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 شكر وتقدير

 امحلد وامشكر املنة هلل تعاىل أ وال وأ خريا عىل هعمة امتوفيق وسداد اخلطى يف امطريق ،

ىل ال س تاذ املرشف ادلكتور  عىل امتوصيات وامتوجهيات اميت كدهما" محزة جغبلو"هتلدم ابمشكر اجلزيل ا   

جنازان    .ميذه املذكرة منا أ ثناء ا 

اميت كدموىا منا ة عىل ادلمع واملساعد ( واملوظفني وامطلبةال ساتذة )كام وشكر مجيع أ فراد ال رسة اجلامعية نللكية   

.لك ابمسو  

 فنلول هلم  جزامك هللا خريا عىل ماكدممتوه منا وجعهل يف مزيان حس ناتنك

عدادان  كام  وشكر لك من ساعدان من كريب أ و بعيد ومو بلكمة تشجيعية أ ثناء ا 

.ميذا امعمل املتواضع واذلي مت بعون هللا وتوفيلو  
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 اال ىداء

ىلهندي مثرة هجدان املتواضع ىذا  ، مجيع أ فراد عائالتنا لك ابمسوا   

ىل اذلي مل يبخل علينا بوكتو وهجدهجغبلو محزة  ال س تاذ ا   

ىل . لك من يعرفنا من كريب أ و بعيدا   
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: مقدمة

إن التطور التكنولوجي الذي شيده العالم الحديث،السيما تكنولوجيا االتصال في 

نياية القرن العشرين ،خمقت شبكات اتصالية لم يسبق ليا مثيل امتازت بالكونية 

والشمولية والتفاعمية واستخدام كل الوسائط المتعددة ، وتعد مواقع التواصل االجتماعي  

خاصة الفايس بوك الذي يتصدر المواقع األكثر زيارة في بالدنا الجزائر والتي تستيوي 

ه أكثر فئة  الشباب ،ويعتبر الطمبة الذين ىم من فئة الشباب ومن أكثر  مستخدمي ىذ

. الوسيمة 

االتصال أساس الحياة  االجتماعية  ويمثل جزءا كبيرا منيا ،يتم من  ولما كان

خاللو تبادل البيانات والمعمومات وتبادل المشاعر ونقل األفكار واستعراضيا وتبادل 

 إليو جميع يذىبوجيات النظر،سمحت مواقع التواصل الجديدة من توفير فضاء جديد 

من لو وسيمة اتصال حديثة متطورة ذكية ،فقد أصبحت المحطة األولى لكثير من 

 واإلنسانية،وتقديم القضايا االجتماعيةاألفراد لربط عالقاتيم االجتماعية أومعالجة 

المعمومات في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية والعممية وغيرىا وحول مايحدث 

في العالم،الذي أصبح قرية صغيرة،ناىيك عن التسوق من خالليا والبحث عن 

المنتجات عن طريق التجول داخل صفحات التسويق لمسمع أو غيرىا مما يسيل عممية 

االختيار واالنتقاء،  فضال عن الدردشة  والتواصل صورة وصوتا،كما أن ليا ايجابيات 

 لم يحسن استخداميا سواء عمى أجياال إذاتخدم المجتمع ،أيضا ليا سمبيات قد تدمر 
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الصعيد الثقافي أو الديني أواألخالقي،باعتبار أن الشباب ىم الفئة األكبر الذين 

يستخدمونيا ،حيث أصبحت جزء اليتجزأ من حياتيم،وخاصة نخبة المجتمع وىم الطمبة 

ألنيم رأسمال األمة يعتمد -الطمبة الجامعيين -،فكان لزاما الوقوف عمى ىذه الشريحة

 معرفة واقع استخدامو ليا وكيف يتم إشباع محاولين بذلكعمييا في بناء أوطانيا،

حاجاتو في ظل تعدد عادات ومعتقدات وثقافات الغير ليصبح ليا تأثير عمى الفرد 

والجماعة في الجوانب الفكرية والوجدانية وحتى السموكية ،استدعى منا كباحثين لمقيام 

. بدراسة  في ىذا المجال

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي واقع ثقافةوالتي تمحورت دراستنا حول ما

: الفيس بوك ،حيث قسمنا البحث الى فصول كاآلتي

  الفصل األول مخصصا لإلطار المنيجي بوضع إشكالية الدراسة من خالل

وأخرى فرعية ووضع فرضيات لنجيب عنيا في الجانب الميداني ،كما  تساؤل رئيسي

إلى بحوث عممية  أيضا قمنا بتحديد مفاىيم الدراسة وضبط معانييا اإلجرائية ،واستندنا

ودراسات سابقة مشابية ، وىذا في ظل مقاربة نظرية من النظريات الكبرى في عمم 

. االجتماع ونظريات في التخصص عمم اجتماع االتصال 
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  الفصل الثاني مخصص حول الثقافة وماىيتيا بتتبع معانييا ونشأتيا

بداء مقاربة تفاعمية لمثقافة . وخصائصيا وأنماطيا ووظائفيا بالنسبة لمفرد والجماعة وا 

 لمواقع التواصل االجتماعي،تعريفيا، نشأتيا،  الفصل الثالث مخصص

. خصائصيا مكونتيا ،مجاالتيا ، سمبياتيا وايجابياتيا 

  الفصل الرابع واألخير من الجانب النظري حول الفيس بوك ومواقع التواصل

االتصالية والتواصمية  وبعدىاالخدمات،الفايسبوك،نشأتو،تطورهف االجتماعي بدايةبتعري

  و سمبياتو ، وتطرقنا وفوائده وايجابياتولموقع التواصل االجتماعي و أسباب استخدامو 

في المبحث الثاني من الفصل الرابع بتعريف الطالب وخصائصو وأىم مشكالتو 

 . بين الحقوق والواجباتومسؤولياتو

  كانت عمى طمبة في  التي الميداني لمدراسة بعنوان الجانبالفصل الخامس 

كمية العموم االجتماعية بجامعة محمد البشير اإلبراىيمي باستخدام المنيج الوصفي 

 .يسبوكاوالعينة قصدية من خالل استمارة استبيان الكتروني عمى موقع الف
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 :تمهيد

إف القياـ بأم دراسة سكسيكلكجية يتطمب مف الباحث أف ينطمؽ مف إشكالية محكمة يتـ فييا 

تحديد الجكانب المراد دراستيا كطرح تساؤالت كفركض لإلجابة عمييا في الجانب الميداني مف 

جرائيا كأيضا االستعانة  الدراسة كما يتكجب عميو القياـ بضبط كتحديد المفاىيـ لغكيا كاصطالحا كا 

 .كالكقكؼ عمى الدراسات السابقة كما يجب أف تككف كفؽ مقاربة نظرية سكسيكلكجية
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 :أسباب اختيار الموضوع   -1

 .الميكؿ الشخصية لدراسة مكاضيع متعمقة باستخداـ التكنكلكجيا الجديدة 

 . الجديدإلىتطكر العالقات االتصالية مف القديـ  

 .الكلكج الكبير لمطمبة في استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي 

 . كدراسة مكضكع مكاقع التكاصؿ االجتماعي ككؿ المتغيرات فيواإلحاطةالرغبة في  

 (.G4)بكؾ كارتباطو بالتكنكلكجيا الحديثة لمجيؿ الرابعايساالنتشار الكبير الستخداـ مكقع الؼ 

 :أهمية الدراسة   -2

. بكؾ في تغيير نمط العالقات االجتماعية كاألسريةايسمحاكلة الكشؼ عف دكر الؼ 

 .تعدد استخدامات الطالب الجامعي لمكاقع التكاصؿ االجتماعي 

 .أىمية الطالب الجامعي باعتباره رأسماؿ األمة حاضرىا كمستقبميا 

تبياف أىمية استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي كما تخمفو مف آثار إيجابية كسمبية عمى  

 .الطالب الجامعي

 :أهداف الدراسة   -3

. التعرؼ عمى كيفية تأثير مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى االتصاؿ االجتماعي كاألسرم 

 .التعرؼ عمى الدكافع كاالستخدامات المحققة لمكاقع التكاصؿ االجتماعي لمطالب الجامعي 
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 .التعرؼ عمى مشاكؿ استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي كتأثيرىا عمى الطالب الجامعي 

الكصكؿ إلى النتائج كالتكصيات حكؿ ثقافة استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي لدل  

 .الطالب الجامعي

 :اإلشكالية   -4

في ظؿ التطكر التكنكلكجي كالعممي لكسائؿ االتصاؿ الحديثة،التي تسمح باالتصاؿ صكرة 

بيف بأحدث التقنيات،كظيكر مكاقع التكاصؿ االجتماعي التي غيرت مف نمط التفاعالت كصكتا

االجتماعية التي سمحت بظيكر مجتمعات افتراضية كنسؽ جديد،كفتح المجاؿ أماـ العالقات 

 .االجتماعية االفتراضية مع أفراد التربطيـ بالضركرة نفس الخصائص كالمميزات كالمميزات

ىذه العمميات االتصالية بيف أفراد المجتمع تحدث تغيرات كتأثيرات عمى الفرد كالجماعة،مف 

،يتكمـ في بعض األحياف الشخص باسمو خالؿ تغير نمط العالقات االجتماعية كالركابط األسرية

الحقيقي كحتى صكرتو التي تككف عمى الئحة اإلعالنات كفي حاالت أخرل يعتمد اسما حركيا أك 

 مف خالؿ تفاعؿ افتراضي أكصكرة أك حتى لحيكاف أك شيء،......رمزا كبديؿ كاسـ أحد المشاىير

 فضاء إلىعف طريؽ اتصاؿ افتراضي،كيرجع الفضؿ الى تكسع دكر األنترنت مف فضاء معمكماتي 

 .اتصاؿ كتكاصؿ

 مع أشخاص في العمـك قد يككف مف محيطو الشخصي أك العممي  الطالب الجامعييتفاعؿ

مع طمبة جامعييف أك مع طمبة كباحثيف أجانب في ما أك حتى تجمعيـ دائرة اىتماـ كما قد يتفاعؿ 

خضاعيا، تعمؿ عمى أىداؼ بحثيةيتعمؽ بمجاؿ البحث العممي مف خالؿ تككيف مجمكعات  كا 

 الجامعية أك اإلدارةلشركط االنضماـ كشركط الخركج منيا،كاستخداميا ككسيمة اتصاؿ بينو كبيف 
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جاؿ ـمع أساتذتو لمعرفة كؿ ماىك جديد بالجامعة كالكمية،أك مف خالؿ تصفح صفحات أخرل في اؿ

تتعدد استخداماتو لمكاقع  الخ،......الرياضي  العممي أك االجتماعي أك الثقافي أكأكالسياسي 

 .التكاصؿ االجتماعي حسب رغبة كميكؿ كثقافة االستخداـ لكؿ طالب جامعي كنظرتو ليذه الكسيمة

كما أف ىذه المكاقع ليا خاصية التفاعؿ مع المنشكرات كالتعبير عنيا بمجمكعة مف الرمكز 

كالعالمات ، كؿ حسب مايراه اتجاه ىذه المنشكرات ،كاإلعجاب كالتعميؽ كالمشاركة أك التعبير عف 

 .الحالة أك المزاج بصكرة أكفيديك أك كتابة

كفي دراستنا ركزنا عمى الطمبة باعتبار أنيـ مكاكبيف لمتكنكلكجيا الجديدة مف خالؿ التعرؼ 

كذلؾ عمى عينة بجامعة محمد "الفايسبكؾ"عمى ثقافة استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي كبالتحديد

البشير اإلبراىيمي، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية،حيث تمحكرت إشكالية بحثنا حكؿ ما كاقع 

 ثقافة استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي؟

 :كيندرج تحت ىذا اإلشكاؿ األسئمة الفرعية اآلتية

 ؟ىؿ يؤثر استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تغير بنية العالقات األسرية (1س

ما ىي مظاىر استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في الحياة اليكمية؟  (2س

ما ىي مشاكؿ استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي لدل الطالب الجامعي؟  (3س

: الفرضية العامة   -5

تختمؼ ثقافة استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي حسب ما يحققو الطالب الجامعي مف اشباعات 

 .كرغبات
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: الفرضيات الفرعية   -6

تساىـ استخدامات مكاقع التكاصؿ االجتماعي الفيس بكؾ في تحكؿ في اىتمامات العالقات  (1

. األسرية الحقيقية إلى عالقات افتراضية

تساىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي الفيس بكؾ في استخدامات الطالب الجامعي ليا في الحياة  (2

. اليكمية

 المغكية كتأثر عمى بكؾ في ظيكر بعض المشاكؿايستساىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي الؼ (3

 . الجامعي لدل الطالبشخصية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االطار المنهجي للدراسة: ..........................................................الفصل األول
 

10 
 

 :تحديد المفاهيم   -7

 " la culture": مفهوم الثقافة -1

 الكحدة الكاممة لمسمكؾ المتعمـ الذم ينتقؿ مف جيؿ إلى الذم يميو، سمككيات يتكقع :لغة

حيث تنتقؿ الرمكز مف جيؿ كاحد إلى الجيؿ  (أك العرؼ)حدكثيا في المجتمع، نمط مف التقميد 

( 1).التالي مف خالؿ التعميـ االجتماعي

( 2).العمـك كالمعارؼ كالفنكف التي يطمب الحذؽ فييا:الثقافة

: اصطالحا

مجمكعة مف المنظكمات الرمزية التي تحتؿ المرتبة "راكس الثقافة بكصفيا تيعرؼ ليفي ش (1

األكلى فييا المغة كقكاعد الزكاج كالعالقات االقتصادية كالفف كالديف كالعمـ، كىذه المنظكمات كميا 

تيدؼ إلى التعبير عف بعض أكجو الكاقع المادم كالكاقع االجتماعي ككذلؾ العالقات التي يقيميا 

ىذاف النمطاف مع بعضيما البعض كتمؾ التي تقـك بيف المنظكمات الرمزية نفسيا مع بعضيا 

 (3).البعض

تمؾ الكحدة  "......... 1881 تايمكر في بداية كتابة الثقافة البدائية بكرنيت عرفيا ادكارد (2

الكمية التي تشمؿ المعرفة كاإليماف كالفف كاألخالؽ كالقانكف كالعادات باإلضافة إلى قدرات كعادات 

 أضاؼ تايمكر أف الثقافة 1881ركبكلكجيا ث بكصفو عضك في المجتمع األفاإلنسافأخرل يكتسبيا 

                                                           
، 1999، دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الرياض، 1مصمح الصالح، الشامؿ قامكس مصطمحات العمـك االجتماعية، ط- (1)

. 137ص
. 98،ص2004،مكتبة الشركؽ الدكلية،4إبراىيـ أنيس كآخركف،المعجـ الكسيط،ط-(2)
فريدة صغيرعباس،رضكاف رباح،صراع القيـ بيف الثقافة المحمية كالثقافة االفتراضية في ظؿ الفضاء السيبراني،مجمة - (3)

. 1424،ص11البدر،العدد
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 العاقؿ تراكميا مف اإلنساف، فيي تعبر عما اكتسبو اإلنسافبيذا المفيـك ىي شيء ال يمتمكو 

أساليب سمكؾ مادية كمعنكية متطكرة باستمرار كيستخدميا في اتصالو بالكاقع االجتماعي الذم 

 .يعيش فيو

الحرؼ المكركثة كالسمع كالعمميات الفنية كاألفكار : الثقافة بأنيا (ماليتك فسكي)كما عرؼ  (3

كالعادات كالقيـ كالبناء االجتماعي، كالمكاثيؽ التي تتعاىد الجماعات المختمفة كاألفكار كاألعراؼ 

 ىي باختصار كؿ ما يتعمؽ بعممية تنظيـ بيف البشر في أكفيي كؿ ما نعيشو ككؿ ما نالحظو، 

 (1).جماعة، كعمى ىذا فإف الثقافة تعني كؿ ما ينتجو المجتمع مف نتاج مادم أك معنكم

: إجرائيا

الثقافة ىي مجمكعة مف العادات كالتقاليد كالقيـ كاألفكار التي يشترؾ فييا مجتمع معيف لو نفس 

 . الخصائص كالمميزات

: مواقع التواصل االجتماعيمفهوم  - 2

تتيح لممستخدميف إنشاء  (Socail Networking Service)ىي خدمة تكاصؿ اجتماعي 

 (2).ممفات شخصية ليـ كتنظيميا،كما تسمح ليـ بالتكاصؿ مع اآلخريف

 : اصطالحا

يعرؼ الديممي مكاقع التكاصؿ االجتماعي باعتبارىا شبكات تفاعمية تتيح التكاصؿ 

لمستخدمييا في أم كقت يشاؤكف، كفي أم مكاف في العالـ، حيث ظيرت عمى شبكة األنترنت منذ 
                                                           

بف زايد إيماف،سي مكسى عبد اهلل،تأثير مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى اليكية الثقافية دراسة في االستعماالت كاالشباعات لطمبة - (1)
. .271،ص2،2018،العدد7،المجمد (الفايسبكؾ نمكذجا)طاىرم محمد بشار

كمير الحمك كآخركف،مكاقع التكاصؿ االجتماعي كأثرىا عمى الحالة النفسية لمطالب الجامعي،دراسة مقارنة متعددة الدكؿ،المجمة الدكلية - (2)
 .237،ص2،2018لمدراسات التربكية كالنفسية،العدد
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 تكطيد إمكانياتسنكات كتمكنيـ أيضا مف التكاصؿ المرئي كالصكتي، كتبادؿ الصكر كاآلراء مع 

 .العالقات االجتماعية بينيـ

يرل المقدادم مفيـك التكاصؿ االجتماعي باعتبارىا شكؿ مبسط مف أشكاؿ التكاصؿ 

عف طريؽ  (إلخ....أقارب، أصدقاء، زمالء) ألنيا تسمح بالتكاصؿ مع عدد مف الناس اإلنساني

مكاقع كخدمات الكتركنية تكفر شركة تكصيؿ المعمكمات عمى نطاؽ كاسع، فيي مكاقع ال تعطيؾ 

معمكمات فقط بؿ تتزامف كتتفاعؿ أثناء إمدادؾ بتمؾ المعمكمات، كبذلؾ تككف أسمكب لتبادؿ 

 (1 ).المعمكمات بشكؿ فكرم عف طريؽ شبكة األنترنت

عبارة تستخدـ لكصؼ أم مكقع عمى : " الشبكات االجتماعية بأنيا كيكيبيدياتعرؼ مكسكعة

الشبكة العنكبكتية كيتيح إمكانية تككيف عالقات شخصية مع المستخدميف اآلخريف الذيف يقكمكف 

بالدخكؿ عمى تمؾ الصفحة الشخصية مكاقع الشيكات االجتماعية يمكف أف تستخدـ لكصؼ المكاقع 

ذات الطابع االجتماعي مجمكعات النقاش الحي، غرؼ الدردشة، كغيرىا مف المكاقع االجتماعية 

( 2)".الحية

: إجرائيا

ىي عبارة عف مكاقع افتراضية لمتكاصؿ كالتفاعؿ بيف أفراد المجتمع ،حيث تسمح ألم فرد التسجيؿ 

نشاء حساب لو،كاستخدامو مف خالؿ رقـ سرم يضمف سريتو  .بيا كا 

 

                                                           
، المركز الديمغرافي العربي 1أحمد قاسمي، سميـ حداد، تأثير مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى األمف المجتمعي لمدكؿ الخميجية، ط -(1)

 .13، ص 2019برليف،ألمانيا،لمدراسات اإلستراتيجية كالسياسية كاالقتصادية،
 معالجة سيككلكجية حكؿ استخدامات مكاقع التكاصؿ االجتماعي في مجاؿ التعميـ الجامعي الفايسبككأنمكذجا، المجمة ر،عيشككنزة - (2)

  .126، ص2019، 5العربية لإلعالـ كثقافة الطفؿ، العدد
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 : مفهوم الطالب الجامعي -2

طالب مطالبة أم سأؿ بإلحاح لما يعتبره صقالو كجمع طالب طالبكف كطمبة كطالب م طالب :لغة

 (1 ).بمعنى تمميذ يطمب العمـ في مراحؿ التعميـ كطمب الجد بمعنى يسعى لمحصكؿ عميو

ا عمى التمميذ في مرحمة التعميـ الثانكية كالعالية كالطالب أم ؼطمؽ عرم الذم يطمب العمـ ك:الطالب

 (2 ).كثير الطمب

: اصطالحا

 سنة 30 سنة ك18 الشباب كالتي تتراكح أعمارىـ بيففئتتحمؿ معظـ الدراسات بأنيـ 

ىك الشخص الذم سمحت لو الكفاءة العممية باالنتقاؿ مف  مرحمة الثانكية مف إلى : كالطالب

 (3 ).المرحمة الجامعية ليتابع دراستو في تخصص عممي

 مخاطبتو إلى ككاضع المناىج األستاذىك المتمقي أك المرسؿ الذم يسعى كؿ مف : الطالب

كالتأثير فيو باتجاه معيف، كفي زمف محدد كبكيفية مرسكمة بغية تحقيؽ أىداؼ مقصكدة كيتاح 

( 4 ).دراستو في تخصص مف التخصصات

الطالب ىك الباحث في الجامعة،يدرس تخصص معيف،خالؿ سنكات مف خالؿ :اجرائيا

 .  مجمكعة مف المقاييس مف طرؼ األساتذة

 
                                                           

 .1407، ص 2008، دار عالـ الكتب القاىرة ،1، ط1أحمد مختار محمد، معجـ المغة العربية المعاصرة، المجمد -(1)
 .98، ص 2004، مجمع المغة العربية، مصر، 4 شكقي ضيؼ المعجـ الكسيط، ط -(2)
مخنفر حفيظة، خطاب الحياة اليكمية لدل الطالب، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير عمـ االجتماع تخصص عمـ االجتماع التربية، -(3)

 .86، ص 2012/2013كمية العمـك االجتماعية كاالنسانية، قسـ عمـ االجتماع كالديمغرافيا، سطيؼ،الجزائر، 
 أحمد فمكح الكاقع الدراسي لمطالب الجامعي معيد العمـك االجتماعية كاإلنسانية المركز الجامعي أحمد زبانة غميزاف الجزائر، ص -(4)

82.ARABJ ou rmal of psyelology/ ssue 59 ummer 2018 
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 :الدراسات السابقة  -8

 :الدراسات المحمية

االشباعات المحققة مف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل "تحت عنكاف:الدراسة األكلى(أ

 (1)".الطالب الجامعي

:  طالب مكزعتيف كالتالي313قاـ بيذه الدراسة عيشة عمة ، أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا 

، 6 طالبة جامعة عمار ثميجي باألغكاط، مجمة الكقاية كاألرغنكميا، العدد 146 طالب ك167

2016 .

:  حكؿاإلشكاليةكقد تمحكرت 

ما طبيعة ىذه االستخدامات كاالشباعات المحققة منيا كدكافعيا الستخداميا؟ 

: كيندرج تحت ىذا السؤاؿ التساؤالت الفرعية التالية

ما ىي اتجاىات الطمبة الجامعييف نحك استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي؟  

ما درجة استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل الطالب الجامعي؟  

ما ىي االشباعات المحققة لدل الطمبة الجامعييف مف خالؿ استخداـ شبكات التكاصؿ  

االجتماعي؟ 

لالشباعات المحققة  (a= 0,05) عند مستكل الداللة إحصائيةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  

مف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل الطالب الجامعي حسب النكع؟ 
                                                           

الكرد،االشباعات المحققة مف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل الطالب الجامعي،مجمة الكقاية   عيشة عمة،نكرم-(1)
 .6،2016كاالرغنكميا،العدد
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لالشباعات المحققة  (a= 0,05) عند مستكل الداللة إحصائيةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  

مف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل الطالب الجامعي حسب المستكل التعميمي؟ 

: فرضيات الدراسة

. نتكقع أف تككف اتجاىات الطمبة نحك استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي إيجابية 

. نتكقع أف تككف درجة استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي متفاكتة 

لالشباعات المحققة مف  (a= 0,05) عند مستكل الداللة إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  

. استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي حسب النكع

لالشباعات المحققة مف  (a= 0,05) عند مستكل الداللة إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  

. استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي حسب المستكل التعميمي

أما فيما يخص المنيج فقد اعتمدت عمى المنيج الكصفي لمالءمتو الدراسة قصد تدليؿ 

.  التي تـ طرحيا، كقد تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشكائيةاإلشكاليةكدراسة 

: كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا

الفرضية األكلى تحققت باإلثبات، أم أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي تمبي احتياجات الطمبة  

بشكؿ كبير فظاىرة تنكع المعمكمات كالبرامج عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي تضع الطمبة أماـ 

سبؿ االنتقاء المبني أساسا عمى عامؿ الجكدة المطركح شدة لالطالع عمى مستجدات المجتمع 

. كاخباره ككمصدر لممعمكمات كنمكذجا لالنفتاح كالحرية
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الفرضية الثانية تحققت باإلثبات، أم تكمف أىمية استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي  

بالنسبة لمطمبة الجامعييف كمدل تحقيقيا لدكافعيـ كاشباع حاجاتيـ النفسية كالتعميمية كاالجتماعية 

. كالترفييية كالرياضية

الفرضية الثالثة فتحققت باإلثبات، أم أف اشباعات التفاعؿ االجتماعي متسقة مع  

 .االشباعات العممية كمع اشباعات التسمية كمع اشباعات المشاركة بالرأم

 :التعقيب عمى الدراسة

االشباعات المحققة مف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل عنكاف الدراسة عف  

، استعممت الدراسة  نظرية االستخدامات كاالشباعات كدكافع االستخداـ كخطكة الطالب الجامعي

ثانية كخركج عف التأثيرات التي اتسمت بيا أغمب الدراسات،كما استخدمت الطالبة الداللة 

اإلحصائية لكشؼ العالقة بيف متغيرات  كؿ فرضية  مف الفرضيات،كىذا ما يضفي عمى الدراسة 

 .الجانب االمبريقي 

كما تعتبر ىذه الدراسة تتشابو كثيرا مع دراسنا عف مكاقع التكاصؿ االجتماعي، فيماىك كاقع ثقافة 

 .لدل طمبة الجامعة" الفيسبكؾ"استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي 

استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية كتأثيره في العالقات "تحت عنكاف:الثانيةالدراسة(ب

 (1)"االجتماعية

                                                           
،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـك استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية كتأثيره في العالقات االجتماعية مريـ نريماف نكرمار،-(1)

 .2011/2012اإلعالـ كاالتصاؿ،تخصص اإلعالـ كتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة،جامعة الحاج لخضر،باتنة،الجزائر،
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قاـ بيذه الدراسة الطالبة مريـ نريماف نكمار ، دراسة لعينة مف مستخدمي مكقع الفايسبكؾ في 

الجزائر، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ تخصص اإلعالـ 

. 2012كتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة جامعة الحاج لخضر باتنة، 

:  حكؿاإلشكاليةكقد تمحكرت 

 .ما أثر استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية عمى العالقات االجتماعية

: كيندرج تحت ىذا السؤاؿ التساؤالت الفرعية التالية

ما ىي عادات كأنماط استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي لدل الجزائرييف؟  

ما ىي الدكافع كالحاجات التي تكمف كراء استخداـ الجزائرييف لمكقع الفايسبكؾ؟  

: الفرضيات

تختمؼ طرؽ استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي فايسبكؾ لدل الجزائرييف : الفرضية األكلى 

. مف مستخدـ إلى آخر تبعا لمتغير الجنس كالسف

يمجأ مستخدمي مكقع الفايسبكؾ في الجزائر إليو بسبب فراغ اجتماعي : الفرضية الثانية 

. كعاطفي

استخداـ الفايسبكؾ يؤدم إلى االنسحاب الممحكظ لمفرد مف النشاطات : الفرضية الثالثة 

 .االجتماعية كيقمؿ مف اتصاؿ الشخصي بعائمتو كأصدقائو

أما فيما يخص المنيج فقد اعتمدت الباحثة غمى منيج المسح الكصفي باإلضافة إلى ذلؾ 

استعانت الباحثة باستمارة استبياف كأداة مف أدكات جمع البيانات كالتي كزعت عمى عينة مف 
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 كقد تـ اختيارىـ بطريقة قصدية كقد تكصمت الدراسة إلى ،مستخدمي مكقع الفايسبكؾ في الجزائر

: مجمكعة مف النتائج أىميا

تبيف أغمب أفراد العينة يستخدمكف مكقع الفايسبكؾ مف ثالث سنكات كيقضكف أكثر مف  

. ثالث ساعات في استخدامو

. مف المنزؿ" الفايسبكؾ"يدخؿ أغمب أفراد العينة لػ  

. بدافع التكاصؿ مع األىؿ كاألصدقاء" الفايسبكؾ"يستخدـ أفراد العينة  

. يتصدر قائمة االشباعات التي يحققيا مكقع الفايسبكؾ ألفراد العينة ربط عالقات صداقة 

باختزاؿ الكقت مف خالؿ التحدث أكثر مف االتصاؿ " الفايسبكؾ"يسمح االتصاؿ عف طريؽ  

 .الشخصي

 :التعقيب عمى الدراسة

استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية كتأثيره "دراسة الطالبة مريـ نريماف نكمار بعنكاف ركزت 

 عمى متغيرات الجنس كالسف ،ككظفت الجانب النفسي في دراستيا كالفراغ في العالقات االجتماعية

العاطفي في دكافع استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،كأىممت الجانب المادم لمطالب في اقتناء 

 .الكسيمة كامكانية االشتراؾ باألنترنت

كما ساىمت الدراسة في التطرؽ إلى جانب ميـ لمحاكر دراستنا حكؿ تأثير مكاقع التكاصؿ 

 .عمى البنية االجتماعية السيما االسرة
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 : العربيةالدراسات

استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي كسط طالب كمية التربية "تحت عنكاف: الدراسة األكلى(أ

 .(1)"بجامعة الغاشر في ضكء بعض المتغيرات الديمكغرافية

قاـ بيذه الدراسة الطالبة آمنة يس مكسى ، لعينة مف طمبة األقساـ العممية كاالنسانية مككنة 

 طالب كطالبة، جامعة الغاشر، السكداف، المجمة العربية لمعمـك كنشر األبحاث، العدد 300مف 

. 2019العاشر، 

: كقد تمحكرت االشكالية حكؿ

ىؿ ىناؾ تبايف في نسبة استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لطالب كمية التربية بجامعة 

 .الغاشر؟

: كيندرج تحت ىذا السؤاؿ التساؤالت التالية

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل طالب  

؟ (ذكر، أنثى)جامعة الغاشر تعزم لمتغير النكع 

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل طالب  

كالعمر؟  (عممي، انساني)جامعة الغاشر تعزم لمتغير التخصص 

 

 

                                                           
استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي كسط طالب كمية التربية بجامعة الغاشر في ضكء بعض المتغيرات  آمنة يس مكسى،-(1)

 .10،2019،مجمة العمـك التربكية كالنفسية،العددالديمكغرافية
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: الفرضيات

ال يكجد تبايف في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل طالب كمية التربية بجامعة  

. الغاشر

ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي تبعا لمتغير  

. لطالب جامعة الغاشر (ذكر، أنثى)

ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل طالب  

جامعة الغاشر تعزم لمتغير العمر؟ 

ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي تبعا لمتغير  

. لطالب جامعة الغاشر (عممي، انساني)التخصص 

أما فيما يخص المنيج فقد اعتمدت عمى المنيج الكصفي، يتككف مجتمع الدراسة مف جميع 

جامعة الغاشر الكاقعة شماؿ دارفكر، أجريت الدراسة  (القسـ العممي اإلنساني)طالب كمية التربية 

 طالب كطالبة بجامعة الغاشر، تـ اختيار عينة البحث بالطريقة 300عمى عينة مككنة مف 

. العشكائية

: كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا

الفرضية األكلى لـ تتحقؽ، أم أف ىناؾ اختالؼ بنسب متفاكتة في استخداـ مكاقع  

التكاصؿ االجتماعي حسب الظركؼ االقتصادية لمطالب في درافكر، ككؿ طالب يستخدـ المكقع 

. حسر احتياجاتو
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الفرضية الثانية تحققت باإلثبات، أم أف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ال تتعمؽ  

بالجنس فقد يككف لكؿ فرد سكاء كاف ذكرا أك أنثى يقـك باستخدامو لمتعارؼ كالدردشة كتبادل 

األفكار كالمعارؼ كالمعمكمات في أم مجاؿ مف مجاالت الحياة، مما يضمف ليـ االتصاؿ بالعالـ 

الخارجي كمعرفة ما ىك جديد كما يدكر حكليـ كقد يككف لغايات عممية أكاديمية كىذا ال يقتصر 

 .عمى الطالب الذككر فقط حيث تتساكل اإلناث في االستخداـ

-17)الفرضية الثالثة لـ تتحقؽ، ألنو تكجد فركؽ في المراحؿ العمرية لصالح الفئة العمرية  

، ألف ىذه الفئة أكثر استخداما ليا اللتحاقيـ بمرحمة دراسية جديدة، حيث تستخدميا بغرض (18

التركيح كالتخفيؼ كتمضية الكقت في التكاصؿ مع األصدقاء الجدد، كبما أف دخكؿ الجامعة يعد 

مرحمة جديدة عمى الطالب كاألسرة فتعمؿ مف أجؿ إعداد الطالب بالمساىمة لمقابمة ىذه المرحمة 

 .لذلؾ يمتمؾ الكثير مف الطالب ىكاتؼ ذكية

 في استخداـ إحصائيةالفرضية الرابعة تحقؽ باإلثبات، أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  

نسانيشبكات التكاصؿ االجتماعي كفؽ متغير التخصص عممي  ، يرجع إلى أف الطالب بمختمؼ كا 

تخصصاتيـ يستفيدكف مف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي مما يؤكد ذلؾ أف التكاصؿ االجتماعي ىك 

نقؿ األفكار كالتجارب كتبادؿ الخبرات كالمعارؼ بيف الذكات كاألفراد كالجماعات بتفاعؿ إيجابي 

.  فالجميع يحتاجيااإلنسانيةبكاسطة رسائؿ تتـ بيف مرسؿ كمتمقي كىك جكىر العالقات 

جاءت ىذه الدراسة لمطالبة أمنة يس حكؿ استخداـ شبكات التكاصؿ :التعقيب عمى الدراسة

االجتماعي كسط طالب كمية التربية كركزت الدراسة عمى متغيرات بالجانب الشخصي لمطالب 

ككانت عمى عينة كبيرة مف الطمبة كأىممت المتغيرات . الجامعي مايضفي عمييا طابع التحكـ أكثر
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كما أنيا تتفؽ مع دراستنا مع .الخارجية لمطالب الجامعي التي التقؿ أىمية عف ىذه المتغيرات

 .متغير استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي،كاستخداـ المنيج الكصفي

درست فييا متغيرات  الجنس كالسف كالتخصص،كلـ تدرس متغيرات أخرل كالحالة 

السكسيكاقتصادية لمطالب الجامعي ككانت الدراسة حكؿ االستخدامات كاالستعماالت فقط ليذه 

 .الكسيمة دكف ذكر تأثيراتيا،كىذا مانسعى لدراستو في بنية العالقات االجتماعية في دراستنا

استخداـ شبكة األنترنت في التحصيؿ الدراسي لدل طالب جامعة "تحت عنكاف:الدراسة الثانية(ب

 .(1)"نايؼ العربية لمعمـك األمنية

قاـ بيذه الدراسة كليد بف محمد العكض ، رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى 

. 2005درجة الماجستير في العمكـ االجتماعية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية 

:  حكؿاإلشكاليةكقد تمحكرت 

ما دكر استخداـ شبكة األنترنت في التحصيؿ الدراسي لدل طالب جامعة نايؼ العربية لمعمـك 

األمنية؟ 

: كيندرج تحت ىذا السؤاؿ التساؤالت الفرعية التالية

ما مدل استفادة طالب جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية مف االنترنت في التحصيؿ  

الدراسي لدييـ؟ 

                                                           
،مذكرة تخرج لنيؿ شيادة شبكة األنترنت في التحصيؿ الدراسي لدل طالب جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية كليد بف محمد العكض،-(1)

 .2005الماجستير في العمـك االجتماعية ،جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية،الرياض، السعكدية،
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ما السبؿ التي تمكف طالب جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية مف األنترنت في التحصيؿ  

  .الدراسي؟

ما المعكقات التي تحكؿ دكف استفادة طالب جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية مف  

  .األنترنت في التحصيؿ الدراسي؟

ما أىـ المقترحات التي يقدميا طالب جامعة نايؼ العربية لالستفادة مف األنترنت في  

  .التحصيؿ الدراسي؟

ما مدل الفركؽ في استفادة طالب جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية مف األنترنت في  

التي  [العمر، التخصص، السنة الدراسية، الدرجة العممية]التحصيؿ الدراسي كفؽ المتغيرات التالية 

يسعى الطالب الحصكؿ عمييا مستكل الخبرة عدد مرات استخداـ شبكة األنترنت عدد ساعات 

االستخداـ مكاف االستخداـ؟ 

أما فيما يخص المنيج فقد اعتمد الطالب عمى المنيج الكصفي المسحي، باإلضافة إلى ذلؾ 

 380استعاف الباحث أداة استمارة االستبياف عمى عينة مف الطمبة الجامعييف حيث بمغ عددىـ 

طالبا، كاختار أسمكب المسح الشامؿ بجميع طالب الماجستير كالدكتكراه بكمية الدراسات العميا 

. بجامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية

: كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا

 معظـ أفراد عينة الدراسة يركف بأف االستفادة مف االنترنت بصكرة أكبر تتمثؿ في إف 

. متابعة التطكرات الحديثة في مجاؿ البحكث كالدراسات

. التصفح كزيادة المكاقع لمبحث عف المعمكمات 
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اف تطبيقات استخداـ األنترنت في التحصيؿ الدراسي ما زالت ضعيفة فيي تستخدـ فقط في  

. البحث األكاديمي كاالتصاؿ لتقريب المسافات

المعكقات التي تحكؿ دكف استفادة عينة الدراسة مف األنترنت في التحصيؿ الدراسي تكمف  

. في عدـ المعرفة بقكاعد البحث كعدـ تكفير كسائؿ التدريب الخاصة باستخداـ شبكة األنترنت

. عدـ كضع قكائـ مخصصة لمقكائـ البحثية الميمة في كؿ تخصص 

. عدـ كجكد الكعي لدل الطالب بأىمية األنترنت في التحصيؿ الدراسي 

 أفضؿ لدعـ تدريب إمكانياتتمثمت أىـ المقترحات مف كجية نظر عينة الدراسة تكفير  

. الطالب عمى استخداـ شبكة األنترنت

. كضع مناىج التعميـ عمى شبكة األنترنت 

: التعقيب عمى الدراسة

استخداـ شبكة األنترنت في التحصيؿ الدراسي "كليد بف محمد العكض بعنكاف جاء الدراسة 

 دكر استخداـ شبكة األنترنت في  ،كتمحكرتلدل طالب جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية

لتحقيؽ السبؿ ، كستفادةاالمدل ، كجاءت مممة مف خالؿ البحث في طالباؿالتحصيؿ الدراسي لدل 

طالب استعمؿ 380،كما العينة طالباؿالمعكقات التي تحكؿ دكف استفادة ذلؾ كالكقكؼ عمى أىـ 

 .فييا اسمكب المسح الشامؿ ،كىي دراسة تمثيمية  

لقد ركزت الدراسة عمى التحصيؿ التكنكلكجي فقط ،في حيف اف ىناؾ طرؽ تقميدية التقؿ 

 .أىمية  في التحصيؿ كالكتب كالمكتبات كالممتقيات كالندكات كالمحاضرات
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كجاءت الدراسة عف الطمبة الجامعيف كمدل تأثير الكسيمة  االتصالية الحديثة التكنكلكجية 

 .التي ىي االنترنت في التحصيؿ الدراسي

 :المقاربة النظرية- 9

 عمى يد جكرج ىربرت ميد 20 ظيرت النظرية في الثالثيف مف القرف :التفاعمية الرمزية - أ

 .الذم تأثر بأفكار كليـ كنيت

يتفؽ عمماء االجتماع كعمماء النفس االجتماعي عمى االتصاؿ لـ يكف ممكنا دكف اتفاؽ عمى 

معاف مكحدة لمرمكز المكجكدة بالبيئة، فيترتب عمى ىذا االتفاؽ تشابو االستجابات بيف الناس فيزداد 

، إال أف التقكيـ يعتمد الرمكز كمعانيياالتصالية المرتبطة بإدراؾ ىذه  االتفاعؿ بينيـ بازدياد خبرتيما

عمى المغة كاالتصاؿ الذم يحدث بينيما كحسب ىربرتبمكمر تعتمد التعاقدية الرمزية عمى المبادئ 

 (1):اآلتية

. أف األفراد في سمككيـ تجاه األشياء يككف بالمعنى الذم تحممو ىذه األشياء ليـ 

. إف معنى ىذه األشياء يتأتى أك ينبثؽ عف التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف 

إف ىذه المعاني يتـ تناكليا ككذا تعديميا في سياؽ سيركرة تأكيمية يكظفيا الفرد في التعامؿ  

. مع األشياء التي يالقييا

، إف التفاعالت الرمزية تظيراف مصدر المعنى ال يككف في التككيف الجكىرم في حد ذاتو  

كليس في العناصر النفسية التي يحمميا الفرد، كلكف ينمك مف خالؿ تعامؿ أفراد المجتمع مع الفرد 

                                                           
 2016/2017.جامعة الشاذلي بف جديد،الطارؼ،الجزائرسميرةحربي،مطبكعةبيداغكجية لمتأىيؿ الجامعي مياديف عمـ االجتماع،-(1)

. 84ص
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تجاه الشيء، فيي أم التفاعالت الرمزية تنظر إلى المعنى كمنتكج اجتماعي يتأسس مف خالؿ 

 (1).نشاط األفراد كىـ يتفاعمكف

التفاعؿ الشخصي مع اآلخريف أك انقطاع التفاعؿ يعتمد عمى الصكرة الرمزية التي تركيا  

.  فإف كانت إيجابية يستمر التفاعؿ أما إف كاف العكس فالتفاعؿ ينقطع كيتكقؼ،اآلخركف اتجاىو

ككذلؾ مف الجيكد التي ترل أف االتصاؿ سمكؾ رمزم ناتج عف المشاركة في المعاني كالقيـ 

كقد قدمكا ثالثة فركض أساسية عمى االتصاؿ كالتفاعؿ الرمزم، " فكلس كديني الكسندر"نجد ، 

: كىي

دراكيـ لمبيئة تعتمد عمى االتصاؿ   .تفسيرات الناس كا 

يتأثر االتصاؿ كيؤثر في تحديد الذات كالدكر كالمركز، فاستخدامنا لالتصاؿ في مكاقؼ  

كىذا ما يشير إلى التعمـ الثقافي كالتكقع بسمكؾ ،مختمفة ليا عالقة بإدراكنا ألنفسنا كاآلخريف

 .اآلخريف

يشمؿ االتصاؿ عمميات تفاعؿ معقدة، فيك يشمؿ الفعؿ كاالعتماد المتبادؿ كالتأثير المتبادؿ  

 (2). باإلضافة إلى العكامؿ المرتبطة بالمكاقؼ،العالقات

يرجع أصحاب ىذه النظرية جذكر النظرية التفاعمية الرمزية إلى أفكار عالـ االجتماع 

،الذم أكد عمى أف فيـ العالـ االجتماعي يككف مف خالؿ Maxe weberاأللماني ماكس فيبر 

اتجاىات األفراد الذيف نتفاعؿ معيـ، كأف فيـ الظكاىر االجتماعية يككف مف خالؿ تحميؿ الفعؿ 

                                                           
 .87صالمرجع نفسو،سميرةحربي،-(1)
 
. 89-88 ص،صنفسومرجع اؿسميرة حربي،-(2)



 االطار المنهجي للدراسة: ..........................................................الفصل األول
 

27 
 

االجتماعي في المجتمع، ثـ تكلى تطكيرىا الكثير مف عمماء النفس االجتماعي مف أمثاؿ جكرج 

. ىربرت ميد

الشيء الذم يشير إلى شيء آخر كعبر عنو بالمعنى، : "كيشير مصطمح الرمز إلى

". كالعالقات كاإلشارات كالقكانيف المشتركة، كالمغة المكتكبة

ذلؾ التفاعؿ الذم يأخذ مكانة بيف الناس مف خالؿ الرمكز " أما التفاعؿ الرمزم فيشير إلى 

ا لكجو، لكنو يمكف حدكثو بأشكاؿ قكمعظـ ىذا التفاعؿ يحدث عمى أساس االتصاؿ القائـ كج

أخرل، كاالتصاؿ الرمزم الذم يحدث بينؾ كبيف المؤلؼ عندما تقرأ جممة لو، كيحدث أيضا عندما 

شارة عدـ التجاكز  (1)".تطيع أك تخالؼ اإلشارة الضكئية كا 

: افتراضات التفاعمية الرمزية

مجمكعة مف االفتراضات كإطار نظرم لتحميمو التفاعمي HarbertBlumerطرح ىاربرتبمكمر

: الرمزم لمظكاىر االجتماعية، يمكف صياغتيا في النقاط التالية

مييؤكف لمتفاعؿ عمى أساس معاني لممكضكعات التي - فرادل كجماعات-الناس  -

ف السمكؾ يرتكز عمى المعاني االجتماعية المرتبطة بمكضكع معيف، كىذه  يتضمنيا عالميـ، كا 

:  المكضكعات عمى ثالثة أنكاع

. (مثؿ األشجار)المكضكعات الطبيعية  

 .(مثؿ األدكار)المكضكعات االجتماعية  

 .(مثؿ المبادئ األخالقية كاإليديكلكجيات كاألفكار)المكضكعات المجردة  
                                                           

. 247، ص2010، شركة دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 1عامر مصباح، عمـ االجتماع الركاد كالنظريات، ط-(1)
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تمثيؿ الترابطات العممية التي يشكؿ فييا الناس اإلشارات فيما بينيـ كيؤكؿ كؿ منيـ  .1

. إشارات اآلخريف، أساس التفاعؿ االجتماعي الرمزم

إف األفعاؿ االجتماعية تتشكؿ خالؿ العممية التي يالحظ فييا الفاعمكف المكاقؼ التي  .2

 كيقكمكف بتأكيميا، كعميو فإف الكائف البشرم ىك ذلؾ العضك في الجماعة الفعاؿ بنفسو ،تكاجييـ

كالذم يشارؾ في شغؿ الدكر االجتماعي، كفي نفس الكقت ىك الفرد الذم يتفاعؿ مع نفسو في 

. العممية التأكيمية

إف األفعاؿ المتداخمة كالمعقدة الترابط تككف التنظيمات كالنظـ كتقسيـ العمؿ، كأف شبكة  .3

. االعتماد المتبادؿ ىي عممية ديناميكية كليست أمكرا ثابتة

إف البشر يتصرفكف حياؿ األشياء عمى أساس ما تعنيو تمؾ األشياء ليـ مف الناحية  .4

 (1 ).الرمزية

. ىذه المعاني الرمزية ىي نتاج لمتفاعؿ االجتماعي في المجتمع اإلنساني

يتـ تحكير المعاني الرمزية كتعديميا كتداكليا بعد ذلؾ عبر عممية تأكيؿ يستخدميا كؿ فرد  .5

 (2).في تعاممو مع اإلشارات التي يكاجييا كيتفاعؿ معيا

 :نظرية العوالم الممكنة  - ب

تمؾ النظريات (mondes des théories Les possibles)قصد بنظريات العكالـ الممكفم

التي تعترؼ بكجكد عكالـ ممكنة أخرل، بمكازاة عالمنا الحالي الذم نعيش فيو تجاربنا الذاتية 

 actuel réel)ينقسـ إلى الكاقع الحالي(:réel Le)الكاقعكيعني ىذا أف . اآلخريفكالمكضكعية مع 

                                                           
. 259-258، ص صالمرجع نفسوعامر مصباح، - (1)
. 259، ص صالمرجع نفسوعامر مصباح، - (2)
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Le)،الممكفعكالكاؽ ( réel Le possible) ىك كاقع مادم حسي خارجي، ندركو فالكاقع األكؿ 

، باألساس كافتراضي كاحتمالي تخيميبينما الكاقع الثاني ىك كاقع . كنتممسو كنراه بالعيف كالبصر

 مف منظكر الكاتب أك انطالقايمكف أف يكجد خياليا أك ذىنيا أك إبداعيا، أك يتحقؽ فنيا كجماليا 

 .المتمقي معا

كتعني نظرية العكالـ الممكنة، أك العكالـ التخييمية، تمؾ العكالـ الذىنية كالخيالية كالمجردة 

 مف عالـ باالنتقاؿالتي يتصكرىا المبدع في أثناء الكتابة ، كتجعمو يسبح في آفاؽ خيالية متنكعة ، 

 في الكاقع، أك يمكف أف الإلى آخر، بسرد مجمكعة مف التجارب الذاتية كالمكضكعية التي عاشيا فع

 كاإلبداعكبيذا، ينتقؿ المبدع مف العالـ الكاقعي إلى عالـ التخييؿ كالفف  . األخرلتتحقؽ في العكالـ 

يتجاكز المحاكاة إلى الخمؽ كتغيير العالـ، كخمؽ نسخ جديدة : أم. ، كتجاكزاكعدكالخرقا، كانزياحا، 

كما يتضمف النص عكالمو التخييمية الممكنة الخاصة بو، في شكؿ أحداث . مقابمة لعالمنا الحالي

كيقـك المتمقي بدكره بخمؽ عكالـ . ككقائع كشخصيات كفضاءات ممكنة تكجد في عكالـ مكازية

كتأكيمو، كفؽ تجاربو الخاصة بو، ككفؽ المعايير  خاصة بو في أثناء عممية القراءة كالتمذذ بالنص

 الممكنة عمى مرحمة بناء النص األككافكبالتالي، التقتصر عممية خمؽ . كالضكابط التي يؤمف بيا

 (1).فحسب، بؿ يمكف الحديث عف عكالـ مرحمة ماقبؿ النص، كمرحمة مابعد النص

مف أىـ النظريات المنطقية (possibles mondes Les)تعد نظرية العكالـ الممكنة

، التخيمية كالنقدية التي تسعؼ الباحث أك الدارس في مقاربة النصكص كالداللية كاألدبيةكالسيميائية

، أك في ارتباطيا بكاقعيا الحالي، أك في اقترانيا بكجكدىا الحالي بمرجعيا عالقتيافي ضكء 

، كداللة كالكاقع بنية، التخيؿقة المكجكدة بيف الكىدفيا ىك البحث عف الع .الخارجي الحسي 

                                                           
. 13-12،ص ص 2019،مطبعة الخميج العربي،تطكاف،1جميؿ حمداكم،المقاربة الككسمكلكجية بيف النظرية كالتطبيؽ،ط- (1)
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 منطؽ الممفكظات صدقا ككذبا، أك تحميؿ البنيات النصية لمعكالـ الممكنة التي كاستجالءككظيفة؛ 

  عالمة، كرمزا، كنسقا؛ أك في إطار ما يسمى بالسيميكزيسالتخيميةتتضمنيا النصكص 

(Sémiosisi).(1) 

 :نظرية االستخدامات واإلشباعات (ج

، لتشكؿ منحنى (إليا ىك كاتز) عمى يد  1959ظيرت نظرية االستخدامات كاإلشباعات عاـ 

جديدا في نظرة منظرم اإلعالـ لمعممية اإلعالمية برمتيا، حيث حكلت االنتباه مف التركيز عمى 

الرسالة اإلعالمية إلى التركيز عمى الجميكر الذم يستقبؿ ىذه الرسالة، كبذلؾ انتقى المفيـك الذم 

كاف سائدا قبميا كالمتمثؿ بالتسميـ شبو المطمؽ بقكة كسائؿ اإلعالـ، حيث كاف االعتقاد بأف متابعة 

الجميكر لكسائؿ اإلعالـ تتـ كفقا لمتعكد عمى الكسيمة اإلعالمية كليس ألسباب منطقية، أم أف 

االعتقاد الذم كاف سائدا قبؿ خركج ىذه النظرية تمثؿ بالتسميـ لقكة تأثير كسائؿ اإلعالـ عمى 

الجميكر، فكاف يرل أف طبيعة بناء الرسالة اإلعالمية ىك كحده الذم يؤثر عمى اختيار األفراد 

لمتعرض لكسائؿ اإلعالـ الجماىيرم، دكف االلتفات إلدارة الجميكر، ككأف الجميكر ىك مجمكعة 

. مف األفراد فاقدم اإلرادة يتـ التحكـ فييـ مف قبؿ كسائؿ اإلعالـ كيؼ ما شاءت أك أرادت

فجاءت ىذه النظرية برؤية مختمفة تتمثؿ في إدراؾ تأثير الفركؽ الفردية كالتبايف االجتماعي 

عمى السمكؾ المرتبط بكسائؿ اإلعالـ، حيث يختار جميكر المتمقيف الكسيمة اإلعالمية كالمضاميف 

الخمفيات الثقافية، : اإلعالمية التي يريد متابعتيا بناء عمى عدة عكامؿ معقدة كمتشابكة مف بينيا

                                                           
. 10جميؿ حمداكم،المرجع نفسو،ص-(1)
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كالذكؽ الشخصي لمفرد، كأسمكب لمحياة، كالسف، كالجنس، كمقدار الدخؿ، كمستكل التعميـ، 

 (1).كالمستكل االقتصادم، كغيرىا

، النكع األكؿ يعرؼ الدراساتفي دراسات كسائؿ اإلعالـ كالجميكر، يكجد نكعاف مف 

بدراسات التأثير، كالنكع الثاني يسمى باالستعماالت كاإلشباعات كالرغبات، ىذه األخيرة تـ تطكيرىا 

لدراسة اإلشباعات التي تجذب الجميكر إلى أنكاع معينة مف كسائؿ اإلعالـ كقد حاكلت بذلؾ 

تجاكز نظريات التأثير غير المباشر المحدكدحيث تحقؽ نظرية االستخدامات كاإلشباعات ثالثة 

: أىداؼ رئيسية ىي

السعي إلى معرفة كاكتشاؼ استخداـ األفراد لكسائؿ االتصاؿ، بغض النظر عف الجميكر  -1

 (2).النشط الذم يعي ما يقـك بو

شرح دكافع التعرض لكسيمة معينة مف كسائؿ االتصاؿ، كالتفاعؿ الذم يحدث نتيجة ىذا  -2

 (3).التعرض

. التأكيد عمى نتائج استخداـ كسائؿ االتصاؿ بيدؼ فيـ عممية االتصاؿ الجماىيرم -3

 كثافة التعرض كاكتساب المعاني كالمعتقدات  بيف تربط ىذه النظرية:الغرس الثقافينظرية(د

. كاألفكار كالصكر الرمزية تقدمو كسائؿ اإلعالـ بعيدا عف العالـ الكاقعي أك الحقيقي

عندما قاؿ أف التمفزيكف يعتبر قكة Gerbnerكرنبرجكتعكد األفكار األكلى إلى جكرج ج

مسيطرة في تشكيؿ المجتمع الحديث كذلؾ نتيجة األبحاث التي قاـ بيا مجمكعة مف الباحثيف عندما 

                                                           
. 121، ص2012، مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع، الككيت، 1ليمى أحمد جزر، الفايسبكؾ كالشباب العربي، ط- (1)
عايد كماؿ، تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ كتأثيراتيا عمى قيـ المجتمع الجزائرم، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه ؿ ـ د، تخصص عمـ - (2)

. 174-173ص ص ، 2016/2017الجزائر،االجتماع االتصاؿ، جامعة ابف بكر بمقايد، تممساف، 
. 173، صالمرجع نفسوعايد كماؿ، -(3)
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اجتاحت الكاليات المتحدة األمريكية مكجو العنؼ كاالضطرابات كالجرائـ كاالغتياالت في نياية 

 (1).الستينات

حيث كانت النتائج أف كثافة التعرض كاالستمرارية لكسائؿ اإلعالـ ليا تأثير عمى سمككيات 

. األفراد، كذلؾ مف خالؿ ثالث عناصر

.  محتكل اإلعالـإنتاجالعمميات المؤسسية الكامنة كراء  .1

. الصكر الذىنية التي ترسميا كسائؿ اإلعالـ .2

. العالقة بيف التعرض لكسائؿ اإلعالـ كمعتقدات الجميكر كأنماط سمككو .3

ييتـ بالعممية االتصالية في اكتساب المعرفة أك السمكؾ مف خالؿ الكسط م فالغرس الثقاؼ

، فالبيئة الثقافية بأدكاتيا ىي التي تقـك بعممية االكتساب كالتشكيؿ اإلنسافالثقافي الذم يعيش فيو 

 (2).كالبناء لممفاىيـ أك الرمكز الثقافية في المجتمع

 

 

 

 

 

                                                           
. 198المرجع نفسو، صعايد كماؿ،- (1)
. 199المرجع نفسو، صعايد كماؿ،-(2)



 االطار المنهجي للدراسة: ..........................................................الفصل األول
 

33 
 

 :خالصة

يعتبر اإلطار المنيجي لمدراسة خارطة يستند إلييا الباحث في تغذية باقي  محاكر البحث  

مف خالؿ فيـ المفاىيـ كاإلجابة عف فرضيات الدراسة، مف خالؿ تدعيـ البحث بالدراسات السابقة 

 .المشابية كاالستفادة مف نتائجيا



 

 

 ماهية الثقافة : الفصل الثاني

 
 تمهيد 
   تعريف الثقافة -1

   نشأة وتطور الثقافة -2

   خصائص الثقافة -3

   أنماط الثقافة -4

   وظائف الثقافة -5

   المقاربة التفاعلية للثقافة -6

 خالصة
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 :تمهيد

أصبحت مصطمح أنثروبولوجي  أف يعتبر مفيـو الثقافة مف المفاىيـ المعقدة التي أخذت تعاريؼ عدة، إلى

 بامتياز ،ثـ في العمـو اإلنسانية واالجتماعية وىي تشمؿ العادات والمعتقدات والقانوف والفنوف والمعارؼ

وما يكتسبو الفرد داخؿ الجماعة، وفي ىذا الفصؿ نتطرؽ إلى مفيـو الثقافة،نشأتيا، 

 .وخصائصيا،وأنماطيا، ووظائفيا، والمقاربة التفاعمية لمثقافة 
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 :تعريف الثقافة   -1

التراث الحضاري والفكري في جميع جوانبو النظرية والعممية الذي : تعريؼ الدكتورعبد الحميـ عويس

تمتاز بو امة وينسب إلييا، ويتمقاه الفرد مف الميالد إلى الوفاة مف ثمرات الفكر والعمـ والفف والقانوف 

. واألخالؽ

مجموعة المعارؼ واالعتقادات والقيـ واألخالؽ والعادات التي : تعريؼ الدكتور برىاف غميوف

. يكتسبيا مف جراء انتمائو لجماعة مف الجماعات

 (1). وعقمو مف مظاىر البيئة االجتماعيةاإلنسافكؿ ما صنعتو يد : تعرؼ األمريكي كمبا ترؾ

. الذي يرى الثقافة عمى أنيا مجموعة مف األفكار ،سميـ ولكنو ناقص مف نواح عديدة: تعريؼ نشوف

الذي يرى أف الثقافة عمى أنيا جممة مف األشياء واألفكار سميـ أيضا، ولكنو ناقص : تعريؼ لنتوف

 (2).مف نواح أخرى

ىذي ذلؾ الكؿ المركب الذي يتضمف المعرفة، اإليماف، الفف، األخالؽ، القانوف، : تعريؼ تايمور

 (3). بصفتو عضوا في جماعةاإلنسافاألعراؼ، وأية قدرات وعادات يكتسبيا 

 :إجرائيا

الثقافة ىي مجموعة مف العادات والتقاليد والقيـ واألفكارالتي يشترؾ فييا مجتمع معيف       

 .لو نفس الخصائص والمميزات

 

 

 

                                                           
. 13، ص2013، دار الوطف لمنشر والتوزيع، الرياض، 2عادؿ بف عمي الثدي، عولمة الثقافة والفكر بيف المفيـو واألثر، ط- (1)
. 39،ص1984دار الفكر،دمشؽ،سورية،، ترجمة عبد الصبور شاىيف، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبناف، 4مالؾ بف نبي، مشكمة الثقافة، ط- (2)
. 15، ص1999، دار الساقي، بيروت، لبناف، 1 في عصر العولمة، طالعربيةتركي الحمد، الثقافة - (3)
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: نشأة وتطور الثقافة   -2

في المغة الالتينية القديمة لمداللة عمى العناية بالزراعة والماشية،  (culture)استعممت كممة الثقافة 

 (1 ).وفي العيد الروماني القديـ أضيؼ ليا معنى آخر ىو فالحة األرض

، إذ يبدوا أكيدا أف التطور "ثقافة"مف المبرر أف نتوقؼ بصفة خاصة مع المثاؿ الفرنسي الستخداـ 

الداللي الخاص بالكممة والذي يسمح الحقا، بابتداع المفيـو حدث داخؿ المساف الفرنسي، في قرف األنوار، 

. (االنجميزي واأللماني)قبؿ أف ينتشر بواسطة االقتراض المسانييف المجاوريف 

كانت قد " ثقافة"كاف مف الممكف اعتبار القرف الثامف عشر فترة تكوف معنى الكممة الحديث، فإف 

حدرة ف لفظا قديما في التعبير الفرنسي، ظيرت في أواخر القرف الثالث عشر ـ1700أصبحت في عاـ 

الالتينية التي تعني العناية الموكمة لمحقؿ ولمماشية، وذلؾ لإلشارة إلى قسمة األرض culturalمف

. المحروثة

لتدؿ  (حالة الشيء المحروث)في بداية القرف السادس عشر كفت الكممة عف الداللة عمى حالة 

عمى فعؿ ىو فالحة األرض، ولـ يتكوف المعنى المجازي إال في منتصؼ القرف السادس عشر، إذ بات 

حينذاؾ إلى تطوير كفاءة، أي االشتغاؿ بإنمائيا، ولكف ذلؾ المعنى المجازي " ثقافة"ممكنا أف تشير كممة 

ظؿ غير دارج بكثرة حتى منتيى القرف السابع عشر ولـ يحز عمى اعتراؼ أكاديمي، إذ لـ يدرج ضمف 

 (2).مواد أغمب قواميس تمؾ الفترة

                                                           
-16، ص ص2007 لبناف،، ترجمة منير السعيداني، المنظمة العربية لمترجمة، بيروت،1دنيس كوش، مفيـو الثقافة في العمـو االجتماعية، ط-(1)

17 .
 جميمة بنت عيادة الشمري،مفيـو الثقافة في الفكر العربي والغربي،ماجستير في الثقافة اإلسالمية،كمية الشريعة ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود -(2 )

 .7اإلسالمية،ص
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تفرض نفسيا في معناىا المجازي، بيذا المعنى " ثقافة"القرف الثامف عشر ىو الذي بدأت فيو كممة 

نشرت  (Dictionnaire de l'académie française)تـ إدراجيا في قاموس األكاديمية الفرنسية 

1718 .

و " ثقافة الفنوف"وىي في أغمب األحياف متبوعة بمضاؼ يدؿ عمى موضوع الفعؿ، ىكذا كاف يقاؿ 

. كما لو كاف ضروريا أف يحدد الشيء المعتنى بو تثقيفا" ثقافة العموـ"و " ثقافة اآلداب"

انتمت المغة إلى تعابير لغة األنوار ولكف دوف أف يستخدميا الفالسفة، اف الموسوعة التي تفرد 

ف لـ تتجاىميا، إذ " ثقافة"بمقالة مطولة، ال تفرد مقالة خاصة لممعنى المجازي لكممة " فالحة األرض" وا 

. ("عموـ"، " فمسفة"، " آداب"، " فكر"، "تربية")ظير معناىا المجازي في مقاالت أخرى 

مف متمماتيا المضافة، وانتيجت إلى استعماليا منفردة لمتدليؿ عمى " ثقافة" تدريجيا تحررت 

" ثقافة"الحقا، وفي حركة معاكسة لما كاف يالحظ مف قبؿ، تؾ المرور مف " تربيتو"الفكر و  (التكويف)

، (بوصفيا ماال حؿ الفكر وقد أخصبو التعميـ، جاؿ الفرد ذي الثقافة" ثقافة"إلى  (فعؿ التعمـ)بوصفيا فعال 

الذي وصـ الفكر الطبيعي  (1798نشرة )تكرس ىذا االستخداـ في منتيى القرف في قاموس األكاديمية 

". المفتقد لمثقافة

في القرف الثامف عشر مستخدمة في صيغة الفرد، وىو ما يعكس كونية الفالسفة " ثقافة"ظمت 

. (نوعا)وانسانيتيـ، إذ الثقافة ىي أخص ما يختص بو االنساف 
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إذا في إيديولوجيا األنوار كميا، إذ اقترف " ثقافة"تجاوزا لكؿ التمايزات، شعوبا وطبقات، انخرطت 

المفظ بأفكار التقدـ والتطور والتربية والعقؿ التي احتمت مركز القمب مف فكر العصر، ولئف ظيرت حركة 

 (1).األنوار في انجمترا

 فقد اكتسبت لسانياومعجميا في فرنسا وكاف ليا عمى الفور صدى كبير في كؿ أوروبا الغربية 

،وعمى األخص في العواصـ الكبرى مثؿ أمسترداـ وبويؿ وميالنو ومدريد ولشبونة، وصوال إلى ساف بيتر 

سيورغ، كانت فكرة الثقافة جزءا مف تفاؤؿ المحظة الذي تأسس عمى الثقة في مصير لمكائف البشري قابؿ 

 (2).لمتحسف، إف التقدـ يتولد عف التعميـ، أي عف الثقافة المتسعة أبدا

وخالصة القوؿ في المفيـو المغوي الغربي لمثقافة أنيا قد تعددت دالالتيا، وتطورت معانييا في 

المغات األوروبية كاإلنجميزية والفرنسية واأللمانية، وتطورت حتى أصبحت مصطمحا عمميا حاضرا في 

 (3).(عمـ دراسة االنساف)الدراسات األنثروبولوجية 

: خصائص الثقافة    -3

 بما أف الثقافة تمثؿ نماذج السموؾ المتعممة فإف االنساف يتعمميا مف الجماعة أو :الثقافة متعممة

الجماعات التي ينتمي إلييا عف طريؽ عمميتي التمقيف والمحاكاة فتكتسب الثقافة عف طريؽ التعمـ، الذي 

. يحتاج بدوره إلى التفاعؿ االجتماعي الذي يوفره المجتمع االنساني ألفراده

 

                                                           
. 18-17 صدنيس كوش، المرجع نفسو، ص-  (1)
. 19دنيس كوش، المرجع نفسو، ص-  (2)
. 8جميمة نايت عيادة الشمري، المرجع السابؽ، ص- (3)
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 Cultinal)وتنتقؿ الثقافة مف جيؿ إلى جيؿ، وتدفقيا عمى مر العصور ينقؿ التراث الثقافي 

héritage) ويشير التراث الثقافي إلى مجموعة النماذج الثقافية التي يكتسبيا الفرد مف الجماعات التي ،

 (1 ).ينتمي إلييا، ويضيؼ كؿ جيؿ إلى ىذا التراث

 نتيجة لمصفة التراكمية لمثقافة، فإف الفرد يمكف لو أف ينمو عمى حصيمة األجياؿ :التراكم واالنتقال

السابقة، فيو ليس بحاجة إلى أف يبدأ مف جديد عند كؿ جيؿ ونجد ىذه الصفة بطرؽ مختمفة، وخير مثاؿ 

عمى ذلؾ ػػػ العناصر التكنولوجية ػػػ وتغيرات خصائصيا ووظائفيا وقوالب السموؾ أثناء االنتقاؿ تكوف 

مستقمة عف الفرد أو الجماعة، فالشعبيات والسنف االجتماعية والتوقعات الجماعية المعيارية وغيرىا أمثمة 

لمثقافة التي تطورت نتيجة التفاعؿ االجتماعي، وانتقمت إلى األجياؿ الالحقة مكونة مف مجموعة مف 

 (2 ).االستجابات، فيجد الفرد نفسو معًدا الكتساب سموؾ مستقؿ عنو يكوف فيو عضًوا كامال في جماعتو

 فعناصر الثقافة ومكوناتيا منيا ما يظؿ ثابتا وال يعتريو التغيير كالقيـ :الثقافة ثابتة ومتغيرة

االجتماعية والعقائد الشرعية واألصوؿ الدينية، ومنيا ما يخضع لمتغيير والتطوير كالجوانب المادية، ومف 

المعمـو أف بعض الثقافات تكوف قابمة لمتغير أكثر مف غيرىا، كما أف درجة التغير وأسموبو ومحتواه 

 (3 ).تختمؼ مف ثقافة إلى أخرى

 فعمى الرغـ مف قدرة كؿ الحيوانات عمى التعمـ إاّل أف االنساف ىو الكائف :خاصية القابمية لمتناقل

الوحيد الذي يستطيع أف ينقؿ ما اكتسبو وتعممو مف عادات أو طرؽ لمفكر والسموؾ إلى أقرانو وبني 

جنسو، والمثاؿ عمى ذلؾ أنؾ تستطيع بسيولة ويسر أف تروض أسًدا أو تدرب نمًرا عمى القياـ بأنماط 

معينة مف السموؾ إاّل أف كالىما ال يستطيع أف ينقؿ ما تعممو أو تدرب عميو إلى بني جنسو، وتدعـ المغة 

                                                           
 .235-234 دالؿ ممحس استيتية،المرجع السابؽ،ص ص -(1)
ايماف نوي، البيئة الرقمية وعالقتيا باالغتراب الثقافي عند الطمبة الجامعييف، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه العمـو في عمـ االجتماع، - (2)

. 170، ص 2015/2016جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
. 234- 233، ص ص السابؽدالؿ ممحس استيتيمة، المرجع - (3)



 ماهية الثقافة:................................................................................الفصل الثاني
 

42 
 

ىذه الخاصية، حيث يعتبر المفصؿ الرئيسي والوحيد الذي يستطيع نقؿ ما تعممو بو، وتجدر اإلشارة إلى 

 (1).انطالقا مف فكرة الميراث مف جيؿ إلى جيؿ" لنتوف. ر"أف خاصية االستمرار تابعة بالضرورة عند 

 إذا كانت الثقافة في جوىرىا مجموعة مف العادات فإنو اتفاقا مع عمـ :خاصية القدرة عمى االشباع

النفس مف أف العادات ال تستمر في البقاء إاّل إذا كانت تشبع حاجة أساسية، فتصبح خاصية االشباع 

خاصية ضرورية لمثقافة فعناصر الثقافة تستمر في الوجود عندما تضمف ألفراد المجتمع حد أدنى مف 

إشباع الحاجات األساسية، وبناء عمى ذلؾ فإنو إذا كانت الثقافة كما يرى مير دوؾ تتميز بخاصية 

اإلشباع فإف ثمة تماثالت أو تشابيات عمى نطاؽ واسع توجد بيف كؿ الثقافات نظرا لتشابو الدوافع 

 (2 ).والحاجات االنسانية األساسية

 إذ تختمؼ الثقافات في مضمونيا بدرجة كبيرة قد تصؿ أحيانا إلى درجة :الثقافة متنوعة المضمون

التناقض، والمثاؿ عمى ذلؾ أف بعض المجتمعات تسمح بتعدد الزوجات، بينما تعتبر مجتمعات أخرى 

. جريمة يعاقب عمييا القانوف

 فالثقافة ممؾ جماعي وتراث يرثو جميع أفراد المجتمع، وينتقؿ مف جيؿ إلى آخر، :الثقافة مستمرة

كما أنو ال يمكف القضاء عمى الثقافة ما االنقياد المجتمع الذي يمارسيا، أو ظيور ثقافة جديدة مف منطمؽ 

( 3 ).عقائدي جديد ومسيطر، وىذا أمر يصعب تنفيذه عمى أرض الواقع

 

 

                                                           
 لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ االجتماع، ةنوي ايماف، استخدامات األنترنت وعالقتيا باالغتراب الثقافي عند الطمبة الجامعييف، دراسة مكمؿ- (1)

 .109، ص 2011/2012تخصص عمـ اجتماع االتصاؿ والعالقات العامة، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
 .110نوي ايماف، المرجع نفسو، ص - (2)
. 234دالؿ ممحس استيتية، المرجع السابؽ، ص - (3)
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: أنماط الثقافة   -4

حيث اعتبر أف " األساس الثقافي لمشخصية"أشير تقسيـ لمثقافة ىو ما أورده رالؼ لينتوف في كتابو 

كؿ ثقافة ليا مركز مستقر نسبيا يتكوف مف عموميات وخصوصيات مندمجة ومتآلفة يحيط بالمركز منطقة 

: مانعة متغيرة باستمرار سماىا البدائؿ، وىكذا فإف أنماط الثقافة بالنسبة إليو تنقسـ إلى ثالث أقساـ وىي

 وىي مكونات الثقافة التي يشترؾ فييا جميع أفراد المجتمع وتشمؿ األفكار والعادات : العموميات -1

. والتقاليد والسموؾ وأنماطو سواء بيف الصغار والكبار وجميع مظاىر الحياة في المجتمع

 وىي مكونات الثقافة التي يشترؾ بيا مجموعة معينة مف أفراد المجتمع بمعنى :الخصوصيات - 2

عناصر تحكـ سموؾ مجموعة أفراد دوف غيرىـ متصمة بمناشط اجتماعية حّددىا المجتمع لفئاتو في 

: تقسيمو لمعمؿ بيف األفراد وىي تنقسـ إلى قسميف

 وىي التي تستمـز لممارستيا خبرات وميارات فنية ومصطمحات سموكية خاصة : خصوصيات مهنية (أ

دوف النظر لألفراد والميارات التي يمتمكونيا، فيي ليست وقًفا عمييـ بؿ يمكف الدخوؿ ألفراد الفئات 

. (إلخ... الزراعة، الصناعة، الطب، التدريس )األخرى في المجتمع لمعمؿ بيا 

 وىي تتواجد بيف أفراد طبقة اجتماعية في المجتمع وتوجد ثالث طبقات : خصوصيات طبقية (ب

. فكؿ طبقة مف ىذه الطبقات ليا ثقافة واىتمامات خاصة بيا (راقية، متوسطة، عادية)اجتماعية بالمجتمع 

 وىي مكونات الثقافة التي ال تنتمي إلى العموميات فيي ال تكوف مشتركة بيف أفراد : البدائل -3

وال تنتمي لمخصوصيات فال تكوف مشتركة بيف أفراد المينة الواحدة أو طبقة اجتماعية ... المجتمع

وىي تتسـ ... ولكنيا تظير وتجرب ألوؿ مرة في ثقافة المجتمع ويمكف االختيار فيما بينيا ... واحدة

بالقمؽ واالضطراب إلى أف تستقر عمى وضع تتحوؿ فيو إلى خصوصيات أو عموميات ثقافية، وتكوف 

. مقتبسة مف ثقافة مجتمع آخر
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وكؿ ىذه التقسيمات المختمفة ىي مدخالت تسيؿ العمؿ مع عناصر ىذا المفيوـ المتشعب لمتوصؿ 

 (1 ).إلى كشؼ حقائؽ وأىداؼ معينة مسبًقا

: وظائف الثقافة    -5

 : الوظيفة االجتماعية   -أ

توحيد الّناس في مجتمع خاص بيـ، وذلؾ مف خالؿ تراكيب المغة والرموز والمعتقدات والقيـ  - 

وغيرىا، حيث تبدو الثقافة كعالـ ذىني وأخالقي ورمزي يشترؾ فيو أعضاء المجتمع، وبفضمو يتسنى ليـ 

. التواصؿ وتحقيؽ االنتماء إلى كياف واحد

الحقوقية والقرابية والسكنية، والمدرسة )تأطير الناس مف خالؿ التراكيب المؤسسة االجتماعية   -

. ، ومف خالؿ ىذه التراكيب تنسج العالقات االجتماعية وتتحقؽ المصالح(والميف، والييئات المختمفة

المحافظة عمى المجتمع وضماف استمراريتو وتطوره، إذ مف المعمـو أف ال مجتمع دوف ثقافة، وال  - 

ثقافة دوف مجتمع، كما أف استمرار الحياة في المجتمع ىو استمرار لتكيؼ الفرد مع بيئتو وبخاصة الثقافية 

.  منيا

 توفير مجموعة مف القوانيف والنظـ التي تتيح التعاوف بيف أفراد الثقافة الواحدة واالستجابة لمواقؼ  -

. معينة استجابة موحدة ال تعترييا التفرقة

 

: (االنسانية) الوظيفة الفردية  -ب

تكويف أو انتاج الشخصية الثقافية لمفرد القادرة عمى أف تمثؿ ثقافة مجتمعيا وفيميا واستيعابيا،   - 

قامة عالقات اجتماعية طيبة مع أفراده داخؿ الثقافة الواحدة .- ما يساعده عمى التكيؼ مع مجتمعو وا 
                                                           

بنية اليوية الجزائرية في ظؿ العولمة،أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه العمـو في عمـ االجتماع،كمية العمـو االنسانية سميمة فياللي،- (1)
.  117-116ص، ص 2013/2014واالجتماعية،جامعة محمد خيضر بسكرة،الجزائر،
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حماية االنساف مف المخاطر والكوارث الطبيعية والبيئية والثقافية ىي أداة لإلنساف في حؿ مشكالتو 

. المختمفة التي يواجييا في اطار البيئة، وبالتالي فإف لكؿ عنصر مف عناصرىا غاية ووظيفة محددة

مساعدة الفرد في التنبؤ باألحداث المتوقعة والمواقؼ االجتماعية المحتممة، والتنبؤ بسموؾ الفرد - 

والجماعة في مواقؼ معينة، ومعنى ىذا أننا إذا عرفنا األنماط الثقافية التي تسود الجامعة التي ينتمي 

. غمييا الفرد، أمكننا أف نتنبأ بأنو سيسمؾ بحسب ىذه األنماط الثقافية في معظـ المواقؼ التي يواجييا

:  الوظيفة النفسية -ج

ألفراد المجتمع، أي اكتساب ىؤالء أنماط السموؾ وأساليب التفكير والمعرفة " القولبة"وىي وظيفة 

وقنوات التعبير عف العواطؼ واألحاسيس ووسائؿ اشباع الحاجات الفيسيولوجية أو البيولوجية والروحية، 

". التنشئة االجتماعية"أو " التدامج االجتماعي"وىو ما أصبح يعرؼ بمصطمح 

وغاية ىذه الوظيفة مساعدة األفراد عمى التكيؼ مع الثقافة واكتسابيـ ليويتيـ االجتماعية الثقافية، 

 (1 ).ومف ىنا تكتسب أىميتيا الكبرى

:  المقاربة التفاعمية لمثقافة    -6

موقع "كاف سابير بال شؾ مف أوائؿ الذيف اعتبروا الثقافة نسؽ اتصاؿ بيف األفراد لدى توضيحو أف 

، إف الثقافة بالنسبة إليو مجموعة دالالت يتداوليا أفراد مجموعة "الثقافة الحقيقي ىو التفاعالت الفردية

ية لمثقافة، وبدال مف تمعينة مف خالؿ تمؾ التفاعالت، في اآلف ذاتو، كاف يناقض التصورات الماىو

. تعريؼ الثقافة بجوىر ما مفترض كاف يطالب بالتعمؽ بتحميؿ صيرورة بناء الثقافة

التأكيد عمى انتاج المعنى الذي توّلده التفاعالت " التفاعمييف"الحقا توّلى كتاب آخروف نعتوا أحيانا بػػ 

. بيف األفراد، مستمديف حدس سابير، ولكف محوليف اياه إلى نسؽ

                                                           
. 238-237صص ، السابؽدالؿ ممحس استيتية، المرجع - (1)
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 Gregory)باتوزوف  تطور في الواليات المتحدة خالؿ الخمسينات، وخاصة حوؿ غريغوري

Bateson)  ومدرسة بالوآلتو(PaloAltio)  الذي يولي اعتباًرا مساويا " أنثروبولوجيا االتصاؿ"تيار سمي

لما يكوف بيف األفراد مف اتصاؿ كالمي وغير كالمي، االتصاؿ ليس متصورا عمى أنو عالقة بيف باث 

نما وفؽ نموذج جوقي، وبعبارة أخرى بوصفو مف انتاج مجموعة أفراد يتجمعوف لالشتراؾ في  ومتمؽ وا 

العزؼ ويجدوف أنفسيـ في وضعية  تفاعؿ دائـ، كميـ يتشاركوف متضامنيف، ولكف كؿ بطريقتو في تأدية 

أي الثقافة إال بفعؿ أداء األفراد المتفاعؿ، إف جيد عمماء .معزوفة موسيقية غير مرئية، وال توجد المعزوفة

 (1 ).يرورات التفاعؿ التي تنتج أنساؽ تبادؿ ثقافيسأنثروبولوجيا االتصاؿ يتمثؿ في تحميؿ 

أو عمى األصح " الثقافة الفرعية"تؤدي المقاربة التفاعمية إلى التشكيؾ في القيمة التفسيرية لمفيـو 

، فإذا ما كانت الثقافة وليدة التفاعؿ بيف األفراد والتفاعؿ بيف مجموعات "ثقافة فرعية"و " ثقافة"التمييز بيف 

األفراد فإنو مف الخطأ تناوؿ الثقافة الفرعية عمى أنيا تنويع مشتؽ مف الثقافة الشاممة التي تكوف سابقة ليا 

. في الوجود

إف صياغة مفيومي ثقافة وثقافة فرعية يستند إلى منطؽ التفريغ المترتب لعالـ الثقافة عمى الطريقة 

التي يرى بيا عمماء الحياة تطور العالـ الحي أنواعا وأنواعا فرعية، ىذا في حيف أف ما ىو أّوؿ في البناء 

الثقافي ىو ثقافة المجموعة، الثقافة المحمية، الثقافة التي تصؿ بيف األفراد في تفاعؿ مباشر، وليس الثقافة 

ىو ما ينتج مف العالقة بيف " الثقافة الشاممة"الشاممة التي لمجماعة األكثر اتساعا، إف ما يسمى 

المجموعات االجتماعية، التي ىي في تماس بعضيا ببعض وينتج بالتالي مف وضع ثقافاتيا الخاصة في 

" الثقافات الفرعية"عالقة بعضيا ببعض مف ىذا المنظور يكوف موقع الثقافة الشاممة تقريبا في تقاطع 

المزعومة التي تكوف لمجموع اجتماعي والتي تشتغؿ ىي ذاتيا، بصفتيا ثقافات، بالمعنى الكامؿ، أي 

                                                           
. 87-86 ص، صالسابؽدنيس كوش، المرجع - (1)
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بصفتيا أناس قيـ وتمثالتوسموكات تمكف كؿ مجموعة مف أف تحدد موقعيا ومف أف تفّعؿ في الفضاء 

 (1).االجتماعي المحيط بيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 88، صنفسودنيس كوش، المرجع - (1)
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: خالصة

رأينا في ىذا الفصؿ كيؼ اف مفيـو الثقافة أخذ تعاريؼ متعددة بدءا مف انيا فردية ، وصوال عمى 

 ومتغيرة ،وليا القدرة عمى بتةانيا جماعية  ،وليا خصائص متعددة كونيا متعممة ،و تراكمية ومتنقمة ،ثا

االتساع ومتنوعة المضموف ،كما تأخذ أنماط مختمفة عمومية أو خاصة،وليا وظائؼ ثقافية اجتماعية 

 .نفسية وتساىـ في استقرار وتماسؾ المجتمع الواحد



مواقع التواصل :الفصل الثالث 
 االجتماعي

 

 تمهيد

 تعريف مواقع التواصل االجتماعي   -1

 ـشأة وتطور مواقع التواص االجتماعي ن   -2

 خصائص مواقع التواصل االجتماعي   -3

 مكونات مواقع التواصل االجتماعي   -4

 مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي   -5
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 :تمهيد

لقد ساىمت تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة في اتساع شبكات التواصؿ االجتماعي ،وربط الحواسيب 

المحمولة وغير المحمولة واليواتؼ الذكية عف طريؽ االنترنت واألقمار الصناعية ،فزادت بذلؾ العمميات 

االتصالية مف خبلؿ النوادي والمواقع والفضاءات السبريانية متجاوزة كؿ الحدود الجغرافية والعرقية،  

 .بإنشاء ممفات شخصية اومعنوية تقـو باستخداـ جؿ الوسائط المتعددة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مواقع التواصل االجتماعي:.............................................................. الفصل الثالث
 

51 
 

: تعريف مواقع التواصل االجتماعي -1

 في الحياة أعضائيابأنيا مواقع مجتمعية تشاركية يتشارؾ فييا : "عرفتيا الموسوعة البريطانية

االجتماعية والتواصؿ االجتماعي إلقامة روابط اجتماعية وثيقة، حيث يتـ التفاعؿ بينيـ عبر قنوات 

اتصاؿ مختمفة تتمثؿ في الرسائؿ الفورية، مشاركة المعمومات وبعض وسائؿ االتصاؿ األخرى ليعبر كؿ 

. فرد عما بداخمو بحرية دوف قيود مفروضة عميو

تمؾ المجتمعات عمى الخط المباشر التي تقـو بدعـ االتصاؿ بيف :  بأنياlionelكما أشار ليونيؿ 

األفراد عف طريؽ شبكات مف األصدقاء الموثوؽ بيـ، وتقدـ مكانا لتجمع األفراد عمى الخط المباشر 

 (1 ).واقامة عبلقات جديدة، أو لمتعرؼ عمى أفراد آخريف في نفس مجاؿ عمميـ

وقد عّرؼ محمود عبد الستار خميفة الشبكات االجتماعية بأنيا مواقع تشكؿ مجتمعات الكترونية 

ضخمة وتقدـ مجموعة مف الخدمات التي مف شأنيا تدعيـ التواصؿ والتفاعؿ بيف أعضاء الشبكة 

االجتماعية مف خبلؿ الخدمات والوسائؿ المقدمة مثؿ التعارؼ والصداقة والمراسمة والمحادثة الفورية، 

نشاء مجموعات اىتماـ وصفحات لؤلفراد والمؤسسات، والمشاركة في األحداث والمناسبات، ومشاركة  وا 

( 2 ).الوسائط مع اآلخريف كالصور والفيديو والبرمجيات

صنؼ مف المواقع يقدـ خدمات تقـو عمى : " ىي (Alissonet Beued أليسوف وبويد)يعرفو 

 إطار متاح لمعمـو او شبو متاح لمعمـو في Public Profileتكنولوجيا الويب تتيح لؤلفراد بناء مممح 

                                                           
، دار الفجر لمنشر والتوزيع، 1د طارؽ ىاروف، الشبكات االجتماعية عمى األنترنت وتأثيرىا في المعرفة البشرية النظرية والتطبيؽ، ط ومحـ- (1)

. 47- 46، ص ص 2017القاىرة، مصر، 
. 48 المرجع نفسو، ص محمد طارؽ ىاروف-(2)
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قائمة )نظاـ محدد، كما تتيح ىذه المواقع بناء شبكة مف العبلقات واالطبلع عمى شبكة عبلقات اآلخريف 

 (1 )".(األصدقاء

: إجرائيا
ىي عبارة عف مواقع افتراضية لمتواصؿ والتفاعؿ بيف أفراد المجتمع ،حيث تسمح ألي فرد 

نشاء حساب لو،واستخدامو مف خبلؿ رقـ سري يضمف سريتو  .التسجيؿ بيا وا 
: نشأة وتطور مواقع التواصل االجتماعي -2

إف ظيور مواقع التواصؿ نتج عف وجود شبكة األنترنت العالمية، وبالتالي ىذا الظيور وفر نقمة 

تاريخية في مجاؿ التواصؿ البشري، وأسيـ في نقؿ اإلعبلـ إلى أفاؽ غير مسبوقة وأعطت مواقع التواصؿ 

وشبكاتو المستخدميف فرص كبرى لمتأثير واالنتقاؿ عبر الحدود، وببل رقابة إاّل بشكؿ نسبي أو محدد، 

: وعميو فإف نشأة تمؾ المواقع والشبكات قد مّرت بمراحؿ متعددة نوضحيا كما يمي

: المرحمة األولى

بدأت ىذه المرحمة مع ظيور مجموعة مف المواقع االجتماعية اواخر التسعينات مثؿ 

Clasonated.com لمربط بيف زمبلء الدراسة، وموقع 1995 عاـ sixdegees.com حيث 1997 عاـ 

ركز الموقع عمى الروابط المباشرة بيف األشخاص، وظيرت في تمؾ المواقع الممفات الشخصية 

 الرسائؿ الخاصة بمجموعة مف األصدقاء، وظير أيضا عّدة مواقع أخرى مثؿ إرساؿلممستخدميف وخدمة 

، وكاف أبرز ما ركزت عميو مواقع التواصؿ االجتماعي في 1999عاـ " كايورلد"وموقع " اليؼ جورناؿ"

 .بدايتيا خدمة الرسائؿ القصيرة والخاصة باألصدقاء وىذا ما عرؼ بالمرحمة األولى

 

 
                                                           

، ص 2020، 50ابتساـ دراجي، تأثير استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى العبلقات االجتماعية لمشباب الجزائري، مجمة المعيار، العدد - (1)
634 .
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:  المرحمة الثانية

مدونات مواقع المشاركة، الوسائط )وخبلؿ ىذه المرحمة بدأت مجموعة مف التطبيقات عمى الويب 

التي اىتمت بتطوير التجمعات ( الويب)وخبلؿ ىذه المرحمة تبمورت برمجيات  (...المتعددة وغيرىا

االفتراضية مركزة عمى درجة كبيرة مف التفاعؿ واالندماج والتعاوف، وقد ارتبطت ىذه المرحمة بشكؿ 

أساسي بتطوير خدمة شبكة األنترنت، وتعتبر مرحمة اكتماؿ الشبكات االجتماعية، ويمكف أف نؤرخ ليذه 

. 2003المرحمة مف انطبلؽ موقع ػماي سبيس ػ وىو الموقع األمريكي المشيور، ثـ موقع الفايسبوؾ عاـ 

 المتزايد مف قبؿ اإلقباؿونبلحظ أنو قد شيدت المرحمة الثانية مف تطور المواقع االجتماعية 

المستخدميف عمى مواقع الشبكات العالمية، وتناسب ذلؾ مع تزايد مستخدمي األنترنت عمى مستوى 

 (1).العالـ

:  المرحمة الثالثة

 2002وتعتبر الميبلد الفعمي لمواقع التواصؿ االجتماعي كما نعرفيا اليـو وكاف ذلؾ مع بداية عاـ 

ـ، وفي 2003الذي حقؽ ناجا دفع غوغؿ إلى محاولة شرائو سنة " فرف ديستر"ـ حيث ظير موقع 

". سكاي روؾ" النصؼ الثاني مف نفس العاـ ظير في فرنسا موقع 

 إلى المركز السابع في ترتيب المواقع االجتماعية وفقا لعدد 2008تحقيؽ واسع ليصؿ عاـ 

. المشتركيف

األمريكي الشيير الذي تفوؽ عمى غوغؿ في عدد " ماي سبيس"ـ ظير موقع 2005ومع بداية 

مف أوائؿ المواقع االجتماعية وأكبرىا عمى مستوى العالـ " ماي سبيس"مشاىدات صفحاتو، ويعتبر موقع 

 2007عاـ " ماي سبيس"ومعو منافسو الشيير فيسبوؾ، والذي كاف قد بدأ في االنتشار المتوازي مع 

                                                           
،المركزالديمقراطي لمدراسات 1،سميـ جداي،تأثير مواقع التواصؿ االجتماعيعمى األمف المجتمعي لمدوؿ الخميجية،طأحمد قاسمي- (1)

. 12،ص2019االستراتيجيةوالسياسية واالقتصادية،ألمانيا،
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بشكؿ كبير، وعمى مستوى " فيسبوؾ"فأتاحت تطبيقات لممطوريف، وىنا أدى إلى زيادة عدد مستخدمي 

" أنستغراـ" "تويتر"، وأيضا ظيرت عّدة مواقع أخرى مثؿ "ماي سبيس"العالـ ونجح في التفوؽ عمى منافسو 

 (1 ).إلخ لتستمر ظاىرة مواقع التواصؿ االجتماعي في التنوع والتطور إلى يومنا ىذا"... يوتيوب"

 :خصائص مواقع التواصل االجتماعي- 3

 حيث تمغي الحواجز الجغرافية والمكانية، تمغي مف خبلليا الحدود الدولية، حيث يستطيع :شاممة-

. الفرد في الشرؽ التواصؿ مع الفرد في الغرب، مف خبلؿ الشبكة بكؿ سيولة

 فالفرد فييا كما أنو مستقبؿ وقارئ فيو مرسؿ وكاتب ومشارؾ، فيي تمقي السمبية المقيتة :التفاعمية

. في االعبلـ القديـ، التمفاز والصحؼ الورقية وتعطي حيًزا لممشاركة الفاعمة مف المشاىد والقارئ

 مواقع التواصؿ سيمة ومرنة ويمكف استخداميا مف قبؿ الطبلب في التعميـ، :تعدد االستعماالت

. والعالـ لبث عممو وتعميـ الّناس، والكتاب لمتواصؿ مع القراء، وأفراد المجتمع لمتواصؿ ىكذا

 فالشبكات االجتماعية تستخدـ باإلضافة لمحروؼ وبساطة المغة، تستخدـ :سهولة االستخدام

. الرموز والصور التي تسيؿ لممستخدـ نقؿ فكرتو والتفاعؿ مع اآلخريف

 في ظؿ مجانية االشتراؾ والتسجيؿ، فالكؿ يستطيع امتبلؾ :اقتصادية في الجهد والوقت والمال

حّيز عمى الشبكة لمتواصؿ االجتماعي، وليس ذلؾ حكرا عمى أصحاب األمواؿ، أو حكرا عمى جماعة 

( 2 ).دوف جماعة

:  مكونات مواقع التواصل االجتماعي   -4

                                                           
. 13أحمد قاسمي، سميـ جداي، المرجع نفسو، ص - (1)
. 67، ص 2015، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، 1عبد الرحمف بف ابراىيـ الشاعر، مواقع التواصؿ االجتماعي والسموؾ االنساني، ط - (2)
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 وىي المواقع التي تسمح بإنشاء صفحات خاصة باألشخاص :مواقع التواصل االلكترونية:أوال

". فيس بوؾ"و " ماي سبيس"والتواصؿ مع أصدقائيـ ومعارفيـ، مثؿ موقع 

 وىي مواقع الكترونية تمثؿ مفكرات شخصية، أو صحؼ ":blogs"المدونات االلكترونية :ثانيا

. شخصية تسرد مف خبلليا األفكار الشخصية لؤلفراد أو الجماعات وىي مفتوحة أماـ الجميع

 وىي الصفحات التي ينشئيا العامة عبر موقع موسوعة مفتوحة مخزنة عمى ":Wikis"الويكيز 

، وىي تسمح لؤلشخاص "ويكبيديا"أشيرىا موقع  (سيرفر تجاري متوفر لمجميع مجانا)جياز خادـ عاـ 

العادييف بإضافة أو تدقيؽ أو تعديؿ صفحات عف معمومة أو تعريؼ معيف عمى ىذه الموسوعة 

. االلكترونية ذات المصدر المفتوح

 أو مواقع البث االلكترونية، وىي المواقع التي توفر خدمة تحميؿ أو ":Podcasts: "البودكاستس

". آبؿ آيتيونز"تنزيؿ األغاني واألفبلـ لممشتركيف في ىذا الموقع او برنامج التنزيؿ، مثؿ موقع 

 وىي مواقع توفر مناطؽ أو فسحات الكترونية لمتعبير عف ":Foruns: "المنتديات االلكترونية

الرأي وكتابة المواضيع العامة، وىي عادة ما تدور حوؿ موضوع معيف، أي لكؿ منتدى تخصص معيف، 

 (1).مثؿ منتدى لمموسيقى، وىي مف أكثر مواقع التواصؿ االجتماعي انتشارا ألنيا سيمة االشتراؾ

 ىي المجتمعات التي تنظـ وتبادؿ أنواع معينة ":Content communitiés"محتوى المجتمعات 

مف المحتوى، واألكثر شعبية منيا ىو محتوى المجتمعات التي تميؿ إلى تشكيؿ روابط حوؿ صورة 

(flickr)  أو حوؿ رابط كتاب(del.icio.us) (. يوتيوب)، أو فيمـ فيديو

 ىي مواقع تجمع بيف ميزات مواقع التواصؿ االجتماعي ":microblogging: "المايكرو بموجز

مف حيث انشاء صفحة بمعموماتؾ الخاصة، وبيف ميزات المدونات االلكترونية مف حيث سيولة نشر 
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تتـ إما عبر األنترنت أو " Updates"أخبارؾ الخاصة وتوفير قناة إعبلمية خاصة بؾ، وىذه التحديثات 

( 1 ).عبر الياتؼ المحموؿ، وموقع التويتر ىو خير مثاؿ عمييا

 :مجاالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي   -5

تستخدـ مواقع التواصؿ االجتماعي في العديد مف المجاالت نظرا لما تتميز بو مف خصائص 

: وخدمات تسمح ليذه المجاالت باالعتماد عمييا، ومف أبرز تمؾ المجبلت ما يمي

: المجال االجتماعي

تتيح مواقع التواصؿ االجتماعي لمستخدمييا االتصاؿ بأصدقائيـ وزمبلئيـ في العمؿ والدراسة ممف 

يعيشوف حوليـ، فمف خبلؿ االنضماـ إلى مجموعات العمؿ والدراسة والحياة العامة، ومف خبلؿ اضافة 

ممف يعرفونيـ سابقا، ينعش ىؤالء عبلقاتيـ االجتماعية الواقعية، فموقع فيس بوؾ عمى سبيؿ المثاؿ أنشأ 

. لغاية اجتماعية في األصؿ وىي تواصؿ الطمبة بعضيـ ببعض

ف كاف المقصود بمفيوـ  وتعمؿ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى تعزيز ما يسمى بالصداقة، وا 

الصداقة عمى تمؾ المواقع، أي عبلقة أو اتصاؿ ينشأ بيف مستخدميف، دوف االلتفات إلى قوة تمؾ العبلقة 

أو طبيعتيا، فالصداقة ىي عممية وصؿ بيف ممفات المستخدميف، وتتـ تمؾ العممية بواسطة أدوات البحث 

عف األفراد مف خبلؿ الموقع، واستعراض ممفاتيـ الشخصية، ثـ ارساؿ طمب صداقة لمطرؼ اآلخر الذي 

ذا تمت الموافقة تصبح ممفات وأنشطة كبل الطرفيف مكشوفة  بإمكانو إّما قبوؿ أو تجاىؿ ىذا الطمب، وا 

ضافة إلى ىذا التبادؿ فإف اسـ الفرد وصورتو وممفو الشخصي يصبح متاحا لجميع أصدقاء كؿ  لآلخر، وا 

 (2).طرؼ
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: المجال السياسي

وفرت مواقع التواصؿ االجتماعي الفرصة أماـ األفراد في ىذه المواقع لبناء قاعدة أساسية لبلنطبلؽ 

باتجاه أىداؼ لتحقيقيا، انطبلقا مف االيماف العميؽ بدورىـ في الحياة االجتماعية، وبضرورة االرتقاء 

بالمجتمع، مف خبلؿ فتح المجاؿ أماـ المشتركيف والتعبير عنيا، والمشاركة بنقاشات حوؿ كؿ ما يثار مف 

قضايا وأصبح بإمكاف أي مسؤوؿ أف يطمع عمى كؿ ما ينشر زمبلؤه في ىذه المواقع، وىذا بحد ذاتو 

عمؽ مفيـو المشاركة المجتمعية مع جيؿ الشباب الصاعد المثقؼ، والواعي لما يدور حولو، وزاد مف 

. حجـ االىتماـ بالقضايا العامة داخؿ المجتمعات

إف الميراث التكنولوجية واالجتماعية لمواقع التواصؿ االجتماعي، تجعؿ منيا منصة مثالية لطرح 

األفكار السياسية، والوصوؿ لؤلفراد الذيف يشتركوف في المعتقدات والتوجيات السياسية وتبادؿ اآلراء فيما 

يشجع استخداـ : يتعمؽ بالقضايا السياسية، كالبرامج االنتخابية واألحداث السياسية، فموقع فايسبوؾ مثبل

ف كاف ذلؾ بشكؿ غير مباشر، فممؼ التعريؼ الشخصي يتضمف بنًدا  الموقع في المجاؿ السياسي، وا 

حوؿ االنتماء والتوجو السياسي لممستخدـ، ومف خبلؿ ىذا األمر يسيؿ تواصؿ األفراد وفؽ انتماءاتيـ 

السياسية، ويدعـ ذلؾ امكانية انشاء المجموعات والصفحات السياسية، التي تشكؿ منابر لمتعبير الحر عف 

( 1 ).اآلراء، أضؼ إلى ذلؾ مزود األخبار

: المجال االعالمي

أصبحت مواقع التواصؿ االجتماعي تعرؼ باإلعبلـ الجديد، حيث يتـ تبادؿ األخبار بعيًدا عف 

اإلعبلـ التقميدي مثؿ الصحافة والتمفزيوف، وأصبح ىناؾ امكانية أف يقـو بعض األشخاص باإلبحار في 

. المواقع االخبارية والحصوؿ عمى األخبار بالوقت الذيف يريدوف نقميا إلى اآلخريف مف خبلؿ ىذا الموقع
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وكذلؾ اصبح تبادؿ المعمومات سيبًل مف خبلؿ ارساؿ الرسائؿ إلى البريد اإللكتروني أو نشر 

األخبار عمى موقع تويتر، وأصبحت ىذه الرسائؿ مكممة بوسائؿ االعبلـ واالتصاؿ التقميدية، وأصبح 

االنساف العادي ىو صانع الخبر وواضع السياسة وصاحب القرار إلى حد بعيد، وأصبحت السمطات 

واألجيزة الرسمية تأخذ ىذه اآلراء باالعتبار، وأصبحت مواقع التواصؿ االجتماعي تشكؿ رقابة فاعمة عف 

السمطات دوف االصطداـ العنيؼ، وتتيح الفرصة لمتقيد الصريح دوف التعرض لؤلذى كما يحدث أحيانا 

. بوسائؿ اإلعبلـ العادية

:  المجال التجاري

ما إف ظيرت مواقع التواصؿ االجتماعي حتى ظيرت معيا وسائؿ جديدة لمتسويؽ والعروض 

الترويجية، وطرؽ تقديـ الخدمات التجارية، فقد اتجو التسويؽ آلة التفاعؿ بيف المؤسسات التسويقية 

والمستيمكيف، بدالؿ مف أف يكوف الخطاب التسويقي باتجاه واحد مف المؤسسات إلى المستيمكيف، ذلؾ 

التعميقات والتقييمات والمبلحظات االيجابية أو السمبية التي يبدييا األفراد حوؿ المنتجات تشكؿ معمومات 

قيمة جدًّا لمشركات التي تود تطوير ذاتيا، فمف أىـ فوائد الفضاء الرقمي الجديد أنو يفسح لمشركات آلية 

 (1 ).لمتحميؿ الكمي الرقمي مف خبلؿ تتبع عدد الزائريف طواؿ مدة مشاىدة إعبلناتيا التجارية

مف جيتيا فإف صناعة االعبلف التجاري كافحت مف أجؿ التكيؼ مع التغيرات الييكمية لمزبائف، 

 لمركود، مف خبلؿ التحّوؿ مف قنوات االعبلـ التقميدية إلى منصات الرقمية، بما فييا ,واإلثار المباشر

 ومواقع التواصؿ االجتماعي، ومف المتوقع أف تشيد ىذه الصناعة نمو ىائبل وصعودا كبيرا وسريعا يعز

المنصات الرقمية، فمف خبلليا يتـ تحفيز النمو، واستدراج العروض وتسويؽ المنتجات إذا صار بإمكاف 
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المستيمؾ الحصوؿ مف خبلؿ محرّكات البحث عمى المواصفات التي يريدىا مف المنتجات التجارية بوقت 

 (1 ).أسرع ودقة أكثر

: المجال التربوي

إف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي يؤثر عمى التفكير والتعميـ والتفاعؿ االجتماعي، وىي تحمؿ 

قيمة تربوية عالية ومزايا متعددة يمكف تحويميا إلى بيئة آمنة لمطمبة لمواصمة النقاش خارج الصفوؼ 

. الدراسية في جو مفعـ بالحيوية

تموح آفاؽ واسعة لمواقع التواصؿ االجتماعي في الميداف التربوي، إذ أف التربوييف وعمى مدى عقود 

خمت عمموا عمى استثمار كؿ التكنولوجيات الحديثة كالوسائط السمعية والبصرية، الحاسوب واألنترنت في 

صالح العمؿ التربوي ولف تكوف تمؾ الشبكات استثناء مف ىذه القاعدة، بؿ عمى العكس تماما إذ أف 

. االمكانيات االجتماعية والتقنية اليائمة التي تتيحيا ستدفع التربوييف إلى توظيفيا واالستفادة منيا

فحسب دراسة قاـ بيا كموفر وآخروف فإف الطمبة في جميع أنحاء العالـ يقضوف ساعات طويمة جدًّ 

 وقد يخيؿ لمبعض Myspace و Facebook: كؿ يـو منغمسيف في تكنولوجيات ذات شعبية كبيرة مثؿ

أف تمؾ التكنولوجيا إنما ىي مضيعة لموقت مف جية وذات أثر سمبي عمى خبليا الدماغ مف جية أخرى، 

ولكف تمؾ التكنولوجيا تحتاج إلى نظرة أكثر عمقا، إذ أف ما يحدث فييا يتجاوز الغاية الترفييية إلى التأثير 

عمى طريقة التفكير والتعمـ والتفاعؿ االجتماعي، السيما عمى الجيؿ األصغر الذي تطبع معيا في ظؿ 

الموجة الرقمية، ورغـ التصرفات المشروعة مف قبؿ البعض حوؿ مواقع التواصؿ االجتماعي إال أّنيا 

تحمؿ في الحقيقة قيمة تربوية عالية ومزايا متعددة، ومف الممكف مواجية التحديات التي تواجينا كتحويميا 
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إلى بيئة آمنة لمطمبة، وتطوير االستراتيجيات التدريسية والمناىج لمتوائـ مع التكنولوجيا واتاحة الفرصة 

 (1 ).لمطمبة لمواصمة النقاش خارج الفصوؿ الدراسية في جو مف الحيوية والدافعية والنشاط

 :سمبيات مواقع التواصل االجتماعي   -6

إعتاد الناس عمى استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لتنظيـ وتوسيع : ضعؼ االنتاجية

حياتيماالجتماعية، ولكف ذلؾ يكوف أحيانا عمى حساب االنتاجية والعمؿ، لذلؾ فيي ليست مرغوبة عند 

. أرباب العمؿ

باستطاعة مواقعالتواصؿ االجتماعي أف تبيع معمومات :انعدام الخصوصية وضعف األمان

المستخدـ الشخصية ألي شخص، والممكية الفكرية ميددة فييا، فأعماؿ الكثير مف الفنانيف والكتاب ال 

يعرؼ مصيرىا، وطبيعة االستخداـ البسيط ليذه الشبكات وضعؼ عامؿ األمف عمى الخصوصية جعؿ 

مف السيؿ عمى مجرمي األنترنت اختراقيا، حيث تزداد امكانية تعرض ىذه المواقع لحاالت مف القرصنة 

أو الفشؿ في أنظمة الحماية،وىذا يعني إمكانية وصوؿ بعض األشخاص لمعمومات كاممة، بؿ وسجؿ 

 .ةمراسبلتؾ الخاص

 التي تجعؿ واإلثارة تخمؽ مواقع التواصؿ االجتماعي جوا مف المتعة : عمى هذه المواقعاإلدمان

الشخص يرتبط بيا، وقد اعترفت الكثير مف الفئات بأنيا تقضي أوقاتا كثيرة عمى ىذه المواقع، لذا يتوجب 

. اإلدمافا عند استخداـ ىذه الشبكات مف الوقوع في صعمى المستخدـ أف يكوف حري

حيث أف سمبيات استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ىو تأثير عمى : فساد العالقات االجتماعية

عبلقتنا االجتماعية، وىو ما أكدتو الكثير مف الدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ، حيث أثبتت أف ىذه 
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المواقع كاف ليا دور كبير في زعزعت العبلقات االجتماعية، بؿ وأف بعض الحبلت أدت إلى االنفصاؿ 

 (1 ).التاـ بيف األزواج، وصنع عبلقة سمبية بيف أفراد العائمة واألصدقاء

أف شبكات مواقع التواصؿ االجتماعي :  تقوؿ الباحثة في عمـ االجتماع سيري كركؿ:االنعزالية

جعمت الناس ينعزلوف عف الواقع المعاش، ويتييوف في واقع افتراضي، ليس لو صمة بحياتيـ الحقيقية، 

إننا ابتكرنا تقنيات ميمة ومعززة ومع ذلؾ فقد سمحنا ليا بأف تحط مف : كما يقمؿ مف آدميتيـ، حيث تقوؿ

. قيمتنا

 بث الشائعات وانتحاؿ الشخصيات تعتبر مف أبرز سمبيات :بث الشائعات وانتحال الشخصيات

 .ومخاطر مواقع التواصؿ االجتماعي ، وبث الشائعات وأخبار مغموطة باسـ ذلؾ الشخص أو المؤسسة

 عكاظ السعودية عمى مخاطر الشائعات المعمومات لصحيفة باحث عمـ يحيث أكد جبريؿ العريش

 .وانتحاؿ الشخصيات عمى أمف الوطف

 الجديدة أوجدت بيئة جديدة لبث الشائعات، وانتحاؿ الشخصيات حيث تستخدـ اإلعبلـإف وسائؿ 

منيا ما يتعمؽ بنشر االشاعات واألكاذيب ،مواقع التواصؿ االجتماعي بصورة متعددة في ىذا المجاؿ

.لئلضرار بجية معينة أو لمتشيير بشخصيات معروفة فيما يعرؼ بالجرائـ االلكترونية
( 2) 

 :ايجابيات مواقع التواصل االجتماعي   -7

 حيث وجد المبلييف مف أبناء الشعوب األجنبية والعربية بشكؿ خاص في :نافذة مطمة عمى العالم

. الشبكات االجتماعية نافذة حرة ليـ لبلطبلع عمى أفكار وثقافات العالـ بأسره
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 فمف ال يممؾ فرصة لخمؽ كياف مستقؿ في المجتمع يعبر بو عف ذاتو، فإنو :فرصة لتعزيز الذات

عند التسجيؿ بمواقع التواصؿ االجتماعي وتعبئة البيانات الشخصية، يصبح لؾ كياف مستقؿ وعمى 

. الصعيد العالمي

 إف التواصؿ مع الغير، سواءأكاف ذلؾ الغير مختمؼ عنؾ في الديف :أكثر انفتاحا عمى اآلخر

والعقيدة والثقافة والعادات والتقاليد، والموف والمظير والميوؿ، فإنؾ قد اكتسبت صديقا ذا ىوية مختمفة عنؾ 

. وقد يكوف بالغرفة التي بجانبؾ أو عمى بعد آالؼ األمياؿ في قارة أخرى

 إف مف أىمخصائص مواقع التواصؿ االجتماعي سيولة التعديؿ عمى :منبر لمرأي والرأي اآلخر

 المحتوى الذي يعبر عنفكرؾ ومعتقداتؾ، والتي قد تتعرض مع الغير، إضافةصفحاتيا وكذلؾ حرية 

فالمجاؿ مفتوح أماـ حرية التعبير مما جعؿ مواقع التواصؿ االجتماعي أداة قوية لمتعبير عف الميوؿ 

 (1).واالتجاىات والتوجيات الشخصية تجاه قضايا األمة المصيرية

 فقد تعزز مواقع التواصؿ االجتماعي مف ظاىرة العولمة الثقافية، :التقميل من صراع الحضارات

ولكنيا في اآلف ذاتو تعمؿ عمى جسر اليوة الثقافية والحضارية، وذلؾ مف خبلؿ ثقافة التواصؿ المشتركة 

 ونفاؽ السياسة، اإلعبلـبيف مستعممي تمؾ المواقع وكذلؾ تبياف وتوضيح العمـو العربية لمغرب بدوف زيؼ 

. مما يقضي في النياية عمى تقارب فكري عمى صعيد األشخاص في الجماعات والدوؿ

فاليـو ومع تطور تكنولوجيا التواصؿ فإنو أصبح أيسر عمى : تزيد من تقارب العائمة الواحدة

العائبلت متابعة أخبار بعضيـ البعض عبر مواقع التواصؿ االجتماعي، خاصة وأنيا أرخص مف نظيراتيا 

 (2 ).األخرى مف وسائؿ االتصاؿ المختمفة

                                                           
عمي لطفي، عمي قشمر، أثر استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى الخبلفات الزوجية مف وجية المتزوجيف العامميف في الجامعة - (1)

 .148، ص 2020، 05الفمسطينية، مجمة العمـو النفسية والتربوية، العدد 
 .149عمي لطفي، عمي قشمر، المرجع نفسو، ص - (2)
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 :خالصة

تعتبر مواقع التواصؿ االجتماعي مف أىـ سيمات العصر الحديث، فامتازت بالشمولية والتفاعمية 

وسيولة استخداـ واالقتصاد في الوقت والجيد وكانت ليا مدونات متعددة واستخدامات في مجاالت 

اجتماعية، سياسية، اعبلمية، تربوية، تجارية، ساىمت إلى حد كبير في حرية الرأي واالنفتاح العالمي، 

 . غير أنيا ال تخمو مف سمبيات كانعداـ الخصوصية وضعؼ األماف ومنبر لمشائعات واألفكار اليدامة
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: تمهيد

دارييف وطمبة ،ويعتبر الطمبة الشريحة األكبر  إف الجامعة كنسؽ اجتماعي يتكوف مف أساتذة وا 

تعدادا والتي مف اجميا وجدت الجامعة ،فيـ حممة المشعؿ ومستقبؿ الوطف ،ويعتر الطمبة مف فئة الشباب 

األكثر استخداما لمواقع التواصؿ االجتماعي ،فال يكاد نجد طالب ال يممؾ ىاتفا ذكيا ،ويأتي في مقدمة 

المواقع المستخدمة لشبكات التواصؿ نجد الفايسبوؾ ،ولو استخدامات ايجابية وسمبية وفي ىذا الفصؿ 

 يقدميا وكذا سمبياتو وبالمقابؿ نتطرؽ الى تعريؼ ينعرج عمى العرؼ عمى الفايسبوؾ ونشأتو والخدمات الت

 .الطالب الجامعي وخصوصياتو واحتياجاتو وحقوقو وواجباتو
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I- الفايسبوك :

: تعريف الفايسبوك   -1

ىو موقع لمشبكات االجتماعية عمى شبكة االنترنت لتكويف األصدقاء الجدد والتعرؼ عمى أصدقاء 

الدراسة حوؿ العالـ أو االنضماـ إلى مجموعات مختمفة عمى شبكة الويب، ويمكف المشتركيف في الموقع 

مف االشتراؾ في شبكة أو أكثر عمى الموقع مثؿ المدارس، أو أماكف العمؿ، أو المناطؽ الجغرافية، أو 

المجموعات االجتماعية، وىذه الشبكات تتيح لممستخدميف االتصاؿ باألعضاء الذيف ىـ في نفس الشبكة، 

 (1 ).ويمكف ليـ أف يضيفوا أصدقاء لصفحاتيـ، ويتيحوا ليـ رؤية صفحتيـ الشخصية

 web2.0موقع لمتواصؿ االجتماعي تستخدـ فيو تقنية تسمى بػ: "عرفو راضي عبد الكريـ عمى أنو

وتنتمي لشبكات لتواصؿ االجتماعي، ويتيح لممستخدميف تكويف الصفحات وتبادؿ االىتمامات والمشاركة 

في األنشطة المختمفة وتتيح أيضا خدمات البحث وتكويف الصداقات كما تقدـ المحادثة الفورية والرسائؿ 

. الخاصة والعديد مف الخدمات األخرى

أحد مواقع التواصؿ االجتماعي التي تقدـ خدماتيا عبر االنترنت، : " عمى أنوHeartويعرفو ىارت 

والتي تسمح لألفراد بتكويف ممؼ شخصي عاـ أو شبو عاـ، وتكويف قائمة بالمستخدميف اآلخريف الذيف 

 (2 ).يشاركونو بصمة، والتصفح والتحكـ بقائمة معارفيـ

مف أشير المواقع االجتماعية عمى االنترنت، أسسو طالب في جامعة : بأنو (2014)عرفو عوض 

( 915) مميوف مستخدما، وتقدر قيمتو بػػ 75، وتخطى عدد مستخدميو 2004عاـ  (hauard)ىارفارد 

 (3).مميوف دوالر

                                                           
. 114-113، ص ص 2015، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، 1الجديد، ط رضا أميف، االعالـ - (1)
. 154رمزي جاب اهلل، مرجع سابؽ، ص - (2)
أسماء عصاـ،محمد اليوسؼ،تأثير شبكات التواصؿ االجتماعي عمى العالقات األسرية في محافظة اربد،رسالة ماجستير،قسـ عمـ االجتماع -(3)

 .9،ص2016/2017والخدمة االجتماعية،جامعة اليرموؾ،
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: نشأة الفايسبوك   -2

التابع لجامعة  (face Match)" فيس ماش"انطمؽ موقع الفيس بوؾ كنتاج غير متوقع مف موقع 

 يعتمد عمى نشر صور لمجموعة مف األشخاص ثـ اختيار رواد Hotor Notىارفارد، وىو موقع مف نوع 

 أكتوبر مف عاـ 28الموقع لمشخص األكثر جاذبية، وقد قاـ مارؾ زوكربيرجبابتكار الفيس ماش في 

. ، عندما كاف يرتاد جامعة ىارفارد كطالب في السنة الثانية، في ىذه األثناء2003

استخدـ صورا مجمعة مف دليؿ " فيس ماش"ووفقا لما نشرتو جريدة ىارفارد كريمسوف، فإف موقع 

الصور المتاح عمى األنترنت والخاص بتسعة مف طمبة المدينة الجامعية مع وضع صورتيف بجانب 

، ولكي يتمكف زوكربيرج مف "األكثر جاذبية"بعضيما البعض ودعوة المستخدميف إلى اختيار الشخص 

تأسيس الموقع، فإنو بدأ إلى اختراؽ مناطؽ محمية في شبكة الحاسوب الخاصة بجامعة ىارفارد، وقاـ 

إف مبادرة جامعة ىارفارد باتخاذ إجراء مضاد لذلؾ "بنسخ صور خاصة بالطمبة في السكف الجامعي، 

الفعؿ ربما يرجع ألسباب قانونية دوف إدراؾ القيمة الحقيقية لذلؾ االنتياؾ الذي ربما يحدث في العديد مف 

ولكف : "، ورد ذلؾ عمى لساف زوكربيرج في مدونتو الشخصية يستطرد زوكربيرج قائال"الكميات األخرى

ىناؾ أمر واحد مؤكد، وىو أنني ارتكبت حماقة عندما أقدمت عمى إنشاء ذلؾ الموقع، عمى كؿ حاؿ إف 

 (1 )...".أي شخص آخر كاف سيقـو بذلؾ في نياية األمر

وسرعاف ما تـ توجيو الموقع إلى العديد مف وحدات الخدمة الخاصة بالحـر الجامعي، ولكف تـ 

إغالقو بعد بضعة أياـ مف قبؿ إدارة جامعة ىارفارد، وقد قامت إدارة الجامعة باتياـ زوكربيرج بخرؽ 

قانوف الحماية وانتياؾ حقوؽ التأليؼ والنشر وكذلؾ انتياؾ خصوصية األفراد، مما يعرضو لمطرد مف 

. الجامعة، ولكف تـ إسقاط جميع التيـ الموجية إليو في نياية األمر
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عمى النطاؽ " الفيس بوؾ"في النصؼ الثاني مف العاـ الدراسي نفسو، قاـ زوكربيرج بتأسيس موقع 

theface book.com قد أدلى زوكربيرج بتصريح لجريدة ىارفارد 2003 نوفمبر مف عاـ 4 وتحديدا في 

اعتقد " لقد كاف الجميع يتحدثوف عف دليؿ الصور العالمي المأخوذ في جامعة ىارفارد،: "كريمسوف قائال

أنو مف السخؼ أف تستغرؽ الجامعة عاميف لمقياـ بمثؿ ىذا العمؿ، يمكنني أف أقـو باألمر عمى نحو 

". أفضؿ منيـ بكثير وفي غضوف أسبوع واحد فقط

كانت عضوية الموقع قاصرة في بداية األمر عمى طمبة ىارفارد كوليدج أقدـ كميات جامعة ىارفارد، 

وخالؿ الشير األوؿ مف إتاحة الموقع لالستخداـ، قاـ أكثر مف نصؼ الطمبة الذيف لـ يتخرجوا بعد مف 

. الجامعة بالتسجيؿ في ىذه الخدمة

وداشيف موسكو فيتر  (المدير التنفيذي لمشركة)بعد فترة وجيزة، انضـ كؿ مف إدوارد وسافريف 

 (1).وكريس ىيوز إلى زوكربيرج لمساعدتو في تطوير الموقع (رساـ جرافيؾ)واندرو ماكوالـ  (مبرمج)

. ، فتح الفيس بوؾ أبوابو أماـ جامعات ستانفوردـ وكولومبيا وييؿ2004في شير مارس مف عاـ 

. بعد ذلؾ اتسع الموقع أكثر وفتح أبوابو أماـ جميع كميات المدينة بوسطف وجامعة آيفي ليج

 (2).وشيئا فشيئا أصبح متاحا لمعديد مف الجامعات في كندا والواليات المتحدة األمريكية

. ، تـ نقؿ مقر الفيس بوؾ إلى مدينة بالو آلتو في والية كاليفورنيا2004في شير يونيو مف عاـ 

 عاـ Face book.com مف اسميا بعد شراء اسـ النطاؽ theقد قامت الشركة بإسقاط كممة 

.  دوالر أمريكي200000 نظير مبمغ 2005

                                                           
 252مروى عصاـ صالح، المرجع نفسو، ص - (1)
 .253مروى عصاـ صالح، المرجع نفسو، ص - (2)
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 وىو ما أشار 2005قاـ الفيس بوؾ بإصدار نسخة لممدارس الثانوية في سبتمبر مف عاـ 

فخالؿ ىذه الفترة، كانت شبكات المدارس الثانوية بحاجة إلى دعوة : إلييزوكربيرج بالخطوة المنطقية التالية

 (1).لالنضماـ إلى الموقع

بعد ذلؾ أتاح الموقع اشتراؾ الموظفيف مف العديد مف الشركات ومف بينيا شركة آبؿ المندمجة 

. وشركة مايكروسوفت

 قرر زوكربيرج أف يفتح أبواب موقعو أماـ كؿ مف يرغب في استخدامو، وكانت 2006وفي سبتمبر 

. النتيجة طفرة كبيرة في عدد مستخدمي الموقع

 240 بقيمة %1.6ـ اشترت شركة مايكروسوفت حصة في الفيس بوؾ نسبتيا 2007وفي أكتوبر 

 (1). مميوف دوالر15مميوف دوالر، حيث قدرت قيمة الموقع آنذاؾ بنحو 

: الخدمات االتصالية والتواصمية لموقع فيس بوك   -3

يتيح موقع فيس بوؾ العديد مف الخدمات االتصالية والتواصمية التي يوفرىا المستخدميف والتي ليا 

: دور كبير في زيادة شعبية وموقع فيس بوؾ، وىذه الخدمات ىي

 يوفر موقع فيس بوؾ لمجميع األدوات المبتكرة :محتوى المجموعة يقوم ببنائه المستخدمون  -1

والخدمات االتصالية الفعالة، بحيث يقـو كؿ مستخدـ ببناء محتوى صفحتو، وبالتالي تتكوف شبكة متفرعة 

 .ال نياية ليا مف المحتوى الخاص بكؿ مستخدـ

 يوفر موقع فيس بوؾ خدمة التواصؿ الفعاؿ ليس فقط :التواصل المستمر بين المستخدمين  -2

االتصاؿ المباشر بيف األفراد، وغنما ىو أف تصؿ نشاطات وأخبار مستخدـ إلى مستخدـ آخر بشكؿ آلي 

                                                           
 .115رضا أميف، مرجع سابؽ، ص -(1)
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بداء اآلراء والمناقشة بشأف تمؾ النشاطات واألخبار  دوف تدخؿ يدوي، ويمكف أيضا اإلعجاب والتعميؽ وا 

 .والموضوعات التي تـ نشرىا

 يتيح موقع فيس بوؾ روابط لمخدمات واألدوات التي يمكف :التحكم في المحتوى المعروض  -3

استخداميا في إضافة األصدقاء، وتحديد مف يرغب في مشاىدة أنشطتو وأخباره، وروابط المواقع 

والصفحات التي ترغب في عرض محتواىا لديو، وعمى اختياراتو يتـ تحديد محتوى صفحتو، فالشخص ىو 

 .فقط مف يحدد المحتوى الذي سيعرض عمى صفحتو

 يوفر موقع فيس بوؾ لممستخدميف العديد مف الصفحات التي مف شأنيا :اكتساب خبرات متعددة  -4

وضع الخبرة الشخصية لمفرد المستخدـ فإف االتصاؿ والتواصؿ االلكتروني الذي يقـو بو مستخدمو موقع 

فيس بوؾ يجعميـ يكتسبوف خبرات جديدة عبر وجود أشخاص متخصصيف في المجاالت كافة، إذ أف 

 (1).موقع فيس بوؾ يتيح العديد مف مصادر المعرفة

موقع فيس بوؾ ينمي لدى المستخدميف ميارات : يطور من المهارات االتصالية لممستخدمين  -5

االتصاؿ وميارة التواصؿ االجتماعيف والقدرة عمى تحمؿ المسؤولية واالحتكاؾ باآلخريف ومشاركتيـ 

خبراتيـ وميارة التفكير الناقد، والقدرة عمى حؿ المشكالت، وجمع المعمومات مف مصادر مختمفة، 

 (2 ).وتصنيفيا ونقدىا، والقدرة عمى بناء العالقات مع اآلخريف محميا وعالميا

: أسباب استخدام الفيس بوك   -4

ىناؾ عدة أسباب تدفع الجميور الستخداـ موقع فيس بوؾ، إذ أف موقع فيس بوؾ جاء بعدد كبير 

: مف المميزات التي جعمتو يتصدر قائمة اىتمامات المستخدميف، ومف ىذه األسباب ىي

                                                           
، ص ص 2017، دار الكتاب الجامعي، 1 وساـ فاضي راضي، ميند حميد التميمي، االعالـ الجديد تحوالت اتصالية ورؤى معاصرة، ط -(1)

204. 
 .204 وساـ فاضي راضي، ميند حميد التميمي، المرجع نفسو، ص -(2)
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 .يساعد عمى التواصؿ االجتماعي وقضاء أوقات مع اآلخريف  -1

 .يساعد عمى اكتشاؼ األشخاص واألفكار والمواىب والقدرات الشخصية  -2

 .سرعة تبادؿ المعمومات واألخبار  -3

 .يمكف لألشخاص مف استخداـ التطبيقات واالستقصاءات والمشاركة مع اآلخريف  -4

 .يمكف استخداـ موقع فيس بوؾ في المراسمة كبديؿ لمبريد االلكتروني  -5

تواجد العديد مف المؤسسات والمنظمات والشركات مما يتيح لمجميور التفاعؿ مع تمؾ المؤسسات   -6

 .والتعرؼ عمى أخبارىا

الحصوؿ عمى تغذية مرتدة لألشخاص والتعرؼ عمى آرائيـ وتوجيياتيـ والتعرؼ عمى عاداتيـ   -7

 .وتقاليدىـ

 .جمب الزوار والمعجبيف لموقع الشخص أو الجية بربطو مع صفحة فيس بوؾ  -8

 .الحصوؿ عمى الحافز االجتماعي وتشجيع اآلخريف  -9

 .االىتماـ باألحداث ذات االىتماـ المشترؾ والترويج لمناسبات ميمة ومؤثرة -10

 .تبادؿ التياني والتوصيات والذكريات المشتركة بيف األشخاص -11

جراءات بسيطة -12 (1 ).سيولة استخداـ موقع فيس بوؾ عبر إتاحة القوائـ السيمة وا 
 

 

 
                                                           

 .202وساـ فاضي راضي، ميند حميد التميمي، المرجع السابؽ، ص -(1 )
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: يسبوكافالمميزات   -5

: أهم مميزات الفايسبوك هي

فعندما تشترؾ بالموقع عميؾ أف تنشئ ممفا شخصيا يحتوي عمى ": profile"الممف الشخصي  -

معموماتؾ الشخصية، صوركف األمور المفضمة لؾ، وكميا معمومات مفيدة مف أجؿ سيولة التواصؿ مع 

 .اآلخريف، كذلؾ يوفر معمومات لمشركات التي تريد أف تعمف لؾ سمعيا بالتحديد

تستطيع مف خالؿ خاصية إنشاء مجموعة الكترونية عمى : "Addfiend"إضافة صديق  -

... االنترنت أف تنشئ مجتمعا الكترونيا يجتمع حوؿ قضية معينة، سياسية كانت أـ اجتماعية أـ رياضية

إلخ، وتستطيع جعؿ االشتراؾ بيذه المجموعة حصريا لمعائمة واألصدقاء، أو عامة يشترؾ بيا مف ىو 

 .ميتـ بموضوعيا

وىي عبارة عف مساحة مخصصة في صفحة الممؼ الشخصي ألي ": wall"لوحة الحائط  -

 (1).مستخدـ بحيث تتيح لألصدقاء إرساؿ الرسائؿ المختمفة إلى ىذا المستخدـ

منيا يتاح لممستخدميف إرساؿ نكزة افتراضيةٌ شارة أشباه بعضيـ إلى بعض : "pokes"النكزة  -

(3).)وىي عبارة عف إشعار يخطر المستخدـ بأف أحد األصدقاء يقـو بالترحيب بو(
 

 وىي الخاصية التي تمكف المستخدميف نت تحميؿ األلبومات والصور مف ":photos"الصور  -

 .األجيزة الشخصية غمى الموقع وعرضيا

 التي تتيح لممستخدميف إمكانية إبالغ أصدقائيـ بإمكانيـ وما يقوموف بو مف ":status"الحالة  -

 .أعماؿ في الوقت الحالي

                                                           
 .36-35، ص ص 2013، دار النفائس لمنشر والتوزيع، 1 خالد غساف يوسؼ المقدادي، ثورة الشيكات االجتماعية، ط -(1)
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 التي تظير عمى الصفحة الرئيسية لجميع المستخدميف، حيث ":Neusfeed"التغذية االخبارية  -

تقـو بتمييز بعض البيانات، مثؿ التغييرات التي تحدث في الممؼ الشخصي، وكذلؾ األحداث المرتقبة 

 .وأعياد الميالد الخاصة بأصدقاء المستخدـ

 وىو المكاف أو الفسحة االفتراضية الذي يتيح لممستخدميف نشر ":markertplace"السوق  -

(1 ).إعالنات مبوبة مجانية
 

 أو اليدايا، Gifts، أطمؽ الفيس بوؾ سمة 2007 فبراير عاـ 8في : أو الهدايا" Gifts"سمة  -

 دوالر لكؿ ىدية، 100التي تتيح لممستخدميف إرساؿ ىدايا افتراضية باستقباؿ اليدية، تتكمؼ اليدايا 

(2 ).ويمكف إرفاؽ رسالة شخصية بيا
 

 .الذي يتيح لممستخدميف نشر إعالنات مبوبة مجانية": marketplace"تطبيق  -

أو أحداث، الذي يوفر لممستخدميف وسيمة إلبالغ األصدقاء عف األحداث المرتقب eventتطبيق -

 .وقوعيا

 (3). الذي يوفر إمكانيةتبادؿ أفالـ الفيديو المنزلية بيف المستخدميف:vidéoتطبيق  -

 

 

 

                                                           
 .36 خالد غساف يوسؼ المقدادي، المرجع نفسو، ص -(1)
 .260 مروى عصاـ صالح، مرجع سابؽ، ص -(2)
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يجابيات موقع الف   -6 : يسبوكافوائد وا 

 :إتاحة الفرصة لمصداقة والتواصل بين أعضاء المشتركين في هذا الموقع وذلك عن طريق -1

إتاحة الفرصة إلضافة مف يشاء العضو إضافتيـ مف األصدقاء لمتواصؿ معيـ بعد أخذ موافقتيـ، 

فاألخبار والحرية متاحة لمف يريد أف يضيؼ صديؽ لو عمى الموقع، ومتاح ليذا الصديؽ أف يقبؿ أو 

. يرفض ىذه الصداقة عف طريؽ اإلجابة سمبا أو إيجابا

ويمكف لمف يتمقى طمب الصداقة أف يتحرى عف الشخص طالب الصداقة عف طريؽ نبذتو 

الشخصية أو االستفسار عنو مف أصدقاء آخريف، وفي حاؿ تمت الموافقة عمى الصداقة يستطيع كؿ منيـ 

. التواصؿ مع اآلخر

: خدمة الشركات وأصحاب األعمال   -2

في اإلعالف عف الوظائؼ واختيار الموظفيف، كأخذ ما ينشرونو مف نبذ شخصية عف أنفسيـ 

. وخبراتيـ عمى الفيس بوؾ بعيف االعتبار عند البدء في اختيار الموظفيف مف بيف المتقدميف

. وكذلؾ يمكف لمفيس بوؾ اسداد خدمات كبيرة في التسويؽ والترويج لممنتجات

: يتيح الفيس بوك كذلك فرصة تحميل ألبومات الصور   -3

يشكؿ أكبر وأسيؿ مما تتيحو المواقع األخرى، حيث يتـ تحميؿ أكثر مف مميار صورة شيريا عمى 

الفيس بوؾ، وكذلؾ تسجيؿ مقاطع الفيديو عبر عدة مصادر كالياتؼ النقاؿ والبريد االلكتروني، حيث يتـ 

( 1).تحميؿ أكثر مف عشرة مالييف مقطع شيريا عمى ىذا الموقع
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: التواصل مع مجتمعات افتراضية   -4

. متخصصة في مواضيع شتى تفيد العضو في التدريب والتعميـ، مف ىذه المجتمعات وزيادة خبراتو

 :متابعة أخبار الشخصيات المشهورة في كافة المجاالت   -5

كالشخصيات السياسية واالقتصادية والفنية والعامميف في المجاالت االجتماعية والدينية، حيث 

أصبح لمعظـ ىؤالء حسابات عمى الفيس بوؾ يمكف لمف يتواصؿ معيـ أف يطمع عمى أخبارىـ وأفكارىـ 

. وخواطرىـ ووجيات نظرىـ حوؿ مختمؼ األحداث والقضايا

: إمكانية تثبيت أي موقع أو خبر أو صور ومقاطع فيديو   -6

يرغب العضو في االحتفاظ بيا مف مواقع وأخبار وصور لمرجوع إلييا في أي التي مقاطع فيديو 

. وقت يشاء، حيث يمكف لمفيس بوؾ أف يمعب دور المفضمة في تخزيف المعمومات المرغوبة

: سمبيات التعامل مع موقع فيس بوك   -7

: إضعاف العالقات والمهارات االجتماعية   -1

وقد بدأت ىذه الظاىرة في المجتمع الحقيقي بيف األفراد الذيف أدمنوا استخداـ موقع فيس بوؾ 

والتواصؿ عبر مجتمع أو مجتمعات افتراضية، وقد شمؿ ىذا األمر العالقات األسرية، حيث تسبب في 

 (1 ).تدمير ىذه العالقات وتشتيت األسر بالطالؽ أو الخيانات أو االنعزاؿ

: انتهاك خصوصية المشتركين  -2

حيث أف المعمومات التي ينشرىا المشتركوف مف خالؿ نبذىـ الشخصية أو الصور أو مقاطع 

الفيديو تفقد صفة الخصوصية مجرد نشرىا، حتى لو اتخذ المشترؾ كؿ اإلجراءات الالزمة لألماف، فمف 

الممكف أف تصؿ ىذه إلى دائرة أوسع كثيرا مف الدائرة المقصودة أال يطرؽ عدة ويصبح سحبيا بعد ذلؾ 

. مستحيال

                                                           
 .69 عمي خميؿ شقرة، المرجع نفسو، ص -(1)
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وكذلؾ أي تعميقات أو مشاركات ممكف أف تصؿ إلى الشخص الخطأ بطريقة أو بأخرى كأف يكوف 

 .ذلؾ عف طريؽ أصدقاء األصدقاء أو االختراؽ

 :استغالل هذا الموقع من قبل جهات كثيرة قد تكون محادية  -3

يمكف لجيات كثيرة أف تستغؿ الفيس بوؾ لخدمة أغراضيا وتنفيذ أىدافيا، وذلؾ باالستفادة مما 

ينشر عمى ىذا الموقع مف معمومات وصور ومشاركات قد تجعؿ مف أصحابيا عمالء لجيات معادية دوف 

 .قصد ودوف أف يعرفوا ذلؾ

 09/04/2008الصادر بيـو  (141)في عددىا رقـ  "الحقيقة الدولية"فقد أكد تقرير نشرتو صحيفة 

تحت عنواف العدو الخفي أف الثورة المعموماتية جعمت مف عالمنا قرية صغيرة، وأف ىذه الثورة إضافة إلى 

الثورات األخرى جعمت تمؾ القرية محكومة مف قوة غير مركزية تتخذ مف ىذا التطور وخاصة األنترنت 

(1)".قوة لتغيير العالـ "التفاعمي
 

بمجرد دخوؿ المستخدـ لمموقع حتى يبدأ بالتنقؿ مف صفحة ألخرى ومف ممؼ : إضاعة الوقت

آلخر دوف أف يدرؾ الساعات التي أضاعيا في التعميؽ عمى صور أصدقائو دوف أف يزيد أي منفعة لو أو 

 مف طالب %16لغيره، فيذه المواقع تيدر الكثير مف الوقت الشباب ىذه األياـ دوف فائدة تجنى، فيناؾ 

.الجامعة يقضوف أكثر مف ثالث ساعات في تصفح الفيس بوؾ فقط لقضاء وقت الفراغ
( 2 )
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II- الطالب الجامعي: 

 :تعريف الطالب الجامعي   -1

الطالب الجامعي ىو ذلؾ الشخص الذي يمثؿ مرحمة ىامة مف مراحؿ العمر، أال وىي مرحمة 

إف الشبابظاىرة اجتماعية أساسا، تشير إلى مرحمة مف : بقولو" محمد عمي محمد"الشباب، والتي عرفيا 

 .العمر تعقب مرحمة المراىقة وتبدو خالليا عالمات النضج االجتماعي والنفسي والبيولوجي واضحة

يعرؼ إسماعيؿ عمي سعد الطمبة في بحثو عمى أساس أنيـ شباب وأف الشباب فئة عمرية، تشغؿ 

وضعا متميزا في بناء المجتمع، وىـ ذات حيوية وقدرة عمى العمؿ والنشاط، كما أنيا تكوف ذات بناء 

نفسي وثقافي يساعدىا عمى التكيؼ والتوافؽ، واالندماج والمشاركة بطاقة كبيرة، تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ 

 .المجتمع وتطمعاتو

(1). ىممدخالت ومخرجات العممية التعميمية الجامعية"عبد اهلل محمد عبد الرحماف"يعرفيا 
 

 (2 ).يعرفيخميؿ الحر الطالب مف يطمب العمـ، ويطمؽ عميو التمميذ في المرحمتيف الثانوية والعالية

: خصائص الطالب الجامعي   -2

: وىي مجموعة الميزات التي تميزه عف باقي أفراد المجتمع ويمكف حصرىا في

: الخصائص الجسمية والنفسية - أ

وتتمثؿ في النضوج الكامؿ، ويكتسب خالليا مناعة قوية مف مراحؿ سابقة ويزداد فييا الطوؿ 

. والوزف وتبمغ أوج نضجيا

                                                           
مزرارةنعيمة،شعبانيمميكة،واقع الطالب الجامعي الجزائري،مف األمس الى اليـو ماذا تحقؽ ،الممتقى الوطني،مخبر الوقاية واألرغنوميا،جامعة -(1)

 .64-63،ص ص 2،2016الجزائر
 .17، ص 1987 خميؿ الحر، المعجـ العربي الحديث الروس، مكتبة الروس، باريس، -(2)
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واإلفرازات كما تتأثر ىذه التغيرات بعوامؿ بيئية ووراثية مف انتقاؿ الصفات الوراثية عبر األجياؿ 

.  ثـ البيئة الجغرافية والثقافية والتي تؤثر عمى الشكؿ الفيزيولوجي مف لوف البشرة ولوف الشعرالغددية

أما الخصائص النفسية فتؤثر ىي األخرى بدورىا عمى نمو العدد وظيفيا ومقدار اإلفرازات 

. واليرمونات والتي تختمفمف شاب الى آخر

: أما الخصائص اإلنفعاليةومف ابرزىا 

 .االىتماـ بالمظير الخارجي وشعبيتيوميمو لمجنس األخر واتساع عالقاتو االجتماعية -

الرفاىة والتي تمثؿ في شدة الحساسية واالنفعالية والتأثيرات بالميزات االنفعالية المختمفة وذلؾ  -

 .نتيجة لمتغيرات الجسمية السريعة

الكآبة حيث يشعر الشباب في تمؾ الفترة بالكآبة واالنطواء والحيرة محاوال في ذلؾ كبت وكتـ  -

 .انفعاالتو ومشاعره عف المحيطيف بو حتى ال يتأثر بنقدىـ ولوميـ

التيور واالنطالؽ فينصدع الشباب وراء انفعاالت وذلؾ بسموكيات شديدة التصور والسرعة وقد  -

 (1).يمـو نفسو بعد ذلؾ

الحدة والعنؼ حيث يثور ألتفياألسباب ويمجأإلى استخداـ العنؼ وال يستطيع التحكـ في المظاىر  -

 .الخارجية كحالتو االنفعالية

التغمب والتذبذب ففي مدى قصير تتقمب في انفعاالتو بيف الغضب واالستسالـ وبيف السخط الدائـ  -

والرضا وبيف اإليثار واألنانية وبيف التفاؤؿ واليأس وبيف التيور والحيف، وبيف المثالية والواقعية وكميا 

 (2).مظاىر لقمقو وعدـ استقراره النفسي
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 :الخصائص االجتماعية  - ب

: وتتمثؿ الخصائص االجتماعية لمطالب الجامعي ويمكف تمخيصيا في

 .عدـ الرضا واالتجاه إلى التعقؿ في النقد الذاتي -

 .الرغبة في الصالح واالتجاه نحو ممارسة اإلصالح النفسي -

 .يبدوا اىتماـ الشباب بالجامعة ثـ االىتماـ بالمجتمع ككؿ -

 .عدـ مواصمة المشروعات حتى نيايتيا ثـ العمؿ عمى انجاز المسؤوليات -

 .العمؿ عمى الترويح الذاتي ثـ عمى الترويح االجتماعي -

 .التفكير في المينة ثـ في الممارسة المينية -

 .التفكير في األسرة الجديدة ثـ المسؤوليات االجتماعية -

 .الشباب لو درجة عالية في الدينامية والمرونة في ىذا العمر -

الشباب لو القدرة التغير والنمو وأكثر تجاوبا مع مستمزمات التغير وأكثر فئات المجتمع قدرة عمى  -

 (1).العطاء لتحقيؽ الذات واثبات القدرة وتحمؿ المسؤوليات

 :الخصائص العقمية -ج

تعتبر مراحؿ النمو السابقة سواء كانت مف الناحية االجتماعية أو النفسية أو العقمية مف سمات 

نيا نتاح لتفاعؿ وتكامؿ بيف ىذه المراحؿ ويمكف إيجاز طبيعة الشباب في :  الشباب وا 

يتميز الشباب بالرومانسية والمثالية المطمقة وينعكس ذلؾ عمى األسموب تعاممو ونظرتو إلى الحياة  -

 .ومتطمباتو مع اآلخريف

 .االستقاللية وتأكيد الذات واالنفراد بالرأي الخاص و المواقؼ المتميزة في كؿ قضية أو مسألة -
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 .الروح النقدية والنظرة إلى ما يجب أف يكوف -

 .التحرر والتخمص مف كافة ألواف الضغوط المتسمطة والتعبير عف الذات -

: احتياجات الطالب الجامعي  -3

إف تحقيؽ التكيؼ النفسي والجسمي واالجتماعي ال يتسنى إال بإشباع حاجات إنسانية ال يمكف أف 

: يعيش دوف إشباعيا ويمكف تصنيفيا إلى ثالث فصائؿ مختمفة وىي

: ومف أىـ ىذه الحاجات:الحاجات النفسية

الحاجة إلى التغيير أالبتكاري والحركة والنشاط، وذلؾ لمتعبير عف قدراتو مف خالؿ األنشطة  -1

 .الثقافية وتفريغ الطاقات الكامنة

 .الحاجة إلى االنتماء وذلؾ لوجود سند اجتماعيينسب إليو -2

 (1).الحاجة إلى المنافسة وذلؾ يخمؽ الروح التنافسية مف خالؿ األنشطة المختمفة -3

 .الحاجة إلى خدمة اآلخريف وذلؾ بفرض وتعزيز الفطرة الخيرية في النفس اإلنسانية -4

الحاجة إلى الحركة والنشاط، وذلؾ ألف الشباب مشحوف بشحنة كبيرة مف الطاقة التي البد مف  -5

 .إفراغيا

الحاجة إلى الشعور باألىمية وتعتبر مف أىـ الحاجات اإلنسانية لمشباب حيث يشعر الشباب مف  -6

 .خالليا بأنو ىاـ وذو قيمة

 . الحاجة إلى ممارسة خبرات جديدة وذلؾ لتحقيؽ السعادة والخروج مف الضغوط -7

                                                           
 .192-191مخنفر حفيظة، مرجع سابؽ، ص -(1)
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:  ويمكف تمخيصيا في:الحاجات العضوية

 .الحاجة إلى تكويف جسـ سميـ ولياقة بدنية جيدة -1

 .الحاجة إلى قبوؿ التغيرات الجسمية والفيزيولوجية المصاحبة لعمره -2

: الحاجات االجتماعية

 (1).الحاجة إلى االرتباط القوي بالتراث القومي وبالمستقبؿ الذي تسعى لتحقيقو -1

 .الحاجة إلى التوجيو الواعي مف قبؿ وسائؿ اإلعالـ -2

 .الحاجة إلى إيجاد القدوة في التوجيو السميـ -3

 .الحاجة إلى الدعـ الشخصي واستغالؿ االستعدادات -4

 .الحاجة إلى توفير وسائؿ التثقيؼ -5

 (2).حماية الشباب مف حمالت اإلفساد والتفاىة والتعصب -6

 .الحاجة إلى االندماج المجتمعي والمساىمة في البناء -7

 .المشاركة الفعالة في مشروعات الخدمة العامة -8

 .الحاجة إلى قيادة عميا واضحة وقيادة واعية -9

 (3). الحاجة إلى رسـ األىداؼ الواضحة في المجاؿ االقتصادي والسياسي والتعميمي وغيرىا -10

 

                                                           
 .193-192مخنفر حفيظة،المرجع نفسو، ص -(1)
 .194مخنفر حفيظة، المرجع نفسو، ص -(2)
 .194مخنفر حفيظة، المرجع نفسو، ص -(3)



 الفايسبوك والطالب الجامعي: ..........................................................الفصل الرابع
 

83 
 

 :مشكالت الطالب الجامعي-4

 (1):وتنحصر ىذه المشكالت فيما يمي: (نفسية واجتماعية): مشكالت شخصية- أ

اإلحساس بالفراغ أحيانا نتيجة عدـ إحالة الطالب الجامعي عمى المكتبات أو شغمو عمميا، وىذا  

غفاؿ األنشطة الجامعية األخرى .  يعزى بالتركيز عمى المحاضرات وا 

عدـ اإليماف بالرسالة التي يعد مف أجميا، والنظر إلى الكمية عمى أّنيا مصنع شيادات وجواز  

. عمى الوظيفة وليس أداء الرسالة

اإلحساس أحيانا بالالمباالة وعدـ االنتماء والرغبة في انجاز الحد األدنى مف األمور والتكميفات  

. دوف وجود دافع لإلجابة

مشكمة الغالء الذي يجتاح أسعار السمع مما يشكؿ حاجزا نفسيا أماـ كثير مف الطالب إلحساسيـ  

بالعجز عف مالحظة زمالئيـ المتيسريف، مما قد يدفع بعض الطالب والطالبات خصوصا إلى سموكيات 

.   اجتماعية غير مقبولة

مشكمة المواصالت واإلسكاف وغيرىا مف المشكالت االجتماعية العامة التي تجعؿ الطالب دائـ  

 (2).التفكير أحيانا، وعاجزا عف التركيز في دراستو

:   وتنحصر ىذه المشكالت فيما يمي:مشكالت دراسية- ب

. ارتفاع أثماف الكتب الدراسية- 

. تحمؿ تكاليؼ الزيارات الميدانية والرحالت العممية مما يشكؿ عبئا ماليا عمى الطالب- 

                                                           
،دار الفكر العربي لمطبع 1رشدي أحمد طعيمة،محمد بف سميماف البندري،التعميـ الجامعي بيف رصد الواقع ورؤى التطوير،ط-(1)

 .132،ص2004والنشر،القاىرة،
 .132رشدي أحمد طعيمة،المرجع نفسو،ص-(2)
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إحساس الطالب بالتفاعؿ مع أعضاء ىيئة التدريس نتيجة االنشغاؿ الدائـ ليـ، وعدـ وجود فرصة  عدـ- 

. لتكويف عالقات أكاديمية وشخصية مع الطالب

. عجز المكتبات الجامعية عف إشباع متطمبات الدراسة- 

. زيادة كثافة المحاضرات وقاعات الدرس- 

عدـ إحساس الطالب .-  الممؿ عند الطالب وتجدد نشاطيـليزيؿاالفتقار إلى خطة لمنشاط الرياضي - 

. أحيانا بجدوى دراسة مادة معينة، أو بما سوؼ يدرسو مف محتوى

. ارتفاع تكاليؼ شراء األجيزة والمعدات الطبية والعممية واليندسية وغيرىا- 

عدـ امتالؾ الطالب الميارات األساسية لمبحث العممي في مرحمة الثانوية مما يجعمو يتعثر أحيانا في - 

. tempapersكتابة األبحاث الفصمية 

.   أسبوعا أحيانا24قصر العاـ الجامعي إذ ال يتعدى - 

( 1).عدـ وجود توازف مف العبء التعميمي بيف المقررات، فبعض المقررات طويؿ جدا وبعضيا قصير- 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .134-133ص رشيدي أحمد طعيمة، محمد بف سميماف البندري، المرجع نفسو، ص- (1)
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:  وتنحصر ىذه المشكالت فيما يمي:مشكالت ما بعد التخرج - ج

عدـ االطمئناف لوجود فرص عمؿ عقب التخرج، ويترتب عمى ذلؾ فقداف الحافز لمدراسة الجامعية - 

.  أحيانا

( 1 ).إحساس الطالب بوجود فجوة بيف ما يدرسو الطالب في الجامعة وما يحتاج لمممارسة بعد التخرج- 

 : بين الحقوق والواجباتمسؤولية الطالب الجامعي-   5

: مسؤولية االلتزام بالقوانين الجامعية

عمى الطالب الجامعي احتراـ القوانيف واألنظمة والتشريعات الجامعية وااللتزاـ بيا، وعدـ القياـ بأي 

. فعؿ يخالؼ ىذه القوانيف

: مسؤولية التفوق الدراسي

إف أىـ مسؤولية تقع عمى عاتؽ الطالب الجامعي في ىذه المرحمة ىي مسؤولية التفوؽ الدراسي، 

.  والحصوؿ عمى أعمى معدالت النجاح والتسمح الكامؿ بالعمـ والمعرفة

: مسؤولية ثبات الذات

رسالة الطالب الجامعي ال تقؼ عند الحصوؿ عمى العمـ في تخصص معيف، بؿ تتعدى إلى أبعد مف 

ذلؾ، فمف مسؤوليات الطالب الجامعي االستفادة مّما تقدمو الحياة الجامعية في بناء شخصيتو القيادية 

( 2 ).القوية القادرة عمى تحمؿ المسؤولية واإلبداع

 

 

                                                           
 .134رشيدي أحمد طعيمة، محمد بف سميماف البندري، المرجع نفسو، ص - (1)
 .14- 13، ص ص 2019، األردف، 1بالؿ الحديثي، الطالب الجامعي إلى القمة، دار البداية لمنشر والتوزيع، ط - (2)
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: حقوق الطالب الجامعي

: في المجال أألكاديمي ( أ

تحقيقاالستيعاب والدراسة بطريقة سيمة ويسيرة وتوفير اإلمكانيات التعميمية المتاحة لتحقيؽ  -1

 .اليدؼ

الحصوؿ عمى المادة العممية والمعرفية المرتبطة بالمقرارات الجامعية وذلؾ وفقا لألحكاـ والموائح  -2

 .الجامعية التي تحكـ العمؿ األكاديمي

الحصوؿ عمى الخطط الدراسية بالكمية والتخصصات المتاحة لو واالطالع عمى الجداوؿ الدراسية  -3

قراء تسجيمو في المقرارات التي ينتجيا لو النظاـ وفؽ ضوابط عادلة  .قبؿ بدء الدراسة وا 

حؽ الطالب في نقد إعطاء التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات المحاضرات واستيفاء الساعات  -4

 .العممية والعممية ليا وعدـ إلغاء المحاضرات أو تغييرىا إال في حالة الضرورة واإلعالف عف ذلؾ

حؽ الطالب في االستفسار والمناقشة العممية الالئقة مع أعضاء ىيئة التدريس دوف رقابة أو  -5

 (1).عقوبة مالـ يتجاوز النقاش اآلداب العامة

يجب أف يكوف أسئمة االختبارات ضمف المقرر الدراسي ومحتوياتو والمسائؿ التي تـ إثارتيا، أو  -6

 .اإلحالة ليا

مف حؽ الطالب إجراء كافة االختبارات التي تعقد لممقرر مالـ يكف ىناؾ مانع نظامي يحوؿ دوف  -7

 .ذلؾ

                                                           
 .2عمادة شؤوف الطالب،وحدة حماية الحقوؽ الطالبية،صوثيقةحقوقوالتزامات الطالب الجامعي، جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية، -(1)
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حؽ الطالب معرفةاإلجابة النموذجية ألسئمة االختبارات الفصمية وتوزيع الدرجات عمى أجزاء  -8

 . اإلجابة

حؽ الطالب في طمب مراجعة إجابتو في االختبار النيائي وذلؾ وفؽ ما تقرره الموائح والقرارات  -9

 .الصادرة عف الجامعة

 .حؽ الطالب في معرفة نتائجو التي حصؿ عمييا مف االختبارات التي أداىا بعد التصحيح -10

: في المجال غير األكاديمي (ب 

 (1).حؽ الطالب في التمتع باإلعانة والرعاية االجتماعية، والمشاركة في األنشطة القائمة فييا -1

 .حؽ الطالب في الحصوؿ عمى الرعاية الصحية الالزمة والكافية -2

الكتاب الجامعي، السكف الجامعي، )حؽ الطالب في االستفادة مف خدمات المرافؽ الجامعية  -3

 .(وغيرىا.... المكتبات المركزية والفرعية، المالعب، المطاعـ، مواقؼ السيارات

 .حؽ الطالب في الحصوؿ عمى الحوافز والمكافآت التي تقررىا الجامعة السيما إف كاف متفوقا -4

حؽ الطالب في الترشح لمدورات التدريبية والبرامج والرحالت الداخمية والخارجية وزيادة مشاركتو  -5

 .في األنشطة الثقافية وخدمات المجتمع المحمي والتطوعي

الحؽ في الشكوى أو النظر مف أي أمر يتضرر منو في عالقتو مع ىيئة التدريس أو القسـ أو - -6

(2)أي وحدة مف وحدات الجامعة
 

 

                                                           
 .3المرجع نفسو،ص صوثيقةحقوقوالتزامات الطالب الجامعي،-(1)
 .4المرجع نفسو، صوثيقةحقوقوالتزامات الطالب الجامعي،-(2)
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:  واجبات الطالب الجامعي

:  في المجال األكاديمي(أ

التزاـ الطالب باالنتظاـ في الدراسة والقياـ بكافة المتطمبات الدراسية في ضوء القواعد والمواعيد  -1

المنظمة لبدء الدراسة ونيايتيا، والتحويؿ والتسجيؿ واالعتذار والحذؼ واإلضافة، وذلؾ وفقا لألحكاـ 

 . الواردة بالموائح واألنظمة السارية بالجامعة

التزاـ الطالب باحتراـ أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف والعماؿ مف منسوبي الجامعة وغيرىـ مف  -2

منسوبي الشركات المتعاقدة مع الجامعة وغيره مف الطالب داخؿ الجامعة وكذلؾ الضيوؼ والزائريف ليا 

 .وعدـ التعرض ليـ باإليذاء بالقوؿ أو الفعؿ بأي صورة كانت

التزاـ الطالب باحتراـ القواعد والترتيبات المتعمقة بسير المحاضرات واالنتظاـ والنظاـ فييا وعدـ  -3

 .التغيب عنيا إال بعذر مقبوؿ وفقا لموائح والنظـ

التزاـ الطالب عند إعداد البحوث والمتطمبات الدراسية األخرى لممقررات وعدـ الغش فييا، أو  -4

المشاركة فيو عند إعدادىا بأي صورة كانت أو نسبة عمؿ الغير إلى الطالب أو المجوء إلى أي وسائؿ 

 .غير مشروعة إلعداد تمؾ البحوث والتقارير واألوراؽ والدراسات أو غيرىا مف المتطمبات األساسية لممقرر

التزاـ الطالب بالقواعد والترتيبات المتعمقة باالختبارات والنظاـ فييا وعدـ الغش أو محاولة  -5

المساعدة في ارتكابو بأي صورة مف الصور أو التصرفات أو انتحاؿ الشخصية أو التزوير أو ادخاؿ مواد 

 .أو أجيزة ممنوعة في قاعة االختبار أو المعامؿ

التزاـ الطالب باإلرشادات والتعميمات التي يوجييا المسؤوؿ أو المراقب في قاعة االختبارات أو  -6

( 1 ).المعامؿ وعدـ اإلخالؿ باليدوء أثناء أداء االختبارات
 

  

 

                                                           
 .6-5ي،المرجع نفسو ص صوثيقة حقوؽ والتزامات الطالب الجامع- (1)
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 :في المجال الغير أكاديمي (ب 

التزاـ الطالب بأنظمة الجامعة و لوائحيا وتعميماتيا و القرارات الصادرة تنفيذا ليا و عدـ التحايؿ  -1

عمييا أو انتيائيا أو تقديـ وثائؽ مزورة لمحصوؿ عمى أي حؽ أو ميزة خالفا لما تقضي بو األحكاـ ذات 

 .العالقة

التزاـ الطالب بحمؿ البطاقة الجامعية أثناء وجود الطالب في الجامعة وتقديميا لمموظفيف أو  -2

 . أعضاء ىيئة التدريس عند طمبيا مف قبميـ وعند إنياء أي معاممة لمطالب داخؿ الجامعة

التزاـ الطالب بعدـ التعرض لممتمكات الجامعة باإلتالؼ أو العبث بيا أو تعطيميا عف العمؿ أو  -3

 . المشاركة في ذلؾ سواء ما كاف منيا مرتبطا بالمباني أو التجييزات

التزاـ الطالب بالتعميمات الخاصة بتركيب أو تنظيـ واستخداـ مرافؽ الجامعة وتجييزاتيا لألغراض  -4

المخصصة ليا، ووجوب الحصوؿ عمى إذف مسبؽ مف الجية المختصة الستعماؿ تمؾ المرافؽ أو 

 .التجييزات عند رغبة استخداميا أو االنتفاع منيا في غير ما أعدت لو

التزاـ الطالب بالزي والسموؾ المناسبيف لألعراؼ الجامعية واإلسالمية، وبعد القياـ بأية أعماؿ  -5

 .مخمة باألخالؽ اإلسالمية أو اآلداب العامة المركبة داخؿ الجامعة

التزاـ الطالب باليدوء والسكينة داخؿ مرافؽ الجامعة واالمتناع عف التدخيف فييا وعدـ إثارةاإلزعاج  -6

(1 ).فييا أو التجمع غير المشروع أو التجمع المشروع في غير األماكف المخصصة لذلؾ
 

 

 

 

                                                           
 .6،صوثيقة حقوؽ والتزامات الطالب الجامعي، المرجع نفسو- (1)
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أنماط الممارسة المغوية عند الطمبة الجامعيين عمى موقع التواصل االجتماعي   -7

 : (الفايسبوك)

تتميز لغة الفسبكة عمى موقع التواصؿ االجتماعي بمجموعة مف الخصوصيات نجمميا في النقاط 

: التالية

(:    Abréviations)االختصارات المغوية  -1

يمجأ إلى تعويض استبداؿ  (الفسبكة )مما الشؾ فيو، أف المستخدـ الدائـ  لمشبكة االجتماعية 

يصاؿ الرسالة في أسرع وقت، ومف ىنا، تكوف تمؾ الرسالة خالية مف  الكممات برموز وأرقاـ لمكتابة وا 

الضبط المغوي والدقة، وتكوف ىذه االختصارات المغوية مزيجا مف حرؼ عربي يكتب بأحرؼ التينية 

. ورموز وأرقاـ

وحسب تصورنا، أف الكتابة باألحرؼ الالتينية إنما برزت في كتابة الطمبة نظرا لتأثير االستعمار 

عمى ثقافة مجتمعنا، وباألخص عمى ثقافة الطمبة الجامعييف، حيث ظيرت المغة الفرنسية كحدث بارز مف 

. خالؿ الوجود الفرنسي في الجزائر، فيي إرث تاريخي

: وعميو، وجدنا أثناء دردشة الطمبة عمى موقع الفسبكة االختصارات المغوية التالية

االختصار الكممة 

 hmdالحمد هلل 

Ca va Cv 
Bonjour Bjr 

Nouveau Nv 
Salut Slt 

Merci Mrc 
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 Nchalhإف شاء اهلل 

 Slmسالـ 

Mort de rire Mdr 
 Hbbحبيبي 

Faculté Fac 
Toujours Tjr 

S’il vous plait Svp 
نرى فيما نرى، أف مف أىـ األسباب التي جعمت الطالب الجامعي يستخدـ ىذه االختصارات ىو 

ربحا لموقت واختصارا في  (الحمد هلل)ربح الوقت والسرعة في الكتابة، حيث مثال بدال مف أف يكتب الكممة

، وتتميز االختصارات المغوية باالحتفاظ بالحرؼ األوؿ واألخير وحذؼ باقي (hmd)الكتابة يكتبيا 

 (1)(.bjr)التي تكتب اختصارا  ( (bonjourالحروؼ األخرى مثؿ كممة

آراب مف التعبير عف عدد ال يحصى مف العواطؼ والمشاعر التي ال يمكف - وتمكف تقنية الفرانكو 

التعبير عنيا بالمغة العربية الفصحى، فالرسائؿ المكتوبة بيذه الطريقة تتصؼ بالوضوح وسيولة النقؿ، 

أضؼ إلى كؿ ما سبؽ ذكره، فموحة المفاتيح عمى أجيزة الكمبيوتر أوأجيزة الياتؼ النقاؿ الذكي تنقصيا 

آراب التي - الكثير مف حروؼ المغة العربية، مما يجعؿ الطالب الجامعي يمجأ إلى استخداـ تقنية الفرانكو 

( 2).تمنح لو الكثير مف المزايا

 

 

 

                                                           
،المركز الجامعي 2وتأثيرىاعمى الممكة المغوية لمطالب الجامعي،الممارسات المغوية،العدد(آراب-فرونكو) سمير معزوزف،سميرمعزوزف،لغةالفسبكة-(1)

 .228-227،ص ص15/06/220عبد الحفيظ بو الصوؼ،ميمة،الجائر،
 .228سمير معزوزف،المرجع نفسو،ص-(2)
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: الخمط بين األرقام والحروف -2

الخمط بيف الحروؼ واألرقاـ الكممة 

De rien 2r1 
Rien R1 
Bien B1 

Demain 2m1 
 M3ayaمعي 

 Rani b1راني بخير 

 La a3lakaال عميؾ 

 Assalamo 3alaymom ostadiالسالـ عميكـ أستاذي 

Bonne nuit Bn8 
Bien B1 

demain 2m 
 2r1عمى الرحب والسعة 

 P2qال شكر عمى واجب 

 3likعميؾ 

 5irخير 

 So2alسؤاؿ 
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 تكرار الحرف األخير من الكممة -1

التكرار الكممة 

 Wawwwwwwwwwالتعبير عف الدىشة 

 Allooooooooooooعدـ ظيور لفترة زمنية طويمة 

 Cavapaaaaaaaaلست بخير 

ىييييييييييييو الضحؾ 

فووووووووووووور االعجاب 

ىذا التكرار في الحرؼ األخير مف الكممة لو أبعاده، والتي ترتكز أساسا عمى الكممة لما تحممو مف 

والتكرار في المغة ىو أحد مظاىر التوكيد، ولو أثر نفسي في نفسية ... معنى الفرح أو الحزف أو الغضب

المتمقي، وىو بذلؾ يعكس جانبا مف الحالة النفسية واالنفعالية لممستخدـ، تكرار الحرؼ األخير في موقع 

 (1). يعطي لتمؾ الحروؼ أبعادا توضح الحالة النفسية لممستخدـ)الفسبكة(التواصؿ االجتماعي 

ونرى فيما نرى، أف ىذا التكرار ال يخدـ كثيرا المغة العربية، بؿ أبعد مف ذلؾ، يؤثر عمييا تأثيرا 

 ربما سيخمؽ في )الفسبكة(سمبيا ألنو مع كثرة استعمالو مف قبؿ الطمبة في موقع التواصؿ االجتماعي 

. المستقبؿ القريب لغة جديدة، إف لـ نكف مبالغيف في ىذا الطرح، نقوؿ أنو قد خمقيا بالفعؿ

 

 

 

 
                                                           

 .232سمير معزوزف،المرجع نفسو،ص-(1)
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 :المزج بين الفصحى والعامية-2

الصواب الجمؿ  

Barenamadj  el 

imtihanemazalmadinahache 

لـ نتحصؿ بعد عمى برنامج االمتحاف 

A3talkom al ostad al mohadara  منح لكـ األستاذ المحاضرة

Wachekhedamtemlih fil imtuhane  ىؿ عممت جيدا في االمتحاف ؟

Ostadmafhamtchehadihifikra  أستاذ لـ أفيـ ىذه الفكرة

Wakila a3yana al anetarnet  عمى ما أظف االنترنت ثقيمة

أف الثنائية المغوية التي يعيشيا المجتمع الجزائري تؤثر بطريقة أو أخرى – ىنا – ال بد مف اإلشارة 

 (1).)الفسبكة(عمى خطابات الطمبة التواصمية في شبكة التواصؿ االجتماعي 

وعميو، ىذه الخطابات التواصمية ليست سموكا لغويا طارئا عمى مستعممي المغة في الفسبكة، وىذه 

الممارسة تؤثر سمبيا عمى ممكة الطالب الجامعي، إذ أف طمبتنا ال يتكمموف بالعربية الفصحى في أقساـ 

الدراسة، وما بالؾ بموقع التواصؿ االجتماعي الذي يمنح ليـ الحرية في التعبير عف أفكارىـ ومشاعرىـ 

والتحرر مف قيود المغة العربية الفصحى، وىذا المزج بيف الفصحى والعامية والكتابة بحروؼ التينية يؤكد 

ف تحقؽ األمر يكوف  تدني استخداـ المغة العربية عبر الفضاء األزرؽ وعدـ االىتماـ وباستخداميا، وا 

بحروؼ ال ترتبط أساسا بحروؼ المغة العربية، وىو ما يشكؿ في األخير لغة مشفرة متعارؼ عمييا بيف 

مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي، بما يمقي الضوء عمى المعاناة التي تعيشيا المغة العربية في عمؽ 

 (2).بيئتيا

 
                                                           

 .233-232سمير معزوزف،المرجع نفسو،ص ص-(1)
 .233سمير معزوزف،المرجع نفسو،ص-(2)
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 :خالصة

يعتبر الفايسبوؾ في الوقت الحالي مف أىـ المحطات االتصالية لدى الطمبة الجامعييف التي 

ساىمت في خمؽ مجتمعات افتراضية متخصصة وغير متخصصة ليا ما ليا وعمييا ما عمييا، ويعتبر 

الطالب الجامعي كمحور ىذه العممية مف أكبر مستخدميو، فأفعالو وسموكاتو ليا تأثير عمى المجتمع عامة 

 .وعمى الجامعة خاصة
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:  تمهيد

 تطرقنا في الجانب الميداني النظري الى الثقافة وماىيتيا ثم الى مواقع التواصل االجتماعي 

والفايسبوك والطالب الجامعي ،نسعى من خالل الدراسة الميدانية وانطالقا من فروضيا إيجاد اجابة 

عالئقية بين متغيرتيا من خالل الوقوف مؤشرتيا وعناصرىا وذلك عن طريق استبيان عينة تمثيمية 

. لمجتمع البحث
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: الجانب الميداني لمدراسة  -1

:  المنهجية اإلجراءات

ينبغي عمى الباحث أن يوظف في بحثو ما أخذه من معمومات منيجية عن االستمارة كان يحدد و 

يضبط نوع األسئمة االستمارة و المحاور التي تستعمميا من موضوع الدراسة كما يجب أن يدل اختياره 

. لالستمارة لجمع بيانات ما ولم يختر أدوات جمع البيانات األخرى لنفس البيانات المراد جمعيا

ىل االستمارات بالمقبمة أم : كما يجب تحديد أي نوع من االستمارات استخدميا في بحثو

 (1 ).(األنترنت)االستمارات البريدية أم االستمارة عن طريق الياتف أم االستمارة عن طريق اآللي 

: أدوات جمع البيانات -2

: االستمارة

نموذج يضم مجموعة أسئمة توجو إلى األفراد من أجل الحصول عمى :"تعريف االستمارة بأنيا

معمومات حول موضوع أو مشكمة أو موقف ويتم تنفيذ االستمارة عن طريق المقبمة الشخصية أو ترسل 

". إلى المبعوثتين عن طريق البريد

وتستخدم االستمارة لجمع البيانات الميدانية التي تعسر جمعيا عن طريق أدوات جمع البيانات 

. األخرى

ويجب أن تغطي أسئمة االستمارة جميع محاور البحث إذا كانت استخدمت كأداة بحث وحدىاوقد 

تخصص لبعض محاور البحث وبعض المحاور األخرى تدرج في أدوات بحث أخرى كالمقابمة المالحظة 

. الوثائق والسجالت اإلدارية

                                                           
 .127، الجزائر، ص 2007، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، 1 رشيد زرواتي، مناىج وأدوات البحث العممي في العموم االجتماعية، ط -(1)
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وتتميز االستمارة أنيا حيادية فإذا أسئمتيا مستقمة تسمى االستمارة أما إذا جاءت في المقابمة فتدعى 

. (1)استمارة االستبيار: استمارة االستبيان وأما إذا جاءت في المالحظة فتدعى ب

وعميو لمحصول عمى المعمومات حول الدراسة اعتمدنا عمى االستمارة االلكترونية من أجل جمع 

البيانات والمعمومات من ميدان الدراسة والتحقق من تساؤالت وفرضيات البحث وذلك من خالل طرح 

:  المفتوحة والمغمقة ونصف المفتوحة ولقد اشتممت االستمارة عمى المحاور التاليةاألسئمة

 7الى1يتضمن البيانات الشخصية األسئمة من :المحور األول

االجتماعي   ضم أسئمة متعمقة بالفرضية األولى والتي مفادىا استخدامات مواقع التواصل :المحور الثاني

  . 11الى1منالفيس بوك في تحول في اىتمامات العالقات األسرية الحقيقية إلى عالقات افتراضية 

بوك في ايسضم أسئمة متعمقة بالفرضية الثانية والتي مفادىا مواقع التواصل االجتماعي الف: الثالثالمحور 

 .11الى1 مناستخدامات الطالب الجامعي ليا في الحياة اليومية

ضم أسئمة متعمقة بالفرضية الثالثة والتي مفادىا مواقع التواصل االجتماعي : الرابعالمحور 

. 7الى1 من عمى شخصية الطالب الجامعيىاريظيور بعض المشاكل المغوية وتأث والفايسبوك

 المالحظة

تعتبر المالحظة من االدوات الميمة في الدراسات االتصالية ،ولقد اعتمدنا عمييا في رصد       

مظاىر االستخدام لثقافة الفايسبوك ،ومتابعة المشاركات  والتفاعالت عمى مواقع التواصل 

 (2 ).االجتماعي واستعممنا بذلك المالحظة العممية دون المشاركة

                                                           
، الجزائر، ص 2012، زاعياش لمطباعة والنشر، 4 رشيد زرواتي، تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية واإلنسانية، ط -(1)

 .173-172ص 
   .، الجزائر2002 ، ر ىومةاطبع بمطبعة د، 1رشيد زرواتي، تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية ، ط  (2)
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 جمع المعمومات وتستخدم في البحوث الميدانية ،كما تستخدم في جمع البيانات أدوات من أداةىي          

 اإلحصائيات أو اإلدارية اليمكن جمعيا عن طريق االستمارة أو المقابمة  أو الوثائق أو السجالت يالت

 جعمت ليم في يكما يمكن تبويبيا ،وتخصص المالحظة  لممحاور الت الرسمية والتقارير أو التجريب

 والفرضيات والمؤشرات والوحدات واإلشكاليةموضوع البحث،وتكون ليا عالقة وثيقة بعنوان البحث 

 بالمشاركة ليا طرق منيا المالحظة البسيطة والمنظمة،كما أنواع البحث  وليا عدة والعناصر وخطة

 (1)وبدون المشاركة

 المنهج الوصفي : المنهج المستخدم -3

يستخدم المنيج الوصفي في دراسة األوضاع الراىنة لمظواىر من حيث خصائصيا، أشكاليا، 

وعالقاتيا، والعوامل المؤثرة في ذلك وىذا يعني أن المنيج الوصفي ييتم بدراسة حاضر الظواىر 

واألحداث يعكس المنيج التاريخي الذي يدرس الماضي، مع مالحظة أن المنيج الوصفي يشمل في كثير 

من األحيان عمى عمميات تنبؤ لمستقبل الظواىر واألحداث التي يدرسيا، أما ىدفو األساسي فيو فيم 

الحاضر لتوجيو المستقبل، وذلك من خالل وصف الحاضر بتوفير بيانات كافية لتوضيحو وفيمو ثم إجراء 

. المقارنات وتحديد العالقات بين العوامل وتطوير االستنتاجات من خالل ما تشير إليو البيانات

جماال ييدف المنيج الوصفي إما إلى رصد ظاىرة أو موضوع محدد بيدف فيم مضمونيا أوقد  وا 

 (2 ).يكون ىدفو األساسي تقويم وضع معين ألغراض عممية

 ىو المنيج الذي يقوم فيو الباحث بوصف الظاىرة كما ىي في الواقع :مفهوم المنهج الوصفي

( 1 ).وكيفا

                                                           
 .154-153 رشيد زرواتي، المرجع السابق، ص ص-(1)
 .217نادية عيشور وآخرون، المرجع نفسو، ص -(2)
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اعتمدنا وانطالقا من طبيعة موضوع الدراسة ثقافة استخدام مواقع االجتماعي لدى الطالب الجامعي 

 المنيج الوصفي ألنو يضمن لنا وصف ورصد دقيق لكل ما يحيط بالمشكمة كما ىي موجدة في عمى

.  إلى نتائج عممية من خالل المعطيات وتفسيرىاالوصولالواقع من أجل 

 :العينة -4

عمى الباحث أن يوظف نوع العينة وطريقة اختيارىا في البحث بأن يدلل عمى مالئمة نوع العينة 

المختارة لمبحث دون سواىا كأن يوضح العالقة الوطيدة بين نصوصية نوع العينة المحتارة ومحاور البحث 

األنواع  وأفضل من األنواع األخرىمع البرىنة عمى أن ىذه المحاور تالئميا ىذا النوع من العينة دون 

 (2).األخرى

يمكننا أن نقتصر عمى المعمومات القميمة الموجودة حول مجتمع بحث معين عندما يكون الوصول 

إليو صعبا أو نظرا إلى القوانين المتعمقة بسرية بعض قوائم األشخاص البد أن نقوم إذا بسحب عينة من 

األفراد أي ذلك الجزء من مجتمع البحث الذي سنجمع من خاللو المعطيان، في ميدان العمم نتطمع أن 

تسمح لنا العينة المتكونة من بعض الحشرات، المئات أو اآلالف من العناصر، وذلك حسب الحالة، 

المأخوذة من مجتمع بحث معين بالوصول إلى التقديرات التي يمكن تعميميا عمى كل مجتمع البحث 

 (3 ).األصمي

 ىي مجتمع الدراسة الذي تجمع منو البيانات الميدانية وىي تعتبر جزء من الكل، :تعريف العينة

. بمعنى أنو تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع عمى أن تكون ممثمة لممجتمع لتجري عمييا الدراسة

                                                                                                                                                                                     
 .86 رشيد زرواتي، المرجع السابق، ص -(1)
 .199 رشيد زرواتي، المرجع السابق، ص -(2)
 .301، الجزائر، ص 2004 موريس أنجرس، منيجية البحث العممي في العموم االنسانية، ترجمة بوزيد صحراوي، د ط، دار القصبة لمنشر، -(3)
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فالعينة إذا ىي جزء معين أو نسبة معينة من أفراد المجتمع األصمي، ثم تعمم نتائج الدراسة عمى 

 (1 ).المجتمع كمو، ووحدات العينة قد تكون أشخاصا، كما تكون أحيانا أو شوارعا أو مدنا أو غير ذلك

 وىي العينة التي يستخدم فييا الباحث الحكم الشخصي عمى أساس أنيا ىي :العينة القصدية

 (2 ).األفضل لتحقيق أىداف الدراسة

سميت ىذه العينة بيذا االسم ألن الباحث يقوم باختيارىا طبقا لمغرض الذي ييدف لتحقيقو من 

البحث، الباحث ىنا لو الحرية في اختيار مفردات العينة حسب األىداف التي يسعى لتحقيقيا فمنا 

الضروري أن يكون مدرك لممجتمع بحثو والخصائص التي تتوفر فيو وما يميزىا أنيا غير مكمفة لمموارد 

والجيد والوقت فيي تعتمد عمى توجو الباحث نحو مفردات معينة يقصدىا  بحثو من أجل تزويده بما 

 (3).يحتاجو من بيانات تعرفو بحقيقة بحثو

وعميو فقد استعمالنا في دراستنا العينة القصيدة باعتبار أنيا ىي األنسب لدراستنا ألننا قصدنا 

مباشرة إلى العموم اإلنسانية واالجتماعية يتمتعون بنفس الخصائص والصفات، توجينا في دراستنا إلى 

طمبة ليسانس والماستر والدكتوراه، لمعرفة ثقافة استخداميم لمواقع التواصل االجتماعي وما ىي أىم 

 .المشكل التي يواجيونيا من خالل استخداميا في الحياة اليومية

 

 

 

 

                                                           
 .246 رشيد زرواتي، المرجع السابق، ص -(1)
 .240، الجزائر، ص 2017نادية عيشور وآخرون، منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية، مؤسسة حسين راس الجبل لمنشر والتوزيع، -(2)
 .261نادية عيشور وآخرون، المرجع نفسو، ص -(3)
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 : مجاالت الدراسة -5

: المجال المكاني

، 2000أجريت الدراسة بجامعة محمد البشير االبراىيمي التي أنشأت أول نواة ليا في شير سبتمبر 

حيث كانت في البداية عبارة عن ممحق جامعي تابع لجامعة سطيف، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

 تم ترقيتيا إلى مركز جامعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18/09/2002 المؤرخ في 01-275

.  تم ترقية المركز إلى مصاف الجامعة، تحتوي عمى سبعة كميات04/07/2012 المؤرخ في 12/244

:  المجال الزماني

، حيث بدأت الدراسة النظرية في شير 2019/2020أجريت ىذه الدراسة خالل الموسم الجامعي 

. 2020، أما الدراسة الميدانية خالل شير أوت من نفس السنة 2020أفريل 

:  المجال البشري

مجتمع البحث الذي أجريت عميو الدراسة، حيث شممت الدراسة عينة من طمبة كمية العموم 

. االجتماعية واالنسانية في مختمف التخصصات، ومن خالل توزيع االستمارة عبر موقع الفايسبوك
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 :الخالصة

سعينا جاىدين من خالل دراستنا النظرية اإللمام بجوانب البحث وأخذنا عمى عاتقنا المباشرة في        

الجانب الميداني لنتعرف عمى واقع االستخدام الطالب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي الفيس بوك 

،في تحول العالقات األسرية الحقيقية إلى عالقات افتراضية وكيف ، وىل التأثيرات الحاصمة نتيجة فراغ 

تم التخمي عنو في الحياة الواقعية وىل الطالب الجامعي من الجميور النشط الذي يؤثر في الوسيمة 

 .اإلعالمية



 

 

 

 خاتمة



 ...................................................................................................خاتمة

 

 
 

: خاتمة 

يسبوك لدى الطمبة امن خالل دراستنا لواقع استخدام ثقافة  مواقع التواصل االجتماعي الف

 المنهجي  ورسم معالم الدراسة باالنطالق اإلطارالجامعيين متتّبعين في ذلك المنهجية العممية ،من 

 .من تساؤالت ووضع فرضيات  واستنادا الى دراسات سابقة مشابهة  والغوص في غوار متغيراتها

اتضح لنا ان  البدائل الثقافية مستمرة مادام اإلنسان كائن اجتماعي اتصالي يبقى هذا في 

 جمية في بنية تأثيراتهاعوالم جديدة واقعية حسية معاشة وافتراضية ال حصر لها ، لكن تبقى 

 مظاهرها  تهدد استقرار الحياة الواقعية كاسرة ومجتمعا ودولة وأمة، ففهمها أفضل األسريةالعالقات 

 . والتعديل والتغييرالتوجيهمن تركها ،قصد 



 

 

 قائمة المصادر

 والمراجع
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. 1999، دار الساقي، بيروت، لبنان، 1تركي الحمد، الثقافة العرببة في عصر العولمة، ط3- 
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 .2004دار الفكر العربي لمطبع والنشر، القاهرة، 
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 .، الجزائر2012لمطباعة والنشر، 

، دار الهدى لمطباعة 1رشيد زرواتي، مناهج وأدوات البحث العممي في العموم االجتماعية، ط 10-
 .، الجزائر2007والنشر والتوزيع، 

طبع بمطبعة ، 1رشيد زرواتي، تدريبات عمى منهجية البحث العممي في العموم االجتماعية ، ط- 11
 .، الجزائر2002 ، ر هومةاد
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، شركة دار األمة لمطباعة والنشر والتوزيع، 1عامر مصباح، عمم االجتماع الرواد والنظريات، ط14-
 .2010الجزائر، 

 ، دار صفاء1عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر، مواقع التواصل االجتماعي والسموك اإلنساني، ط 15-

. 2015لمنشر والتوزيع، عمان، 
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، دار أسامة لمنشر والتوزيع، 1، ط (شبكات التواصل االجتماعي)عمي خميل شقرة، اإلعالم الجديد 16-
 .2014األردن، عمان، 

 .2012، مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع، الكويت، 1ليمى أحمد جزر، الفايسبوك والشباب العربي، ط17-

، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر المعاصر، بيروت، 4مالك بن نبي، مشكمة الثقافة، ط 18-
. 1984لبنان، 

محمد طارق هارون، الشبكات االجتماعية عمى األنترنت وتأثيرها في المعرفة البشرية النظرية 19-
. 2017، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 1والتطبيق، ط 

، دار االعصار لمنشر 1مروى عصام صالح، اإلعالم االلكتروني األسس وأفاق المستقبل، ط 20-
 .2015والتوزيع، عمان، األردن، 

موريس أنجرس، منهجية البحث العممي في العموم االنسانية، ترجمة بوزيد صحراوي، د ط، دار 21-
 .، الجزائر2004القصبة لمنشر، 

نادية عيشور وآخرون، منهجية البحث العممي في العموم االجتماعية، مؤسسة حسين راس الجبل  22-
 .2017لمنشر والتوزيع، ، الجزائر،

،دار 1وسام فاضي راضي،مهند حميد التميمي،االعالم الجديد تحوالت اتصالية ورؤى معاصرة،ط -23
 .2017الكتاب الجامعي،

 :والمقاالت المجالت: ثانيا

ابتسام دراجي، تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمى العالقات االجتماعية لمشباب 1-
 2020، 50الجزائري، مجمة المعيار، العدد 

أحمد فموح، الواقع الدراسي لمطالب الجامعي ،معهد العموم االجتماعية واالنسانية المركز الجامعي 2-
. ARABJ ou rmal of psyelology/ ssueummer.2018 الجزائر،،أحمد زبانة غميزان

 استخدام شبكات التواصل االجتماعي وسط طالب كمية التربية بجامعة الغاشر في آمنة يس موسى،3-
 2019ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية،مجمة العموم التربوية والنفسية،العدد،

بن زايد ايمان،سي موسى عبد اهلل،تأثير مواقع التواصل االجتماعي عمى الهوية الثقافية دراسة في 4-
 .2018.،2،العدد7،المجمد (الفايسبوك نموذجا)االستعماالت واالشباعات لطمبة طاهري محمد بشار
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 .2016/2017جديد،الطارف،الجزائر،

وتأثيرها عمى المممكة المغوية لمطالب (آراب-فرونكو)سميرة معزوزن،لغةالفسبكة6-
 .2،2020المغوية،العددالجامعي،الممارسات 
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عيشة عمة،نوري الورد،االشباعات المحققة من استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى الطالب 8-
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سميمة فياللي، بنية الهوية الجزائرية في ظل العولمة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العموم في 5-
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عمم االجتماع االتصال، : سعيد محمد، قسم عمم االجتماع، تخصص: الدكتوراه ل م د، تحت اشراف
 .2016/2017جامعة ابن بكر بمقايد، تممسان، 
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مخنفر حفيظة خطاب الحياة اليومية لدى الطالب مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير عمم االجتماع 7-
فيروز مامي زرارقة كمية العموم االجتماعية واالنسانية قسم . تخصص عمم االجتماع لتربية اشراف د

 .2013-2012عمم االجتماع والديمغرافيا جامعة سطيف سنة 
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 .2011/2012محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

 شبكة األنترنت في التحصيل الدراسي لدى طالب جامعة نايف العربية وليد بن محمد العوض،10-
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 :الممتقيات: رابعا
مزرارة نعيمة،شعباني مميكة،واقع الطالب الجامعي الجزائري،من األمس الى اليوم ماذا مزرارة نعيمة،
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: المعاجم: خامسا

 .2004،مكتبة الشروق الدولية،4ابراهيم أنيس واخرون،المعجم الوسيط،ط1-

 .2008،دار عالم الكتب،القاهرة،1،ط1 معجم المغة العربية المعاصرة،المجمد،أحمد مختاري2-

 .2004، مجمع المغة العربية مصر سنة 4شوقي ضيف المعجم الوسيط ط 3-
الكتب لمطباعة  ، دار عالم1مصمح الصالح، الشامل قاموس مصطمحات العموم االجتماعية، ط4-
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: ممخص
يسبوك باعتبار اتهدف الّدراسة إلى فهم واقع االستخدام لثقافة مواقع التواصل االجتماعي الف

الموقع األكثر استخداما في الجزائر ،وذلك عمى عينة تمثيمية لطمبة من كمية العموم االجتماعية 
بجامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج ،ولكونها الوسيمة االتصالية الحديثة واالكثر تعرضا  

 .وانتشارا ،وهذا في ظل االنفتاح العالمي وتعدد الثقافات 

تي هذا الفهم لمواقع الجديد  الى إعادة  النظر فيما ستسفر عميه مستقال في تغيرات أي و
. ثقافية واجتماعية وحتى عقائدية 

د تمحورت الدراسة حول تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تغير بنية ـق و
وماهي مظاهر استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الحياة اليوميةومشاكل .العالقات األسرية

استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى الطالب الجامعي 
 .مواقع التواصل االجتماعي،الفايسبوك،الثقافة،الطالب الجامعي:الكممات المفتاحية

 
Summary: 

  The study aims to understand the reality of the use of the culture of social 

networking sites, Face book, as the most used site in Algeria, on a 

representative sample of students from the Faculty of Social Sciences at the 

University of Mohamed BashirBrahimi, BordjBouArarrij, and becauseitis the 

most modern and widespread means of communication, and thisis in light of 

global openness and multiculturalism. 

  This understanding of the new reality comes to reconsiderwhatwillresult in 

itindependently in cultural, social and even ideological changes. 

  The studyfocused on the effect of using social media on changing the 

structure of family relationships.  What are the aspects of the use of social 

networking sites in daily life and the problems of using social networking 

sites for university students? 

  Key words: social Networking sites, Face book, culture, universitystudent  


