تجسده النسبة العالیة عند اإلناث، حیث نالحظ من خالل الجدول 

اوت واضح بین الجنسین، حیث قدرت النسبة عند اإلناث في تحقیق الفیس أعاله أن هناك تف
عند ذكور ) %30.92(، تقابلها نسبة )%54.91(بوك لإلشباعات العاطفیة بحجم كبیر ب

.العینة
فالفراغ العاطفي قد یدفع الكثیر من اإلناث إلى سده و إشباعه في الموقع،الذي یسمح بالتعبیر 

یدخل بعض عن المشاعر دون حیاء بسبب غیاب االتصال المواجهاتي بین الطرفین، كما قد 
من الشباب في إقامة عالقات عاطفیة مع الجنس اآلخر، و رحلة البحث عن شریك في الموقع 

.ة البلد نتیجة للظروف االجتماعیة القاسیة التي یمر بها أغلبیة الطلبةبطموح مغادر 
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الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 13.78(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،مما یدل على أن هناك فروق دالة إحصائیا بین الذكور 02،تحت  درجة حریة )5.99(

.العاطفیة لدى عینة الدراسةواإلناث في تحقیق موقع الفیس بوك لإلشباعات

یمثل مدى تحقیق موقع الفیس بوك إلشباع تلبیة االحتیاجات العلمیة : 36جدول رقم 
.والفكریة وفق متغیر الجنس

بوك یعمل على تحقیق إشباع االحتیاجات العلمیة نالحظ من خالل الجدول السابق أن الفیس 
، ویتشارك المرتبة األولى )%46.29(مبحوثا فیما نسبته 125، عند بحجم كبیروالفكریة

مناصفة، الطلبة الذین یرون أن الموقع یشبع هذه االحتیاجات بشكل قلیل بنفس التكرار والنسبة 
مبحوثا یرون أن الموقع 20خیرة سجلنا ، وفي المرتبة األ)%46.29(كما هو مبین في الجدول 

.ال یشبع هذه االحتیاجات إطالقا

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

4647.427945.6612546.29یشبعها بحجم كبیر

4445.368146.8212546.29یشبعها بحجم قلیل 

077.21137.51207.40ال یشبعها إطالقا

97100173100270100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

غیر دال2.715.99020.05
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هذا وتستخدم شبكات التواصل االجتماعي في االستخدامات التعلیمیة المختلفة، ومنها مشاركة 
التالمیذ، المدیر، األستاذ، الطالب، أولیاء ( كل األطراف في منظومة التعلیم عبر الموقع 

ن أجل تقدیم المادة العلمیة وٕاضافات أكثر قد یعجز األستاذ إضافتها فیستخدم هذا الفضاء م
من صفحات معدة للتعلیم لضیق وقت المحاضرات، أو تحمیل مختلف الكتب و المقاالت

وتطویر البحث العلمي، یتم من خاللها االتصال والتواصل خارج نطاق الدراسة مع أساتذة 
.التخصص

فضاء لمناقشة مختلف األمور المتعلقة بالدراسة بما یسمح كما قد یتخذ البعض من الفیس بوك
بتطویر مهاراتهم المتعلقة بإبداء الرأي،المناقشة، التواصل، وتتیح للطالب مساحة للتعبیر عن 

.رأیه بعیدا عن أسوار الجامعة

وقد استغل الكثیر من المثقفین و األساتذة هذا الفضاء كمنصات الكترونیة تسهم في رفع 
العلم والمعرفة، ویعد هذا أحد الدعائم اإلستراتیجیة لتطویر البنیة التحتیة للمنظومة مستوى 

التعلیمیة في الجزائر، فهو یقوم على عملیة التكامل بین اإلعالم والتعلیم ورفع درجة الوعي 
وأصبح ضرورة ملحة لمواكبة تطورات العصر لیسهم في "والثقافة واإللمام بالعلوم والمعارف،

إعالم تعلیمي تثقیفي یعتمد على األسالیب التكنولوجیة الحدیثة لیقوم بعلمیة التنشئة تقدیم
متجاوزا عقبات المكان والزمان، یعمل على بث البرامج التربویة والتعلیمیة، مما یسهم والتثقیف

في زیادة القدرات الثقافیة والعلمیة ویزید من فرص الشباب من التمكن من المناهج التعلیمیة 
.11"ورفع المستوى الثقافي والعلمي لهم

بینما هناك نسبة أخرى موازیة ترى أن الفیس بوك یشبع هذه االحتیاجات بحجم قلیل، ربما ألن 
هذه الفئة من الطلبة قد ال تتصادف مع الكثیر من المحتویات التعلیمیة والثقافیة في الموقع، 

أن كثرة استخدام الموقع قد یؤدي بالشباب ان المواد الترفیهیة واإلخباریة ، أو ترىبسبب طغی
.الجامعي إلى التهاون في االلتزام بواجباتهم وبحوثهم الدراسیة
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من مفردات العینة أجابوا بأن %41.53إلى أن 12وقد توصلت دراسة الباحث یاسین قرناني
، في النتائجاستخدام مواقع التواصل االجتماعي لم تؤثر سلبًا على دراستهم ألن هناك استقرار 

من العینة بتراجع النتائج الدراسیة جراء استخدام مواقع التواصل %25.60حین أجاب في 
.االجتماعي

،تحت  )5.99(الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 2.71(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
اإلناث في تحقیق ،مما یدل على أنه تنعدم الفروق الدالة إحصائیا بین الذكور و 02درجة حریة 

.موقع الفیس بوك لإلشباعات العلمیة  والفكریة لدى عینة الدراسة

یمثل مدى تحقیق موقع الفیس بوك إلشباع التعرف على ثقافات الشعوب :37جدول رقم 
.األخرى وفق متغیر الجنس

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

5152.5711063.5816159.62یشبعها بحجم كبیر

3839.175330.639133.70یشبعها بحجم قلیل 

088.24105.78186.66ال یشبعها إطالقا

97100173100270100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

غیر دال3.895.99020.05
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بفحص أرقام الجدول أعاله یتبین لنا أن للفیس بوك دور كبیر في تحقیق إشباع التعرف على 
، بینما جاءت )%59.62(ثقافات الشعوب األخرى وبحجم كبیر حیث قدرت النسبة العامة ب

النسبة الثانیة لصالح الطلبة الذین یعتقدون أن الفیس بوك یحقق هذا اإلشباع بحجم قلیل، وذلك 
مبحوثا إلى أن الفیس بوك ال یسهم إطالقا في تحقیق هذا 18، بینما یذهب )%33.70(بنسبة 

).%6.66(اإلشباع،وذلك بنسبة 

هذا وال یختلف الفیس بوك كثیرا عن حیاتنا الواقعیة،لذلك فهو یحمل ثقافتنا نفسها،أي أن كالمنا 
وسلوكنا في الفیس بوك هو نتاج لثقافتنا، ویتبین لنا أن الصحف والمجالت وغیرها لم تعد 
الوسیط الوحید لنقل ثقافتنا للعالم اآلخر، أو التعرف على ثقافات الشعوب األخرى، بل هناك

مواقع الكترونیة عدیدة أخذت على عاتقها هذه المهمة،ومن بینها بامتیاز مواقع التواصل 
االجتماعي، والموقع األزرق خاصة، حیث أصبح له دور هام جدا في تالقح الثقافات بحضور 

مرآةالفت من قبل المثقفین واألدباء على الفضاء االفتراضي، محاولین أن تكون منشوراتهم 
ولهذا فإن المثقفین یجب أن یكونوا على درجة عالیة من االلتزام ثقافة المجتمع،تعكس طبیعة 

.في إعطاء صورة ثقافیة راقیة ونموذج سلیم للعامة

هذا هذا و أصبح الفیس بوك نافذة یطل من خاللها الشباب على ثقافات مختلفة لشعوب العالم،
طلبة على شبكة الفیس بوك قد ال من جهة ومن جهة أخرى فإن المحتویات التي یحتك بها ال

تكون  بالضرورة تعبر  عن واقعهم و عن ثقافتهم بل عن ظواهر و ثقافات عالمیة ترتبط 
بالمجتمعات الغربیة األكثر حضورا و إنتاجیة على الشبكة ،و ذلك رغم وجود ما یربطه بالعالم 

وكل ما هو خاص و المحلي، و لكن هذا األمر ال یقلل من االحتكاك بالمحیط االجتماعي 
یجعل الطلبة مرتبطین أكثر بما یجري في العالم الخارجي من ثقافات و تطورات في شتى 
المجاالت،ألن الطلبة رغم خصوصیتهم العمریة یتحركون في دائرة الثقافة التي ینتمون إلیها، و 

هار و التخوف الحاصل أن الثقافة العربیة تنظر إلى التكنولوجیا الوافدة من الغرب بنظرة االنب
في نفس الوقت ، أما االنبهار فیعود أن هذه الثقافة العربیة ال تنتج أو تساهم في إنتاج هذه 
الوسائل ومن تم فإن المغلوب عادة ما یقلد الغالب و ینبهر به ، ومن یملك التكنولوجیا هو الذي 
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ید و السلوكیات التي یتحكم طبعا ، أما التخوف فمبرره الخوف على القیم و الموروثات و التقال
.تمیز هذه الثقافة عن غیرها 

،تحت  )5.99(الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 3.89(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،مما یدل على أنه تنعدم الفروق الدالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في تحقیق 02درجة حریة 

.الشعوب األخرىموقع الفیس بوك إلشباع التعرف على ثقافات
یمثل مدى تحقیق موقع الفیس بوك إلشباع التسلیة والترفیھ وفق متغیر : 38جدول رقم 

.الجنس

یتبین لنا أن الفیس بوك یسهم في تحقیق إشباعات التسلیة 38بفحص بیانات الجدول رقم 
مبحوثا إلى 80، بینما یتجه )%62.22(والترفیه وبحجم كبیر، حیث قدرت النسبة العامة ب 

، في )%29.62(وذلك ما نسبته أن الفیس بوك یسهم في تحقیق هذا اإلشباع بحجم قلیل،

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

5253.6011667.0516862.22یشبعها بحجم كبیر

3637.114425.438029.62یشبعها بحجم قلیل 

099.27137.51228.14إطالقاال یشبعها 

97100173100270100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال6.595.99020.05
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بإسهام هذا اإلشباع وذلك ما مبحوثا على أن الفیس بوك یقوم 22حین ال یتفق 
).%8.14(نسبته

میول الشباب الجامعي إلى التفاعل مع النكت والحكم، 31هذا وقد استخلصنا من الجدول رقم 
مما یؤكد ویدعم هذه النسبة العالیة،كما یسمح موقع الفیس بوك للعدید من المواهب الشابة أن 
تظهر قدراتها وتنمیتها، وممارستها عبر هذا الفضاء، والتي تضمن لها إشباع الترفیه والتسلیة 

: نذكر منها

التي ینشرها المستخدمین لمقاطع طریفة،مضحكة قد تكون حقیقیة أو :المقاطع الكومیدیة-1
.من إبداعات الشباب

والي عادة ما تكون عن صور كاریكاتوریة، أو نصوص سرد مسلي،قد : الرسومات الهزلیة-2
یختلف الهدف منه من مجرد وضع ابتسامة على وجه المستخدمین، إلى تسلیط الضوء على 

.الكثیر من القضایا

حیث یجدها الكثیر من الشباب الجامعي هوایة مسلیة، تسمح بتمضیة الوقت عبر : القراءة-3
.الموقع

وهي توفر جوا من االسترخاء واللهو، والظاهر أن الفیس بوك یحتوي على : األلعاب-4
مجموعة كبیرة من األلعاب الشخصیة أو الجماعیة،مع إمكانیة دعوة أصدقاء لك في الشبكة 

.لعبةلیشاركوك ال

هذا وللترفیه أهمیة كبیرة في حیاة الشباب،فما یبذله الطالب من طاقة یستدعي الحصول على 
قسط من الراحة، وقضاء ساعات من الترفیه والتسلیة إلزالة الملل والقضاء على الروتین،فرتابة 
بعض األعمال واألنشطة لدى الطلبة وتكرارها قد تجعل النفس تسأم من أدائها بالشكل 

طلوب، شریطة أن ال یبالغ في إعطاء هذا الوقت أكثر من حجمه و االنشغال عن التزامات الم
.الدراسة
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،تحت  )5.99(الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 6.59(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،مما یدل على أن هناك فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في تحقیق 02درجة حریة 

.شباع التسلیة والترفیه لدى عینة الدراسةالفیس بوك إلموقع 

یمثل مدى تحقیق موقع الفیس بوك إلشباع التخلص من المشاكل االجتماعیة : 39جدول رقم
.وفق متغیر الجنس

أعاله، یتبین لنا أن الفیس بوك ال یسهم  إطالقا في تحقیق إشباع بالنظر إلى نتائج الجدول
، بینما یحققه عند )%45.18(التخلص من المشاكل االجتماعیة، حیث قدرت النسبة العامة ب

من أفراد العینة أنه یشبعه 52، بینما یرى )%35.55(البعض منهم بحجم قلیل وذلك بنسبة 
).%19.25(بحجم كبیر فیما نسبته 

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

1717.523520.235219.25یشبعها بحجم كبیر

3131.956537.579635.55یشبعها بحجم قلیل 

4950.517342.1912245.18ال یشبعها إطالقا

97100173100270100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال 12.015.99020.05
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لمالحظ أن الفیس بوك یسهم بشكل كبیر في التعبیر عن المشاكل االجتماعیة و محاولة وا
اآلذانإیصالها إلى المسؤولین عبر تكثیف رسائلهم، وهناك من الشباب  من یجد الكثیر من 

التي تصغي إلى مشاكله من زمالء الدراسة، أو في الحیاة العامة والتي تحاول تخفیف معاناته 
باالستماع إلى همومه ومحاولة إیجاد حلول لها، لكن بالرغم من هذا فإن الفیس بوك لم یتوصل 
إلى تخلص الشباب من مشاكلهم االجتماعیة، على اعتبار أن الفیس بوك هو فضاء للدردشة و 

.ذا الحدللتحاور و إخراج المكبوتات لكنه في الكثیر من األحیان یتوقف عند هفضاء

بینما قد یعتقد البعض أن األنسب إلیجاد حلول لمشاكله هو مواجهتها في الواقع، وعدم التهرب 
من الواقع االجتماعي، فالطلبة هم النخبة في كل المجتمعات وهم على ثقة أنهم سیصلون إلى 

.الظروف الصعبة وتحمل المسؤولیاتأهدافهم وتحدي 

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 12.01(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،مما یدل على أن هناك فروق دالة إحصائیا بین الذكور 02،تحت  درجة حریة )5.99(

.عیةواإلناث في عدم مساهمة موقع الفیس بوك في تحقیق إشباع التخلص من المشاكل االجتما

 استنتاج عام خاص بمحور دوافع استخدام الشباب الجامعي للفیس بوك واإلشباعات
.المحققة منه

هو ضمن هرم دوافع استخدام المبحوثین " دافع الشعور بالوحدة" مما تقدم یمكن القول أن 
لموقع الفیس بوك، نتیجة شعورهم بالوحدة وتفكك العالقات األسریة وفتورها، وعدم إمكانیة 

مما قد یساهم في اتساع الفجوة بین األفراد، كما یظهر مقاسمة عواطفهم مع أفراد األسرة، 
لدراسة أهمیة موقع الفیس بوك كمصدر أصیل لإلطالع على األخبار الیومیة من خالل ا

.الذي تصدر دوافع استخدام المبحوثین للموقع أیضا
كما أظهرت لنا الدراسة المیدانیة مدى تفاعل الشباب المبحوثین مع المواضیع االجتماعیة 
لكونها تسمح بالنقاش وقرب اهتمامها من مشكالت الشباب الیومیة، وتفاعلهم مع الصور 
الشخصیة أیضا نتیجة لما تتمتع به هذه األخیرة من إضفاء مصداقیة على األحداث، كما 

میول الطلبة إلى التفاعل مع المواضیع الدینیة مما یدل أن الجانب أظهرت الدراسة أیضا
الدیني یحوز على جانب كبیر من اهتمامات الشباب، إضافة إلى النكت والحكم بغرض 
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التسلیة والترفیه، كما كشفت الدراسة عزوف الشباب بشبه كلي عن التطرق إلى المواضیع 
.التاریخیة والدینیة

الفیس بوك یسهم في تحقیق إشباعات عدیدة نذكر منها على سبیل كما بینت الدراسة أن 
المثال ال الحصر إقامة عالقات صداقة جدیدة، راجع لطبیعة الموقع في حد ذاته فهو شبكة 

.للتواصل االجتماعي، وتحقیق إشباع التعبیر عن اآلراء بكل حریة دون رقابة وضوابط
في تحقیق اإلشباعات العاطفیة لدى عینة كما كشفت الدراسة عن مساهمة موقع الفیس بوك

بزیادة معتبرة إلناث العینة على حساب الذكور، إضافة إلى تحقیقه إلشباع التعرف الدراسة 
على مختلف ثقافات الشعوب، والتسلیة والترفیه، في حین ال یسهم في تحقیق إشباع التخلص 

.من المشاكل االجتماعیة

فع  استخدام الفیس بوك و اإلشباعات المحققة في فهمم محورین عادات وأنماط ودوا
).مدخل االستخدامات واإلشباعات( ضوء المقاربة العلمیة

في ضوء فهم نتائج الدراسة المیدانیة نجد أن مدخل االستخدامات واإلشباعات قد قدم مجموعة 
ه الوسائل من الشواهد بالنسبة لشبكات التواصل االجتماعي التي تؤكد أسلوب األفراد أمام هذ

من خالل تعلیقاتهم وآرائهم، ونجد من بین فرضیات المقترب أن استخدام الجمهور لوسائل 
االتصال بغیة أهداف معینة، بمعنى أن التعرض لموقع الفیس بوك ما هو إال تعبیر عن دوافع 

ا وزمالؤه أن األفراد یستخدمون وسائل اإلعالم وفق" كاتز"سیكولوجیة واحتیاجات فردیة، ویرى
:الحتیاجاتهم المختلفة

حیث كشفت الدراسة احتیاج أفراد العینة إلى االطالع على آخر : االحتیاجات المعرفیة-1
المعلومات واألخبار الیومیة، حیث أصبح الموقع نافذة یطلع من خاللها الشباب الجامعي على 

تحدیثا للمعلومة، ومصدر مختلف األخبار المحلیة، اإلقلیمیة والدولیة، وأكثر الوسائل اإلعالمیة 
أصیل من مصادر الحصول على آخر األخبار، كما بینت الدراسة أیضا استفادة عینة الدراسة 
من موقع الفیس بوك في التعلیم من خالل صفحات معدة للبحث وتحمیل مراجع تتناسب 

.وتخصصاتهم المختلفة بما یسهم في تنمیة روح البحث العلمي
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حیث كشفت الدراسة عن نتیجتین مختلفتین فیما یخص الدوافع : االحتیاجات الوجدانیة-2
العاطفیة، األولى متعلقة بعدم استخدام الموقع للبحث عن شریك في إطار عالقات غیر شرعیة، 

فقط، ) %2.11(حیث قد تذیل هذا الدافع اختیار أفراد عینة الدراسة لصالح دوافع أخرى بنسبة
، )%46.29(یس بوك لبعض اإلشباعات العاطفیة بنسبةبینما كشفت الدراسة على تحقیق الف

ولیس المقصود بها العالقات بین الجنسین، وٕانما العالقات التي تنشأ نتیجة تفكك العالقات 
االجتماعیة األسریة، وبالتالي تدفع المستخدمین إلى البحث عن الكثیر من مشاعر الحنان 

في عائلته، أي الفراغ العاطفي یدفع بهم إلى والدفء والرعایة لدى الزمالء والتي قد ال یجدها
.إشباعه بالموقع

حیث یشیر مدخل االستخدامات واإلشباعات إلى نوع آخر :حاجات التكامل االجتماعي-3
من االحتیاجات وهي حاجات التكامل االجتماعي، وفي هذا السیاق كشفت الدراسة أن من أهم 
المعاییر التي من خاللها یتم اختیار األصدقاء هو معیار الصداقة بالدرجة األولى 

ة الثانیة، مما یدل على رغبة أفراد في المرتب) %20.76(، ثم القرابة بنسبة)%34.72(بنسبة
الدراسة في إنشاء عالقات جدیدة والبقاء على اتصال مع األهل واألقارب خاصة البعید علیهم 

.جغرافیا، لكن یبقى هذا التواصل افتراضي

كما یذهب أصحاب هذا المقترب إلى أن استخدام األفراد لوسائل اإلعالم المختلفة هو بهدف 
لفة، وهي إسقاطا حسب التقسیمات المتعلقة بالنظریة في دراستنا هذه تحقیق إشباعات مخت

: كاآلتي

وهي نوعان : إشباعات المحتوى-1

والتي تتحقق من خالل زیادة المعارف وٕابداء اآلراء، وقد كشفت :اإلشباعات التوجیهیة-أ
جم كبیر الدراسة المیدانیة أن الفیس بوك یحقق إشباع التعبیر عن اآلراء بكل حریة بح

، حیث یعتبر الموقع منصة إلكترونیة ومنبر حقیقي یعبر من خالل األفراد )%68.88(بنسبة
عن اتجاهاتهم وأفكارهم، وأصبحت حریة التعبیر حقا مضمونا في الموقع دون وجود ضوابط 
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تمنعه من الحدیث بكل جرأة، أو عدم اإلدالء بانتقاداته اتجاه ما یحدث في البلد، عكس وسائل 
.عالم التقلیدیة التي تقف عند حراس البوابة اإلعالمیة لیتم إما تعدیلها أو حذفها نهائیااإل

وفي سیاق منفصل كشفت الدراسة أن الفیس بوك یعمل على تحقیق إشباع االحتیاجات العلمیة 
حیث یستخدم الموقع األزرق في استخدامات تعلیمیة مختلفة بهدف ) %46.29(والفكریة بنسبة

معلومات علمیة، ویستغل الطلبة هذا الفضاء لتطویر معارفهم من خالل استغالله في رفع تقدیم 
.مستوى العلم والمعرفة

كما بینت الدراسة في نفس هذا التصنیف أن لموقع الفیس بوك دور كبیر في إشباع التعرف 
ثقافات حیث أصبح له أهمیة كبیرة في تالقح ال) %59.62(على ثقافات الشعوب األخرى بنسبة

.بحضور الفت من قبل النخبة والطبقة المثقفة على هذا الركح االفتراضي 

فقد أظهرت الدراسة المیدانیة أن موقع الفیس بوك یعمل على :اإلشباعات االجتماعیة- ب
إقامة عالقات صداقة جدیدة، حیث یعد الموقع وسیلة اتصالیة اجتماعیة بالدرجة األولى، یسهم 
في ربط صداقات بین المستخدمین، خاصة في ظل توفر أغلب أفراد العینة على خدمة 

دراسة على هاتف ذكي یسمح لهم باستخدام یعزز االنترنیت في المنزل، وتوفر أغلبیة أفراد ال
من خصوصیتهم الفردیة، هذه الخصوصیة الذي یدور الكثیر من الضجیج حولها، حیث یتجه 
الكثیر من الباحثین أن مواقع التواصل االجتماعي تغیب فیها الخصوصیة، لكن تتوفر 

عزز من الخصوصیة الفردیة في استعمال الحاسوب الشخصي، الهاتف الذكي، أي 
.الخصوصیة الواقعیة الحقیقیة، لكنه یساهم في تغییبها افتراضیا

وهي تلك التي تتعلق بالوسیلة أكثر من المضمون، وهي ضمن : إشباعات عملیة االتصال-2
: هذا المقترب نوعان أیضا

والرخاء من خالل حاجة الشباب إلى تحقیق إشباعات التسلیة والترفیه:شبه توجیهیة-أ
ة، وقد كشفت الدراسة ضمن هذا اإلطار أن الفیس بوك یعمل على تحقیق إشباعات والمتع

، فرتابة بعض األعمال والروتین الذي یعیشه الطلبة قد تجعل )%62.22(التسلیة والترفیه بنسبة
نفسیتهم تسأم وتمل، مما تجعلهم یبحثون عن الترفیه الذي بدوره یحتوي على تطبیقات عدیدة 
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إلى التفاعل بكثرة 33هذا ما یفسر أیضا میل الطلبة من خالل الجدول رقم وألعاب مختلفة، و 
.مع النكت والحكم عبر الموقع

من خالل التخلص من العزلة التي تصدرت دوافع استخدام : إشباعات شبه توجیهیة- ب
الموقع وبنسبة عالیة، مما یرجع إلى نقص العالقات الحمیمیة وبرودة العالقات االجتماعیة 

حیتها، بما یفسر بالتغیر االجتماعي وتغیر بعض الوظائف األساسیة لألسرة، كغیاب كال وسط
الوالدین عن المنزل لظروف مرتبطة بالعمل، مایعزز شعوره بالوحدة مما ینتج عند دافع ملح 
للبحث عن طرق لتعویض هذا النقص، لیتم تعویضه بالتفاعل االجتماعي االفتراضي عبر 

یثة خاصة موقع الفیس بوك، بهدف التخلص من بعض المشاكل وسائل االتصال الحد
االجتماعیة أیضا، والتي أثبتت الدراسة في هذا الصدد عدم تحقیق هذا اإلشباع، حیث یسمح 
الفیس بوك بمناقشة المشاكل االجتماعیة الیومیة والتي یتشابه فیها الكثیر من أفراد الدراسة، لكن 

.مح بالتخلص منها نهائیالیس بالحجم أو بالطریقة الذي یس
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أثر موقع الفیس بوك على الهویة اللغویة للشباب الجامعي: الفصل السابع.
تمهید.

تعد اللغة من أهم مقومات الهویة الثقافیة، ذلك أن اللغة وعاء نقل فكر األمة وتراثها وتطورها 
والثقافي، سنحاول من خالل هذا الفصل مقاربة محور اللغة العربیة المعرفي واالجتماعي 

.باإلعالم الجدید
فالمالحظ لكتابات الشباب من خالل وسائل التواصل االجتماعي الحدیثة أو الهواتف الذكیة 
أیضا یفاجأ بلغة عربیة ظهرت وانتشرت بین الجیل الرقمي، نتیجة التحوالت التي طرأت على 

.في الموقعاللغة العربیة 
والجزائر كأي دولة عربیة أخرى، ال تعیش في معزل عن التحوالت التكنولوجیة الناتجة عن 
التراكم المعرفي، بل عرفت التعدد والتنوع اللغویین منذ القدم نتیجة الظروف التاریخیة على 

دة الثانیة الرغم من أن اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة في البالد، مجسدة في الدستور في الما
.منه

لة تشخیص واقع الهویة اللغویة في الفضاء وعلیه فهذا الفصل التطبیقي هو محاو 
السیبرناطیقي، والكشف عن أبرز التحوالت التي لحقت باللغة العربیة، ومن ثم معرفة مدى 

.تأثیر هذه اللغة الشبابیة الجدیدة على لغتهم األم
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 بوك على لغة الشباب الجامعيمظاهر تأثیر موقع الفیس تحلیل.
یمثل مدى مساھمة موقع الفیس بوك في إثراء الرصید اللغوي للمبحوثین : 40جدول رقم 

.وفق متغیر الجنس

في بالنظر إلى نتائج الجدول أعاله، یتبین لنا أن موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك یساهم
، بینما تأتي )%40(إثراء الرصید اللغوي لعینة الدراسة إلى حد ما، حیث قدرت النسبة العامة ب

المرتبة الثانیة مناصفة بین من یعتقدون أن الفیس بوك قد ساهم في إثراء رصیدهم اللغوي، 
تین ، وبین من ال یرون ذلك إطالقا،حیث جاءت النسبة لكال الفئ"اللغة العربیة"والمقصود هنا 

).%30(ب

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

2727.835431.218130نعم 

2929.895230.058130ال 

4142.266738.7210840إلى حد ما 

97100173100270100المجموع 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا11.795.99030.05
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وبفحص متغیر الجنس، ال نجد هناك فروقات واضحة،حیث سجلنا أكبر نسبة عند الذكور في 
، فیما قلت النسبة في المقابل عند اإلناث نسبیا إلى )%42.26(وذلك بنسبة" إلى حد ما"فئة 

.، لیبقى نفس التفاوت الطفیف مع باقي الفئات األخرى كما هو مبین في الجدول)38.72%(

وعلیه یتبین لنا دور موقع الفیس بوك في مساهمته في إثراء الرصید اللغوي للكثیر من أفراد 
العینة، فقد أصبحت اللغة العربیة أداة فاعلة بالنسبة للتواصل عبر وسائل اإلعالم المقروءة 
والمسموعة والمرئیة والتفاعلیة الحدیثة التي نتجت عن دخول ما یعرف بتقنیات المعلومات إلى
المجال اإلعالمي،فأصبحت واحدة من أهم أدوات التواصل من خالل المواقع االلكترونیة ومواقع 
التواصل االجتماعي ،بالرغم مما تشهده اللغة العربیة من صراع عنیف بینها وبین اللغات 
األخرى،هذا الصراع الذي حاول طمس معالم الشخصیة العربیة ألنه یعلم أن في اللسان العربي 

لخطر علیه، كما أن اللغة العربیة لم تكن في یوم من األیام عاجزة عن مسایرة الحضارة مكن ا
.ومواكبة التكنولوجیا الحدیثة

ویتجسد هذا الصراع في حرص كل أمة على أن یكون لسانها سیدا على ساحة الصراع الثقافي 
وصرفت أمواال طائلة لنشر لغاتها إذ نرى أن األمم بذلت جهودا ضخمة"والحضاري والمعرفي، 

على أوسع رقعة جغرافیة ممكنة مستخدمة في ذلك مخابر لغویة،وأفالما وكتبا ومسلسالت 
تلفزیونیة، وغیرها من أجل مد الرقعة الجغرافیة للغة معینة بما یفید نشر الثقافة القومیة، 

الحضاریة ألصحاب والتعریف بخصائصها ویسهم أیضا في اطالع العالم كله على الصروح 
1.هذه اللغة

وتتباین وسائل اإلعالم في استخدامها لألشكال اللغویة،وهي بكل تمثالتها  موجودة في الحقل 
ومهما تباینت في استخدام التمثالت اللغویة إال أنها تعتمد على اللغة "اإلعالمي تبعا لطبیعتها، 

2".من خاللها الجماهیرإذ ال تملك وسائل اإلعالم وسیلة أهم من اللغة لتتواصل 
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وما من حاجة للقول أن اللغة العربیة الیوم هي روح األمة وحیاتها،وهي محور القومیة وأهم 
مقوماتها واألساس في تكوین األمة وبناء القومیة، وتكتسي هذه اللغة أهمیة كبیرة، فهي لغة 

إن " یخ اإلسالم ابن تیمیةوهي لغة اإلسالم،ویعد معرفتها من الدین حیث یقول شالقرءان الكریم،
اللغة العربیة من الدین،ومعرفتها فرض وواجب،فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال یفهم إال باللغة 

4".العربیة، وما ال یفهم الواجب إال به فهو واجب

هذا وقد بررت عینة الدراسة هذا اإلسهام الذي یقدمه شبكة الفیس بوك في أشكال عدیدة أبرزها 
على مفردات جدیدة بفضل تواصلهم مع أصدقاء من بلدان عربیة مختلفة، في حین التعرف 

فسر البعض منهم ذلك من خالل تحدثهم المستمر عبر الموقع مع أساتذة اللغة العربیة وأدباء، 
مما ساهم في تعرفهم على مصطلحات جدیدة  لم تكن موجودة في قاموسهم اللغوي إضافة إلى 

.لغة الفصحى فیسعون لتقلیدهمتأثرهم بمن یتحدثون ال

فیما فسر البعض اآلخر من أفراد الدراسة بمتابعتهم لبعض الصفحات الخاصة بنشر الكتب في 
مجاالت مختلفة ومن ثم تحمیلها ومطالعتها،هذا األمر الذي ساهم في أن یصبحوا أكثر تلقائیة 

.في التعبیر وتكسبهم ثروة لغویة

ة العربیة لدى بعض من أفراد العینة إلى نقص الثقافة اللغویة ویمكن تفسیر تراجع استخدام اللغ
الذي أثر سلبا على المردود الفكري والثقافي،ویتمثل ذلك النقص في القراءة والمطالعة،فجیل 

.الیوم ال یقرأ كثیرا بل یتصفح كثیرا

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 11.79(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أن هناك فروق )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )5.99(

إحصائیا بین الذكور واإلناث في مساهمة موقع الفیس بوك في إثراء الرصید اللغوي لعینة دالة 
.الدراسة
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یمثل مدى مساھمة موقع الفیس بوك في إثراء الرصید اللغوي للمبحوثین : 41جدول رقم 
.وفق متغیر التخصص الدراسي

استغالال و ، یتبین لنا أن طلبة اللغة االنجلیزیة هم األكثر إرادة 41بالنظر إلى نتائج الجدول رقم 
، فیما )%51.72(ب"  إلى حد ما" لتعلم اللغة العربیة من الموقع، حیث قدرت النسبة في فئة

في ، یلیه طلبة اللغة الفرنسیة)%44.64(حل طلبة اللغة العربیة في المرتبة الثانیة بنسبة
، فیما حل طلبة علوم اإلعالم  واالتصال  في المرتبة األخیرة )%41.93(المرتبة الثالثة بنسبة 

).%35.55(بنسبة 

ولقد ترسخ عند معظم طلبتنا عجز اللغة العربیة عن مواكبة حركة العلم والتكنولوجیا،وتأكدت 
اصر،وصار التحكم أمامهم عظمة اللغات األجنبیة األخرى التي تحتضن الفكر العربي المع

.والنطق باللغات األجنبیة دلیل تفوق فكري وحضاري

تخصصال

الفئات

المجموع الكلي عربیةإنجلیزیةفرنسیةإعالم

%ت%ت%ت%ت%ت

4730.510516.120724.132239.288130نعم 

5233.761341.930724.130916.078130ال 

5535.711341.931551.722544.6410840إلى حد ما

154100311002910056100270100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا12.135.99030.05
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مما یجعلنا نطرح بعض التساؤالت، فهل حقیقیة تغیرت اللغة العربیة من حیث الفاعلیة "
التواصلیة؟ ولماذا استطاعت هذه اللغة أن تحتضن ثقافات عدیدة طوال فترة من الزمن؟

اتها بل في اإلنسان العربي الذي یعیش مرحلة االنبهار فالمشكلة الحقیقیة ال تكمن في اللغة ذ
وشعور بالنقص هروبا من أصالته وهویته،ألن الهویة القومیة ترتبط باللغة القومیة لذلك كان 

5".االعتزاز باللغة اعتزاز باالنتماء القومي

وقع في والمالحظ من خالل الجدول تفوق طلبة اللغة االنجلیزیة،فهم األكثر اعتمادا على الم
إكسابهم لثروة لغویة،حیث قد یعود ذلك إلى اشتیاقهم للغتهم األم،فهم یتحدثون طوال الیوم باللغة 
االنجلیزیة ویتعاملون بها من خالل المحاضرات والتطبیقات،لذلك یسعون من خالل الموقع إلى 

.التعلیمتدعیم لغتهم الوطنیة والمحافظة على ما اكتسبوه من ثروة لغویة في مختلف مراحل 

ویعود تفوق طلبة اللغة العربیة بحكم طبیعة التخصص، كما یسعون إلى الرقي بمستواهم األدبي 
باعتمادهم على المحادثات مع األدباء وأصحاب االهتمام المشترك من روائیین ومفكرین إضافة 

.إلى احتكاكهم المستمر مع األساتذة عبر الموقع

مكون موحد قوي للهویة العربیة والثقافة العربیة معا، ویمكن القول أننا نملك لغة فصحى هي
.وواسطة من وسائط الثقافة المعاصرة

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 12.13(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أن هناك فروق  )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )5.99(

التخصصات الدراسیة في مساهمة موقع الفیس بوك في إثراء الرصید اللغوي دالة إحصائیا بین 
.لعینة الدراسة
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یمثل معدل  تغییر المبحوثین للغتھم حسب الطرف الثاني في الدردشة وفق : 42جدول رقم 
.متغیر الجنس

یقومون )  مفردة125(أن أغلبیة أفراد العینة42یتبین لنا بعد النظر إلى نتائج الجدول رقم 
، فیما یغیرها )%46.29(بتغییر لغتهم حسب الطرف الثاني في الدردشة وذلك بنسبة قدرت ب

مبحوثا دائما 44حین یغیرها ، في )%24.81(مبحوثا غالبا،وذلك بنسبة 67
،في حین ال )%10.73(من أفراد البحث ناذرا بنسبة 28، بینما یغیرها )%16.29(بنسبة

).%2.22(مبحوثین إطالقا وذلك بنسبة 6یغیرها 

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

1313.403117.914416.29دائما 

2525.774224.276724.81غالبا 

4748.457845.0812546.29أحیانا 

1212.37169.242810.37ناذرا 

0000063.46062.22إطالقا 

97100173100270100المجموع 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة
اإلحصائیة

دال إحصائیا20.109.49030.05
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) %48.45(،وذلك بنسبة "أحیانا"و في مقارنة من حیث النوع،نسجل أعلى نسبة في فئة تغییرها
، ویبقى نفس التفاوت )%45.08(تقل النسبة نسبیا عند اإلناث بنسبة عند ذكور العینة، بینما 

.الطفیف بین الجنسین مع باقي الفئات األخرى دون فروق كبیرة واضحة

إن التغییر الذي یطال المنظومة االتصالیة وبحكم اختالف الجنس البشري نتج عنه اختالف في 
التواصل االجتماعي صورة لوقائع طبیعة الممارسات االجتماعیة للغة،حتى أصبحت مواقع

.لغویة متنوعة ونموذج جلي تتضح فیه معالم اختالف ألسنة الشعوب والمجتمعات

حیث أن األداء اللغوي في الشبكة للمستخدمین یتنوع باختالف الطبقات االجتماعیة والهویات 
اللغة " ث یشیر أنحی" خلیفة المساوي"الثقافیة والكفاءات والتخصصات العلمیة، وهذا ما یؤكده 

لیست كائنا معزوال عن المجتمع وال بنیة مجردة في أذهان الناس،وٕانما هي نفسها بنیة 
فالبنیة اجتماعیة، معنى ذلك أنها تتفاعل مع الواقع االجتماعي بجمیع أصنافه ومتغیراته،

6".االجتماعیة واللغویة هما في عالقة تفاعل متواصل

یعرف بالتعدد اللغوي،حیث یمكن لجمیع المستخدمین الدخول والظاهر أن موقع الفیس بوك 
وٕاذ كان الواقع اللغوي العربي متعدد اللغات " والتواصل وتصفح الموقع باللغة التي یتحكمون بها،

واللهجات،فإن الواقع اللغوي في الفیس بوك أشد تعقیدا وتعددا الختالف خصائص مرتادي 
7".التوجهات العلمیة والثقافیةالشبكة من حیث اإلنتماء االجتماعي و 

والمتمعن في واقع اللغة التواصلیة على موقع الفیس بوك یدرك جیدا أنها خلیط من 
اللغات،اختلطت فیه الفصحى بالدارجة، واللغات األجنبیة مع ما استحدث من غریب اإلشارات 

الجدیدة التي أصبحت والرموز والتي أصبح یطلق علیها اللغة المستحدثة، أو اللغة التواصلیة 
- وهذا ما یقودنا إلى أسباب تغییر الشباب الجامعي.اللغة الغالبة على محادثات الشباب الرقمیة

للغتهم حسب الطرف اآلخر أو المستقِبل، ذلك أنهم یدركون جیدا أن اللغة التي -عینة الدراسة
.الجمیعیستخدمونها خاصة تلك اللغة الهجینة المختلطة ال یستطیع أن یفهمها 
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كما أن الطلبة الجامعیون هم النخبة،وعلیه فإن لغتهم یجب أن تكون على مستوى من الرقي 
ودرجة عالیة في التعبیر والتواصل،كما أنهم في اتصال دائم ومستمر مع األساتذة والطبقة 

حسب المثقفة وهم یعلمون أن هذه اللغة لیست لغة الخطاب الرسمي لذلك یسعون إلى تغییرها
.توى المستقِبلمس

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 20.10(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أن هناك فروق  )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )9.49(

دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في معدل تغییر لغتهم حسب الطرف الثاني من الدردشة عبر 
.یس بوكموقع الف

یمثل معدل  تغییر المبحوثین للغتھم حسب الطرف الثاني في الدردشة وفق : 43جدول رقم 
.متغیر التخصص الدراسي 

تخصصال

الفئات

المجموع الكلي عربیةإنجلیزیةفرنسیةإعالم

%ت%ت%ت%ت%ت

2314.930619.350827.580712.504416.29دائما 

3522.720929.031137.931221.426724.81غالبا 

7246.751445.160620.683358.9212546.29أحیانا 

2012.98026.45026.89047.142810.37ناذرا 

0402.590000026.890000062.22إطالقا 

154100311002910056100270100المجموع 
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" أحیانا" بالنظر إلى نتائج الجدول أعاله،یتبین لنا أن أعلى نسبة مسجلة في فئة من یغیرون
الفیس بوك عند طلبة لغتهم حسب الطرف الثاني من الدردشة عبر موقع التواصل االجتماعي 

، یلي ذلك طلبة علوم اإلعالم واالتصال )%58.92(األدب العربي،وذلك بنسبة 
، وأخیرا طلبة األدب )%45.16(، وأقل منه نسبیا طلبة اللغة الفرنسیة بنسبة)%46.75(بنسبة

).%20.68(االنجلیزي بنسبة

بالمجتمع،وهذا لیس فقط كونها أداة هذا ویحتل منظور اللغة أهمیة بالغة نظرا الرتباطه 
أننا ال " ،لذلك یرى اللغویوناتصال،وٕانما إلعطائها لإلنسان صورة ممیزة عن الواقع الملموس

نرى الواقع كما هو، وٕانما عن طریق مصفاة للغة، ومن خالل اإلیدیولوجیات المسبقة التي 
8".لفةتسوقها، فالتحدث بلغات مختلفة یعني رؤیة الواقع بمناظیر مخت

ومن منظور ثاني،فإن اللغة تعتبر ظاهرة اجتماعیة ینتقل الفرد من خاللها من مرحلة الطبیعة 
إلى مرحلة الثقافة، من خالل إنتاجاته التعبیریة والرمزیة، والمعاني الدالة علیها،وتصبح أداة 

.امتالك الوعي واالتصال بالواقع بمختلف تغیراته

بوك، أن المشهد اللغوي في الحقیقة ال یتوقف عند مستویات والمالحظ من خالل موقع الفیس 
" ، بل امتد لیستوعب مستوى رابعا)األدبي الرفیع، العلمي، االجتماعي العادي( اللغة الثالث

، وهذا المستوى باختالطه مع المستویات األخرى،فهو یشكل تهدیدا "المستوى اللغوي الهجین
إذ تخضع فیه العربیة لغیرها من اللغات على مستوى "عربیة،للهویة اللغویة في المنطقة الحقیقیا

المفردة،والتركیب، لتصبح األجیال القادمة تستخدم اللغات األجنبیة جنبا إلى جنب مع اللغة 
9".العربیة على مختلف األصعدة

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا19.199.49030.05
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ویمكن تفسیر النسبة العالیة عند طلبة األدب العربي نسبة إلى طبیعة التخصص الدراسي في 
ته، فهم یسعون للمحافظة على مكانتهم حیث یجدر بهم أن یعطوا الصورة الحقیقیة حد ذا

لالستعمال األمثل للمستوى األدبي الرفیع، الذي یعبر عن الهویة اللغویة الحقیقیة للغة 
.الضاد،فیما یرجع تغییر التخصصات األخرى للغتهم لضمان سیرورة العملیة االتصالیة

ب الجامعي لغته من اللغة العربیة إلى اللغات األجنبیة للتمرد على كما قد یغیر بعض من الشبا
اآلخریناللغة العربیة، فیتخذ البعض منهم استخدام اللغة االنجلیزیة لعلو كعبه وتفاخره على 

فإذا كان االستعمار قد نجح في مسخ بعض األلسنة واألفكار كما في بعض ،وٕاثبات الذات
أنشأت التكنولوجیا استعمار الكتروني یعمل على خلق طبقة فرانكفونیة بلدان المغرب العربي،فقد 

أو یمت إلى الثقافة العربیة بصلة، تقدس األجنبي ولغته وفكره، وتحتقر كل ما هو عربي،
ویسعون من خالل هذا الصراع عبر الفضاء الرقمي أیضا إلى بسط نفوذ اللغة االنجلیزیة 

عالمیا، ولغة التكنولوجیا، بهدف إضعاف االرتباط بالثقافة والتسویق لها أنها اللغة رقم واحد
.العربیة، وتخریج أجیال ال تعرف إال لغة األجنبي وثقافته

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 19.19(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
وق  ،وهذا یدل على أن هناك فر )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )9.49(

دالة إحصائیا بین التخصصات الدراسیة في معدل تغییر لغتهم حسب الطرف الثاني من 
.الدردشة عبر موقع الفیس بوك
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یمثل معدل استخدام المبحوثین لالختصارات أثناء الدردشة  وفق متغیر : 44جدول رقم 
.الجنس

أن الشباب الجامعي یقبلون على استخدام االختصارات أثناء 44نالحظ من خالل الجدول رقم 
مفردة على استخدامها 118الدردشة في موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك،حیث أجمع 

، في )%23.70(مفردة یستخدمونها غالبا بنسبة64یلي ذلك ، )%43.70(دائما وذلك بنسبة
مبحوثا أنهم 22، فیما صرح )%22.59(مبحوثا أحیانا،وذلك بنسبة61حین یستخدمها 

مبحوثین إطالقا وذلك 5، فیما ال یستخدمها )%8.14(یستخدمونها ناذرا بنسبة
).%1.85(بنسبة

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

4950.516939.8811843.70دائما 

1919.584526.016423.70غالبا 

1818.554324.856122.59أحیانا 

099.27137.51228.14ناذرا 

022.06031.73051.85إطالقا 

97100173100270100المجموع 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا16.419.49030.05
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استخداما للغة االختصارات،حیث نرى أن الفرق بالنظر إلى متغیر الجنس،نرى أن الذكور أكثر 
، تقابلها )%50.51(،حیث جاءت النسبة عند الذكور "دائما"واضح في فئة من یستخدمونها 

.عند إناث العینة) %39.88(نسبة 

فالمالحظ من خالل الجدول ظاهرة تفشي هذه اللغة المستحدثة التي أطلق علیها أسماء كثیرة 
وتتمیز هذه اللغة بكونها لغة خاصة بین الشباب ،"الفیسبوكیة، أو العربیزيكالفرانكوآراب، اللغة"

فبالرغم من أن التعدد اللغوي ظاهرة تتجلى في اللغة على ال یمكن فهمها إال لمن یستخدمها،
صورتها المنطوقة حسب میزات المتحدثین اجتماعیا وثقافیا،إال أن الواقع المكتوب للغة المتداولة 

:10لفیس بوك أظهر تعددا یمكن إرجاعه لسببینعبر موقع ا

أن الكتابة لیست بمنأى عن التأثیرات االجتماعیة والجوانب التفاعلیة للغة،كما أنها تسهم : أوال
في رسم كثیر من أشكال التعدد اللغوي،فما یتجلى في النطق والمشافهة یتجلى فیما یكتب على 

.الشبكة

یس بوك كتابیا،إنما یحاول أن یحاكي الجانب أن من یتواصل على شبكة الف: ثانیا
المنطوق،فتراه یجسد كتابیا كل ما یفكر به من قوالب وأصوات لغویة في أدائه الشفوي،كما أنه 
یمتلك حریة اختیاراته التواصلیة،إذ یهتم أكثر بإیصال الرسالة أو التعلیق دون مراعاة للجوانب 

.اللغویة

إلى طبیعة الشبكة العنكبوتیة كوسیلة اتصالیة سریعة وقد یعود استخدام هذه االختصارات
اإلیقاع والتفاعل، فأكسبتها محاوالت لفرض عدد من المفردات السریعة والمختصرة للتعامل بین 
الشباب،حیث أن الضرورة فرضت هذه اللغة، كما یسعى الشباب من خالل استخدامهم الیومي 

صة بهم،كما یمكن أن یكون هذا التمرد لمواقع التواصل االجتماعي إلى إیجاد لغة خا
لفون هذه اللغة كقناع في التعبیر عن فیؤ االجتماعي على اللغة دلیل عن شعورهم باالغتراب،

، ونقدم من خالل الجدول التالي أبرز األمثلة التي قدمها المبحوثین عن االختصارات ذواتهم
: التي یستخدمونها في الدردشة عبر موقع الفیس بوك
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المعنى المراد بهالعبارة 
Kw d 9هل من جدید

2r1العفو

A dm1إلى الغد
B8 لیلة سعیدة
B1 بحالة جیدة

Hmd الحمد هللا
mr6شكرا
Jtm أحبك
U2أنت أیضا
A+إلى المرة القادمة

R u okهل أنت بخیر
Stp من فضلك
R1ال شيء

وباعتمادنا على تقنیة المالحظة وتواصلنا مع العدید من الطلبة فبالنظر إلى جدول األمثلة، 
الجامعیین من مختلف ربوع الوطن،الحظ الباحث أن الشباب أوجدوا كلمات جدیدة نتیجة 
تفاعلهم مع التكنولوجیا الحدیثة،وكأنهم ألفوا قاموسا لغویا شبابیا یستخدمونه أثناء إبحارهم في 

دمونها لغایات مختلفة كربح الوقت والرغبة في االختصار في مواقع التواصل االجتماعي،فیستخ
.الكتابة

هذا ویعرف في كل المجتمعات،أن الذكور هم أكثر تمردا مقارنة و اإلناث وهذا ما یفسر الزیادة 
النسبیة للذكور على حساب اإلناث،حیث یمیل اإلناث في المجتمع الجزائري إلى البعد عن 

التفاصیل والسرد في الحدیث،عكس الذكور الذین ال یفضلون الحدیث االختزال والبحث عن 
.كثیرا
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كما یمیل بعض من الشباب الجامعي إلى استخدام لغة االختزاالت أثناء الدردشة هروبا من 
استخدام قواعد اللغة العربیة،حیث قد تشكل هذه القواعد هاجسا أثناء تواصله المكتوب مع 

.على االختصارات أسهلاآلخرین، مما یجعل االعتماد

كما قد تأخذ الكلمة مساحة أقل من كتابة الحروف كاملة،وهذه المیزة تمكن المستخدمین الشباب 
.من كتابة رسائل طویلة بحروف قلیلة ومساحات أقل

ین بأستاذ اإلعالم في جامعة القاهرة أن ظهور لغة جدیدة " صفوت العالم" بینما یرى الدكتور
ر، یتكرر بین مدة وأخرى،ویعكس التمرد االجتماعي وعدم تفاعلهم مع الكباالشباب أمر طبیعیي

ویظهر عادة في نمط ممیز من اللغة والمالبس أو السلوكیات الیومیة،كما أوضح أن االنترنیت 
فالعدید من المصطلحات األجنبیة المشتركة بین لیست وحدها المسؤولة عن تغیر لغة الشباب،

اللغة االنجلیزیة كلغة التعامل،إضافة إلى تردي التعلیم الجامعي الذي ال الشباب سببها استخدام 
11".یهتم أصال باللغة العربیة

،حیث توصلت دراسته أن 12جمال كانونهذا وتختلف هذه الدراسة مع دراسة الباحث
، من مستخدمي االنترنیت یستخدمون اللهجة المحلیة في تواصلهم مع اآلخرین، )51.37%(

.عن تمسكهم بالهویة اللغویةمما یعبر

بین الشباب إلى أن استخدام الشباب للغة األرقام والرموز13بینما توصلت دراسة فطیمة بوهاني
، ثم النتشارها )35.71(سهولتها ووضوحها بنسبة: الجزائري هو لمبررات مختلفة نذكر منها

تفرضها التكنولوجیا ، تلیها حتمیة السرعة التي)%28.57(الواسع بین المستخدمین بنسبة
.ثم لتفادي الملل والتكرار) 21.42(بنسبة

إلى أن الشباب الجامعي یستخدمون لغة Tharinee Kamnoetsin14كما توصلت دراسة 
love( االختصارات حتى في اللغة األكادیمیة الرسمیة، وقد استشهد بالكثیر من األمثلة أبرزها

 )luv( ،want to )wanna( ،got to go)g2g( حتى أصبحت العینة ال ،
.تستطیع التفرقة بین الكتابة األكادیمیة وغیر األكادیمیة 
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الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 16.41(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أن هناك فروق  )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )9.49(

ثناء الدردشة عبر موقع إحصائیا بین الذكور واإلناث في معدل استخدامهم لالختصارات أدالة 
.الفیس بوك

یمثل معدل استخدام المبحوثین لالختصارات أثناء الدردشة  وفق متغیر : 45جدول رقم 
.التخصص الدراسي

لنا أن طلبة اللغة الفرنسیة هم األكثر بفحص الجدول السابق، وبالنظر إلى أعلى النسب یتبین 
، یلیهم طلبة اإلعالم )%58.06(استخداما لالختصارات أثناء الدردشة،حیث قدرت النسبة ب

، فیما حل طلبة اللغة االنجلیزیة في المرتبة الثالثة وذلك )%48.70(واالتصال وذلك بنسبة

تخصصال

الفئات

المجموع الكلي عربیةإنجلیزیةفرنسیةإعالم

%ت%ت%ت%ت%ت

7548.701858.061137.93142511843.70دائما 

3120.12722.580827.581832.146423.70غالبا 

2918.83619.350827.581832.146122.59أحیانا 

159.740000013.220610.71228.14ناذرا 

042.590000013.220000051.85إطالقا 

154100311002910056100270100المجموع 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا20.169.49030.05
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ابعة واألخیرة وذلك ، بینما حل طلبة األدب العربي في المرتبة الر )%37.93(بنسبة
).%25(بنسبة

فالمالحظ من خالل الجدول السابق أن ظاهرة تفشي اللغة الهجینة، أصبحت في جل 
فیما سماه " عزي عبد الرحمن"التخصصات الدراسیة وبنسب متباینة، وقد عرج على هذا الدكتور 

وهي لیست "، والذي وصفها على حد قوله أنها لیست قیمة بل صفة منبوذة "عنف اللسان"ب
صفة قائمة في حد ذاتها و لكنها رد فعل غیر متوازن عن قول أو فعل أو وضع أو ظاهرة، 

15".تجعل المتكلم یفقد السیطرة على اللغة فیبدأ بجملة من االنحرافات

وفي مرحلة معاصرة نالحظ أیضا تأثر اللغة العربیة كمادة اجتماعیة بمحیطها االجتماعي سواء 
ها، وتقدم اللغة العربیة واستخدامها في آخر صیحات التكنولوجیات وتقنیات في تطورها وتراجع

الحواسیب واالنترنیت هي أمور ممكنة إذا نظرنا إلى لغتنا العربیة ككائن اجتماعي تنمو قدراته 
ویتطور، وال یتأتى إال بتوظیفها الكامل في میادین العلم والمعرفة والتقنیة والمعلوماتیة الحدیثة،

تأثر اللغة بهذه المیادین ال یعود إلى قصر اللغة العربیة وٕانما یرجع إلى محاولة إلقصاء ألن 
.لغة الضاد من مواكبة التكنولوجیا الحاصلة

ویمكن تفسیر النسبة العالیة عند طلبة اللغة الفرنسیة على اعتبار أن هذه األخیرة هي األكثر 
یة هي اللغة الثانیة في الجزائر، وهذا ما حضورا في الدردشة، وبحكم أیضا أن اللغة الفرنس

یجسده الجدول الخاص باألمثلة أعاله والذي قدمته عینة الدراسة، حیث أن جل األمثلة التي 
قدمها الشباب الجامعي هي مختصرات لكلمات وعبارات باللغة الفرنسیة، فیما قد یعود تراجع 

ام اللغة العربیة الفصحى أثناء النسبة عند طلبة األدب العربي نظرا لحرصهم على استخد
.الدردشة واالبتعاد عن كل ما من شأنه أن یؤدي إلى االغتراب في الهویة اللغویة لدیهم

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 20.16(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
فروق  ،وهذا یدل على أن هناك )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )9.49(

دالة إحصائیا بین التخصصات الدراسیة في معدل استخدام عینة الدراسة لالختصارات أثناء 
.الدردشة عبر موقع الفیس بوك
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یمثل معدل تعویض المبحوثین ألحرف اللغة العربیة باألرقام  وفق متغیر : 46جدول رقم 
.الجنس

یتبین لنا بعد التمعن في نتائج الجدول أعاله، أن أغلبیة الشباب الجامعي یمیلون إلى تعویض 
وذلك " استخدامها دائما" حروف اللغة العربیة باألرقام،حیث سجلنا أعلى نسبة في فئة

من 59،بینما یستخدمها )%23.70(منهم غالبا بنسبة64،فیما یستخدمها)%31.11(بنسبة
أفراد عینة الدراسة من 53، ویأتي في المرتبة الرابعة)%21.85(الشباب أحیانا وذلك بنسبة

مبحوثین في المرتبة األخیرة ال یقومون بتعویض 10الذین یستخدمونها ناذرا، في حین أحصینا 
).%0.37(قام إطالقا وذلك بنسبةأحرف اللغة العربیة باألر 

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

3232.985230.058431.11دائما 

2727.833721.386423.70غالبا 

1818.554123.695921.85أحیانا 

1414.433922.545319.62ناذرا 

066.18042.31100.37إطالقا 

97100173100270100المجموع 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا26.909.49030.05
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بالنظر إلى متغیر الجنس، ال نالحظ حسب لغة األرقام فروقات كبیرة واضحة،حیث تم تسجیل 
، تقابلها عند إناث )%32.98(أعلى نسبة عند الذكور في فئة استخدامها دائما، وذلك بنسبة 

.األخرى، ویبقى نفس التفاوت النسبي بین الفئات )%30.05(العینة ما نسبته

وقد اتخذ الكثیر من الشباب الجامعي هذه اللغة المستحدثة كلغة مشفرة إلیصال أفكارهم 
وأحاسیسهم،وتتمیز هذه اللغة بوجود مصطلحات خاصة ال یعرفها إال مستخدمو الشبكة 
االجتماعیة الدائمین،فتحولت اللغة العربیة و حتى اللغات األخرى إلى مزیج من ألفاظ عربیة 

رف التینیة ورموز وأرقام لتشكل لغة جدیدة بدأت تطالعنا یومیا أثناء التواصل عبر تكتب بأح
.مواقع التواصل االجتماعي

أنه من الصعب في ظل الواقع الحالي أن تحافظ أي لغة على بنیاتها  التركیبیة ویمكن القول
أن العدید من اللغات تعرضت مع الزمن إلى "عزي عبد الرحمنیرىوالنحویة،وفي هذا الصدد 

التغییر تبعا الستخدام الفرد للغة والتطور االجتماعي والعالقة مع لغات أخرى في شكل تثاقف 
فاالستخدام الفردي قد یدخل إفسادًا لغویا إذا كان المتكلم ال یمتلك أحیانا وهیمنة أحیانا أخرى،

ة المتحدث على الكالم وفق البنیة النحویة والبنیة القیمیة التي تنتمي األهلیة اللغویة، أي قدر 
16".إلیها اللغة

ویبدو أن اعتماد هذا النمط من الكتابة جاء مقاربة لشكل الحرف مع شكل الرقم فحرف العین 
نیابة عن حرف 5ورقم بدیال عن حرف الحاء،7، ویستخدم رقم 3مثال یقابله رقم 

.وهكذا6أصبح یعبر عنه برقم الخاء،وحرف الطاء 

: و لقد استشهدت عینة الدراسة بمجموعة كبیرة من األمثلة في هذا الصدد نذكر أبرزها

المالحظةالكلمة
Kif al 7al) 7تغییر حرف الحاء برقم )كیف الحال

9olto laka)9تغییر حرف القاف برقم ) قلت لك
3idkom mobarak)3حرف العین برقم تغییر ) عیدكم مبارك
5khasatan alywm )5تغییر حرف الخاء برقم ) خاصة الیوم

2ana kadalik)2تغییر حرف األلف برقم ) أنا كذلك
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3'aliban)منقوطة3برقم ینتغییر حرف الغ) غالبا
6alib i3llam w itissal)6تغییر حرف الطاء برقم) طالب إعالم واتصال

األمثلة،نستنتج أن الشباب تمكن من خلق لغة جدیدة،أصـبحت هـي لغتـه السـائدة بالنظر إلى هذه 
عند تواصله مـع اآلخـرین عبـر الموقـع، كمـا یجـب علـى الشـباب الجـامعي خاصـة ألن المسـؤولیة 
دائما ما تقع على النخبة المثقفة في مثل هكذا مواقف، أن یكونـوا حـذرین مـن االنسـالخ عـن لغـة 

ــــى القــــرءان الكریم،فقــــد یكــــ ون لهــــذه اللغــــة أثــــر كبیــــر فــــي طمــــس هــــویتهم ومحــــو قــــیمهم مــــن عل
خارطتهم،خاصـــة فـــي ظـــل الحملـــة الشرســـة التـــي تتعـــرض لهـــا اللغـــة العربیـــة فـــي الموقـــع بهـــدف 

.التسویق للثقافة المراد عولمتها

لـه مضـامین خفیـة، " القریـة الكونیـة" إن التسلیم و الرضوخ بفكرة ماكلوهان الشهیرة فومن هنا في 
لــك یعنــي أن اإلعــالم لــم یعــد آلیــة لتأكیــد أو لصــون الهویــة الثقافیــة بــل أضــحى ســالحا قویــا و ذ

.لتنحیتها لصالح ثقافات غربیة أخرى

إلـى أن مـن أهـم أسـباب اسـتخدام الطلبـة للغـة العربیـة بـأحرف 17وقد توصلت دراسة هاشم صـالح
عـــدم اقتنـــاع الطلبـــة بتحویـــل : التینیـــة فـــي أســـالیب التواصـــل الحدیثـــة أســـباب مختلفـــة نـــذكر منهـــا

الحروف الالتینیة إلـى اللغـة العربیـة أثنـاء الدردشـة، وفهـم المتلقـي الـنص باللغـة الالتینیـة، إضـافة 
إلــى حفــظ أمــاكن انتشــار الحــروف علــى الجهــاز باللغــة الالتینیــة أكثــر مــن اللغــة العربیــة بالتــالي 

.هناك سهولة في االستخدام

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 26.90(وبیة تساوي المحس²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أن هناك فروق  )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )9.49(

دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في معدل  تعویضهم ألحرف اللغة العربیة باألرقام أثناء 
.الدردشة عبر موقع الفیس بوك
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یمثل معدل تعویض المبحوثین ألحرف اللغة العربیة باألرقام  وفق متغیر : 47جدول رقم 
.وفق متغیر التخصص الدراسي

أن أعلى نسبة مسجلة في فئة من یعوضون حروف 47یتبین لنا بالنظر إلى نتائج الجدول رقم 
، یلي )%48.27(عند طلبة اللغة االنجلیزیة،حیث قدرت النسبة ب" دائما"اللغة العربیة باألرقام 

، في حین سجلنا أعلى نسبة )%38.70(طلبة اللغة الفرنسیة في نفس الفئة بنسبة تقدر بذلك 
، في حین سجلنا أعلى نسبة )%28.57(بنسبة" غالبا"عند طلبة اإلعالم في فئة استخدامها 
).%32.14(،وذلك بنسبة"ناذرا"عند طلبة األدب العربي في استخدامها 

، "اإلبهام"فیقال عن جیل الیوم أنه جیل بجیل التلفزیون،وٕاذا كان قد أطلق على الجیل السابق 
أنماط جدیدة في أنماط جعلت الشباب یعیشاتصالیة -فاحتكاكه الدائم مع الوسائط التكنو

تخصصال

الفئات

المجموع الكلي عربیةإنجلیزیةرنسیةفإعالم

%ت%ت%ت%ت%ت

4327.921238.701448.271526.788431.11دائما 

4428.570516.120724.130814.286423.70غالبا 

3120.120825.800620.6814255921.85أحیانا 

3220.77039.6700001832.145319.62ناذرا 

042.54039.67026.89011.78100.37إطالقا 

154100311002910056100270100المجموع 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا25.939.49030.05
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كما جعلت المستخدمین یقومون بإدخال أنماط تعبیریة مستحدثة وكلمات "الحوار والتواصل،
ستطیع النمو بمعزل عن نمو الثورة المعلوماتیة فلم تعد هناك لغة تجدیدة لدینامیكیة العصر،

العابرة للحدود الثقافیة القیمیة بین األفراد،خاصة أن اللغة تحمل في بنیتها رموز الهویة واالنتماء 
18"وسیلتنا للتعبیر عن مشاعرنا وعواطفنا وأفكارناقیمیة،فهي و وتركیبة نحویة 

األجنبیة، بسبب ظهور هذه االختصارات واألرقام ویمكن تفسیر ارتفاع النسبة عند طلبة اللغات 
بكثرة في اللغات أثناء الكتابة والتعبیر، حیث أوجد الشباب للكثیر من الكلمات والعبارات 
والحروف و أرقام ما یدل على إمكانیة ترجمة وتحویل اللغة إلى وعاء من الرموز یسهل علیهم 

لبة األدب العربي إلى طبیعة التخصص عملیة التواصل ، فیما یعود تراجع النسبة عند ط
.الدراسي، فهم یتحدثون غالبا باللغة العربیة الفصحى التي قد تغیب فیها هذه الرموز واألرقام

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 25.93(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
أن هناك فروق  ،وهذا یدل على)0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )9.49(

دالة إحصائیا بین التخصصات الدراسیة في معدل تعویض عینة الدراسة لحروف اللغة العربیة 
.باألرقام أثناء الدردشة عبر موقع الفیس بوك

.الجنسیمثل معدل دردشة المبحوثین باللغة العربیة لكن بأحرف التینیة  وفق متغیر : 48جدول رقم 

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

4142.265230.059334.44دائما 

2121.643419.655520.37غالبا 

1414.433218.494617.03أحیانا 

1616.494123.695721.11ناذرا 

055.15148.09197.03إطالقا 

97100173100270100المجموع 
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یقومون بالدردشة -عینة الدراسة-بفحص الجدول السابق یتبین لنا أن أغلبیة الشباب الجامعي
الجدول في فئة باللغة العربیة لكن یكتبونها بأحرف التینیة،حیث نسجل أعلى نسبة في 

منهم  ناذرا وذلك بنسبة 57بینما یستخدمها ،)%34.44(وذلك بنسبة" دائما"استخدامها 
، في حین یفضل )%20.37(،وذلك بنسبة"غالبا"مبحوثا منهم55، فیما یستخدمها )21.11%(

مبحوثا إطالقا وذلك 19، بینما ال یستخدمها )%17.03(مبحوثا الكتابة بها أحیانا بنسبة46
).%7.03(نسبةب

وفي مقارنة من حیث النوع،نالحظ أن الذكور هم األكثر استخداما لهذه اللغة مقارنة 
واإلناث،حیث سجلنا أعلى نسبة عند ذكور العینة في استخدامها بشكل دائم وذلك 

)%30.05(، یقابلها عند اإلناث ما نسبته)%42.26(بنسبة

إال أن أغلبیتهم یقومون بكتابتها بأحرف بیة،فالبرغم من لغة المبحوثین األم هي اللغة العر 
التینیة،والظاهر أن هذه هي الثغرة التي یراد منها مسخ الهویة،وهي التالعب بلغة هذا الجیل

عبر وسائل اإلعالم الحدیثة،بفعل تفشي هذه اللغة الهجینة والعمل على خلق مزیج من عامیات 
ات اللغات األجنبیة األخرى وتعابیرها،األمر البلدان المختلفة مع خلطها بقدر كبیر من مفرد

.تراجع استخدام اللغة العربیة الفصحى لیحل محلها هذا الخلیطعمل علىیشأنه أنالذي من 

كما أن هذه المحادثات الرقمیة الهابطة لغویا توشك أن تشكل عادات المستخدمین اللغویة،
فأصبحت اللغة العربیة غریبة األصیلة،فبسببها هجر الكثیر من الشباب االستعماالت العربیة 

عبر مواقع التواصل االجتماعي، بل أصبح من یتحدث اللغة العربیة الفصحى عبر الموقع 
تخلف وهو غیر قادر على مسایرة هذه اللغة الشبابیة الجدیدة التي هي لغة الموضة مینعت بال

.لدى الشباب الفایسبوكي

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا23.999.49030.05
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الطلبة "أعاله أنه حتى على مستوى النخبة من الشبابفما یمكن استنتاجه من خالل الجدول 
فإن أداءهم على مستوى الموقع ال یخدم اللغة العربیة إطالقا،فهم یدیرون حواراتهم " ینالجامعی

ونقاشاتهم بهذه اللغة التي هي برسم التیني،مما یفقد سحر اللغة الفصحى، فحقیقة أن هذه اللغة 
استخدام اللغة العربیة رسما وكتابة، كما ال یمنع من لكن ذلكهي من أجل تسهیل التواصل،

أنه ال یتنافى مع حسن اختیار األلفاظ والتراكیب والمحافظة على قواعد اللغة العربیة كامال عبر 
.وسائل اإلعالم الحدیثة التي سیطرت فیها هذه اللغة على كتابات الشباب

الحاسوبیة،التي ) unix(ردشة عبر أنظمةبینما هناك من یرى أنها أنشأت بسبب ظهور برامج الد
كانت الكتابة فیها مقصورة على الحروف الالتینیة مما أجبر الكثیر من العرب على استخدام 

19.الحروف الالتینیة

هذا ویمكن أن نقدم بعض األمثلة عن كتابات الشباب باللغة العربیة لكن بأحرف التینیة من 
: خالل الجدول التالي

المراد من العبارةالعبارة
Slm 3likom ostad todarisona al

9anoun hadi sana ?
السالم علیكم أستاذ تدرسنا القانون هذه السنة ؟

Kif al ahwal labasse ال بأس ؟كیف األحوال?
Ladayna imtihan ghadan  لدینا امتحان غدا

Sanaltaki amam al jami3a  سنلتقي أمام الجامعة

ال یتسنى فالمالحظ من خالل هذه األمثلة تطویع اللغة الفرنسیة للحدیث باللغة العربیة، وقد 
لألجنبي فهم هذه المحادثات حتى لو كان هذا األخیر یتقن اللغة العربیة جیدا، أما المتواصلون 

عن طریق تطویربها فقد استطاعوا أن یستثمروا في كل الوسائل اللغویة لخلق لغة تواصلیة 
وٕابداع قاموس لغوي ا سواهمستخدمهیاللغة عامیة من نوع جدید لتصبح بمثابة لغة رسمیة 

جدید یتم فیه التالعب بالقواعد المتفق علیها داخل الحقل البنیوي والنحوي والتركیبي لكل لغة 
.وتطویعها ألن تكون في متناول استخداماتهم اللغویة



أثر موقع الفیس بوك على الھویة اللغویة للشباب الجامعي:الفصل السابع

317

الجدید،أن مستخدمه یقابل الحروف العربیة بأخرى أجنبیة،ومن خصائص هذا الترمیز الكتابي "
غیر أن هذا ال یمكن إذ أن محاوال بذلك الوصول إلى إعطاء كل صوت عربي حرفا أعجمیا،

20".بعض الحروف العربیة مرتبطة بأصوات ال یوجد ما یقابلها في اللغة األجنبیة

فإن النسبة كانت أعلى من هذه 21وفي مقارنة هذه الدراسة ودراسة الباحث محمد خضیر
، )%60(الدراسة،حیث توصلت دراسته إلى أن اللغة الغالبة على تعلیقات أفراد العینة هي 

.یقومون فیها بخلط اللغة العربیة باللغة الالتینیة

إلى نتائج مختلفة في دراسة 22بینما توصلت دراسة أجرتها الباحثة بدریة عبد العزیز العبید
ال یستبدلون ) %61.24(تخدمي موقع التویتر،حیث توصلت نتائجها إلى أن أجرتها على مس

، في حین )%5.07(الحرف العربي بالحرف الالتیني إطالقا، بینما یستبدله قلیال ما نسبته
دائما إلى استبدال الحروف ) %0.46(أحیانا، بینما ال یمیل ما نسبته ) %1.74(یستخدمها

.العربیة بالحروف الالتینیة

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 23.99(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أن هناك فروق  )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )9.49(

دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في معدل  دردشة المبحوثین باللغة العربیة لكن بحروف 
.بوكالتینیة عبر موقع الفیس 
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یمثل معدل دردشة المبحوثین باللغة العربیة لكن بأحرف التینیة  وفق متغیر : 49جدول رقم 
.التخصص الدراسي

أن طلبة اللغات األجنبیة هم األكثر دردشة 49یتضح لنا بعد النظر إلى أرقام الجدول رقم 
باللغة العربیة لكن بأحرف التینیة، حیث سجلنا أعلى نسبة في الجدول عند طلبة اللغة 

في من یستخدمونها بشكل دائم،یلي ذلك طلبة اللغة الفرنسیة في ) %48.27(االنجلیزیة بنسبة
بة اإلعالم واالتصال في نفس ، بینما سجلنا أعلى نسبة عند طل)%41.93(نفس الفئة بنسبة

، بینما یتذیل الترتیب العام طلبة األدب )%37.66(الفئة وبنسبة أقل حیث قدرت ب
).%42.85(العربي،حیث سجلنا أعلى نسبة في فئة من یستخدمونها ناذرا بنسبة 

تخصصال

الفئات

المجموع الكلي عربیةإنجلیزیةفرنسیةإعالم

%ت%ت%ت%ت%ت

5837.661341.931448.270814.289334.44دائما 

2918.830825.800517.241323.215520.37غالبا 

2616.880722.58026.891119.644617.03أحیانا 

2818.18039.67026.892442.855721.11ناذرا 

138.4400000620.680000197.03إطالقا 

154100311002910056100270100المجموع 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا44.819.49030.05
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إن تفشي تدهور مستوى الفصحى بین المتعلمین كطلبة الجامعات مثال یطرح ما نسمیه بقضیة 
األمن اللغوي في الجزائر،أو الوجه اآلخر لألمن الثقافي العربي، وال یمكن إنكار بعض الجهود 

حیث قامت بعض المنتدیات العربیة على الشبكة "التي حاولت تعزیز وجود اللغة العربیة،
23".المعلوماتیة بمنع التسجیل فیها باألسماء المكتوبة باألحرف الالتینیة واألرقام والرموز

نت بدایة انتشار هذه الظاهرة مع انتشار برامج المحادثة والتعلیقات في المدونات والمنتدیات وكا
،حیث لم تكن بعض هذه البرامج یسمح بإدخال نص الحدیث باللغة العربیة، مما أجبر "العربیة

بعض الشباب الذین ال یجیدون اللغات األجنبیة إلى كتابة اللغة العربیة باألحرف الالتینیة، 
24".األقارب بهذه اللهجةوالتواصل مع األهل و

وعند شروعنا في قراءة هذه اللغة فلن نتعرف على الكلمة بمجرد رؤیتها،بل علینا أن نقوم 
بتجمیع الحروف لكي نتعرف على ما تمثله هذه األصوات مجتمعة، إذ أنه لیس هناك قواعد 

وعلیه فإن الطریقة تفتقر إلى وجود وبة،تتمیز بالثبات والدقة تتشكل على أساسها الكلمات المكت
25".مفردات واضحة متعارف علیها من الجمیع

علینا أن نحذر من موقعنا هذا من التشویه الذي قد یطال اللغة،وما یسببه من ضعف في فوعلیه 
الثقافة وعدم قدرة الشباب على صیاغة جملة سلیمة باللغة العربیة أثناء محاولة الشباب مواكبة 

اللغة باسم الحداثة، ما یجعل الشباب یسعون إلى خلق لغة تواصل جدیدة خاصة بهم، هذه 
ونمطا لغویا تواصلیا یتمیز بالبساطة والسطحیة أحیانا، وبالیسر واالقتصاد أحیانا أخرى،بغض 

.النظر عن عواقب هذا على هویتهم اللغویة التي تعتبر عصب الهویة الثقافیة العربیة اإلسالمیة

الحظناه من خالل الجدول،حیث كان هناك اتفاق على استخدامها في جمیع وهذا ما
الذین سلمت ثقافتهم نوعا ما التخصصات الدراسیة باستثناء وحید من طرف طلبة األدب العربي

، وبأولویة دائما لصالح طلبة اللغات األجنبیة، حیث أكد هذا الجدول من هذه الكتابات الهجینة
بینما ة،على انتشار هذه اللغة واستخدامها بشكل كبیر لدى طلبة اللغات،نتائج الجداول السابق

هناك من یرى أن السبب الرئیسي لظهور هذا النوع من األبجدیة مقترن بظهور خدمة الهاتف 
النقال في المنطقة العربیة، ذلك أن خدمة الرسائل القصیرة كانت تتیح لألبجدیة الالتینیة حروف 
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یكون استخدامها بشكل كبیر لدى حدة عن نظیرتها العربیة ،وبالتالي فقدأكثر في الرسالة الوا
، أو انعدام اللغة هذه الفئة نظرا لعدم توفر الشباب على لوحة مفاتیح تحمل حروف اللغة العربیة

العربیة نهائیا من أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكیة، وغیاب اللغة العربیة عن هذه األجهزة 
عن لغتهم محاولة واضحة لتغریب من یتحكمون في صناعة التكنولوجیالیس بالصدفة، بل

.انسالخ الشباب على تشبثهم بلغتهم األم، و إجبارهم على استخدام لغات أخرىالوطنیة بهدف

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 44.81(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أن هناك فروق  )0.05(الداللة ، عند مستوى 03،تحت درجة حریة )9.49(

دالة إحصائیا بین التخصصات الدراسیة في معدل  دردشة المبحوثین باللغة العربیة لكن 
.عبر موقع الفیس بوكبحروف التینیة 

یمثل مدى إیجاد المبحوثین لصعوبات في فھم ھذه المحادثات الجدیدة : 50جدول رقم 
.وفق متغیر الجنس

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

033.09031.73062.22دائما 

099.272011.562910.74غالبا 

3435.056436.999836.29أحیانا 

2626.802916.765520.37ناذرا 

2525.775732.948230.37إطالقا 

97100173100270100المجموع 
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مفردة من عینة البحث یجدون صعوبات في فهم 98یتضح لنا بعد فحص الجدول أعاله أن 
في " إطالقا"مبحوثا صعوبات 82،بینما ال یجد )%36.29(،وذلك بنسبة"أحیانا"هذه المحادثات

مبحوثین فقط ال یتمكنون دائما 6، بینما سجلنا )%30.37(فهم هذه اللغة الجدیدة،وذلك بنسبة
).%2.22(من فك شفرة هذه اللغة بنسبة

بالنظر إلى متغیر الجنس نسجل تقارب نسبي بین الذكور واإلناث،حیث یتفقان معا على إیجاد 
.لغة الهجینة الشبابیة الجدیدةفي فهم ال" أحیانا"الصعوبات

فالحاصل أن انتشار هذه اللغة بین الشباب الجامعي عبر الفضاء االلكتروني الجدید أثناء 
النشر أو الدردشة مع  الزمالء فرض هذه اللغة بكونها لغة مطواعة ال تقیدها قواعد وال أحكام 

علیه هو التعبیر الحر عما یدور لغویة، فیمكن كتابتها بأحرف عربیة أو أجنبیة،وجل ما ترتكز 
م في األذهان دون الحاجة إلى ترجمة األفكار إلى تعابیر فصیحة، وشیئا فشیئا أصبح استخدا

.هذه اللغة أكثر سهولة وسرعة،فأُلف المستخدمون استعمالها والتواصل بها

یضفي علیها متغیرات تظهر في مستویات عدیدة في األصوات حیث أن لكل جیل لغته،
لتراكیب،كما أن لكل جیل ظرفه التاریخي واالجتماعي الذي یؤثر سلبا أو إیجابا في لغة وا

بمعنى أن هذه اللغة الشبابیة تقع في نطاق المنظومة االجتماعیة فما یصیب المجتمع شبابه،
.من آفات وانحرافات یعید تشكیل اللغة،فهي انعكاس لمجمل النشاط اإلنساني

فحققوا عالما خاصا بهم مع لشباب المتعة واستعادة الثقة بالذات،كما أن هذه اللغة حققت ل
التطور التقني الحدیث الذي بات فیه األمر في حاجة إلى إشارات حدیثة تساعد على تمثیل هذه 
المعرفة التي یعبر بها الشباب عن مشاكله واهتماماته بحیث یعید المزج ما بین الكتابة 

).أي الحروف األبجدیة( مباشرة وبین الرمزیةالتصویریة التي تترجم المضمون 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا18.629.49030.05
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كما أن هناك نسبة عالیة ال تجد إطالقا صعوبات في فهم هذه المحادثات،بما توفره من مساحة 
في الحریة والخصوصیة والسریة التي ال تتیح لغیرهم معرفة ما یدور بینهم من حوارات، كما 

فهمها إال ناذرا لتعود الشباب على هذه أنها انتشرت وأصبح الشباب ال یجدون صعوبات في 
اللغة لكونها مناسبة لالختزال واالختصار،فتعود الشباب الجامعي على هذه المصطلحات 

.وأسسوا لها قاموس ال یفك شفرته إال فئة الشباب

یجدون صعوبات في ) %51(یتبین لنا أن 26وفي مقارنة نتائج هذه الدراسة ودراسة نادر سراج
إطالقا،تلیها نسبة ال یجدون صعوبات) %31(اللغة أحیانا، بینما سجلنا نسبة فهم هذه 

.یجدون صعوبات دائما في فهم هذه اللغة) 18%(

فقد جاءت نتائجها في دراسة مقارنة بین الشباب 27أما دراسة منى بنت محمد أحمد الرمیح
عون فهم اللغة من شباب المجتمع السعودي یستطی) %47(والشباب المصري أن السعودي

ال یستطیعون ذلك، بینما  دلت نتائج ) %52(الجدیدة دون صعوبات وبصورة سریعة، مقارنة ب
ال ) %03(من الشباب المصري یستطیعون فهمها بصورة سریعة مقارنة ب) %97(الدراسة أن 

.یستطیعون ذلك

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 18.62(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أن هناك فروق  )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )9.49(

ابیة الجدیدة عبر موقع دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في إیجاد صعوبات في فهم اللغة الشب
.الفیس بوك وفق متغیر الجنس
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فھم ھذه المحادثات الجدیدة یمثل مدى إیجاد المبحوثین لصعوبات في :51جدول رقم 
.وفق متغیر التخصص الدراسي

أن طلبة اللغة االنجلیزیة هم األكثر فهما للغة الشبابیة 51نالحظ من خالل الجدول رقم 
وال یجدون صعوبات كثیرة في -الفیس بوك-الجدیدة المتداولة عبر موقع التواصل االجتماعي

فك شفرتها أو التواصل بها مع الزمالء واألصدقاء، حیث بلغت نسبة طلبة اللغة االنجلیزیة 
،بینما ال یجد طلبة اللغة الفرنسیة "طالقاإ"في فئة من ال یجدون صعوبات) 62.06%(

)%48.38(،حیث قدرت النسبة ضمن هذا التخصص ب"ناذرا"صعوبات أیضا إال 

تخصصال

الفئات

المجموع الكلي عربیةإنجلیزیةفرنسیةإعالم

%ت%ت%ت%ت%ت

042.5900000000023.57062.22دائما 

159.74013.220413.790916.072910.74غالبا 

6038.961135.480724.132035.719836.29أحیانا 

2818.181548.3800001221.425520.37ناذرا 

4730.510412.901862.061323.218230.37إطالقا 

154100311002910056100270100المجموع 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا38.789.49030.05
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،في حین )%38.96(في فهمها بنسبة" أحیانا"بینما یجد طلبة اإلعالم واالتصال صعوبات
).%35.71(سجلنا ضمن نفس الفئة نسبة أقل عند طلبة األدب العربي قدرت ب

فالظاهر أن هناك إجماع بین مختلف التخصصات الدراسیة أنه لیس هناك صعوبات كبیرة في 
في حین سجلنا تفاوت بین التخصصات فهم رموز اللغة الخلیط المستخدمة بین الشباب،

إضافة إلى لصالح طلبة اللغات األجنبیة ،وهذا راجع لكون طلبة اللغات هم األكثر حدیثا بها،
اللغة نجلیزیة والفرنسیة منها إلى قرب إلى استخدام العدید من المصطلحات اإلكون هذه اللغة أ

.العربیة، نتیجة عمل جل األجهزة باللغات األجنبیة ابتداًء من تطبیقاتها وانتهاًء بلوحة المفاتیح

فلم یجد الشباب ضمن البدائل المطروحة في التطبیقات والكتابة ما هو موجود بلغته العربیة،
تمتع به الشباب الجامعي في الوقت الراهن من إبداعات سریعة،قام باختراع هذه الكتابة ولما ی

الجدیدة التي تعتمد على استخدام الحروف الالتینیة محل العربیة واالستفادة من الرقم للتعبیر 
وصارت معرفة هذه اللغة المختلطة هي بوابة عبور الشباب إلى مواقع عن بعض الحروف،

.إال هذه التراكیب جتماعي التي ال یستخدم فیهاالتواصل اال

فأصبحت هذه اللغة جزء ال یتجزأ من الحیاة الیومیة لشباب الجیل الجدید، فهو المنتج لهذه 
ثم یجد صعوبات في و تألیفه،اللغة، وعلیه فمن غیر المعقول أن تكون هذه اللغة من إنتاجه

اللغویة التي یستند إلیها الشباب في تواصلهم فهمها والتداول بها، فهو المنتج لهذه البنیة
االجتماعي والمؤلف لهذا القاموس الجدید من المصطلحات الجدیدة التي أصبحت تستخدم 

.للتعبیر عن الكثیر من األشیاء " ككلمة سر"

ال یجدون صعوبات في تعاملهم بهذه اللغة ) %40(أن 28كما توصلت دراسة فاطیمة بوهاني
) %30(تجد صعوبات أحیانا، في حین ال یجد) %30(جدیدة ، تلیها نسبة األنترناتیة ال

.صعوبات إطالقا في التعامل بها
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الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 38.78(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أن هناك فروق  )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )9.49(

ابیة بین التخصصات الدراسیة في إیجاد المبحوثین لصعوبات في فهم اللغة الشبدالة إحصائیا
.الجدیدة عبر موقع الفیس بوك وفق متغیر التخصص الدراسي

.یمثل وجھة نظر المبحوثین في ھذه اللغة الجدیدة وفق متغیر الجنس: 52جدول رقم 

الجدول أعاله أن جل المبحوثین یرون أن تعامل الشباب مع هذه اللغة یتضح لنا بعد نتائج 
الجدیدة عبر موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك هو اتباعا للموضة، حیث جاءت النسبة 

مبحوثا أن حدیث 29، في حین یرى )%89.25(العامة بفارق كبیر جدا حیث قدرت النسبة ب
).%10.74(للغة الشباب وذلك بنسبةالشباب وتواصلهم بهذه اللغة هو مواكبة

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

1515.46148.092910.74مواكبة للغة الشباب 

8284.5315991.9024189.25موضة 

97100173100270100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا36.909.99030.05
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ومن حیث النوع یتضح لنا أن هناك اتفاق بأن تواصل الشباب بهذه اللغة هي موضة،مع 
، تقابلها )%91.90(تسجیل زیادة نسبیة طفیفة لصالح اإلناث،حیث قدرت النسبة عندهن ب

.عند ذكور العینة) %84.53(نسبة 

في الشق المتعلق بخصائص الشباب عن اهتمامهم هذا وقد تحدثنا بإسهاب في الجانب النظري
بالتجدید ومواكبة كل تطورات العصر،ورغبتهم في التغییر وتجدید كل ما یحیط به وقدرته على 

*.تقبل كل ما هو جدید من األفكار والتجارب

كما أصبح اهتمام الشباب الیوم بالموضة عامة محور مهم في حیاة الشباب الذین أصبحوا 
ل أشكال الموضة من اقتناء مالبس العصر ومشاهدة البرامج التلفزیونیة التي تعرض متبعین لك

آخر صیحات الموضة التي یمكن أن ترمي بضاللها وتسهم بشكل كبیر في ضیاع الهویة 
.لشخصیة العربیة وثقافتها وتراثهاالثقافیة العربیة والممیزات الخاصة ل

أن الشباب بصفة عامة یبحثون دائما عن التفرد كما یرى الكثیر من علماء النفس واالجتماع
والبروز وجلب االنتباه بهدف الظهور ورغبتهم في إثبات شخصیاتهم، وتوكید ذواتهم والحصول 

واهتمام الطلبة الشباب بمواكبة هذه اللغة األنترناتیة الجدیدة ماهو إال . على القبول االجتماعي
دة للتخاطب والتعبیر عن الذات وٕان كانت هذه شكل من أشكال التعبیر والتواصل ولغة جدی

الموضة ال تعكس شخصیتنا وهویتنا وانتماءنا، كما تضع ذوقنا وثقافتنا وطریقة تواصلنا على 
.المحك نظرا لما تكتسیه اللغة من أهمیة كبیرة في رسم صورتنا العربیة األصیلة لآلخر

إلى نتائج مخالفة وهذه الدراسة حیث توصلت 29وقد توصلت دراسة عبد المالك سلمان السلمان
، )%61(نتائج الباحث إلى أن الغرض من استخدام هذه اللغة هو الملل من اللغة العربیة بنسبة

وأخیرا لكونها أسهل وأسرع ) %31(ثم مواكبة للغة العصر والموضة في المرتبة الثانیة بنسبة
).%8(بنسبة 
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الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 36.90(تساوي المحسوبیة ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أن هناك فروق  )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )9.99(

.دالة إحصائیا  في نظرة المبحوثین لهذه اللغة الجدیدة وفق متغیر الجنس

یمثل وجھة نظر المبحوثین في اعتبار ھذه اللغة تھدید لمقومات : 53جدول رقم 
.الھویة الثقافیة وفق متغیر الجنس

مبحوثا 142یمثل الجدول أعاله وجهة نظر المبحوثین اتجاه هذه اللغة الجدیدة، حیث یعتبرها 
بینما ، )%52.59(تهدیدا صریحا مباشرا للهویة الثقافیة العربیة،حیث قدرت النسبة العامة ب

، في حین ال )%20.37(مبحوثا بتهدیدها لهویتنا الثقافیة لكن إلى حد ما،وذلك بنسبة 55یقر 
.بأنها تهدد اللغة العربیة التي تعتبر أحد أهم مقومات الهویة الثقافیةمبحوثا 73یرى 

الجنس

الفئات

المجموع الكلي إناثذكور

%ت%ت%ت

6263.918046.2414252.59نعم 

1919.585431.217327.03ال 

1616.493922.545520.37إلى حد ما 

97100173100270100المجموع 

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال إحصائیا17.705.99030.05



أثر موقع الفیس بوك على الھویة اللغویة للشباب الجامعي:الفصل السابع

328

في قراءة سریعة من حیث الجنس،نسجل أن الذكور یعتبرون أن هذه اللغة تهدیدا للهویة أكثر 
، تقابلها في نفس الفئة عند اإلناث )%63.91(من اإلناث،حیث سجلنا أعلى نسبة عند الذكور

).%46.24(ما نسبته

فالظاهر من خالل إجابات الطلبة المبحوثین أنهم واعون بالخطر الذي قد ینجر عن هذه اللغة 
االجتماعي الفیس الجدیدة بالرغم من استخدامهم الدائم لها أثناء تواصلهم في موقع التواصل 

بوك،فكثرة استخدام هذه اللغة قد یؤدي إلى قلة استخدام اللغة العربیة،وهذا األمر یؤدي إلى 
ضعف التحدث بالعربیة أو إتقان مهاراتها النحویة واإلمالئیة واللغویة،إضافة إلى أن كثرة 

لغة العربیة استخدامها یؤدي إلى ضعف المحتوى العربي في االنترنیت وتقلیل االعتزاز بال
، ویمكن أن نفسر علو نسبة الذكور والدفاع عنها أو ربما تسویتها مع اللغات األجنبیة األخرى

.المجتمعات تقریبا مقارنة باإلناثفي كل ربما للنضج الكبیر الذي یتمتع بهعلى اإلناث

ثقافة ولغة كما أشار المركز القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیة بالقاهرة أن اختیار الشباب
خاصة هو تمرد على النظام االجتماعي، ولذا ابتدعوا لنا لونا جدیدا من الثقافة ال یستطیع أحد 

30.فك رموزها غیرهم

) %70(إلى نتائج مشابهة وهذه الدراسة،حیث أقر31وقد توصلت دراسة الباحثة فاطیمة بوهاني
.ال یعتبرونها كذلك) %30(بأن هذه اللغة الجدیدة هي خطر على اللغة العربیة مقابل 

من ) %82(عن هذا اإلطار حیث اعتبرها 32كما لم تخرج دراسة الباحث عبد المالك سلمان
.ال یعتبرونها كذلك) %18(المبحوثین بأن هذه اللغة لها أثر سلبي على الهویة الثقافیة مقابل

من حیث ثالث هذا وسنفصل في الجدول الالحق تصنیفات الطلبة المبحوثین لهذه األخطار
).على المستوى القیمي، الهویاتي و على المستوى التركیبي والنحوي( نقاط أساسیة 

الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 17.70(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أن هناك فروق  )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )5.99(

.تبار ھذه اللغة تھدید لمقومات الھویة الثقافیة وفق متغیر الجنسفي اعإحصائیادالة 
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یمثل على أي مستوى یعتبر المبحوثین ھذه اللغة خطر على اللغة العربیة : 54جدول رقم 
.وفق متغیر التخصص الدراسي

یمثل الجدول أعاله تصنیفات عینة الدراسة لألخطار الناجمة عن استخدام اللغة العربیزي أثناء 
تواصلهم في موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك، ونالحظ من خالل لغة األرقام أن جل 

مستوى الخطر یكمن على المستوى التركیبي النحوي،وهذا بنسبة قدرت الطلبة أجابوا أن 
مبحوثا أنها تشكل خطرا على المستوى القیمي في المرتبة 72،في حین یرى )%64.82(ب

مبحوثا أنها تشكل خطرا على المستوى 36، في حین یرى )%23.45(الثانیة وذلك بنسبة
).%11.72(الهویاتي بنسبة 

تخصصال

الفئات

المجموع الكلي عربیةإنجلیزیةفرنسیةإعالم

%ت%ت%ت%ت%ت

4626.58027.40027.692227.167223.45القیمي 

2011.560414.810726.920506.173611.72الهویاتي

10761.842177.771765.385466.6619964.82التركیبي والنحوي

17310027100261008121.42307100المجموع

نوع االختبار
²كا

المحسوبیة
²كا

الجدولیة
درجة
الحریة

مستوى
الداللة

الداللة 
اإلحصائیة

دال 19.159.49030.05
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التخصصات الدراسیة الموجودة نسجل أن طلبة اللغة الفرنسیة واألدب وفي مقارنة من حیث
) %77.77(العربي قد سجلوا الریادة على المستوى التركیبي والنحوي وذلك بنسبتي 

في حین تفوق طلبة األدب العربي في المستوى القیمي .على التوالي) %66.66(و
االنجلیزیة في المستوى الهویاتي ، في حین اعتلت نسبة طلبة اللغة ) %27.16(بنسبة
).%26.92(بنسبة

أنه في حال " مدیر مركز علوم اللغة والتواصل بالجامعة اللبنانیة " غسان مراد"ویرى الدكتور 
جیل الشباب الذي یخلق هذه الكلمات أو : كان هناك تأثیر ما على اللغة فالسبب یعود ألمرین
من خالل القوامیس،فإذا كانت الجهة الثانیة المصطلحات ،وجهات أخرى تكرس هذه الكلمات 

التي تستخدم المصطلحات هي الطاغیة،عندها یصبح التأثیر ورادا أكثر على مستقبل اللغة، 
ألن طریقة نحت المصطلحات الحدیثة یجب أن تتالءم والقواعد اللغویة من ناحیة الصرف 

33."والنحو والداللة

ینهم واالختصار في كتابة األلفاظ والتراكیب هو ما فحاجة الشباب إلى السرعة في التواصل ب
ضوابط الكتابة العربیة وقواعدها، أو ترك الكتابة العربیة إلى یدعوهم إلى التخفیف عن كثیر من
تكون أكثر وضوحا حینما یختلط االستعمال الحدیث " عجمة"استعمال رموز أجنبیة مما یسبب

.ات أخرىللغة بالمصطلحات والتراكیب الدخیلة من لغ

فالمالحظ من خالل تواجد الباحث الیومي بموقع الفیس بوك أن الشباب قد انكسر أمام سیل 
اللغات األجنبیة مما دفع بهم إلى التزین باستعمال ألفاظ أجنبیة وٕادخال كتابات تدمج فیها 
الحروف األجنبیة في رسم كلمات اللغة العربیة مما قد یشكل خطرا حقیقیا على المستوى 

تركیبي والنحوي،فمواصلة الكتابة بهذا الشكل قد ینتج لنا جیال ال هو معّرب وال مفرنس،ویمكن ال
إرجاع علو النسبة عند طلبة اللغة الفرنسیة ألنهم أكثر استخداما لهذه اللغة الهجین كما هو 
مبین في الجداول السابقة، فهم تقریبا شاهدون عیان على ما تكتبه أناملهم من مصطلحات 

بة ولغة خلیط ال ضوابط لغویة فیها، في حین علت النسبة عند طلبة األدب العربي في غری
نفس الفئة بحكم تمسكهم الكبیر بلغة القرءان الكریم بحكم التخصص الدراسي المتبع واهتمامهم 
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الكبیر وحرصهم على أن تكون لغة التواصل في مواقع التواصل االجتماعي هي اللغة العربیة 
.لرسم العربي الصحیح دون تحریفالفصیحة وبا

" أما المستوى القیمي فقد جاء في ثاني مرتبة لدى الطلبة المبحوثین ویرجع ذلك على اعتبار أن
اللغة قائمة على فقه الكلمة المعبرة عن القیمة، أي أن االرتباط متالزم بین اللغة وقیمها،فاللغة 

ظ في سیاقاتها التعبیریة والقیمیة وفق ضوابط تنشئ متعلمیها على إتقان استخدام الكلمات واأللفا
وقواعد محددة، وتنفرد اللغة العربیة تاریخیا بقدرتها على امتالك القیمة،وتمثلها لها بفعل أنها 

، أي أنها لغة مقدسة تضفي هیبتها على متحدثیها متى كانت قواعدها لغة القرءان الكریم
34".ومعانیها لم تتعرض إلى اإلفساد اللغوي

فاللغة بقیمتها الممثلة لثقافة أو حضارة متمیزة ومتى " عزي عبد الرحمن"یضیف الدكتور و 
تراجعت أو تالشت القیمة لم تعد اللغة أداة ثقافة أو حضارة متمیزة ،وبمعنى آخر فإن اللغة 

35".القیمیة هي المحرك نحو رقى المجتمع وازدهاره معنویا ومادیا

من یرى هذا الخطر فألنه یدرك جیدا العالقة بین اللغة أما على المستوى الهویاتي فإنه
فمن البدیهي أن ترتبط اللغة بالهویة ارتباطا شدیدا،فهي لیست وسیلة للتواصل بین والهویة،

المجموعات البشریة فقط بل هي األداة المعبرة عن قیمها وانتمائها وهویتها،فللغة األثر البالغ في 
ي اللغوي لدى الشباب ال یجعلهم یشعرون باالعتزاز بلغته أن ضعف الوعكم.تشكیل الهویات

وأهمیة الحفاظ علیها،وال تجعله یشعر أنه ینتمي إلى هذه اللغة العریقة، فبینما قد یستخدم بعض 
الشباب هذه اللغة كنوع من مسایرة الموجة أو التقلید،فإن جانبا منهم یعبر بها عن حالة الرفض 

ل السابقة ورغبة منهم في إحداث القطیعة،ویجد في استخدام هذه والتمرد على قیم بعض األجیا
اللغة وسیلة إلعالن تمرده على هذه القیم بشكل مباشر مما یؤدي به إلى االغتراب الذي یدفع 
بهم إلى التمرد على النظام االجتماعي، ونفسر علو النسبة ضمن هذه الفئة لصالح طلبة األدب 

الحضارات األخرى بحكم التخصص وعلیه فهم یدركون جیدا االنجلیزي لكونهم مطلعین على 
خطر هذه اللغة التي قد تؤدي بالشباب إلى االنسالخ عن هویته و إعجابه بلغات أخرى ما هو 

.إال مفتاح للدخول إلى عالم متغیر
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إلى أسباب اعتبار استخدام اللغة الجدیدة خطر على 36فاطیمة بوهانيهذا وقد توصلت دراسة 
أنها تطمس اللغة العربیة وتؤدي ) %71.42(لعربیة لسببین اثنین،حیث أجاب ما نسبته اللغة ا

.أنها تبعدنا عن هویتنا العربیة) %28.57(لنسیانها، بینما یرى 

إلى أن استخدام االنترنیت لم یكن له تأثیر 37في حین توصلت دراسة فوزیة عبد اهللا آل علي
من المبحوثین لم یشعروا بتأثر اللغة العربیة ) %60(واضح على اللغة العربیة،حیث اتضح أن 

.منهم) %40(عند استخدام االنترنیت، بینما تأثرت اللغة العربیة عند ما یقرب 

أن استخدام موقع الفیس بوك قد ساهم في تحسین المستوى Wu,Hsu38وقد توصلت دراسة 
األساتذة استخدام لغة رسمیة التركیبي والنحوي لعینة الدراسة، حیث فرض تواصلهم الیومي مع

.أكادیمیة، وعدم استخدام لغة الرموز االختصارات

) 9.49( الجدولیة²وهي أكبر من كا) 19.15(المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²وبتطبیق كا
،وهذا یدل على أن هناك فروق  دالة )0.05(، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة 

ھذه اللغة خطر على الھویة الثقافیة وفق متغیر التخصص مستویات اعتبار في إحصائیا
.الدراسي
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.یمثل إتجاه المبحوثین في مساھمة الفیس بوك في كثرة استخدام اإلشارات والرموز وفق متغیري الجنس والتخصص الدراسي: 55جدول رقم 

إتجاه سلبي: إتجاه العبارة1.77: درجة الشدة

لتخصصا

الفئات

المجموع أدب عربيانجلیزيأدب أدب فرنسيإعالم واتصال
الكلي

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت

0636.584943.360853.330850075009601140.741137.9311843.70موافق

2048.783833.620746.660743.750535.710533.330933.33310.349434.81محاید

1514.632623.000000016.250214.28016.660725.921551.725821.48معارض

41100113100151001610014100151002710029100270100المجموع
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جل الطلبة المبحوثین یوافقون على أن استخدامهم یتبین لنا أن55بفحص نتائج الجدول رقم 
لموقع التواصل االجتماعي الفیس بوك ساهم في كثرة استخدامهم لإلشارات والرموز أثناء 

، في حین سجلنا )%43.70(تواصلهم،حیث جاءت النسبة العامة لصالح االتجاه الموافق ب
).%21.48(نسبة ضئیلة تعارض ذلك بنسبة

وق من حیث متغیري الجنس والتخصص الدراسي نسجل أن ذكور طلبة في قراءة بین الفر 
، في حین )%53.33(األدب الفرنسي جاءوا في المرتبة األولى في االتجاه الموافق للعبارة بنسبة

حل ذكور طلبة اإلعالم واالتصال في المرتبة األولى من حیث التزامهم بالحیاد 
ة عند إناث طلبة اللغة العربیة في االتجاه ، في حین سجلنا ارتقاء النسب)%48.78(بنسبة

).%51.72(المعارض وذلك بنسبة قدرت ب

فلقد تمیزت الممارسات الكتابیة عبر مواقع التواصل االجتماعي وباألخص الفیس بوك بالكثافة 
والتنوع في أشكالها اللغویة التواصلیة،ألنها الوسیلة التي یكون بها التواصل في الغیاب المادي 
الفیزیولوجي بین المرسل والمستقِبل،مما أفرز هذه اللغة الجدیدة الشبابیة التي ساهمت التقنیة 

.الحدیثة بوسائلها في انتشارها بشكل الفت

أما عن مضامین هذه الرموز فهي تعبر عن مشاعر مختلفة وأحاسیس أفراح وأحزان،وهي عبارة 
ل إشارات ورموز،زیادة في توضیح عن أیقونات لمشاعر مختلفة یترجمها الشباب على شك

بمعنى أنه یكون لمجال السیمیائیات واإلشارات حضور قوي في عالم الرموز " المقاصد المرجوة
، الدالة على تقاسیم الوجه من عالمات )smily(ذات الداللة اللغویة كالصور الرمزیة

مراد تبلیغها في الخ قصد إعطاء معنى معین للرسالة ال..الرضا،السخط،االستفهام،التعجب 
39.غیاب النبرة الصوتیة والتنغیم وتعابیر الوجه ومالمحه واإلشارات الجسدیة

: وفیما یلي جدول یبین بعض الرموز التي یستخدمها الشباب في موقع الفیس بوك
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المراد من المعنىالرمز

حالة من السعادة ):

مبتسم 

حالة من النرفزة و الغضب

حالة حزن 

التعبیر عن الحب 

یتضح من خالل هذه الرموز التي تم جمعها إخضاع اللغة لالختصارات حتى في اإلفصاح "
عن المشاعر ،محاولین بذلك ملئ كل الفراغات اللغویة و التساؤل حول كیفیة التعبیر ومقدار 

إلى جعل لغة الدردشة الرموز المتوفرة التي تحدد المعنى و كأنه سعي من طرف الطلبة الشباب 
لغة كاملة ، محتواه على األشكال التي من خاللها نعبر،نكتب، ونتحرك، فنحن نفكر و نحلل 
في أمور حیاتنا باستخدام اللغة فال یوجد عاطفة غیر معبر عنها و التي من البدیهي أن تكون 

النجاح و الحزن و في إطار اللغة األم كونها اللغة المشبعة بالعاطفة و المجربة في الخوف و 
لهدف منها أن یصل التعبیر بسرعة بأقل عدد من الكلمات،أي اقتصاد في ا40".الفرح وغیرها

.اللغة  وربحا للوقت،مشكلین بذلك لغة رمزیة تختلف عن اللغة المألوفة

ویمكن تفسیر علو النسبة عند طلبة ذكور اللغة الفرنسیة على اعتبار أنهم األكثر تمردا على 
ویقبلون على استخدام اإلشارات والرموز أثناء بسبب ولوعهم باللغات األجنبیة،العربیةاللغة 

المحادثات بكثرة،على عكس طلبة األدب العربي الذین یمیلون إلى استخدام اللغة أكثر من 
.الرموز واستعمال عبارات وتراكیب فصیحة أثناء التواصل
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كما یتضح من خالل النتائج المسجلة أعاله بأن االتجاه العام للمبحوثین نحو العبارة هو اتجاه 
من وهذا یتضح جلیا ) 2-1(إذ ینحصر بین قیمتي) 1.77(سلبي،إذ قدر متوسط شدته ب

موقف المبحوثین من خالل جعلهم یستخدمون اإلشارات والرموز بكثرة مما قد یجعلهم یتكلون 
.ز وبالتالي قد یضعف ملكتهم اللغویة وقدرتهم على التعبیرعلى هذه الرمو 
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یمثل إتجاه المبحوثین  في مساھمة موقع الفیس بوك في استخدام العامیة واللغات األجنبیة واللھجات  في الدردشة والتعلیق بدال : 56جدول رقم 
.س والتخصص الدراسيعن اللغة العربیة وفق متغیري الجن

إتجاه محاید: إتجاه العبارة2.07: درجة الشدة

لتخصص

الفئات

المجموع أدب عربيأدب انجلیزيأدب فرنسيإعالم واتصال
الكلي

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت

1226.664944.950758.330842.1005500842.101550135011743.33موافق

2146.661816.5103250421.0502200421.05026.66027.695620.74محاید

1226.664238.530216.660736.8403300736.841343.331142.309735.92معارض

45100109100121001910010100191003010026100270100المجموع
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یوافقون ) %43.33(ظهرت بیانات الدراسة اإلمبریقیة من خالل الجدول أعاله بأن ما نسبته أ
واللغات على أن استخدامهم لموقع الفیس بوك قد ساهم في استخدامهم لمختلف اللهجات 

األجنبیة أیضا في الدردشة والتعلیق بدال عن التواصل باللغة األم،حیث قدرت النسبة العامة في 
، بینما التزم )%35.33(، في حین عارض هذا الطرح ما نسبته)%43.33(هذا االتجاه ب
).%20.74(الحیاد ما نسبته 

نسبة ضمن االتجاه وفي مقارنة من حیث متغیري الجنس والتخصص الدراسي نسجل أن أعلى
، بینما سجلنا علو نسبة )%58.33(الموافق لدى ذكور طلبة األدب الفرنسي،وذلك بنسبة 
).%43.33(الذكور األدب العربي في االتجاه المعارض وذلك بنسبة

والمتابع لتدوینات الشباب وتغریداتهم ومنشوراتهم ومحادثاتهم عبر مواقع التواصل االجتماعي 
یات وانتشارها انتشارا واسعا في أوساط الشباب،وتتنوع هذه اللهجات لتصبح یلحظ شیوع العام

وتجعل من اللغة األم في " تهدد استخدام وتواجد اللغة الفصیحة عبر الفضاء االلكتروني
المستوى الثاني في التجسید اللغوي، وتمنحها مكانة أقل في التعبیر،فهي لیست مؤهلة ألن تكون 

وعلیه فإن ضیق اللهجة ومحدودیتها وغیاب نظام لها في الرسم والنحو في سیاساتنا اللغویة،
41"وتعدد اللهجات،قد یؤدي إلى إحاللها محل الفصحى

كما أنه من المعلوم أن اللغة العربیة الیوم تواجه صراعا مریرا،إذ تسعى لفرض نفسها في الواقع 
العامیات وبمنافسة من اللغات األجنبیة اللغوي الذي تمیزه حالة من االزدواجیة بوجود مختلف 

وبطبیعة الحال هذه اللغة العامیة إنما هي تفرعات لهجیة تفصح غالبا عن االنتماء ."أیضا
االجتماعي لمن یوظفها،وذلك من خالل المعجم اللغوي ومستویاتها األخرى،غیر أن اللهجات 

ل من كتابتها والتواصل بها ،بل تكتب عفویا وهو ما یجع)هجائي(المحلیة لیس لها نظام خطي
42."أمرا اعتباطیا ال یخضع لقوانین واضحة المعالم
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كما أن اللغة العامیة ال تملك مخزونا حضاریا،كما أنها ال تعد وال تحصى وال یمكن أن نقارب 
.بینها، بسبب إشكالیة القواعد

من 17الجدول رقم أما عن استخدام الشباب للغات األجنبیة فله مجال كبیر من الصحة بدلیل
الفصل التطبیقي األول الذي أبان على أن اللغة األكثر استخداما هي اللغة المزیج من اللهجات 
واللغات األجنبیة وتراجع العربیة الفصحى إلى المرتبة األخیرة في الترتیب،فیبدو لنا من أرقام 

لهما مكانة كبیرة أثناء ) یزیةاللغتین الفرنسیة واالنجل(الجدول أعاله أن اللغات األجنبیة خاصة 
التواصل المكتوب عبر صفحات موقع الفیس بوك من خالل توظیفهما في المشاركات 

.والتعلیقات

وقد الحظ الباحث طغیان اللغة الفرنسیة بشكل كبیر من اللغة االنجلیزیة،ویرجع ذلك إلى فعل 
.األمهذه اللغة تنافس تواجد اللغةعوامل وظروف تاریخیة،مما قد یجعل

فالباحث مع ضرورة تعلم اللغات األجنبیة،فهو مكسب للشباب وضرورة ملحة في الوقت 
الراهن،لكن ال یجب أن یكون على حساب توظیف اللغة العربیة،هذا ویمكن تفسیر تواجد اللغات 
األجنبیة بكثرة بسبب تواصل المبحوثین مع األصدقاء غیر العرب،حیث ال یمكنهم التواصل 

.ع غیر الناطقین بهابالعربیة م

أما عن تصدر ذكور اللغة الفرنسیة الترتیب فهذا شيء منطقي لكونهم األكثر إبحارا باللغة 
الفرنسیة أو االنجلیزیة عبر الموقع، بحكم تخصصهم المدروس ،كما تأتي معارضة ذكور طلبة 
األدب العربي منطقیة أیضا حیث یملن اإلناث عادة إلى استخدام اللغات كنوع من العلو 

ثبات الذات بینما ال یمیل ذكور طلبة األدب العربي إلى استخدام اللغات أو االجتماعي وإ 
.الدردشة أو التعلیقاتالتواصل باللهجة أثناء 

إلى أن اللغة الغالبة على التعلیقات هي الدراجة 43وقد توصلت دراسة محمد العربي خضیر
).%1.90(زیةفاالنجلی) %12.02(ثم الفرنسیة) %31(، ثم العربیة الفصحى)54.81%(
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إلى أنه من الجوانب التي أثرت على اللغة العربیة 44في حین كشفت دراسة فوزیة آل علي 
واستخدام اللغة المختلطة بین العربیة ) %29.10(استخدام المصطلحات األجنبیة بنسبة

).%49.10(واالنجلیزیة بنسبة

اید،إذ یقدر متوسط شدته كما سجلنا توجها محایدا لدى أغلبیة المبحوثین في االتجاه المح
،وهذا قد یدل على تردد المبحوثین في حكمهم على اإلفصاح عن تفضیالت استخدام )2.07(ب

.الدراجة واللغات األجنبیة أثناء تواصلهم بموقع الفیس بوك
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تعرفھم على مصطلحات جدیدة وفق متغیري الجنس والتخصص یمثل إتجاه المبحوثین  عن مساھمة موقع الفیس بوك في : 57جدول رقم 
.الدراسي

لتخصص

الفئات

المجموع أدب عربيأدب انجلیزيأدب فرنسيإعالم واتصال
الكلي

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت

1025.644135.65015.88017.140216.660529.411758.621037.038732.22موافق

0615.381311.30015.88017.140216.66015.880413.790518.513312.22محاید

3063.824844.851076.921477.770233.331252.171754.83052013851.11معارض

39100115100171001410012100171002910027100270100المجموع

إتجاه محاید: إتجاه العبارة2.23: درجة الشدة
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بینت نتائج الدراسة المیدانیة من خالل الجدول أعاله على موافقة المبحوثین عن مساهمة موقع 
ضمن الفیس بوك في تعرفهم على مصطلحات لم یعرفونها من قبل،حیث قدرت النسبة العامة 

من المبحوثین هذا الطرح، ) %32.22(، في حین عارض ما نسبته)%55.55(هذا االتجاه ب
.من المبحوثین الحیاد) %12.22(فیما التزم 

وفي قراءة سریعة من حیث متغیري الجنس والتخصص الدراسي نسجل دائما التفوق لدى طلبة 
لذكور طلبة اللغة ) %88.23(اللغات األجنبیة، حیث جاءت النسبة في االتجاه الموافق 

لطلبة اللغة االنجلیزیة، في حین سجلنا أعلى معارضة لدى ذكور ) %66.66(الفرنسیة، ثم 
).%58.62(طلبة األدب العربي بنسبة

وتسمى الغالبیة من مستعملي هذه المصطلحات التي تنتمي إلى اللغة الجدیدة بجیل االنترنیت 
فرض نفسها على أنماط التعبیر،ولعل التعامل أو الجیل الرقمي،وبدأت بعض المصطلحات ت

بهذه المصطلحات یعد نوعا من التباهي لدى البعض،فیظن من یستخدم هذه المصطلحات أنه 
.من أهل الحداثة والمعاصرة ومواكبة للتكنولوجیا

كما أنه من المهم أن ندرك أن اللغة ممارسة اجتماعیة یستعملها اإلنسان لیقضي من خاللها 
ویحقق أهدافه ویتواصل مع اآلخرین بهدف التفاعل اإلنساني، وٕاذ لم تسعفه أدواته حوائجه، 

اللغویة إلى قضاء حوائجه والتعبیر عن ذاته سوف یبحث عن مصطلحات لغویة جدیدة، وهو 
ما حصل عند ظهور اللغة الشبابیة الجدیدة الذي حاول الشباب أن یحول بعض المصطلحات 

.دمیها فقطیفك شفرتها مستخ" كود" إلى

فبدأت مالمح ظهور قاموس لغوي جدید شبابي في األفق، والظاهر أن هذه المصطلحات بدأت 
تلقى توسعا في االستخدام في وقتنا الحاضر، مصطلحات اعتاد علیها الشباب وحفظوها،كما 

.أنها قد تمثل خصوصیة عند الشباب باعتبارها مصطلحات خاصة بفئتهم فقط

لحات الجدیدة، نجد الشخص یسأل صدیقا له كیف األحوال؟ فیرد وكمثال بسیط عن المصط
batterie faible وكأن الشخص أصبح امتداد لآللة، وهنا یمكن أن نعود لما أشار إلیها

.عن أن وسائل اإلعالم هي امتداد لحواس اإلنسان" مارشال ماكلوهان"
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ارات واإلشارات والرموز كما أنه كل ما جاء في األمثلة السابقة من خالل جداول االختص
وغیرها هي عبارة عن مصطلحات جدیدة،فرضت على المبحوثین التعامل بها،لكن دائما یجب 
أن نشیر إلى أن تأخذ هذه المصطلحات الغریبة محل اللغة العربیة، ویصبح تداولها وتنتقل من 

على الحدیث الفضاء االفتراضي إلى العالم الحقیقي، لكن البأس باستخدامها مع المحافظة 
.بالعربیة أیضا، حتى ال یجد المستخدم نفسه تائها في عالم هذه المصطلحات

وترى ابتسام محمد وآخرون أن دخول مفردات غریبة على اللغة العربیة الفصحى لیس باألمر 
الجدید،إال أن الوضع مع هذه اللغة المستحدثة خالل العشر سنوات الماضیة مختلف،إذ أخذت 

التنامي واالنتشار وزادت جاذبیتها بین فئات الشباب المختلفة من الجنسین،ومن تلك األلفاظ ب
شتى المستویات االجتماعیة واالقتصادیة والتعلیمیة بحیث نجحت تلك اللغة المستحدثة في 
صهر الشباب من مختلف الطبقات االجتماعیة في بوثقة شبابیة واحدة من خالل تعزیز رابطة 

45"حد بینهمالكالم المتبادل والمو 

هذا ویعود تفوق طلبة اللغات في التعرف على المصطلحات لتعاملهم بهذه المفردات،كون أن 
جلها نابعة من اللغات األجنبیة، بینما ال یمیل ذكور طلبة األدب العربي إلى تغییر مصطلحات 

.اللغة العربیة بمفردات أخرى جدیدة

من الجوانب التي أثرت على اللغة العربیة أنه 46وقد توصلت دراسة الباحثة فوزیة آل علي
).%40.9(إحداث مصطلحات خاصة ال یعرفها إال من یستخدمها وهذا بنسبة عالیة قدرت ب

مما ) 2.23(كما قد سجلنا إتجاه محاید في االتجاه العام نحو العبارة،حیث قدرت درجة الشدة ب
.یدل على تردد بعض عینة الدراسة في هذه العبارة
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یمثل إتجاه المبحوثین  في مساھمة موقع الفیس بوك في ھشاشة مستوى اللغة العربیة لدیھم وفق متغیري الجنس والتخصص : 58جدول رقم 
.الدراسي 

إتجاه محاید: إتجاه العبارة2.05: درجة الشدة

لتخصص

الفئات

المجموع أدب عربيأدب انجلیزيأدب فرنسيإعالم واتصال
الكلي

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت

1324.0722220430.760527.7702200210.520735038.335821.48موافق

3564.8147470646.150633.3305501052.6305252569.4413951.48محاید

0611.1131310323.070738.8803300736.8408400822.227327.03معارض

54100100100131001810010100191002010036100270100المجموع
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بفحص الجدول أعاله، وبلغة األرقام نسجل أن أعلى نسبة على مستوى مساهمة موقع الفیس 
المحاید،حیث بوك في هشاشة المستوى اللغوي ألفراد عینة الدراسة سجلت على مستوى االتجاه 

، في حین حلت نسبة االتجاه المعارض )%51.48(الحظنا تردد في اإلجابة وهذا ما نسبته
، أما في االتجاه الموافق فقد سجلنا ما )%27.03(المرتبة الثانیة وذلك بنسبة

).%21.48(نسبته

في مقارنة من حیث متغیري الجنس والتخصص الدراسي نسجل أن أعلى نسبة من حیث 
، فیما سجلنا أعلى معارضة لذكور )%69.41(المحاید إلناث طلبة األدب العربي بنسبةاالتجاه 

، فیما سجلنا أعلى نسبة في االتجاه الموافق لدى ذكور طلبة )%40(طلبة األدب العربي بنسبة
).%30.76(اللغة الفرنسیة بنسبة

وقد نبه الكثیر من الباحثین إلى خطورة اللغة الجدیدة على تدني مستوى اللغة العربیة 
للمستخدمین بها،حیث قد یؤدي كثرة استخدامها إلى قلة توظیف اللغة العربیة،هذا األخیر یقود 
بطبیعة الحال إلى ضعف التحدث بها أو إتقان مهاراتها النحویة واإلمالئیة واللغویة،لكن 

من خالل اإلجابات وجود تردد على مستوى إجابات المبحوثین، فیما عارضت نسبة المالحظ 
البأس بها هذا الطرح،حیث یرون أن هذه اللغة أكثر واقعیة واقتصادیة وتبعث الشعور 
باالرتیاح، وتسهم في تبسیط أجواء الحوار والخروج من اللغة الرسمیة، كما أنها ال تلزم 

ال أن استخدام هذه اللغة مهما كثر تداولها بین الشباب،إال أنه باستخدام أي قواعد لغویة، و 
وأن تواصلهم بهذه اللغة بهدف الرغبة في إیجاد شيء جدید " یمكن أن تحل محل اللغة األم، 

وممیز وشخصي، وهي میزة النفس البشریة، وهذه الرغبة تلعب دورا كبیرا بین الشباب،خاصة 
.47"على صعید اللغة

أن الفیس بوك قد ساهم في تدني مستواهم في اللغة ) %21.48(نسبتهبینما ترى ما 
العربیة،حیث قد تدفعهم ظروف كثیرة للتواصل باللغات األجنبیة، أو بأحرف التینیة، فیها یقبل 
الشباب الهجنة اللغویة بما تقدمه من األخطاء اإلمالئیة والصرفیة والنحویة، ألن هدفه لیس 

كما أن تعود الشباب على مثل هكذا لغة . ما تواصلي إبالغيلغویا بالدرجة األولى وٕان
كما أن انزیاح "ومصطلحات، تجعله یعكس أولویاته ویجعل هذه اللغة المستحدثة في الصدارة، 
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یعتقد في سابق عهدنا بالعربیة، اللغة الهجین عن ضوابط اللغة العربیة ال یعد لحنا كما كان 
ها لم تعد أداة للتواصل االجتماعي، بل فوق ذلك وعاء وٕانما هو تجاوز لشرف هذه اللغة ألن
.48"النص المقدس والسبیل إلى فهم العقیدة

ویعود معارضة ذكور األدب العربي لكون أن التحصیل الذي یكتسبونه یومیا من المحاضرات 
والتطبیقات وغیرها من دروس اللغة، ال یمكن أن یضیع بین صفحات موقع الفیس بوك، أما 

طلبة اللغة الفرنسیة على أن استخدامهم للفیس بوك ساهم في هشاشة وتدني مستواهم موافقة 
اللغوي،فهذا راجع الستخدامهم المكثف للغة الفرنسیة في الجامعة، واللغة الهجین في 
الموقع،فلیس لدیهم مساحات وفضاءات تلزمهم باستخدام اللغة العربیة الفصحى،األمر الذي 

.قواعد اللغة وعباراتها الفصیحةیجعلهم ینسون الكثیر من

إلى أن استخدام االنترنیت بشكل عام یؤثر على اللغة 49وقد توصلت دراسة فوزیة آل علي
فترى أنها قد ال تؤثر على لغتهم كما كشفت نفس ) %40(أما) %60(العربیة للمبحوثین بنسبة

، بینما قدرت نسبة )%34.9(الدراسة أن استخدام االنترنیت یغني ثروة المبحوثین اللغویة بنسبة
).%13.4(من یعتقدون أنه یؤدي إلى إضعاف مستواهم في اللغة العربیة ما نسبته

مما ) 2.05(كما قد سجلنا إتجاه محاید في االتجاه العام نحو العبارة،حیث قدرت درجة الشدة ب
.هذه العبارةنحوفي إجابات الكثیر من المبحوثینیدل على تردد
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یمثل إتجاه المبحوثین  في مساھمة موقع الفیس بوك  تطویر مستوى اللغات األجنبیة لدیھم وفق متغیري الجنس والتخصص : 59جدول رقم 
.الدراسي 

إتجاه محاید: إتجاه العبارة2.05: درجة الشدة

تخصصال

الفئات

المجموع أدب عربيأدب انجلیزيأدب فرنسيإعالم واتصال
الكلي

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت

1025.641210.430214.280211.7603250211.76026.25028.333512.96موافق

1948.718775.650857.140952.940758.331058.822681.25187518468.14محاید
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أن هناك تردد على مستوى إجابات الكثیر من المبحوثین في 
أعلى مساهمة موقع الفیس بوك في تطویر مستواهم في اللغات األجنبیة لدیهم،حیث سجلنا 

).%68.14(نسبة على مستوى االتجاه المحاید بنسبة قدرت ب

في حین حل االتجاه الموافق في ) %18.88(یلیها في المرتبة الثانیة االتجاه المعارض بنسبة
).%12.96(المرتبة األخیرة وذلك بنسبة 

جاه في مقارنة من حیث متغیري الجنس والتخصص الدراسي نسجل أن أكثر من التزم الحیاد ات
، في حین سجلنا أكبر معارضة )%81.25(هذه العبارة هم ذكور طلبة األدب العربي بنسبة

، بینما سجلنا أكبر نسبة في االتجاه الموافق )%35.29(لدى طلبة إناث اللغة الفرنسیة بنسبة 
).%25.64(لدى ذكور طلبة اإلعالم واالتصال بنسبة

عربیة واللغات األجنبیة خاصة اللغتین الفرنسیة هذا وتعد ظاهرة التناوب اللغوي بین اللغة ال
واالنجلیزیة ظاهرة لغویة حدیثة ازدادت أهمیتها بعد عصر العولمة،خاصة تیار اللغة االنجلیزیة 
باعتبارها اللغة األولى من حیث االستخدام في العالم، كما أصبحت لغة التكنولوجیا،إضافة إلى 

ة من دعم لتمكین سیرورة اللغة االنجلیزیة بین الشعوب ما توفره العولمة السیاسیة واالقتصادی
.واألفراد

بشدة في الفترة األخیرة،خاصة من حیث كما أصبح االهتمام باللغات األجنبیة أمرا ملحوظا 
الطلبة الذین ینتمون إلى المستوى االجتماعي واالقتصادي المرتفع، أو هؤالء الشباب الذین تلقوا 

.ات األجنبیةتعلیما في مختلف الجامع

بالعودة إلى أرقام الجدول أعاله، فیمكن تفسیر إجابات بعض المبحوثین ضمن االتجاه 
المعارض خاصة إناث اللغة الفرنسیة،حیث لم یؤدي تواصل المبحوثین وتواجدهم الیومي إلى 
رفع مستواهم في اللغات األجنبیة، وبحسبنا فإن تواجد اللغة الفرنسیة في مختلف األطوار 

ودخول تعلیم االنجلیزیة في المتوسط هو سبب من یجیدون ) الفرنسیة منذ االبتدائي(التعلیمیة
اللغات، أو حتى البیئة المحیطة بهم، حیث قد یجد الشباب أنفسهم متواجدین بین أسرة تتواصل 
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باللغة الفرنسیة حتى داخل البیت، وبالتالي لم یضف لهم الموقع رصیدا على مستوى اللغات 
.جنبیةاأل

اللغات ( أما الطلبة الذین یوافقون على أن استخدامهم للموقع ساهم في إثراء رصیدهم اللغوي
ومن هنا یؤكد الباحث أنه ال توجد هناك دعوة لنبذ اللغات األجنبیة أو االبتعاد عنها، )األجنبیة

متفوقا للغتهبل بالعكس ندعو من هذا اإلطار إلى التفوق فیها شریطة أن یكون متعلمیها أكثر 
العربیة، وأكثر اعتزازا وافتخارا بها، وهذه من النقاط االیجابیة التي قد یستفید منها الشباب في 
الجانب اللغوي،حیث قد تكسبهم مهارات الحوار والتواصل مع أفراد من مناطق جغرافیة مختلفة 

یث باللغات أثناء من العالم، وبالتالي التعرف على ثقافات أخرى وتخطي عامل الخجل من الحد
االتصال الشخصي، أو الخوف من الوقوع في الخطأ فیتحرر من عقدة عدم تحكمه في اللغة، 
وقد یرجع هذا السبب إلى میل كفة ذكور طلبة علوم اإلعالم واالتصال، حیث یمیل الذكور إلى 

ل ناهیك عن مجال تخصصهم الواسع الذي یجعلهم دائمي التواصالتواصل أكثر من اإلناث،
.مع شباب واالحتكاك والتعرف على أنماط عیش جدیدة ومختلفة 

مما ) 2.05(كما قد سجلنا إتجاه محاید في االتجاه العام نحو العبارة،حیث قدرت درجة الشدة ب
.یدل على تردد في إجابات الكثیر من المبحوثین نحو هذه العبارة
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یمثل إتجاه المبحوثین  في تعلمھم من الفیس بوك قواعد اللغة العربیة وفق متغیري الجنس والتخصص الدراسي: 60جدول رقم 

إتجاه سلب: إتجاه العبارة1.74:درجة الشدة

لتخصص

الفئات

المجموع الكليأدب عربيأدب انجلیزيأدب فرنسيإعالم واتصال

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
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أن أغلبیة المبحوثین یعارضون فكرة 60بینت نتائج الدراسة المیدانیة من خالل الجدول رقم 
تعلمهم قواعد اللغة العربیة من موقع الفیس بوك، حیث جاءت النسبة في هذا 

، بینما وافق على هذا الطرح ما )%37.40(ما نسبته، بینما التزم الحیاد )%51.11(االتجاه
).%11.48(نسبته

في قراءة مقارنة من حیث متغیري الجنس والتخصص الدراسي نسجل أن أعلى نسبة 
) %77.77(معارضة سجلت على مستوى إناث وذكور طلبة األدب الفرنسي بنسبتي

لموافق لصالح إناث على التوالي، في حین سجلنا أكبر نسبة في االتجاه ا) %76.92(و
).%36(طلبة األدب العربي بنسبة

ویرجع عدم تعلم المبحوثین من موقع الفیس بوك قواعد اللغة العربیة حسب رأینا هو نتیجة 
حتمیة بسبب ظهور اللغة الهجین وانتشارها في الموقع، إضافة إلى التراكیب الغریبة لهذه 

النحویة، ( ربیة وضوابطهااللغة، فهي تبتعد كل البعد عن قواعد اللغة الع
، وهذا من أهم العوامل التي جعلت الشباب یستهوي هذه اللغة )الخ..الصرفیة،اإلمالئیة
.األنترناتیة الجدیدة

فإن مسألة التحكم في القواعد اللغویة والحدیث بمستوى راق عبر الموقع یتطلب من الشباب 
دشة والتعلیقات، واالبتعاد عن مزج توظیف معارفهم اللغویة وتوظیف لغتهم األم أثناء الدر 

اللغة العربیة باللغات األجنبیة أو الكتابة والتعبیر باألحرف الالتینیة التي تزید الشباب إال 
.انسالخا عن هویته اللغویة

كما تعتبر المعارضة القویة لطلبة اللغة الفرنسیة لكال الجنسین منطقیة، حیث ال یشجع 
بوك على استخدام اللغة العربیة الفصحى وتوظیف القواعد مستوى التواصل في موقع الفیس

النحویة والصرفیة وغیرها من المهارات، بحیث یرى البعض من یوافقون على هذا الطرح 
خاصة إناث األدب العربي بسبب تواصلهم مع أساتذة اللغة العربیة، ومفكرین وأدباء الذین 

ة توظیفا صحیحا، إضافة إلى تواجدهمیفرضون مستوى راق وجدیة في توظیف اللغة العربی
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في كبرى المنتدیات والصفحات التي تحافظ على استخدامهم السلیم للغة وتعلم قواعد لغویة 
.جدیدة، تضاف إلى رصیدهم اللغوي القدیم

) 1.74(كما قد سجلنا إتجاه سلبي في االتجاه العام نحو العبارة،حیث قدرت درجة الشدة ب
.ع الموقع في تعلم مهارات وقواعد لغویة جدیدةمما یدل على عدم تشجی

استنتاج عام خاصة بمحور أثر الفیس بوك على الهویة اللغویة للشباب الجامعي.
یتضح لنا من خالل نتائج المحور الثالث من الجانب التطبیقي واقع اللغة العربیة في 

حى بالدارجة الفضاء االلكتروني، واقع یدعو للقلق حیث أنها أصبحت خلیط من الفص
واللغات األجنبیة مع ما استحدث من غریب اإلشارات والرموز واالختصارات على اللغة 

.التواصلیة الجدیدة من خالل المحادثات الشبابیة الرقمیة
حیث كشفت الدراسة المیدانیة عن استخدام أغلبیة المبحوثین من الشباب الجامعي 

الیة في ذلك لدى طلبة اللغة الفرنسیة، لالختصارات أثناء الدردشة مع تسجیل نسبة ع
إضافة الستبدالهم اللغة العربیة باألرقام، وتطویع الفرنسیة للحدیث باللغة العربیة، مع 
تسجیل أغلبیة دائمة لطلبة اللغات األجنبیة، إضافة إلى استخدام الرموز للتعبیر عن 

.مختلف الحاالت النفسیة لعینة الدراسة
لكتابة أدى إلى انعكاسات صنفها المبحوثین ضمن التأثیرات التركیبة هذا النمط الجدید من ا

والمتمعن لحال هذه اللغة یظهر له . والنحویة بالدرجة األولى ثم المستوى الهویاتي والقیمي
جلیا عن ظهور في األفق قاموس لغوي شبابي جدید، ال یستخدمه إال الشباب وال یفك 

.شفرته إال الشباب
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للشباب الجامعيالدینیة أثر الفیس بوك على الهویة : الفصل الثامن.
تمهید.

بعدما تطرقنا في الفصل الثالث التطبیقي إلى رصد مختلف اآلثار اللغویة الناتجة عن 
استخدام الفیس بوك، سنحاول في هذا الفصل التطبیقي األخیر من الدراسة إلى تقصي أثر 
الموقع على الهویة الدینیة لعینة البحث من خالل قیاس مجموعة من المؤشرات، للتعرف 

مة في المجال الدیني، والتي أصبحت تستهدف دیانة وعقائد أیضا على تجلیات العول
المجتمعات، ولعل مواقع التواصل االجتماعي أصبحت المیدان الخصب للعولمة في إطار ما 

التي للمساس بحریة المعتقد ، ویظهر هذا جلیا من خالل الحروب " بالهیمنة الناعمة" یسمى
وسنحاول تحلیل مظاهر تأثیر الموقع على تشن على اإلسالم، في محاولة صریحة للتنصیر، 

المبحوثین من خالل جدولین رئیسین، األول عبارة عن مجموعة من السلوكیات السلبیة، فیما 
سنتعرف على دور الموقع في التقرب یتناول الجدول الثاني مجموعة من القیم اإلیجابیة التي 

.من هذه القیم أو البعد عنها
بمقاربة محوري اللغة والدین بالمقاربة العلمیة المعتمدة في هذه وفي نهایة هذا الفصل سنقوم

).نظریة اإلنماء الثقافي( الدراسة
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تحلیل مظاهر تأثیر الفیس بوك على الهویة الدینیة للمبحوثین.
تحلیھممساھمة موقع الفیس بوك فيیمثل درجة موافقة أو معارضة المبحوثین في : 61جدول رقم 
.والجامعةسلوك قطیعة الرحم وتھنئة األقارب عبر الموقع وفق متغیري الجنس ب

22
الداللة

16.55مستغانم
24.245.990.0503

دال

4.73

أن استخدامهم للفیس یوافقون على) %44.07(بینت نتائج الدراسة اإلمبریقیة أن ما نسبته
تفشي ظاهرة تهنئة األقارب عبر الموقع في مختلف المناسبات الوطنیة بوك قد ساهم في

واألعیاد الدینیة خاصة،مما یؤدي إلى سلوك قطیعة الرحم، في حین التزم الحیاد ما 
).%19.62(، بینما عارض هذا الطرح ما نسبته)%36.29(نسبته

المجموع الكلي

جامعة  وھران جامعة مستغانم الجامعة 

إناثالفئات ذكور إناث ذكور

% ت % ت % ت % ت % ت

44.07 119 60 24 41.17 21 40.60 54 43.47 20
موافق

36.29 98 22.50 09 43.13 22 36.09 48 41.30 19 محاید

19.62 53 17.50 07 15.68 08 23.30 31 15.21 07 معارض

100 270 100 40 100 51 100 133 100 46 المجموع
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في االتجاه في قراءة من حیث متغیري الجنس والجامعة، نسجل أن أعلى نسبة سجلت
، بینما عادت األغلبیة في جامعة )%60(افق وعلى مستوى إناث جامعة وهران بنسبةالمو 

).%40.60(،ولیس بفارق كبیر عن اإلناث بنسبة)%43.47(مستغانم لصالح الذكور بنسبة

وبناًء على أرقام الجدول نالحظ أن االستخدام المتواصل لموقع التواصل االجتماعي الفیس 
بشكل مباشر العالقات الحقیقیة ویمكن أن یحدث القطیعة بین األفراد،فالمتأمل بوك یهدد 

للتطورات التي مست أنماط الحیاة االجتماعیة بفعل تكنولوجیا االتصال یمكنه أن یالحظ 
التغیرات التي طالت نسیج العالقات االجتماعیة التي تأثرت بشكل واضح تحت تأثیر 

حقیقیة أصبحنا نسمع بمجتمعات افتراضیة، وفرد العولمة،وبدل أن نسمع بمجتمعات
افتراضي ظهر ونما في الفضاء السیبرناطیقي، األمر الذي یمكن أن یؤدي إلى زوال النسیج 

یتمیز بانعدام حمیمیة الجوار االجتماعي التقلیدي، وحلول نسیج اجتماعي افتراضي محّله،
.والتقارب

متانة العالقات األسریة والتي كانت قبل هذه التطورات أصبحت تشكل خطرا حقیقیا على
ظهور هذه التكنولوجیا الحدیثة أكثر لحمة وترابط، حیث یؤدي االستخدام المفرط لموقع 
الفیس بوك إلى برودة في العالقات االجتماعیة،ویحدث نوع من التفكك االجتماعي، تطغو 

.فیه النزعة الفردیة على النزعة الجماعیة

فرط لمواقع التواصل االجتماعي على االنترنیت،أصبح األفراد یمیلون إلى فأمام االستخدام الم
قضاء وقتهم في عالم یوازي عالمهم الفیزیائي،األمر الذي دفعهم إلى االنقطاع عن العدید من 
النشاطات االجتماعیة منها زیارة األقارب وصلة الرحم التي أشار إلیها القرءان الكریم في 

َتَولَّیُتم َأن تُفِسُدوا ِفي اَألرِض َوُتَقطُِّعوا ’ ِإن’َعِسیُتم’َفَهل" ها قوله تعالىالعدید من المواضع من
أنا الرحمن " كما أشارت إلیه السنة النبویة أیضا،حیث جاء في الحدیث القدسي1"’َأرَحاَمُكم

رواه 2".خلقت الرحم واشتققت لها اسما من إسمي، فمن وصلها وصلته،ومن قطعها قطعته
.الترمیذي،وقال حدیث صحیحأحمد و 
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أن االنترنیت لها دور كبیر في "هذا الطرح حیث أشار إلى "  إبراهیم إسماعیل" هذا وقد أكد
عزل األفراد اجتماعیا وتفكیك العالقات بین األفراد في المجتمع،فاألفراد یقضون أوقاتا طویلة

في التعامل مع الكمبیوتر واالنترنیت بطریقة الفتة بما ینطوي علیه ذلك في الكثیر من 
3".األحیان من حاجة إلى العزلة عن اآلخرین خالل فترة االستخدام

والظاهر أن النتائج جاءت متناقضة من حیث متغیري الجامعة،فبالرغم من مزاولة طلبة 
أنهم ال یزرون أقاربهم في مختلف المناسبات جامعة وهران دراستهم بنفس الوالیة إال 

واألعیاد، وبالرغم من انحدار طلبة جامعة مستغانم من مناطق مختلفة من الغرب 
الجزائري،وتواجدهم بمستغانم طیلة الوقت من أجل الدراسة إال أن هذا األمر لم یمنعهم من 

جتماعیة المفروضة علیهن زیارة األقارب، بینما قد یرجع علو نسبة اإلناث نظرا للرقابة اال
داخل األسرة من الخروج من البیت إلى مناطق أخرى،إال بمرافقة أحد من العائلة، كما قد 

فقد یعتقد الطلبة الشباب أن  ) جي3(یرجع تفشي هذا السلوك إلى ارتفاع استخدام تقنیة
اصل وسائل التو التواصل االفتراضي مع األهل واألقارب عبر السكایب أو عبر مختلف 

االجتماعي قد یغنیهم عن الزیارات و التنقل إلى األقارب في المناسبات، كما قد نرجعه أیضا 
إلى ضعف الوازع الدیني،حیث قد یجعل الكثیر منا أهمیة سلوك صلة الرحم الذي تراجع في 

.اآلونة األخیرة بشكل رهیب بعد ظهور التكنولوجیا

ئج مختلفة،حیث أسفرت  نتائج دراسة الباحثة إلى نتا4هذا وقد توصلت دراسة مریم نریمان
ال یوافقون تماما على أن استخدامهم للفیس بوك قلل من زیارتهم ) %37.35(عن نسبة

، ، بینما )%19.24(مقابل موافقةعن عدم موافقتهم،) %27.54(ألقاربهم،في حین عبر 
.،)%12.45(التزم الحیاد ما نسبته

، إلى نتائج مختلفة أیضا وهذه الدراسة،حیث 5بینما توصلت دراسة حنان بنت شعشوع
أظهرت البیانات أن مواقع التواصل االجتماعي أفادت المبحوثین في تسهیل التقارب مع 

، توزعت بین الموافقات بشدة والموافقات من )%70(أقاربهن خاصة  البعیدین جغرافیا بنسبة
.مستخدمات الفیس بوك والتویتر
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إلى نتائج مشابهة حیث كشفا دراسته أن استخدام 6یاسین قرنانيبینما توصلت دراسة الباحث 
مواقع التواصل االجتماعي خاصة الفیس بوك یعمل على إضعاف قیمة صلة الرحم لدى 

أن استخدامهم لمواقع ) %30.99(الشباب، حیث أجابت نسبة معتبرة من مفردات العینة
.التواصل جعلهم قلیلو التواصل مع األقارب

المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²إحصائیة لصالح جامعة مستغانم وبتطبیق كاو في قراءة
، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 16.55(
الخاصة المحسوبیة ²، مما یدل على وجود فروق إحصائیة، بینما نالحظ أن كا)0.05(

،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²كامنوهي أصغر) 4.73(بجامعة وهران تساوي
، مما یدل على انعدام الفروق إحصائیة بین الجنسین في )0.05(، عند مستوى الداللة 03

.مساهمة موقع الفیس بوك في تحلیهم بسلوك قطیعة الرحم
مساھمة موقع الفیس بوك معارضة المبحوثین فيیمثل درجة موافقة أو : 62جدول رقم 

.وفق متغیري الجنس والجامعةاستخدام الصور الخادشة للحیاءفي 

المجموع الكلي

جامعة  وھران جامعة مستغانم الجامعة 

الفئات

إناث ذكور إناث ذكور

% ت % ت % ت % ت % ت

32.96 89 43.58 17 40.38 21 24.62 33 40 18
موافق

31.11 84 33.33 13 32.69 17 27.61 37 37.77 17 محاید

35.92 97 23.07 9 26.92 14 47.76 64 22.22 10 معارض

100 270 100 39 100 52 100 134 100 45 المجموع
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22
الداللة

42.48مستغانم
58.695.990.0503

دال

1.87

یعارضون فكرة أن استخدامهم ) %35.92(بفحص أرقام الجدول أعاله یتبین لنا أن ما نسبته
لموقع التواصل االجتماعي یسهم في استخدامهم للصور الخادشة للحیاء، في حین وافق على 

).%31.11(مانسبته، بینما التزم الحیاد )%32.96(هذا الطرح ما نسبته

وفي مقارنة من حیث الجنس والجامعة،نجد أن أعلى نسبة معارضة سجلت لدى إناث جامعة 
، بینما سجلنا أعلى نسبة في االتجاه الموافق لصالح إناث )%47.76(مستغانم بنسبة 

).%43.58(جامعة وهران بنسبة

ألننا نتحدث عن عصر والمالحظ أن الصورة أصبحت تحتل مكانة هامة في اإلعالم الجدید،
الوسائط المتعددة،خاصة مع تطور جودة إنتاج الصورة الرقمیة،جعلت المستخدمین یتحولون 
إلى مصورین هواة في ظل توفر هواتف ذكیة ذات تكنولوجیا عالیة تساعدهم على التقاط 
نوعي لصور مختلف نشاطات حیاتهم الیومیة، فهم یرسلون مالیین من الصور یومیا عبر 

.قعالمو 

وقد اتجه الكثیر من المبحوثین من أفراد عینة الدراسة إلى عدم نشر الصور التي تخدش 
الحیاء، أثناء تواصلهم واستخدامهم لموقع الفیس بوك، ویظهر من خالل هذه اإلجابات أن 

واالجتماعیة علیهم، الطلبة هم فئة مثقفة متعلمة،و تدرك أن لهذه الصور آثارها النفسیة 
قیم المجتمع الجزائري المحافظ لهذا فهم یتجنبونها،وقد ذكر خلق الحیاء في العدید وتهدد سلم 

7".َفَجاَءْتُه ِإْحَداُهما َتمِشي َعَلى اْسِتْحیاء" من المواضع في القرءان الكریم،حیث قال تعالى



أثر موقع الفیس بوك على الھویة الدینیة للشباب الجامعي:الفصل الثامن 

363

كما جاءت السنة النبویة لتؤكد هذا الطرح في حدیث أبي مسعود البدري أن النبي صلى اهللا 
8".إن مما أدرك الناس من كالم النبوءة األولى، إذا لم تستح فاصنع ماشئت" یه وسلم قالعل

.رواه البخاري

فالحیاء أجمل الصفات التي یمكن أن یتحلى بها الطلبة الشباب في زمن كسرت فیه 
الحساسیة اتجاه الطابوهات،ولنا أن ننظر نظرة خاطفة إلى الشوارع والطرقات والجامعات 

.والمجالت ومواقع التواصل االجتماعي لنتأكد أن الحیاء قد كفن منذ أمد بعیدوالصحف 

في الفصل الثاني التطبیقي من الدراسة، درجة تفاعل 30والمستنتج من خالل الجدول رقم 
.عینة الدراسة مع الصور، لكنها صور شخصیة تعبر وتحكي تفاصیل نشاطاتهم الیومیة

دون هذه الصور، فقد یكون من باب الفضول، أو مصادفتها أما بالنسبة للطلبة الذین یشاه
بالموقع،حیث عرف الفیس بوك مؤخرا بانتشار فیروسات إلكترونیة خطیرة تروج لبعض 
الصور اإلباحیة ولبعض المواقع، تظهر على أنها من استخدامات ومشاركات األصدقاء،وهم 

ة من قبل بعض من هواة ال صلة لهم بها،حیث تظهر تحت تأثیر القرصنة االلكترونی
بعض محبي التسلیة والترفیه،هدفها واضح وجلي كسر الحیاء في المجتمعات اإلعالم و 

.العربیة اإلسالمیة،والقضاء على منظومتها القیمیة

وقد عرفت األرقام تصاعدا لصالح إناث جامعة وهران، بینما قلت عند إناث جامعة 
ة جامعة مستغانم األكثر محافظة، على عكس مستغانم،ویمكن أن یرجع هذا إلى طبیعة طلب

إناث جامعة وهران فهم أكثر تحررا، یستخدمون موقع الفیس بوك ومواقع التواصل 
في والیة ) جي3(االجتماعي األخرى في كل وقت، دون رقابة اجتماعیة بحكم جودة خدمة 

الخلیعة وهران، فهم أكثر استخداما لالنترنیت لذلك فهم األكثر عرضة لبعض الصور 
.بالموقع، وقد یتداولونها عن جهل و من باب المزاح في الخاص مع بعض األصدقاء 

المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²و في قراءة إحصائیة لصالح جامعة مستغانم وبتطبیق كا
، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 42.48(
المحسوبیة الخاصة ²وجود فروق إحصائیة، بینما نالحظ أن كا، مما یدل على)0.05(
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،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²من كاوهي أصغر) 1.87(بجامعة وهران تساوي
، مما یدل على انعدام الفروق إحصائیة بین الجنسین في )0.05(، عند مستوى الداللة 03

.ادشة للحیاءمساهمة موقع الفیس بوك  في زیادة استخدام الصور الخ

في مساھمة الفیس بوك في یمثل درجة موافقة أو معارضة المبحوثین : 63جدول رقم 
.إھمال الفرائض الدینیة وتضییع أوقات الصلوات وفق متغیري الجنس والجامعة

22
الداللة

12.46مستغانم
34.475.990.0503

دال

دال4.78

بفحص الجدول أعاله، یتبین لنا أن أغلبیة أفراد العینة یوافقون على أن استخدامهم المفرط 
بوك یؤدي بهم إلى تضییع أداء الصلوات في وقتها،وذلك بنسبة قدرت لموقع الفیس

، بینما عارض هذا الطرح ما )%31.85(،بینما التزم الحیاد ما نسبته)%46.66(ب
).%21.48(نسبته

المجموع الكلي

جامعة  وھران جامعة مستغانم الجامعة 

الفئات

إناث ذكور إناث ذكور

% ت % ت % ت % ت % ت

46.66 126 54.38 31 67.64 23 37.93 44 44.44 28
موافق

31.85 86 24.56 14 20.58 07 34.48 40 39.68 25 محاید

21.48 58 21.05 12 11.76 04 27.58 32 15.87 10 معارض

100 270 100 57 100 34 100 116 100 63 المجموع
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في مقارنة من حیث النوع والجامعة، نالحظ علو نسبة ذكور جامعة وهران في االتجاه 
یقل بكثیر عند اإلناث بنفس الجامعة بنسبة قدرت ، وال )%67.64(الموافق وذلك بنسبة

، بینما سجلنا أعلى نسبة معارضة لدى ذكور جامعة مستغانم )%54.38(ب
).%27.58(بنسبة

والمالحظ من خالل تواجد الباحث الیومي في الموقع شدة تعلق الشباب بالموقع،فهناك بعض 
،مدة االستخدام،الوقت االستخدامأوقات( المؤشرات التي قسناها في الفصل التطبیقي األول 

، توحي لنا أن الطلبة قد سقطوا في فخ اإلدمان على استخدام الموقع، واإلشكال )المستغرق
كقلة التفاعل االجتماعي ( أن هذا اإلدمان أصبح على حساب مسؤولیات اجتماعیة أخرى

یع أداء ومسؤولیات دینیة أیضا من خالل تضی) المباشر،وٕاضعاف الروابط االجتماعیة
الصلوات في وقتها،وهذا راجع إلى المتعة التي یجدها الطلبة الشباب في الموقع،قد ینسیهم 

.أداء واجباتهم الدینیة،وعدم إعطاء القیمة الحقیقیة لشعائر الدین

هذه األرقام،یعتبرها الباحث مخیفة،حیث جّر االستخدام المفرط لموقع الفیس بوك إلى إهمال 
َالَة َكاَنْت " من ركائز الدین، بل عمادها،حیث یقول الحق سبحانهفریضة تعتبر ركیزة  ِإنَّ الصَّ

كما جاء في الحدیث أبي هریرة أن النبي صلى اهللا علیه وسلم 9".َعَلى الُمؤِمِنیَن ِكَتابًا َموُقوتاً 
رواه ".الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بینهن ما لم تغش الكبائر" قال

.10مسلم

حیث تعد هذه النتیجة من أخطر االستخدامات السلبیة للموقع،أن یالمس هذا هویتهم الدینیة 
.ویجعلهم منهمكین في الدردشة والتعلیقات والنشر حتى في أوقات الصلوات

مقارنة كما سجلنا نسبة موافقة عالیة عند طلبة جامعة وهران،سواء من الذكور أو اإلناث
ویمكن تفسیر هذا التباین نظرا لكون أن أغلبیة طلبة مستغانم هم ، بطلبة جامعة مستغانم

متواجدون على مستوى اإلقامات الجامعیة، هذه األخیرة التي تحتوي على قاعات مخصصة 
).مساجد ومصلیات( للصالة
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كما ال تتوفر معظم اإلقامات الجامعیة في الجزائر على خدمة االنترنیت، األمر الذي من 
الذي الطلبة في عدم االنشغال في الموقع مقارنة مع طلبة جامعة وهران شأنه أن یساعد

ینحدر أغلبیتهم من نفس الوالیة، وهم حسب الجداول الخاصة بعادات وأنماط االستخدام 
یدخلون إلى االنترنیت من المنزل بكثرة، كما یلجون إلى الموقع خارج المنزل أیضا،األمر 

مساجد ألداء الصلوات، إضافة إلى الحریة التامة التي الذي یجعلهم یتهاونون في قصد ال
.یشعر بها طلبة وهران فهم أكثر تحررا

إلى نتائج متقاربة، حیث كشفت دراسته أنه من بین أبرز 11وقد توصلت دراسة إبراهیم بعزیز
،وذلك في المرتبة األولىاآلثار السلبیة المتعلقة بمنتدیات الدردشة الجانب الدیني واألخالقي

).%23.72(من ضمن االنعكاسات السلبیة بنسبة قدرت ب

المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²و في قراءة إحصائیة لصالح جامعة مستغانم وبتطبیق كا
، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 12.46(
المحسوبیة الخاصة ²أن كا، مما یدل على وجود فروق إحصائیة، بینما نالحظ )0.05(

،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²من كاوهي أصغر) 4.78(بجامعة وهران تساوي
، مما یدل على انعدام الفروق إحصائیة بین الجنسین في )0.05(، عند مستوى الداللة 03

.مساهمة موقع الفیس بوك  في تضییع الفرائض الدینیة للمبحوثین
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مساھمة موقع الفیس بوك یمثل درجة موافقة أو معارضة المبحوثین في : 64جدول رقم 
.تضییع الوقت بالتصفح والتعلیق على المشاركات وفق متغیري الجنس والجامعةفي 

22
الداللة

درجة

4.05مستغانم
14.195.990.0503 0.79

بالنظر إلى نتائج الجدول أعاله یتبین لنا أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة یوافقون على أن 
، بینما )%52.96(بهم إلى تضییع الوقت، وذلك بنسبةاستخدامهم لموقع الفیس بوك أدى 

عن معارضتهم لهذا ) %7.40(، بینما عبر ما نسبته)%39.62(التزم الحیاد ما نسبته
.الطرح

المجموع الكلي

جامعة  وھران جامعة مستغانم الجامعة 

الفئات

إناث ذكور إناث ذكور

% ت % ت % ت % ت % ت

52.96 143 54.41 37 47.82 11 52.38 55 54.05 40
موافق

39.62 107 42.64 29 43.47 10 36.19 38 40.54 30 محاید

7.40 20 2.94 02 8.69 02 11.42 12 5.40 04 معارض

100 270 100 68 100 23 100 105 100 74 المجموع
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ث متغیري الجنس والجامعة یتبین لنا بعد فحص الجدول أن فیه تقارب كبیر من حیث من ح
تذكر، حیث سجلنا نسب عالیة في النسب، مما یدل على أنه لیس هناك اختالفات كبیرة 
، ولم تقل النسبة عند )%54.41(االتجاه الموافق عند كل من إناث جامعة وهران بنسبة

، بینما ارتفعت قلیال النسبة عند ذكور جامعة مستغانم )%47.82(الذكور حیث قدرت ب
).%52.38(، لتقل نسبیا عند اإلناث بنسبة)%54.05(بنسبة

الیوم مدمن على استخدام الموقع بامتیاز،حیث أصبح یمضي فالظاهر أن الشباب أصبح
ساعات طویلة وهو أمام شاشة الكمبیوتر أو عبر هاتفه النقال ینتقل بین صفحات الفیس 

ویمكن أن یكون وقت الفراغ الكبیر الذي یمر بوك و یقرأ جدید التعلیقات وآخر التحدیثات،
افة إلى األلعاب الكثیرة التي یحتوي علیها به الطلبة ورغبتهم في تكوین عالقات جدیدة،إض

الموقع، والتطبیقات المختلفة التي یتمیز بها الفیس بوك جعلت الطلبة الشباب منغمسین فیه،
.وال یعیرون للوقت أي قیمة

كما یمكن تفسیر هذا التعلق الكبیر بالموقع إلى درجة تضییع أوقات كثیرة،حیث یمضي 
تفوق جلوسه مع عائلته أو أصدقائه، لكونه أصبح یلبي الشباب أمام الموقع ساعات 

احتیاجاتهم وٕاشباعاتهم، إضافة إلى المتعة التي یشعر بها الفایسبوكیون أثناء استخدامهم 
.للشبكة ومشاركة أصدقائهم اآلراء جعلهم ال یعیرون أهمیة كبیرة للوقت

في القرءان الحكیم ،حیث وقد أشار اهللا عز وجل إلى قیمة الوقت في العدید من المواضع 
12".َأَفَحِسبُتم َأنََّما َخَلقَناُكم َعَبثًا َو َأّنُكم ِإَلیَنا َال ُترَجُعونَ " یقول تعالى

كما نّوهت السنة النبویة الشریفة إلى ضرورة إعطاء القیمة الحقیقیة للوقت ،ویظهر ذلك جلیا 
م خمسا قبل خمس، شبابك اغتن" في حدیث ابن عباس أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال

قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، وحیاتك قبل 
.رواه الحاكم وقال صحیح على شرط الشیخین.13"موتك
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وما یجب اإلشارة والتنویه إلیه في هذا الصدد،انعكاسات تضییع الوقت على الجانب الدراسي 
طوال الیوم على حساب واجباتهم الدراسیة، وقد للطلبة،حیث قد یكون تواجدهم في الموقع

إلى أنه من بین أسباب تراجع وتدهور النتائج 14توصلت دراسة الباحث یاسین قرناني
).%53.06(الدراسیة للمبحوثین،قضاء وقت طویل في االستخدام وٕاهمال المراجعة بنسبة

أجریت بالوالیات المتحدة Areen Karpinski15كما توصلت دراسة أجنبیة أخرى ل 
من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي تحصلوا على أضعف ) %63(األمریكیة أن 

.النتائج الدراسیة مقارنة بزمالئهم ال یستخدمون هذه المواقع

المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²و في قراءة إحصائیة لصالح جامعة مستغانم وبتطبیق كا
، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )05.99(جدولیة ال²من كاصغروهي أ) 4.05(
المحسوبیة ²، مما یدل على عدم  وجود فروق إحصائیة، بینما نالحظ أن كا)0.05(

،تحت درجة )05.99(الجدولیة ²من كاوهي أصغر) 0.79(الخاصة بجامعة وهران تساوي
وق إحصائیة بین الجنسین ، مما یدل على انعدام الفر )0.05(، عند مستوى الداللة 03حریة 

.في مساهمة موقع الفیس بوك  في تضییع وقت المبحوثین
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في مساھمة الفیس بوك في یمثل درجة موافقة أو معارضة المبحوثین: 65جدول رقم 
.نشر الصور والفیدیوھات التي تھز العقیدة والدین وفق متغیري الجنس والجامعة

أغلبیة المبحوثین یعارضون أن یكون لموقع الفیس بوك بینت النتائج المسجلة أعاله أن 
مساهمة في نشرهم لصور وفیدیوهات تهز العقیدة والدین، وقدرت نسبة المعارضة 

، في حین وافق على هذا الطرح ما )%35.18(،بینما التزم الحیاد ما نسبته)%41.85(ب
).%22.96(نسبته

المجموع الكلي

وھرانجامعة   جامعة مستغانم الجامعة 

الفئات

إناث ذكور إناث ذكور

% ت % ت % ت % ت % ت

22.96 62 25 15 12.90 04 27.43 31 18.18 12
موافق

35.18 95 38.33 23 29.03 09 33.62 38 37.87 25 محاید

41.85 113 36.66 22 58.06 18 38.93 44 43.93 29 معارض

100 270 100 60 100 31 100 113 100 66 المجموع

22
الداللة

9.46مستغانم
23.695.990.0503

دال
دال8.92
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سبة مسجلة في المعارضة لدى ذكور من حیت متغیري النوع والجامعة، نسجل أن أعلى ن
، في حین حافظ الذكور على الریادة أیضا بجامعة مستغانم )%58.06(جامعة وهران بنسبة

).%43.93(حیث قدرت النسبة ب

ویعتبر اإلعالم الجدید إعالم حر،إعالم ال رقابة فیه، على عكس الرقابة التي طالت وسائل 
ألن ینشر الجمیع أفكارهم، أفكار من شأنها أن اإلعالم التقلیدي،فهو بذلك أرضیة خصبة 

تحمل في كنفها سموما خفیة لدیننا الحنیف،فقد استغل الكثیر من الشباب منبر مواقع 
التواصل االجتماعي كمنبر یحتوي على مالیین المستخدمین بهدف زعزعة عقیدة المسلمین 

لكنائس الغربیة تقف عند فبعدما كانت أحالم ا"السمحة،بل ودعوتهم العتناق دیانات أخرى،
العولمة  ازدادت معها و تنصیر بعض المسلمین ،إال أنه بظهور مواقع التواصل االجتماعي 

الرغبة في الوصول إلى الوصول إلى اكبر قدر ممكن من المسلمین النسالخهم من تعالیم 
دینهم الدین اإلسالمي و طي اإلسالم من الوجود و إن لم یكن فبتشكیك بعض المسلمین في 

فهم یشنون حربا ضروسا على الدین و بوسائل ال أخالقیة ال عالقة لها بمقاصد الدین تحدث 
هذه الغارة النصرانیة على اإلسالم رغم تراجع النصرانیة في الغرب ذاته، لكن العصبیة و 
الكراهیة اتجاه اإلسالم جعلتهم یحتلون صفحات الفیس بوك لتنصیر المسلمین بدال من أن 

16.."على تنصیر أوروبا و أمریكایعملوا

وقد یشرف على هز عقیدة المسلمین مجموعة من األشخاص،الجمعیات ومنظمات،هدف 
تواجدها على الفضاء االلكتروني التشكیك باإلسالم وٕاغراء المسلمین مستغلة بذلك نقص 

اهیة والتخطیط التواجد اإلسالمي من مواقع ودعاة، وما أكثر األمثلة المتواجدة التي تبین الكر 
" 1998نذكر منها ما حدث في صیف الذي یهدف النسالخ المسلمین عن هویتهم الدینیة

حیث قامت إحدى المنظمات المشبوهة من خالل شبكة االنترنیت إلى محاولة تشویه القرءان 
الكریم،حیث طالبت المنظمة من زوار موقعها بتألیف سور تحاكي السور القرآنیة في محاولة 

إلقناع جمهور الشبكة العالمیة أن القرءان لیس معجزة إلهیة بل هي من صنع منها 
.17"البشر
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والمالحظ من خالل إجابات الطلبة أن الدین بالنسبة لهم خط أحمر ال یمكن أبدا التعدي 
علیه، فال یزال للدین اإلسالمي قدسیته ، وهم على درجة كبیرة من الوعي على أن یتم 

یك في عقیدتهم، أو على أن یكونوا سببا في االستهزاء بالدین،مدركین استدراجهم إلى التشك
18".قل أباهللا وآیاته ورسوله كنتم تستهزؤون ال تعتذروا قد كفرتم بعد إیمانكم" جیدا قوله تعالى

فعقیدة الطلبة الشباب الصافیة ال یمكن أن تتلوث بمعتقدات أخرى جراء ما یعرض على 
ویمكن تفسیر تفوق الذكور على اإلناث في عدم نشر صور تهز صفحات الفیس بوك،هذا 

العقیدة والدین نظرا للثقافة الدینیة الواسعة التي یتمیز بها الشباب عادة مقارنة واإلناث،لذلك 
.هم األكثر حذرا من الدخول في هكذا شبهة

تساوي المحسوبیة ²نجد أن كا²و في قراءة إحصائیة لصالح جامعة مستغانم وبتطبیق كا
، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 9.46(
المحسوبیة الخاصة ²، مما یدل على وجود فروق إحصائیة، بینما نالحظ أن كا)0.05(

، 03،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²من كاوهي أكبر) 8.92(بجامعة وهران تساوي
، مما یدل على وجود فروق إحصائیة أیضا بین الجنسین في )0.05(عند مستوى الداللة 

.مساهمة موقع الفیس بوك  في نشر العینة لصور وفیدیوهات تهز العقیدة والدین
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مساھمة الفیس بوك یمثل درجة موافقة أو معارضة المبحوثین في : 66جدول رقم 
.وفق متغیري الجنس والجامعةاإلنفاقتبذیر المال وعدم االقتصاد في في 

أعلنت النتائج المسجلة أعاله أن أغلبیة المبحوثین یوافقون على أن استخدامهم للفیس بوك 
، بینما )%44.07(ساهم في تبذیرهم للمال وعدم االقتصاد في اإلنفاق، وذلك بنسبة قدرت ب

مبحوثا ممثلة في 63الطرح والتزموا الحیاد، في حین عارض هذا ) %35.59(تردد ما نسبته
).%23.33(نسبة

المجموع الكلي

جامعة  وھران جامعة مستغانم الجامعة 

الفئات

إناث ذكور إناث ذكور

% ت % ت % ت % ت % ت

44.07 119 50.76 33 42.30 11 43.51 47 39.43 28
موافق

35.59 88 27.69 18 30.76 08 34.25 37 35.21 25 محاید

23.33 63 21.53 14 26.92 07 22.22 24 25.35 18 معارض

100 270 100 65 100 26 100 108 100 71 المجموع

22
الداللة

2.37مستغانم
21.565.990.0503 4.66
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وفي مقارنة من حیث النوع والجامعة نالحظ أنه لیس هناك فروق كبیرة تذكر، حیث سجلنا 
عند إناث جامعة وهران كأعلى نسبة في االتجاه الموافق، مقارنة ) %50.76(نسبة
االتجاه في جامعة عند الذكور، بینما لم تقل النسب كثیرا ضمن نفس ) %42.30(بنسبة

عند اإلناث، لتقل نسبیا ) %43.51(مستغانم سواء بین اإلناث أو الذكور، حیث سجلنا نسبة
).%39.43( عند الذكور بنسبة

وال ینكر عاقل على أن التبذیر بجمیع أشكاله وأنواعه ذو نتائج وخیمة على الفرد،األسرة 
غت في المادیات، ومن مظاهر والمجتمع، ومن الصعب تحدید أشكاله وأنواعه في عصر ط

: تبذیر الطلبة الشباب الناتجة عن االستخدام المفرط لموقع الفیس بوك نذكر منها

: مصاریف االشتراك الخاصة باالنترنیت-1

ففي وقت أصبحنا نتحدث فیه عن مجانیة استخدام االنترنیت في بعض الدول األوروبیة، 
مصاریف االشتراك ( وله للشابكة العنكبوتیةأصبح یدفع الطلبة مصاریف شهریة مقابل دخ

في الجزائر فیجد ) جي3(، أما عن مستخدمي خدمة)الهاتف الثابت+ الخاصة باالنترنیت
الطلبة الجزائریون نفسهم مجبرین لتعبئة رصیدهم بشكل یومي ضمانا للبقاء على اتصال 

ع االقتصادیة للطلبة باالنترنیت، األمر الذي من شأنه أن ینزف جیوبهم خاصة وأن األوضا
هي جد محدودة، تعتمد في أغلبیتها على دعم الوالدین أو المنحة الجامعیة،إذا استثنینا بعض 
الطلبة الموظفین بشكل رسمي، بینما یفضل أغلبیتهم الخروج للعمل بعد ساعات الدراسة 

.بهدف توفیر مستلزماتهم

: إقبال الشباب على اقتناء آخر صیحات الموضة-2

ویصنفون في المحالت التجاریة على " شعارا لحیاتهم" األناقة" یتخذ الكثیر من الشباب حیث 
ء على ما یملكونه من مالبس عصریةمعتقدین بأن تقدیرهم یتحدد بنا" درجة أولى"أنهم زبائن
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جدیدة وساعات ونظارات من ماركات عالمیة وأحدث الهواتف النقالة، في حین یتبع بعضهم 
حب التقلید والتفاخر لینتهي بهم المطاف إلى دفع فواتیر ذات مبالغ لخطوط الموضة 

جهال " البریستیج االجتماعي" رغبة منه في التجدید والتغییر المتكرر،إما بهدف18"طائلة
بأهمیة التوفیر، أو انسیاقا نحو اإلعالنات التجاریة الكثیرة والصفحات التي یصادفونها عبر 

ما یركز منتجوها على أسالیب إشهاریة مغریة تشجعهم على موقع الفیس بوك والتي عادة
.اقتناء هذه السلع

والذین " هذا وقد نهت الشریعة اإلسالمیة عن هذا السلوك، ویظهر هذا جلیا في قوله تعالى
" الصالة والسالمكما یقول النبي علیه 19".َو َكاَن َبیَن َذِلَك َقَواماً إَذا َأنَفُقوا َلم ُیسِرُفوا وَلم ُیقتُروا

20".كلوا واشربوا وتصدقوا، ما لم یخالطه إسراف وال مخیلة

المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²و في قراءة إحصائیة لصالح جامعة مستغانم وبتطبیق كا
، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 2.37(
المحسوبیة ²روق إحصائیة، بینما نالحظ أن كا، مما یدل على عدم  وجود ف)0.05(

،تحت درجة )05.99(الجدولیة ²من كاوهي أصغر) 4.66(الخاصة بجامعة وهران تساوي
، مما یدل على انعدام الفروق إحصائیة بین الجنسین )0.05(، عند مستوى الداللة 03حریة 

.إلنفاقفي مساهمة موقع الفیس بوك  في تبذیر المال وعدم االقتصاد في ا
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في مساھمة الفیس بوك في یمثل درجة موافقة أو معارضة المبحوثین: 67جدول رقم 
.وفق متغیري الجنس والجامعةلسب والقذف سلوك ازیادة 

22
الداللة

15.87مستغانم
30.635.990.0503

دال

دال7.17

كشفت بیانات الدراسة المیدانیة أن أغلبیة المبحوثین یعارضون أن یكون استخدامهم للفیس 
91، بینما یوافق )%35.92(لدیهم، وذلك بنسبة بوك قد ساهم في انتشار السب والقذف 

).%30.37(، بینما التزم الحیاد ما نسبته)%33.70(مبحوثا على هذا الطرح بنسبة 

المجموع الكلي

جامعة  وھران جامعة مستغانم الجامعة 

الفئات

إناث ذكور إناث ذكور

% ت % ت % ت % ت % ت

33.70 91 37.09 23 34.48 10 25.22 28 44.11 30 موافق

30.37 82 25.80 16 31.03 09 35.13 39 26.47 18 محاید 

35.92 97 37.09 23 34.48 10 39.63 44 29.41 20 معارض

100 270 100 62 100 29 100 111 100 68 المجموع
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بالنظر إلى عاملي الجنس والجامعة نجد أن إناث جامعة مستغانم أكثر معارضة 
ا سجلنا ، بینم)%37.09(، لتقل النسبة عند إناث جامعة وهران بنسبة)%39.63(بنسبة

).%44.11(أعلى نسبة في االتجاه الموافق لدى ذكور جامعة مستغانم بنسبة

ویعد السب والقذف من السلوكیات التي لها األثر البالغ خاصة على الصعید النفسي على 
وقد انتشرت بعد ظهور شبكة االنترنیت، فساء استخدامها للنیل من والمؤسساتاألشخاص،

ویعد السب والقذف جریمة،لكن لحد اآلن لم یتم تكییفها مع .شرف المستخدمین وكرامتهم
.االنترنیت على عكس بعض دول الجوار كمصر مثال

عن طریق وتعد مواقع التواصل االجتماعي إحدى الوسائل التي تقع بواسطتها هذا السلوك 
نشر صور أو فیدیوهات تمس بشرف األصدقاء وتمس بكرامتهم التي كفلها القانون، وقد 

بأنه كل إدعاء بواقعة من "من قانون العقوبات 296عرف المشرع الجزائري القذف في المادة
بأنه إسناد واقعة محددة " محمد نجیب حسني" ، كما عرفه الدكتور"شأنها المساس بشرف

21".ن تنسب إلیه أو احتقاره إسنادا علنیا عمدیاتستوجب عقاب م

السب " وتتنوع صور القذف والذم والتحقیر بتنوع الغرض من استخدام االنترنیت، فقد یتم
والقذف وجاهیا عبر خطوط االتصال المباشرة، أو یكون كتابیا أو عن طریق المطبوعات

القواعد العامة لجرائم القذف ویستعمل المستخدم حسب عبر المبادالت االلكترونیة،وذلك 
22".والسب عبارات بذیئة تمس وتخدش شرف الضحیة

وقد نهى الشرع عن السب والقذف، ولم یكن هذا السلوك معاقبا علیه في صدر اإلسالم،وٕانما 
َو الِذیَن َیرُموَن الُمحَصَنات ثُمَّ َلم َیأُتوا بَأرَبَعة " عوقب علیه بعد حادثة اإلفك،حیث نزل قوله

23".َجلَدة َوال َتقَبُلوا َلُهم َشَهاَدة َأَبدا وأولئَك ُهم الَفاِسُقونَ َهَداء فاجِلُدوُهم َثَماِنینَ شُ 
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رواه البخاري ".سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" كما یقول النبي علیه الصالة والسالم
24.ومسلم

استخداما لبعض عبارات وقد الحظنا في الجدول من خالل لغة األرقام أن الذكور هم أكثر 
السب، وهذا راجع في رأینا إلى ضعف الوازع الدیني، والجهل بخطورة هذا السلوك الذي 
یعتبره جریمة یعاقب علیها القانون، كما یجهل من یسب المستخدمین في الموقع األثر 

ه المسلم من سلم الناس من لسان" النفسي على اآلخرین، فیقول النبي علیه الصالة والسالم
، رواه البخاري ومسلم فكان مسك اللسان عن أذى الغیر أولویة عن العنف الجسدي".  ویده

إضافة إلى انعدام الرقابة تفرض على الذكور في الموقع مقارنة باإلناث اللواتي یكن أكثر 
حذرا في انتقاء مفردات المحادثة واالبتعاد عن عبارات التجریح والسب للمحافظة على 

.وقع وٕاعطاء صورة حسنة عنهنسمعتهن في الم

المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²و في قراءة إحصائیة لصالح جامعة مستغانم وبتطبیق كا
، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 15.87(
المحسوبیة الخاصة²، مما یدل على وجود فروق إحصائیة، بینما نالحظ أن كا)0.05(

، 03،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²من كاأكبروهي) 7.17(بجامعة وهران تساوي
، مما یدل على وجود فروق إحصائیة أیضا بین الجنسین في )0.05(عند مستوى الداللة 

.مساهمة موقع الفیس بوك  في زیادة سلوك السب والقذف عبر الموقع
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مساھمة موقع الفیس بوك في یمثل درجة موافقة أو معارضة المبحوثین : 68جدول رقم 
.وفق متغیري الجنس والجامعةزیادة معدل السخریة من األصدقاء

22
الداللة

29.33مستغانم
34.375.990.0503

دال

دال7.07

بفحص أرقام الجدول أعاله یتبین لنا تردد أغلبیة المبحوثین في اإلجابة على مساهمة موقع 
، )%41.85(التزم الحیاد ما نسبتهالفیس بوك في زیادة معدل السخریة من األصدقاء، حیث 

، في حین عارض هذا الطرح ما )%33.70(مبحوثا موافقتهم ذلك بنسبة91بینما أظهر 
).%24.44(نسبته

المجموع الكلي

جامعة  وھران جامعة مستغانم الجامعة 

إناثالفئات ذكور إناث ذكور

% ت % ت % ت % ت % ت

33.70 91 47.22 17 25.45 14 27.73 38 52.38 22
موافق

41.85 113 33.33 12 56.36 31 43.79 60 23.80 10 محاید

24.44 66 19.44 07 18.18 10 28.46 39 23.80 10 معارض

100 270 100 36 100 55 100 137 100 42 المجموع
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بالنظر إلى عاملي الجنس والجامعة نالحظ أن أعلى نسبة مسجلة ضمن االتجاه الموافق 
تجاه أعلى نسبة یقابل ذلك في نفس اال) %52.38(لصالح ذكور جامعة مستغانم بنسبة

، في حین سجلنا أكبر نسبة معارضة لدى إناث جامعة )%47.22(إلناث جامعة وهران 
).%28.46(وهران بنسبة

لمزاح والسخریة من اآلخرین، وبعد هذا وأصبح موقع الفیس بوك الیوم فضاًء خصبا ل
اعي، تطور االنتشار الواسع الذي عرفته بعض البرامج الساخرة على مواقع التواصل االجتم

البعض منها إلى صفحات خاصة بالفن الساخر تحمل المالیین من المعجبین، ویتم تداولها 
بشكل یومي على الموقع، وتلقى رواجا كبیرا بین المستخدمین خصوصا وأنها تحمل طابعا 
جزائریا محلیا، وعلینا أن نفرق بین بعض الفیدیوهات الساخرة التي یوّقعها مجموعة من 

هواة لیعبروا عن الواقع االجتماعي بأسلوب هزلي، والوجه اآلخر من السخریة وهو الشباب ال
المراد به في هذا الجدول وهو تبادل عبارات ساخرة بهدف المزاح أو التقلیل من قیمة الزمالء 

َیا َأیَُّها الِذیَن " واألصدقاء، األمر الذي نهت عنه الشریعة جملة وتفصیال في قوله تعالى
ال َیسَخر َقوٌم ِمن َقوٍم َعَسى َأن َیُكوُنوا َخیرًا ِمنُهم َو َال ِنَساٌء ِمن ِنَساٍء َعَسى َأن َیُكنَّ َءاَمُنوا

" كما قال النبي علیه الصالة والسالم25".ِباَأللَقابِ َتَناَبُزواَتلِمُزوا أنُفَسُكم َو الَ َخیرًا ِمنُهنَّ َو الَ 
26.رواه مسلم".یسمعكفر بالمرء كذبا أن یحّدث بكل ما 

االستهزاء من األصدقاء كتسمیة بعض ونجد من أبرز صور السخریة في موقع الفیس بوك
الزمالء باسم یدل على عاهة أو مرض، أو اتهامه بخلیقة سیئة، واالستهزاء والسخریة من 
بعض رجال العلم من علماء وأساتذة والتنكیت علیهم، أو السخریة من بعض الطلبة األجانب 

حات الفیس بوك غیر المقیمین بهذا البلد أو یحملون جنسیات مختلفة، ویظهر على صف
یومیا صور ساخرة تهدف إلى إدخال جو من التسلیة والترفیه لكنها قد تالمس هویتنا الدینیة 
حین تمتد هذه الصور والفیدیوهات إلى السخریة من أمور الدین،واألخطر من هذا تداولها 

.بین الطلبة دون وعي بخطورتها
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ث بجامعة مستغانم ، أوال لمیل ویمكن تفسیر علو النسبة عند الذكور على حساب اإلنا
الذكور إلى خلق جو من التسلیة والترفیه عبر الموقع، عكس اإلناث اللواتي یعتبرن أكثر 
جدیة من الذكور عبر الموقع، بینما نالحظ انعدام أماكن كثیرة للترفیه بمستغانم، األمر الذي 

، على عكس طلبة یجعل من الذكور یبحثون عن جو ترفیهي بعیدا عن روتین المحاضرات
جامعة وهران ،حیث تحتوي الوالیة على فضاءات كثیرة للترفیه یقصدها الطلبة لكسر 

.الروتین

المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²و في قراءة إحصائیة لصالح جامعة مستغانم وبتطبیق كا
، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 29.33(
المحسوبیة الخاصة ²، مما یدل على وجود فروق إحصائیة، بینما نالحظ أن كا)0.05(

، 03،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²من كاوهي أكبر) 7.07(بجامعة وهران تساوي
، مما یدل على وجود فروق إحصائیة أیضا بین الجنسین في )0.05(عند مستوى الداللة 

.معدل السخریة من األصدقاء عبر الموقعمساهمة موقع الفیس بوك  في زیادة



أثر موقع الفیس بوك على الھویة الدینیة للشباب الجامعي:الفصل الثامن 

382

مساھمة موقع الفیس بوك في یمثل درجة موافقة أو معارضة المبحوثین: 69جدول رقم 
عدم االھتمام بالعلم وال بالعلماء واإلعجاب بنجوم السینما فقط  وفق متغیري الجنس ب

.والجامعة

22
الداللة

8.52مستغانم
47.245.990.0503

دال

دال19.03

في أظهرت لنا نتائج الدراسة اإلمبریقیة تردد أغلبیة المبحوثین في مساهمة موقع الفیس بوك 
بالعلماء، واإلعجاب بنجوم السینما فقط، حیث قدرت نسبة عدم االهتمامالعلم و تجاهل قیمة

، وتقاربت النسب في االتجاهات الثالث، حیث )%35.92(المبحوثین في االتجاه المحاید ب
مبحوثا عن 85، بینما عبر )%32.59(الموافقین على هذا الطرح ما نسبتهقدرت نسبة

).%31.48(معارضتهم بنسبة قدرت ب

المجموع الكلي

جامعة  وھران جامعة مستغانم الجامعة 

الفئات

إناث ذكور إناث ذكور

% ت % ت % ت % ت % ت

32.59 88 25.92 14 48.64 18 31.93 38 30 18
موافق

35.92 97 37.03 20 48.64 18 34.45 41 30 18 محاید

31.48 85 37.03 20 2.70 01 33.61 40 40 24 معارض

100 270 100 54 100 37 100 119 100 60 المجموع
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في قراءة لمتغیري الجنس والجامعة سجلنا أعلى نسبة في االتجاه الموافق لصالح ذكور 
، في حین سجلنا أعلى نسبة معارضة لصالح ذكور جامعة )%48.64(جامعة وهران بنسبة

.إلناث عینة جامعة وهران) %37.03(، تلیها نسبة)%40(بنسبةمستغانم

هذا ویعتبر العلم أصل كل شيء، یدیر حركة اإلنتاج،كما یدیر عملیة النهضة، وهو السالح 
وثقافتها وعزها، ولإلسالم موقف رائع من العلم من خالل الترغیب في الذي یعید لألمة دینها 

من سلك " حیث یقول النبي علیه الصالة والسالمتحصیله والحث على طلب العلم النافع 
" كما قال تعالى في فضل العلم27".طریقا یلتمس فیه علما سهل اهللا له به طریقا إلى الجنة

28".َیرَفِع اهللا اِلذیَن ءاَمُنوا ِمنُكم َو الِذیَن ُأوُتوا الْعلَم َدَرَجاتٍ 

من العلوم األخرى، ونالحظ فالعلم أشرف ما طلب في هذه الحیاة سواء الشرعي منه أو
تواجد العدید من النجوم عبر موقع الفیس بوك، من نجوم الغناء والتمثیل والریاضة وغیرهم، 
الذین یحرصون على كسب جمهور عریض من خالل الفضاء االفتراضي وزیادة 

حتى یتسنى للشباب معرفة آخر أخبارهم وجدیدهم وأماكن شعبیتهم،والبقاء على تواصل معهم
واجدهم، وبوجود الفیس بوك شعر الشباب بأن الوصول إلى العدید من النجوم صار ت

ممكنا،فضاقت الفجوة بینهم وبین النجوم، وصاروا إلیهم أقرب من أي وقت مضى، یعرفون 
.أدق التفاصیل عن حیاتهم الیومیة

ماء في المقابل نرى تردد في االهتمام وتراجع في اإلقبال على صفحات المفكرین والعل
وسؤلهم واالحتكاك بهم وسؤلهم والتواصل معهم بهدف اتساع دائرة معرفتهم اتجاه القضایا 
الكبرى، ویمكن مقارنة اإلعجابات التي یحصد علیها نجوم السینما و صفحات العلماء 
والمفكرین لنتأكد من ذلك، حیث تحولت حتى الطبقة المثقفة والمصنفة في أرقى المراتب إلى 

اهیر السینما في الشرق والغرب بحجة التقدمیة والمدنیة الزائفة وجهال بقیمة االهتمام بمش
العلم والعلماء، في حین نسجل اهتمام بعض الطلبة بالعلم من خالل االهتمام باالنضمام إلى 

.المجموعات العلمیة والثقافیة كل حسب مجاله وتخصصه
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ین الفئات التي یتواصل معها إلى أنه من ب29وقد توصلت دراسة الباحث یاسین قرناني
، ثم االتصال بالمفكرین والعلماء في المرتبة )%44.77(المبحوثین األشخاص العادیین بنسبة

ثم ) %10.84(، ثم المطربین والمغنیین في المرتبة الثالثة بنسبة)%16.69(الثانیة بنسبة
االتصال بالشخصیات وأخیرا ) %7.13(االتصال بنجوم السینما في المرتبة الرابعة بنسبة

).%6.37( السیاسیة بنسبة

المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²و في قراءة إحصائیة لصالح جامعة مستغانم وبتطبیق كا
، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 8.52(
محسوبیة الخاصة ال²، مما یدل على وجود فروق إحصائیة، بینما نالحظ أن كا)0.05(

،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²من كاوهي أكبر) 19.03(بجامعة وهران تساوي
، مما یدل على وجود فروق إحصائیة أیضا بین الجنسین )0.05(، عند مستوى الداللة 03

في مساهمة موقع الفیس بوك في عدم االهتمام بالعلم وال بالعلماء واإلعجاب بنجوم السینما 
.فقط
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مساھمة الفیس بوك في فيیمثل درجة موافقة أو معارضة المبحوثین: 70جدول رقم 
.الجنس ، وفق متغیري الجنس والجامعةأوالتسویق للحمالت التي تدعو لإلرھاب

22
الداللة

14.30مستغانم
47.185.990.0503

دال

دال19.28

بالنظر إلى نتائج الجدول أعاله یتبین لنا أن أغلبیة المبحوثین یعارضون أن یكون 
في التسویق للحمالت التي تدعو إلى اإلرهاب أو استخدامهم للفیس بوك قد ساهم 

، في حین وافق )%32.96( ، بینما التزم الحیاد ما نسبته)%47.40(الجنس،وذلك بنسبة
).%19.62(مبحوثا على العبارة ممثلة في نسبة53

المجموع الكلي

جامعة  وھران جامعة مستغانم الجامعة

الفئات

إناث ذكور إناث ذكور

% ت % ت % ت % ت % ت

19.62 53 12.50 07 34.28 12 18.80 22 19.35 12
موافق

32.96 89 30.35 17 42.85 15 30.76 36 33.87 21 محاید

47.40 128 57.14 32 22.85 08 50.42 59 46.77 29 معارض

100 270 100 56 100 35 100 117 100 62 المجموع
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بالنسبة لعاملي الجنس والجامعة نسجل من خالل أرقام الجدول أكبر نسبة معارضة لصالح 
، لتقل في نفس االتجاه النسبة عند إناث جامعة )%57.14( وهران وذلك بنسبةإناث جامعة 

، بینما سجلنا أكبر نسبة في االتجاه الموافق لصالح )%50.42(مستغانم،حیث قدرت ب
).%34.28(ذكور جامعة وهران بنسبة

ا وقد بدأت الجماعات اإلرهابیة تتفطن لدور مواقع التواصل االجتماعي في الدعوة ألفكاره
وٕامكانیة تسویقها للشباب بهدف تضلیلهم وتجنید عناصر جدیدة منهم، كما تستغل هذا 
الفضاء بهدف التسویق إلیدیولوجیتها ونشر أفكارها اإلرهابیة، ومحاولة استمالة الشباب 

.واستدراجهم للحصول على مختلف المساعدات المادیة

وقد استغل اإلرهاب اإلمكانیات التقنیة التي تقدمها االنترنیت لتنفیذ العدید من الجرائم 
بطرق حدیثة وبحریة تامة دون حیث توفر لإلرهابیین فرصا للقیام بأعمالهم التخریبیة " الدمویة

التنقل إلى أماكن اجتماعهم والتقائهم لتنفیذ أنشطتهم مع ما یعتري ذلك من خطر، وهذا ما 
29.دى إلى لجوء جماعات إرهاب والمافیا الستخدام الشبكةأ

وقد ظهر مؤخرا بشكل الفت عدد من المواقع اإلرهابیة خاصة تلك التي تنتمي إلى ما یعرف 
حیث أصبحت تظهر فیها وتتبنى مسؤولیتها الكاملة اتجاه ما یحدث من "داعش"الیوم بتنظیم

.تفجیرات في مختلف المناطق

اإلرهابیون الجدد أن األنترنیت من أفضل األسلحة الناعمة في أداء العمل ولقد اعتبر "
اإلرهابي بدون عنف أو إراقة دماء، حیث یستخدم هذا اإلرهاب األخضر االنترنیت في تبادل 

30".المعلومات والخطط والتدریبات بین الجماعات اإلرهابیة

: تلفة نذكر منهاویمكن استغالل موقع الفیس بوك في هذا الشأن ألغراض مخ

مستغلین تواجد المالیین من المستخدمین بهدف التعبئة، مستغلین أیضا حماسة :التجنید-
.الشباب لضمهم
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حیث أصبح موقع الفیس بوك أحد أهم المصادر الخبریة : الحصول على آخر المعلومات-
.واألسرع نقال للمعلومة

راج قلوب الشباب لدفع تبرعات مالیة بمخاطبة واستد: الحصول على المساعدات المادیة-
".صدقات" یسوق لها على أنها

.من خالل تواصل الجماعات اإلرهابیة فیما بینها والتنسیق للهجمات الجدیدة: التواصل-

وقد رفضت الشریعة اإلسالمیة اإلرهاب جملة وتفصیال، حیث یقول النبي علیه الصالة 
أخرجه ".أنا بريء من القاتل، ولو كان المقتول كافرامن أّمن رجال على دمه فقتله، ف" والسالم

والظاهر أن الطلبة قد عارضوا هذا الطرح، ویعكس هذا الدرجة الكبیرة . 31البخاري والنسائي
من الوعي بخطورة االنضمام إلى مثل هكذا جماعات أو التسویق لها عبر الفیس بوك، وقد 

إلى أن أغلبیة المبحوثین لم یتعرضوا لحمالت دعویة من 32توصلت دراسة إبراهیم عزیز
طرف جماعات مشبوهة سواء ما كان متعلق منها باإلرهاب أو الجنس أو المخدرات، وذلك 

).%24.5(في حین تعرض لها ما نسبته) %74.5(بنسبة

أما عن اإلباحیة أو الجنس، فأصبح الشباب الیوم یعاني من حرمان اجتماعي نتیجة لتأخر 
لزواج في الجزائر إلى سن متقدمة من العمر بسبب الظروف االجتماعیة الصعبة التي ا

منعته من الزواج المبكر، مما تجعله فریسة سهلة النقیاده وراء سلوكیات غیر أخالقیة، ویجد 
هذا النوع من اإلباحیة الدعم الكامل على اعتبار أنه من یملك التكنولوجیا هو الذي یتحكم، 

ر الحملة األخیرة التي أصابت الفیس بوك والتي عرفت رواج مجموعة من ولعلنا نتذك
الفیروسات االلكترونیة أزعجت كثیرا من المستخدمین الشباب، فیروسات تظهر صور إباحیة 
وروابط لفیدیوهات خلیعة في یومیات الشباب دون علمهم، مما یؤدي إلى تأثر األنساق القیم 

.اإلسالمیةالعربیةفي كثیر من المجتمعات 
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ومعارضة الشباب لهذه العبارة یعكس رغبة الشباب في أن یكون استخدامه لوسائل االتصال 
استخداما إیجابیا، یكون أسمى أهدافه البحث والحصول على المعلومة إضافة إلى التسلیة 

إلى نتائج مشابهة حیث كشفت دراسته 33والترفیه، وقد توصلت دراسة الباحث بورحلة سلیمان
من أفراد عینة الدراسة ال یتصفحون المواقع اإلباحیة، في حین یتصفحها ) %56.63(أن 

.أحیانا) %11.73(ناذرا، بینما یتصفحها مانسبته) 30.61%(

حیث كشفت دراسته إلى 34كما لم تختلف نتائج هذه الدراسة ودراسة الباحث یاسین قرناني
على صفحاتهم، بینما ینشر ذلك ما ال یقومون بنشر فیدیوهات إباحیة ) %82.53(أن

).%17.47(نسبته

والذي 62كما تؤكد هذه النتیجة ما توصلنا إلیه في هذه الدراسة من خالل الجدول رقم 
كما عرف الجدول أعاله معارضة أكبر . عرف معارضة الشباب لنشر صور خادشة للحیاء

ا أثناء استخدامهن للموقع، لإلناث سواء بجامعتي مستغانم أو وهران،حیث یعتبرن أكثر تحفظ
.على عكس الذكور الذي قد یدفعه الفضول إلى زیارة والتردد على مثل هكذا مواقع

المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²و في قراءة إحصائیة لصالح جامعة مستغانم وبتطبیق كا
، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 14.30(
المحسوبیة الخاصة ²، مما یدل على وجود فروق إحصائیة، بینما نالحظ أن كا)0.05(

،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²من كاوهي أكبر) 19.28(بجامعة وهران تساوي
، مما یدل على وجود فروق إحصائیة أیضا بین الجنسین )0.05(، عند مستوى الداللة 03

.سویق للحمالت التي تدعو إلى اإلرهاب أو الجنسفي مساهمة موقع الفیس بوك في الت
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في مساھمة الفیس بوك      یمثل درجة موافقة أو معارضة المبحوثین : 71جدول رقم 
.وفق متغیري الجنس والجامعةلدى المبحوثین زیادة العنف  في 

22
الداللة

29.28مستغانم
37.925.990.0503

دال

1.58

الفــیس بینــت نتــائج الدراســة المیدانیــة أن أغلبیــة أفــراد عینــة الدراســة یعارضــون مســاهمة موقــع 
ـــــدرت النســـــبة ب ـــــث ق ـــــادة العنف،حی ـــــي زی ـــــوك ف ـــــاد مـــــا )%42.59(ب ـــــزم الحی ـــــي حـــــین الت ، ف

.على العبارة) %21.48(، بینما وافق ما نسبته)%35.92(نسبته

المجموع الكلي

جامعة  وھران جامعة مستغانم الجامعة

الفئات

إناث ذكور إناث ذكور

% ت % ت % ت % ت % ت

21.48 58 20 08 25.49 13 18.79 25 26.08 12
موافق

35.92 97 30 12 39.21 20 36.09 48 36.95 17 محاید

42.59 115 50 20 35.29 18 45.11 60 36.95 17 معارض

100 270 100 40 100 51 100 133 100 46 المجموع
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إذا مــا قارنــا نتــائج الجــدول مــن حیــث متغیــري الجــنس والجامعــة نســجل أعلــى نســبة معارضــة 
عنــد إنــاث جامعــة مســتغانم حیــث ، ونقصــت نســبیا)%50(لصــالح إنــاث جامعــة وهــران بنســبة

، بینمــــــا ســــــجلنا أكبــــــر نســــــبة موافقــــــة لصــــــالح ذكــــــور جامعــــــة )%45.11(قــــــدرت النســــــبة ب
).%26.08(مستغانم

إذا تتبعنا تاریخ البشریة، نجد أن أول عملیة عنف قام بها اإلنسان ضد أخیه، هي عملیة "
وقد كان في البدایة .ومتعددةقتل هابیل أخاه قابیل، وأخذ العنف یتبلور في أشكال متنوعة 

جسدیا لیتحول الیوم إلى عنف رمزي وثقافي،ومهما تعددت تعاریف مفهوم العنف واختلفت 
ولقد أصبحت وسائل اإلعالم ".إال أن الجمیع یقر أنه سلوك ال عقالني، مؤذي وغیر متسامح

.افة العنفالحدیثة كما أشرنا سابقا أرضیة خصبة لترویج ونشر ثقافة الفكر المتطرف وثق

وقد تزایدت نسبة العنف في الجزائر بشكل ملحوظ یدعو للقلق مس جمیع الشرائح 
...) كازدیاد نسبة الفقر، البطالة، انتشار األمیة، أزمة السكن( االجتماعیة، وتعددت أسبابه

وغیرها من المشاكل االجتماعیة التي أشرنا إلیها في الجانب المتعلق بالشباب في الفصل 
.من هذه الدراسة، كلها ساهمت بشكل أو بآخر في نشر ثقافة العنفالنظري 

والمالحظ أن ظاهرة العنف في الجزائر ال تخرج عن كونها أزمة قیم،فهي بالدرجة األولى "
سلوكیات نابعة عن غیاب القیم المتعلقة بطریقة معاملة الشباب لآلخرین كالتسامح، 

.35...)الصبر،احترام اآلخرین 

تتبعنا القرءان الكریم، فهناك أكثر من آیة تدعو إلى الدین والسلم ونبذ العنف والبطش، وٕاذا 
وال نزال نرى في القرءان الكریم خیر دعوة علمیة إلى الالعنف والسلم الدائم والمستمر، منها 

كما " أدع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن" قوله تعالى
36".ولیعفوا ولیصفحوا أال تحبون أن یغفر اهللا لكم" ضایقول أی

وقد اهتم العدید من الباحثین بتأثیر وسائل اإلعالم على المشاهدین بعد مالحظة مدى تأثیر 
المشاهدین بالمضامین اإلعالمیة الممررة على المستوى البعید، وانعكاسها على الواقع 

.ارجي خاصة لدى فئة األطفالالحقیقي،حیث خلقت نظرة خاطئة عن العالم الخ
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وهناك نظریة التي تبنها الباحث والتي تؤكد مصداقیة هذا الطرح وهي نظریة الغرس الثقافي 
التي ظهرت في الوالیات المتحدة األمریكیة حول ما یبثه التلفزیون من مشاهد عنف یمكن أن 

نهم في العادة تؤثر إذا ما تكررت على تحلي المشاهدین بالعدید من مظاهر العنف، أل
.یسعون لتقلید ومحاكاة ما یرونه على شاشة التلفزیون

ونرى علو نسبة المعارضة لدى اإلناث أمر طبیعي، حیث تقل الكثیر من مظاهر العنف 
.لدى هذه الفئة، وهي أكثر مسالمة نتیجة لضعفها وعدم قوامها على عكس الذكور

المحسوبیة تساوي ²نجد أن كا²یق كاو في قراءة إحصائیة لصالح جامعة مستغانم وبتطب
، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 29.28(
المحسوبیة الخاصة ²، مما یدل على وجود فروق إحصائیة، بینما نالحظ أن كا)0.05(

حریة ،تحت درجة )05.99(الجدولیة ²من كاوهي أصغر) 1.58(بجامعة وهران تساوي
، مما یدل على انعدام الفروق إحصائیة بین الجنسین في )0.05(، عند مستوى الداللة 03

.مساهمة موقع الفیس بوك  في زیادة معدل العنف لدى عینة الدراسة
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مساھمة الفیس بوك في یمثل درجة موافقة أو معارضة المبحوثین في : 72جدول رقم 
.وفق متغیري الجنس والجامعةالموقع عبر نشر الشائعات 

22
الداللة

19.22مستغانم
21.075.990.0503

دال

0.80

نتائج الدراسة اإلمبریقیة أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة یعارضون أن یكون استخدامهم تبین لنا 
، بینما وافق على )%40(للفیس بوك قد ساهم في نشر الشائعات عبر الموقع، وذلك بنسبة

)%28.51(ما نسبته، بینما التزم الحیاد )%31.48(مبحوثا ممثلین بنسبة85هذه العبارة 

المجموع الكلي

جامعة  وھران جامعة مستغانم الجامعة 

الفئات

إناث ذكور إناث ذكور

% ت % ت % ت % ت % ت

31.48 85 40 16 31.37 16 30.82 41 26.08 12
موافق

28.51 77 25 10 27.45 14 29.32 39 30.43 14 محاید

40 108 35 14 41.17 21 39.84 53 43.47 20 معارض

100 270 100 40 100 51 100 133 100 46 المجموع
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في مقارنة من حیث عاملي الجنس والجامعة نسجل أكبر نسبة معارضة لصالح إناث جامعة 
، بینما سجلنا أكبر نسبة معارضة بجامعة وهران لصالح الذكور )%43.47(مستغانم بنسبة

، في حین سجلنا أكبر نسبة ضمن االتجاه الموافق لصالح إناث جامعة )%41.17(بنسبة
).%40(بنسبةوهران 

ولقد أصبحت مواقع التواصل االجتماعي في عصرنا الحالي مسرحا لنشر اإلشاعات ونشر 
و تقدیم المعلومات المتعددة والمتناقضة التي تتمیز بكثیر من "األخبار الكاذبة والمغلوطة، 

من حیث سرعتها في ( الضخامة، وهذا راجع لممیزات تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة
ویتم تداولها ویسهل تصدیقها في ظل غیاب طرق ) .نتشار والوصول إلى جمهور عریضاال

أمن واستقرار تؤكد أو تنفي للمستخدمین المعلومة،وقد یكون لذلك تداعیات خطیرة على
المجتمع، إذ یمكن لإلشاعة أن تساهم في تمزیق عناصر القوة و وحدة األمة، من خالل زرع 

في أوساطها،وبث الشقاق والعداء ونزع الثقة بین أفراد المجتمع الشكوك والرعب والهزیمة 
التصدیق أو " الواحد، وافتعال األزمات والمشكالت واألكاذیب التي تجعل المستخدم بین نارین

37".التكذیب

هذا وتنشر اإلشاعة عندما تتوقف المؤسسات التي من المفروض أن تقدم األخبار 
عند هذا األمر ونهى عن ولقد وقف الدین اإلسالميالمضبوطة عن مهامها الحقیقیة، 

إطالق الشائعات، ووضع مجموعة من الضوابط األخالقیة والقانونیة التي تحد من تفشیها في 
َیا ًأیَُّها الِذیَن َءاَمُنوا ِإن َجاَءُكم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبیَُّنوا َأن ُتِصیُبوا َقومًا " المجتمع، فقال تعالى

ِإنَّ الِذیَن ُیِحبُّوَن " كما قال أیضا في هذا السیاق38".َفُتصِبُحوا َعَلى َما َفَعلُتم َناِدِمینَ ِبَجَهالٍة 
َأن َتِشیَع الَفاِحَشة ِفي الِذیَن آَمُنوا َلُهم َعَذاٌب َأِلیٌم ِفي الدُّنیا واآلِخرة واللَُّه َیعَلُم َو َأنُتم َال 

39".َتعَلُمونَ 
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رح،وتأتي النسبة الكبیرة للمعارضة في رأینا إلى طبیعة التخصص وقد عارض الطلبة هذا الط
وهذا ما ،)طلبة اإلعالم واالتصال بكال من جامعتي مستغانم ووهران( الموجودة في العینة

.یفسر علو نسبة اإلناث حیث یعتبرن األكثر تواجدا بقسم اإلعالم واالتصال

یملك طلبة اإلعالم خلفیة أكادیمیة على ضرورة تقدیم األخبار الصادقة، كما وبالتالي
لها ویستسلم لها ینقادیدركون جیدا خطر اإلشاعة الذي قد یحمل في طیاته أخبار كاذبة قد 

.المستخدمین وكأنها مسلمات

ي المحسوبیة تساو ²نجد أن كا²و في قراءة إحصائیة لصالح جامعة مستغانم وبتطبیق كا
، عند مستوى الداللة 03،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²وهي أكبر من كا) 19.22(
المحسوبیة الخاصة ²، مما یدل على وجود فروق إحصائیة، بینما نالحظ أن كا)0.05(

،تحت درجة حریة )05.99(الجدولیة ²من كاوهي أصغر) 0.80(بجامعة وهران تساوي
مما یدل على انعدام الفروق إحصائیة بین الجنسین في ، )0.05(، عند مستوى الداللة 03

.لدى أفراد عینة الدراسةمساهمة موقع الفیس بوك  في زیادة معدل نشر الشائعات 
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یمثل إتجاھات مفردات عینة الدراسة نحو تحیید بعض السلوكیات : 73جدول رقم

إتجاه سلبي: االتجاه العام. 1.67)=عدد العبارات(23.48/14: االتجاه العام

إتجاه العبارة درجة الشدة مجموع ت 
المرجح

معارض محاید موافق
ت المرجحالفئات ت ت 

المرجح
ت ت المرجح ت

إتجاه سلبي 1.75 474 159 53 196 98 119 119 .قطیعة للرحم واالكتفاء بتهنئة األقارب عبر الموقع فقط

إتجاه محاید 2.02 548 291 97 168 84 89 89 .استخدام الصور الخادشة للحیاء
إتجاه سلبي 1.74 472 174 58 172 86 126 126 .الدینیة وتضییع أداء الصلوات في وقتهاإهمال الفرائض 

إتجاه سلبي 1.54 417 60 20 214 107 143 143 ..تضییع الوقت بالتصفح و التعلیق على مشاركات األصدقاء
محایدإتجاه  2.18 591 339 113 190 95 62 62 .نشر صور و فیدیوهات وصفحات تهز العقیدة والدین

إتجاه سلبي 1.79 484 189 63 176 88 119 119 ...).اقتناء مالبس الموضة/مصاریف االنترنیت(تبذیر المال 
إتجاه محاید 2.02 546 291 97 164 82 91 91 .زیادة سلوك السب والقذف عبر الموقع
إتجاه سلبي 1.90 515 198 66 226 113 91 91 كثرة السخریة من اآلخرین
إتجاه سلبي 1.98 537 255 85 194 97 88 88 مهتم بالعلم وال بالعلماء واإلعجاب بنجوم السینماغیر 
إتجاه محاید 2.27 615 384 128 178 89 53 53 .)اإلرهاب، الجنس(التسویق للحمالت التي تدعو إلى 
إتجاه محاید 2.21 597 345 115 194 97 58 58 .زیادة معدل العنف لدى األصدقاء

محایدإتجاه  2.08 563 324 108 154 77 85 85 نشر الشائعات عبر الموقع

إتجاه سلبي 23.48 6359 3009 1003 2226 1113 1124 1124
المجموع
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.یمثل إتجاھات مفردات عینة الدراسة نحو تعزیز بعض القیم: 74جدول رقم 

.إتجاه إیجابي: االتجاه العام،2.43) = عدد العبارات(31.66/13: االتجاه العام للعبارة

إتجاه العبارة درجة 
الشدة

مجموع ت 
المرجح

معارض محاید موافق الفئات
ت المرجح ت ت المرجح ت المرجحت  ت

إتجاه إیجابي 2.38 644 47 47 144 72 453 151 .االحتشام في اللباس 
إتجاه إیجابي 2.77 750 14 14 64 32 672 224 .األمر بالمعروف و النهي عن المنكر
إتجاه إیجابي 2.40 650 37 37 172 86 441 147 .أكثر صدقا في القول والعمل
إتجاه إیجابي 2.67 721 20 20 98 49 603 201 مؤمنا باهللا تعالى وملتزما بأوامره ومجتنبا لنواهیه
إتجاه إیجابي 2.70 730 22 22 72 36 636 212 احترام اآلخرین
إتجاه إیجابي 2.74 740 07 07 112 56 621 207 .متحفزا للعمل التطوعي 
إتجاه إیجابي 2.66 720 14 14 124 62 582 194 .في الموقعمحبة اآلخرین 
إتجاه إیجابي 2.76 747 09 09 90 45 648 216 متواضعا ألصدقائك
إتجاه إیجابي 2.63 711 18 18 126 63 567 189 .حریص على نظافة محیطي
إتجاه سلبي 1.50 407 173 173 114 57 120 40 حریصا على صلة رحمي،خاصة في المناسبات
إتجاه إیجابي 2.68 726 16 16 104 52 606 202 مساعدة اآلخرین مادیا ومعنویا
إتجاه سلبي 1.44 389 187 187 94 47 108 36 الحیاء
إتجاه محاید 2.33 631 34 34 222 111 375 125 محتكا بالعلماء والمشایخ عبر الموقع

تجاه إیجابيإ 31.66 8566 598 598 1536 768 6432 2144 المجموع
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بینت نتائج الدراسة أن اتجاه أفراد العینة حیال القیم هو اتجاه إیجابي،حیث بلغ االتجاه العام 
) 2.77(، وسجلنا أعلى اتجاه لعبارة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب)2.43(للعبارة

هذا الدین وأشرف ما كلف به األنبیاء وحتى سائر البشر،فإن أهمل وهو القطب األعظم في
ولَتُكن ِمنُكم ُأمَّة َیدُعوَن ِإَلى الَخیِر وَیأُمروَن " عمت الجهالة وفشت الضاللة إذ یقول تعالى

رهم ، و الطلبة مطالبین أكثر من غی40".بالَمعُروِف وَینَهوَن َعِن الَمنَكِر َوُأوَلِئَك ُهُم الُمفِلُحونَ 
بهكذا مهمات،فهم الطبقة المثقفة التي تدعو إلى اإلصالح وتأخذ على عاتقها مهمة تغییر 
المنكر انطالقا من مكانتها االجتماعیة وعلیه فیظهر لدى الطلبة حس عال بمسؤولیة تغییر 
الكثیر من األمور السلبیة الموجودة بالواقع،وهذا هو المطلوب امتثاال لقوله صلى اهللا علیه 

من رأى منكم منكرا فلیغیره،بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه وذلك " موسل
.رواه مسلم.41"أضعف اإلیمان

وهو من القیم اإلیجابیة التي تكون سببا في ) 2.76(وبلغ اتجاه العبارة متواضعا ألصدقائي
تواضع أحد هللا إال ما" التحصیل العلمي، ویقول النبي علیه الصالة والسالم في هذا الصدد

والراجح أنه كلما ازداد مستوى الطلبة كلما ازداد مستوى تواضعهم، بینما 42.رواه مسلم".رفعه
وهو الذي یتحقق بتكافل أفراد المجتمع وبكل ) 2.74(بلغ اتجاه عبارة متحفزا للعمل التطوعي

أ لمختلف الوسائل بهدف إسعاد اآلخرین، وقد أصبحت مواقع التواصل االجتماعي ملج
الحاالت االجتماعیة التي فقدت األمل في مختلف المؤسسات الحكومیة بمساعدتها أو التكفل 
بها، لتعمل على إیصال صیتها عبر اإلعالم البدیل، وقد الحظ الباحث حضور نشاط مكثف 
لمختلف الجمعیات الخیریة التي تسعى في مختلف المناسبات إلدخال البسمة على الفقراء 

وغیرها من الحمالت ) كمشاریع قفة رمضان،كسوة العید، لوازم الدخول المدرسي( والیتامى
َوَتَعاَوُنوا " التطوعیة التي القت رواجا كبیرا في موقع الفیس بوك، مجسدین بذلك قوله تعالى

43".َعَلى الِبّر َو التَّقَوى



الجامعيللشبابالدینیةالھویةعلىبوكالفیسموقعأثر:الثامنالفصل

398

الطلبة لزمالئهم من خالل تقدیر ) 2.70" (احترام اآلخرین" في حین بلغ اتجاه عبارة 
وأساتذتهم المتواجدین عبر الموقع، واإلحساس بقیمتهم وتمیزهم، ومعاملتهم بخلق حسن 

مما ) 2.68(واالبتعاد عن ما یمكن إیذاءهم، وبلغ اتجاه قیمة مساعدة اآلخرین مادیا ومعنویا
لنصح یدل على رغبة العدید من الطلبة الشباب في اإلقبال على األعمال الخیریة، وتقدیم ا

والتوجیه لمن یحتاج إلى المساعدة ویلجأ إلیهم سواء في مجال البحوث والدراسة أو في 
َیا أیَُّها الذیَن َءاَمُنوا ارَكُعوا واسُجدوا واعُبدوا " مجاالت أخرى من الحیاة، امتثاال لقوله تعالى

44".رّبُكم وافَعُلوا الَخیَر َلعّلُكم تُفِلُحونَ 

، ویعد اإلیمان )2.67(مؤمنا باهللا تعالى، ملتزما بأوامره مجتنبا لنواهیه" فیما بلغ اتجاه عبارة
باهللا عین التقوى التي هي الغایة األعظم من العبادة، وقد یكون مساهمة الفیس بوك في هذا 
اإلطار من خالل كثرة المحتویات الدینیة عبر الموقع وتفاعله معها كما هو مبین في الجدول 

، )%42.22(تطبیقي للدراسة حیث یتفاعل مع المواضیع الدینیة بنسبةمن اإلطار ال31رقم 
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكم َعنُه " وقد دعا اهللا عز وجل إلى هذا في قوله َو َما َءاَتاُكُم الرَّ

45".فانَتُهوا

، وهذا ما یبین )2.66(في ما حازت عبارة محبة اآلخرین في الموقع على اتجاه قدر ب
المودة التي تجمع الشباب في الموقع، وعالقات الشباب في العالم الحقیقي یسعى األلفة و 

لتوطیدها أكثر من خالل العالم االفتراضي، وهي قیمة عظیمة جعلتها الشریعة من تمام 
من أحب هللا وأبغض هللا، وأعطى هللا ومنع " اإلیمان، حیث یقول النبي علیه الصالة والسالم

46.رواه أبو داوود".هللا، فقد استكمل اإلیمان

، وقد الحظ الباحث ظهور العدید من الحمالت )2.63(بینما بلغ اتجاه عبارة نظافة المحیط
التطوعیة التي تدعو إلى نظافة األحیاء والمقابر والشواطئ، واستغلت الموقع للتعبئة للقیام 

مسعود قال جاء بحمالت تنظیف واسعة عرفت إقباال كبیرا من الشباب، وعن عبد اهللا بن 
إن الرجل یحب أن یكون نعله حسنا وثوبه حسنا، " رجل إلى رسول اهللا فقال یا رسول اهللا

47.رواه البخاري ومسلم"قال ال،إن اهللا جمیل یحب الجمال: فهل هذا من الكبر
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، )2.46(كما أن اإلسالم هو دین النظافة، في حین بلغ اتجاه عبارة الصدق في القول والعمل
كبرت خیانة أن " إیجابي، دلیل عن غیاب الكذب،وقد قال النبي في هذا السیاقوهو مؤشر

48.رواه أحمد".أتحّدث أخاك حدیثا هو لك مصدق وأنت به كاذب

وهو مؤشر إیجابي على الحیاء خاصة ) 2.38" (محتشما في اللباس"بینما بلغ اتجاه عبارة 
لى حد سواء على ارتداء المالبس التي لدى إناث العینة، وعلى عدم انقیاد الذكور واإلناث ع

یسوق لها في مواقع التواصل على أنها آخر صیحات الموضة، وأن الطلبة حریصین على 
ارتداء لباس محتشم خاصة و أن أغلبیتهم متواجدین طوال الوقت بحرم جامعي فهم یعطون 

زَواِجَك وَبَناِتَك  وِنَساِء یا أیها الّنبّي قل ألَ " لهذا المكان حرمته، وقال تعالى في هذا السیاق 
49".الُمؤِمِنیَن ُیدنیَن َعَلیِهنَّ من َجَالبیِبِهنَّ 

لتنهي تردد المبحوثین بعدما أجابوا ) 2.33" (محتك بالعلماء والمشایخ"بینما بلغ اتجاه عبارة 
بالحیاد في الجدول السابق مما یدل على حرصهم على التواصل مع أشخاص ذو مستوى 

یضیف لهم الكثیر على الصعید الشخصي، عكس شخصیات أخرى عادیة، ثقافي عال 
ِإنَّما َیخَشى اُهللا ِمن " مدركین بذلك القیمة الحقیقیة للعلم وألهل العلم الذین قال فیهم اهللا تعالى

فهم یحرصون على األخذ منهم أثناء تواجدهم بالموقع، بینما بلغ شدة 50".ِعَباِده الُعَلَماءُ 
، وهو اتجاه سلبي یؤكد النتیجة المتوصل )1.50" (حریصا على صلة رحمي"اتجاه عبارة

إلیها وهو أن الفیس بوك قد قضى بشكل كبیر على صلة الرحم كقیمة، وأصبح یهدد بشكل 
مباشر العالقات االجتماعیة، ویهدد تالحمها، لتصبح تحت تأثیر الفیس بوك متفككة بادرة، 

وهي نتیجة متناقضة لما توصلنا إلیه من ) 1.44(الحیاء بینما بلغ االتجاه األخیر لعبارة
فمن سمات القیم ، وهذا مؤشر على التناقض الكبیر على صعید القیم وعدم االستقرارقبل،

.في عصرنا الحاضر أنها متعددة متعارضة
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استنتاج عام خاص بمحور أثر موقع الفیس بوك على الهویة الدینیة للشباب الجامعي.
مما سبق أن للفیس بوك تأثیرات على مستوى الهویة الدینیة المتمثلة أساسا في نستنتج 

مساهمته في سلوك قطیعة الرحم، من خالل تهنئة األقارب في مختلف المناسبات عبر 
الموقع فقط، إضافة إلى تضییعه لوقت المبحوثین والذي قد یكون على حساب مسؤولیات 

اسة مساهمة الموقع في تأخیر أداء الصلوات دراسیة وأخرى دینیة، حیث أثبتت الدر 
.المفروضة في وقتها، نتیجة المتعة التي یشعر بها المبحوثین أثناء تواجدهم بالموقع

من جانب آخر تبین لنا أن الفیس بوك له تأثیرات إیجابیة أیضا، فاألثر ال یعني دائما 
عزیز وغرس بعض القیم الجانب السلبي من الظاهرة، فقد كشفت الدراسة أنه یعمل على ت

الدینیة كاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساهمته في تحفیز المبحوثین على القیام 
.بالعمل الخیري التطوعي، وتعبئة األفراد في مختلف الحمالت التنظیفیة

لم یؤدي بهم إلى التسویق - حسب نتائج الدراسة- كما أن استخدامه من طرف عینة الدراسة 
تي تدعو إلى اإلرهاب أو الجنس أو السب والقذف والسب أو السخریة من للحمالت ال

اآلخرین، مما یدل على تمسك المبحوثین بتعالیم الدین اإلسالمي الحنیف، وعدم تخطي 
.حدوده، فال یزال الدین یحافظ على قدسیته في نفوس الشباب

 في ضوء المقاربة فهم نتائج محورین أثر الفیس بوك على الهویة اللغویة والدینیة
).نظریة اإلنماء الثقافي( العلمیة

ونجد من بین اإلشكاالت المتعلقة بالوسیلة الصعوبات التقنیة كعدم توفر لوحة المفاتیح أو 
برمجیاتها على الحاسوب أو على الهاتف الذكي، وهو ما قد یؤثر على اللغة المستخدمة من 

االختصارات حیث كشفت الدراسة أن ما خالل تبني الكتابة باللغات األجنبیة، أو 
یستخدمون بشكل دائم االختصارات -عینة الدراسة–من الشباب الجامعي ) %43.70(نسبته

إلى تعویض حروف اللغة ) %31.11(أثناء الدردشة، كما یمیل أغلبیة الشباب الجامعي 
للغة العربیة لكن العربیة باألرقام، فیما كشفت الدراسة عن دردشة أغلبیة الشباب الجامعي با

، ویضاف إلى هذه السبب التقني تعود أغلب أفراد العینة )%34.44(بأحرف التینیة بنسبة
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على اللغة األجنبیة في الدردشة والتواصل، مما جعل العینة یتعودون على نمط محدد تفرضه 
مما یؤدي إلى تبنیه تدریجیا من طرف المستخدمون ) موقع التواصل االجتماعي( الوسیلة

الجدد، وذلك للتكیف مع نمط االتصال السائد عبر موقع الفیس بوك، حیث تشكل لدى 
المستخدم صورة معیاریة عن طریقة التفاعل داخل الموقع تجعله یتبناها كسلوك اتصالي، 
وهو ما یتوافق مع القضیة الثانیة من نظریات اإلنماء الثقافي من خالل بناء أعراف معینة 

.على األلفة اللغویة ودرجة استخدام اللغة العربیة في التواصلللتواصل وهو ما یؤثر 

وهو ما یمثل بالنسبة إلینا مظهرا سلبیا یستبدل أحد مؤشرات الهویة الثقافیة العربیة المتمثل 
في اللغة العربیة الفصحى لحساب عناصر دخیلة تتمثل في اللغات األجنبیة واألنماط 

افدة عبر مواقع التواصل االجتماعي، والتي أصبحت االتصالیة الجدیدة كاالختصارات الو 
من الفصل التطبیقي الثالث للدراسة حیث 07موضة حسب ما توصلنا إلیه في النتیجة رقم 

أشارت الدراسة أن تفاعل المبحوثین مع هذه اللغة الجدیدة عبر موقع الفیس بوك هو اتباعا 
).%89.25(للموضة بنسبة

طر الثقافیة لهذا النمط من التواصل على اللغة العربیة وبالرغم من وجود وعي بالمخا
والمتمثلة في إضعاف أهمیة اللغة العربیة بالنسبة للشباب الجزائري وٕاضعاف التحكم فیها من 

من أفراد عینة ) %52.59(حیث أشارت الدراسة إلى أن) تركیبیة ونحویة ( جوانب متعددة
لهویة الثقافیة خاصة في الجانب التركیبي منها، الدراسة یعتبرون هذه اللغة تهدیدا حقیقیا ل

إلى جانب وعي أفراد العینة في التأثیر على الجانب القیمي والهویاتي للغة العربیة إال أن هذا 
.الوعي ال ینعكس على درجة السلوك االتصالي

ى وقد نصل هنا إلى نتیجة مفادها هیمنة الوسیلة، حیث أن كثرة التعرض واالستخدام تؤدي إل
الموقف الخاص باستخدام اللغة األجنبیة، وهو ما یتوافق إلى حد ما مع الفرضیة األولى من 
نظریة الغرس الثقافي والرامیة إلى أن التعامل مع الوسیلة یؤدي إلى تبني اآلراء والمواقف 

ونحن نتحدث في هذه الحالة عن محتوى ینتجه أفراد المجتمع ما یعني .التي تعرض عبرها
مع توجه أغلب مستخدمین الفیس بوك، ونفس األمر مع استخدام اللهجات المحلیة االنسیاق
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التي تحتل المرتبة الثانیة بعد استخدام اللغات األجنبیة مما یضع اللغة العربیة في المراتب 
.األخیرة من حیث التجسید اللغوي

ي ظهور إضافة إلى ذلك، فإن النمط التواصلي الجدید عبر فضاء الفیس بوك ساهم ف
قاموس ولغة خاصة بالمستخدمین قد یؤثر سلبا على االستخدام اللغوي ألي لغة، وعلى 

من الفصل 14وكدا النتیجة 13و12وهذا ما تبینه النتائج .الثقافة اللغویة المستخدمین
التطبیقي األخیر والتي تبرز وعي الشباب باألثر السلبي للفیس بوك على اللغة وهو ما 

.لغات جدیدة من الموقعیعكس عدم تعلم

أما عن أثر موقع الفیس بوك على الهویة الدینیة، فیمكن مقاربته من خالل ثالث مستویات 
المضمون المتابع عبر هذه المنصة االجتماعیة، وسلوكیات المستخدمین من عینة الدراسة 

.س بوكفي المساهمة في هذا المضمون ثم أخیرا اآلثار المترتبة عن ارتباط الفرد بالفی

وٕاذا بدأنا من النقطة األخیرة فإن إدمان أفراد العینة على الفیس بوك ساهم في تضییع بعض 
القیم الدینیة نظرا للزمن المخصص لهذا الفضاء، حیث أدى ذلك إلى بروز سلوكیات منها 

) %44.07(إلى أن65تهنئة األقارب افتراضیا، حیث أشارت الدراسة من خالل الجدول رقم 
ا بذلك وتضییع أوقات الصالة عن وقتها وهي كلها قیم دینیة تأثرت سلبا بشدة ارتباط قد أقرو 

المبحوثین بموقع الفیس بوك إلى درجة أهملت معها أیضا قیمة الوقت وقیمة اإلرشاد في 
.النفقات

أما فیما یخص مشاركة المستخدمین في بناء المضمون فإن المبحوثین یرون أن الفیس بوك 
كفضاء ألجل نشر الفیدیوهات أو الصور المخلة بالحیاء، أو المناهضة ال یستقطبهم

للمعتقدات الدینیة اإلسالمیة، كما أنهم ال یستخدمونه كمنصة لنشر محتویات التطرف 
والتعصب الدیني، مما یدل على أن الحریة المتاحة عبر الفیس بوك ال تؤثر على قیم 

اضي عبر الموقع، ویعزز هذا الطرح المسائل مستخدمیه الدینیة فیما یخص تفاعله االفتر 
المتعلقة بتأثیر مضمون الفیس بوك بشكل عام على القیم الدینیة للمستخدمین، إذ برز عدم 
تأثرهم بالمضمون اإلباحي أو الساخر أو العنیف، وهنا تغیب اآلثار السلبیة التي تؤثر على 
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تعلقة بتمجید نجوم السینما على الجانب الدیني في هذا المستوى، وتبقى بعض اآلثار الم
حساب علماء الدین، المفكرین، والنخبة وكدا االهتمام بآخر صیحات الموضة، وهو ما 
یعكس تأثیرا سلبیا على قیمتي تقدیر العلم والحكمة في إنفاق المال نتیجة صور نمطیة 

.یفرضها سیاق العولمة الثقافیة

في عملیة -الفیس بوك-لتواصل االجتماعيوالمالحظ أیضا هو التأثیر اإلیجابي لموقع ا
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التواضع، العمل ( غرس الثقافة الدینیة وتعزیز قیم

التطوعي، احترام اآلخرین ومساعدتهم مادیا ومعنویا، تكریس محبة الغیر وتعزیز قیمة 
).النظافة واالحتشام في اللباس

مدى اهتمام الشباب الجزائري بالدین اإلسالمي، وكخالصة فقد تعكس هذه اإلجابات 
واحترامه لقدسیته، وهو ما قد یدفع إلى تقدیم إجابات قد تكون متباینة مع ما یحدث على 
الواقع من زیادة معدل العنف والجریمة، وانتشار الرذیلة وفساد األخالق، إال أنه في نهایة 

ن في مجال التعبیر عن سلوكیاته الدینیة المطاف تبرز األثر القیمي لعالقة المستخدم بالدی
.سواء االفتراضیة  منها أو الواقعیة 
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النتائج العامة للدراسة :

موقع التواصل لالشباب الجامعي محور عادات وأنماط استخدامالدراسة الخاصة بنتائج-أ
: االجتماعي الفیس بوك

یستخدمون االنترنیت منذ كشفت نتائج الدراسة المیدانیة أن أكثر من نصف عینة الدراسة -1
لجنسین لحداثة الوسیلة االتصالیة، دون فروقات بین ا) %53.70(أقل من خمس سنوات بنسبة

وعدم التعامل المبكر مع الشبكة، إضافة إلى الصعوبات التقنیة التي یتلقاها الشباب أثناء 
.المراحل األولىالتعامل مع الشبكة، وـتأخر انتشار االنترنیت في المؤسسات التعلیمیة في 

بینت الدراسة اإلمبریقیة أن أغلبیة المبحوثین ذكورا وٕاناثا یلجون إلى شبكة االنترنیت من -2
نتیجة انتشار االنترنیت في الجزائر داخل البیوت نظرا ) %70(المنزل وبنسبة كبیرة قدرت ب

سة أیضا تراجع ملحوظ للحاجة الملحة لهذه الوسیلة في الحیاة الیومیة للشباب، بینما عرفت الدرا
.في الدخول إلى الشبكة من أماكن أخرى كمقاهي االنترنیت

كشفت بیانات الدراسة اإلمبریقیة أن أغلبیة الشباب الجامعي ذكورا وٕاناثا یستخدمون هواتفهم -3
، نظرا لسهولة حمل الجهاز وتوفره على )%50.27(الذكیة للولوج إلى شبكة االنترنیت بنسبة

فردیة الجهاز لضمان استخدام بعید عن الرقابة االجتماعیة،عطفا عن جي، و 3خدمة 
.التطبیقات الكثیرة المتوفرة بالجهاز

من الشباب الجامعي یستخدمون موقع ) %36.29(أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة أن-4
التواصل االجتماعي الفیس بوك منذ أكثر من أربع سنوات، نظرا لسهولة الوصول إلى الموقع،

واالستفادة من ممیزاته المختلفة، إضافة إلى العزلة االجتماعیة التي حتمت علیهم استخدام 
.الموقع

كشفت الدراسة المیدانیة أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة ال یمیلون إلى استخدام صورتهم -5
، مع تسجیل أغلبیة لصالح اإلناث خوفا من القرصنة )%73.33(الحقیقیة في الموقع بنسبة

وتالعبات البعض، وتحفظهن طبیعة لعادات وأعراف المجتمع الجزائري المحافظ، كما سجلنا 
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اتفاقا بین التخصصات الدراسیة على عدم وضع الصورة الحقیقیة بتسجیل أفضلیة لطلبة األدب 
.العربي

أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة أن جل أفراد عینة الدراسة یستخدمون شخصیتهم الحقیقیة -6
، مع تسجیل أغلبیة لصالح الذكور، ویرجع )%78.14(ثناء تواجدهم بموقع الفیس بوك بنسبةأ

هذا إلى رغبة الشباب في إقامة عالقات جادة في إطار الدراسة أو الصداقة ولسهولة التعرف 
علیهم من قبل الزمالء، بینما یستخدم البعض منهم الشخصیة المستعارة لكي ال یتعرف 

.، وللشعور بحریة أكثر أو التمویه أحیانا)%60.65(بةاآلخرون علیه بنس

بینت نتائج الدراسة اإلمبریقیة أن أغلبیة المبحوثین یفضلون الفترتین المسائیة واللیلیة -7
، بینما تعد الفترة المسائیة محببة على الفترة اللیلیة إلناث )%40(لإلبحار في الموقع بنسبة

حیث یتناسب وظروف الطلبة، حیث تعد هذین الفترتین فترة العینة، ویعد هذا االختیار منطقي 
.فراغ للكثیر منهم

موقع الفیس بوك من ساعة نستنتج مما سبق أن أكثر من نصف أفراد العینة یستخدمون-8
دون اختالفات كبیرة بین الجنسین،نظرا للخدمات ) %52.59(إلى ثالث ساعات بنسبة

كافة میوالت الشباب الجامعي، إضافة إلى أهمیة هذا الموقع والممیزات العدیدة التي تتالءم مع 
.في التفاعل والتعبیر عن اآلراء وبكل حریة

نستخلص من بیانات الدراسة اإلمبریقیة أن أغلبیة الطلبة الجامعیین یستخدمون مزیج من -9
اللهجات المحلیة والعربیة الفصحى مع اللغات األجنبیة أثناء تفاعلهم في الموقع 

، راجع )%62.67(مع تسجیل أولویة لإلناث في استخدام هذا المزیج بنسبة) %57.30(سبةبن
إلى تنوع وتعدد أصدقاء العینة المنحدرین من والیات مختلفة للوطن المعروف بتعدد لهجاته،

مما تجعلهم یغیرون لغتهم حسب االنتماءات الجغرافیة ألصدقاء العینة، إضافة إلى عدم توفر 
ب والهواتف على لوحة مفاتیح باللغة العربیة، كما سجلت الدراسة أعلى نسبة لدى بعض الحواسی

بسبب تحكمهم في اللغتین العربیة والفرنسیة ومن اللهجة ) %80(طلبة األدب الفرنسي بنسبة
.أیضا
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الدراسة ألصدقائهم هو عامل الصداقة نستخلص مما سبق أن أهم معیار في اختیار عینة-10
ثم عامل القرابة ثم المستوى الثقافي، بینما تذیل عاملي اللغة ) %34.72(ى بنسبةبالدرجة األول

.والدین الترتیب

یتضح لنا من خالل بیانات الدراسة المیدانیة أن المواضیع االجتماعیة هي أكثر -11
حیث یسعون نقلها إلى الفضاء ) %18.80(المواضیع التي یفضلها أفراد عینة الدراسة بنسبة

وني، ثم المواضیع الدینیة، وقد سجلت المواضیع الدینیة الصدارة لدى اإلناث في حین االلكتر 
احتلت المواضیع الریاضیة الصدارة لذكور العینة، بینما تذیلت المواضیع السیاسیة ترتیب 

.المواضیع المفضلة لدى عینة الدراسة

خدمة یفضلها أفراد عینة أظهرت نتائج الدراسة اإلمبریقیة أن خدمة الدردشة هي أكثر -12
، بینما تذیلت خدمة یلي ذلك خدمة التعلیقات ثم خدمة النشر) %27.81(الدراسة بنسبة

.التطبیقات المراتب األخیرة ضمن الخدمات المفضلة لعینة الدراسة

كشفت الدراسة المیدانیة أن أكثر من نصف عینة الدراسة من الشباب الجامعي یتفاعلون -13
وتعد الرسائل الداخلیة من أكثر أشكال التفاعلیة ) %53.33(أحیانا بنسبةمع الموقع 

).%22.62(ثم التعلیقات واإلعجابات بنسبة) %34.19(بنسبة

نتائج محور دوافع استخدام الشباب الجامعي للفیس بوك واإلشباعات المحققة من هذا - ب
.االستخدام

في صدارة دوافع استخدام المبحوثین لموقع تشیر الدراسة المیدانیة أن الشعور بالوحدة جاء-1
ویعد هذا مؤشرا خطیرا من أصعب المشاعر التي قد یمر بها ) %15.24(الفیس بوك بنسبة

الشباب نتیجة توتر العالقات االجتماعیة وعدم استقرارها، مما یولد لدیه الشعور بالعزلة 
لدردشة، وتذیل دافع التجارة واالغتراب، یلي ذلك دافع االطالع على األخبار الیومیة ثم ا

).%0.73(واإلشهار الترتیب بنسبة

أظهرت لنا نتائج الدراسة اإلمبریقیة أن أغلبیة المبحوثین یتفاعلون بكثرة مع المواضیع -2
مع تسجیل أفضلیة في التفاعل مع المواضیع االجتماعیة لصالح ) %39.62(االجتماعیة بنسبة
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التفاعل إلى توفر الفیس بوك لمجال یسمح بمناقشة ، ویرجع هذا )%42.19(اإلناث بنسبة
.المشاكل االجتماعیة التي تتشابه وجمیع انشغاالت الشباب

كشفت الدراسة المیدانیة أن جل المبحوثین ال یتفاعلون مع المواضیع السیاسیة -3
مع تسجیل أفضلیة لصالح اإلناث في العزوف عن الخوض والتفاعل مع ) %41.48(بنسبة

لسیاسي بسبب تعقد الشأن السیاسي بالبلد، وعدم اهتمامهم بالمجال السیاسي الذي الحدث ا
من المؤسسات السیاسیة وبرامجها، مما ساهم في یرونه مجاال مغلقا یعكس سخط الشباب 

.اتساع الفجوة بینه وبین الطبقة السیاسیة الحاكمة

)%42.22(واألحداث بنسبةبینت الدراسة أن الشباب الجامعي یتفاعل بكثرة مع األخبار-4

، ویأتي هذا التفاعل )%34.02(مع تسجیل أفضلیة لصالح الذكور في االهتمام باألخبار بنسبة
نتیجة الحضور المكثف لمختلف المؤسسات اإلعالمیة بالموقع، مما تجعل الشباب مستهلك 

له بمناقشتها بالدرجة األولى لألخبار وتجعله على علم بآخر المستجدات لحظة بلحظة، وتسمح 
.والتعلیق علیها

من الشباب الجامعي یتفاعلون بكثرة مع ) %23.33(أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة أن -5
الصور الشخصیة عبر موقع الفیس بوك، مع تسجیل أفضلیة لإلناث في التفاعل مع الصور، 

على المشاعر، لما تمنحه الصورة من مصداقیة للمواضیع، ولما تمتلكه من سلطة في التأثیر
.فهي أبلغ من ألف كلمة

التي بینت الدراسة المیدانیة أن أغلبیة الشباب الجامعي یتفاعلون بكثرة مع المواضیع الدینیة-6
، مع میول كفة اإلناث في التفاعل )%42.22(تعرض عبر موقع الفیس بوك بنسبة

الدعویة والشباب مما أرجعه الباحث إلى الفجوة الموجودة بین المؤسسات ) %44.50(بنسبة
دفع به للبحث عن المادة الدینیة عبر الموقع الذي وجد فیها وعاء یعتمد في أغلبیته على 
المیلتمیدیا في تقدیم المعلومة الدینیة، إضافة للتطبیقات الدینیة العدیدة الموجودة للموقع والتي 

.استهوت قطاعا كبیرا من الشباب
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من عینة الدراسة ذكورا وٕاناث ال یتفاعلون ) %35.18(بتهكشفت بیانات الدراسة أن ما نس-7
مع المادة التاریخیة بالموقع، یرجع في رأینا إلى طبیعة المادة التاریخیة الجافة، وصعوبة الرجوع 

لتاریخیة إضافة إلى كیفیة معالجة المواضیع التاریخیة التي إلى األرشیف للتأكد من الحقیقة ا
.اسباتيأصبح التطرق إلیها بشكل من

أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة أن الشباب الجامعي یتفاعلون بكثرة مع النكت والحكم -8
قد نرجعه لرغبة الشباب في التسلیة والترفیه وتقدیم بعض الحقائق ) %44.44(بنسبة

.االجتماعیة الصعبة في طابع هزلي یتسم بالسخریة لكن بكثیر من الواقعیة

الفیس بوك یسهم في تحقیق إشباع إقامة صداقات جدیدة، وذلك خلصت الدراسة إلى أن -9
، وهذا ناتج عن )%49.48(مع تسجیل أفضلیة بالنسبة لذكور العینة بنسبة) %46.66(بنسبة

طبیعة الموقع في حد ذاته، فهو شبكة للتواصل االجتماعي وٕاقامة عالقات جدیدة، لكنها تبقى 
.افتراضیة غیر حقیقیة

المیدانیة أن الفیس بوك یعمل على تحقیق إشباع التعبیر عن اآلراء بكل بینت الدراسة -10
تمیزه ، ولعل هذا ما یمیز النمط اإلعالمي الجدید من حیث)%68.88(حریة، وذلك بنسبة

بمنابر للتعبیر عن اآلراء دون وجود ضوابط تمنعه بطریقة مباشرة من حریة التعبیر، ودون 
.ة اإلعالمیةإجباریة مرورها على حراس البواب

أظهرت بیانات الدراسة أن موقع الفیس بوك یعمل على تحقیق إشباع معرفة األخبار -11
، مع تسجیل تفوق للذكور على حساب )%62.22(ومتابعة تطوراتها بحجم كبیر وذلك بنسبة 

، ویرجع هذا إلى اعتبار الموقع مصدر أصیل من مصادر )%70.10(إناث العینة بنسبة
معلومة من قبل كبار الصحفیین، وبفضل مشاركة المستخدمین في صناعة الحصول على ال

.المضامین اإلعالمیة ضمن فضاءات وسائل التواصل الحدیثة

كشفت الدراسة أن الفیس بوك یسهم في تحقیق اإلشباعات العاطفیة للمبحوثین وبحجم -12
لعاطفي قد یدفع بالكثیر مع أفضلیة لصالح إناث العینة، فالفراغ ا) %46.29(كبیر وذلك بنسبة
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منهن إلى شدة االرتباط بالموقع، كما قد تنشأ العالقات العاطفیة نتیجة غیاب الكثیر من مشاعر 
.الدفء العائلي داخل العائالت الجزائریة

أثبتت الدراسة المیدانیة أن الفیس بوك یعمل على تحقیق إشباع االحتیاجات العلمیة -13
تقدیم المادة العلمیة والفكریة عبر الفضاء االلكتروني نتیجة ) %46.29(والفكریة، ذلك بنسبة

.من مقاالت وصفحات معدة للتعلیم وتطویر روح البحث العلمي بعیدا عن أسوار الجامعة

بفحص بیانات الدراسة المیدانیة نستنتج أن الفیس بوك قد ساهم في تحقیق إشباع التعرف -14
، حیث أصبح الموقع األزرق نافذة )%59.62(كبیر بنسبةعلى ثقافات الشعوب األخرى بحجم 

.یطل من خاللها الشباب على الثقافات المختلفة لشعوب العالم

بینت الدراسة اإلمبریقیة أن الفیس بوك یعمل على تحقیق إشباعات التسلیة والترفیه بحجم -15
وقع، إضافة إلى توفر بفضل اختالفات تطبیقاته واأللعاب الموجودة بالم) %62.22(كبیر بنسبة

.محتوى یسمح بالتنفیس كالصور والرسومات الهزلیة و القصص والنكت

أظهرت لنا نتائج الدراسة المیدانیة أن موقع الفیس بوك ال یسهم في تحقیق إشباع -16
حیث یعتبر مجاال للحدیث حول المشاكل ) %45.18(التخلص من المشاكل االجتماعیة بنسبة

.ومناقشتها، لكن هذا لیس دلیل على التخلص منها بشكل نهائياالجتماعیة 

نتائج الدراسة الخاصة بمحور أثر موقع الفیس بوك على الهویة اللغویة للشباب -ج
: الجامعي

) اللغة العربیة( كشفت الدراسة المیدانیة أن موقع الفیس بوك یساهم في إثراء الرصید اللغوي-1
ن خالل التعرف على مصطلحات جدیدة وتواصلهم مع أساتذة م) %40(لعینة الدراسة بنسبة

اللغة العربیة مما ساهم في إثراء قاموس اللغوي بمصطلحات جدیدة، كما كشفت الدراسة في 
.نفس السیاق أن طلبة اللغة االنجلیزیة األكثر انشغاال في إثراء رصیدهم اللغوي من الشبكة

غلبیة أفراد العینة یقومون بتغیر لغتهم حسب الطرف أظهرت بیانات الدراسة اإلمبریقیة أن أ-2
بفعل التعدد اللغوي الموجود في الشبكة واختالف ) %46.29(الثاني في الدردشة بنسبة
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خصائص مرتادي الشبكات االجتماعیة من حیث االنتماء االجتماعي والثقافي، ویعد طلبة 
.الدردشةاألدب العربي األكثر تغییرا للغتهم حسب الطرف اآلخر من 

من الشباب الجامعي یقبلون دائما على ) %43.70(نستنتج مما سبق أن ما نسبته-3
االختصارات أثناء الدردشة في الموقع، مع تسجیل أفضلیة للذكور في نسبة االستخدام، استخدام 

قد یرجع توظیفها إلى االقتصاد في اللغة وربح الوقت، وكنوع من التمرد االجتماعي لدى 
طلبة اللغة الفرنسیة في استخدام االختصارات مقارنة وعرفت الدراسة تصدرالشباب،

).%58.06( بالتخصصات األخرى بنسبة

أظهرت الدراسة المیدانیة أن أغلبیة الشباب الجامعي یمیلون دائما إلى تعویض حروف -4
من اعتماد متمكنا بذلك من خلق لغة جدیدة محاولین ) %31.11(اللغة العربیة باألرقام بنسبة

هذا النمط من الكتابة لمقاربة شكل الحرف العربي بالرقم، وفي نفس السیاق بینت الدراسة أن 
طلبة اللغة االنجلیزیة والفرنسیة األكثر تعویضا لحروف اللغة العربیة باألرقام 

.على التوالي) %38.70(و) %48.27(بنسبتي

ة الشباب الجامعي یقومون دائما بالدردشة أن أغلبینستنتج بفحص بیانات الدراسة المیدانیة -5
فهم یدیرون حواراتهم ونقاشاتهم عبر ) %34.44(باللغة العربیة لكن بأحرف التینیة بنسبة

الموقع بهذه اللغة التي هي برسم التیني، مما یفقد اللغة العربیة بریقها، وقد تكون هذه هي الثغرة 
ینت الدراسة في نفس اإلطار أن طلبة اللغات كما ب. التي یراد بها مسخ هویة اللغة العربیة

.نبیة هم األكثر دردشة بهذا النمط من الكتابةاألج

من المبحوثین یجدون صعوبات في فهم ) %26.29(اتضح من خالل الدراسة أن ما نسبته-6
صعوبات إطالقا في فهمها، نتیجة االنتشار ) %30.37(بینما ال یجد" أحیانا" هذه المحادثات

لهذه اللغة بین أوساط الشباب،فقد حققت للشباب المتعة واستعادة الثقة بالذات، فتعود الواسع 
الشباب علیها وأسسوا قاموسا ال یفك شفرته إال الشباب، وبعد طلبة اللغة االنجلیزیة األكثر فهما 

).%48.38(یلیها طلبة اللغة الفرنسیة بنسبة) %62.06(لها بنسبة
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أن جل المبحوثین یرون أن تفاعل الشباب مع هذه اللغة الجدیدة بینت الدراسة المیدانیة -7
أنها ) %10.74(، بینما یرى)%89.25(عبر موقع الفیس بوك هو اتباعا للموضة بنسبة

مواكبة للغة الشباب حیث یقبل العدید من أفراد الدراسة في استخدام هذه اللغة بهدف الظهور 
انت هذه الموضة ال تعكس شخصیتنا وهویتنا والحصول على القبول االجتماعي، حتى وٕان ك

.نظرا لما تكتسبه اللغة في رسم صورتنا العربیة األصیلة لآلخر

من أفراد عینة الدراسة یعتبرون هذه اللغة تهدیدا صریحا ) %52.59(كشفت الدراسة أن -8
حوثین أن مباشرا للهویة الثقافیة العربیة مع تسجیل أولویة للذكور، والظاهر من إجابات المب

الطلبة على درجة كبیرة من الوعي أن استخدامهم لهذه اللغة یؤدي إلى ضعف المحتوى العربي 
في االنترنیت، أو تسویتها مع لغات أجنبیة أخرى، كما كشفت الدراسة أیضا أن ما 

مستوى الخطر في هذه اللغة الهجینة یكمن في الجانب من الشباب یرون أن ) %44.82(نسبته
وقد تصدر ) %11.72(، ثم الهویاتي بنسبة )%23.45(الدرجة األولى بنسبةالتركیبي ب

).%77.77(اإلجابات طلبة األدب الفرنسي بنسبة

أظهرت الدراسة أن جل الطلبة المبحوثین یوافقون على أن استخدامهم لموقع الفیس بوك قد -9
كور األدب الفرنسي وبتفوق لذ) %43.70( ساهم في كثرة استخدامهم لإلشارات والرموز بنسبة

التي هي عبارة عن أیقونات لمشاعر مختلفة یترجمها الشباب على شكل ) %53.33(بنسبة
.إشارات ورموز للتعبیر عن حالتهم النفسیة المتقلبة

یوافقون على أن استخدامهم ) %43.33(بینت بیانات الدراسة المیدانیة أن ما نسبته-10
تلف اللهجات المحلیة في الدردشة بدال من اللغة للفیس بوك قد ساهم في استخدامهم لمخ

، وقد )%58.33(العربیة، مع تسجیل أولویة دائما لصالح ذكور طلبة األدب الفرنسي بنسبة
تنوعت اللهجات المحلیة عبر الموقع تبعا لتنوع المستخدمین بالطریقة التي أصبحت تهدد 

.التجسید اللغويالمرتبة الثانیة مناستخدام اللغة العربیة وتجعلها في 
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من المبحوثین یوافقون على أن استخدامهم ) %55.55(بینت نتائج الدراسة المیدانیة أن -11
للموقع األزرق قد ساهم في تعرفهم على مصطلحات جدیدة لم یعرفونها من قبل یتفوق دائم 

والتواصل لطلبة اللغات األجنبیة، وباتت هذه المصطلحات تفرض نفسها على أنماط التعبیر 
.مجسدة بذلك مالمح ظهور قاموس لغوي جدید

قد ترددوا في اإلجابة عن ) %51.48(بفحص بیانات الدراسة المیدانیة نستنتج أن -12
، فقد ) %27.03(مساهمة موقع الفیس بوك في هشاشة مستواهم اللغوي، بینما عارض ذلك 

م أو عدم إتقان مهاراتها یؤدي قلة توظیف العربیة الفصحى إلى ضعف التحدث بها أو عد
.النحویة واإلمالئیة

بینت الدراسة عن تردد في إجابات المبحوثین في مساهمة موقع الفیس بوك في تطویر-13
وقد أصبح االهتمام باللغات األجنبیة أمرا ملحوظا ) %68.14(مستوى لغاتهم األجنبیة بنسبة

یرون أن للموقع انعكاس على تحسین لغتهم في الفترة األخیرة من قبل الشباب العربي، لكنهم ال 
.األجنبیة، بل قد یطورونها في مؤسسات تعلیمیة أخرى

أظهرت الدراسة أن أغلبیة المبحوثین یعارضون مساهمة تعلمهم قواعد اللغة العربیة من -14
، حیث أثرت اللغة الهجین حسب رأینا وظهور تراكیبها )%51.11(موقع زوكربیرج بنسبة

.ى البعد من قواعد اللغة أكثر من ترسیخها للمبحوثیناللغویة إل

للشباب الدینیةنتائج الدراسة الخاصة بمحور أثر موقع الفیس بوك على الهویة -د
:الجامعي

قد أقروا بأن استخدامهم للفیس بوك قد ) %44.07(بینت نتائج الدراسة اإلمبریقیة أن ما نسبته-1
الموقع في مختلف المناسبات الوطنیة والدینیة ساهم في تفشي ظاهرة تهنئة األقارب عبر

خاصة، بما یهدد بشكل مباشر العالقات االجتماعیة وٕامكانیة إحداث القطیعة بین األفراد مع 
).%60(تسجیل أولویة لصالح إناث جامعة وهران بنسبة



.النـــتائج العامــــة للدراســـة

416

یعارضون فكرة مساهمة موقع الفیس بوك في ) %35.92(نستنتج مما سبق، أن ما نسبته-2
تخدام الصور الخادشة للحیاء مع تسجیل أعلى نسبة معارضة إلناث جامعة مستغانم اس

، نظرا إلدراك عینة الدراسة بالتأثیرات النفسیة واالجتماعیة على قیم المجتمع )%47.76(بنسبة
.الجزائري المحافظ

لفیس بوك كشفت الدراسة أن أغلبیة أفراد العینة یوافقون على أن استخدامهم المفرط لموقع ا-3
مع تسجیل أغلبیة ) %46.66(یؤدي بهم إلى تضییع أداء الصلوات المفروضة في وقتها،بنسبة 

، مما یوحي بشدة تعلق المستخدمین بالموقع إلى حد )%67.64(لذكور جامعة وهران بنسبة
.اإلدمان على حساب مسؤولیاتهم الدینیة نتیجة المتعة التي یشعرون بها أثناء االستخدام

أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة عن موافقة المبحوثین في تضییعهم الوقت أثناء استخدامهم -4
دون فروقات من حیث الجنس أو الجامعة، مما یدل على أن الشباب ) %52.96(للموقع بنسبة

أصبح یمضي ساعات طویلة أمام شاشات الحاسوب في الموقع، مما یجعلهم ال یعیرون أهمیة 
.قتكبیرة لقیمة الو 

بینت الدراسة عن معارضة أغلبیة المبحوثین في مساهمة موقع الفیس بوك في نشر صور -5
مع تسجیل أعلى نسبة معارضة لذكور جامعة ) %41.85(وفیدیوهات تهز العقیدة والدین بنسبة

مما یدل على أنه ال یزال للدین اإلسالمي قدسیته وعقیدة الطلبة) %58.06(وهران بنسبة
.مكن أن تتأثر بما یعرض على صفحات الفیس بوكالصافیة ال ی

دون مفارقات ) %44.07(أعلنت نتائج الدراسة المیدانیة على موافقة أغلبیة المبحوثین-6
تذكر من حیث الجنس والجامعة عن مساهمة موقع الفیس بوك في تبذیر المال وعدم االقتصاد 

االنترنیت واإلقبال على اقتناء آخر في اإلنفاق نتیجة المصاریف المختلفة المتعلقة بمصاریف
.صیحات الموضة
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كشفت بیانات الدراسة المیدانیة عن معارضة أغلبیة المبحوثین في مساهمة موقع الفیس -7
مع تسجیل أكبر نسبة معارضة لصالح ) %35.92(بوك في انتشار السب والقذف لدیهم بنسبة 

ه من انعكاسات السب والقذف على لما یعلمون) %39.63(اإلناث جامعة مستغانم بنسبة
.الصعید النفسي لألشخاص والمؤسسات

أظهرت الدراسة المیدانیة عن تردد المبحوثین في اإلجابة عن مساهمة موقع الفیس بوك في -8
، وقد الحظ الباحث )%41.85(زیادة معدل السخریة من األصدقاء، حیث التزم الحیاد ما نسبته

لمزاح أو التقلیل من قیمة الزمالء بهدف التسلیة والترفیه بالشكل تبادل لعبارات ساخرة بهدف ا
.الذي یتنافى وهویتنا الدینیة وتعالیم الدین الحنیف

أظهرت نتائج الدراسة اإلمبریقیة عن تردد أغلبیة المبحوثین في مساهمة موقع الفیس بوك -9
، )%35.92(لسینما فقط بنسبةفي تجاهل قیمة العلم، وعدم االهتمام بالعلماء واإلعجاب بنجوم ا

والمالحظ تراجع في االهتمام بصفحات المفكرین والتواصل معهم على عكس نجوم السینما 
.والحرص على معرفة آخر أخبار المشاهیر على حساب العلماء

نستخلص من بیانات الدراسة المیدانیة معارضة أفراد عینة الدراسة في استخدامهم لموقع -10
، مع )%47.40(التسویق للحمالت التي تدعو إلى اإلرهاب أو الجنس بنسبةالفیس بوك في 

ما یعكس درجة ) %57.14(تسجیل أعلى نسبة معارضة لصالح إناث جامعة وهران بنسبة
.كبیرة من الوعي لدى الشباب، وتحور استخدامه إیجابیا

ة في مساهمة موقع بینت نتائج الدراسة المیدانیة عن معارضة أغلبیة أفراد عینة الدراس-11
مع تسجیل أعلى نسبة معارضة ) %42.59(الفیس بوك في زیادة معدل العنف لدیهم بنسبة

مما قد یدل على وجود ثقافة التسامح داخل المجتمع ) %50(إلناث جامعة وهران بنسبة
.الجزائري

ي أظهرت الدراسة اإلمبریقیة معارضة الشباب الجامعي في مساهمة موقع الفیس بوك ف-12
مع تسجیل أكبر نسبة معارضة لصالح إناث جامعة مستغانم ) %40(نشر الشائعات بنسبة

مواقع التواصل االجتماعي إلى مسرح وهي نتیجة إیجابیة بعدما تحولت ) %43.47(بنسبة
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لنشر الشائعات ونشر األخبار الكاذبة والمغلوطة مستغلین بذلك سهولة انتشار الشائعات 
.الخبروصعوبة التوصل إلى مصدر

كما بینت الدراسة المیدانیة على أن اتجاه أفراد العینة حیال القیم هو اتجاه إیجابي، حیث -13
كاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ( یعمل الفیس بوك على غرس الكثیر من القیم الدینیة 

.المحیطالتواضع، العمل التطوعي، احترام ومحبة اآلخرین عبر الموقع والمحافظة على نظافة 

التحقق من فروض الدراسة .

یستخدم الشباب الجامعي موقع الفیس بوك بغرض الدردشة واالطالع على : الفرضیة األولى
. األخبار الیومیة  ومتابعة تطوراتها

وقد توصلت نتائج الدراسة المیدانیة في الفصل التطبیقي الثاني إلى تصدر الدردشة دوافع 
لموقع الفیس بوك في المرتبة الثالثة تحدیدا بنسبة - عینة الدراسة- استخدام الشباب الجامعي

، فیما حل دوافع اإلطالع على األخبار الیومیة في المرتبة الثانیة من حیث )13.61(قدرت ب
.، وهذا ما یدل على صحة هذه الفرضیة)%13.77(الدوافع بنسبة

ناث في استخدام موقع التواصل توجد فروق دالة إحصائیة بین الذكور و اإل:الفرضیة الثانیة
).الفیس بوك( االجتماعي

المحسوبیة بجداول عادات وأنماط استخدام الشباب الجامعي لموقع الفیس ²كاانطالقا من قیمة 
جدوال، وأصغر منها في جدول 12الجدولیة في ²كاالمحسوبیة أكبر من ²كابوك، وجدنا أن 

.إثبات صحة هذه الفرضیةواحد فقط، وانطالقا من هذه النتائج یمكن

تعد اإلشباعات العاطفیة من أبرز اإلشباعات المحققة وراء استخدام الشباب :الفرضیة الثالثة
.الجامعي لموقع الفیس بوك

فقد كشفت الدراسة أن موقع الفیس بوك یسهم في تحقیق اإلشباعات العاطفیة لدى عینة الدراسة 
نتیجة الفراغ العاطفي العائلي، فیسعى الشباب ) %46.29(بحجم كبیر، بنسبة قدرت ب

.لتعویضه بالموقع، هذا ما یجعلنا نؤكد صحة هذه الفرضیة
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یؤدي االستخدام المفرط لموقع الفیس بوك إلى اكتساب الشباب لغات ولهجات :الفرضیة الرابعة
.جدیدة ال عالقة لها باللغة العربیة تعمل على إلى إضعاف هویتهم اللغویة

نت الدراسة أن جل المبحوثین یقبلون دائما على استخدام االختصارات أثناء الدردشة، كما وقد بی
یمیلون إلى تعویض حروف اللغة العربیة باألرقام والدردشة باللغة العربیة لكن بأحرف التینیة، 
مما ساهم في األفق بظهور لغة جدیدة اعترف المبحوثین بانعكاساتها السلبیة في الجانب 

.بي والنحوي والهویاتي، وبناء على هذه المعطیات یمكن إثبات صحة هذه الفرضیةالتركی

االستخدام المفرط لموقع التواصل االجتماعي الفیس بوك یؤدي إلى :الفرضیة الخامسة
.إضعاف الوازع الدیني وٕاهمال فرائض الشباب الجامعي الدینیة

في تأخیر المبحوثین عن  أداء بالرغم من أن الدراسة توصلت إلى أن الفیس بوك یسهم 
الصلوات في وقتها وتضییع الوقت، لكن في المقابل وجدنا له تأثیرات كثیرة إیجابیة من حیث 
مساهمته في غرس قیم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التواضع، والتحفیز على العمل 

مسنا جانبا إیجابیا فالالتطوعي، كما لم یكسبهم لقیم سلبیة كالقذف والسب أو نشر الشائعات، 
.أكثر منه سلبي في هذا الجانب، وعلیه ننفي صحة هذه الفرضیة
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خاتمة الدراسة.

الفیس (لقد سعینا من خالل هذه الدراسة إلى تناول موضوع استخدام مواقع التواصل االجتماعي
، وأثره على الهویة الثقافیة للشباب الجامعي، محاولین الكشف عن هذا األثر انطالقا من )بوك

األنماط والعادات االتصالیة من خالل معرفة تاریخ تعامل العینة مع الشبكة والذي أظهر بعض
تعاملهم المبكر وألكثر من أربع سنوات، مستخدمین في ذلك هواتفهم الذكیة كوسیط أثناء 
التصفح، مما یظهر رغبة الشباب في الحمایة الذاتیة من خالل العمل على تعزیز خصوصیتهم 

الموقع من الهاتف الذي یضمن لهم عدم مراقبة أحد أفراد العائلة لما تم زیارته في الدخول إلى
، بینما )الواقعیة( من مواقع، فیظهر حرصهم الشدید على المحافظة على الخصوصیة الداخلیة
.تغیب هذه األخیرة ضمن السیاق االفتراضي في فضاءات التواصل االجتماعي

المكثف مع موقع الفیس بوك، نتیجة الوحدة التي لى التفاعلوقد دفع شعور المبحوثین بالعزلة إ
یشعرون بها وهذا ما یظهر من خالل استخدامهم لمختلف أشكال التفاعلیة الكثیرة الموجودة 

كدلیل على اهتمامهم بخدمة الدردشة مع األهل واألقارب ( بالموقع كالرسائل الداخلیة
ى التعلیق على المواضیع واإلعجاب بها ، إضافة إل)وشخصیات من نفس مستواهم الثقافي

وغیرها من صیغ التفاعلیة التي تجعلهم یستغرقون فترات طویلة أثناء تواجدهم بالموقع دون أن 
یشعروا بقیمة الوقت، مما ینعكس ذلك على تفاعلهم الحقیقي مع األسرة أو انعكاسات ذلك على 

.قلة االهتمام بواجباتهم الدراسیة وبحوثهم العلمیة

ذا التفاعل االفتراضي لعینة الدراسة ما هو إال نتیجة لمحاولة تحقیق إشباعات مختلفة بینتها ه
جدیدة حیث أصبح الموقع شبكة في إقامة عالقات صداقة بدایةالدراسة اإلمبریقیة والتي تمثلت

اجتماعیة حقیقیة انطالقا من تسمیته یعكس تسهیالته في وصول المبحوثین إلى نسج شبكة 
ات اجتماعیة وٕان كانت افتراضیة، إضافة إلى دوره الكبیر في تزوید الشباب بآخر عالق

المستجدات واألخبار والسماح بمعرفة تطوراتها نتیجة مشاركة المستخدمین في صناعة 
.المضامین اإلعالمیة وتغیر جذري في أدوار العلمیة االتصالیة
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خالل توفیره لهامش حریة أوسع كما یظهر أیضا سیادة هذا النمط اإلعالمي الجدید من
للشباب من أجل التعبیر عن مختلف اآلراء وطرح وجهات نظرهم بعیدا عن أي ضوابط تعرقل 

.حقا مضمونا متمثل في حریة الرأي والتعبیر اتجاه مختلف القضایا المحلیة، اإلقلیمیة والدولیة

یة الحقیقیة داخل األسر كما عمل الفیس بوك وكنتیجة لتوتر العدید من العالقات االجتماع
وتفككها، وغیاب الكثیر من مشاعر الدفئ العائلي إلى الدفع بعینة الدراسة خاصة اإلناث منهن 
إلى تعویضه بالموقع، حیث توصلنا إلى أن موقع الفیس بوك قد نجح في تجسید ثقافة 

.إلكترونیة تواصلیة جدیدة بین األفراد أنتجت مشاعر افتراضیة جدیدة

من الخدمات العدیدة التي عن تحقیق هذه  اإلشباعات المختلفة، إضافة إلى العدیدإن البحث
یفضلها المبحوثین أثناء تواجدهم بالموقع والتي صنفها المبحوثین حسب أولویاتهم إلى 

جعلت من موقع زوكربیرج قبلة للعدید من ) الخ.الدردشة، التعلیقات، النشر، ومشاركة الصور(
أدى إلى فرض) خاصة التواصلي منه( من تطبیقاته المختلفة، هذا الوضعالشباب لالستفادة 

، التي انتشرت مع "اللغة الهجین" بظاهرة نو باحثظهور ظاهرة لغویة جدیدة، أطلق علیها الو 
التوسع في استعمال الهواتف الذكیة ومواقع التواصل االجتماعي خاصة لدى فئة الشباب ومن 

الدراسة التطبیقیة رصد طبیعة اللغة التي یستخدمها الشباب ، فحاولنا من خالل الجنسین
الجامعي الجزائري ومحاولة معرفة األسباب التي تدعوهم الستخدام طریقتهم الخاصة في 
التعبیر والتواصل بدال من استخدام اللغة العربیة الفصحى لتخوفنا من انتقال هذه اللغة 

الساحة االفتراضیة إلى تواصلهم الیومي في والمفردات الخاصة التي یستخدمها الشباب في 
Tharinee(الحیاة الواقعیة، إلى أن تصل إلى الجامعات كما توصلت إلى ذلك دراسة

Kamnoestin.(

خلصت الدراسة أن الجیل الرقمي في الجزائر یمیل إلى الكتابة باألحرف الالتینیة بدیال كما
ة االختصارات وتعویض أحرف اللغة العربیة عن الحرف العربي، ومیله أیضا إلى الكتابة  بلغ

باألرقام، واالستفادة من مختلف الرموز من أجل التعبیر عن حاالته النفسیة المتقلبة، ومنهم من 
.یعتبر هذا النمط اللغوي الجدید أسهل استخداما وأسرع فاعلیة
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ت معینة، وبالرغم من أنها نوع من أنواع الخطاب اللغوي الحدیث الذي یستعمل في سیاقا
ووسیلة من وسائل التواصل اللغوي االجتماعي، إال أن لها تأثیرات سلبیة على لغة الشباب عبر 

المستوى التركیبي والنحوي بالدرجة األولى، المستوى : عنها الشباب ضمن مستویات ثالثة
.الهویاتي والقیمي

طبیقي الثاني، جعلهم وقد یكون شعور المبحوثین بالعزلة كما توصلنا إلى ذلك في الفصل الت
یستخدمون هذه اللغة التي تعبر بشكل أو بآخر عن نوع من إحساس الجیل الجدید باحتیاجه 
إلى استخدام لغة تخصه، وتحقق له لونا من التمیز مترجمة بذلك الكم الهائل من التحوالت 

یره، أو التي یعیشها هذا الجیل داخله، فیعبر عنها بلغته الخاصة التي ال یكاد یفهمها غ
إحساسهم باالنتماء إلى ثقافة عصریة مستلهمة من الغرب الذي ینتشر فیه لغات خاصة 

.باستخدام مفردات مختصرة أو النطق بشكل مختلف عن اللغة الرسمیة

حل ، فنحن بحاجة إلى دراسة هذه ونرى أن التحذیر من سلبیات هذه الظاهرة لن یؤدي إلى 
باستخدام منهجیات البحث اللغوي الكمیة والكیفیة، ومنهجیة البحث الظواهر اللغویة الحدیثة 

االثنوغرافي أیضا التي تمكن الباحثین من الغوص إن صح التعبیر في عمق الظاهرة اللغویة 
.وتمكنهم من الكشف عن خصائص المستخدمین لهذه اللغة وقناعاتهم وقیمهم اللغویة

استجالء أثر موقع الفیس بوك في بعده الهویاتي بناء والمتتبع لدراستنا هذه، یعلم أننا حاولنا
على مؤشرین اثنین، الشق اللغوي والذي تحدثنا عنه في الشطر األول، أما من حیث البعد 
الدیني عبر الموقع، فقد بینت نتائج الدراسة المیدانیة أنه كان أحسن حاال من هویة الشباب 

.اللغویة

ات السلبیة للموقع تجسدت أساسا في سلوك قطیعة الرحم فبالرغم من وجود العدید من المؤشر 
وتهنئة األقارب عبر الموقع، وهذا ما المسناه نتیجة اندماجنا في مجتمع البحث من خالل 

المیلتمیدیا وتفنن الشباب في صناعة تهنئة األقارب عبر رساالت اعتمدت في صناعتها على 
قارب متناسین بذلك الدور العظیم لقیمة صلة فیدیوهات رائعة بهدف تبادلها في التهاني مع األ

.الرحم في اإلسالم
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كما عمل الفیس بوك بناء على ما استخلصناه من الدراسة عن تضییع أداء الصلوات في وقتها 
وتأخیرها نتیجة للمتعة التي یشعر بها المبحوثین بالموقع، تجعلهم یؤخرون الصلوات وهذا ما 

الذي شدد على ضرورة أداء الصلوات في وقتها، ما یؤدي إلى یتنافى وتعالیم الدین اإلسالمي
.إضعاف الوازع الدیني للشباب

لكن في المقابل أظهرت الدراسة أیضا عن عدم تأثیر موقع الفیس بوك في بعض القیم الدینیة 
أیضا، أو مساهمته في نشر بعض السلوكیات السلبیة، وهذا ما یظهر جلیا في عدم نشر 

تخدش الحیاء بالموقع، أو التسویق للحمالت التي تدعو إلى اإلرهاب أو المبحوثین لصور
لیس هذا فحسب بل كشفت الدراسة عن .ة معدالت العنف لدى أفراد الدراسةدالجنس، أو زیا

مساهمة الفیس بوك في غرس الكثیر من القیم الدینیة اإلیجابیة للمبحوثین انطالقا من استغالل 
روف والنهي عن المنكر، وزیادة األلفة والمحبة بین الزمالء كمنبر لألمر بالمعالشبكة 

واألساتذة، وتعبئة األفراد من أجل القیام بالعدید من األعمال التطوعیة الخیریة وهب الروح 
.التضامنیة في نفوس الشباب

كما یتبین لنا من خالل ما مّر بنا أهمیة الحدیث عن الشباب وقضایاه بصورة عامة والشباب 
عي بالخصوص وتطلعنا إلى المحافظة على الهویة الثقافیة النابعة من أصالة األمة الجام

العربیة وتراثها الحضاري، ورفض العولمة بأشكالها المختلفة ال سیما ما یتمخض عنها من 
تجعل الحاجة أكثر من قبل .هیمنة أمریكیة في ظل صراعات دولیة ووضع اقتصادي متردّ 

تلبي متطلبات الشباب وحاجاته ویؤمن الحفاظ على هویته في البحث عن حلول ملحة إلى 
.عصر المتغیرات المتسارعة وفقدان الهویة في ظل العولمة الجدیدة

كما أن الحفاظ على الذاتیة الثقافیة عملیة تمكن المجتمع الجزائري أن یتغیر ویتطور دون أن 
یغترب فیه، ببساطة هو التفاعل تقبل التغییر دون أنیینسلخ عن هویته الحقیقیة وأن یواكب و 

بین األصالة والمعاصرة، وتأكید الثقافة المحلیة ال یجب أن یكون من خالل االنفصام عن القیم 
المرتبطة بتراثنا وتقالیدنا، ما یختصر الطرح المعروف أنه ال یمكن أن تكون عالمیا إال إذا 

.انطلقت من محلیتك



توصــــیات الدراسة

424

 التوصیات المقترحة للحفاظ على هویتنا الثقافیة:
 ترشید استخدامات اإلعالم الجدید من خالل استخدام الطلبة الجامعیین لمواقع التواصل

استخدامه في البحث العلمي والتواصل مع بالحث علىاالجتماعي فیما یعود علیهم بالنفع 
.األساتذة و العمل الخیري و االبتعاد عن ما یعود علیهم بالسلب

 تعزیز الهویة الثقافیة العربیة واإلسالمیة و ذلك بدعم اللغة العربیة وتعزیز مكانتها وااللتزام
.باإلسالم إطارا مرجعیا لثقافة األمة 

 جل ضمان شباب جامعي أكثر حصانة أو البحث العلمي من االهتمام بجودة التعلیم العالي
.في النسق الثقافي القیمي

 االستفادة من الخدمات الجدیدة والمتطورة للتكنولوجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال في العلم
.جل ضمان عدم توسیع الفجوة الرقمیة والمعرفیة لدى الشباب الجامعي أوالمعرفة من 

یة اإلسالمیة مع الثقافات الغربیة األخرى مع وضوح الرؤیا حول ضرورة تفاعل الثقافة العرب
.المحافظة على أصالة الثقافة العربیة اإلسالمیة من لغة عربیة و عقیدة إسالمیة

 إنشاء ورشات للشباب وجهات علمیة تعمل على مواجهة قضیة اللغة العربیة في التقنیات
.جدیدة في مواقع التواصل االجتماعي الحدیثة و دراسة ما تم استحداثه من لغة 

 الحث و التشجیع على القیام بدراسات تعزز اللغة العربیة عالمیا وتنشیط العمل على االنترنیت
.للتعریف بتعالیم الدین اإلسالمي و مبادئه السمحاء

 الحث على دراسات تقوم بمعالجة مشاكل الشباب في الوطني العربي في زمن العولمة و
.لى سبل الوقایة و التعامل مع متغیرات العولمة وتوجیهه ع

 حمایة الهویة وصونها ووقایتها من مخاطر التیارات الثقافیة األجنبیة من خالل حسن تقدیمها
.و جلب االحترام و التقدیر لها

 توفیر البدیل اإلعالمي من خالل إطالق شبكات تواصل اجتماعي عربیة یتم فیها النقاش
لعربیة األصیلة، حتى ال یجد الشباب نفسه أمام حتمیة المواقع األجنبیة فقط، والتواصل بلغتنا ا

الثقافة بكل أنواعها المحور لتكون صاحبة التأثیر األكبر علیه، كما تجعل هذه المواقع
.األساسي لها حتى تكون منابر ثقافیة تتوجه إلى جمهور عربي واحد على الساحة العربیة
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.2014الملك عبد اهللا بن عبد العزیز،بحوث ومقاالت،
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عبد الرحمن شیبان، الغزو الثقافي بین الحصانة الذاتیة والبناء الحضاري، مجلة الثقافة، - 122
.1985، 89الجزائر، ع

اب واللغة، مشكلة اللغة الهجین، لغة الشباب العربي في عبد العزیز بن حمید الحمید، الشب- 123
.2014التواصل الحدیثة، مركز الملك عبد اهللا بن عبد العزیز،بحوث ومقاالت،

عبد المالك سلمان السلمان، العربیزي من منظور حاسوبي، لغة الشباب العربي في التواصل - 124
.2014ومقاالت،الحدیثة، مركز الملك عبد اهللا بن عبد العزیز،بحوث 

عزي عبد الرحمن، فقه اللغة وعنف اللسان واإلعالم في المنطقة العربیة، جامعة - 125
.ت.د.اإلمارات

نظرة قیمیة ، مجلة المستقبل العربي، مركز :عزي عبد الرحمن،الثقافة و حتمیة االتصال- 126
.29،2004دراسات الوحدة العربیة،بیروت، العدد 

نحو شبكة إنترنت أقل قیودا وأكثر إنسانیة ، الشرق األوسط، .2.0شاموق،ویب عالء الدین -127
.2008ینایر ،

علي أحمد الطراح، المشكالت الشخصیة والمجتمعیة للشباب الجامعي الكویتي، مجلة العلوم - 128
.2003، 2، ع19اإلنسانیة واالجتماعیة، الكویت، مج
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فاطمة الزهراء الشایب، الممارسات اللغویة في وسائل التواصل الحدیثة لدى الشباب - 129
لغة الشباب العربي في التواصل الحدیثة، مركز الملك الجزائري،التداخالت اللغویة نموذج لالزدواجیة، 

.2014عبد اهللا بن عبد العزیز،بحوث ومقاالت،

التغییر في العالم العربي ، مجلة شؤون اجتماعیة، فایزة یخلف، اإلعالم الجدید و سوسیولوجیا- 130
.124،2014الجزائر،العدد 

، 3، ع1محمد إبراهیم عید، الهویة الثقافیة في عالم متغیر، مجلة الطفولة والتنمیة، مج- 131
2001.

محمد العربي خضیر، التنوع اللغوي في شبكة الفیس بوك التواصلیة وأثره في مستویات اللغة - 132
.ت.ربیة،جامعة الوادي، الجزائر،دالع

محمد المیلي، الجذور الثقافیة والفكریة لثورة نوفمبر المجیدة، صحیفة المجاهد األسبوعي، -133
.2001، 2303ع

محمد الهواري،العولمة الثقافیة وأثرها على الهویة العربیة اإلسالمیة،مجلة الحكمة للدراسات - 134
.2013، 18االجتماعیة،الجزائر،العدد

محمد شیا،الدور الثقافي المطلوب للجامعة الوطنیة،مجلة الفكر العربي، بیروت، - 135
.20،2003لبنان،ع

.2011االنترنیت، جامعة اإلمارات، إشباعاتاستخدامات و ،قیراطمحمد،عایشمحمد- 136

دار النهضة، محمد عمارة، مخاطر العولمة على الهویة الثقافیة، سلسلة التنویر اإلسالمي،- 137
.ت.، د32مصر، ع 

.2010، 3، ج75محمود السید، اللغة والهویة، مجلة مجمع اللغة العربیة، سوریا، م- 138

نظرة في الوظائف،مجلة المستقبل :مرسي مشري، شبكات التواصل االجتماعي الرقمیة- 139
.2012، 395العربي،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،العدد 

أحمد الرمیح،ثقافة تغییر اللغة العربیة لدى شباب الوطن العربي وأثرها على الهویة منى بنت- 140
الثقافیة، دراسة مقارنة، لغة الشباب العربي في التواصل الحدیثة، مركز الملك عبد اهللا بن عبد 

.2014العزیز،بحوث ومقاالت،
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لوطن العربي وأثرها على منى بنت أحمد بن عامر،ثقافة تغییر اللغة العربیة لدى شباب ا- 141
الهویة الثقافیة، دراسة مقارنة، لغة الشباب العربي في التواصل الحدیثة، مركز الملك عبد اهللا بن عبد 

.2014العزیز،بحوث ومقاالت،

نادر سراج، العربیزي، دراسة حالة من لبنان، لغة الشباب العربي في التواصل الحدیثة، مركز - 142
.2014العزیز،بحوث ومقاالت،الملك عبد اهللا بن عبد

نسیمة طاعني، سوق االتصاالت الوطنیة،تطورات مذهلة وحصیلة إحصائیة متقدمة، جریدة - 143
الجوال الجزائري فاطمة محمد األمین العمري، أثر الخطاب العولمي االقتصادي على الهویة اللغویة، 

.2008، 54ة،ع2013ب،.،د3، ع40مجلة دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، م 

نصر الدین العیاضي، الشباب اإلماراتي واالنترنیت، استخدام االنترنیت والسلوك الثقافي، - 144
.2015، 3مجلة إتحاد إذاعات الدول العربیة،ع

هالة كمال نوفل،دور القنوات الفضائیة العربیة في دعم القیم والقضایا القومیة،المجلة المصریة - 145
..2005العام،مصر،لبحوث الرأي 

هند السلطاني، التربیة المیدیاتیكیة في العالم النامي،أي إعالم ألي جیل، مجلة اإلذاعات - 146
.2005، 2العربیة،سناباكت للنشر،تونس، ع

.الرسائل الجامعیة: خامسا

في إبراهیم بعزیز،منتدیات المحادثة والدردشة اإللكترونیة،مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجیتسر- 147
.2007علوم اإلعالم واالتصال،الجزائر،

أحمد علي الطراح،تأثیر وسائل اإلعالم على تشكیل الهویات في ظل التطورات التكنولوجیة - 148
.نقال عن سعد ولد جاب اهللا، مرجع سبق ذكره.الحدیثة

أمیرة مصطفى أحمد البطریق،العالقة بین التعرض للمواقع االجتماعیة على شبكة االنترنیت - 149
دراسة على موقع الفیس بوك، –وٕادراك الشباب الجامعي للهویة الثقافیة العربیة في ظل العولمة 

.مصر،دت

اع الحیاة ، أمینة عادل، الشبكات االجتماعیة و تأثیرها على األخصائي في المكتبة،مكتبة صن-150
2009دراسة ماجستیر في علوم المكتبات،مصر،
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إیمان جابر شومان،إیناس محمد غزال، الهویة الثقافیة ومأزق اللغة العربیة في ظل هیمنة - 151
.ت.دراسة میدانیة على بعض موجهي اللغة العربیة، مصر، د-العولمة

ة في استخدامات وٕاشباعات طلبة بادیس لونیس،جمهور الطلبة الجامعیین واالنترنیت،دراس- 152
جامعة منتوري، ، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة قسنطینة، 

.2007/2008الجزائر، 

الجامعة اإلسالمیة ، ندى الخزندار،استخدامات الشبكات االجتماعیة في اإلعالن:بسمة اللدعة- 153
.2011غزة،فلسطین،
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.2010واإلشاعات المتحققة منها، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر،عنابة،
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ت االجتماعیة، حنان بنت شعشوع، أثر استخدام شبكات التواصل االلكترونیة على العالقا-158
مشروع بحثي مقدم لنیل شهادة ماجستیر في علم االجتماع،جامعة الملك عبد العزیز، السعودیة، 

2013.

خالد محمد حسین الیوبي، اللغة العربیة في الفكر العربي، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه - 159
.ه1430السعودیة، في اللغة العربیة وآدابها، جامعة أم قرى، المملكة العربیة 

خالد منصر،عالقة استخدام تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الحدیثة باغتراب الشباب - 160
الجامعي،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجیستیر في علوم اإلعالم واالتصال،جامعة 

.2011/2012باتنةـالجزائر،
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ذكرة تخرج لنیل شهادة دهالس جنیفیر،المراهق والهاتف النقال،التمثل واالستخدامات، م- 161
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.2005.واالتصال،الجزائرشهادة دكتوراه في علوم اإلعالم 

طرابلس أمینة،إعالنات القنوات العربیة المتخصصة في برامج األطفال،مذكرة تخرج لنیل - 165
.2009/2010شهادة ماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال،جامعة قسنطینة،الجزائر،

الدیني للشباب، عادل فهمي البیومي،البرامج الدینیة في التلفزیون المصري ودورها في التثقیف - 166
.1991رسالة ماجستیر غیر منشورةـ، القاهرةـ،

عبد الصادق حسن عبد الصادق،اتجاه الشباب العربي نحو العالقة بین التعرض لموقع الفیس - 167
دراسة مقارنة بین مصر والبحرین،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم –بوك والهویة الثقافیة 

.2006اإلعالم و االتصال،جامعة عین شمس،مصر،

عبد اهللا بوجالل وآخرون،القنوات الفضائیة وتأثیرها على القیم االجتماعیة والثقافیة والسلوكیة - 168
.1995لطباعة والنشر والتوزیع،عین ملیلة،لدى الشباب الجزائري،دراسة نظریة ومیدانیة،دار الهدى ل

دراسة لنیل شهادة ،دور شبكات التواصل االجتماعي في التغییر السیاسيعبد اهللا ممدوح،- 169
.2011جامعة الشرق األوسط،األردن،باكلوریوس في الصحافة واإلعالم،

أطروحات الدكتوراه، علي بوعناقة،الشباب ومشكالته االجتماعیة في المدن الحضاریة،سلسلة - 170
.2007مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،

محمد الفاتح الحمدي،اإلعالن في القنوات الفضائیة العربیة وانعكاساتها على قیم الشباب - 171
.2014، 3الجزائري،رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال،جامعة الجزائر
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استخدامات تكنولوجیا االتصال واإلعالم الحدیثة وانعكاساتها على قیم محمد الفاتح حمدي،- 172
.2009الشباب الجزائري،رسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة الحاج لخضر باتنة،

محمد بشیر بن بطة،االنترنیت والبحث العلمي في العلوم اإلنسانیة،دراسة استكشافیة في - 173
نة وورقلة،مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر في الدعوة كلیات العلوم اإلنسانیة بجامعتي قسنطی

.2003واإلعالم،جامعة األمیر عبد قادر اإلسالمیة،الجزائر،

الهویة الثقافیة ومتطلبات تمنیتها لدى : محمد سید شباسي،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه بعنوان- 174
.2006طالب الجامعة،جامعة عین شمس،مصر،

سالم صالح، تطور رعایة الشباب في مصر، رسالة تخرج لنیل شهادة محمد عزمي عبد ال- 175
.1983الدكتوراه، مصر، 

مریم نریمان نومار، استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة وتأثیرها في العالقات - 176
.2011/2012االجتماعیة،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستر،جامعة باتنة،الجزائر،

ثار الثقافیة للفیس بوك على الطلبة الجامعیین، مذكرة تخرج لنیل مصطفى بن طیفور، اآل- 177
.2013شهادة الماستر، جامعة مستغانم،الجزائر، 

منال محمد عبد الرحمن، ازدهار اللغة العربیة عند الناطقین بها وغیر الناطقین بها، مذكرة - 178
.2011قطر،تخرج لنیل شهادة ماجستیر في تعلیم اللغة العربیة، جامعة 

نسمة أحمد البطریق،القنوات الفضائیة الدولیة والهویة الثقافیة العربیة،دراسة میدانیة على - 179
.1996،مصر،26جمهور القنوات الفضائیة في مصر،مجلة البحوث والدراسات العربیة،العدد

لنیل شهادة نصیر بوعلي، أثر البث التلفزیوني المباشر على الشباب الجزائري، مذكرة تخرج - 180
.2007/2008الدكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر،

یاسین قرناني،استخدام الشباب الجزائري المراهق لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال في ضوء - 181
النظریة القیمیة،تالمیذ الثانوي ومواقع التواصل االجتماعي،مذكرة تخرج لنیل شهادة دكتوراه في علوم 

.2015/2016اإلعالم واالتصال غیر منشورة، جامعة باجي مختار عنابة،الجزائر،
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.الملتقیات والندوات العلمیة: سادسا

بیبمون كلثوم، آلیات تصور أبعاد الهویة الثقافیة لدى الشباب الجزائري من الفضاء االلكتروني - 182
اإلعالم المعاصر في الرؤیة إلى الممارسة الواقعیة، أبحاث المؤتمر العلمي الثاني حول 

.2014الحضاریة،جامعة وهران،الجزائر،

جمال بن زروق،استخدام المداخل النظریة في دراسات اإلعالم الجدید بین التطور - 183
والقصور،المؤتمر الدولي الثاني حول اإلعالم الجدید وقضایا المجتمع 

.2014المعاصر،بسكرة،الجزائر،

الشباب بین التربیة وعلم النفس،ندوة اإلعالم والشباب، جامعة القاهرة، حامد زهران،اإلعالم و - 184
.1993مصر،

حسان تریكي، اإلعالم الجدید المخاطر المجتمعیة وآلیات االحتواء والمواجهة، ملتقى اإلعالم - 185
.2014نوفمبر 26-25الجدید وقضایا المجتمع المعاصر، محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 

عبد اهللا الحلوة،اإلعالم الجدید و تأثیراته في تشكیل الرأي العام،منتدى اإلعالم الجدید خالد بن- 186
.2012أفریل 16- 15التحدیات النظریة و التطبیقیة،الریاض، ..

رحیمة طیب عیساني،اللغة العربنجلیزیة في وسائط اإلعالم الجدید، ملتقى اللغة العربیة الدولي - 187
.2013ماي، 10-7بیة المتحدة،دبي،الثالث،اإلمارات العر 

رشیدة سبتي، الوسائط االتصالیة الجدیدة واستخدام اللغة العربیة، الواقع ومقومات الصمود، - 188
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-الفيس بوك–عادات و أنماط استخدام موقع التواصل االجتماعي : المحور الثاني

؟ منذ متى و أنت تستخدم االنترنيت-1

سنوات فما فوق15سنوات    15- 10سنوات            من 10- 5سنة          من 5أقل من

أين تفضل الدخول لشبكة االنترنيت؟ -2

املنزل               مقهى االنرتنيت                العمل                      اجلامعة     

ما هي الوسائط التي تستخدمها أثناء تصفحك لالنترنيت؟ -3
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الفيس بوك؟ - منذ متى و أنت تستخدم موقع التواصل االجتماعي-4

أربع سنواتمن سنة إىل أربع سنوات          أكثر منمنذ أقل من سنة 

هل تستخدم صورتك احلقيقية يف الفيس بوك؟ - 5

نعم                    ال  

:يكون - بوكالفيس –إبحارك في موقع التواصل االجتماعي -6

عرب شخصيتك احلقيقية          عرب شخصية مستعارة

إذا كنت تبحر بشخصية غير حقيقية ما هي األسباب؟-7

لكي ال يتعرف اآلخرون عليك  للشعور حبرية أكثر                للتمويه          

..........................................................................أخرى،أذكرها
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ماهي أوقاتك المفضلة لإلبحار في الموقع؟-8

الليلاملساءالظهرية صباحا               

الموقع يوميا؟ما هو الوقت المستغرق أثناء إبحارك في -9

أقل من ساعة       من ساعة إىل ثالث ساعات        أكثر من ثالث ساعات

؟يس بوكفما نوع اللغة التي تستخدمها في التفاعل عبر موقع ال- 10

واللهجات واللغات األجنبيةمزيج من العربية للغات األجنبيةااللغة العربية الفصحىاللهجات اجلزائرية

تقوم بالدردشة معهم؟تقبلهم  ثم الذين على أي أساس تختار أصدقائك الذين - 11

عشوائيااملستوى الثقايف االهتمام املشرتك  الدين       اللغة الصداقةالقرابة 

الموضوعات التي تفضل نشرها عبر صفحتك الخاصةما نوع - 12

أخبار وأحداثنكت وقصصة    ثقافياقتصاديةدينيةرياضيةسياسيةاجتماعية
......................................................................أخرى تذكر

ماهي الخدمات التي تفضلها أثناء إبحارك في الموقع؟- 13

األلعابمشاركة الفيديو         الدردشة            التعليقات    مشاركة الصور  النشر   
التطبيقات 

........................................................................................أخرى،أذكرها 

؟بوك مع األصدقاءهل تتفاعل عبر موقع الفيس- 14

أبدا أحيانا           دائما 

:لديكحدد أشكال التفاعليةإذا كنت تتفاعل بكثرة،- 15

إنشاء صفحات خاصة باملوضوعاتاإلعجابالتعليق على املوضوعاتعرب الرسائل الداخلية
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.واإلشباعات المحققة لدى الشباب-الفيس بوك–دوافع استخدام موقع التواصل االجتماعي :المحور الثالث

.الموقعحدد الدوافع التي تجعلك تستخدم - 16

البحث عن شخصيات مشهورة اإلطالع على األخبار اليومية  العلمي                     البحث الدردشة      
)      عالقات عاطفية( البحث عن شريك يف املوقعالتعلم و التثقيف    الرتفيه وممارسة األلعاب     والتواصل معها  

شعورك بالوحدة      االنضمام للحمالت التطوعية     متابعة اإلعالنات   التعبري عن اآلراء  التجارة واإلشهار  
........................أخرى تذكرمواكبة للتكنولوجيا    

:الموضوعات التي تتفاعل فيها كثيرا مع األصدقاء حدد درجتها من األكثر نحو األقل درجةا هي م- 17

ال أتفاعل قليال جدا قليالكثريا كثريا جدا الفئات
االجتماعية

السياسية
واألحداثاألخبار

الصور الشخصية
الدينية

التارخيية
النكت واحلكم

أخرى 
تذكر

.......
........
.......
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الفيس بوك-االشباعات المحققة وراء استخدام موقع التواصل االجتماعي

-ما نوع االشباعات التي تحققها من استخدامك للفيس بوك؟- 18

ال يشبعها إطالقايشبعها بحجم قليليشبعها بحجم كبيراالشباعات

.إقامة صداقات جديدة 
وبكل حريةالتعبير عن أفكاري الخاصة

معرفة األحداث واألخبار اليومية فور حدوثها 
.ومتابعة تطوراتها  

تكوين عالقات غرامية مع الطرف 
).إشباعات عاطفية(اآلخر

تلبية كافة االحتياجات العلمية والفكرية
الشعوب األخرىالتعرف على ثقافات 

يهالتسلية والترف
.إيجاد حلول لمشاكلك االجتماعية

................أخرى،أذكرها
................

أثر استخدام موقع التواصل االجتماعي على هوية الشباب الجامعي. المحور الرابع:

على لغة الشباب الجامعي. أثر استخدام موقع التواصل االجتماعي- الفيس بوك- أ- 

؟)اللغة العربیة( لفیس بوك في إثراء رصیدك اللغوي هل ساهم استخدامك لموقع ا-19

نعم             ال                إلى حد ما      

إذا كانت اإلجابة بنعم، كیف ذلك؟-20

.....................................................................................................

هل تغیر لغتك حسب الطرف الثاني في الدردشة؟- -21

غالبا                         أحيانا                 نادرا       دائما 
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االختصارات أثناء الدردشة؟هل تستخدم -22

غالبا                         أحيانا                 نادرا       دائما 

.إعط أمثلة عن هذه االختصارات- 23

.....................................................................................................

هل تعوض حروف اللغة العربیة باألرقام؟ -24

غالبا                         أحيانا                 نادرا       دائما 

إعط أمثلة عن ذلك -25

.....................................................................................................

هل تدردش باللغة العربیة لكن بحروف التینیة؟- 26

غالبا                         أحيانا                 نادرا       دائما 

هل تجد صعوبات في فهم هذه المحادثات؟- 27

غالبا                         أحيانا                 نادرا       دائما 

لهذه اللغة الجدیدة هو موضة فقط أم لتسهیل التواصل؟هل استخدامك - 28

تسهیل عملیة التواصل      )        موضة( مواكبة للغة الشباب 

مقومات هویتك الثقافیة؟هل في ظهور هذه اللغة الجدیدة تهدید إلحدى -29

نعم                       ال                     إلى حد ما      

مستوى تعتبر هذه اللغة الجدیدة خطر على العربیةأيعلى ): نعم(إذا كانت اإلجابة ب-30

التركیبي و النحويالهویاتيالمستوى القیمي 
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استخدامك لموقع الفيس بوك في ؟هل ساهم - 31

معارض محايد موافق الفئات
جعلين أستخدم اإلشارات و الرموز بكثرة س بوك لفيا

.أثناء الدردشة
واللغات األجنبية يف العاميةالفيس بوك جعلين استخدم 

.الدردشة والتعليق بدال عن اللغة العربية
مل أكن أعرفها من قبلالفيس بوك تعلمت منه مصطلحات جديدة 

.هشاشة مستواي يف اللغة العربيةالفيس بوك أدى إىل 
ساعدين على تطوير مستواي يف استخدامي للفيس بوك

.األجنبيةاللغات 
.الفيس بوك تعلمت منه قواعد اللغة العربية

على الدين لدى الشباب الجامعي. المحور الخامس:أثر استخدام موقع التواصل االجتماعي- الفيس بوك-

للسلوكيات التالية ؟ اكتسابكهل ساهم الفيس بوك في من خالل استخدام للفيس بوك - 32

معارضمحايدموافقالفئات
.للرحم واالكتفاء بتهنئة األقارب عبر الموقع فقطةقطيع

.ء للحيااستخدام الصور الخادشة 
.أداء الصلوات في وقتهاإهمال الفرائض الدينية وتضييع 

.صور و فيديوهات وصفحات تهز العقيدة والديننشر
...).اقتناء مالبس الموضة/مصاريف االنترنيت(تبذير المال 

.السب والقذف عبر الموقع

.من الزمالء واألصدقاء عبر الموقعكثرة السخرية من اآلخرين 
.واإلعجاب بنجوم السينما فقطغير مهتم بالعلم وال بالعلماء 

...).اإلرهاب، الجنس ،المخدرات(لحمالت التي تدعو إلى التسويق ل
.زيادة معدل العنف لدى األصدقاء

.انتشار الشائعات عبر الموقع
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؟ عزز القيم اآلتية لديك-الفيس بوك–هل استخدمك لموقع التواصل االجتماعي - 33

معارضمحايدموافقلفئات
.االحتشام في اللباس

عن النهير بالمعروف و األم
.المنكر

.أكثر صدقا في القول والعمل
مؤمنا باهللا تعالى وملتزما بأوامره 

ومجتنبا لنواهيه
احترام اآلخرين

.متحفزا للعمل التطوعي 
.محبة اآلخرين في الموقع

ألصدقائكمتواضعا 
.حريص على نظافة محيطي

حريصا على صلة رحمي،خاصة 
في المناسبات

مساعدة اآلخرين ماديا ومعنويا

الحياء

العلماء والمشايخ عبر بمحتكا 
الموقع

شكرا على تعاونكم


