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 وانعكاسها للطالب اجلامعي ) التواصل االجتماعي( االفرتاضية االجتماعية  اهلوية
  يف تكوين عالقات اجتماعية نظرية

 البويرة(-)دراسة ميدانية اجريت جبامعة اكلي حمند اوحلاج  

 جامعة البويرة .د. نبيل منصوري
 لعزيلي. جامعة البويرة فاتح د. 

 سمخص:ال

عمى وسائل االترال والتي مغ خبلليا  شخأتميط الزػء عمى كل التغيخات التي تيجف ىحه الجراسة إلى تد
ججيجة بيغ الفخد والػسيمة نطخية ، ومغ ثع يػلج عبلقة االجتساعيأوعغ شخيقيا يتع تغيخ في أنساط االترال والتفاعل 

ء تذكيل ىػية افتخاضية داخل االترالية الججيجة وقج حاولشا مغ خبلل ىحا الجراسة التعخف عمى الجوافع الكامشة ورا
، وعجم وضعيع ليػيتيع الحكيكية، فاليػية تمعب دورا أساسيا في مػاقع الذبكات االجتساعية شبكات التػاصل

االفتخاضية القائسة في معطسيا تجسعات خفية مجيػلة اليػية الفخدية، فالفخد الحي يشخخط في ىحه التفاعبلت يخفي 
انا يجخل الحكػر بيػيات االناث والعكذ، فأصبح مفيػم اليػية االفتخاضية اشكاال نفدو تحت مدسيات مختمفة، وأحي
 . في تكػيشو لمعبلقات االجتساعية مصخوحا في السجتسع االفتخاضي

 العالقات االجتساعية نظخية-التهاصل االجتساعي-االفتخاضيةاالجتساعية  الههية الكمسات الجالة:

Abstract : 

This study aims to shed light on all the changes that have occurred in the means of 

communication through which or through them there is a change in the patterns of 

communication and social interaction, and then generate a new theoretical relationship 

between the individual and the new means of communication and we have tried through 

this study Identify the motives behind the formation of a virtual identity within 

communication networks, and not place them for their true identity. Identity plays a 

fundamental role in virtual social networking sites, which are mostly based on hidden, 

unidentified gatherings. The individual who engages in these interactions conceals 

himself under different names, and sometimes Males enter female identities and vice 

versa, so the concept of virtual identity has become an emerging form in the virtual 

community in its formation of social relationships. 

Key words: virtual social identity - social communication - social relations 
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 السحهر األول: اشكالية البحث وأهجافه.
 مقجمة: -1

أدى التصػر الستدارع لػسائل اإلعبلم واالترال في مشترف التدعيشات مغ القخن الساضي إلى إحجاث 
ونقمة نػعية وثػرة حكيكية في عالع االترال حيث انتذخت شبكة اإلنتخنت في كافة أرجاء السعسػرة،  تغيخات جػىخية

الع الستخامية بفزائيا الػاسع، وميجت الصخيق لكافة السجتسعات لمتقارب والتعارف وتبادل اآلراء وربصت أجداء ىحا الع
عمى السدتػى -واألفكار والخغبات، إنيا تغيخات جسة مدت جسيع مجاالت الحياة، عمى مدتػى الجساعات واألفخاد

ف التشطيسات والبشى االجتساعية، كسا محجثة ضػاىخ ججيجة وتأثيخات مباشخة عمى مختم -السحمي والسدتػى العالسي
ضيخت مفاليع ونطخيات وأشخ مشيجية عجيجة، ومغ السفاليع التي ذاع صيتيا بذكل يدتجعي االنتباه مفيػم الذبكات 

 االجتساعية.
مغ السبلحظ اليػم أن مػاقع التػاصل االجتساعي عبخ األنتخنت مثل الفيذ بػك تعخف باإلعبلم االجتساعي 

يذيج حخكة ديشاميكة مغ التصػر واالنتذار فقج كان في بجاياتو مجتسعا افتخاضيا عمى نصاق ضيق الججيج الحي 
ومحجود، وما يبلحظ عميو أنو قج ازداد مع الػقت ليتحػل مغ أداة اعبلمية سسعية وبرخية تؤثخ في قخارات الستأثخيغ 

ذاركة لتحقيق رغبة كل فئة مذتخكة في واستجاباتيع، وبسا أن مػاقع التػاصل االجتساعي أسيست في تفعيل الس
االىتسامات واألنذصة نفديا، فإن ليا أيزا دورا في التذبيظ والسشاصخة والزغط والتفاعل والتأثيخ، بكيادات غيخ 
مشطسة، وفي تحقيق السدؤولية السجتسعية إذا ما أحدغ استثسارىا واستغبلليا، وتػجيييا بذكل جيج نطخا لقجرتيا عمى 

غيخ أن اليػية لعبت دورا أساسيا في مػاقع ار واألقػال والتػجيات إلى مذخوعات عسل جاىدة لمتشفيح، تحػيل األفك
الذبكات االجتساعية، مغ حيث العبلقات االجتساعية االفتخاضية القائسة فی معطع الستجسعات التي تبقى مجيػلة 

أحج ت مختمفة، وأحيانا يجخل التفاعبلت باسع اليػية، فالفخد الحي يشخخط في ىحه التفاعبلت يخفي نفدو تحت مدسيا
مذيػر مغ السذاىيخ، وأحيانا يجخل الحكػر بيػيات اإلناث والعكذ، فأصبح مفيػم اليػية االفتخاضية اشكاال 

وتبجو أىسية تكػيغ الذاب لعبلقات اجتساعية حكيكية  في تكػيغ عام لذخريتو مصخوحا في السجتسع االفتخاضي، 
شة في ضػء اإلشار العام لعادات وتقاليج السجتسع، كسا وأضيخت الكثيخ مغ الجراسات وجػد عبلقة داخل البيئة السعا

شخدية بيغ نسػالعبلقات االجتساعية لجى األفخاد وبيغ تقبل األفكار واالراء الججيجة في السجتسع، وإن األفخاد األكثخ 
ع مغ تحميل السعمػمات وفيسيا وتصػيخىا بذكل ميػال اجتساعيا يتعخضػن لسرادر وعبلقات متعجدة ومتشػعة تسكشي

 .أكبخ لرالح مجتسعاتيع
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ورغع االنتقادات الذجيجة التي تتعخض ليا شبكات التػاصل اإلجتساعي، خاصة في التأثيخ الدمبي والسباشخ 
خخ يخى عمى السجتسع األسخي وعبلقات االفخاد فيسا بيشيع وفي تفاعبلتيع وشعػرىع نجػبعزيع البعس، فإن اتجاىا ا

تحكسيا الحجود والسػانع  فييا وسيمة ميسة لمتشامي وااللتحام بيغ السجتسعات والثقافات وتكػيغ عبلقات وتفاعبلت ال
االخخى، وتقخيب السفاليع والخؤى مع اآلخخ، واإلشبلع والتعخف عمى ثقافات الذعػب السختمفة، وتعديد قيع الػالء 

 فاعل والستسيد كػسيمة اترال ناجعة في حخكات التفاعل االجتساعي.واليػية واإلنتساء، خاصة في ضل دورىا ال
 االشكالية:

لقج أصبح اإلعبلم االلكتخوني يذكل عرب الحياة في واقعشا السعاصخ، وخرػصا بعج انتذاره الػاسع في 
عرخية، ويقاس السجتسعات الحجيثة، وال سيسا مػاقع التػاصل االجتساعي، التي أصبحت مغ الطػاىخ السسيدة لمجولة ال

تقجم الجولة بشريب الفخد فييا مغ ىحه السػاقع، شأنيا في ذلظ شان معجل الجخل الفخدي ومدتػى الرحة والتعميع 
واإلنفاق عمى البحث العمسي، فسػاقع التػاصل االجتساعي تعكذ آراء األفخاد وتشقل خبخاتيع وتداىع في تذكيل 

 (962، ص9002الحسيج،عبج)اتجاىاتيع وربسا تعسل عمى حل مذاكميع. 
أضحت شبكات التػاصل االجتساعي مع انتذارىا وتصػرىا تذكل حخكة ديشاميكية، أثخت ما ُيصمق عميو حاليا و 

البجيل، الحي غيخ شبيعة العبلقات االجتساعية، ورفع مغ وتيخة مذاركة الفخد في الحياة الدياسية -اإلعبلم الججيج
قخاشي العخبي والتغييخ الدياسي، والتي ساىست في ميبلد ىػية وششية لمفخد وبامتياز، خاصة بعج مػجة التحػل الجيس

ُتدايخ وُتعدز مبادئ الجيسقخاشية والتحخر، بالسقابل خمقت ىحه الذبكات أمام إلغاء فػبيا الدمان والسكان، وسيصخة 
ثخ، عدلت الفخد عغ قيسو العالع االفتخاضي بخرائرو التي تؤكج أيجيػلػجيا نذأة ىحه الذبكات مػضة شبابية ال أك

الػششية وىػيتو العخبية، خاصة في ضل ضيػر السػاششة االفتخاضية العالسية غيخ الستأصمة، وفقجان األفخاد ثقتيع في 
)بارة حكػمات دوليع وبالزبط تمظ التي تذيج حالة البلاستقخار الدياسي  أوالفذل في بشاء الجولة الجيسقخاشية.

 (8108سسيخ،
ل االجتساعي اليػم مغ السؤسدات السيسة التي تقػم بجورىا في تخبية الشرء واكدابيع عادات سػاقع التػاصف

وسمػكات صحيحة وأداة ميسة مغ أدوات التغيخ والزبط االجتساعي، وقج اىتست السؤسدات االجتساعية والتخبػية  
بسا يفيجىع وكحلظ بقرج زرع بػضع البخامج واألنذصة لمصبلب، وذلظ بقرج االستفادة مغ استغبلل وقت الذباب 

جػانب وأمػر ميسة وتشسيتيا في شخرية الصالب، فالعسمية التعميسية ليدت مجخد تمقيغ لمجارس فقصـ، وانسا ىي 
عسمية مفيجة لبشاء شخرية الصالب مغ جسيع الشػاحي، ويبث روح السدؤولية االجتساعية في الحياة ومحاولة ايجاد 

نب الذخرية، غيخ أن ذلظ يعج أمخ عديخ أمام ضاىخة السجتسع االقتخاضي التي التػازن الستكامل في جسيع جػا
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واحج مغ أشيخ مػاقع انتذخت مؤخخا عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي السختمفة، وخاصة الفيدبػك، الحي أصبح يسثل 
عخفت شبكات  التػاصل االجتساعي عمى مدتػى العالع، ولقج كان لمسجتسع الجدائخي نريبا في استخجامو، بحيث

التػاصل االجتساعي اقبال عمييا مغ مختمف الفئات وخاصة فئة الذباب الجامعي، ىحه األخيخة التي تسثل أحج 
الفئات ذات السدتػيات العمسية العالية، التي تدتخجم ىحه السػاقع بكل دراية وحكع ثقافية مختمفة، غيخ أن ما ال يدال  

قافية التي يتقسريا الصالب الجامعي خبلل استعسالو ليحه السػاقع، مغ حيث يثيخ الحيخة كل ما يتعمق باليػية الث
تػفيخ أدوات االترال القائسة عمى شبكات التػاصل االجتساعي، وتجديجه ليػية افتخاضية تدسح لو بإنذاء صفحات 

ػن العكذ تعخيف غامزة، أسساء غخبية، واخفاءىا تحت مدسيات أخخى قج يكػن ذكػر بيػيات اناث، كسا قج يك
كحلظ، لتحكيقو العجيج مغ األىجاف مغ وراء ذلظ قج تكػن حخضا مشو لتأميغ حدابو، أوالخػف مغ القخصشة 
واالختخاق، أوقج تكػن راجعة لمعادت والعخف والكيع التي يتبعيا السجتسع الػاحج، والتي يتذبع الفخد مشيا فأصبحت 

 معطسيا تجسعات خفية مجيػلة اليػية.بحلظ العبلقات االجتساعية االفتخاضية القائسة في 
 في تذكيل عالقات اجتساعية نظخية؟طالب الجامعي لم انعكاسات الههية االفتخاضيةما 
 تشعكذ اليػية االفتخاضية لمصالب الجامعي في تذكيل عبلقات اجتساعية نطخية. الفخضية العامة:

 أهجاف البحث: -2
 ة.كػسيمة تػاصل اجتساعية عرخية فعال أىسيةالتعخف  -
 بذكل أدق وأوضح. العبلقات االجتساعية الشطخيةالػصػل إلى معخفة مفيػم  -
في تصػيغ عبلقات اليػية االفتخاضية لمصالب الجامعي داخل مػاقع التػاصل االجتساعي  انعكاسعمى التعخف  -

 نطخية داخل ىحه السػاقع.
لجى  عبلقات اجتساعية نطخيةتذكيل  في اليػية االفتخاضية انعكاس تأتي أىسية دراسة أهسيــة الـجراسة:  -3

 الذباب الجامعي مغ عجة جػانب: 
أواًل: أن الفئة السدتيجفة في الجراسة ىع فئة الذباب الجامعي، وىي الفئة التي تسثل القػى الحية في السجتسـع، تعـير 

كثــــخة العبلقــــات بفــــي الػاقــــع وتدــــعى إلــــى بشــــاء الحاضــــخ واالســــتعجاد لمسدــــتقبل، وعــــادة مــــا يتسيــــد الذــــباب الجــــامعي 
 . االجتساعية

ثانيًا: تشامي الجور الحي تمعبو مػاقع التػاصل االجتساعي فـي التـأثيخ عمـى أفكـار واتجاىـات ثقافـة وسـمػكيات الذـباب 
 .في مختمف أنحاء العالع 
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االجتساعيـة  اليػيـة االجتسـاعي ثالثًا:  كسا تأتي أىسية ىحه الجراسة في الكذف عغ الجور الـحي تمعبـو مػاقـع التػاصـل
مســـا يدـــاعج القـــائسيغ عمـــى وضـــع  وانعكاســـيا فـــي تكـــػيغ   عبلقـــات اجتساعيـــة نطخيـــةاالفتخاضـــية لمصالـــب الجـــامعي 

 الدياسات االستفادة مغ نتائج ىحه الجراسة. 
 مفاهيم ومرطمحات الجراسة: -4

طاىخ اليػية، تتسثل في الرػرة اليػية االفتخاضية ىي مطيخ ججيج مغ م  " booz allenعخف الههية االفتخاضية:
 Booz) Allen endure« virtual–الخمدية وكحلظ عجم ذكخ اسع، في الحياة الثانية أوالعالع االفتخاضي.  

www.boozallenidentity »idliering endure  ) 

البيانات التي يدتخجميا األفخاد في تقجيع أنفديع لآلخخيغ : بأنيا مجسػع الرفات والخمػز و بایهسيف مدعهدةعخفتيا 
  ، ص(.2212،بایهسف مدعهدة) في السجتسعات االفتخاضية ويتفاعمػن معيع مغ خبلليا.

 باليػية ىشا نقرج الباحثيغ تفكيخ مغ كبيخا حيدا أخحت التي السفاليع مغ اليػية مفيػم يعتبخالتعخيف االجخائي: 
 اإلمزاء وشخيقة والجشذ والدغ كاالسع االلكتخونية، الحات تكػن  التي الذخرية لسعمػماتا مجسػعة االفتخاضية،

 غخار عمى االجتساعي التػاصل مػاقع مدتخجمػ يقجميا التي البيانات مغ ذلظ غيخ إلى االجتساعية والحالة
 شخريتيع. تعكذ أنيا أساس عمى الفيدبػك

 :العسمية التخبػية والعسػد الخئيدي الحي تقػم الجامعة عميو، كسا أنو يعتبخ الصالب الجامعي محػر  الطالب الجامعي
اليجف الخئيدي لمشطام التعميسي ككل والسعيار األساسي لكياس نجاح نطام التعميسي ما فالبشية االجتساعية 

حياة الجامعية بكل عشاصخىا االجتساعية والفيديكية أنذئت خريرا ألجل تكػيغ وتخبية وإعجاد ىحا الصالب لم
 االجتساعية. 

  :ىي مشطػمة مغ الذبكات اإللكتخونّية التي تدسح لمسذتخك فييا بإنـذاء مػقع  مهاقع التهاصل االجتساعي
خاص بو، ومغ ثع ربصو مغ خبلل نطام اجتساعي إلكتخوني مع أعـزاء آخـخيغ لـجييع اإلىتسامات واليػايات 

 (6،ص8101،وائل مبارك خزخ هللا ) الثانػية. جسعو مع أصجقاء الجامعة أو نفديا أو
ويسكغ تقجيع تعخيف اجخائي لسػاقع التػاصل االجتساعي باعتبارىا مشطػمة مغ الذبكات التعخيف االجخائي: 

االلكتخونية عبخ االنتخنت تتيح لمسذتخك فييا إنذاء مػقع خاص بو.  ومغ ثع ربصو مغ خبلل نطام اجتساعي 
 جاء العالع، وتػفخ لو فخصة التعبيخ عغ آراءه وأفكاره.الكتخوني مع أعزاء آخخيغ مغ مختمف أر 

أكثخ مجتسعان  : تعخف العبلقات االجتساعية بأنيا التفاعل الحي يحجث بيغ شخريغ أومفههم العالقات االجتساعية
 تشطيع واحج نتيجة لتأثيخ كل مشيسا في اآلخخ مشطسة واحجة أو بيئة واحجة أو في إشار واحج أو

http://www.boozallen-/
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 الخمفية الشظخية والجراسات الدابقة: الثانيالسحهر 
  الههية االفتخاضية:

 المغػية دالالتو لو اليػية ومرصمح الباحثيغ، تفكيخ مغ كبيخا حيدا أخحت التي السفاليع مغ اليػية مفيػم يعج
 واالجتساعية. والفمدفية

 ومغ "أل" خيفالتع بأداة  السعخف "ىػ" الغائب ضسيخ مغ مخكب صشاعي مرجر العخبية المغة في اليػية
 عيشو الذيء ىػية الفارابي وعشج الذيء ذات بسعشى تأتي وىي التأنيث وعبلمة السذجدة الياء في الستسثمة البلحقة

 .إشخاك فيو يقع ال الحي الستفخد وجػده وخرػصية وشخرو
 يتع التي الذخرية بأنيا identity Virtual  االفتخاضية اليػية تعخف  webopedia الػيب مػسػعة وحدب

 الطاىخي  والذخز الصبيعي الذخز بيغ وصل كرمة يعسل الحي االندان السدتخجم شخف مغ إنذاؤىا
 الصبيعي الفخد يقجميا التي والسػاصفات الدسات ىي االفتخاضية اليػية فإن التعخيف ىحا وحدب لمسدتخجميغ،

 واليػية العادي الذخز وىي: خفيغش وليذ أشخاف ثبلثة بيغ تتع االترال عسمية فتكػن  ، االنتخنت عبخ لآلخخيغ
 اآلخخيغ. واألشخاص االفتخاضية

 في األفخاد يدتخجميا التي والبيانات والخمػز الرفات مجسػع بأنيا الجراسة ىحه في االفتخاضية اليػية ونعخف
 خبلليا. مغ معيع ويتفاعمػن  االفتخاضية السجتسعات في لآلخخيغ أنفديع تقجيع

الن التسدظ بقػاعج الشسط األصمي  ،ية معتجية عمى اليػية االصمية ومفككة ليافاليػية االفتخاضية ىي ىػ 
تتسيد اليػية االفتخاضية بػجػد حالة مغ التسدق بيغ و   .يذكل عائقا لمتػاصل واالنجماج في الفزاء الدخبشتيقي

وىػما يديج مغ حجع  ،عجيغوىي نتيجة مشصكية لمتػاجج واالقامة بيغ عالسيغ مختمفيغ كميا ومتبا ،الفعمي واالفتخاضي
  .التػتخ والقمق

فاليػية االفتخاضية تتجاوز أسذ رؤية رالف لشتػن مغ حػل الذخرية القاعجية، ألنيا ىػية مؤسدة عمى 
فاليػية  تفكيظ اليػيات األصمية، وإعادة تذكيل ىػية معػلسة ونسصية تعير عمى نسط مػحج لمحياة ونطخة استيبلكية

 :قيع واسذ مشيا االفتخاضية مؤسدة عمى
فاالنخخاط في شبكة يعشي القجرة عمى التػاجج في زمانييغ مختمفييغ زمغ الذبكة والدمغ الفعمي ,  اوال : ترجع الدمن

كسا يعل عمى تغيب مفيػم السدتقبل وحرخه في حفظ الحاضخ واستجامتو عبخ الية تخدييغ الرػر والتقاط أي حجث 
ويعسل عمى تحكيخك  ،افتخاضي بعج تجخيجه مغ واقعيتو عبخ آليات الديمفي تعيذو الحات واليػس بتحػيمو الى فعل
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كل يػم بإحجاث وقعت لظ في نفذ اليػم . بحلظ يتحػل الحاضخ الى ماضي ويتحػل الساضي الى مدتقبل في 
  .انقبلب جحري لسفيػم الدمغ
لفيمدػف األلساني غػنتخ أنجرس في إحجى وعشجما كان التمفاز في بجاية انتذارىا تػقع ا ثانيا : تغييخ مفههم الهاقع

 تأمبلتو ىحا الخصخ القادم مغ صشجوق العجب ىحا، قائبًل: "عشجما يربح الذبح حكيكيًّا، يربح الحكيقي شبًحا
فخيجريظ ليجل لع يكغ يتػقع ان رؤيتو لحخكية التاريخ والحي حجد نقصة نيايتيا في تصابق الفكخ والػاقع , قج انداحت 

الحي التيع الػاقع الفعمي وجعل وجػده رىيغ بػجػد شبكة  ،ىشا ىشاك ضياع وسط عالع افتخاضيعغ مدارىا و 
ىكحا اكتدح العالع االفتخاضي العالع الػاقعي والتيسو , كسا التيست اليػية االفتخاضية اليػية  االترال وبػجػد كيخباء

يػط رقيقة وناعسة لكشيا جبارة في تكبييل عسمية االلتيام شبيو بذبكة العشكبػت والتي ترشع شبكة خ ،االصمية
  .الزحية مغ اجل التياميا

 :االجتساعية العالقات
 في آخحاً  األفعال مغ فعل كل يكػن  الحي السجى إلى الشاس، مغ مجسػعة عغ يرجر الحي الدمػك " ىي

 يجج فالفخد أساسية، السجتسعو  الفخد بيغ الرمة إن نقػل ثع ومغ اآلخخيغ".. أفعال عمييا تشصػي  التي السعاني اعتباره
  ليدتسخ األفخاد إلى يحتاج والسجتسع السجتسع، في ذاتو
  االجتساعية العالقات أهسية

 .معيا والتكيف الجساعة في الدػي  االنجماج عمى األفخاد مداعجة إلى تيجف أنيا نجج االجتساعية: الشاحية مغ*
 الكيع و)تقجيخ وحخياتو( الفخد )احتخام عمى تقػم عامة عيةاجتسا مبادئ تخسيخ إلى تيجف األخبلقية: الشاحية مغ*

 .(االجتساعية
 ."باآلخخيغ واالرتباط – واالنتساء "باألمغ الذعػر تحقيق إلى تيجف فيي الشفدية: الشاحية مغ*
 شخريتو وفي ذاتو في ججيجه جػانب اكتذاف مغ الفخد تسكغ*
 شخرية تشتج وبالتالى الشفدية، والخاحة واألمان  واالشسئشان دةبالدعا الذعػر لئلندان تػفخ االجتساعية العبلقات*

  .الحات تقجيخ وعجم والعربية والػحجة والسمل القمق مغ دائساً  يعانى الػحيج فالذخز وصحياً  نفدياً  متدنة سػية
 مع التعامل مغ تسكشو الشاس مغ مختمفة ألنساط فاكتذافو اإلندان احتياجات يخضى االجتساعية العبلقات تعجد إن*

 متشػعة العبلقات كانت كمسا بل واحج، نػع مغ عبلقات في تشحرخ أال يجب لحلظ الذخريات, مغ مختمفة أنساط
 جانب إلى ،العائمة ،الجراسة زمبلء ،لجيخانا ،العسل زمبلء ،لؤلصجقاء مكان حياتشا في فيكػن  أفزل كانت كمسا
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 في التعجد بيحا ،األيتام مبلجئ أو لمسدشيغ دور أو خيةخي لجسعيات كاالنتساء اجتساعية خجمات في السذاركة
 .والعسل العائمة إشار عغ بعيجاً  االستقبللية مغ نػعاً  نكتدب االجتساعية العبلقات

 :يمي ما االجتساعية العبلقات أنػاع أىع ومغ
 الدكان  إقامة " بأنو .. التجاور كػريت ديسػن  الفخندي األستاذ يعخف وىي الجػارية االجتساعية العبلقات-0

 " .بيشيع فيسا ويتعاونػن  ويتداورون   يتعاشخون  ما غالباً  الدكان وىؤالء بعزو، قخب بعزيع
 عشج السيسا مقجساً  واجباً  بجاره الجار عبلقة اعتبخت لحلظ وأحدانيع، أفخاحيع في بعس مع بعزيع الجيخان ويذتخك
 عبلقات أصبحت الحالي الػقت وفي غيابو حالة في جاره بخعاية الجار قيام خبلل مغ اإلسبلمية العخبية  الذعػب
 سػاء االجتساعية االلتدامات وكثخ الجائع االنذغال بدبب شػيمة فتخة جاره الجار يذاىج ال فقج ججاً  قميمة الجػار
 .الخجل أو لمسخأة  بالشدبة

 بيا ويقرج واألبشاء والدوجة دوجال أدوار بيغ تقػم التي العبلقات تمظ بيا يقرج :األسخية االجتساعية العبلقات-8
 التي العبلقة ذلظ ومغ واحج مشدل في يكيسػن  الحيغ األسخة أعزاء بيغ تقع التي والتفاعبلت االتراالت شبيعة أيزاً 
  أنفديع. األبشاء وبيغ والدوجة الدوج بيغ تقع

 لحا الرغار عمى الكبار لظوكح السخأة  عمى الخجل بييسشة وتتسيد وابػية مستجة أسخة الحزخية األسخة وتعتبخ
 إعادة عمى عسمت الجولة أن إال كمو ذلظ مغ وبالخغع الخجل, يج في الدمصة وتكػن  لمدمصة ىخمي تػزيع ىشالظ يكػن 
  .والتذخيع والجيغ التعميع تخز التي العبلقات ىحه إنتاج

 األسخة قيام مغ خبيةالع الحزخية األوساط في البشيػية التغيخات بدبب أساسية تحػالت ىشاك أن ويبلحظ
 عمى تحتػي  األسخية االجتساعية العبلقات أن نجرك كمو ىحا خبلل مغ واالستقبلل والحخية االقتراد وتحجيج الشػوية
  .العبلقات مغ مجسػعات ثبلث

 ويرجر األسخة يخأس الحي ىػ األب كان الساضي ففي والدوجة الدوج بيغ االجتساعية العبلقات – أ
 بدوجيا الدوجة عبلقة أن كسا األسخية لمحياة األساسية الحاجات تػفيخ في جاىجاً  ويعسل بالسشدل الخاصة القخارات
 تمظ تقصعت حجث الحي التصػر ومع . ورعايتيع أشفاليع تخبية عمى السخأة  عسل ويذتسل والخزػع الصاعة عبلقة

 والتحزخ الترشيع بدبب التقميجية الرػرة
 يفخخ فيػ لؤلوالد محباً  زال ما العخبي خرػصاً  اإلندان أن :ءواألبشا اآلباء بيغ العبلقات – ب
 في راغباً  يطل فإنو ببشات ورزق  بػلج الذخز يخزق  لع وإذا ذكػر. كانػا إذا وخاصة اإلنجاب بكثخة دائساً  ويتباىى 

 أو حزخية نتكا سػاء كثيخة مشاشق عمى يشصبق نججه ما غالباً  وىحا اعتداز. مرجر الحكخ يعتبخ ألنو الحكػر إنجاب
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 في ويفتخض الحكػر إنجاب وخاصة اإلنجاب كثخة في الخغبة في والحزخ الخيف بيغ تذابو يػجج أنو كسا ريفية
  .التعاون  عمى تقػم أن األسخة أعزاء بيغ العبلقات

 وفيو الرغار عالع في يعيذػن  مػاششػن  ىع األسخة أشفال :أنفديع األبشاء بيغ االجتساعية العبلقات – ج
 كسا والذسػل باإلشباع األخػة بيغ العبلقات وتتسيد السذتخكة. معيذتيع خبلل الخبخات مغ مختمفة مجسػعة ن يتمقػ 
 .األسخة داخل تدمدميع حدب تختمف األبشاء مكانة أن إليو اإلشارة تججر ومسا والػضػح بالرخاحة تتدع
 :االجتساعية العالقات دوافع
 )الحاجة مثل الفخد لجى اليامة الشفدية الحاجات مغ مجسػعة تذبع عيةاالجتسا العبلقات إن حيث :الشفدي الجافع

 .(االنتساء لمحب، لؤلمغ،
 )إنسا يقػل: تعالى فاهلل .. السؤمشيغ بيغ وروابط عبلقات إقامة عمى تحث كخيسة آيات فيشاك :الخوحي الجافع

  .البعس بعزيع السؤميغ بيغ وابطوالخ  لمعبلقات الخوحي األساس تذكل وغيخىا اآلية فيحه ، إخػة( السؤمشػن 
 عغ يتع الحي العسل، شخيق عغ إال االقترادية احتياجاتيع تػفيخ يدتصيعػن  ال السجتسع فأفخاد :االقترادي الجافع
 .بيشيع اجتساعية عبلقات قيام إلى بالزخورة يؤدي العسل أن كسا الشاس بيغ العبلقات شخيق

 االىتسامات مغ نػًعا يفخز مسا والجساعات، األفخاد بيغ تخبط اعية،اجتس عبلقات وجػد إن :العامة االىتسامات
 .تحكيقيا أجل مغ الجسيع يتعاون  التي والسذتخكة العامة واألىجاف
 الحاتية.. إمكانياتيا عمى معتسجة  الحاتي االكتفاء تحقيق االجتساعية الجساعات تدتصيع ال حيث :الستبادل االعتساد

 ىحه بيغ االجتساعية العبلقات إلحجاث األخخى  االجتساعية الجساعات وبيغ بيشيا بادلالست االعتساد مغ البج بل
 .وتصػره السجتسع استقخار ثع ومغ السجتسعات،

 الجراسات الدابقة:
حـــػل مػضـــػع "تـــأثيخ مػاقـــع التػاصـــل االجتســـاعي فـــي السجتســـع"، وقـــج قامـــت م(: 2222دراســـة ل الخميفـــي ) -1

ثيخات التــي تحــجث نتيجــة الســتخجام مػاقــع التػاصــل االجتســاعي وشــبكات اإلنتخنــت عمــى الجراســة عمــى اســتعخاض التــأ
السجتسع، ومجى االستفادة مغ تمظ السػاقع واآلثار الدمبية واإليجابية الػاقعة عمى مدتخجمييا، وقـام الباحـث بـالتصبيق 

ىشاك العجيج مغ الدمبيات الشاتجـة ( شالبا وشالبة مغ كمية اليشجسة، وقج تػصل الباحث إلى أن 408عمى عيشة مغ )
عغ استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي لفتخات شػيمة أنيـا قـج ترـل إلـى اإلدمـان وىػمـا يجعـل تمـظ السػاقـع مدـيصخة 
 بذكل كامل عمـى حيـاة الفـخد بيشسـا رصـج الباحـث أن ىشـاك جانـب إيجـابي السـتخجام مػاقـع التػاصـل االجتسـاعي وىـػ
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اد وخاصـــة مـــغ فئـــة الذـــباب والجارســـيغ بالجامعـــة ومدـــاعجتيع فـــي الكيـــام بسيـــاميع العمسيـــة تقخيـــب السدـــافة بـــيغ األفـــخ 
 ومحاولة التقخيب بيغ األفكار ووجيات الشطخ فيسا يتعمق بالجراسة.

دراســة بعشــػان "ثقافــة اإلنتخنــت ودورىــا فــي التػاصــل االجتســاعي"، تتدــع ىــحه  م(:2222دراســة ممســي ســار  ) -8
ليتيا في السجال السعخفي فيسا يخز تكشػلػجيا السعمػمات نطخيا وتصبيكيا، فقج تشاولت الجراسة الجراسة بتػسعيا وشسػ 

اآلثار الدمبية واإليجابية الستخجام وسائل التػاصل االجتساعي، وأجخيت الجراسة عمى مجسػعة مغ الذـباب القصـخييغ 
مــظ الجراســة أن اإلقبــال الذــجيج عمــى مػاقـــع ( شــاب وفتــاة. وكانــت نتــائج ت539بسجيشــة الجوحــة، بمغــة عيشــة الجراســة )

الدــــبب األكثــــخ شــــيػًعا لمعدلــــة الشفدــــية واالجتساعيــــة والــــحي يعــــج القمــــق واإلحبــــاط والتــــػتخ  التػصــــل االجتســــاعي ىــــػ
السدتسخيغ مغ أحج أىع األعخاض الخاصة بيا. كسـا وجـج ىشـاك غزـب وتـحمخ مـغ قبـل أسـخ الذـباب والفتيـات نتيجـة 

م مػاقــع التػاصــل االجتســاعي وتــخكيع لمسسارســة الحيــاة االجتساعيــة الحكيكيــة مــع ذوييــع، كســا النعكــافيع عمــى اســتخجا
 تػصل إلى أن ىشاك تدعدع في العبلقة األسخية بيغ الذباب وعائبلتيع وتقريخ في زيارة األقارب 

عمـى صـحة الفـخد". دار : دراسـة بعشـػان "فػائـج وأضـخار التقشيـات الحجيثـة وتأثيخاتيـا الدـمبية دراسة شعاع اليهسف -3
مػضــػع الجراســة حــػل مــجى تــأثيخ إدمــان الفــخد لمتقشيــات الحجيثــة واإلنتخنــت عمــى قجرتــو عمــى الدــيصخة عمــى الــشفذ، 
ومـجى ضــعف عبلقاتــو بــالسحيصيغ بــو، وقجرتــو عمــى التػاصـل االجتســاعي الحكيقــي عمــى أرض الػاقــع، ودرجــة إىســال 

ت عمـــى درجـــة إدمـــان األفـــخاد عمـــى اســـتخجام اإلنتخنـــت وغيـــخه مـــغ الفـــخد لػضـــعو الذخرـــي، كســـا حثـــت الجراســـة وأكـــج
التقشيـــات الحجيثـــة أصـــبحت مؤشـــخا خصيـــخ، وكـــحلظ نـــػه ألن مجانيـــة اإلنتخنـــت واســـتصاعة أي فئـــة اســـتخجامو وخاصـــة 
الذــباب الجــامعي يجعــل الخصــخ مزـــاعف وأكــج عمــى ضــخورة االنتبــاه لتمـــظ الشقصــة ومحاولــة وضــع آليــات لمدـــيصخة 

 جام تمظ التقشيات.وتقشيغ استخ
 السحهر الثالث: االجخاءات السيجانية لمجراسة

االفتخاضية لمصالب الجامعي االجتساعية  اليػية عمى التعخف الجراسة مغ اليجف ألن نطخاالجراسة:  مشهج أوال
 التحميمي الػصفي السشيج ىػ السشاسب السشيج فان وانعكاسيا في تكػيغ عبلقات اجتساعية نطخية

يتكػن مجتسع الجراسة في ىحه الجراسة الصمبة الجامعيػن عمى مدتػى جامعة اكمي محشج  :الجراسة تسعمج: ثانيا
 اولحاج البػيخة

 .شالب وشالبة 611تع اختيار عيشة عذػائية مغ عيشة الجراسة:  ثالثا:
 رابعا: مجاالت الجراسة:

 ةبجامعة اكمي محشج اولحاج البػيخ تع إجخاء الجراسة السجال السكاني: 
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 . 8181 فيفخي عمى السبحػثيغ في بجاية شيخ  داة البحث تع تػزيع استسارة االسجال الدمشي: 
 .شمبة جامعة البػيخة مغ ستة كميات ومعيجيغ السجال البذخ :

الفخضيات السخاد التحقق مشيا يمجأ الباحث الى مجسػعة  ان ىجف الجراسة السخاد الكيام بيا أو  أدوات جسع البيانات:
 دوات التي قج يختار أحجاىا تبعا لسا تفتخضو سيخورة بحثو، إال أنو قج يزصخ إلى استخجام أكثخ مغ تقشية أومغ األ

أداة ويعػد ذلظ في العسػم إلى ما تتدع بو الطػاىخ مغ تذابظ العجيج مغ السؤشخات وتفاعميا وىحا راجع إلى أنو: " 
شى مع السػضػع واليجف مشو والحي يختبط بحج ذاتو لكل بحث عمسي يتصمب في جسع بياناتو أدوات محجدة تتسا

 (Madeleine Gravitz p3331976 )وفي ىحه الجراسة اعتسجت الباحثة عمى األدوات التالية: .) بسشيج العسل

-وتع ترسيع استسارة استبانة لغخض الجراسية تتكػن مغ ثبلثة ابعاد اساسية مع حجود االجابة ب ثبلثة )اوافق
 (ال راي لي-اعارض

  صجق السقياس :
مغ الصخائق التي يمجا إلييا الباحث لمحرػل عمى صجق السحتػى المجػء إلى عجد مغ  الرجق الظاهخ  :

السحكسيغ ليقػمػا بالحكع عمى ما إذا كان كل بشج يسثل تسثيبل صادقا ما وضع لو وما إذا كان يكيدو بكل 
البشػد، إذ بعج رجػع  بيغ واالنتساء والػضػح يةالذسػل مجى حيث مػضػعية أوما يعخف بالرجق الطاىخي ، مغ

السختريغ في عمع الشفذ  األساتحة الباحثان إلى مجسػعة مغ الجراسات الدابقة ، تع عخض السحاور عمى عيشة مغ
 .مغ أساتحة جامعة البػيخة (19)

 تحميل ومشاقذة نتائج الجراسة:
االفتخاضية لمصالب الجامعي وانعكاسيا في تكػيغ  االجتساعية اليػيةلئلجابة عغ التداؤل األول حػل مفيػم 

 التالي:  10رقع كانت اإلجابات عمى الذكل السػضح في الججولعبلقات اجتساعية نطخية 
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 الفقخة م
 درجــة الســـهافقـة

 الرأ  لي معارض مهافق
 ن م العدد ن م العدد ن م العدد

  تساعيالتهاصل االج استخجامات مهاقعالسجال األول : 

 تداعج مهاقع التهاصل االجتساعي عمى 0
 تبادل وجهات الشظخ .تشهع العالقات و 

396 66 036 88.66 98 06.33 

تعتبخ مهاقع التهاصل االجتساعي عامل  8
 في السجتسع . تكهين عالقاتمهم في ا

481 71 081 81 61 01 

3 
مخية تدهم مهاقع التهاصل االجتساعي في 

 .يةتكهين عالقات اجتساع
341 56.66 880 36.83 39 6.5 

4 
عالقات مهاقع التهاصل االجتساعي تقجم 

مهجهدة في العالقات غيخ  متشهعة
 .االجتساعية مقيقية

410 66.83 077 89.5 88 3.66 

5 
بهاسطة مهاقع التهاصل االجتساعي يسكن 

اهم العالقات االجتساعية في مهاكبة 
 .العالم

481 71 036 88.66 44 7.33 

داعج مهاقع التهاصل االجتساعي عمى ت 6
 .اجتساعية ججیجةالقيام بسبادرات 

366 60 068 88 66 00 

 عمى الرعيج االجتساعي السجال الثاني ايجابيات مهاقع التهاصل االجتساعي

7 
تداعج مهاقع التهاصل االجتساعي في 
 04.5 87 30.66 091 53.83 383 تشسية الذخرية وتعديد الحات .

8 
يا مهاقع التهاصل االجتساعي من مدا

سههلة التهاصل السباشخ مع األعزاء في 
 السهقع.

897 49.5 816 34.33 97 06.06 

تداهم مهاقع التهاصل االجتساعي في  9
 ومعارف ججیجة. وعالقاتاكتداب مهارات 

406 69.33 039 83.06 45 7.5 

مهاقع التهاصل االجتساعي تداعج في  01
 .مدب الطمب تكهين عالقات اجتساعية

343 57.06 810 33.5 56 9.33 

00 
تشهع مهاقع التهاصل االجتساعي تعخض 

 06.33 98 88.66 036 66 396 .العالقات االجتساعية

مهاقع التهاصل االجتساعي أكثخ جاذبية  08
 .في تكهين العالقات االجتساعيةوأسهل 

481 71 036 88.66 44 7.33 

 .في تكهين العالقات االجتساعية  تهاصل االجتساعيالسجال الثالث: سمبيات مهاقع ال
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 الفقخة م
 درجــة الســـهافقـة

 الرأ  لي معارض مهافق
 ن م العدد ن م العدد ن م العدد

إساءة استعسال مهاقع التهاصل االجتساعي  03
 .نقص الثقة بالشفذیؤد  إلى 

34
8 

57 814 34 54 9 

04 
تكهن عالقات مهاقع التهاصل االجتساعي 

 ذات اثار سمبية. اجتساعية
33
6 

56 097 38.66 67 00.06 

فخ الفخصة مهاقع التهاصل االجتساعي ته  05
 لشذخ أفكارهم . الذاذة العالقاتألصحاب 

31
8 

51.33 866 44.33 38 5.33 

06 
من سمبيات مهاقع التهاصل االجتساعي 

 اإلساءة لمقيم والعادات والتقاليج
 .االجتساعية

30
6 

58.66 846 40 38 6.83 

السعخوضة  تكهين عالقات جيجةال يسكن  07
 عمى مهاقع التهاصل االجتساعي .

31
1 

51 859 43.66 40 6.83 

08 
مهاقع التهاصل االجتساعي تداهم في 

والعالقات  فقجان الخرهصية الذخرية
 .الفعمية

89
7 

49.5 816 34.33 97 06.06 

 عالقات اجتساعيةاالستفادة من مهاقع التهاصل االجتساعي في تذكيل  مجودالسجال الخابع : 

09 
تداهم مهاقع التهاصل االجتساعي في 

الطبيعة الشظخية لمعالقات عمى  التعخف
 .االجتساعية

304 58.33 801 35 76 08.66 

81 
مهاقع التهاصل االجتساعي تداعج في 

اشخاص وافخاد من محتمف التعخف عمى 
 .دول العالم

313 51.5 858 48 45 7.5 

مهاقع التهاصل االجتساعي تداهم في  80
 .العالقات االجتساعيةتعديد 

348 57 097 38.83 60 01.06 

88 
تهجيه تؤثخ مهاقع التهاصل االجتساعي في 

 9.66 58 40 846 49.33 896 .العالقات االجتساعية

مهاقع التهاصل االجتساعي تداعج عمى  83
 .االجتساعيةالتعبئة 

874 45.66 853 48.06 73 08.06 

84 
تداعج مهاقع التهاصل االجتساعي في 

طبيعة االجتساعية لمذخريات إبخاز 
 .زةالبار 

859 43.06 858 43 83 03.83 
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 الفقخة م
 درجــة الســـهافقـة

 الرأ  لي معارض مهافق
 ن م العدد ن م العدد ن م العدد

يسكن لسهاقع التهاصل االجتساعي  85
 السداعجة في مل قزايا السجتسع.

859 43.06 858 43 83 03.83 

86 
تهفخ مهاقع التهاصل االجتساعي الفخصة 

 .التحميل االجتساعيلسسارسة 
899 49.83 888 37 79 03.06 

مهاقع التهاصل االجتساعي تداهم في  87
 .االجتساعيةالثقافة تذكيل 

886 47.66 858 48 68 01.33 

أتامت مهاقع التهاصل االجتساعي الفخصة  88
 .تفاعل االجتساهيأمام الجسيع لطخح أ  

890 48.5 853 48.06 56 9.33 

89 
تداهم مهاقع التهاصل االجتساعي في 
 تعسيق الذعهر بالسدؤولية االجتساعية.

889 48.06 858 48 59 9.83 

31 
هم مهاقع التهاصل االجتساعي في تدا

عخض آراء متعجدة ومتبایشة ميال 
 القزايا السطخومة.

859 43.06 858 43 83 03.83 

 خجام مهاقع التهاصل االجتساعي.الست االجتساعية  السجال الخامذ : معهقات

30 
من معهقات ا مهاقع التهاصل االجتساعي 

 .العالقات االجتساعية الغيخ مقيقية
318 51.33 866 44.33 38 5.33 

38 
االعتساد عمى مهاقع التهاصل االجتساعي 
يقمل من دور الخبخة الذخرية في تذكيل 

 .عالقات اجتساعية مقيقية
306 58.66 846 40 38 6.83 

33 
مهاقع التهاصل االجتساعي تعخض 
مهضهعات ومزامين تديء لمقيم 

 التي تدكخ العالقات االجتساعيةواألخالق 
311 51 859 43.66 40 6.83 

34 
استخجام العالقات االجتساعية من خالل 
تفخز العدلة مهاقع التهاصل االجتساعي 

 . واالكتئاب
897 49.5 816 34.33 97 06.06 

35 
من معهقات مهاقع التهاصل االجتساعي 

عمى فقجان الخرهصية وعجم السحافظة 
 .العالقات الحقيقية

344 57.33 809 36.5 37 6.06 

التهاصل االجتساعي تطخح  مهاقع 36
ضج كل مقهمات  اجتساعية مهضهعات

319 50.5 837 39.5 54 9 
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 الفقخة م
 درجــة الســـهافقـة

 الرأ  لي معارض مهافق
 ن م العدد ن م العدد ن م العدد

 .البشاء في السجسع
االجتساعية  اليػيةمفيػم  نحػ الصبلب الجامعة  ( : يتزح لشا أن إدراك10مغ خبلل الججول رقع) 

استخجامات مػاقع  جالو األولفي م االفتخاضية لمصالب الجامعي وانعكاسيا في تكػيغ عبلقات اجتساعية نطخية 
كانت استخجامتيع لسػاقع في مغ   %) 71و% 56.66بشدبة ما بيغ )  تخاوحت السػافقة قجالتػاصل االجتساعي 

بشدبة ما  السجالأراء في  ( ومغ لع يبجو% 69.33و% 49.5نحػىسا بشدبة ما بيغ )التػاصل االجتساعي الدمبي 
 (  % 06.33و % 3.66بيغ )

الصبلب  يتزح لشا أن إدراك ايجابيات مػاقع التػاصل االجتساعي عمى الرعيج االجتساعي لثانيفي السجال ا
 71و % 56.66تخاوحت السػافقة بشدبة ما بيغ)  باالتجاىات االيجابية ليا قج العبلقات االجتساعيةالجامعة حػل 

أراء في مػضػع  ومغ لع يبجو (% 69.33و % 49.5في  حيغ مغ رفزػا التأييج االيجابي  بشدبة ما بيغ )  %)
 10العبارة مغ ) االستبيان السقجم بشػد استسارة عمى(  %06.33و % 3.66بشدبة ما بيغ ) العبلقات االجتساعية

(  01إلى  16في اتجاىيا الدمبي في البشػد ) العبلقات االجتساعية (  في حيغ كان إدراك الصمبة نحػ15إلى 
أراء في  ( ومغ لع يبجو%44.06و  % 34.33( ومغ رفزػا ما بيغ )  %57.33و  % 49.5بيغ ) السؤيجيغ ما

 ( % 06.06و % 6.06السػضػع بشدبة ما بيغ )
الصبلب  أن إدراكفي السجال الثالث سمبيات مػاقع التػاصل االجتساعي في تكػيغ العبلقات االجتساعية 

تخاوحت السػافقة  باالتجاىات االيجابية ليا قجانعكاسات التػاصل االجتساعي عمى العبلقات االجتساعية  الجامعة في
 48.06و % 38.83في  حيغ مغ رفزػا التأييج االيجابي  بشدبة ما بيغ )  %) 57و % 45.66بشدبة ما بيغ) 

 % 7.5بشدبة ما بيغ )انعكاسات التػاصل االجتساعي عمى العبلقات االجتساعية أراء في  ( ومغ لع يبجو%
انعكاسات  (  في حيغ كان إدراك الصمبة نحػ15إلى  10العبارة مغ ) تبيان السقجماالس بشػد عمى(  % 08.66و

( ومغ رفزػا ما بيغ )  %57.33و  % 49.5بيغ ) التػاصل االجتساعي عمى العبلقات االجتساعية السؤيجيغ ما
 ( % 06.06و % 6.06أراء في السػضػع بشدبة ما بيغ ) ( ومغ لع يبجو%44.06و  % 34.33

يتزح لشا أن عبلقات اجتساعية االستفادة مغ مػاقع التػاصل االجتساعي في تذكيل  حجودل الخابع في السجا
التػاصل االجتساعي برفة عامة في االتجاىات مغ  حجود الصمبة في االستفادة نحػ الصبلب الجامعة  إدراك

االتجاىات االيجابية نحػىسا  في مغ رفزػا  %) 71و% 56.66بشدبة ما بيغ )  تخاوحت السػافقة االيجابية لو قج
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 % 3.66أراء في مػضػع العالع االفتخاضي بشدبة ما بيغ ) ( ومغ لع يبجو% 69.33و% 49.5بشدبة ما بيغ )
مفيػم التػاصل االجتساعي في  مغ في حيغ كان إدراك الصمبة نحػ االستبيان السقجم بشػد عمى(  % 06.33و

 % 88)  ( ومغ رفزػا ما بيغ %69.33و  % 49.5بيغ ) سؤيجيغ ما( ال01إلى  16اتجاىيا الدمبي في البشػد )
 (  % 06.06و % 7.5أراء في السػضػع بشدبة ما بيغ ) ( ومغ لع يبجو%34.33و 

اضيخت أن معيقات التػاصل معػقات االجتساعية  الستخجام مػاقع التػاصل االجتساعي في السجال الخامذ 
في  حيغ مغ   %) 57و % 45.66تخاوحت السػافقة بشدبة ما بيغ)  ا قجاالجتساعي عمى العبلقات االجتساعية لي

انعكاسات التػاصل أراء في  ( ومغ لع يبجو% 48.06و % 38.83رفزػا التأييج االيجابي  بشدبة ما بيغ )
وقج فدخ ، االستبيان السقجم بشػد عمى(  % 08.66و % 7.5بشدبة ما بيغ )االجتساعي عمى العبلقات االجتساعية 

 لباحثان الشتيجة الستحرل عمييا ب:ا
 التػاصل االجتساعي مجخل البج مشو في العالع السعاصخ ميسا كانت العػائق فيي ال تعتخف بالحجود الجغخافية أو -

 واقع لدم األمخ التعامل معو. الدياسية وىػ
ا التػاصل االجتساعي، فتقع إن أمام الذباب الجدائخي خياران البج مغ التعامل معيسا والتعاير في ضميسا، ومشي -

 عميو في التعامل مع الفكخ الججيج بسا يحفظ لو مبادئو وقيسو.
العالع االفتخاضي ليذ بالزخورة قاتمة لمسػروث الفكخي والكيسي لمذباب، فعمى الذباب تكييف ىحه الستصمبات  -

 ( ودراسة8104مت إليو دراسة حخاب )مع ما تػصالججيجة مع فكخه وقيسو .وتتفق نتائج ىحه الجراسة مع نتائج دراسة 
Tufekci & Wilson(8108.) 

 الجساعة او مبجأ واحج سػاء في االسخة او تداىع في جسع االفخاد واالشخاص تحت فكخة او العبلقات االجتساعية أما
 راية واحجة في جسيع أنحاء الػشغ. السجتسع أو

 الذعػب  الثقافة بيغات ساىست في نذخ ضيخت العجيج مغ الجساع العبلقات االجتساعيةمغ خبلل  -
مسا يخمق الفخصة االنجماج االجتساعي واألخبلقي لمذعػب   اآلراءالسذاركة وابجاء  العبلقات االجتساعيةيػفخ الفزاء  -

وغيخىا اإلعاقة  الحج مغ التيسير بدبب الحػاجد الثقافية واالجتساعية والجيشية التي يقف وراءىا نػع مغ الجشذ أو والقزاء أو
 .مغ أشكال التسييد

 يسكغ لمتػاصل االفتخاضي أن يكػن مجااًل لسسارسة السداواة والحخية بيغ األفخاد الذعػب. -
 ذوبان الرخاعات الدياسية في االفكار والشقاشات. -

 ليدت حتسية فيي تتغيخ حدب الطخوف برفة عامة ومغ ذلظ:  العبلقات االجتساعية
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تأتي اال يتستع بيا الذباب الجدائخي بكافة االمتيازات في  الكيع السثمى برفة عامة الي تشس  العبلقات االجتساعية -
 كل السجاالت.

م( التي تػصمت إلى 8104وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج العجيج مغ الجراسات الدابقة مثل دراسة فيج عمي )
 .بيعة السجتسع والشطام الدياسيرغع االختبلف في شنفذ الشتائج حػل اآلثار اإليجابية لسػاقع التػاصل 

لمعالع االفتخاضي عسػمًا، والتػاصل االجتساعي عمى وجو الخرػص، دور ميع في خمق نػع مغ   ثع إن
االنجماج بيغ الفئات  وتقػية  SOCIALISATION االجتساعي، فسداىستيا في التشذئة االجتساعية التحام الشديج

والسجرسة في صياغة الػعي الجساعي لئلندان السعاصخ  يجية كاألسخةاالجتساعية يغصي عمى عجد السؤسدات التقم
التاريخ في  السؤسدات وإخفاقاتيا الستكخرة في زمغ العػلسة كسا ساىست  العػلسة عبخ خرػصًا مع إفبلس ىحه

انعكاسات التػاصل االجتساعي عمى الحيغ رفزػا االتجاىات االيجابية ، أما تػجيو وتحييج العشف االجتساعي
: العالع االفتخاضي لع تكغ يػما مغ األيام مدتقمة عغ االنعكاسات الدمبية الخىيبة عمى الذباب العبلقات االجتساعية

فكل السجاالت الخياضية والثقافية تبيغ أن االعتبارات الدياسية لع تكغ غائبة ـ ولعل الكيسة الدياسية لمسذاركة في ، 
ة الػششية ـ الشذيج الػششي، األلػان الػششية والعمع، وتتعجد األمثمة عمى وتدػيق رمػز الدياد حزػر ىحه االنذصة ىػ

 .تجاخل مجاالت الثقافة والدياسة بالخياضة عبخ تاريخ السشافدات
 االستشتاجات:

جل الصمبة يجركػن مفيػم العالع االفتخاضي والتػاصل االجتساعي وانعكاساتيا عمى العبلقات االجتساعية الذباب  -0
 .الجدائخي 

 اصل االجتساعي ودعت الكيع السثمى التي تشادي بيا.ػ الصمبة يجركػن أن مػاقع الت -8
 والعجوفي مشاحي الحياة  الخرع مفيػم مشيا الحياة في ججيجة مفاليع ىحا العالع االفتخاضي شاعت ضل في -3

لسفاليع عمى الذباب ما انعكدت ىحه ا ...وشخ اليديسة األضبلع وتكديخ الدحق تعابيخ وضيخت الذخسة والسشافدة
 جعميع متخميغ عغ قيسيع ومبادئيع التي تخبػا وتكػنػا مشيا.

 تشطيسات القارات، ونذػء في الشامية الجول بيغ تقارب ىشاك ساىست التػاصل االجتساعي حدب الصمبة فإن -4
 الستقجمة. مجاراة الجول الشامية الجول قجرة عجم ضغط تحت ججيجة
 :خاتسة

شبكات التػاصل االجتساعي بغس الشطخ عغ  فتخاضية لمذباب مغ خبلل استخجاماتتعج اليػية اال
خرائريا ووضائفيا ىي وسيمة إلكتخونية يدتخجميا كافة أفخاد السجتسع لشذخ األفكار واألخبار واآلراء بذكل متعجد 
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ذات تأثيخ  لذبكات أصبحتالػسائط، ىحه الػسيمة تخبصيا عبلقة بطاىخة اليػية الػششية، ومع انتذار استخجام ىحه ا
أصبحت شبكات التػاصل االجتساعي تعج عامبل ميسا في تييئة متصمبات حيث أفخاد السجتسع  اجتساعي تفاعمي بيغ
اضحت عامبل واقعيا في تفاعبلت الذباب في الػقت  مجتسعيةاالفتخاضية اليػية كسا أن ، التفاعل االجتساعي

 .الخاىغ
وتأزميا، أكثخ مغ  العبلقات االجتساعية الحكيكيةاتجاه تخىل  نحػ تتجو شبكات التػاصل االجتساعيو 

 بشاءىا، خاصة بعج الحالة التي آلت إلييا مجتسعات، مغ عجم استقخار وتسخد.
االجتساعية وجب إعادة غخس الكيع  العبلقات االجتساعيةلسػاجية التأثيخ الدمبي لمذبكات االجتساعية عمى 

وعجم التشازل عشيا لرالح وسائل السجتسع االفتخاضي، وىحه السدؤولية تتحسميا كافة والجيشية والحزارية، السثمى 
 أشخاف ومؤسدات السجتسع.

 السخاجع:
 .8117، 030، الدشة 43981 السرخية العجدعاشف الغسخي. السػاششة ..... واليػية الػششية، جخيجة األىخام -0
 ،0988، مكتبة لبشان، بيخوت، احسج زكي بجوي. معجع مرصمحات العمػم االجتساعية -8
، مخكد دراسات الػحجة العخبية، 8عمي خميفة الكػاري. مفيػم السػاششة في الجولة القػمية، مجمة السدتقبل العخبي، عجد -3
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عمي اسعج وشفة. ندق االنتساء االجتساعي وأولػياتو في السجتسع الكػيتي السعاصخ: مقاربة سػسيػلػجية في ججل االنتساءات -7

 ، 8113، 89، الدشة 018مجمة دراسات الخميج  والجديخة العخبية، مجمذ الشذخ العمسي  في الكػيت، العجد ، االجتساعية واتجاىاتيا
 الثاني تذخيغ ، 63ع الشبأ، مجمة ،"بو السترمة والسفاليع الثقافي الغدو " :هللا عبج ليف، أبػ -8
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 حنو تفعين ثكافة املواطنة يف مواقع التواصن االجتماعي
 مكاربة سوسيولوجية لمحراك  

 د. خالد زعاف. جامعة البويرة
 د. عرايبية. حممد كريم . جامعة سوق أهراس

 الممخص: 
لقج لعبت مػاقع التػاصل االجتساعي دورا جػىخيا ورئيدا في انتاج الحخاك وذلظ مغ خالل أفكار 

وكحلظ في تشسية وإحياء روح السػاششة  يا ربط السػاشغ الجدائخي بػاقعو الدياسي واالجتساعتعيج مغ خاللي
ؼيو كسا أن خمق الحخاك نذاشا غيخ عادي في السجتسع الجدائخي وجعمو يعيج تججيج عالقتو بالػشغ 

نحاول مغ  وبسفيػم السػاششة والػعي مسا جعل السجتسع يعيج احياء بعس الدمػكات السختبصة بالسػاششة ،
خالل ىحه الجراسة ربط العالقة بيغ الحخاك والسػاششة ومػاقع التػاصل االجتساعي والعالقة الججلية ؼيسا 

 بيشيع .
 : السػاششة، الحخاك، مػاقع التػاصل االجتساعي، سػسيػلػجيا. الكممات الجالة

Summary : 
Social networking sites have played a fundamental and major role in the 

production of the movement through ideas that reconnect the Algerian citizen 
with his political and social reality as well as in the development and revival of the 
spirit of citizenship in it, as well as creating the movement an unusual activity in 
Algerian society and making it renew its relationship with the homeland and the 
concept of citizenship and awareness, which made society revive some behaviors 
related to citizenship, we try through this study to link the relationship between 
mobility and citizenship and social networking sites and the dialectic relationship 

between Including. 
Keywords: Citizenship, Mobility, Social Media, Sociology 
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 :مقجمة
إن القخاءة األولية لمعجيج مغ مػاقع التػاصل االجتساعي التي تشاولت بالسذاركة ،التحميل والشقاش 

ضػع الحخاك في الجدائخ، تبيغ لشا في معطسيا أن إشكالية أزمة الحخاك في السجتسع الجدائخي ىي أزمة مػ 
إندان قبل أن تكػن أزمة سياسية ، وحيشسا نقػل أزمة إندان فإنشا نعشي بحلظ غياب ثقافة السػاششة كدمػك 

وتخاجع في االلتدامات ومسارسة اجتساعية، األمخ الحي تختب عشو تجىػر في السسارسة الدياسية، 
السػاششية، أضحى معيا الفخد الجدائخي غيخ قادر عمى الفعالية والسذاركة، فاقجا الثقة في مؤسدات الجولة 

 بفعل التخاكسات التي حرمت نتيجة التجارب التي عاناىا. 
لت إن السسارسات التقميجية في تذكيل السذاركة السػاششية لجى أشياف السجتسع الجدائخي قج تحػ 

بفعل التصػر التكشػلػجي والتحػل مغ اإلندان العادي إلى اإلندان الخقسي، الحي أثخت ؼيو التكشػلػجيات 
الحجيثة لعمػم اإلعالم واالترال، ىحا التحػل شكل مسارسات حجيثة في السػاششة، أشمق عمييا بالسػاششة 

 االفتخاضية .
،  االجتساعي التػاصل مػاقع في السػاششة فةثقاوعميو ، سشحاول في ىحا الػرقة التفكيخ في تفعيل 

مغ خالل التعخض إلى دور الحخاك الذعبي في ىحا التأسيذ، وىحا مغ خالل : أوال التصخق إلى مفيػم 
 االجتساعي التػاصل مػاقعثقافة السػاششة، ثع التصخق ثانيا إلى سػسيػلػجية الحخاك في الجدائخ عبخ 

ػصػل إلى ضخورة تفعيل ثقافة السػاششة في مػاقع التػاصل االجتساعي، ، ومغ ثع ال فييا السػاششة وثقافة
 .وأخيخا نحاول تقجيع بعس الترػرات لتفعيل ثقافة السػاششة في مػاقع التػاصل االجتساعي 

  : مفههم ثقافة المهاطنة -أوال
 فقط يعيذػن  كانػا يغالح األفخاد الى اشارة الالتيشية اليػنانية في تاريخيا السػاششة كمسة استعسمت لقج

 تخادف التي الالتيشية satiates كمسة مغ اشتقت السػاششة أن نجج أيزا الفخندية وفي السجيشة، دولة في
 . 1السجيشة تعشي التي اليػنانية  polis كمسة

 المغة في والػشغ الػشغ، مغ مذتقة السػاششة انيذيخ إلى  العخبية المغةحيغ نجج مفيػميا في  في
 . 2بالسجيشة لو عالقة وال اإلندان، ؼيو يؿيع الحي السكان أو الدكغ محل ػى العخبية

 

                                                           
 (.www.Albadilalhadan.comعبج العالي حارث، السعتسج الجيشي ليذ شخشا في السػاششة 1

2 Encyclopedia, book International micanic. The new Encyclopedia peered Britannica 
,vol.20,pp140-142 

http://www.albadilalhadan.com/
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مغ السفاـيع الحجيثة التي ضيخت في الجول الدابقة لمشيج الجيسقخاشي،  تعتبخ ثقافة السػاششة
واالعتخاف بحقػق اإلندان )السػاشغ( وما يتختب عمييا مغ حقػق السػاششة، كالعجالة، والسذاركة، 

 باآلخخ، وحق التجسع في مؤسدات مجنية. واالعتخاف 
 وان االخخ عغ باختالفو فخد كل يعتخف نأ: ىي السػاششة ثقافة " فإندروير احسج دمحموحدب " 

 السجتسع في السػاششة تحقق ان اذ تساما، متداو بذكل باألخخ االعتخاف اي متبادال االعتخاف ىحا يكػن 
 :ىي اليامة االعتبارات مغ عجد تػاجج تتصمب السجتسع شبقات جسيع مغ

 الغيخ وجػد ادراك أوال :

 الغيخ مع بعجالة التعير في الخغبة ثانيا :

 الغيبي التفكيخ عمى الفعمي التفكيخ سيادة ثالثا :

 .االجتساعية الصبقات جسيع بحق االعتخاف الى تؤدي والتي الدميسة االجتساعية التشذئة رابعا :

 الى يؤدي الحي االمخ مذتخك، خصخ وجػد او مذتخكة ثخوة ػدوج اي السػاششة دافع وجػد خامدا :
 . 3السجتسع عغ الخصخ درء في السذاركة او الثخوة اقتدام في بالسذاركة والذعػر بالسساثمة الذعػر

ولكي تتحقق ثقافة السػاششة بيغ ثشايا جساعة بذخية تقتزي تحقق البعج اإلنداني واالجتساعي 
 .4كػن البعج األول يسثل البعج األولي لخمق السجتسعات  دياسي،األصيل الدابق عمى البعج ال

وبالسعشى السعاصخ يؤكج "ىاني الحػراني" أن السعشى السعاصخ لثقافة السػاششة يقػم عمى عجة 
 عشاصخ لعل أبخزىا:

  خمق رابصة روحية وثقاؼية عبخ الدمغ مع السكان، مغ خالل االىتسام بالتاريخ االجتساعي لألفخاد، أي
 اريخ السػاششيغ أنفديع، وخبخاتيع وتجاربيع وثقافتيع السادية والسعشػية.ت
  بث روح السدؤولية تجاه الحيد السكاني لمػشغ، والحخص عمى استجامة مػارد الصبيعية والثقاؼية

 باعتبارىا ممكا مذتخكا بيغ األجيال الحالية واألجيال القادمة. والسعشػية،
 القة بيغ السػاششيغ أنفديع، فالػشغ ليذ مجخد رقعة أرض، وإنسا ىػتعمع مبادئ وأساسيات إدارة الع 

 أيزا عالقات بيغ السػاششيغ.

                                                           
 .171ص ،2009القاىخة، ،عالع الكتاب،1دمحم احسج دروير ،العػلسة والسػاششة واالنتساء الػششي،ط 3
ىشج عخوب، ثقافة السػاششة في بالد الخعية: السجتسع السغخبي نسػذجا، مشقػل عغ كتاب: حافظ عبج الخحيع وآخخون،  4

(، مخكد دراسات الػحجة العخبية، 56الديادة والدمصة، االفاق الػششية والحجود العالسية، سمدمة كتب السدتقبل العخبي )
 178، ص2006بيخوت،  
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 ،زىيخ ؼياض" فيؤكج أن ثقافة  وتشسية الثقافة أما تعديد ثقافة التزامغ في مػاجية التحجيات السذتخكة"
وىي إلى ذلظ ثقافة  ،وثقافة الػحجة والتعاون واالنجماج في حخكة الحياة الػاحجة البشاء والتعسيخ،

االستقخار والدالم ألنيا تمغي الفخوقات، واالمتيازات وتعسق ؾيع العجالة والسداواة، والتآخي بيغ أبشاء 
 .5الػشغ الػاحج

 ومغ الخكائد التي تقػم عمييا ثقافة السػاششة الحجيثة نجج ما يمي:

يع السكػنة ليا، وإنسا الػعي بأىسيتيا في : فثقافة السػاششة ال تعشي فقط السعخفة التامة بسجسػع الؿالقيم -
كسا  واالقتشاع بفاعميتيا في السجتسع ألجل تحقيق أىجافيا السعمشة والزسشية، الحياة الفخدية والسجتسعية،

أن تثبيت ؾيع السػاششة والدمػك السجني لجى غالبية أ أفخاد السجتسع يعصي مذخوعية إلعصاء الثقة في 
 في الحياة االجتساعية والدياسية واالقترادية. السػاشغ لمسذاركة الفاعمة

: ال يسكغ لثقافة السػاششة أن تقػم دون اكتدابيا عبخ التخبية والتشذئة بسختمف الػسائل السسكشة، االكتداب -
والسيسا مغ شخف مؤسدات السجتسع السجني السصالبة بتسخيخ التخبية عمى ثقافة السػاششة في مجسل 

سدات السجتسع السجني تذكل قشػات تعسل عمى تسكيغ األفخاد مغ التعبيخ عغ أنذصتيا السجنية، ألن مؤ 
 مصالبيع، والجفاع عغ حقػقيع، وتفعيل مذاركتيع الجساعية في تحقيق متصمباتيع السجتسعية.

: ال معشى لمسػاششة مغ غيخ مسارسة فعمية ليا عمى أرض الػاقع، ألن مسارسة السػاششة ىي الممارسة -
وفي غيبا أية مسارسة واقعية معيذة ال  مجخػل إلى داللة الجولة الحجيثة والجيسقخاشية،الزامغ الػحيج ل

 .6يسكغ أن نتحجث عغ السػاششة، وألن الػششية أفعال وسمػك ناتج في واقع الفخد والجولة والسجتسع
الؿيع بشاء عمى ما سبق يسكغ أن نعخف ثقافة السػاششة إجخائيا بأنيا آلية مغ آليات إحالل مشطػمة 

والسفاـيع ذات الصبيعة الجيسقخاشية محل إتفاق الجساعات واألفخاد ، فثقافة السػاششة تعسل عمى صيخ 
ودمج األفكار االيجابية في إشار السؤسدات السجنية مثل )مؤسدات السجتسع السجني( ذات الصابع 

بيغ  لفخد والجساعة ومابيغ ا الحقػقي الجيسقخاشي، وبحلظ تؤسذ ثقافة السػاششة لمتػازن السصمػب ما
 السػاشغ والجولة، وذلظ عبخ مختمف الػسائط االترالية. 

 

                                                           
 .11/10/2020تع ترفح السػقع بتاريخ: .combrotherrachidwww.   :السػقعافة السػاششة،  ىاني الحػراني، ثق 5
تع ترفح   www.oujdacity.net   السػقع:.  -الجدء الخابع -عبج العديد قخير مفيػم السػاششة وحقػق السػاشغ 6

 .11/10/2020السػقع بتاريخ:
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 مهاقع التهاصل االجتماعي وثقافة المهاطنة فيها:-ثانيا

 مهاقع التهاصل االجتماعي كعاهرة -1

 دليل الفكخية وحتى واالجتساعية الثقاؼية الحياة جػانب جسيع في اليائل التكشػلػجي التصػر يعتبخ
 اعتبار دون  السعالع محجودة صغيخة قخية إلى العالع بتحػل وذلظ ججيجة، مدتقبمية وتصمعات أفاق فتح ىعم

 .االنتخنت ببخوز العذخيغ القخن  مغ بجاية بو تسيد ما وىحا والسكانية، الدمشية لمحػاجد

 عمى يخالتأث في كبيخ بذكل ساىست حيث الحجيثة التكشػلػجيا مطاىخ وابخز أىع مغ االنتخنت تعج
 الذبكات شخيق عغ يتع وىحا البعس بعزيع وأفكار ألفخاد انذغاالت بشقل اإلنداني االترال أنساط كافة

 . حجيغ ذو سالح أصبحت التي االجتساعية

 تخبط الكتخونية شبكات مشطػمة بأنيا تعخف )االجتساعي التػاصل (مػاقع االجتساعية الذبكات ىحه
 ، االىتسامات نفذ ليع آخخيغأفخاد  مع تخبصيع األخيخة ىحه بيع خاصة مػاقع بإنذاء وذلظ السذتخكيغ بيغ

 السجتسعات كافة تسذ لكي األرض سصح عمىانتذارا  وأكثخىا االنتخنت مػاقع أشيخ مغ أصبحت وىكحا
 كبيخ بذكل نجحت االجتساعية والذبكات الشسػ، شخيق في والدائخة والستقجمة مشيا الشامية اختالفيا عمى
 الذباب فئة وىي ليا عخضة األكثخ الفئة خاصة العسخية الفئات كل مدت لكػنيا الجساىيخ اباستقص في

 أىسية أن كسا ، بيا تتأثخ األخخى  الفئات وجعمت بيا خاصة سمػكيات وكػنت نفديا فخضت التي
 مدتخجمييا وكثخة استعساالتيا تشػع مع أىسيتيا تدداد االجتساعية الذبكات

  لمتحػالت عخضة األكثخ خرػصا والذباب عسػما الجدائخي  السجتسع تقاريخ أن ىكحا كذفت 
 كانت سػاء تحسميا التي بالسزاميغ ون يتأثخ يع يجعم مسا ، االجتساعية الذبكات عبخالتغيخات السشتذخة و 

 بحب يتسيد مختجي ىحه السػاقع  إن باعتبار الدمػكي، الجانب عمى كبيخ بذكل السؤثخة سمبية أم ايجابية
 في والتغيخ لمتججيج عخضة أكثخ فيع لحا ، وججيج أفزل ىػ ما إلى والسيػل والتفتح والطيػر عاالشال
   مباشخ بذكل وتديصخ تذغل التي االجتساعية الذبكات عبخ السشتذخة الججيجة األفكار خالل مغ الدمػك

 داخل افة السػاششة يجخل في اشار تبشي ثقافة ججيجة تدسى بثق ىحا كان سػاء يعسمػكيات في مباشخ وغيخ 
 .عة جخاء تبشي ثقافات ججيجة الشاف وغيخ الشافعة السؤثخة لمدمػكيات وتشبيو السجتسع أو األسخة
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 مهاقع التهاصل االجتماعي والحراك الذعبي الجزائري -2

كانت الػششية، أي التعمق العاشفي بأرض األججاد، ال القػمية الستسثمة في اإلرادة الػاعية لتكػيغ 
  7ىي التي أليست الجدائخييغ الكفاح السدمح ضج االحتالل الفخندي في وقت مزىأمة، 

شعػر اإلندان الجدائخي  " أن الجافع األساسي لمكفاح السدمح ىػمرطفى األشرفومغ جيتو يؤكج "
بأنيع فقجوا )بدبب االستعسار( أمػرا ال  1830بأن أفاق السدتقبل مدجودة، ولحلظ شعخ الجدائخيػن مشح 

 .8لسؤسدات القػمية، والمدان القػمياالستغشاء عشيا، أال وىي األرض، والحخية، والرحة البجنية، وا يسكغ

نطع السجتسع الجدائخي بأكسمو أشكاال خاصة مغ التزامغ بخزت في  1954وابتجاء مغ سشة 
و مقيجة، السجتسع، وذلظ حدب متصمبات معخكة التحخيخ الذخسة، فالجدائخي الحي كانت حخية تشقمو وحخكت

كان باستصاعتو السقاومة والكفاح بفزل أشكال مغ التزامغ السػجػدة ضسغ العائمة، والعسل، والحي، 
 . 9الشزال والحخية والدػق، والسقيى، وكان ىجف ىحه األوساط ىػ

( ويػاجيػن Le patriotismeإذا، كان الجدائخيػن يػاجيػن االستعسار بػاسصة حب الػشغ )
(. وإذا كانت بػادر السقاومة قج ضيخت في الخيف Le nationalismeبالػششية )  الشدعة االستعسارية

بؿيادة الفالحيغ ورجال الجيغ، فقج انتقمت بعج ذلظ السقاومة إلى السجيشة، حيث تجدجت في فئة العسال 
والذخريات الػششية " العمسانية"، وشكمت السجيشة فزاء خرب لطيػر الجسعيات، الشقابات، واألحداب 

 (.10الدياسية التي تعتبخ أساس الحخكة الػششية الجدائخية

فالسػاشغ الجدائخي اليػم قج شكل لبشة ججيجة مغ التحخر ومغ رفس كل أشكال الييسشة ضسغ 
، حخاكا شعبيا سمسيا دافع عشو 2019مذخوع السػاشغ الفاعل وااليجابي، فكان لو في أواخخ شيخ ؼيفخي 

                                                           
ة نجيب عياد وصالح السثمػثي، السؤسدة الػششية لمفشػن السصبعية، حخبي دمحم: الثػرة الجدائخية سشػات السخاض، تخجس 7

 .79.، ص2007الجدائخ، 
.، 1983األشخف مرصفى، الجدائخ: األمة والسجتسع. تخجسة حشفي بغ عيدى، السؤسدة الػششية لمكتاب، الجدائخ،  8

 101-100ص
الجدائخ،  لسجمة الدشػية لسعيج عمع االجتساع،ا، >> بػتفشػشت مرصفى، مخاحل تكػن البشية االجتساعية في الجدائخ. 9

 .01. ص 1986العجد الثالث، أفخيل 
حيخش دمحم بغجاد:السػاششة في خصابات األحداب الدياسية. في حدغ رمعػن وآخخون: الجدائخ اليػم: مقاربات حػل  10

 32.، ص2012ائخ، مسارسة السػاششة. مخكد البحث في األنثخبػلػجية االجتساعية والثقاؼية، وىخان، الجد 
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وبعس مغ جسعيات السجتسع السجني ، حيث كان اليجف الخئيدي  قػى سياسية ناىزة، قصاعات ميشية
 بشاء جدائخ ججيجة بػاسصة: ىػ

 دماغية بدكتة ابة رئيذ الجسيػرية األسبقصإ مشحاالندجاد الدياسي والحي تفاقع  ألزمة حل اقتخاح - 1
 .2013 عام

ندانية الحجيثة لع تتعخض "فاإل   11احتخام كل الحخيات األساسية بجون تسييد بيغ األعخاق واألديان- 2
لسسارسة عشيفة كالتي عخفيا السجتسع الجدائخي، خاصة أن االستعسار لع يكتف باحتالل الجدائخ وسمب 

، فسعطع الحخيات مازالت مدمػبة  12ثخواتيا، وإنسا حاول شسذ معالسيا القػمية، وتفكيظ بشيتيا الثقاؼية"
 اجات الذعبية . حتى بعج االستقالل األمخ الحي عجل بيحه االحتج

 فييا بسا عسيقة سياسية إصالحات اقتخاح ميستيا تكػن  الفعاليات، جسيع تزع وششية نجوة تشطيع -3
 .لالستفتاء ُيْعخض ججيج دستػر

 .مدتقمة وششية انتخابية لجشة عمييا تذخف رئاسية انتخابات تشطيع  -4

  .الػششية الشجوة تجعسيا وششية كفاءات تزع حكػمة تذكيل -5

ال شظ أن لسػاقع التػاصل االجتساعي دور محػري في نذخ وتػعية الجساىيخ بزخورة السذاركة و 
في الحخاك الذعبي الحي ناد بو السغخدون والسذاركػن وأصحاب الرفحات التػاصمية عبخ مشرات 

 تهيتر وفايدبهك .مختمفة لسػاقع التػاصل االجتساعي عمى غخار 

 

 

 
                                                           

11 REMAOUN Hassan :le concept  de citoyenneté à travers la pensée politique et l’histoire : 
éléments pour une approche.  Dans : l’Algérie aujourd’hui : approche sur l’exercice de la 
citoyenneté. Sous La direction d’Hassan REMAOUN. Alger : Centre de recherche en 

Anthropologie Sociale et culturelle, Oran, Alger, 2012, p51 
سسػك عمي: إشكالية العشف في السجتسع الجدائخي مغ أجل مقاربة سػسيػلػجية. مشذػرات جامعة باجي مختار عشابة،  12

 185-157.، ص 2006الجدائخ، 
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 ي استراتيجيات الحراك الذعبي عبر منرات التهاصل االجتماعيثقافة المهاطنة البعج الغائب ف-3

أصبحت الذخعية الثػرية ركيدة نطام الحكع، وضل الجير الزامغ الخئيدي ليا  غجاة االستقالل،
والسسارس الفعمي لمدمصة، بالخغع مغ أن مػاثيق الثػرة ودساتيخ الجسيػرية أكجت سيادة الذعب واعتبارىا 

 . 13مرجرا لكل شخعية

ىكحا وجج أفخاد السجتسع الجدائخي أنفديع عخضة لمػصاية، ومرادرة قشاعاتيع في مجاالت 
االقتراد والدياسة والفكخ، وقج عسمت الجولة الجدائخية عمى استغالل مخحمة االنجفاع لجى الجدائخييغ 

تججيغ  عمى الحخاك ، وبخعت في واستقصابيا بسا يخجم أغخاضيا وإضفاء السذخوعية عمى عسمية الدصػ
أفخاد السجتسع مغ خالل إشباع حاجاتيع األولية بإعسال مبادئ الشطام االشتخاكي التي تزسغ تمبية 

 .14العسل والتعميع، والتخؼيو...الخ ، تع تخقيتيا إلى مختبة حقػق في:»حاجات أولية«

بالتأكيج ىشاك تغييب لفئات لقج تأسدت السػاششة في ىحه الفتخة حػل فئات اجتساعية محجدة، و  
اجتساعية أخخى مثل: الجساىيخ الكادحة، السثقفػن غيخ مشتسيغ إلى شبكات التػاصل االجتساعي ... الخ، 
وفي الحؿيقة ضل فزاء السػاششة ضيقا بالشطخ إلى الفئات االجتساعية السذاركة في الحخاك بسجاالتيا 

ثمية بجل تفعيل السجتسع السجني والعسل الجسعػي، إضافة إلى الستعجدة، وبالشطخ إلى سيادة الجيسقخاشية التس
سيصخة تسثالت الجولة الػششية الججيجة ، وإرادة تعسيع الذعػر بالػحجة مغ خالل وحجة الذخرية الػششية، 

 .15وحجة الكمسة، يعتبخ في نطخ الكثيخيغ عائقا أمام الحخاك االجتساعي

كفاعل مخكدي لتشطيع العالقات االجتساعية مغ خالل  أن الفعل الحخاكي ضل مختبط بالجولة يبجو 
االعتساد عمى أسمػب التمبية السدتسخة لتشطيع الحخاك ولمسصالب االجتساعية ، كذف تشامي ضػاىخ وأفعال 
غيخ واعية في مشرات التػاصل االجتساعي وجسمة مغ التشاقزات االجتساعية واالقترادية وشعارات 

دولة مجنية ليدت عدكخية ، سقػط الشطام ، جسيػرية ججيجة  ...(،  مخفػعة ومشذػرة غيخ واعية )

                                                           
مخكد دراسات الػحجة العخبية، بيخوت،  جدائخ: األسباب واآلثار والشتائج. ضاىخة الفداد الدياسي في الليسام دمحم حميع،  13

 127، ص 2011
إضافات، السجمة العخبية  ،>> بػخخيدة بػبكخ، الجولة الجدائخية الحجيثة: بيغ القػة والذخعية وسيخورة البشاء الجيسقخاشي 14

 12اع بالتعاون مع مخكد دراسات الػحجة العخبية ، العجد  ، الرادرة ببيخوت عغ الجسعية العخبية لعمع االجتسلعمع االجتساع
 .146،  2010خخيف 

 36بغجاد دمحم حيخش، السػاششة في خصابات األحداب الدياسية، مخجع سابق ، ص  15
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فانعكدت سمبا عمى حمحمت األزمة وأصبح الجسيع دون إستثشاء ال يػافق عمى أي شخح كان ، حيث تدايج 
الاليقيغ والتذكيظ في كل مبادرة وفي كل فخد مغ أفخاد السجتسع الجدائخي ، وأخحت أشكاال تعبيخية مختمفة 

؟ ثقافة السػاششةفيل فكخنا في تذكيل حمقات حػار داخل الحخاك لمتخويج ل " ال لمتمثيل "لعل أبخزىا  وعشيفة
 حتى إنذاء مجسػعات في شبكات التػاصل االجتساعي ؟. أو

 مهاقع التهاصل االجتماعي وتذكيل المهاطنة الدمبية  -4

عي، عمى خمؽية الحخاك الذعبي إن ىحا االنقالب في السخاتب والؿيع عبخ مػاقع التػاصل االجتسا
الجدائخي ضمع اجتساعي وتعدف، ولََّج لجى السيسذيغ سمػكا عجميا ومػاششة سمبية ونؽيا لمجولة، كسا أصبح 

في عالقتو بالسؤسدات  -نتيجة غياب السػاششة والجيسقخاشية -اإلندان الجدائخي" يعير حالة اغتخاب
إلى قػة مادية ومعشػية تعسل ضجه بجال مغ أن تدتعسل  والسجتسع والشطام العام، بعج أن تحػلت كميا

لرالحو، وبيحا السعشى يكػن اإلندان ) الجدائخي( السغتخب عاجدا وفقيخا في صمب حياتو الخاصة 
 .  16والعامة، وميسذا ال يقػى عمى السداىسة في خجمة السجتسع وإعادة تذكيمو"

ىحه السػاقع ىػتدايج التعاشي الغيخ العقالني  يسكغ القػل أن مغ بيغ مطاىخ السػاششة الدمبية عبخ
لبعس القخارات والقزايا السريخية الستعمقة بديخ الحخاك الذعبي ، باإلضافة إلى مذكمة التعبيخ الغػغائي 
السذػش في تمظ الذبكات، أيزا قمق إجتساعي كسعصى مػضػعي يشع عغ الفداد الدياسي الحي كان 

لبشية الحىشية لمسػاشغ خمقت تقاليج مغ العشف السػاششي تحكع برفة دائسة قائع، ىحا التصػر التاريخي في ا
 .17عالقة الجولة بالسػاشغ" 

 تفعيل ثقافة المهاطنة في مهاقع التهاصل االجتماعي : نحه-ثالثا

" جػن رولد"، "ويل كسيمظ" و" أنيسي لػبػر" و"تػماس مارشال" حدب ال شظ أن السػاششة الحجيثة 
 يمي: ذخوط األساسية التي تدتشج إلييا السػاششة الحجيثة كساجسمة مغ التحسل 

                                                           
 حميع بخكات، االغتخاب في الثقافة العخبية، متاىات اإلندان بيغ الحمع والػاقع.  مخكد دراسات الػحجة العخبية، بيخوت، 16

 .205.، ص 2006
سمدمة أشخوحات  إشكالية الذخعية في األنطسة الدياسية العخبية مع إشارة إلى تجخبة الجدائخ.خسيذ حدام والي،  17

 159. ص2008، مخكد دراسات الػحجة العخبية، بيخوت، 2(، ط44الجكتػراه)
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مشح االعتبار لمخابصة السجنية وذلظ باإلعالء مغ شان  إلىيمح مبجأ السػاششة في صيغ تجاولو الججيجة  -1
دون نفي األبعاد األخخى  الؿيع الرانعة ليا، والقادرة عمى استيعاب االختالفات العقائجية واإلثشية،

 ػاششة الثقاؼية والؿيسية.السعدزة لمس
مة لشديج التجسعات ال تشفي رابصة السػاششة في أبعادىا الججيجة، أصشاف الخوابط األخخى السذك -2

 الخوابط الثقاؼية والعقائجية. لالبذخية، مث

ال يسكغ فرل السػاششة عمى الجيسقخاشية وؾيسيا، فيي أساس السجتسع الدياسي، وأساس تكػن  -3
 السجتسع السجني.

الحي يعدز ؾيع  خب عمى تذبع السجتسع بثقافة السػاششة انتعاش الحذ السجني والؿيع السجنية، األميتخت -4
 .18السداواة والتعاون 

ولكغ ميدة أساسية في  لقج بيشت جل الجراسات أن ثقافة السػاششة والسجنية ليدت متغيخا مدتقال، 
 الشطام االجتساعي.

قج غجت في شخيقيا  بخ شبكات التػاصل االجتساعي(السػاششة الخقسية )عو  الثقافةن ثشائية إ
لمتجاوز، بعجما تساىت مدتػياتيا، وتع تسييع الحجود الفاصمة ؼيسا بيغ مكػناتيا، ؼبات الػيب بعجا ججيجا 

السؤسدات، مصالبيغ بإعادة تسػقعيع و  الجساعات ،مغ أبعاد الفزاء العام كسا الخاص، واضحى األفخاد
لفاعميغ تكػيشا عمسيا ومعخؼيا عاليا، لإلفادة مغ السػاششة الخقسية: عشجما تربح بيا، وىػما يدتػجب مغ ا

  19.مػاقع التػاصل االجتساعي فزاء لمشقاش العسػمي

إلى العجيج مغ أشكال عجم التكامل التعجدية السػجػدة في  الحجيثة الدػسيػلػجية بحاثتذيخ األ
عجم التكامل  عجم التكامل الؿيسي، التكامل اإلقميسي، عجم عجم التكامل الػششي، السجتسع الجدائخي مشيا:

حػل ىػية واحجة في السجتسع  الدمػكي، وعجم التكامل بيغ الشخبة والفئات االجتساعية، ويجدج ىحا غياب

                                                           
. مشذػرات كمية اآلداب سي العخبيمجتسع السػاششة ودولة السؤسدات في صعػبات التحجيث الدياكسال عبج المصيف،  18

 52-51.،  ص2012(، الخباط، 54والعمػم اإلندانية، جامعة دمحم الخامذ)سمدمة أبحاث ودراسات رقع
 :يحيى اليحياوي: في إشكالية الجيسقخاشية الخقسية، مقال متػفخ عمى الخابط 19
 joussour.net/ar/node/2629-.ehttp://www  

http://www.e-joussour.net/ar/node/2629
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كسا يذيخ إلى تعجد الػالءات واالنقدامات التي قج تذكل تيجيجا لمكيان االجتساعي لمسؤسدات  ومؤسداتو،
 .20.االجتساعية ذاتيا

بالسجتسع الجدائخي ومؤسداتو، وجب تبشي ثقافة السػاششة الحجيثة  السحيطىحا الػضع وفي ضل 
التي تتذكل عبخ مشرات التػاصل االجتساعي التي أصبحت الحاضشة لكل مقتخح تغييخي يسذ الػشغ 

يات وفق مخجع ومؤسداتو وتدتػجب مشا إعادة فحز لترػراتشا عغ الػشغ واألمة والسجتسع والدمصة،
وانصالقا كحلظ مغ أن ثقافة السػاششة باعتبارىا المحسة  ججيجة مالئسة ألوضاعشا التاريخية السدتججة،

 الكفيمة بزسان تججد واستسخارية الخابط االجتساعي. األساسية لألمة الجيسقخاشية الحجيثة،

مشصمق التػجو تتحج الثقافة في مجال الخابط االجتساعي، مغ  <<" الصيب صيج" البخوؼيدػر يقػل 
الفيشػمشػلػجي بيغ محجدي الساضي والسدتقبل عمى أساس اإلعتقاد الخاسخ لجى عمساء االجتساع، بأن 

الحي يرشع التاريخ ، ويخمز عمى أن القصيعات ودرجتيا بيغ الساضي والحاضخ ىي لب  اإلندان ىػ
 .21قبميع واشارىع التفاعميالشقاش الدػسيػلػجي في مجال مشاقذة وتقييع إمكانيات األفخاد لبشاء مدت

إن ثقافة السػاششة السذكمة في مػاقع التػاصل االجتساعي أدت إلى عػاقب وخيسة جعمت مشا 
 كباحثيغ إلى تبشي ثقافة ججيجة أساسيا:  

إزالة كل أشكال التيسير واإلقراء وعجم السذاركة، عجم الخضى مغ الحكػمتو ومشجداتيا، التغيب   -
االقترادي وذلظ بفتح صفحات لمحػار يكػن الحػار البشاء  اء الدياسي أوفي عسمية صشع القخار سػ 

 األساس.  ىػ
تعديد روابط االنتساء لسجسػعات التي تشذط في مدائل اليػية : الجيغ والمغة، األمازيػية مغ خالل  -

 بشاء ىػية وششية جامعة يؤمغ بيا جسيع أشياف السجتسع الجدائخي . 
بحاجة دائسة إلى التأسيذ ورسكمة  االجتساعيبخ مػاقع التػاصل مغ خالل ما سبق ذكخه ، تعت

 دائسة لسفيػم السػاششة وثقافة السػاششة خرػصا أمام السج التكشمػجي بكل إفخازاتو  . 

 

 

                                                           
 255عمي سسػك، إشكالية العشف في السجتسع الجدائخي مغ أجل مقاربة سػسيػلػجية، مخجع سابق، ص  20
 22،  ص 2017دارالسعارف لمصباعة، الجدائخ، سػسيػلػجيا الخابط االجتساعي .   الصيب صيج ،  21
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 الخاتمة:

إشكالية تأسيذ ثقافة السػاششة مختبصة أساسا بعجة أنداق متفاعمة وفقط نسط ججيج داخل  تبجو
، أثخت عميو التكشػلػجيا الحجيثة لإلعالم واالترال وقجرة ىحا األخيخ في القصع السجتسع السجني الجدائخي 

السعخفي مع البشى التقميجية لمسجتسع الجدائخي التي ال تدال تييسغ وتػجو كل فعل داخل مػاقع التػاصل 
 اإلجتساعي.

 ومغ ىحا السشصمق، فإنو مغ السفيج التأكيج عمى ما يمي: 

عبخ مػاقع التدامح واحتخام اآلخخ ونبح العشف كؿيع أساسية لشذخ ثقافة السػاششة تشسية ثقافة الحػار و  -
 الجدائخي  لسجتسعالتػاصل االجتساعي السشتسي إلييا مختمف أشياف ا

سدؤولية االجتساعية عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي مغ خالل نذخ صػر تجعػإلى المبادئ تحقيق  -
 ذلظ 

مشرات وجعمو فخدا مذاركا فاعال في  كل شخائح السجتسع الجدائخي لجى بث روح الػششية وااليجابية  -
 التػاصل االجتساعي 

 قائمة المراجع:
 الكتب:-أوال

 إشكالية الذرعية في األنعمة الدياسية العربية مع إشارة إلى تجربة الجزائر.خسيذ حدام والي:  -1
 .2008، بيخوت، ، مخكد دراسات الػحجة العخبية2(، ط44سمدمة أشخوحات الجكتػراه)

 .مجتمع المهاطنة ودولة المؤسدات في صعهبات التحجيث الدياسي العربيكسال عبج المصيف:  -2
(، 54مشذػرات كمية اآلداب والعمػم اإلندانية، جامعة دمحم الخامذ)سمدمة أبحاث ودراسات رقع

 .2112الخباط، 
مخكد دراسات ثار والنتائ.. ظاهرة الفداد الدياسي في الجزائر: األسباب واآل ليسام دمحم حميع: -3

 .2111الػحجة العخبية، بيخوت، 
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في حافظ عبج الخحيع  ثقافة المهاطنة في بالد الرعية: المجتمع المغربي نمهذجا.ىشج عخوب:  -4
(، 52سمدمة كتب السدتقبل العخبي) الهطنية والحجود العالمية. ، األفاقالديادة والدمطة وآخخون:

 .2006بيخوت،  مخكد دراسات الػحجة العخبية،

 .2112السعارف لمصباعة، الجدائخ، سهسيهلهجيا الرابط االجتماعي .  :الصيب صيج  -5
 المجالت والجوريات:-ثانيا

المجمة الدنهية لمعهج عمم ، > مخاحل تكػن البشية االجتساعية في الجدائخ.<< بػتفشػشت مرصفى: -6
 .1986الجدائخ، العجد الثالث، أفخيل  االجتماع،

 كخ:بػخخيدة بػب -7
 ،>>الجولة الجدائخية الحجيثة: بيغ القػة والذخعية وسيخورة البشاء الجيسقخاشي<<

الرادرة ببيخوت عغ الجسعية العخبية لعمع االجتساع ، إضافات، المجمة العربية لعمم االجتماع
 . 2010خخيف  12بالتعاون مع مخكد دراسات الػحجة العخبية ، العجد  

 مهاقع اإلنترنيت -ثالثا
تع ترفح   www.oujdacity.net   السػقع:. مفههم المهاطنة وحقهق المهاطنالعديد قخير: عبج  -8

 .11/10/2020السػقع بتاريخ:
تع ترفح السػقع  www.addustor.com  :السػقعثقافة المهاطنة ىاني الحػراني: 

   11/10/2020بتاريخ:
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 االجتماعية بني العامل االفرتاضي واالجتماعي، امتداد أم قطيعة العالقات
 جامعة البويرة د. حكيمة شاشوة.

 د  حلوان زوينة. جامعة البويرة

 الملخص: 

يتسحػر مػضػع الجراسة حػل أثخ مػاقع التػاصل االجتساعي واليػيات االفتخاضية عمى العالقات 
األخيخة باليػية االفتخاضية والعكذ صحيح، بسعشى ىل يتأثخ الفخد في تعاممو مع االجتساعية ومجى تأثخ ىحه 
أن ىحه  ائز ىػيتو االفتخاضية في مػاقع التػاصل االجتساعي، أوخرب  واألصجقاء مغ حػلو سػاء مغ العائمة أ

األخيخة تدتسج صفاتيا وخرائريا مغ الػاقع االجتساعي لمفخد، وفي سعيشا لإلجابة عغ ىحا التداؤل قسشا بجراسة 
العالقات االجتساعية  تأثخميجانية مع مجسػعة مغ الذباب مغ رواد مػاقع التػاصل االجتساعي لسعخفة مجى 

 ع السادي الػاقعي..بالعالع االفتخاضي وانعكاس ذلظ عمى عالقاتيع في العال

 اليػية، العالقات االجتساعية، العالع االفتخاضي. الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

The topic of the study revolves around the impact of social networking sites and virtual 

identities on social relations and their extent, and how they are affected by the virtual identity and 

vice versa. This means that the individual is affected in her interaction with those around him , 

whether from family or friends, by the characteristics of her virtual identity on social media. The 

latter derives its characteristics from the social reality of the individual. In our endeavor to answer 

this question we conducted a field study with a group of young pioneers of social networking sites 

to know the extent of the impact of social relations in the virtual world and its reflection on their 

relationships in the real world. 

Keys words : identiy, relationships, vertual world. 
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 مقدمة: 
لقج عخف العالع تحػالت كبيخة مشح الثػرة التكشػلػجية والعمسية الحجيثة، حيث ضيخت غيخ السجتسعات 

ات ارتبصت مبادئيا وسساتيا بتكشػلػجيا اإلعالم واإلترال الحجيثة فدسيت التقميجية السعخوفة لجى العامة، مجتسع
مجتسع السعمػمات، وىشاك مغ يدسييا بالسجتسعات الخقسية عمى اعتبار أنيا مختبصة بعالع  بسجتسعات السعخفة أو

 الخقسشة واإلعالم األلي .

العمسي لمعالع الخقسي فقج عسل القائسػن عميو عمى خمق مػاقع لمتػاصل االجتساعي ومع زيادة التصػر 
تقتخب في سساتيا مغ العالع الػاقعي حيث يتػاصل فييا األفخاد مباشخة دون حػاجد ميسا اتدعت السدافة بيشيع، 

افتخاضيا مع أفخاد ليع ىحه السػاقع خمقت ما يدسى بالسجتسعات االفتخاضية باعتبار أن الفخد يخمق فييا عالسا 
نفذ األىجاف وخرائز عالسو االفتخاضي مغ مجتسعات، جشدديات وأعخاق مختمفة مغ كال الجشديغ وىػما 

مغ شتى أنحاء العالع، وكأن ىحا السجتسع االفتخاضي  ساىع في اتداع رقعة التػاصل بيغ أفخاد السجتسعات
 مجتسع عالسي ال حجود تفرل بيغ أفخاده.

ىحا العالع االنداني الحي يقػم أساسا عمى مبجأ التفاعل مع األخخ كإندان لو نفذ األىجاف والحكيقة أن 
واألفكار بعيجا غغ االختالفات االديػلػجية والعخقية ىػما تدعى إليو العػلسة في خمق مجتسع عالسي مػحج 

 وتخسيخ قيع األمغ والدالم العالسي..

انتذخت السجتسعات االفتخاضية في مختمف مػاقع التػاصل االجتساعي الخقسي، تعجدت التدسيات، 
فايدبػك، واتداب، تػيتخ وغيخىا ويبقى اليجف واحج ىػخمق عالع افتخاضي خاص بسجسػعة معيشة مغ األفخاد 

سسات السجتسع االفتخاضي وعادة ما يكػن ليؤالء األفخاد ىػيات افتخاضية غيخ ىػياتيع الحكيكية لتتساشى مع 
غ السادي واالفتخاضي وواقع العالقات االجتساعية ليحيغ العالسيالحي يشتسي إليو، واتصالقا مغ ججلية العالع 

نتداءل عغ واقع ىحه العالقات بيغ اليػية االفتخاضية والسادية امتجاد أم قصيعة؟ بسعشى ىل ىػية الفخد في العالع 
الحكيكية أم أنيا قصيعة معيا وما ىي األسباب التي تؤدي لالمتجاد والقصيعة عمى  االفتخاضي ىي امتجاد ليػيتو

 حج سػاء.

 فرضيات الدراسة:

 اليػية االفتخاضية تداعج في إعادة ربط العالقات االجتساعية لمفخد. الفرضية األولى:

 ادي. ارتباط الفخد بالعالع االفتخاضي يؤدي إلى قصيعة مع عالسو الس الفرضية الثانية:
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 أوال: تحديد المفاهيم:

 مفههم الههية:  .1
 الفخد تسييد "عسمية يذيخ إلي: بػصفو عسػما اليػية مفيػم االجتساعية العمػم مرصمحات معجع يفدخ

روبيخ الفخندي اليػية باعتبارىا السيدة الثابتة في الحات، ويختدن ىحا التحجيج  معجع ويحجد .1غيخ عغ لشفدو
متساثل، سػاء تعمق األمخ  تػضيحيسا معجع السفاليع الفمدفية مغ ناحية: إنيا ميدة ما ىػمعشييغ يعسل عمى 

بعالقة االستسخارية التي يكيسيا فخد ما مع ذاتو أم مغ جية العالقات التي يكيسيا مع الػقائع عمى اختالف 
 2أشكالو

شار االجتساعي بأنو يذعخ باليػية أما في عمع االجتساع تثار مذكمة اليػية في ما يتعمق بيػية الذخز في اإل
فيو، أي ما يػحج أفخاد السجتسع ويسشحيع سسات حزارية وثقافية تسيدىع  مع أشخاص السجتسع الحى يعير ويشسػ

 .3عغ غيخىع مغ السجتسعات األخخى 

لعامة فاليػية ىي كمسا يذخز الحات ويسيدىا ،فاليػية في األساس تعشي التفخد، واليػية ىي الدسة الجػىخية ا
 لثقافة مغ الثقافات، واليػية ليدت مشطػمة جاىدة ونيائية، وانسا ىي مذخوع مفتػح عمى السدتقبل، أي أنيا
مذخوع متذابظ مع الػاقع والتاريخ، لحلظ فان الػضيفة التمقائية لميػية ىي حساية الحات الفخدية والجساعية مغ 

 4 :ية يجعمشا تسييد بيغ تأويميغ لسعشى اليػيةعػامل التعخية والحوبان، إن ىحا الترػر لسفيػم اليػ 

الساىػي لميػية، الحي يخى آن اليػية، عبارة عغ شيء اكتسل وانتيى وتحقق في  أ. الترػر الدتاتيكي أو
ال محاولة أدراك ىحا السثال ا نسػذج اجتساعي معيغ وان الحاضخ ما ىػ الساضي، ففي فتخة  زمشية معيشة، آو

 وتحكيقو.

                                                           
1

 .602م، ص 3991أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت،الطبعة الثانية، 

 دمحم فاضل رضػان: نحغ والعػلسة: مأزق مفيػم ومحشة ىػية، الذبكة الجولية لمسعمػمات)االنتخنت( مػقع: 2
http://www.qattanfoundation.org 

 919/970، ص1991سات والشذخ ،ا، السؤسدة العخبية لمجر 02،السجمج 1الفمدفية، طعبج الخحسغ بجوي، السػسػعة 3

, 1991" سمدمة عالع السعخفة، السجمذ الػششي لمثقافة والفشػن واالداب، الكػيت , فخ العػلسةىانذ بيتخ مارتغ، ىارولج شػمان " 4
 20-10ص ص  
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التاريخي والجيشاميكي لميػية الحي يخى أن اليػية شيء يتع اكتدابو وتعجيمو باستسخار، وليذ أبجا ب. الترػر 
تاريخ متججد ومميء باألحجاث  مالية ثابتة، أي آن اليػية قابل لمتحػل والتصػر، وذلظ ألن تاريخ أي شعب ىػ

خفس أخخى وىحا يعشي أن اليػية والتجارب، فأن اليػية األصمية تتغيخ باستسخار، وتكتدب سسات ججيجة، وت
سمدمة عسميات متتابعة كسا أنيا تتحػل معا لدمغ فيي ديشاميكية، وىي تختبط باألثخ الحي  شيء ديشاميكي وىػ

تتخكو الحزارة عبخ التاريخ، ويسكغ الشطخ إلى اليػية في صػرتيا الجيشاميكية عمى أنيا مجسػعة مغ السقخرات 
عغ الكيع الجػىخية ) العقائجية ( واالجتساعية والجسالية  ما، في زمغ محجد لمتعبيخالجساعية آلتي يتبشاىا مجتسع 

 واالقترادية والتكشػلػجية والتي تذكل في مجسػعيا صػرة متكاممة تعبخ عغ ثقافة ىحا السجتسع.

الدمػك الحي يرجر عغ مجسػعة مغ الشاس، إلى السجى الحي يكػن ” وىي  مفههم العالقات االجتماعية: .2
ومغ ثع نقػل إن الرمة ”.. ل فعل مغ األفعال آخًحا في اعتباره السعاني التي تشصػي عمييا أفعال اآلخخيغك

 .بيغ الفخد والسجتسع أساسية، فالفخد يجج ذاتو في السجتسع، والسجتسع يحتاج إلى األفخاد ليدتسخ
 ع السحاوالت.يشصبق مرصمح العالقات االجتساعية عمى استجابة األفخاد العيشة في كل أنػا 

.أوىي روابط تشذا 5فيؤثخ احجىسا في األخخ ويتأثخ بو فيي سمػك متػاتخ متػقع يحجث بيغ شخريغ،
 ،فتجل عمى الرمة التي تقػم بيغ شخريغ  6عمى أساس التفاعل االجتساعي

ويذيخ البعس إلى العالقات عمى أنيا ضابط  .7الخفس والتشافخ أكثخ مبشية عمى التجاذب واالختيار أو أو
 .8ىي ىشجسة العالقات الػدية الستبادلة بيشيسا أو ىي بسثابة سفيخ بيشيسا، أو االترال بيغ األفخاد،

الخفس  أو بالتالي يسكغ القػل أن العالقات االجتساعية)بشاء سػسيػمتخى( مبشية عمى التجاذب واالختيار،
 أكثخ بالرمة الستبادلة التي تشذا بيشيسا نتيجة لتأثخ احجىسا في األخخ وتأثخ بو. أووتشذا بيغ شخريغ  والتشافخ،

وتتسثل ىحه االختالفات في  وتختمف العالقات االجتساعية مغ جساعة إلى أخخى بحدب العالقات بيغ أفخادىا.
وقج  ات االجتساعية،في الجساعة مػضع ومكانة في بشاء العالق نسط العالقات بيغ أفخاد حيث نجج أن لكل عزػ

 شخفية مشعدلة. يكػن ىشاك مػاقع مخكدية أو

 

                                                           

  110ص 1910الكػيت،-ب الحجيثدار الكتا – 2ط-عمع الشفذ االجتساعى-فؤاد البيى الديج -5
 302ص 1911القاىخة  دار الفكخ العخبى، ،1ط عمع االجتساع الخياضى،-عرام الياللى خيخ الجيغ عمى عػيذ،-6
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 مفههم العالم االفتراضي: .3
عالع يفتخض الفخد  انصالقا مغ كمسة افتخاض فأول ما يتبادر الى أذنان انو ليذ بالعالع الحكيقي وانسا ىػ

فالعالع االفتخاضي عبارة عغ أنو يعير ويتفاعل بو مع أفخاد ليع نفذ الخيال االفتخاضي لػاقعيع، بالتالي 
ثالثّية األبعاد، ويعتسجون عمى  مجسػعة مغ السدتخجميغ يجّدجون شخرّيات افتخاضّية ضسغ بيئة ثشائّية أو

السحاكاة الحاسػبّية كػسيمة لمتخاشب والتػاصل مع األشخاص االفتخاضييغ اآلخخيغ السػجػديغ في ىحا العالع، 
ما بو مغ أشخاص وبيئة ووسائل تػاصل افتخاضّية وليدت واقعّية، ويذيع  ويدسى باالفتخاضي نطخًا لكػن جسيع

ومغ الججيخ بالحكخ أّن العالع  .استخجام العالع االفتخاضي عادة في ألعاب تقّسز أدوار الالعبيغ عبخ اإلنتخنت
ي ىحا العالع االفتخاضي يتيح لسدتخجميو فخصة العير ببيئة ثالثية األبعاد وكأنيا حكيقة، وبذكل أّدق فإن ف

يستدج الخيال مع الػاقع بذكل عسيق، إذ ُتدّخخ التكشػلػجيا الحكية لتتعاون مع العالع الػاقعي فيربح كػاحج مغ 
ويسكغ تعخيف العالع االفتخاضي أيزًا بأنو ذلظ العالع الحي يمجأ السبخمج لرشعو  .أىع التصبيقات الحاسػبية

فيتفاعل معو اإلندان وكأنو عالع حكيقي يحيط بو، ومغ الججيخ باالعتساد بذكل أساسي عمى الحاسب اآللي، 
ما يدسى بالتجديع يمعب دورًا فعااًل في تقشية العالع االفتخاضي، إذ يداىع في  أو  3Dبالحكخ أّن البعج الثالث 

حيط تقجيع السخخجات عمى ىيئة نساذج مساثمة لمػاقع حتى تداىع في إشعار السدتخجم كأنو مغسػس بالػاقع الس
 .بو

 ثانيا: منهجية ومجتمع البحث:

اعتسجنا عمى السشيج الكسي الحي يداعجنا في مدألة قياس درجة االمتجاد والقصيعة بيغ اليػية السادية 
شاب مغ  200واالفتخاضية في العالقات االجتساعية لمفخد، حيث قسشا بتػزيع استسارة معمػمات عمى نحػ

سشة  مغ رواد مػاقع التػاصل االجتساعي، مع االعتساد عمى مؤشخ  30و 20الجشديغ تخاوحت أعسارىع بيغ 
 السدتػى التعميسي في تحجيج مجى وعي السبحػث بسفيػم العالع االفتخاضي ومغداه واليجف مغ التعامل معو او
 اليجف مغ ارتياده لسػاقع التػاصل االجتساعي وانعكاس ذلظ عمى عالقاتو االجتساعية مع أفخاد مجتسعو، تحتػي 

سؤال تبايشت بيغ األسئمة السغمقة والسفتػحة، تخكدت عسػما عمى مفيػم السجتسع والسجتسع االفتخاضي  20عمى 
خاد بيئتيع االجتساعية في الػاقع فوالعالقات االجتساعية لمفخد مع ألجى عيشة البحث وىل يػجج فخق في التػاصل 

فقط، بالتالي فقج اعتسجنا في جسع السعمػمات عمى  وعمى السػاقع االفتخاضية أم ىي نفديا مع اختالف السجتسع
 تقشية االستسارة بالسقابمة .
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 جدول يبين تهزيع أفراد عينة البحث حدب متغير الدن:

 العدد الدن
02-02 122 
02-32 22 

 022 المجمهع
 جدول يبين تهزيع أفراد عينة البحث حدب متغير الجنس:

 العدد الجنس
 02 ذكهر
 102 إناث

 022 المجمهع
 جدول يبين تهزيع عينة البحث حدب متغير المدتهى التعليمي:

 العدد المدتهى التعليمي
 02 متهسط
 22 ثانهي 
 02 جامعي

 22 ابتدائي أودون مدتهى 
 022 المجمهع

 تحليل محتهى الفرضيات الدراسة: ثالثا:

 . تحليل البيانات العامة:1

متغيخات أساسية مغ الزخوري تػافخىا في عيشة البحث ، متغيخ الدغ، ركدنا في دراستشا عمى ثالث 
الجشذ والسدتػى التعميسي، وقج جاء تخكيدنا عمى ىحه الستغيخات الثالث انصالقا مغ كػن اختالف مدتػى 

حجيث ومدتجج بيغ افخاد السجتسع مغ الجيميغ، حيث كثيخا ما يدعى الذباب لتبشي قيع  التفاعل مع كل ما ىػ
الحجاثة والعرخنة في حيغ يتسدظ الجيل الدابق مغ االباء بالكيع التقميجية األصيمة خاصة فيسا يتعمق بالعالقات 

 االجتساعية في السجال االسخي واالجتساعي.
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وبسا أن العالع االفتخاضي بسختمف مػاقع التػاصل االجتساعي مغ التكشػلػجيات الحجيثة في مجال 
فخاد حيث تعسل عمى ربط عالقات بيغ مختمف افخاد السجتسع مغ مختمف األعسار التػاصل والتفاعل بيغ األ

واألجشاس في عالع تػحجه تػجيات، أفكار واراء واحجة وبالتالي أغمبية مختادي ىحا العالع ىع مغ الذباب تتخاوح 
 سشة وجاءت نتائج الجراسة كاالتي: 30و 20أعسارىع بيغ 

مغ عيشة البحث الستفاعميغ في العالع االفتخاضي والسختبصيغ  % 90بالشدبة لستغيخ الدغ فاكثخ مغ  -
سشة ولعل التفديخ الدػسيػلػجي ليحه الشدبة يعػد إلى أن أغمبية  29و 20بثفة دائسة بو تتخاواح أعسارىع ما بيغ 

لع الذغل الذباب في ىحه الدغ ىع في مخحمة الجراسة وبشاء السعخفة العمسية ومحاولة االنفتاح والتعخف عمى عا
 لسا بعج الجراسة.

حيث صخح أفخاد العيشة أنيع يدتخجمػن مػاقع التػاصل االجتساعي كسجتسع مغ مجتسعات العالع 
االفتخاضي عسػما في التػاصل مع ذوي الخبخة والتجخبة في مجال دراستيع مغ األساتحة والصمبة حيث أن معطع 

كمية ومعيج معيغ، يتبادلػن  ة بسجال تخررو أومشخخشيغ في مجسػعات خاص  %10أفخاد العيشة أكثخ مغ 
فييا مختمف األخبار حػل مدتججات الجامعة والتعميع العالي عسػما، سيسا تبادل الجروس واألفكار حػل مختمف 
السقاييذ السجروسة في الجامعة، بالتالي فإنيع يدتخجمػن غالبا ىػياتيع الحكيكية ويعخفػن بعزيع بعزا جيجا 

سشة  29مغ فئة الذباب الحيغ تتجاوز أعسارىع %39الجامعة في حيغ أن ندبة  فذ الكمية اوباعتبارىع مغ ن
طع ىؤالء الذباب يكػن في مخحمة التخخج مغ الجامعة بالتالي يختمف اىتساماتيع في العالع االفتخاضي عغ عفس

الػعي بحكيقة تػاججه  واىتسام الفئة األولى، حيث الحطشا عمى ىحه الفئة مغ الذباب نػع مغ عجم اإلدراك أ
بالعالع االفتخاضي، فسشيع مغ صخح أنو يدتخجمو في البحث عغ فخص عسل ومشيع مغ يدتخجمو عغ شخيظ 

يعتبخ العالع االفتخاضي عالسو الخاص الحي يدتصيع فيو تحقيق ما لع يدتصيع تحكيقو  %10الحياة، وأكثخ مغ 
لججيجة التي عادة ما تمقى نػع مغ الرجى في البجاية مغ عمى أرض الػاقع، سيسا مغ حيث األفكار والسذاريع ا

 السجتسع بدبب ججتيا وعجم تعػد السجتسع عمييا، في حيغ يجج تذجيع كبيخ مغ رواده عالسو االفتخاضي.

في ما يخز متغيخ الجشذ، نجج البشات األكثخ ميال إلى استخجام ىػيات افتخاضية عمى مػاقع  -
أن ىحا العالع ورغع ما يعخف مغ إقبال كبيخ لمذباب مغ الجشديغ إال أن ذىشية التػاصل االجتساعي، باعتبار 

السجتسع الجدائخي السحافظ إلى حج ما، حيث نجج الفتاة تخجل إلى حج ما في إضيار ىػيتيا الحكيكية لتفادي 
ا االفتخاضي اإلنتقاد مغ العائمة خرػصا وىػما يجعميا تفزل استخجام ىػية افتخاضية، مع تحجيج مجال عالسي

بأصجقائيا الػاقعييغ وأفخاد العائمة عسػما، في حيغ نجج الذباب مغ جشذ الحكػر يدتخجمػن أسساءىع وىػياتيع 
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الحكيكية وال يجج حخجا في ذلظ ويعػد ذلظ إلى شبيعة السجتسع الحكػري الحي ال يدال مديصخا رغع االنفتاح الحي 
 يحاول ابجاءه.

لفخق في استخجام السػاقع االفتخاضية نجج ذوي السدتػى التعميسي العالع مغ حيث السدتػى التعميسي ا -
في حيغ  اىتساماتو العمسية والثقافية دراستو أو يكػن تفاعميع في العالع االفتخاضي عادة مختبط بسجال عسمو أو

لو ويعتبخ الحطشا أن الذاب مغ مدتػى تعميسي وثقافي مشخفس يعتبخ العالع االفتخاضي عالع مبيخ يثيخ فزػ 
الػعي الثقافي بالشدبة لو يعػض بو انخفاض مدتػاه الثقافي باعتبار أنو مغ التكشػلػجيات  نػع مغ الثقافة أو

في مدتػاه الثقافي في تعاممو مع أفخاد أخخيغ مغ العالع االفتخاضي،  الحجيثة بسعشى أنو يذعخ بشػع مغ الشسػ
ة، فسثال يقبل كل الرجاقات التي يتمقاىا سعيا مشو لديادة وعادة ما تكػن عالقاتيع متذبعة بسعشى غيخ مشطس

وتػسيع رقعة أصجقائو ومعارفو، كسا نججه يتباىى بعجد األصجقاء والسعجبيغ برفحتو أمام أفخاد مجتسعو ليثبت 
 انفتاحو عمى التكشػلػجيا الحجيثة وال يذعخ شأنو أمام ذلظ الستعمع. 

 اليػية االفتخاضية تداعج في إعادة ربط العالقات االجتساعية لمفخد . . تحليل محتهى الفرضية األولى:0

انصالقا مغ تحميل البيانات األولية الحطشا اختالفا في تعامل أفخاد عيشة البحث مع العالع االفتخاضي 
قع حدب  الدغ، الجشذ والسدتػى التعميسي، وفي سياق األسئمة حػل مجى تأثيخ العالع االفتخاضي مغ خالل مػا

 :كاالتيلمفخد في واقعو وقج الشتائج  االجتساعيةالتػاصل االجتساعي عمى العالقات 

عيشة البحث صخحت عمى أن العالع االفتخاضي يعبخ عغ نفدو بشقدو، بسعشى أنو افتخاضي  اآلراءمغ  90% -
والفخد فيو يكيع عالقات افتخاضية مع افخاد مغ نفذ العالع، حيث عادة ما يبحث الفخد في ىحا العالع عمى أفخاد ال 

ق ما لع يدتصع تحكيقو في يعخفيع في واقعو االجتساعي، فيدعى مغ خالليا لمتخمز مغ قيػد السجتسع وتحقي
 العالع السادي الػاقعي.

التي تطيخ عمى أفخده سيسا مغ  واالنفتاحالسجتسع الجدائخ مغ السجتسعات السحافطة رغع صػر التحخر  -
الذباب خاصة اإلناث، حيث وكسا يسشع السجتسع االختالط والرجاقة بيغ الجشديغ فيحا يعتبخ غيخ مقبػل إلى 

ي العالع االفتخاضي، إال أن التغيخات االجتساعية واختالط البشات مع الحكػر في السجارس حج ما في الرجاقات ف
الدمالة بيغ الجشديغ تديج درجة ىحه  والجامعات وأماكغ العسل أدى إلى خمق نػع مغ التعامل والرجاقة أو

ية أكثخ وإشالق العشان الرجاقة بشدبة كبيخة في العالع االفتخاضي حدب عيشة البحث باعتبار شعػر الفخد بحخ 
بدبب مذاكل نفدية اجتساعية لجى الفخد  لخغباتو التي قج تكػن مكبػتة بدبب قيع وعادات السجتسع مغ جية أو

 غيخ مػجػدة في العالع االفتخاضي مسا يداعج الفخد في تخصي ىحه الرعػبات.
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مفخد حيث وأثشاء الحجيث عغ أحج عغ كيفية إعادة بشاء اليػية االجتساعية ل%20تحجثت عيشة البحث بشدبة  -
أفخاد العيشة صخح بأن العالع االفتخاضي ساعجه إلى حج كبيخ في إعادة ربط عالقاتو االجتساعية بالعالع السادي، 
حيث أنو شالب جامعي لع يكغ لو صجاقات مع زمالئو في الرف والجامعة، وىػما يذعخه باإلقراء والتيسير 

كثيخا، وباعتبار أنو متسكغ في دراستو فقج استغل ىحه الشقصة وقام بفتح حداب مغ قبميع مسا أثخ عمى نفديتو 
والتساريغ ومشاقذتيا وشخحيا بصخيقة  سضية، وقام بصخح مجسػعة مغ الجرو خاص عمى الفيدبػك بيػية افتخا

ػيتو مبدصة، ادت إلى التفاف الكثيخ مغ الصمبة حػلو وإعجابيع بسا يقجمو دون معخفة ىػيتو، وبعج كذف ى
إلى أصجقاء، وىػما تػافقو الخأي أكثخ  تغيخت معاممة الصمبة لو وأصبح لو مكانة مسيدة لجى زمالئو الحيغ تحػلػ

ػة شخريتو بغس ، إال أن تحقيق ذلظ يتصمب وعي وتحجيج لميجف مغ الفخد وكحا قمغ عيشة البحث %70مغ 
مغ الرفحات والسجسػعات في العالع  السدتػى التعميسي، وكسا نجج الكثيخ شذ أوجالشطخ عغ الدغ، ال

االفتخاضي تابعة لجسعيات، أساتحة ومشطسات مجتسع مجني تدتخجم مػاقع التػاصل االجتساعي لشذخ أفكارىا، 
 وتػجياتيا عمى نقاط أوسع بسعشى امتجاد ليػية ىؤالء في العالع االفتخاضي.

مغ أفخاد ىيشة البحث الحيغ %19معي( ندبة ومثمت فئة الذباب مغ السدتػى التعميسي السختفع) ثانػي، جا -
صخحػا أنيع يدتخجمػن العالع االفتخاضي في تػسيع دائخة عالقاتو االجتساعية مع أفخاد مغ مختمف السدتػيات 

تصػيخىا مغ خالل اكتداب  معارف ججيجة مغ بكية افخاد العالع االفتخاضي  مسا يداعجىع في نذخ أفكارىع أو
العالع االفتخاضي في  تساعي أوجثيخا ما تداعج مػاقع التػاصل االتو السادية، حيث كوانعكاس ذلظ عمى عالقا

في معالجة ىحه السدائل،  اآلراءنقاش السدائل والقزايا االجتساعية وقزايا الداعة واالستفادة مغ مختمف 
ساء مدتعارة، إال أن ذلظ بالتالي فإن ىػية الفخد في العالع االفتخاضي امتجاد ليػيتو األصمية رغع استخجامو ألس

ال يعشي أنو قام بقصع عالقاتو كميا بعالسو السادي االجتساعي وإنسا يدتسخ في ربط تمظ العالقات وتصػيخىا في 
 العالع االفتخاضي باسع مدتعار فقط.

 ارتباط الفخد بالعالع االفتخاضي يؤدي إلى قصيعة مع عالسو السادي.. تحليل نتائج الفرضية الثانية: 3

تتسحػر أسئمة ىحه الفخضية حػل التأثيخ العكدي لسػاقع التػاصل االجتساعي عمى الفخد وىػيتو، بسعشى 
التأثيخ الدمبي ليحه السػاقع عمى الفخد في تعاممو مع أفخاده محيصو ومجتسعو، حيث كثيخا ما ندسع عغ اغتخاب 

ع االفتخاضي، وىػما حاولشا اثارتو مغ ىحه فقجانيع التػاصل مع العالع السادي بدبب ارتباشو بالعال الذباب أو
 الفخضية، وجاءت نتائج التحميل كاألتي:
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تشاول أفخاد عيشة البحث الحجيث عغ تكشػلػجيا اإلعالم واالترال الحجيثة وما أفخزتو مغ مػاقع لمتػاصل  -
جيات الحجيثة، وال يخفى االجتساعي والعالع االفتخاضي ىي مغ إنتاج الجول الغخبية الستصػرة كغيخىا مغ التكشػلػ 

عمى العام والخاص مجى أفخاد مجتسع العالع الثالث بالسجتسع الغخبي وحزارتو، حيث نجج الذباب يدعى إلى 
تبشي قيع وعادات السجتسع الغخبي بجاعي العرخنة والحجاثة، حيث يتبشى الذباب ىحه الكيع ومحاولة تجديجىا 

االغتخاب مع مجتسعو السادي نطخا الختالف وتعارض الكيع  عمى أرض الػاقع مسا خمق لجيو نػع مغ أزمة
العرخية التي يتبشاىا الفخد مغ مػاقع التػاصل االجتساعي مع الكيع والعادات االجتساعية لمسجتسع الجدائخي.، 

صخاع األجيال وأن تعجد التدسيات يبقى سببيا واحج  حيث نجج أفخاد العيشة يؤكجون عمى أن أزمة صخاع الكيع أو
صخاع قيع حجيثة مع قيع تقميجية أصيمة صخاع يشتج بيغ جيل االباء وجيل األبشاء حػل ىحه الكيع وسعي كل  ىػ

ايجاد نقصة اتفاق بيشيسا،  مشيا إلثبات صحة قيسو وتػجياتو عمى حداب األخخ دون محاولى الجسع بيشيسا أو
ف وسائل االعالم واالترال بجءا بالتمفديػن وبسا أن الكيع الحجيثة ىحه عادة ما تأتي مغ الغخب مغ خالل مختم

وصػال إلى شبكة االنتخنت بسختمف مػاقعيا وعالسيا االفتخاضي ىحا األخيخ الحي زاد مغ حجع اليػة بيغ الكيع 
 الحجيثة والتقميجية.  

يتع عسل العالع االفتخاضي عمى خمق نػع مغ الشدعة الفخدانية في السجتسع الجدائخي، إذ لع يعج الفخد ي -
بالسرمحة العامة لمسجتسع بقجر اىتسامو بسرالحو الخاصة بغس الشطخ عغ ما إذا كانت تتساشى مع قيع 
السجتسع أم ال وىحا يداعج عمى قصع قيع التػاصل والعالقات االجتساعية بيغ األفخاد، حيث صخح أفخاد العيشة أن 

ذ أن متصمبات الحياة العرخية جعمت مغ الفخد الفخد لع يعج مختبط بأسختو ومجتسعو كميا كسا كان في الدابق إ
سجتسع، وعمى سبيل ىحه العائمة وىحا ال ضخورة االستقاللية واالبتعاد عغ العائمة والسجتسع األصمي ألجل مرمحة

السثال ذكخ أحج السبحػثيغ مدألة تحػل األسخة الجدائخية مغ مستجة إلى نػوية حيث يقػل أن ىحا ال يعشي أن 
الجراسة ومغ  قاتو مع عائمتو الكبيخة وإنسا ضخوف الحياة الستغيخة بحيث أنو يزصخ لمدفخ لمعسل أوالفخد قصع عال

ثسة تكػيغ أسخة الستقخار اكثخ بالتالي نجاح أكبخ في الحياة السيشية فإن ىحا يعػد بالخيخ عمى كل العائمة، 
أنانية مغ الفخد في  مغ االجابية رغع انيا تبجوبالتالي فإن ندعة الفخدانية التي تطيخ عمى الفخد الجدائخي ليا نػع 

تفكيخه في نفدو قبل مجتسعو، وتديج حجة ىحه الفخدانية كمسا زادت رغبة الفخد في تحقيق أىجاف ال يسكشو تحكيقيا 
في ضل السجتسع التقميجي الحي يشتسي إليو وىػما يزصخه إلى قصع الرمة بيحا السجتسع كاليجخة مثال اال ان ىحه 

عة تكػن مؤقتة إلى حيغ تحقيق اليجف السخجػ، وفي ما يخز تأثيخ العالع االفتخاضي عمى الشدعة القصي
الفخدانية فانو يغحي ىحه الشدعة ويؤثخ عمى الفخد حدب وعيو وادراكو لسا يخيج تحكيقو، فكمسا زاد وعي الفخد قل 
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ذ صحيح، وأردف افخاد العيشة عمى أن تاثيخ العالع االفتخاضي عمى نذاة وتصػر الشػعة الفخدانية لجيو والعك
 وعي باالنتساء وأىسية السجتسع واليػية لمفخد. الػعي ال يعشي السدتػى العمسي والثقافي بقجر ما ىػ

انبيار الذباب بسا يخونو عمى مػاقع التػاصل االجتساعي ومختمف مػاقع شبكة األنتخنت بسا يعيذو الفخد في  -
نتقاد الجائع لطخوف الحياة االجتساعية واالقترادية في السجتسع الجدائخي بدبب العالع الستقجم أدى بو إلى اال

عجم حرػلو عمى نفذ الطخوف والتدييالت في حياتو، مسا يخمق لجيو نػع مغ الحقج عمى السجتسع بدبب 
قترادي شعػره بالإلقراء والتيسير مغ السجتسع الحي ال يػفخ لو حاجياتو ، يقػل أفخاد العيشة أن الجانب اال

واالجتساعي غالبا ما يكػن لو تأثيخ مباشخ عمى خمق أزمة االغتخاب لجى الفخد بالتالي قصيعة مع مجتسعو، 
ذلظ السجال الحي يذعخ فيو الفخد بالحساية واألمغ، ويدعى فيو لتحقيق ذاتو مغ  فالسجتسع في مفيػمو العام ىػ

اصصجامو بالػاقع الحي يزع أمامو الكثيخ مغ الحػاجد خالل تجديج أفكاره ومػالبو في مذاريع واقعية اال أن 
والعخاقيل البيخوقخاشية والدياسية وغيخىا فان ذلظ يفقجه الذعػر باالنتساء ليحا السجتسع بل يديج مغ شعػر 
اإلقراء لجيو وىػما يػلج فيو نػع مغ الحقج عمى ىحا السجتسع الحي ال يداعجه، والعالع االفتخاضي يفتح أمامو 

ورؤى مدتقبمية كثيخة مغ خالل تجارب افخاد مغ مجتسعات أخخى، بالتالي زيادة ىػة القصيعة واالبتعاد عغ  افاقا
عالقاتو االجتساعية السادية وزيادة ارتباشو بالعالع االفتخاضي سعيا مشو الػصػل إلى ذلظ الػاقع مغ خالل 

 التفاعل معو ومحاولة تقميج قيسو وتجديج أفكاره.

مع أفخاد مغ مجتسعات أخخى في العالع االفتخاضي قج يؤدي بو إلى الجخػل في أزمة اغتخاب عغ تفاعل الفخد  -
عالسو الػاقعي بدبب مقارنتو الجائسة بيغ قيع وقيػد السجتسع الػاقعي والحخية السصمقة التي يتحمى بيا في العالع 

عمى واقعو وحياتو وعجم االستقخار، حيث االفتخاضي، فتججه حائخا بيغ العالسيغ، فيذعخ باغتخاب دائع وعجم رضا 
يقػل أحج أفخاد العيشة كسثال عمى ذلظ أن الكيع التقميجية األصيمة فعال ىي ىػية الفخد وانتساءه إلى مجتسعو وىي 

غخيب وججيج واعتباره خخوج عغ قيع السجتسع،  قيع يفتخخ بيا أي مشا، إال أن ذلظ ال يعشي رفس كل ما ىػ
حيانا يربح خانقا لمفخد إذ يخكد كثيخا عمى ترخفاتو ومعامالتو مع األخخيغ لجرجة يذعخ فيو فسجتسعشا السحافظ أ

الفخد بالقيج خاصة بالشدبة لإلناث نجج الكثيخ مغ الكيع التي تحج مغ حخية األنثى وحقػقيا االجتساعية فتججىا 
االفتخاضي بيػية افتخاضية النتقاد تذعخ بالالعجل والقيخ في مجتسعيا السادي وىػما يجعميا تمجأ إلى العالع 

مجتسعيا السادي الحي كبل حخيتيا إلى حج ما سيسا وأنشا نتحجث عغ شباب في مقتبل العسخ يذعخون بقػة وقجرة 
فيرصجم بػاقع ال يعتخف بو وال بقجراتو، ىحا ما يخمق  األىجافعمى انجاز الكثيخ مغ األشياء وتحقيق العجيج مغ 

ي التػاجج واالستسخار في ىحه العالقات التي ال تداعجه عمى تحقيق ذاتو وىشا تحجث لجيو شعػر بالالمعشى ف
 القصيعة.



 
32 

 الخاتمة:

عالع شبيو بالعالع االجتساعي  انصالقا مغ تحميل محتػى الفخضيات تػصمشا إلى ان العالع االفتخاضي ىػ
والسعاممة مع افخاده، بالتالي فأن شخدىع بحدب شخق التفاعل  يعسل عمى جحب االفخاد او إلى حج كبيخ، فيػ

في الحكيقة مختبط بالجرجة  القصيعة واالمتجاد لمعالقات االجتساعية السادية لمفخد تحت تأثيخ العالع االفتخاضي، ىػ
األولى بصبيعة العالقات السادية ليحا الفخد مع عالسو السادي بالجرجة األولى، بسعشى أن الكيع التي يكتدبيا الفخد 

لع االفتخاضي تديج وتشقز حجتيا بديادة ونقران درجة الخباط االجتساعي في السجتسع السادي، وىشا لشا مغ العا
 االجتساعية واألسخية لمفخد وقػة الخباط االجتساعي لمفخد مع أسختو ومجتسعو والتشذئةعػدة إلى أىسية التخبية 

إعادة بشاء ىػية الفخد وافكاره التي  ف واحج ىػالقصيعة فإن اليج سػاء باالمتجاد أو تأثيخهبالتالي فسيسا كان 
لع يدتصع التعبيخ عشيا في السجتسع السادي ويحققيا في العالع االفتخاضي، واعادة بشاء اليػية االجتساعية السادية 

ججيجة مع  عالقاتمع نفذ السجتسع لكغ في عالع أخخ سسي بالعالع االفتخاضي، والقصيعة ما ىي إال بجاية ربط 
االجتساعية بذكل  التشذئةواألسخ والسؤسدات التخبػية إلى إعادة الشطخ في شخق وأساليب  سع السادي، فشجعالسجت

الجيل الججيج ميسا كانت مختمفة مع قيع السجتسع والعسل عمى  يداعج عمى استعاب أفكار وقيع الذباب أو
 ع معا.تكييفيا بسا يتساشى وىحه الكيع لتحقيق السرمحة العامة لمفخد والسجتس
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 اخرتاق اهلوية يف زمن العوملة
 2ط.د. دريدي فاطمة السهراء/ جامعة اجلسائر

 ملخص: 
مغ و  متعجدة  مغ الثقافاتأسيست التكشػلػجيا الحجيثة في خمق فزاء لمتػاصل بيغ الشاس 

عغ  شخيق مػاقع التػاصل االجتساعي باختالف التصبيقات و ىحا  خمفيات ثقافية ديشية مختمفة
 . ، تػيتخ أو غيخىا مغ التصبيقاتالفايدبػكسػاء 

 أصبح  ثع  عػلسة بعس األفكارتع  بيغ الذباب االجتساعي بعج انتذار مػاقع التػاصل و 
أنساط الدمػك و  ، عارض مع اليػية الدائجةتاألصمية ت ػيتوى  ػ معالع سمػك الفخد في أي مجتسع

. مكان الدمػك الحي يعكذ اليػية لتربح و خرػصيات اآلخخ  الجولاختخقت حػاجد الججيجة 
التي تيجف إْذ العػلسة ت عج  أحج إفخازات التكشػلػجيا و  رضية لحلظأاتخحت العالع االفتخاضي  حيث 

ىحا أخصخ بكثيخ عمى شعػب تػحيج اليػية مغ جية أخخى و إلى  تػحيج الشطام الجولي مغ جية و 
 . العالع

و الحجيث عغ التحجيات التي  تيجف ىحه الجراسة  إلى وضع مدألة اليػية تحت السجيخ
ػيتيع في ضل العػلسة التي اكتدحت الداحة الخقسية بدب العالع تػاجو فئة الذباب  لمحفاظ عمى ى

 االفتخاضي خرػصا  بعج  فخضيا سمػكات معيشة بصخق مجسػسة بيغ ثشايا مػاقع التػاصل.
 ، الذباب، العػلسةالكمسات السفتاحية: مػاقع التػاصل االجتساعي، اليػية، ثقافة

Abstract: 
       New media represents a modern social life wish people communicate with each other  it is new 

space The ergonomic improvements, scopes and scales of this usage are changing constantly. 

Innovations are particularly tangible  

 this article aimed to understand attitudes in society and the challenges that the youth face to keep 

their culture identity from the social media and globalization  

keywords: media culture globalization  identity  youth 
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 : المقدمة
تػاجو السجتسع العخبي  "crisis"أزمة حخجة  الػاحج و العذخيغاليػية في القخن تعج 

و مغ في اآلونة األخيخة خاصة في األلفية الحالية. تفاقست بذكل ممحػظ و التي   ،اإلسالمي
 ."  Globalizationأو  ت إلى حجوث تمظ األزمة " العػلسةأبخز األسباب التي أد

        و ما إلى ذلظ فالكتب كثيخة ضيخت  متى ،عخف بتاريخ العػلسة قام أن ن  ال نخيج في ىحا الس
 نتجاوز ىحا تحجثت و ناقذت ىحه األمػر . لكششا نصسح أن و بمغات متعجدة  ،و السجالت أكثخ
و تحجيج السعشى  إلى الجخػل مباشخة في التجميات التي أسيست في تقػية العػلسة التأريخ و الدخد 

ز األمخ إلى تجديج ذلظ السفيػم عمى أرض فقط  بل تجاو  ليذ كسفيػم .ور فيو أو السجار الحي تج
 Hypothetical ػنو العالع االفتخاضيأو كسا يدسsocial media مػاقع التػاصل االجتساعي 

world.  ثع انتقمت مباشخة إلى أرض الػاقع و أصبح السجتسع يتخبط بيغ أصالة اليػية و مػاكبة
  عمى سمػك الفخد . اضصخارًا العرخ و انعكذ 

ما تكمع عشو الجكتػر كسال  لكغ  تع اختيار في كتب عجيجة و شخحيا  تع تعخيف العػلسة لقج 
:" ىي ضاىخة لشطام عالسي ججيج يشدع إلى تحقيق مديج مغ التخابط و في ىحا الرجد إْذ يقػل  الجيغ

ت االقترادية و االجتسايية و الدياسية التجاخل و التعاون بيغ جسيع دول العالع في جسيع السجاال
 .1و التكشػلػجية و غيخىا ،بحيث تختفي في ىحا الشطام صفة سيادة الجولة.." 

لع أر  في الطاىخ و ىي شعارات مديفة حيث  ىحا الشطام الحي يجعي التعاون و التخابط
كمسا . فبل العكذ كمسا زاد الغخب في التصػر و التقجم زدنا نحغ كسجتسع عخبي تخمفا و فقخا . ذلظ

 تذبثػا بسعالسيع الثقافية و ىػيتيع تخكشاىا نحغ مبيػريغ بتمظ الثقافة ناسييغ ىػيتشا االصمية.
بعجىا  تحبحب يزرحبو  طيػرلي في مجال االترال ة التي أحجثغ نقمة الثػر  فسيج لحلظ

 .عمى مدتػى الكيع الثقافية و االجتسايية اب اضصخ 
تقجم   الحيي الغخبالعقل  كانت نتاج Digitalization Revolution و ىحه الثػرة الخقسية  

                      . التصػرو أصبح ذاك مكياس و معيار التقجم و  .التكشػلػجيا بخع في استثسار ف
 التيعمى جسيع األصعجة و مختمف السدتػيات و االستيالكية شغت عميو عقمية  مجتسع  كػنشا 

يتعمق  تع استيالك كل ما لحا الشاميةشخ السجتسعات رشف في أ  ن   فشحغ. تديج يػما عغ يػم 

                                                           
  .13، ص  2005،  1الخخوج مغ فخ العػلسة ،د كسال الجيغ عبج الغشي السخسي،دار الػفاء ،االسكشجرية، ط   1
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كغيخىا مغ نسط االستيالكية في أي مجال  مغ تقشيات محىمة في االترال ياو مانتج عش بالخقسشة 
 .آخخ

 التخاث Identityكل ما يتعمق باليػية نػعا مغ االختخاق و تجاوز لكغ ذلظ االستيالك سبب
Heritageالمغة ، Language ،األصالة Originality، الخرػصية Singularit.  فالعػلسة

إلغاء  وكحا الكيع الثقافية  بػاسصة العالع  Unification لى تػحيجإتيجف بصخيقة أو بأخخى 
ة يلغاء ميسة السؤسدات االجتسايية التي تبشي ىػ إ . ثع  القػميةو ، األخالقية  ،السخجعية الجيشية

الخأس   الحي يخجم و ججشي األمػال  و جسػح تحقيق األرباحفتعجت البعج االقترادي االندان .
تمظ  و الحي نتج عغMultidimensional و أصبحت متعجدة األبعاد   .البعج الثقافيمالية إلى 

 . العام الثالث كل مرادر ىػيةىد  األبعاد
بصخقة تشع عغ بعج نطخ و مشصق في تحميل الطػاىخ لع العالع الثالث ؟ ذلظ أجاب عشو 

السغمػب مػلع أبجا مؤسذ عمع االجتساع " ابغ خمجون" قبل قخون مزت فيقػل :"   . االجتسايية
و أبجا بالغالب باالقتجاء بالغالب في شعاره وزيو ونحمتو وسائخ أحػالو وعػائجه.. تخى السغمػب يتذب  

في ممبدو ومخكبو وسالحو في ات خاذىا وأشكاليا بل وفي سائخ أحػالو وانطخ ذلظ في األبشاء مع 
    . 1آبائيع كيف تججىع متذب ييغ بيع دائسا وما ذلظ إال  العتقادىع الكسال فييع "

بشا و في خزع االزدىار و التقجم الحي يعيذو أصا بسا أن السجتسع الغخبي ىػ السشترخ
 أو كميع دفعة واحجة  ،و نسط العيرأ ،و المباسأ ،الييئةسػاء تعمق األمخ بج مخض الػلع و التقمي

 .بل وصل األمخ إلى أبعج مغ ذلظ
         .قت الفخق تفاقست و عس  زادت مغ حجع اليػة التي بيششا و بيشيع بل فالييسشة االقترادية 

رجر لشا , ي  متجاوزة الحجود الجغخافية  عالدميتع  ترجيخ  فكسا تعجى األمخ إلى الييسشة الثقافية.لي
 كل ما يتعمق بيػية اآلخخ. قافة مغايخة و ىػية مختمفة تجاوزةث

 أسبقعج ي   االقترادو إذا كان عمع  عػاشف عبج الخحسغ في ىحا الدياق": ةقػل الجكتػر ت
و رصج تأثيخاتيا  رائز ضاىخة العػلسة،الجتساعي في الكذف عغ مقػمات و خفخوع العمع ا

ل عمع االجتساع الثقافي في مجاإال أن الجوائخ األكاديسية  عمى شسال العالع و جشػبواآلنية 

                                                           
 ديػان السبتجأ والخبخ في تاريخ العخب والبخبخ ومغ عاصخىع مغ ذوي الذأن األكبخ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ دمحم، ابغ خمجون ، تح  1
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إلى تحجيج إشار مشيجي ذي مزسػن معخفي واضح يسكغ االستشاد إليو لع تتػصل بعج  اإلعالميو 
 . 1كإشار مخجعي عشج استخجام مرصمح العػلسة"

حتى اإلشار السشيجي و السعخفي لع يتع التػصل إليو عشج تفديخ استخجام العػلسة أو 
 بالتكشػلػجياخاصة فيسا تعمق األمخ  االقتراد و زادت القػة االنتاجيةفكمسا تصػر كسرصمح حتى. 

إلى فخض تبعية حتسية أدى بصخيقة ،  Capitalismبالتحجيج نطام الخأسسالي   الستقجمفي الذسال 
تبعية ت و كأنسا التبعية ىحه جخ  . يصخة الجول الستصػرة تحت س اقترادية لتربح األسػاق العالسية

التي تعج أخصخ مغ االقترادية  انتقمت مغ عػلسة االقتراد إلى العػلسة الثقافية مغ نػع آخخ ثع 
 .بأشػاط 

. تعج العػلسة .:" ." مؤكجًا عمى التغيخات الثقافية التي حجثت جخاء العػلسة يقػل "جػن جخاي
          العالسية التي تجيء عشجما تربح السجتسعات مختبصة باألسػاق لمتغيخات الثقافية اختداال 

و االتراالت كان  . كسا أن مقجم التكشػلػجيات الحجيثة لمسعمػماتجرجات متفاوتةب و معتسجة عمييا
... تػجج فكخة أن تأثخ أشكال الحياة الثقافية بعزيا ببعس أصبح أكثخ عسقا مغ ذي قبل يعشي

أساسية واحجة يسكغ أن تدسى "شسذ الخرائز السحمية" إقتالع األنذصة و العالقات مغ 
 .2" أصػليا و ثقافاتيا السحمية

أو الذعب أي كان ىػيتو سببيا حيث السداس بتمظ الخاصية الخريرة التي تسيد البمج 
و إلغاء االختالف عغ الفخوق الثقافية  لمتعبيخأداة أضحت العػلسة بالبجرجة األولى . بالتالي 

عمى حداب الصخف أكثخ و أكثخ زيادة الفجػة ، لتيجف إلى التكشػلػجيا بصخق كثيخة أبخزىا 
 .السغمػب

عغ مرصمح العػلسة في  الدػسيػلػجي الكشجي"مارشال ماك لػىان" العالع  و لقج تحجث 
    . لكغ لألسف لع يتػفخ لجيشا ىحا الكتاب"  war and peace in the ghobal villageكتابو " 

      جث عغ اليػيةشل تحفقج تع مذاىجة مقابمة تمفديػنية لسار  .اإلنتخنتمات  و لكي ال نشكخ خج
  .ػن واإلذاعةيكالتمفد  آنحاك ل اىتساما بالػسائل التػاصو عغ القخية العالسية و أولى  .و أصالتيا

و التفتح االختالط باألشخاص  البحث عغ ىػيتو وجب عميو  دإذا أراو رأى بأن االندان 
ذىشو مالية األشياء التي  بمػر فيمغ جية و ي   أكثخ عمى ىػيتيع لكي يتعخف أكثخ عمى العالع

                                                           
 .18ط ، ص  دار الفكخ العخبي ، القاىخة، د اإلعالم العخبي وقزايا العػلسة، د عػاشف عبج الخحسغ، 1
، ط لمثقافة، مكتبة الذخوق القاىخة،، تخ أحسج فؤاد بمبع، السجمذ األعمى جػن جخاي ،الفجخ الكاذب ـ أوىام الخأسسالية العالسيةـ 2
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قػي ال بحث البحث عغ اليػية بالسمية عووصف تثبيتيا أكثخ.خى بل تعديدىا و خية أجمغ  يستمكيا
 .  فأكثخ ثخحامل أكعمى جػىخ  عخفتف فالعشف الثقافي عشج التفتح عمى الغيخ بيجف اليعشال

تكمع عشو مارشال بل العكذ تساما فقج نسارس ذلظ العشف الحي  و أنا أرى أنشا اليػم ال
.و ية لتعسيق اليػية أكثخ و حساية جحورىاالسجابل معتخك ثقافي حزاري يحتاج استدمسشا في ض

ة أو ذلظ الرخاع الثقافي أو اإليجيػلػجي تحاول العػلسة بػسائل حجيثة أن تمغيو لتدػد ثقافة واحج
األنسػذج عغ شخيق تعسيع  .سػاء كانجتساعي مػحج في جسيع أصقاع العالع نسط سمػك إ

 األمخيكي أو األنسػذج األوروبي .
الرخاع يخيج إلغاء  تسارسو العػلسة الحي  و االختخاق الثقافي ػرة عػاشف:"تالجك لتقػ 

عبخ الرػرة الدسعبرخية  االدراك مغ خالل محاولة الديصخة عمىو الحمػل محمو  األيجيػلػجي
 . 1ى إلى تدصيح الػعي.."التي تدع

و العالع  االجتساعيسػاقع التػصل كالستصػرة و بالتحجيج  بيحا يتزح أن وسائل االترال 
و تكييف أصبحت ضسغ أىع اآلليات التي تدتثسخىا العػلسة لتغييب العقل و الػعي  ،االفتخاضي

بصخيقة  في دول معيشة و في ثقافات مغايخة لمتي أتت مشيا العػلسة  يباح ال إباحة ما . ثعاألذواق
     . في قالب غيخ قالبو األصمي  ْب ػل  ق  م   ن سمػكو كسان أن يعمع الذاب أجو ب . عرخية و فشية

          . بعيجة كل البعج عغ ىػيتو  التشي تشكذ عمى شخرية الفخد و سمػكو تسسارساال تمظ  معطعو 
و السجتسع في ىحه الحالة يقف مكتػف األيجي ذلظ أن الدمػك الشابع مغ العػلسة شغى عمى 

فئة مى الديصخة عمى الفخد و خاصة ع فقجتفكأنسا السؤسدات االجتسايية   .الػاقع االجتساعي
 عمى اليػية لمحفاظ ناسيا أنو وجب عميو التدمح .جفاعو لمتعخف عمى اآلخخناالذباب الحي يتسيد ب

 .تالشت و انريخت في ىػية اآلخخ و إال   و الثقافة التي يشتسي إلييا 
أشكاال عجيجة  التخويجية الججيجة و اتخحتو تعجدت أقشعة الثقافة لحلظ الصخق تشػعت  إن

السديصخة :قػى التغييخ تأثيخات الثقافة العالسية " مغ أىع الػسائط التي تعبخ مغ خالليا حيث
،والسػسيقى...و يسكغ أن كاألزياء ،واألدب، و الديشسا الفشي  لشدقاح و ال سيسا التي تتخ الشاعسة

 .  2نزيف ليا أيزا شبكات التػاصل اإلجتساعي.."

                                                           
 27عالم العخبي و قزايا العػلسة، عػاشف عبج الخحسغ، ص اإل 1
جامعة سيخت، مجمة "اليػية" التابعة لمكمية  "اليػيات السعيارية و اليػيات الديالة"، لؤي عمي خميل، فتشة العػلسة و سؤال اليػية  2
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  . اصة التػاصل االجتساعيالع عغ شخيق الػسائل االعالمية خاالندان عمى الع حتبالتالي تفو 
صع فيجيػ مق ليػم يشذخاالذباب بح أص الحجود لحياة الفخد الخاصة.و  كل الحػاجد فقج تع تحصيع

ت يذع الحجود لتربح الحياة الخاصة عامة و  ماركة الشاس بتفاصيل حياتو  أو ما شابو.و  شخري
مغ خالل التأثخ بذخريات بارزة في مجال الفغ أو مجال اليػية معا الثقافية و االعالمية و 

مقمجًا نسط سمػك معيغ.  كخسع  الغخبينسػذج الذاب متصمعا ألن يربح كاأل. ليربح الخياضة
أسيست مػاقع التػاصل اإلجتساعي لحا  . ربالشدبة لمحكػ األذن أقخاط وضع  الػشع عمى الجدع أو

 .عمى تعاليسشا الجيشية و الثقافيةأفخزت ضػاىخ اجتسايية دخيمة في تػحيج اليػية و 
 ىػو ، العػلسة يتع التعسق في السعاني التي تحسميال شبو حتسية إن صح التعبيخىشاك مقاربة 

 لمجارس أو الباحث  يعكذ  Attitudeجراسة الدمػك ف .جتساعيو إ ىػ ثقافي بساه بيغ ماالجسع 
يسكغ و  اليػية األصميةمعالع ىػية معيشة مغ خالل السقارنة بيغ سمػك الفخد في مجتسع ما و ثقافة و 

وضع الفخق ىشا بيغ الدمػك الحي ي قتخن مع ثقافة الفخد أو اليػية السرجرة لو التي تشافي ىػيتو 
  .اإلجتساعي وسائل التػاصل كان ذلظ بدببو 

 أساسيا و الجساعة السجتسع و  خالل التفاعل معج جد  ت   التي إذا تحجثشا عغ اليػية االجتسايية و 
ىحا ما تحجث عشو و االجتسايية خسع معالع ىػيتو يسكغ لمفخد أن ت  حيث  .السؤسدات االجتسايية

حات لجى الفخد ي ذتق مغ معخفتو الجدء مغ مفيػم قائال :" بتعخيفو لميػية االجتسايية  تاجفيل
 . 1الستعمقة بيحه العزػية" السعاني الكيسة والػججانية الجساعات مع اكتدابو  أوبعزػيتو لمجساعة 

 مغ األسخة التي تعج يدتسجىا االندان في بجاية مخاحل حياتو التياجتساعي و  مشتجفالثقافة 
ال في تخسيخ اليػية عليا دور فو  .لغةو  ،ديغو  ،أفكارو  ،سؤسدات االجتسايية التي تشقل قيعالأىع 

 .تحسمو مغ مفاليع و مسارسات بكل ما
تحسل السجرسة عمى . فقج ىي السجرسةكيف نشدى أىع مؤسدة اجتسايية بعج األسخة و و 

الػصػل و عمى اكتذاف ذاتو  مداعجتوو  ة الفخدتصبيق بعس اآلليات  لبشاء شخري عاتقيا مدؤولية
 تخبػية مشذػدة.ىجاف األإلى 

حيث "أصبح التػجو العالسي حاليا نحػ ما يدسى باقتراد الدػق بسا يحسمو مغ مفاليع حخية 
 . 2الصمب..."سشصق العخض و ك األنذصة اإلعالمية و الثقافية لالشذخ و الثقافة أي تخ 
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معة كغيخىا مغ الدمع السادية، عج شاب السدتقبل سفكأنسا أصبحت ثقافة الصفل الحي ي  
الخوحية و الجتسايية مرادر مغ  تثكيفوشذئة ىحا الصفل و فت. اً تجاري اً مشتج االتمقيغ أصبحو  الثقافةو 

شخرية متذبعة باليػية. فالثقافة ليدت مشتج تجاري بل األمخ أعسق يكدبو  السعخفية الػججانية و 
 .اليػمخاض ضج العػلسة مغ ذلظ فيي معخكة ت  

ردة لمصفل فالسؤسدة االجتسايية م باالنتقاء جيج السػاد السدتػ فشحتاج نحغ كجول نامية أن نقػ 
  عمى شاب الغج. ظليا دور في الحفاىي السجرسة في ىحا السقام و 

ىحا ناتج عغ عغ الثقافات األخخى و  Remoteness في عدلة  فالصفل اليدتصيع أن يعير
.فسغ األفزل أن ال يقػم بسقاومة عاش واقع م   ػىبل  ،التصػر التكشػلػجيي الحي ال مفخ مشو

" يجب أن يتدمح القائسػن باالترال الثقافي بالصفل بالقجرة  بلمقاومة تعاليسيا العػلسة أو حتى 
التشافدية  التي يدبقيا بالزخورة إنتاج أعسال إبجايية ....... مع االىتسام بالتشطيع لعشاصخ ثقافة 

 .1الصفل العخبي" 
اليػية ليكػن  Substantiation تمعب دورا كبيخ في تخسيخ فالسجرسة كسؤسدة اجتسايية

و ت بخز وجػدىع في السجتسع و  متأصميغ بكل ما لو عالقة بيػيتيع التي تسيدىع عغ غيخىع الذباب
 .في العالع

و مغ مػاد أ يدتيمظ بػسائميا الستصػرة متحكسة في سمػك الفخد وكل ماالتقشيات  فأصبحت 
كالبخامج  اإللكتخونية .  ىػية أخخى عشج امتالك بعس األجيدة أو بخامج معيشةو  ثقافةسمع أو 

Software خاصة فئة الذباب. فكأن كل ىحه  لتي أصبحت مغ ضخوريات التػاصل بيغ األفخادا
 .مسارسات ججيجة إلى السجتسعبػاسصتيا  متدخ  أ  مفخ مشيا و  اآلليات حتسية ال

دور كبيخ " . فمجيو السدججكػريغ آنفًا "ح تقل أىسية عغ الس نأتي لسؤسدة اجتسايية أخخى ال
الخوحي  تجاهالاعغ شخيق تعديد , ىحا  السجتسع في دفي تػيية الشاس و تقػيع سمػك الفخ 

عشجئح  .لتفادي انتذار الخذائل و تعسيق اليػية بالعقيجة البعج الجيشيالتخكيد عمى الػججاني و 
دتخجم مشابخ السداجج ت  "   حيث. انصالقا مغ معاييخ ثابتة تربح اليػية أكثخ ثباتا و رسػخا 

إلرشاد والتػجيو واإلنحار والتححيخ وبيان األحكام، وغخس العقيجة الرحيحة، وعالج ما في ل
السشيج السجتسع مغ أدواء وعيػب، واستئرال شأنات الحقج والحدج وكل خمق ذميع، والحث عمى 
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نكيا صافيا متػادا متخاحسا، متكاتفا  الرحيح، والدمػك السدتكيع حتى يعير السجتسع السدمع
 . 1"متعاشفا

أضحت السؤسدات  لألسف تػعيتيع قجر اإلمكان. لكغفحبحا لػ تع استقصاب الذباب و 
أصبح مرجرا لشذخ الكيع  االفتخاضيالعالع و  ن وسائل االترال، ذلظ ألجورىا فاقجة  االجتسايية

فأصبح ذلظ السشتػج االجتساعي قابل . لع نقل حج االدمان باب كػنو يكثخ مغ استعساليا إنْ بيغ الذ
 الثقافة  في تمقيغ الصفل جػىخ ىي األخخى فذل السشطػمة التخبػية ، فلمتجاول عمى نصاق أوسع

نابع  مغ صسيع و  بيغ ماىػ مفخوضأسيع في خمق نػع مغ الزياع اليػية التي يشتسي إلييا و 
يذتج األمخ و   غيب فييا الخقيب.صمقة التي ي  سمباح بيغ تمظ السػاقع و الحخية ال ما ىػ و  أصالتو

معاييخ و بزػابط الحخية ندبية مخبػشة تعج فيو اقع و يجخل في ترادم أكثخ عشج الخجػع إلى و 
 ة.اييخالقية ديشية اجتسأ

كان سببيا محاولة التعخف في السجتسع فئات معيشة ػاضع معيشة و نجاح الغخب في ضخب مو 
اتخحتيا دول الغخب  كان ىشالظ عجة اجخاءات  . فقج الثقافة العخبية االسالمية عغ قخب عمى 

عغ كان ىحا جػىخ اليػية العخبية اإلسالمية . مغ ىحه السشصقة و تعسيق السعخفة بكحريعة لتتقخب 
 اإلستذخاقأضف إلى ذلظ ضاىخة  ،و االرساليات التعميسةاالستكذافية أشخيق الكيام  بالخحالت 

تجور روبية كانت فحجة الجول األو  مجارسة الحزارة اإلسالمية.التي تيافت الغخب عمى دراسة و 
 .2التفتح عمى العالع العخبي تػشئة الستعسارىاو في مجال الثقافة 

ع ثقافة واحجة تعسياد تجاوز ىػيتو و السخ التي تشع عغ خبخة بالصخف  مغ بيغ السسارساتو 
مػر التي تعبخ أكثخ األ تعجو  كػن المغة تحسل مغ قيع و تعاليع الجيغ. وذلظ لتيسير المغة العخبية

مغ يتكمع في الذارع بالفراحة يتعخض لكغ أضحى الذباب يقممػن مغ استعساليا بل و  .عغ اليػية
 لمدخخية. 
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" الجراسات السعاصخة ق ىحا السفيػم لجى الذباب ىػ أن  مغ العػامل التي أسيست في خمو 
     %9باأللسانية بالسائة و  %88 ت بالمغة االنجميديةبكة االنتخنتقجر التجفق االعالمي عبخ ش

 . 1لباقي المغات"  %1و يبقى الباقي  %2بالفخندية و 
ي فا في مػاقع التػاصل االجتساعي و قميمة جج غة العخبية مغ ىشا يتبيغ لشا أن حطػظ الم

كشػلػجيا التلغة الصخف السييسغ أو السشترخ في االقتراد و أن  ىعمىحا إن دلشا و  .االنتخنتشبكة 
 .الستعامل بيا حتى في األحاديث التي تجور بيغ الذبابىي الخائجة و 

أو العرخ الكػلػنيالي  حتاللعغ شخيق اال كان ضعف مكانة المغة قبل عرخ العػلسة 
 أخح حيغعرخ العػلسة  ثع جاء بعج ذلظ .ةكل رمػز اليػي دافع عغ و  بالقػةالذعب  الحي حارب 

 عغ شخيق ػية بيجوء تام ػ مرادر اليدا لسحبح ميجفأص .أذكىأخح مدارا أعسق و تفاقع و يالسذكل 
 لمصخف األقػى  ىبقاليػية األأصبحت و   مغ أخصخ الحخوبحخب األفكار  ضحتفأ ،إىجار العقػل

 ىي التي تتعسع قيسيا وأسمػبيا و نسط ييذييا.
نتيجة لمييسشة  ىحا األفالم. و و  ،السالبذو  ،الجيشدو  ،الشسط األمخيكي مغ أكالت سخيعةليطيخ 

يطيخ الذباب و  الحي يجحب انتباه ناليظ عغ األفالم  .التخويجية التي تتستع بيا أمخيكااالعالمية و 
الجانب السثالي مغ تمظ الثقافة. لحا تخى الذاب عمى مػاقع التػاصل يػىع الشاس أنو يتستع بيػية 

بيغ أقخانو متباليا بأنسػذج عمى الػاقع و في السجتسع يحاول جاىجا تصبيقيا و  معيشة كػنيا متحزخة
 . تاريخو و جحورهىػية مغايخة تساما ليػيتو و مغ الدمػك و 

ػحيج فت.و في وسائل التػاصل  عغ شخيق مػاقع التػاصل االجتساييةتشتذخ  لثقافة السييسشةفا
نػع لباس اتخاذ نسط سمػك معػلع و . و الحخوف الالتيشية أثشاء التػاصل عمى الذبكات استعسال

   .بيغ الذباب في العالع االفتخاضي مشعكدا عمى الػاقع  رمدا محجداكل ذلظ أصبح  معيغ 
فالعػلسة كانت سببا لعػلسة الثقافات  سببية. عالقةحيث تجسعيسا بالعػلسة   الثقافةتخبط 

ال السحمية حدشة االشالع ثقافيا أن تكػن ليا نتائج معػلسة س"أن نجرك كيف يسكغ لألع حيث البج
         لكشو بتزسغ األفعال الفخدية ليدت السختبصية السعقجة مجخد تكامل أوثق لمسؤسدات االجتسايية 

ىكحا فإن السختبصية الثقافية تصخح . و الجسايية في الصخيقة التي تعسل بيا السؤسدات في الحكيقةو 
 .  2 "العالسيةفكخة انعكاسية الحياة العرخية 
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          فالحياة العرخية مغ رقسشة  ليحا ال يسكغ أن نمغي البعج الثقافي الحي جاءت بو العػلسة
ويشعكذ عمى  بحلظلفخد ثع يتأثخ ا ،ال مفخ مغ ذلظو  .االجتسايية السؤسدات جيا انعكذ مباشخة عمى تكشػلػ و 

مغ لغة مدتعسمة أو لباس معيغ أو التفتح بصخيقة مبالغ فييا أو تقميج شخرية  اليػية  رمػز  بتػحيجسمػكو 
 .جيل مػاقع التػاصل االجتساعيو الثػرة الخقسية  خاصة مابيغ الذباب كػنو جيلة في شخيقة ييذيا شمعي

 .مفاليع مغالصةعجة االكتذاف كػنيع في عسخ االنجفاع و  استيجافيعو ليع  رجيخالت فجيل الذباب اآلن تع
الحي يعكذ التشرل مغ  مبتحل سمػكغخيب مغ   كلو   .شافية لميػيةسالالسعاييخ سختمفة و الأصبحت السفاليع و 

التحجث بالمغة العخبية و  الكيع السجتسع الحي أنتسي إليو و  بيشسا التذبث باليػية .تفتحرقي و اليػية يعج حزارة و 
 نتج عغ العػلسة الثقافية. وىحا مغ أخصخ ما ياصار تخمفا ورجعاستحزار الجيغ في سمػك الفخد و 

تكػن ثابتة و متحخكة في نفذ  " البج أن  الحاصمة في السجتسعثيخات أتليػية  بسشأى عغ الاطل لتو 
صمبة مخكدية  مميػية في مثل ىحه الحال نػاة ... فمغ بشية اليػية نفديا خك ضسغ ضػابط داخمية فتتح الػقت
متحخكة في  مخكدىا و  حػل مخكد الحرة...ثابتة في خرػصيتيا االلكتخونياتا مطاىخىا كسا تجور حػليمغ تجور 

 .1ا "ضػاىخى
تمظ  تشتسي إليو فعمييا أن ال تخخج عغ ضػابط السجتسع الحي تعكذ ثقافة ما فإذا كانت ثػابت اليػية 

أن تكػن و  .قرج بالطػاىخىحا ما ي  التصػرات الحادثة في العالع و ىحا مغ جية وكحا تػاكب العرخ و . اليػية
 .اليػيةو  ة الثقافةيلكغ ليذ عمى حداب خرػص ،اعمةمتحخكة متف

مغ حقو ذلظ لكغ البج أ يزع نرب عيشيو و  .ميسا كان نػع التغيخ تصمعو لمتغييخالفخد و  وجب عمى يحال
مغ  سيحسيياي بالجػىخ فجػىخ اليػية ىػ الح حاسسة أال وىي أن التغييخ يكػن مغ الغيخ السداسمدألة فارقة و 
 .خصخ العػلسة

ليذ بالزخورة يحتاج  Open minded  التفتح عمى اآلخخ ذال تتشافى مع ىػيتشا بل بالعك فالحجاثة
 .ديغ و لغة تجدج انتساءاتيإللغاء األنا خاصتي التي تحسل قيع معيشة و 

األوروبي بعيج عغ  فاإلندان .رجر لشاالرػرة التي ت  فالسجتسع الغخبي الحي يشبيخ بو الذاب غيخ الحي 
اليخوب و  لالنتحارأصبحػا يعبجون السادة لجرجة الجشػن و أي مذكل يعتخض الفخد يتجو لجيغ و االخوحانيات و 

 بجبغ مغ تحجيات الحياة. 
"إن معطع أىل الغخب صاروا في أغمب أحػاليع مادييغ عمسانييغ  يقػل كسال الجيغ محمال ىحه الػضعية:

التمحذ قجر اإلمكان...فعصمػا بحلظ بإشالق الحخيات لمتشعع و باإلندان و أمشػا بالسادة و بعج أن شمقػا األديان و 
 . 2"الذخائع الجيشية  التي جاءت بيا الخساالت الدساوية
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الخوحيات الحزارة التي ال تقػم عمى األخالق و و  ،التحزخ الحي تشادي إليو مجخد مغ األخالقفالعػلسة و 
تفتقخ لإلندانية. فالتفػق التكشػلػجي ىػ ما و مادية بحتة . فيي التي يشادي بيا الغخبتساما كسا ليدت بحزارة 

 يجعميع في الرجارة ال غيخ.
في تدايج ممحػظ  ذلظ أن و   Fierceقيسو شعػاء اإلسالم و الثقافة العخبية و فالحخب التي ت ذغ عمى 

 .الحزارة السدعػمة اآلن مجخدة مغ األخالق تساما
كسا اليػنانية تخجسة الفمدفة عمع و الخالق و باأل تتسيد التي العخبية اإلسالمية  حزارةالفالحزارة الحقة ىي 

 .دون إلغائوالمغات و  الجياناتباختالف اآلخخ  ح و تقبلة األولى لميجخة. حيث كان التفتيكشا في القخون الثسان
مغة دغدل األالتػاصل االجتساعي و . لحا التدمل عغ شخيق مػاقع  1الخيادةو  التصػركانت األخالق دليل العمع و و 

األخالقية مخجعياتشا الجيشية و الدعي وراء تيسير ثقافتشا و و  محاولة إخفاء تاريخشا عغ الذبابو بتمظ الصخيقة 
 ذلظ أنشا نجج ندبة نجاحو في تدايج مدتسخ.اإلشادة بل دىاء يدتحق الحكخ و يعج تفكيخا ذكيا  المغػية و 

يتع نذخ الػعي عغ الحقائق السغخضة التي تحسميا العػلسة تحت يبائة أفزل و لحا نأمل أن يكػن الغج 
 .عرخ الخقسشةالتصػر و التحزخ و 
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 سياقات التحول من اهلوية الواقعية إىل اهلوية اإلفرتاضية
 د.اوشن مجيلة  جامعة البويرة  

 معطاوي جامعة البويرة د.موسى
 ممخص

 الؾسائط التكشؾلؾجية الحجيثة أوندعى مؽ خالل مقالشا العمسي ىحا إلى التظخق إلى الستغيخات التي دفعت 
السيجيا الججيجة في بخوز الفزاءات اإلفتخاضية والسسثمة كحلػ في السشرات االلكتخونية و التي نذخ فييا األفخاد 
 السدتخجمؾن  حزؾرىؼ بالتسخد التام مؽ ذاتيؼ الؾاقعية وفق أسساء مدتعارة تزسؽ عسميتيؼ مؽ القمق اإلجتساعي

إزاء أشكال حزؾرىؼ عبخ  مختمف األشكال التعبيخية التي تزسشيا ىاتو الؾسائط. إضافة إلى محاولة تظخقشا 
السدتعارة، باحثيؽ  إلى مدارات التحؾل مؽ اليؾية الؾاقعية إلى اليؾية االفتخاضية بسختمف أشكاليا السجيؾلة أو

 طخف بعض السدتخجميؽ إلى خيارات بخوفيل في السؾاقع اآلثار الشاجسة عؽ  ىحا التحؾل  واإلقبال مؽ 
profil. ال يعبخ عؽ ذاتيؼ الحكيكية أصال 

Summary 

Through our scientific article, we seek to address the variables that have driven modern 

technological media or new media in the emergence of virtual spaces as well as represented in 

electronic platforms, in which the individuals used to spread their presence by the complete 

rebellion of their real self-according to pseudonyms, ensuring their process of social anxiety about 

the forms of their presence through the various forms of expression contained in this media. In 

addition to trying to address the paths of transition from real identity to virtual identity in its various 

forms unknown or borrowed, researchers in the sites the effects of this shift and the demand of 

some users to the options of profile profil does not express their true self in the first 
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 مقدمة:
تذيخ الجراسات الحجيثة أن التغيخات الكيسية والخقسية التي تتؾالى عمى مجتسعاتشا تفخض عمييا اعادة  

تفعيل أنساط التؾاصل والتفاعل والتغيخات تغيخ لشا اتراالت ومسارسات اجتساعية ججيجة تتساشى مع الؾاقع 
ة، فيخى الباحث أن ىحه اليؾيات تفكػ االجتساعي الججيج، وقج بخزت اليؾية اإلفتخاضية ىحه السسارسات الججيج

 مختمف السخجعيات الثقافية التي تييكل الؾاقع وتعيج إنتاجو.
ساعجت السيجيا الججيجة في بخوز الفزاءات االفتخاضية التي نذخ فييا األفخاد حزؾرىؼ بالتسخد التام مؽ  

زاء أشكال وحزؾرىؼ اي مختمف الؾاقعية وفق أسساء مدتعارة تزسؽ عسميتيؼ مؽ القمق االجتساعي إ  ذاتيؼ
 األشكال التعبيخية.

تبحث ىحه الجراسة في مدارات التحؾل مؽ اليؾية الؾاقعية إلى اليؾية االفتخاضية بسختمف أشكاليا  
 السجيؾلة أو السدتعارة، باحثيؽ في السؾاقع اآلثار الشاجسة عؽ التحؾل. 

 بشاء وعخض الحات اإلفتخاضية:   -
م، بأن الباحثيؽ في 9999في كتابو السعشؾن "لساذا دراسة وسائل اإلعالم"  Silverstomeجادل:  

بجال مؽ التخكيد عمى اإلعالم بسفيؾم الؾساطة  Mediationاإلعالم عمييؼ أن يخكدو عمى عسميات الؾساطة 
ليؾية ، وفي مجال ا1يبخز العسميات التي يتؼ مؽ خالليا انتاج السعاني ويذسل السؤسدات والتقشيات واألشخاص

االفتخاضية السيجيا الججيجة وفزاءاتيا تغيخ وسيظا لتسثيل وعخض الحات فعشجما يخيج الفخد اإلختالط اجتساعيا 
يشذخ صؾرا لو وقررا عؽ مداجو وأرائو ومذاعخه، وتخى الباحثة أن المغة مؽ العؾامل التي  facebookفي 

 2تداىؼ في السذاركة بشجاح في السؾاقف اإلجتساعية.
 يف الهوية: . تعر 1

 :. السفهوم المغوي لمهوية1.1

يعتبخ مؾضؾع اليؾية مؽ السؾاضيع التي القت اىتسام العمساء والباحثيؽ والتي تؼ تعخيفيا في مختمف 
العمؾم والسجاالت والتي تجل في معشاىا العام عمى مالية الذيء أو الحي يحسل ِسسات خاصة تختمف عؽ 

 "هو" اليؾية مؽ ناحية الجاللة المغؾية ىي كمسة مخكبة مؽ ضسيخ الغائب األشخاص أو األشياء األخخى؛ إذ أن

                                                           
1 Gunn sonaEnli, Nancy thunin, socializing and self representation online- exploring facebook,OBS young vol 6, n1, 
2012, p 89. 
2 Rebecca Nblack,language, culture and identity in aniline fan fiction-ELearning, volume3, number 2, 2006, p174. 
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الشدبة التي تتعمق بؾجؾد الذيء السعشي كسا ىؾ في الؾاقع بخرائرو ومسيداتو التي "ياء  "مزاف إليو ال
 1تعخف بيا.

 :طصظحاي  لمهوية.السفهوم اإل1.1
أي  ،حقائق اشتساال لشؾاة عمى الذجخ في الغيباليؾية عمى أنيا الحكيقة السظمقة السذتسمة عمى ال" تعخف

تكؾن نكيزا  تدسح لغيخىا مؽ اليؾيات أن تربح مكانيا أو تتأثخ وال تتبجل وال تمػ الرفة الثابتة والحات التي ال
ىي التي تسيد األمؼ عؽ بعزيا  "ليا ،فاليؾية تبقى  قائسة مادامت الحات قائسة وعمى قيج الحياة، وىحه السيدات 

 2البعض والتي تعبخ عؽ شخريتو أو حزارتيا ووجؾدىا.
 :وعمى ىحا السدتؾى تقدؼ اليؾية إلى نؾعيؽ

عؽ بكية  الخرائص الجدجية التي تسيد اإلندان، مؽ حيث كؾنو فخدا،و ىي التي تسثل السسيدات : أ.هوية فردية
 .يجاألفخاد سؾاء داخل مجتسعو أو خارجو لعل أبخز مثال عمى ذلػ برسات أصابع ال

وىي جسمة الرفات والخرائص التي تظبع أمة مؽ األمؼ، يذتخك فييا مجسؾع : ب.هوية وطشية أو قومية
فيتعخفؾن عمى بعزيؼ البعض مؽ خالل ىحه الرفات، ويتسيدون بيا كحلػ عؽ غيخىؼ  األفخاد السكؾنؾن ليا ،
 3.مؽ أفخاد األمؼ األخخى 

لمفخد عؽ طخيقيا أن يعخف نفدو في عالقتو بالجساعة ويسكؽ تعخيف اليؾية بأنيا: الذفخة التي يسكؽ  
التي  االجتساعية التي يشتسي إلييا، والتي عؽ طخيقيا يتعخف عميو اآلخخون باعتباره مشتسيا إلى تمػ الجساعة،

 4تحجد لو السجتسع الؾاعي الحي يشتسي إليو.
  :االفتراضية. تعريف الهوية 1

( بأنيا اليؾية التي يتؼ إنذاءىا مؽ virtualidentityاليؾية االفتخاضية ) webopediaوعخفت مؾسؾعة
( والتي تتؾسط الفخد الفيديائي الحكيقي والفخد االفتخاضي وتسثمو أمام  human userقبل السدتخجم البذخي)

لعاب السدتخجميؽ اآلخخيؽ في سياقات افتخاضية متعجدة كالسجسؾعات االفتخاضية أو غخف الجردشة أو األ

                                                           
مقجمة لشيل شيادة دكتؾراه عمؾم  أطخوحة ،-أنسوذجا–دور الثقافة الجساهيرية ف  تذكيل هوية الذباب الجامع ، جامعة دمحم خيزر بدكرة الخشداء تؾمي، 1

 .957، ص 6197-6196 ،جامعة دمحم خيزخ بدكخةة، ة العمؾم اإلندانية واالجتساعيكمي، االجتساع، تخرص عمؼ اجتساع اترال في عمؼ
عمى عيشة من السدتسعين  اإلذاعة السحمية والهوية الثقافية لدى الذباب الجزائري ف  عل العولسة، دراسة ف  االستخدامات واالشباعاتمحمب،  حفيغة2

أطخوحة لشيل شيادة دكتؾراه الظؾر الثالث )ل.م.د( في العمؾم  واالترال، تخرص دراسات  (،1116مارس  15 -جانف  15إلذاعة تيبازة السحمية )
 .960، ص 6197-6196، 10جامعة الجدائخ ، كمية عمؾم اإلعالم واالترال ،الجسيؾر

 .960ص  نفذ السخجع الدابق،حفيغة محمب، 3
، أطخوحة مقجمة لشيل الذباب الجزائري والهوية االفتراضية، دراسة ميدانية لعيشة من مدتخدم  موقع التواطصل االجتساع  الفايدبوك كديخة أسسيان،4

جامعة عبج الحسيج بؽ باديذ،  ،كمية العمؾم االجتساعية ،، تخرص تكشؾلؾجيا وسائل اإلعالم والسجتسعل.م.د( في عمؾم اإلعالم واالترالشيادة الجكتؾراه )
 .990، ص 6197-6198
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االلكتخونية. كسا تؼ تعخيف اليؾية االفتخاضية بأنو اليؾية التي يتؼ إنذاؤىا وتذييجىا مؽ خالل التفاعالت 
االجتساعية والخمدية داخل الفزاء االفتخاضي، وقج تختمف اليؾية االفتخاضية عؽ ىؾية الفخد الفعمية أو قج 

 1تتقاطع معيا و تساثميا.
خخيؽ ىؾية افتخاضية معيشة كسحاولة مشو ألن يحخز مكانة اجتساعية ويتبشى الفخد في تفاعمو مع اآل

 وىؾية مقبؾلة ومتؾافقة مع خرؾصيات واشتخاطات السجسؾعة التي يشتدب إلييا أويتفاعل معيا افتخاضيا.
( داخل مداقات life storyوتتأسذ اليؾية االفتخاضية عمى كيفية َتذييج الفخد وبشاءه ألقرؾصة حياتو)

لديبخني وَتتسغيخ ضسؽ حيّد رمدي يختبط بتسثالت الفخد لؾجؾده وأنظؾلؾجيتو وكيفيات تذييجه لدخدياتو الفزاء ا
 Constant(. كسا أن اليؾية االفتخاضية ىي في حالة تفاوض مدتسخ)narratives of selfذاتو)

negotiationفي سياق محاولة تعجيل الحات وضبظيا )self-regulation)(  حجّدون ىؾياتيؼ ، فاألفخاد ال ي
( recognitionبذكل حاسؼ ونيائي داخل الفزاء االفتخاضي، حيث أنيا تدتذخط عشاصخ أولية ىي االعتخاف )

 2(  مؽ قبل اآلخخيؽ.confirmationوالتؾكيج)
 . خرائص الهوية اإلفتراضية:3

والتغيخات تشقدؼ إلى ثالثة عشاصخ رمدية تعكذ تسغيخاتيا في السجتسع الذبكي حيث تبخز مالمحيا 
 الحاصمة ليا وىي:

: تبخز مؽ خالل السعمؾمات التي يجخي إدخاليا مؽ قبل صاحب الحداب مثل اإلسؼ وتاريخ الهوية الترريحية •
 السيالد والرؾرة...

أصبحا صجيقيؽ  yو  xتبخز مؽ خالل التقاريخ الجورية لمرفحة عؽ نذاطات السدتخجم مثال  الهوية الشذظة: •
 انزسام إلى مجسؾعة ججيجة.

: تبخز مؽ خالل متغيخات عجدية يعجىا الشغام وتعخض عمى الرفحة تؾضح عجد األصجقاء الهوية السحدوبة •
وعجد الجسؾعات تؾاريخ ميسة... وتدسح ىحه األبعاد الثالثة بالتحميل الكسي لتغيخات مالمح اليؾية وسياق 

 3تؾجياتيا في الفزاء الخقسي.
 :كسا تتسيز الهوية االفتراضية ببعض الخرائص مقارنة بالهوية الواقعية ومشها

                                                           
-69، تاريخ اإليجاع يق : تسوضعات جديدة، هويات جديدةالهوية الشدائية اإلفتراضية داخل الفزاء الديبرنيظالعخبي بؾعسامة، و  بمقاسؼ أميؽ بؽ عسخة1

 .10، جامعة مدتغانؼ، ص 6198-96-19، تاريخ القبؾل 91-6197
 .10ص  ،نفذ السخجع الدابقالعخبي بؾعسامة، و  عسخةبمقاسؼ أميؽ بؽ 2
، 96السجمج ، 0لعجد مجمة اآلدب والعمؾم اإلجتساعية، ا ،الهوية اإلفترضية لدى السراهقين، دراسة ميدانية لعيشة من السراهقين بسديشة سظيفجشات رجؼ، 3

 .01ص  ،6199 ،16جامعة دمحم لسيؽ دباغيؽ سظيف 
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الذخص االفتخاضي يؾلج بيؾية يختارىا ويدسى بسحض إرادتو بخالف الذخص الظبيعي الحي ال خيار لو في  -
 اسسو الحي سيالزمو مجى الحياة. انتقاء جشدو أو

 بل يسكشو صشع الؾسط الحي يشاسب مداجو واىتساماتو، حيث الاليؾية االفتخاضية تجعل الذخص يختار بيئتو  -
إلكخاه الحي يؤثخ برؾرة ما عمى تكؾيؽ الذخرية، ا وامخ والشؾاىي والوجؾد لمزغؾط األسخية السعيؾدة وال لؤل

اليؾية االفتخاضية  – .يخافو الذخص االفتخاضي وغيخ انقظاع الكيخباء أو عظال لحاسؾب وليذ ىشاك ما
وال ومؾاكبة تظؾراتيا أ الذخص التعامل مع بخامج السحادثة الحاسؾبية وتظبيقات الذبكة العشكبؾتيةتؾجب عمى 
إدراكو إال مؽ الحيؽ يتفاعمؾن معو ألنو ال يسكشيؼ  يفخض عمى الفخد إتقانسيا و تقجيؼ نفدو لؤلفخاد بأول وىحا ما

 خالل البيانات التي يقؾم بتقجيسيا ليؼ عمى أنيا تسثل ىؾيتو.
اليؾية االفتخاضية تسشح الذخص اإلرادة القؾية في التعبيخ عؽ ذاتو، فكل مؽ يترفح مؾقعا فيؾ يبحث فيو  -

و كدب صجاقة أو نذخ خاطخة كتبيا أو الحرؾل اقتشاء شيء ما أ عؽ شيء يذبع رغبة لجيو في اإلطالع أو
لسفتخض وجؾدىؼ عمى الظخف عمى معخفة وىؾ في عسمية البحث ىحه يحسل صؾرة عؽ نفدو يغيخىا لآلخخيؽ ا

 الثاني.
ال يؾجج لمفخد جانبو الجدساني السادي كذخرية إنتخنتية افتخاضية ماعجا تسثالت الحؾاس مثل الدسع  -

،وتبقى كحلػ القجرات واإلمكانات العقمية الدمؾكية الستسثمة في  )الخؤية(البرخ )الكتابة( المسذ ))الرؾت
اترال الفخد وجيا لؾجو مع اآلخخيؽ ال يؾجج أثخ لكثيخ مؽ العشاصخ مع انعجام و اتراالتو األنتخنتية. 

االجتساعية ألخخ يسثل دوره االجتساعي الظبيعي ومكانتو االجتساعية والحخفة والؾعيفة ونفؾذه وسمظتو 
السجتسعية إال بقجر تؾعيفيا في االستخجام واإلنتاج السعمؾماتي، كسا أن عشاصخ أخخى في الذخرية الظبيعية 

مفخد تشعجم تساما ويسكؽ لمفخد أن يغيخىا فيي ال يعؾل عمييا كحقائق مثل الدؽ والحالة اإلجتساعية والجشذ ل
 1والعاىات الجدسانية.

أما الجانب الدمؾكي يأخح أبعادا أخخى في االنتخنت حيث يختبط بأمؾر أخخى ومشيا األدوار الججيجة التي 
نتساءاتو لجساعات ومشغسات االنتخنت وتحمل الفخد مؽ قيؾد الدمؽ يكتدبيا الفخد مؽ خالل عالقاتو الججيجة وا

فيؾ يدتخجم االنتخنت في أي وقت شاء فال أثخ لتؾقيت معيؽ في ترخفاتو، وكحلػ التحمل مؽ قيؾد السكان 
ة فالفخد فالجغخافيا الظبيعية غيخ ممدمة لؤلفخاد إضافة إلى التحمل مؽ القيؾد الدياسية والجيشية واألخالقية و الكيسي

في مجتسع االنتخنت ىؾ فخد مظمق يتعامل ويتفاعل مع أفخاد مؽ مجتسع االنتخنت نفدو ولكؽ قج يكؾنؾن في أي 
 2مكان مؽ العالؼ ال بمج واحج ليؼ سؾى جغخافيا السجتسع الدايبخي.

                                                           
 .01رجؼ، نفذ السخجع الدابق، ص  جشات1
 .01ص  ،نفذ السخجع الدابقجشات رجؼ، 2
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 :. العحاقات اإلفتراضية ومدتقبل العحاقات الواقعية4
ثسة اختالفات أساسية بيؽ السجتسع الؾاقعي والسجتسع اإلفتخاضي الحي يتفاعل الذباب عمى ساحتو، 
حيث يذيخ االختالف األول إلى تفاعالت السجتسع الؾاقعي تؤكج عمى التؾاجج الجدجي، بسا لمسجدج مؽ إشارات 

يعة عقمية باألساس، إنو تفاعل وايساءات تمعب دورا في التفاعل، بيشسا تفاعالت السجتسع االفتخاضي ذات طب
بالرؾر كالخمؾزو مقاطع الفيجيؾ، وتفاعال تبيؽ شخريات خيالية تخفي ذواتيا أحيانا لتسارس اليخوب، يراف 
إلى ذلػ أن التفاعل في السجتسع الؾاقعي ىؾ تفاعل فؾري، الفعل ورد الفعل السباشخ لو، بيشسا في السجتسع 

 قج يربح ردا لفعال انتقائيا وقج يربح متأخخ أو ال فؾريا. باشخ،االفتخاضي نجج أن االترال غيخ الس
ولقج أبجى الجارسؾن السيتسؾن باستخجامات االنتخنت وتكشؾلؾجيا االتراالت تخؾفاتيؼ مؽ إمكانية تأثخ 
العالقات االجتساعية بيؽ األفخاد بفعل عيؾر ىحه الظخق والقشؾات الحجيثة لالترال التي قمبت التؾاصل في 

جتسع رأسا عمى عقب، بعج أن جعمت الحزؾر الفيديائي أو الحزؾر االجتساعي والتقارب الجغخافي والتؾافق الس
حيث أصبح األفخاد داخل 1الدمشي والتساثل الثقافي أمؾرا ال يذتخط تؾفخىا إلقامة العالقات االجتساعية بيؽ األفخاد،

اترالية افتخاضية يمتقؾن فييا عخفيا كأسمؾب تعبيخ  البيئة االترالية الججيجة يتستعؾن بقجرة عمى خمق فزاءات
 ججيج يسكشيؼ مؽ التؾاصل مع اآلخخيؽ.

فالسدتخجم عشجما يبحخ عبخ مؾاقع التؾاصل االجتساعي في الفزاء اإللكتخوني بحث عؽ معمؾمات مؽ 
كسا يبجو لمبعض، مرادر متشؾعة و عؽ عالقات مؽ أنساط مختمفة، فإنو ليذ مفرؾال تساما عؽ عؾاممو السادية 

فإذا  كانت الذاشة باعتبارىا وسيظا تقشيا، تحيل في أذىانشا عمى معشى اإلخفاء وإسقاط  إمكانية التفاعل 
السباشخ، فإنيا تتيح لشا إمكانية استثسار مداحة حسيسية، تكؾن أداتشا في تؾصيل السعمؾمات التي نخى أنيا ميسة 

 وقيسة.
تسج فييا عمى الؾجؾد اإلفتخاضي، فإنيا كثيخا ما تتحؾل إلى عالقات وىحه السداحة الحسيسة وإن كشا نع

 بإمكانيؼ يعج لؼ الحيؽ األشخاص مؽ العجيج رغؼ طبيعتيا االفتخاضية، إال أنيا ذات قؾة وأىسية كبيخة في حياة
 باالنتخنت. السترمة الذاشة عؽ بعيجا الحياة

تؾفخه مؽ مؾاقع لمتؾاصل  شبكة االنتخنت وماولقج أدت تكشؾلؾجيا االترال الحجيثة وعمى رأسيا 
االجتساعي إلى تغييخ جحري واضح في كيفية تذكل الشديج االجتساعي وبشاء العالقات االجتساعية، كسا تغيخت 
السعاييخ التي تقاس عمى أساسيا متانة ىحه العالقات وامكانية استسخارىا، فبعج أن كان في الساضي و البعج 

كبيخا في تكؾيؽ الفخد لعالقاتو، أي أن التقارب الجغخافي أو اإلحتكاك اليؾمي في مختمف  الجغخافي يمعب دورا
أساسو ىحه الخوابط االجتساعية، فقج أصبح ىؾ الحي تكؾن عمى  األماكؽ )الدؾق، السجرسة، أماكؽ العسل...(

                                                           
 .949كديخة أسسيان، مخجع سبق ذكخه، ص 1
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ؽ ألي شخص أن يتعارف األمخ مع التظؾرات الحاصمة في تكشؾلؾجيات االترال واالنتخنت مختمفا تساما، فيسك
مع أفخاد مؽ مختمف أنحاء العالؼ ويكؾن معيؼ عالقة، حتى وإن كان بعيجا عشيؼ جغخافيا وحتى إن لؼ يمتقي 

 1معيؼ أبجا وجيا لؾجو.
بعدين أساسيين ويسكششا عمى العسؾم أن نفخق بيؽ العالقات االفتخاضية والعالقات الؾاقعية مؽ خالل 

 :كالبعج الثاني االترال والتفاعل األول القخب الؾعيفي البعج
اإلندان والسكان": أىسية القخب لبجاية االحتكاك واالترال ": ججلية العالقةالبعد األول "القرب الوعيف "

السكان االفتخاضي بجال مؽ -الفخاغ السكاني مؽ خاللفي عرخ االنتخنت القخب وىسي و ال يتؼ -االجتساعي
 السكان الؾاقعي.
اإلندان والدمان": تعتسج االترال و الؾاقعية عمى االترال "ججلية العالقة  ترال والتفاعل":اال "البعد الثان 

،أما الحزؾر في االنتخنت غيخ متدامؽ وعؽ بعج -حزؾر يتؼ مؽ خالل زمؽ محجد وفي مكان محجد-السباشخ
 2بجال مؽ الحزؾر الستدامؽ، فالتفاعل يكؾن في أي مكان وفي أي وقت.
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 فرتاضي من خالل متيز اهلوياتالثقافة اجملتنع ا
 جامعة قاملة. فوزية زنقويفد. 

 الممخص
اضية التي تتدع بتشػع االفتخ  إلى السجتسعاتلػفة سأمغ السجتسعات الحكيكية ال األفخادنتخنت حياة لقج نقل األ

السجاالت الثقافية االفتخاضية . ولكػن مجاليا الثقافي مفتػح فقج سسحت بتكػيغ وانخخاط السذاركيغ فييا بييئات 
خاصة في  ،األخخػ بحخية واالنفتاح عمى الثقافات  أنفديعومؤسدات ومشطسات ساعجتيع عمى التعبيخ عغ 

في ضل ثقافة العػلسة التي عسمت عمى فخض نساذج وصيغ مػحجة  تذكيل اليػيات التي تداىع في بشاء السجتسع
بحثشا يختكد عمى مجػ فاعمية السجتسع االفتخاضي في ضػء السجتسع الػاقعي ،وكيف ملحلظ سيكػن  .عبخ العالع

وماىي انعكاساتيا عمى العالقات االجتساعية في ضػء السجتسع  ؟تداىع اليػية في بشاء الجساعات االجتساعية
 ؟تخاضي القائع عمى ثقافة العػلسةاالف

 ثقافة العػلسة الثقافة االفتخاضية، اليػية االفتخاضية، السجتسعات االفتخاضية، :الكممات المفتاحية
Abstract 

the Internet has moved the lives of individuals from real, familiar societies to virtual 

communities characterized by a diversity of virtual cultural domains. And becauseits cultural fieldis 

open, it has allowed the formation and involvement of participants in bodies, institutions and 

organizations that helped them express them selves freely and offered them openness to other 

cultures, especially in shaping identities that contribute to building society in light of the 

globalization culture that worked to impose uniform growth and formulas across the world. There 

fore, ourresear chwillbe based on the effectiveness of a virtual society in the light of real society, 

and how identitycontributes to building social groups and what are their implications for social 

relations in the light of a virtual society based on the culture of globalization. 

Keywords :virtualsocieties, virtualidentity, virtual culture, globalization culture. 
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 مقجمة
آلي ضسغ اترال رقسي يقع  إن التػاصل الججيج الحؼ أدخمتو التكشػلػجيا، قج افخز مجتسع ججيج إنداني

 في االترال العام لمتػاصل اإلنداني، مغ حيث كػنو عسمية اجتساعية ليا مقػماتيا وعشاصخىا وأىجافيا.
ىحا الدياق تطيخ أىسية استخجامات االنتخنت في ضيػر مفاليع حجيثة في عالع التػاصل االجتساعي  وفي

مجتسع السعمػمات والسجتسع االفتخاضي، والحؼ يذكل محػر مػضػعشا  أىسيا السجتسع الذبكي العالسي أو
 واىتسامات معطع الباحثيغ في العمػم االجتساعية.

ت عالسا مفتػحا لو قيسو الخاصة وسمػكاتو ومفاليسو التي بجأت تفخض لقج شكل ىحا الشػع مغ السجتسعا
فسا يسيد ىحا  نفديا عمى السجتسع الػاقعي، وىحا بفزل ثػرة االترال االجتساعي الحجيثة التي أحجثيا االنتخنت.

عل الخمدؼ التشػع بأشكال مختمفة مغ التعبيخ الفخدؼ والجساعي والسؤسدي مغ خالل التفا الفزاء االفتخاضي ىػ
لمسذتخكيغ، وىحا الشػع الججيج مغ السجتسعات يسارس فيو األفخاد متعة التحجث مع الحات والخمػبيا في ىحا 

 الفزاء الخمدؼ، أيغ يتع التحخر مغ القيػد االجتساعية والزغػط الشفدية.
التخمز مغ لقج أتاح االنتخنت مغ خالل السجتسعات االفتخاضية فخصة كبيخة لمتحخر مغ ىحه القيػد و 

العالقات السفخوضة في السجتسعات التقميجية، لحلظ يعتبخ السجتسع االفتخاضي مجتسع قائع عمى اختيار 
السػضػعات واألشخاص والػقت ومختمف األشياء السخغػب فييا. فسغ خاللو تتع السذاركة الشذصة لألفخاد في 

بججية عمى استقصاب أفخاد ججد إلى مجتسعيع، نذاشات السجتسع، بحيث يدسح لسذتخكيو بتحقيق أىجافيع والعسل 
 وبحلظ تديج الشذاشات التي يسارسيا أفخاد السجتسع مغ خالل الرػر والخسػم ومختمف أشكال التفاعالت.

وعميو يختبط السجال العام االفتخاضي باألنتخنت ارتباشا وثيقا، لسشحو فخصة تبادل األفكار والسعمػمات 
جاندة، مسا يشتج فيو السذاركػن ثقافة مغ نػع خاص تشجرج في ثقافة السجال واالىتسامات السذتخكة والست

 االفتخاضي التي ال يجب أن تفخض عميشا االنغالق عمى ىػيتشا والخػف مغ االنتذار واالنفتاح الثقافي.
وعميو سشعالج في مػضػعشا محتػػ ىحا السجال االفتخاضي بالكذف عغ ثقافة السجتسع االفتخاضي مغ 

 تسيد اليػيات مع التخكيد عمى اليػية االفتخاضية والعالقات االجتساعية وصػال إلى مخخجاتو اإليجابية.خالل 
 تحميل ماهية المجتمع االفتراضي-أوال

لقج عسل االترال الخقسي مغ خالل االنتخنت عمى إخخاج السجتسع الججيج مغ مجتسع إنداني اجتساعي 
األدوار في بث  ائط الكتخونية أيغ تتبادل فييا األشخاف السترمة مختمفإلى مجتسع إنداني آلي، يتفاعل عبخ وس

الخسائل االترالية الستشػعة واستكباليا مغ خالل الشطع الخقسية ووسائميا، ومغ أجل تحقيق غايات وأىجاف 
 ومرالح معيشة، وإشباع الحاجات الالمتشالية خاصة مشيا الشفدية واالجتساعية.
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ت عمى عالع التػاصل االجتساعي العجيج مغ السفاليع االفتخاضية ضسغ السجتسع لقج أدخل عالع األنتخن
مجتسع السعمػمات، ليحا نجج أن مرصمح السجتسع االفتخاضي قج أصبح استخجامو شائعا  الذبكي العالسي أو

ا عالع ومألػفا بيغ الباحثيغ في العمػم االجتساعية مغ خالل ثػرة التػاصل االجتساعي الحجيثة التي أحجثي
االنتخنت، وبالتالي ضيػر ثقافة ججيجة متسيدة بدمػكياتيا وقيسيا ومفاليسيا التي فخضت نفديا عمى السجتسع 

 الػاقعي أوالحكيقي.
في كتابو السػسػم بــ " الجساعات  هاورد رينجهلجومغ األوائل السيتسيغ بجراسة السجتسعات االفتخاضية، 

كمت مغ خالل االنتخنت مغ أفخاد يقصشػن في أماكغ متفخقة مغ أنحاء االفتخاضية"، وىي تجسعات اجتساعية تذ
العالع، يتػاصمػن مع بعزيع البعس عبخ شاشات الكسبيػتخ والبخيج االلكتخوني ويتبادلػن السعارف واليػايات 

فيي (i)الفعمي، ولكشيا ليدت مباشخة وجيا لػجو. حيث تجسعيع اىتسامات مذتخكة تتفاعل مثل العالع الػاقعي أو
 .تجسعات مفتػحة

فالسجتسع االفتخاضي يتجدج في تمظ التجسعات االجتساعية التي تطيخ عبخ شبكات االنتخنت، بحيث 
يذتخك فييا األفخاد في مشاقذات محجدة بأوقات زمشية معيشة، كسا يجسع بيشيع شعػر إنداني متبادل األشخاف، 

 (ii)عبخ الفزاء االلكتخوني. ليتسكشػا في األخيخ مغ تذكيل مػاقع لمعالقات الذخرية
وعميو، فإن ما يسيد السجتسع االفتخاضي ىي خاصية االفتخاضية بجرجة أساسية، وترحبيا العجيج مغ  

الالمكانية، الالمخكدية، االختيارية، التذاركية التفاعمية، االنفتاح والتحخك،  الدسات السسيدة ليحه االفتخاضية، مثال
 أكثخ تسييدا وىي الالتعّيغ، بسعشى اختفاء اليػية والتي قج تدتخجم بذكل سمبي أو لترل إلى خاصية أخخػ 

الذكمي  ايجابي أثشاء تفاعل السذتخكيغ مع بعزيع البعس في الفزاء االلكتخوني، ويتزح معشاىا الخارجي أو
ء مدتعارة، أوقج أسسا في أن السذتخكيغ يججون فخصة إلخفاء ىػياتيع، مغ خالل ابتكار أسساء غيخ أسساءىع أو

يشدبػن إلى أنفديع صفات غيخ حكيكية، وىحا ما يجعميع يترخفػن ويعبخون بحخية أكبخ بعيجا عغ القػاعج 
 الخوتيشية لمسجتسع الػاقعي. 

ومغ خالل ىحه الخرائز السسيدة لمسجتسع االفتخاضي نفيع أن العالقة التي تخبط مدتخجمي ىحا الفزاء 
فتخضة تتع نتيجة التفاعل بيغ الفخد واالنتخنت والحتػائيا عمى االىتسامات االفتخاضي ىي عالقة رمدية م

السذتخكة لمسذتخكيغ الستفاعميغ الحيغ يذكمػن مفيػم السجتسع االفتخاضي، وكأنيع بحلظ يذكمػن مجتسع خاصا 
يذكل متعة ال بيع يمبي احتياجاتيع بعيجا عغ السجتسع الػاقعي، وىحا ما يجعميع يتعسقػن في الخيال الحؼ بجأ 

حجود ليا في غياب مجتسعاتيع الفعمية. والشتيجة في ىحا التفاعل الخمدؼ، أن ىحا الشػع مغ السجتسعات ال تييسغ 
عميو سمصة مخكدية في تػاصل األفخاد وتفاعميع، فالفخد لجيو الحخية في تػجيو الحػار وقيادتو، مسا يعصيو القػة 

 خارج حجود مجتسعو الػاقعي.
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إن السجتسع االفتخاضي ال يقػم عمى الجبخ وااللتدام، بل يدسح ويتيح لمفخد حخية اختيار شبكة ألجل ذلظ ف
ستاحة في السجتسع الػاقعي. فغالبا ما تكػن عالقاتشا االجتساعية في الغيخ  التفاعالت السختمفة السسشػعة أو

مسجتسعات االفتخاضية فخصة التحخر مغ مجتسعاتشا الفعمية مفخوضة عميشا ال خيار لشا فييا. فاألنتخنت قج أتاح ل
مجتسع مفتػح األشكال والتعابيخ  قيػد الػاقع والتخمز مغ العالقات السفخوضة. لحلظ فالسجتسع االفتخاضي ىػ

في كل السجاالت والسياديغ، مغ أفخاد وجساعات مؤسدات وحخكات اجتساعية وغيخىا. فيحا السجتسع الخمدؼ قج 
 خػف مسارس في السجتسع الفعمي. أو أتاح فزاء واسعا دون ضػابط

وعسػما فإن استجابات األفخاد خاصة فئة الذباب مشيع أصبحت تعبخ عغ إحداسيع بالخاحة الشفدية 
واالستخخاء التام في مختمف السػاقف االترالية عبخ االنتخنت، كسا قج ساعجىع ذلظ عمى إضيار بعس الجػانب 

والصاقات واإلمكانيات عمى لعب أدوار مختمفة والتعبيخ المغػؼ الخفية مغ شخرياتيع وإبخاز بعس القجرات 
وكتابة الخسائل بأساليب جحابة ومسيدة تعبخ عغ شخريتيع الحكيكية السجفػنة في الػاقع بفعل الزغػشات التي 

 (iii)الػصػل إلى حالة الالتعيغ. أجبختيع عمى إخفاء ىػيتيع أو

يفدخ  مشيا، أكثخ تكبال وتسثال لألفكار الججيجة، وىحا ماوعميو، فقج أصبحت فئات السجتسع خاصة الذباب 
االنتذار الدخيع لمتفاعالت الفكخية واإليجيػلػجية القائسة عمى الخؤية العرخية السختكدة عمى آليات التقجم 
التكشػلػجي، لسػاجية السذكالت السجتسعية الخاىشة ومحاولة تغييخ الػاقع بسا يتػاءم واالحتياجات الستججدة 

 الالمتشالية.و 
 ثقافة المجال االفتراضي -ثانيا

وىي ثقافة ليا قيسيا وعاداتيا ولغتيا وسمػكيا الحؼ يسيدىا عغ الثقافة الػاقعية، وانصالقا مغ أن السجال 
إال عبارة عغ فزاء رمدؼ يفتح السجال أمام األفخاد لميخوب مغ قسع األنطسة االجتساعية  االفتخاضي ما ىػ

 يختكد عمى اىتسامات ودوافع وىػايات متذابية أساسيا السذاركة القائسة عمى تجانذ االىتسامات، التقميجية، فيػ
وىحا ما يشتج ثقافة مسيدة وخاصة بيحا السجال االفتخاضي، بحيث تتجدج ىحه الثقافة في قػة السعخفة السذتخكة في 

 ىحا السجتسع واإلحداس الستبادل لمجساعات السذتخكة.
الثقافية في السجتسع االفتخاضي أساسيا السعخفة والفعل والتفاعل، ألن السجال العام  إن ىحه السذاركة

االفتخاضي يقػم بالجرجة األولى عمى السعخفة التي يستمكيا األفخاد في الحياة االجتساعية واالقترادية والدياسية 
لسداىسة في مختمف الشذاشات مغ خالل الكيام بالفعل الحؼ يدسح با وأن ما يكسل السعخفة ىػ والثقافية والعائمية.

تبادل السعمػمات والسعارف بيغ السذتخكيغ في السجال العام  الجخػل إلى مػاقع التفاعالت. فالتفاعل ىػ
إلنتاج ما نصمق عميو بالثقافة السذتخكة في السجتسع الخمدؼ. وىحا ما يؤكج لشا فكخة جػىخية في  االفتخاضي،

ية، وىي أن الصبيعة غيخ السادية لمفزاءات الخمدية التبادلية االفتخاضية، ال مجال تحقيق الثقافة االفتخاض
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تشفيعشيا الربغة االجتساعية برػرة كمية، فقج تتصػر العالقات بيغ األفخاد والسؤسدات والجساعات التي يتع 
يعي، وبحلظ يتع إنذاؤىا في السجتسعات االفتخاضية، لتتحػل إلى عالقات صجاقة وتبادل معخفي في الػاقع الصب

 (iv)تأسيذ مؤسدات تجسع اىتساماتيع السذتخكة مثل متصمبات السجتسع السجني.
ولقج تػسع مجال الثقافة االفتخاضية إلى السفيػم االجتساعي السػجػد في التخاث الدػسيػلػجي والستسثل في 

ات االنتخنت. فأساس ىحا رأس السال االجتساعي االفتخاضي، وىػمغ السفاليع الججيجة التي أفخزتيا استخجام
اجتساعي، حيث كان يختكد عمى السخدود اإليجابي والفائجة الكبيخة التي تعػد عمى األفخاد  السفيػم كسا سبق ىػ

 (v)وعمى السجتسع بفعل انخخاشيع في الجساعات والسشطسات االجتساعية ومذاركتيع في نذاشاتيا.
إال نتاجا لمثقافات االفتخاضية التفاعمية والخمدية، فمع  ىػ إن مفيػم رأس السال االجتساعي االفتخاضي ما

يعج مقترخا عمى مذاركات األفخاد في السجتسعات الػاقعية، بل تعجاىا إلى السجال االفتخاضي في إشار تػحيج 
 الثقافات االفتخاضية وتحػيل قجرة األفخاد عمى التفاعل والعسل معا داخل شبكات العالقات السذتخكة.

مغ أوائل عمساء االجتساع الحيغ ساىسػا في تأسيذ نطخؼ سػسيػلػجي حػل رأس السال  بهرديهبيار ويعج 
االجتساعي، حيث كذف عغ أىسية شبكة العالقات االجتساعية في انتفاع كل األفخاد مغ السػارد السادية 

 لخمدؼ واالجتساعي.أبحاثو في ىحا السجال في وصف رأس السال الثقافي وا بهرديهوالخمدية.  وعسػما فقج وجو 
بالشدبة لخأس السال الثقافي يتجدج فيسا يسشحو التعميع والتجريب مغ ميارات ومعخفة وامتيازات وتػقعات 

الفذل السجرسي يخجع إلى مقجار كسية رأس السال الثقافي  وقج تػصل إلى أن الشجاح أو ومكانة اجتساعية.
كالسعخفة والسيارات، الكتب والذيادات العمسية وغيخىا مغ السػروث مغ الػسط العائمي مغ خالل صػر متعجدة، 

 القجرات والخرائز الستسيدة.
أما رأس السال الخمدؼ فيتجدج فيسا يسمكو الفخد بفزل السػارد الستاحة، مغ سسات محجدة كالذخف 

ة في الجساعة بحلظ يعج مرجرا لمدمصة، ألنو يسشح صاحبو مكانة اجتساعي والدسعة الصيبة والديخة الحدشة، وىػ
 (vi)التي يشتسي إلييا.

االفتخاضية التي يتع الحرػل عمييا مغ  مجسػع السػارد الػاقعية أو وبالشدبة لخأس السال االجتساعي، فيػ
فاالنتساء إلى جساعة معيشة يسشح  خالل امتالك شبكة مغ العالقات الجائسة القائسة عمى الفيع والػعي الستبادل.

 (vii)واألمان الجساعي.أفخادىا سشجا مغ الثقة 
يدتخجم مكانتو  ىيئات أو يشزع إلى جساعات أو فالفخد بيحا السعشى عشجما يشذئ شبكات اجتساعية أو

 يكّػن لشفدو رصيجا اجتساعيا وثقافيا يديج مغ مرالحو وتحقيق مكاسبو. وسمصتو ومسارسات اجتساعية، إنسا ىػ
 كاستمزبخرائز ثقافية ججيجة ، يصمق عمييا  مسا سبق نخمز إلى أن السجتسع الذبكي الججيج يستاز

"الثقافة االفتخاضية الػاقعية". بسعشى أن وسائل االترال عسمت عمى خمق نػع ججيج مغ الحياة في ىحا الشػع مغ 
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السجتسعات، فالحياة ليدت واقعية تساما وليدت خيالية تساما، بل ىي مديج مغ اإلثشيغ معا. ليحا فان السجتسع 
 )viii(تسع مفتػح ومخن وديشاميكي.مج الذبكي ىػ

وبالخغع مغ تسيده بجرجة عالية مغ الالمخكدية والسخونة واالختيارية، وكػنو أيزا بيئة مفتػحة لمتسخد إال أنو 
أصبح مجاال واسعا لسختمف التفاعالت السعخفية والسعمػماتية واالجتساعية والدمػكية، فزال عغ امتالك القجرة 

 العرخ واتداع سبل وشخق االستيعاب والتػاصل.عمى التعامل مع مدتججات 
 الههية االفتراضية والعالقات االجتماعية-ثالثا

، ىي مانهيل كاستمزإن القزية السيسة التي شغمت األبحاث العمسية، خاصة لجػ الدػسيػلػجي اإلسباني 
االجتساعية، لكػنيا تسثل  الحات والذبكة، حيث تديع اليػية بفاعمية جػىخية في بشاء الجساعات قزية اليػية أو

 محخك ديشاميكي في تذكيل السجتسع.
فالصخيقة التي تعخف بيا الجساعات عغ نفديا ىي التي تتجدج في مؤسدات السجتسع مغ خالل عسمية 

لحلظ تذكل مدألة بشاء اليػيات الستسيدة دورا محػريا في التشسية السجتسعية ، بفزل التسيد  تسيد اليػيات.
ثالث أنساط مغ  كاستمزتتبشاه مختمف اليػيات الستسيدة بدسات ثقافية مغ نػع خاص. ويحجد الثقافي الحؼ 

 اليػية3 ىػية إضفاء الذخعية، اليػية السقاومة، وىػية السذخوع.
ومغ سسات ىػية الذخعية ىي الديصخة والييسشة، ألنيا تسثل السؤسدات السديصخة في السجتسع عمى 

لحلظ فان ىػية السقاومة تؤدؼ إلى تذكيل  ة السقاومة بحكع مشصق الديصخة والييسشة.الفاعميغ الحيغ يشتجػن اليػي
مجتسعات محمية كسشفح أوحل لمتعامل مع الطخوف القيخية، لتبخز حيشئح اليػيات التي تشتجيا الحخكات اليادفة 

 ىػية السذخوع. كاستمزإلى التغييخ، مغ أجل تأسيذ وتػفيخ شخوط االستسخار والبقاء، وىحا يصمق عميو 
بيغ الخيالي الخمدؼ والػاقعي  كاستمد أكثخ في تحجيج اليػيات وإبخاز حالة الفرام البشيػؼ ما وقج تعسق

الفعمي، حيث يفتقج األفخاد خالل عسمية الترادم بيغ ىحيغ العالسيغ إحداسيع بحواتيع، األمخ الحؼ يجفعيع إلى 
جيجة. وىحا ما يؤكج حكيقة وجػدنا أمام شكل ججيج مغ أشكال استعادة ىػياتيع واستخجاعيا في أشكال ونساذج ج

 السجتسعات التي تختمط فييا األحجاث الػاقعية مع االفتخاضية. 
لقج أحجث ىحا السجتسع اختالالت في السػازيغ االجتساعية عمى السدتػػ السحمي والػششي والجولي، مسا 

 )ix(ىحا العرخ.سسح بإنتاج مكثف لمسعارف والسعمػمات التي تغيخ سسة 
 األنترنت والتغيير في منعهمة القيم االجتماعية-1

واسعة الكتذاف العالع االجتساعي، لكشو في الػقت نفدو يذكل  لقج فتح األنتخنت ألفخاد السجتسع آفاقا
تيجيجا لتفػيس العالقات والكيع االجتساعية وتجميخ الجساعات البذخية، لحلظ تشػعت آراء عمساء االجتساع حػل 
تأثيخ االنتخنت عمى الحياة االجتساعية لكػنيا أصبحت تصخح عالقات إلكتخونية، وتخكت آثارا كبيخة عمى مختمف 
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الستباعجة مكانيا،  التفاعالت االجتساعية، بسعشى أن األنتخنت أثخ عمى العالقات االجتساعية غيخ السكانية أو
 العدلة في نديج الحياة االجتساعية.وفي السقابل فقج زاد االنتخنت مغ حجة التفكظ والتجدئة و 

فاألنتخنت مغ خالل السجتسعات االفتخاضية قج اقتحع الػاقع الفعمي لحياة الجساعات، حيث قّمل وأضعف 
 فخص التفاعل والتػاصل داخل األسخة الػاحجة.

ذبكات وفي تحميمشا لتأثيخات األنتخنت والسجتسعات االفتخاضية وكل مالو مغ عالقة باإللكتخونيات وال
السعمػماتية، كل ىحا وبذكل عام أصبح مرجرا أساسيا لمسعمػمات والسرادر السعخفية إلى جانب تشػع 
االستخجامات في تذكيل اتجاىات وقيع األفخاد. مسا سسح بإمكانية فخض ثقافات مجتسعات عمى أفخاد السجتسعات 

 )x(االخخػ.
السجتسعات التقميجية  مشيا، قج أفقجت العالع أو إن وجػد شبكة األنتخنت بكل مؤشخاتيا خاصة االفتخاضية

وضائفيا وأىسيتيا في تشذئة الفخد اجتساعيا، نفديا وثقافيا، ولقج أضعفت كل السخجعيات التي تديع في عسمية 
التشذئة االجتساعية لتأثيخىا الكبيخ عمى العالقات االجتساعية السدتشجة إلى مخجعيات الكيع والتقاليج والعادات، 

السقابل أسيع األنتخنت في استثسار األفخاد ألوقات فخاغيع وتصػيخ مػاىبيع وصقل شخرياتيع والتعخف عمى وفي 
بحيث تدشى ليع األمخ السذاركة في الكثيخ مغ  آخخيغ مغ جشديات وثقافات وخمفيات سياسية واجتساعية، أفخاد

مغ الشذاشات التفاعمية االخخػ في إشار الشذاشات الفكخية االجتساعية، الدياسية، األعسال الخيخية وغيخىا 
عرخ السعمػمات. وىحا ما نعشي بو التغييخ في مشطػمة الكيع االجتساعية التي تختبط بأنساط العالقات 

 االجتساعية وأنساط الحياة والعادات والتقاليج.
تػاجج في مكان ال فاألنتخنت قج أوجج نػعا ججيجا مغ التفاعل االجتساعي ال يقتزي بالزخورة التدامغ أو

واحج، ولع يعج وجيا لػجو شخشا أساسيا مغ شخوط العسمية االجتساعية، فقج اوجج االنتخنت بتقشيتو الستصػرة شكال 
ججيجا مغ أشكال التفاعل االجتساعي الحؼ يترف بالخرائز نفديا التي يترف بيا التفاعل االجتساعي 

 (xi)الحكيقي.
انجثار الحياة والتػاصل االجتساعي الحكيقي، ألن انتقالشا عرخ الخػف مغ  إن عرخنا الحالي ىػ

بحاجة ماسة  وعسػما، فاإلندان بصبيعتو ىػ لسجتسعات افتخاضية أدػ باإلندان لتحكع تكشػلػجي النيائي.
لالترال والحػار والتفاعل االجتساعي، لكػنو يعير في مصمب اجتساعي لمحػار واالترال الجسعي، وليتع 

ي واالقترادؼ واالجتساعي. وبػجػد ىحه الذبكة العالسية أصبحشا وراء ضخورة إشباع الحاجات التبادل الثقاف
والستصمبات االجتساعية الججيجة. وفي ىحا الدياق، يتفق عمساء االجتساع وغيخىع مغ السيتسيغ والسختريغ في 

في السقابل ىشاك رؤية  فزاء اإللكتخونيات، بأن سيػلة االترال أدت إلى تذكيل مجتسعات إلكتخونية، لكغ
 بجيمة تؤيج أىسية قيع السجتسع التقميجؼ القائسة عمى اإلحداس باليػية السذتخكة.
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 العهلمة والالتجانس القيمي-2
تعج العػلسة بسثابة الشافحة الثقافية في ضل الستغيخات العالسية الحالية والتي تدتشج إلى مختمف البشيات 

أن تكػن إال مخخجا تشفح مغ خاللو الييسشة االقترادية  تعجو كسا أصبحت الالثقافية واالجتساعية والكيسية. 
األمخيكية برفة خاصة والغخبية برفة عامة، وفي السقابل تعتقج عامة أفخاد مجتسع العالع العخبي بأن اليجف 

ة العدكخية ووسائل تجميخ اليػية الثقافية والكيسية لمسجتسعات العخبية، وما االقتراد والقػ  األول مغ العػلسة ىػ
اإلعالم إال أدوات لحاك اليجف، أؼ أن الرخاع حزارؼ وثقافي، وألجل ذلظ اتجيت مختمف السػاقف مغ 

 العػلسة في االتجاه الثقافي. سػاء كان ذلظ باالنغالق عمى الحات والجعػة إلى قصع العالقات مع الغخب أو
ع االجتساعية وخصػرة الالتجانذ الكيسي الحؼ يدػد بالسػاجية والترجؼ. وىحا ما يػضح لشا مجػ أىسية الكي

 (xii)مجتسعاتشا العخبية، فيػال ييجد السذاريع الفكخية والتشسػية فحدب، بل ييجد حتى الدمع االجتساعي.
وعسػما قج تكػن العػلسة مغ أكثخ الطػاىخ بخوزا في نياية القخن العذخيغ وبجاية القخن الػاحج والعذخيغ، 

لكثيخ مغ السجتسعات الزعيفة اقتراديا، سياسيا، عدكخيا وتقشيا أن تحافع عمى خرػصياتيا فمع يعج بإمكان ا
الثقافية وىػيتيا االجتساعية والسشطػمة الكيسية التي تؤشخ سمػك أفخادىا وجساعاتيا. وىحا بدبب تأثيخات مخمفات 

فإن جػىخىا يبقى دائسا اقتراديا  قيسية العػلسة عمى كل األبشية السؤسداتية. فالعػلسة ميسا كانت ثقافية أو
 وماديا في الغخب، وانعكاساتيا ذات شابع إيجيػلػجي قيسي وفكخؼ.

الالتجانذ الكيسي أشج انتذارا داخل معطع السجتسعات العخبية، األمخ الحؼ جعل الخصاب  لقج أصبح
في تحجيج وجيات الشطخ اليادفة كيفية مػاجية العػلسة الثقافية، يتدع بالتشاقس واالختالف والتباعج  السػجو نحػ

إلى تأسيذ .استخاتجية فاعمة في السياديغ الثقافية، فالكيع ىي إحجػ السكػنات األساسية لمثقافة، حيث عخفيا 
ذلظ الكل السخكب الحؼ  "بأّنياEdward Brent Taylorادوارد برنت تايمهرالباحث االنثخوبػلػجي البخيصاني 

يذتسل عمى السعخفة والعقائج والفغ، األخالق، القانػن، العادات، وغيخىا مغ القجرات والعادات التي يكتدبيا 
 (xiii)اإلندان بػصفو عزػا في السجتسع".

فالثقافة ال تعشي مجخد التسدظ باألصػل فقط، بل تعشي الثبات والجيسػمة في نفذ الػقت، بحيث تذسل 
تكػن ثقافة السجتسع وليجة بيئة ذلظ السجتسع لػحجه، لكشيا وليجة تمظ البيئة واحتكاكيا  واالبتكار، وبحلظ ال التججيج

بثقافات البيئات األخخػ. فيي مرجر أساسي لمكيسة، ألنيا تعصيشا قيسا شاممة وعامة عغ السجتسع تبعا 
 لذسػليتيا وعسػميتيا.

الكيع في ىحا الدياق بجور السشطع لمسجتسع مغ خالل تأدية بعس الػضائف كالتػجيو وإشباع  وتقػم
الحاجات السادية والخوحية واالختيار بيغ البجائل دون إغفال وضيفة التػاصل والتفاعل االجتساعي، والتي تزسغ 

السجتسع نطخا لشدبيتيا، بدبب ليا الخسػخ واالستسخار مع دوام وجػد السجتسع. فالكيع تتغيخ حدب تغيخ ضخوف 
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تفاعل الفخد مع البيئة السحيصة بو، ولكػنيا أيزا تختبط بالحاجات األساسية لمفخد والتصػر الحاصل في السحيط 
االجتساعي بشاء عمى سمع قيع خارج  االجتساعي. وبحلظ تتذكل معاييخ اجتساعية يقاس بيا الدمػك الفخدؼ أو

 (xiv)عغ التقجيخات الذخرية لألفخاد.
وعمى ىحا األساس، فقج أفخزت العػلسة العجيج مغ العػالع الستغيخة التي ألدمت إعادة بشاء تجرجي لترػراتشا 

 الػاقعية، لكػنيا مدت ندق اليػية مغ خالل بخوز اليػيات االفتخاضية.
 العهلمة واالختراق الثقافي في المجتمع االفتراضي-3

اإلستجمار الحؼ أوججتو الجول الغخبية لمديصخة والييسشة  ر أونسط مغ االستعسا إن االختخاق الثقافي ىػ
عمى الجول الزعيفة. فكان أكثخ نجاعة وأقل تكمفة وأكثخ مػاردا وأشج تأثيخا، وبيحا فيي تدعى وبرفة مدتسخة 
عمى التدمل إلى مشصقة الالشعػر الثقافي مغ أجل تعديد وجػدىا وتجديج ما تخغبو مغ قيع في الدمػكات 

ومغ أبخز الػسائل التي تعتسجىا  دات وإعادة بشاء وتذكيل وعي ججيج يتػافق مع الكيع الثقافية السخغػبة.والعا
الثقافي، ىي وسائل اإلعالم الدسعية البرخية القادرة عمى التأثيخ بذكل فعال وسخيع،  العػلسة في اليجػم والغدو

ولقج أثبتت الكثيخ مغ البحػث والجراسات أن  خاصة في تعجيل الدمػكات وغخس الكيع والثقافات السختمفة.
تخسخ وتثبت بديػلة ويتع استخجاعيا لسجة شػيمة مقارنة بتمظ  السعمػمات التي نتمقاىا بحاستي الدسع والبرخ

التي نتمقاىا بحاسة واحجة. باإلضافة إلى السؤثخات السختمفة التي تتيحيا تقشيات وتكشػلػجيات االترال الحجيثة، 
 مى تعجيل وتغييخ وتحػيل الرػر والتدجيالت الدسعية والبرخية.التي عسمت ع

لقج لعب األنتخنت دورا جػىخيا في نذخ قيع العػلسة بججارة وتحقيق غاياتيا خاصة في السجال الثقافي. 
 xvفالسجال الكػني والعالسي لالنتخنت سسح بشقل قيع العػلسة وتجديج أىجافيا.

 Une Civilisationاق ، بأنشا نعير في حزارة اترال في ىحا الدي mignot et baylonويقػل
de communicationالعرخ الحالي يتسيد باالتراالت الستعجدة األشكال والػسائل والتقشيات  ، أؼ أن

 )xvi(.الحجيثة،وبالتالي فإن الػسائط متػفخة لشقل كل أشكال السزاميغ والسحتػيات والسعمػمات الثقافية
 ىجاف اإلعالم الغخبي برفة عامة والعػلسة برفة خاصة فيسا يخز الغدووىحا ما ساعج عمى تحقيق أ 

مسا جعل الكيع السحمية عخضة لمتيجيج بدبب التجفق غيخ الستكافئ لمسػاد الثقافية  الفكخؼ واالختخاق الثقافي.
 واإلعالمية.

حج كل شيء عبخ وتػ   individualité" تقػم وسائل اإلعالم بإلغاء الفخدانية لهيس بهرشييقػل الكاتب 
ونفذ الكيع واألنساط الثقافية، وىػما ييجد بذكل  xviiقياميا بجعل األفخاد يدتقبمػن نفذ السزسػن والسعخفة 

 مباشخ الكيع القافية السحمية.
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نخمز إلى أن شبكة األنتخنت ىي مجسػعة شبكات دولية وإقميسية تدداد يػما بعج يػم، ويدداد معيا عجد 
إمكانية االترال وقمة تكمفتو، مسا أدػ إلى تجاوز الحجود الجغخافية والثقافية والػصػل مدتخجمييا نتيجة تػفخ 

 الكػنية. وأن حرخ الكثيخ مغ الجول والسجتسعات عمى إنذاء شخق السعمػمات الدخيعة، ما ىػ إلى العالسية أو
جة التي تؤدييا ىحه الذبكات عمى إال تعبيخا عغ إدراكيا ألىسية االترال الثقافي العالسي، وتجاعيا لمػضائف العجي

 (xviii)السدتػػ العالسي كالتجارة االلكتخونية العالسية.
مسا سبق يسكششا القػل أن مغ ال يعخف نفدو سيكػن مغ الرعب عميو التػاصل بفاعمية ونجاح مع 

كانت اآلخخيغ، ألن معخفة الفخد لحاتو ىي الخصػة األولى لمشجاح في مختمف التفاعالت االجتساعية سػاء 
اإلندان أعخف نفدظ"، ليذيخ ويؤكج عمى  " أيياسقراطحكيكية. وىحا ما صخح بو الفيمدػف اليػناني  افتخاضية أو

 أىسية معخفة الفخد لحاتو وضخورة وعيو بيا وإدراكو ليا. 
ذاتو، أصبحت ضخورة نفدية  إن إدراك الذخز ليػيتو الحكيكية بأن يعخف كل شيء عغ نفدو او

 مبيا استسخارية الحياة االجتساعية بكل أبعادىا، وفي مقجمتيا التػاصل االجتساعي مع اآلخخيغ.واجتساعية  تتص
وعيو بسذاعخه وعػاشفو وأفكاره، بسعشى أن تكػن لو السقجرة عمى فيع ىحه السذاعخ  فسعخفة الفخد بحاتو ىػ

يتػجب عميو أن ييتجؼ بيا في والعػاشف واألفكار في إشار إدراكو لمكيع والسبادغ واألىجاف األساسية التي 
الحياة بذكل عام وفي تػاصمو مع اآلخخيغ بذكل خاص، لكي يتدشى لو تحجيج مرادر القػة ونقاط الزعف في 

 شخريتو.
ونتيجة ليحا الفيع  واإلدراك لميػية الذخرية، يدتصيع الفخد اختيار الػجية الرحيحة أثشاء تفاعمو 

ويعسل عمى تصػيخ شخريتو  شا في التحكع بعػاشفو بصخيقة مالئسةويربح بحلظ متسك وتػاصمو مع اآلخخيغ،
ونسػىا واالرتقاء بيا في تحديغ أدائو وصقل مياراتو في مختمف السجاالت، وىحا ما يداعجه في تجشب 

 (xix)السذكالت الذخرية واالجتساعية.
في نجاح التػاصل بيغ  وعميو فإن عسمية معخفة الحات والػعي بيا مغ أىع العسميات السعخفية واإلدراكية

وقج أصبحت مصمبا وشخشا أساسيا يشبغي الكيام بو لمتسكغ مغ إقامة عالقات قػية ومتيشة بيششا وبيغ  األفخاد
 اآلخخيغ.

وتعتبخ فكخة الثقافة أحج األوجو الخئيدية لطاىخة العػلسة بسعشاىا الكمي السكػن مغ مجال ثقافي عالسي 
يسو العالسية الداعية إلى ليسشة الكيع الثقافية القػمية، ومحاولة تشسيط سمػكيات مقجم كشسػذج ثقافي لو معاييخه وق

األفخاد وإخزاعيا لسخكدية نطام الكيع واألنساط الدمػكية الغخبية، لكغ السذكل في ىحه العػلسة الثقافية القػمية 
ضسغ قيع وأنساط سمػكية في  تأثيخىا عمى اليػية االجتساعية والثقافية والخرػصيات الفخدية واالجتساعية ىػ

حزارة استيالكية، وبحلظ أصبحت ىػيتشا الثقافية تػاجو ىػية ثقافية مؤسدة عمى قيع ججيجة ىجفيا القزاء 
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التجريجي عمى الكيع األصمية السحمية، وتيسير كل ثقافة ذات شابع إنداني وأخالقي لمػصػل إلى اختخاق 
 مكػنات الثقافة األساسية.
معقجة ومتذابكة األبعاد تحػؼ الكثيخ مغ الستغيخات األساسية والثقافية واالجتساعية فالعػلسة ضاىخة 

واالقترادية، لحلظ فيي أفخزت السؤيج والسعارض كعسمية تاريخية تتغمغل جحورىا في االختخاق الثقافي، وىحا 
خ يخػ أن العػلسة ىي اتجاه رافس لمعػلسة، لكشو يغفل عسقيا التاريخي الحؼ يرعب االنفرال عشو. واتجاه آخ

واتجاه آخخ مقتشع بتفاعالت  عسمية استسخارية لشطام الييسشة الخأسسالي القجيع الحؼ يدتيجف شعػب العالع الثالث.
وآليات ومطاىخ العػلسة متجاىال لدمبياتيا العسمية، إلدراكو بأنيا عسمية تصػرية لرالح اإلندانية. فالعػلسة 

محػر مػضػعشا لمسجتسع  ابط بيغ السجتسعات والسؤسدات واألفخاد، وىحا ىػضاىخة تعكذ التصػر الدخيع لمتخ 
االفتخاضي الحؼ جعل السدافات الجغخافية أقرخ والذعػر اإلنداني أقخب. بسعشى التحػل مغ الدياق السحمي 

ة عسمية ونرل إلى اتجاه ثالث نقجؼ يدعى لتحقيق الفيع بيغ اعتبار العػلس الزّيق إلى الدياق الجولي الذامل.
لحلظ مغ الزخورؼ االجتياد في إيجاد  لكغ دون التدميع بحتسية الكيع التي تقػم عمييا، تاريخية تختبط باإلندان،

 (xx)آليات تديج مغ إيجابياتيا وتحج مغ سمبياتيا ومخاشخىا.
واإلنجازات فالعػلسة ما ىي إال ضاىخة حتسية تدتػجب التعامل معيا لالستفادة مغ الثػرة السعمػماتية 

 التكشػلػجية، لكغ دون السداس وإضفاء صبغة الحتسية عمى قيسشا وخرػصياتشا.
وفي ىحا الدياق ولتعديد قيسشا االجتساعية عمى قيسشا االجتساعية والثقافية، يتػجب عميشا أن نداىع 

 لسعمػماتي.بفاعمية في إحياء ثقافاتشا القػمية بفعل التقشيات الحجيثة خاصة مشيا في مجال التجفق ا
تختمف عغ  لحلظ فقج أثار انتذارىا وتغمغميا الكثيخ مغ السخاوف حػل فخض ىػيات وثقافات تتشاقس أو

اتجاه ثقافي سيل ومزسػن لالستيالك، واتجاه يدعى إلى نذخ  الثقافة القػمية. فثقافة العػلسة تتجو في اتجاىيغ،
 قيع ثقافية مشفرمة عغ الشطام االجتساعي الدائج.

، فقج عسل السجتسع االفتخاضي عمى إعادة تذكيل الحجود بيغ العام والخاص في شكل نساذج ججيجة وعميو
 مغ التفاعالت االجتساعية.

 أهم مخرجات ثقافة المجتمع االفتراضي-رابعا
بأنيا عمى الػصػل  Arafch مغ مشتجات ثقافة السجال االفتخاضي ىي الجامعة االفتخاضية والتي يعّخفيا

حيثسا كان، وتػفخ خجمات التعميع لو برػرة متكاممة وبذيء مغ الػسائل التكشػلػجية السسكشة بفعالية  إلى الصالب
فالجامعة االفتخاضية تدعى إلى تحقيق ديسقخاشية ، jladieux et swailجالديهوسهيلومرجاقية. وحدب 

 (xxi)لجامعي التقميجؼ.السداواة في الفخص التعميسية، والتي يتعحر تحكيقيا في ضل محجودية التعميع ا
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والسعارف  وتعتسج الجامعة االفتخاضية عمى التكشػلػجيا في انتقال السعمػمات وتقجيع مختمف السكتدبات
العمسية لمصالب وربصو مع زمالءه، باستخجام البخيج االلكتخوني والذبكة العشكبػتية واالترال الرشاعي التفاعمي 

الكثافة العالسية ومغ خالل القشػات الفزائية. وتتزسغ برفة عامة ذات  الثشائي وباستخجام بخامج الفيجيػ
الفئات السختبصة بالتعميع االفتخاضي والحؼ يذسل أعزاء ىيئة التجريذ)األساتحة(، الخبخاء  األشخاف أو

لة في التأكج مغ تػافخ السػاد التكشػلػجية وسيػ  واألخرائييغ في ىحا التعميع، اإلداريػن الحيغ تشحرخ وضيفتيع
إتاحتيا وفق أسذ نطام اإلدارة االلكتخونية، والتي تتع مغ خاللو تدجيل كافة البيانات السصمػبة لمصمبة، مع 

 (xxii)تدويج الجيات السعشية بالتقاريخ الجورية عغ مجػ تحريل الصمبة وتحجيج نقاط ضعف تحريميع.

معة األكاديسية التقميجية شكال عميو، تترف الجامعة االفتخاضية بسػاصفات خاصة ومختمفة عغ الجا وبشاء
التػاجج  تجسع شمبة في قاعات االمتحان أو تمقيغ مباشخ أو ومزسػنا، فيي ال تحتاج إلى صفػف دراسية أو

الذخري لمتدجيل وغيخىا مغ اإلجخاءات الذكمية. وإنسا تتجدج في شكل صفػف افتخاضية يتع التػاصل فيسا 
بكة العشكبػتية. فسغ خالل التعميع االفتخاضي يتع الحرػل عمى السشاىج بيشيا وبيغ األساتحة عغ شخيق مػاقع الذ

االلكتخونية عػضا عغ السشاىج الجراسية في الجامعة التقميجية والتي تتجدج في السشذػرات السصبػعة وحزػر 
السحاضخات. وبالشطخ إلى الجامعة التقميجية فيي تدعى باستسخار إلى حل مذكل السدافات بيغ الصالب 

الجامعة. والحؼ يعج مغ بيغ القزايا الخئيدية لشجاح عسميتي التعميع والتعمع، وىحا ما ال تحتاج إليو الجامعة و 
االفتخاضية، خاصة فيسا يتعمق بالجورة الدمشية السخررة لستابعة عسمية التعميع في أوقات محجدة. وىػما ال 

 يذتخط في الجامعة االفتخاضية.

جامعة االفتخاضية استعسال التقشيات الحجيثة السدتخجمة في السعمػماتية، وعمى ىحا األساس، تتصمب ال
 مع ىحه التقشيات االترالية. لحلظ فيي ممدمة بتػفيخ التكػيغ الجيج االستعسال والتفاعل

عشو في التقميجية، بػجػد خجمات  واألمخ السسيد في الجامعة االفتخاضية، أن دور األستاذ فييا  يختمف
إضافية تجعع عسل األستاذ التقميجؼ. فزال عغ وجػد السخابخ االفتخاضية التي يعتسج عمييا الصمبة إلجخاء 
التجارب التصبيكية السكسمة لسا اكتدبػه مغ معمػمات نطخية عغ بعج. دون إغفال الصابع اإليجابي السسيد 

 (xxiii)أنيا مػجػدة في مشاشق البمجان الفقيخة والشامية. معات التقميجية،والستسع لمجا لمجامعات االفتخاضية

وعسػما فإن التعميع الجامعي االفتخاضي يسثل مشطػمة متكاممة العشاصخ، متبادلة التأثيخ والتأثخ، تؤلف 
امت فيسا بيشيا وحجة تكاممية في عخض مكػنات التفاعل بذكل ايجابي إلنجاز وضيفة الجامعة االفتخاضية، ماد

عشاصخىا ومقػماتيا تتفاعل فيسا بيشيا لتحقيق أىجافيا ضسغ السجال االفتخاضي. حيث تتسثل ىحه العشاصخ في 
الصالب، األستاذ، السحتػػ التعميسي، الرف االفتخاضي، الػسائط التعميسية، السشيج الجراسي والسكتبة 

 االفتخاضية.
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ز جامعة ججيجة ال تعتخف بالحجود الجغخافية، جامعة وأخيخا فإن السجال االفتخاضي وتعجد ثقافاتو قج افخ 
مخاكد األبحاث  مشفتحة عمى السجتسع ومترمة بو عفػيا وبسؤسدات الثقافة واإلعالم، وليا امتجاد أفقي نحػ

وخصػط اإلنتاج، دون السداس بالسعاييخ والكيع االجتساعية في إشار ما تيجف إليو التجارب اإلندانية والتخبػية 
 ل العالع.في كل دو 

ندسيو بإعجاد معمع األلفية الثالثة، إعجاد معمع  أيزا ما إن الثقافة االفتخاضية بصابعيا اإليجابي أفخزت
أبعاد معخفية وتػاصمية  معمع استخاتيجي ذو عرخ السعخفة خارج عغ إشار الشطع والقػاعج الجامجة، فيػ
مل لمسذاكل والػسيط االستخاتيجي بيغ الجامعة استخاتجية، يقػم بػضيفة رجل األعسال ومجيخ السذخوع والسح

واإليجابي  لمعسمية  فزال عغ كػنو محفدا لألجيال الالحقة التي ستديع بجورىا في التفعيل الشذط والسجتسع.
وتشيس بسدؤولية تسكيغ أبشاء  (xxiv)التعميسية، التي ال تتصػر إال في ضػء مشاىج ججيجة تتدع بالسعخفة الكمية

إشار  مجتسعاتيا مغ التعامل بكفاءة وذكاء في البحث عغ السعمػمة وتشطيسيا وتػضيفيا. فيحا الصخح يسثل
العالقة التكاممية بيغ التعميع والتكشػلػجيا. فالصالب عشجما يتعمع وفق أساليب تكشػلػجية حجيثة، يدتصيع مغ 

 xxvلمحاجات السجتسعية في إشار تحجيات اقتراديات السعخفة.خالليا إبجاع التقشيات السشاسبة 

وفي ىحا الدياق، أصبحت المغة السدتخجمة في الحػار االفتخاضي بسثابة الػسيط التفاعمي بيغ المغة 
الدعي إلى تحقيق الفيع فقط دون احتخام  السكتػبة والسشصػقة، لكػنيا تتدع بالحزػر والجيشامية، واليجف مشيا ىػ

المغػية. حيث تديع السخترخات المفطية بجور أساسي وفاعل في تدخيع التفاعل بشاء عمى قػاعج لغػية لمقػاعج 
 يكتب. متزسشة في قػاميذ افتخاضية، لكشيا مبشية عمى فيع ما يقال أو

وعمى ىحا األساس أصبح يتسثل السجتسع االفتخاضي في إبجاع ىشجسة تكشػلػجيات االفتخاضي مػازاة مع 
 اقعي.عالسشا الػ 

 خاتمة
إن شبكات التػاصل االجتساعي ىي شبكات عالسية فخضت نفديا وبقػة داخل السجتسعات العخبية بصخيقة 
سيمة االستخجام وبجون تعقيجات، حيث يستاز السجتسع الذبكي الججيج بخرائز ثقافية ججيجة وأنساط حياة 

 بيغ التكشػلػجيا والعالقات االجتساعية. ججيجة تجدجت في شكل ثقافة افتخاضية واقعية، أفخزت تفاعل ججلي
 تساما لسشصق السجتسع التقميجؼ. خفالسشصق الدائج في السجتسع االفتخاضي مغاي

وبيحا فقج نقمشا االنتخنت مغ مجتسعاتشا الحكيكية إلى مجتسعات افتخاضية ذات ثقافة ججيجة مفتػحة وبحخية 
آليات التػاصل لبشاء السذاركات الفاعمة غيخ مشفرمة عغ  في استثسار ىحا الفزاء االفتخاضي. وأصبحت

السذاركة الػاقعية، ألنيا تتعمق بالقزايا السجتسعية الكامشة في الترجؼ لمسذكالت االجتساعية. بسعشى أن 
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الفخوقات السػجػدة بيغ ىحيغ الفزائيغ)الػاقعي واالفتخاضي(، ال تذكل قصيعة معخفية بيشيسا. فيشاك قجر كبيخ 
 لعالقات التفاعمية السدتسخة بيغ الػاقعي واالفتخاضي.مغ ا

لحلظ فإن االختالط الثقافي يسكغ اعتباره لرالح ثقافتشا القػمية وليذ ضجىا، لكػن الثقافات الغخبية تتسيد 
حاليا بالعقالنية في العمع والتكشػلػجيا، ويتػجب عميشا فقط إال االستغالل الجيج واألمثل لمعشاصخ الثقافية 

ارجية، بحيث ال تحجث اضصخابات خصيخة في الثقافة التقميجية. بسعشى تػضيفيا لخجمة ىػيتشا االجتساعية الخ
وىحا ما ندسيو بالسقاومة الثقافية لمكيع الغخبية، بسعشى  والثقافية والسحافطة عمى عاداتشا وتقاليجنا وقيسشا األصمية.

 مدايخة العرخ واالحتفاظ باليػية واألصالة.
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 حماولة للفهم والتفسري "اإلثنية وقلق اهلوية الجقافية الصراعات"
 جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل، فاس/ املغرب، سفيان شعو

 ملخص:
 يتشاول ىحا السقال دراسة تحميمية لسػضػع "الرخاعات اإلثشية وقمق اليػية الثقافية" مغ مقاربة سػسيػ

لمطاىخة اإلثشية وعبلقتيا باليػية الثقافية، عمى اعتبار أنيا ضاىخة  أنثخبػلػجية، تدعى أساس إلى الفيع والتفديخ
جعمت  باتت تصبع السذيج العخبي والعالسي كطاىخة اجتساعية وسياسية، فالتخكيبة اإلثشية لمجول والسجتسعات،
الجائخ  حجود التساس واإللتقاء بيغ مختمف الجساعات اإلثشية تؤدي إلى الخبلف والتذتت واإلضصخاب، فالرخاع

اليػم، وفي كثيخ مغ السجاالت والسجتسعات والجول في أقصار العالع، ىػ صخاع حػل اليػية والثقافة واإلثشية 
 ابتجاء، ثع يتصػر ويشسػ ليربح صخاع مغ أجل الثخوة والكيع والدمصة السادية والخمدية.

كيف تتحػل اليػية الثقافية إلى وتحاول ىحه السقالة الستػاضعة اإلجابة عغ اإلشكالية التالية وىيA لع و 
أداة إلنتاج الرخاعات اإلثشية؟ عمى اعتبار أن ىحا السػضػع مغ السػاضيع اليامة في ميجان الجراسات العمسية 
بالشطخ إلى ما أصبح يثيخه مغ إشكاالت عمى اليػية الثقافية واالستقخار االجتساعي، ومغ السعمػم أن مكػنات 

ليػية، فاليػية تتحجد في مجسػعة مغ السقػمات األساسية الستجدجة في المغة الػششية الثقافة ىي نفديا مقػمات ا
والميجات السحمية السختبصة بذعب ما، والكيع الجيشية والػششية الستكػنة عبخ العرػر، فزبل عغ العادات 

جدات إال ويػقع الشعخات والتقاليج واالعخاف الشابعة مغ تمظ الكيع والحاممة ليا، وكل مداس بيحه السكػنات والسح
اإلثشية فشربح أمام وضعية مغ العشف والتعرب واالقتتال الحي أصبح العشػان األبخز في عالع اليػم. وتيجف 
إلى محاولة فيع وضبط الستغيخات التي يسكغ أن تؤثخ في إنتاج الطاىخة اإلثشية انصبلقا مغ اليػية الثقافية، فيي 

و ىػيات جساعية متسيدة، إال أنيا ال تكاد تدتقخ عمى حال في تعييغ شبيعة تذيخ في عسػميتيا إلى تكػيشات أ
 ىحه اليػيات أو أصل تسييدىا ونداعيا. لشرل أخيخا إلى دور اإلعبلم والتكشػلػجيا في تحويب اليػية الثقافية

ميػيات السغخبية وتشسيصيا، فأمام ىحا الزياع اليػياتي عغ شخيق اإلعبلم الحي أصبح يعمغ عغ تػحيج ل
والثقافات، أصبح اإلندان يبحث عغ ىػية بجيمة تعتخف بو وتقجره، أو ىػية بجيمة تتساىى مع رغباتو وميػالتو، 
وفي األخيخ يسكغ القػل عمى سبيل التخخيج واالستجساع أن العالع اليػم في حاجة إلى ىػية كػنية تدتػعب كل 

لعشف والتعرب واالقتتال الحي أصبح يصبع السذيج اليػيات وتحتفع عمى خرػصياتيا الثقافية، بعيجا عغ ا
 العالسي.

 الرخاع -الثقافة -اليػية -اإلثشية الكلمات المفتاحية:
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Résumé:  
Cet article examine une étude analytique du sujet "Conflits ethniques et anxiété de l'identité 

culturelle" à partir d'une approche socio-anthropologique, cherchant une base pour comprendre et 

interpréter le phénomène ethnique et sa relation avec l'identité culturelle, car c'est un phénomène 

qui imprime la scène arabe et mondiale comme un phénomène social et politique, car la 

composition ethnique des États et des sociétés a fait les frontières du contact et de la convergence 

Entre les différents groupes ethniques mène au désaccord, à la dispersion et à l'agitation. Le conflit 

qui se déroule aujourd'hui, et dans de nombreuses régions, sociétés et pays des pays du monde, est 

d'abord une lutte pour l'identité, la culture et l'ethnicité, puis il se développe et se transforme en lutte 

pour La richesse et les valeurs matérielles et pouvoir symbolique. 

Cet humble article tente de répondre au problème suivant: pourquoi et comment l'identité 

culturelle devient-elle un instrument de production de conflits ethniques? Considérant que ce sujet 

est l'un des sujets importants dans le domaine des études scientifiques compte tenu des problèmes 

qu'il soulève sur l'identité culturelle et la stabilité sociale, et il est connu que les composantes de la 

culture sont les mêmes que les ingrédients de l'identité, l'identité est définie dans un groupe de 

fondations fondamentales incarnées dans la langue nationale et les dialectes locaux associés à un 

peuple Quelles valeurs religieuses et patriotiques se sont formées à travers les âges, ainsi que les 

coutumes, traditions et normes émanant des valeurs qui les véhiculent, et tout préjugé à ces 

composantes et déterminants ne fait qu'éveiller les conflits ethniques, nous sommes donc confrontés 

à une situation de violence, d'intolérance et de combats qui est devenue la tête Le plus important 

dans le monde d'aujourd'hui.  

Il vise à essayer de comprendre et de contrôler les variables qui peuvent affecter la production 

du phénomène ethnique basé sur l'identité culturelle, car il se réfère en général aux formations 

distinctes ou aux identités collectives, mais il n'est guère stable en tout cas pour déterminer la nature 

de ces identités ou l'origine de leur discrimination et conflit. Enfin, atteignons le rôle des médias et 

de la technologie dans la dissolution et la stéréotypie de l'identité culturelle marocaine. Face à cette 

perte d'identités à travers les médias, venue annoncer l'unification des identités et des cultures, 

l'homme cherche une identité alternative qui le reconnaît et le valorise, ou une identité alternative 

qui corresponde à ses envies et préférences, Enfin, on peut dire par voie de graduation et de 

ralliement que le monde a aujourd'hui besoin d'une identité mondiale qui accueille toutes les 

identités et conserve ses particularités culturelles, loin de la violence, de l'intolérance et des combats 

qui sont devenus le caractère de la scène mondiale.  

Mots clés: ethnicité - identité - culture - conflit 
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 Aمقجمة
ودورىا في تأجيج الرخاع داخل  اإلثشية دون استحزار لميػية الثقافية رخاعاتال يدتقع الحجيث عغ ال

فالرخاع الجائخ اليػم وفي مختمف الحقػل السجتسعية وفي مختمف أقصاع العالع، ىػ صخاع حػل اليػية ، السجتسع
تجيشا لشفيع أو نقارب كمسا ا واحتخازات دتيسػلػجياتصخحان قمقا اب والثقافة أساس، فشحغ أمام إشكاليتيغ كبيختيغ

فيشاك الطاىخة اإلثشية التي باتت تصفػ وتطيخ بذكل جمي في بعس السجتسعات خاصة القارة السػضػع،
وراء الرخاعات التي تذيجىا مجتسعات ودول كثيخة وفي مختمف أنحاء  الخئيذ دببعمى اعتبار أنيا ال اإلفخيكيا،

ونجج  شتعال حخوب شػيمة وتغييخ أنطسة سياسية، وخمق أزمات وتػتخات وانقدامات سياسية،العالع، وأدت إلى إ
حقل العمػم الدياسية واالجتساعية خرػصا عمع اليػية الثقافية" وما تثيخه مغ ججل في في مدتػى آخخ "أيزا 

يػاجو اآلخخ السختمف عشو،  بعيج لمػجػد البذخي واإلندان أمجح شمويسكغ القػل بأنو  االجتساع واألنثخوبػلػجية،
سيجج أن سببيا  التي لصالسا عخفتيا البذخية مشح القجم، والستأمل لمرخاعات والشداعات الصائفية واإلثشية والقبمية

ىػ نػع مغ التسخد اليػياتي، فاإلندان مشح البجء يحاول أن يفخض ذاتو بذكل أو بآخخ ويتسمظ ويديصخ، يخيج أن 
وىكحا نججه يجشح إلى ويثبت وجػده بالفعل والقػة، "ىشا" والسختمف، يخيج أن يقػل بأنيعتخف بو مغ شخف اآلخخ 

والكػني، فتارة يمجأ إلى اإلنغبلق واالنكساش عمى ذاتو وخرػصياتو  أسمػبيغ في التعامل مع محيصو االجتساعي
الثقافة شفذ سغ يذاركػنيوبالتالي ال يعتخف إال بسغ ىع حػلو م ،الثقافية ومعتقجاتو وترػراتو ونطختو لمكػن 

وبالتالي تحوب  ،ويشفتح عمى مختمف الثقافات والحاوات األخخى  يقري ذاتو ه، وتارة أخخى نججخرػصيةوال
ىل يسكغ تحجيج مفيػم ناجد ومكتسل لميػية؟ ما عبلقتيا بسفيػم ولشا أن نتداءلA ىػيتو في اليػيات األخخى 

والتسايدات  السجتسعات أداة إلنتاج وإعادة إنتاج الرخاعات اإلثشية الثقافة؟ وبأي معشى تريخ اليػية الثقافية في
 وىل يسكغ لميػية أن تكػن ذاتا وآخخ، وواحجة ومتعجدة في اآلن نفدو؟والفػارق االجتساعية؟ 

  المفهوم والسياق:الثقافية:  الهوية
كسا أنو يرعب  ليػية"،لسفيػم "ا يليذ ثسة مغ تعخيف ناجد ونسػذجفي البجء البج مغ التأكيج عمى أنو 

في مدتػى معيغ ولكشو ، فيػ مغ السفاليع الػاضحة والجمية السسكشةة السفيػمية يالجالل ججا اإلمداك بشاصيتو
في مدتػى آخخ، وبالتالي يسكغ ألي مشا أن يعخف اليػية مغ مشطػره كسا يذاء وكسا  واإلنديابية شجيج التعقيج

وعشجما نعػد  مختمف الكتب والسجبلت واإلصجارات،والتعخيفات لميػية في يخيج، وليحا نجج ىشاك مئات التعاريف 
أو  "اليػية في الفمدفة حكيقة الذيءلسفيػم " اليػية " نجج أن السعجع الػسيط أشار إلي أن لمستغ المغػي 

 الذخز التي تسيده عغ غيخه، أو ىي بصاقة يثبت فييا اسع الذخز وجشديتو ومػلجه وعسمو،وتدسي البصاقة
، نجج أنيا "مذتقة مغ اليػ، كسا تذتق اإلندانية مغ اإلندان، وىي أساس ما يبقى دائسا ثابتا الذخرية أيزا"
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، ويخاد مغ أن اليػية صفة جػىخة 1بالخغع مسا يصخأ عميو مغ تغيخات، فالجػىخ ىػ ىػ وإن تغيخت أعخاضو"
ػم اليػية السالية "فيكػن الذيء ىػ، ىػ أساسية وثابتة في الذيء ال تقبل التغيخ والتحػل، وقج تخادف مفي

، وبسعشى أقخب فاليػية ىي "ما 2مالية إذا كان كميا لسالية اإلندان، وىػ ىػية إذا كان جدئيا كحكيقة نخيج"
اإلحداس العسيق والستػاصل لئلندان بشفدو استخجم المفع ليجل عمى  ىحاوبشاء عمى ، 3يكػن الذيء بو ىػ ىػ"
 .مو والسدتسج مغ مذاعخه ومعتقجاتو وأفكارهوماضيو وحاضخه ومدتقب

ال  "اليػية"حػل مفيػم  والباحثيغ آراء السفكخيغ إجخائية السفيػم في حقل العمػم االجتساعية، فشجج أما عغ
، ألنو يختبط بالبعج الثقافي أو وأكثخ تعقيجا في نفذ اآلن يختمف كثيخا، وإن كان يترف بأنو أكثخ تحجيجا

اليػية بأنيا "جسمة السعالع السسيدة لمذيء التي تجعمو ىػ  سعيج إسساعيل عميفقج عخف  االجتساعي لمسرصمح
ىػ، بحيث ال تخصئ في تسييده عغ غيخه مغ األشياء، ولكل مشا كإندان شخريتو السسيدة لو، فمو ندقو الكيسي 

يخى محسػد ع والذعػب"، في حيشحا الذأن بالشدبة لؤلمومعتقجاتو وعاداتو الدمػكية وميػلو واتجاىاتو وثقافتو، وىك
أو  العخق اليػية ليدت أحادية البشية، أي ال تتذكل مغ عشرخ واحج، سػاء كان الجيغ أو المغة أو أميغ العالع "أن

، وإنسا ىي محرمة تفاعل ىحه العشاصخ الخبخة الحاتية أو العمسية وحجىا، أو الثقافة أو الػججان واألخبلق
الجيشية مشيا ة ليدت أحادية الشسط أو التػجو بل ىشاك أنساط متعجدة وأشكال وأنػاع إذن أن اليػي ندتشتج".4كميا

والثقافية والتاريخية والحزارية والمغػية، فيي تختمف باختبلف الحزارات والجيانات والثقافات، فسشيا ما يسيل 
 .ويشتذخ حيشا آخخإلى االنغبلق واإلنكساش، ومشيا ما يدعى إلى االنتذار والتػسع، ومشيا ما يشعدل 

انصبلقا مغ مفيػم "الثقافة"، عمى اعتبار أنيسا  بإمكانشا أن نحجد مفيػم "اليػية"ونتقجم أكثخ ونقػل بأنو 
بحيث يرعب أحيانا الفرل بيشيسا، فبل ىػية إال ونججىا تختدل ثقافة مفيػمان متبلزمان يتجاخبلن ويتذابكان 

فعمة وجػد اليػية ىػ السعمػل الحي ىػ الثقافة،  ،أن لكل معمػل عمة ما، وكل ثقافة إال وتشبع مغ ىػية ما، فكسا
وتعج "الثقافة مغ السفاليع السصاشة التي يرعب اإلمداك بيا، فيي كمسة فيي عبلقة الحات باإلنتاج الثقافي،

ػد أصل متجاولة ندسعيا في أحاديثشا اليػمية بػعي مشا أو بغيخ وعي دون أن نجرك معشاىا العمسي الجقيق. ويع
التي تعشي "التخبية"، وقج شاع استعسال الكمسة  Culturaإلى المغة البلتيشية  Cultureالكمسة اإلنجميدية لمثقافة 

بجءا مغ مشترف القخن التاسع عذخ، بسعشى تمظ القجرة اإلندانية الذاممة عمى التعمع ونقل السعارف واستخجاميا 

                                                           
 .97<-@8<صA ??@8القاىخة سشة -مخاد ولبةA "السعجع الفمدفي"، دار قباء لمصباعة والشذخ، مرخ -1
 .7:>صA  9، ج :<@8، سشة 8السعجع الفمدفي"، دار الكتاب المبشاني، بيخوت، ط جسيل صميبا، " -2
 .>:صA  ??@8، سشة 8بيخوت، ط-عبج الكخيع غبلب، "أزمة السفاليع وانحخاف التفكيخ"، مخكد دراسات الػحجة العخبية -3

- 4  Aأميغ معمػف، اليػية مفيػم في شػر التذكيل، ص:>=. 



 
82 

، 5التي عالجتيا األنثخوبػلػجيا في القخن العذخيغسفيػمات السخكدية في الحياة، وىكحا أصبح مفيػم الثقافة مغ ال
بيحا السعشى تكػن الثقافة ىي السعبخ األصيل عغ الخرػصية التاريخية ألمة مغ األمع أو شعب مغ الذعػب، 

مغ  مفيػم الثقافة دتشتجيسكغ أن نو عغ نطختيا إلى الكػن والحياة والسػت واإلندان وميامو وقجراتو وحجوده، 
العالع األنثخوبػلػجي "تايمػر" ونقػل بأن الثقافة ىي ذلظ الكل السخكب الستجانذ مغ الحكخيات والترػرات والكيع 
والخمػز والتعبيخات واإلبجاعات والتصمعات التي تحتفع لجساعة بذخية، تذكل أمة أو ما في معشاىا بيػيتيا 

 ا الجاخمية وقابميتيا لمتػاصل واألخح والعصاء.في إشار ما تعخفو مغ تصػرات بفعل ديشاميتي الحزارية
أنو بجون ىػية ثقافية واجتساعية يغتخب األفخاد بعج ىحا التحجيج األولي لعبلقة اليػية بالثقافة، ذنإيتزح 

عغ بيئتيع االجتساعية بل وعغ أنفديع وانتسائيع، كسا أنو بجون تحجيج لآلخخ السختمف ال يسكشيع تحجيج ىػياتيع 
ية والثقافية، وفي ىحا الرجد يذيخ بخىان غميػن إلى أنو ال تدتصيع الجساعة أو الفخد إنجاز مذخوع االجتساع

ميسا كان نػعو أو حجسو، دون أن تعخف نفديا وتحجد مكانيا ودورىا وشخعية وجػدىا كجساعة تكػن ذاتا 
 لكغ كيف تتحػل اليػية الثقافية إلى أداة إلنتاج الطاىخة اإلثشية؟مكتسمة. 

 إلثنية: المفهوم والدالالت:ا
مشح شيػع مفيػم اإلثشية واستخجامو إلى اليػم وىػ يثيخ خبلفا كبيخا ونقاشا حادا واسعا حػل مزاميشو 

، Minority، واألقمية Racismومحتػياتو، حيث نجج أنو استخجم لمجاللة عمى عجة مفاليع مغ قبيلA العخقية 
لفع اإلثشية، فعشجما نعػد  جيج كل ىحه السفاليع وإنسا سشقترخ عمى...ولغ نجخل في تحNationalismeوالقػمية 

عمى مغ  Ethnoيخجع إلى المفطة اليػنانية القجيسة Ethnecityإلى القػاميذ المغػية تحجيجا، نجج أن لفع اإلثشية
ج مغ ، أما مع بجاية القخن العذخون فقج تخجع ىحا المفع لمعجي6ليدػ مديحييغ أو ييػد في العرػر الػسصى

، أما في الستغ المغػي العخبي فقج Ethnia، واإلسبانية Ethnique، والفخندية Ethnicالمغات كاإلنجميدية 
استعسل مرصمح اإلثشية كسخادف لسفيػم العخقية بالخغع مغ أن مفيػم العخقية في جػىخه يقػم عمى صبلت الجم 

أما مغ الشاحية االصصبلحية فقج ضيخ ، 7شيةوالدبللة، في حيغ تحتل اليػية والثقافة جػىخ العبلقات اإلث
، مؤلف كتاب Vacher de la pougeعشج فاشي دو البػج =@?8السرصمح متأخخا في السعجع العمسي عام 

ىػ  George montandon، ويعتبخ جػرج مػنتػنجون Les sélections socialesالترشيفات االجتساعية 
تجسعا شبيعيا يتزسغ كل الخرائز اإلندانية، وميد بيشيا وبيغ أول مغ استعسل مرصمح اإلثشية الحي يعتبخىا 

                                                           
لثقافات، مقاالت مختارة، تخجسة د.دمحم بجوي ومخاجعة بػلذ ولبة، السشطسة العخبية لمتخجسة، الصبعة كميفػردغيختد، تأويل ا -5

 .<صA  @977األولى، بيخوت، سشة 
6-  Aص Aأحسج ولبان، الرخاعات العخقية واستقخار العالع السعاصخ، اإلسكشجرية، الصبعة الججيجة لمشذخ>@. 
 .9@صA  9@@8دار سعاد الرباح  -لة األقميات، الكػيتسعج الجيغ ابخاليع، تأمبلت في مدأ -7
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مط إال أنو غالبا ما يتع الخ88;@8عمى تصػيخ السرصمح سشة  Lioydwagnerالقػمية، فيسا عسل ليػدوا غشيخ
بيغ اليػية والثقافة واإلثشية، عمى اعتبار أن كل ىحه العشاصخ تتجاخل وتذتخك في مجسػعة مغ الخرائز. 

 ل اليػية الثقافية؟ وبأي معشى تتحػل إلى أداة إلنتاج وإعادة إنتاج الرخاع اإلثشي ىشا واآلن؟فكيف تتذك
 الهوية الثقافية أداة للصراع:

أن تاريخ السجتسعات يعج مشطػر الرخاع مغ السشطػرات والسفاليع االساسية في عمع االجتساع، خاصة و 
دتسخة مغ الرخاع بيغ الجساعات والصبقات واإلثشيات صخاع باألساس، فالسجتسع عبارة عغ حالة مىػ تاريخ 
وبالتالي فسرجر الرخاع يختمف ويتشػع، لكغ الصابع السييسغ في تقجيخي وىػ التسايد الدمصػي واليػيات، 

وفي كل واإلثشي، فيشاك صخاع خفي يسكغ مغ خبللو أن نفيع التحػالت والتغيخات التي تعرف بالسجتسع 
شكل مفيػم "اليػية الثقافية" في ىحا الخاىغ أحج السفاليع األكثخ إلحاحا في الفكخ قج د فالسجاالت، وفي ىحا الرج

السجاالت الرخاع الجائخ اليػم، وفي كثيخ مغ العخبي الحجيث، وىػ مفيػم عسيق خمف واليدال قمقا عطيسا، ف
ثع يتصػر ويشسػ ليربح  ،جاءواإلثشية ابتوالسجتسعات والجول في أقصار العالع، ىػ صخاع حػل اليػية والثقافة 

مكػنات الثقافة ىي نفديا مقػمات اليػية، وتتحجد  سغ السعمػم أنف الدمصة، وأصخاع مغ أجل الثخوة أو الكيع 
اليػية في مجسػعة مغ السقػمات األساسية الستجدجة في المغة الػششية والميجات السحمية السختبصة بذعب ما، 

عبخ العرػر، العادات والتقاليج واالعخاف الشابعة مغ تمظ الكيع والحاممة ليا، وكحا  الكيع الجيشية والػششية الستكػنة
التاريخ الشزالي الحي يشدجو ذلظ الذعب، وىشا يسكغ لميػية الثقافية أن تربح السرجر األساسي لمرخاع إذا تع 

عات االجتساعية والجولية، فيي دحس قيسيا أو احتقارىا واستبجاليا "فاليػية الثقافية تذكل مرجرا متشاميا لمرخا 
تذكل عمى السدتػييغ الػششي والجولي واحجة مغ أىع الحاجات الشفدية غيخ السادية، ويسكغ أن تكػن مرجا مغ 
مرادر الرخاع الستدايج في داخل السجتسعات، وبيغ مجتسع وآخخ فشحغ نػاجو صخاعا ججيا في الكيع، ويػجج نػع 

اف أو تخحيب مخمز بكيع الجشػب ذلظ ألنو ال تػجج جيػد جادة لسحاولة مغ التحسل، ولكغ ال يػجج تقبل ص
، وتججر اإلشارة ىشا إلى أن السجتسع بصبيعتو التخكيبية يزع في كشفو مجسػعة بذخية متعجدة ومختمفة 9فيسو"

ا في أحج ومتشػعة مغ اإلثشيات، وىػ ما يعبخ عشو عمساء االجتساع بالتشػع الثقافي، فسا قج يبجو شبيعيا وعادي
السجتسعات عمى سبيل السثال، قج يكػن مغايخا وغيخ عادي في مجتسعات أخخى، وىكحا يعتقج السشتسػن إلى 
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في  آنا يشعكذيػقع الشعخات اإلثشية فجساعة إثشية معيشة أنيع أفزل مغ الجساعات األخخيات، الذيء الحي 
 ك ويؤثخ في العبلقات االجتساعية.أنساط الدمػ 

خرائز السختمفة عمى تسييد الجساعات اإلثشية إحجاىا عغ األخخى، ومغ أبخز ىحه "تعسل الوىكحا 
الدسات السسيدةA المغة أو التاريخ أو الدبللة )سػاء كانت حكيكية أو متخيمة(، والجيغ، وأساليب المباس والديشة، 

ثسة جانب فصخي أو والفػارق اإلثشية وىي ما يجخي تعمسو واكتدابو في سياق اجتساعي برػرة كمية، وليذ 
فاإلندان يتعخض لتشذئتو بصخق مختمفة وبأشكال ججيجة، بتكػيشو وقػلبتو  ،10غخيدي في الخرائز اإلثشية"

وتمقيشو السعتقجات العائمية والسحاىب والسػاقف والمياقات والمغة، وىكحا تتدمل إلى جػائياتو مذاعخ انتسائية تذكل 
"فالسجتسع ىػ الحي يفخض عميو ىػيتو مغ خبلل السػقع الحي يحجده لمفخد داخل الشديج ىػيتو األصيمة، 
فيسكغ اعتبار اليػية بسثابة "الدست" بتعبيخ بييخ بػرديػ الحي مغ خبللو يتعامل اإلندان مع 11االجتساعي العام"

خخيغ، لكشو في مدتػى آخخ محيصو، فيػ يطيخ الدكػن والتعاير أحيانا رغع التعجد واالختبلف والتبايغ مع اآل
ا، وفي ىحا الرجد يسكغ أن نتتبع يزسخ الرخاع والحقج والكخالية واإلنغبلق عمى ذاتو وثقافتو وال يقبل غيخى

ذكل مفيػم اليػية مغ خبلل كتابو الذييخ "اليػيات القاتمة" ومخاحل ت اليات السفكخ أميغ معمػف أو ونفيع مع
د أن يقػل السخء "أنا عخبي"، "أنا فخندي"، "أنا أسػد"، "أنا صخبي"، "أنا فيػ يقػلA "بأن اليػية تتخسخ بسجخ 

مدمع"، "أنا ييػدي"، "أنا مديحي"، والذخز الحي يدتعخض انتساءاتو الستعجدة...يتيع عمى الفػر بخغبتو في 
تتحجد ال حدب معمػف . وبالتالي فاليػية 12"تحويب" ىػيتو داخل حداء عجيع الذكل تسحى فيو كل األلػان"

، فاليػية بيحا السعشى فيتع تخميده نيائيا بل تكػن وتتحػل شػال حياة االندان عبخ مدارات تشذئتو االجتساعية
سيخورة وصيخورة تتحػل وتتصػر مع تصػر اإلندان عبخ الدمان، كسا أنيا تختمف مغ مجتسع آلخخ مغ وشغ 

شاك ما يذتخك فيو مع اآلخخ والسحيط الكػني آلخخ مغ دولة إلى أخخى، فيشاك ما يحتفع بو اإلندان ذاتا وى
عمى  فقج يكػن ة ما أن تربح أداة لتغحية الرخاع، والػجػدي، ويسكغ لسقػمات اليػية الثقافية لبمج ما أو جساع

لغاء لمغة السعبخة عغ ىػية ما سببا في تأجيج الكثيخ مغ التػتخات والرجمات بيغ السكػنات اإلثشية إ سبيل السثال
عمى بكية  لمغة كسقػم ىػياتي يشصبقغ جية، وبيغ السكػنات اإلثشية بعزيا البعس، وما يشصبق عمى اوالجولة م

اليج واألعخاف السعبخة عغ أصالة جساعة ي مدتػى آخخ لمقخاءة يسكغ لمعادات والتقفمقػمات اليػية الثقافية، ف
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ة وقج تختفي تمظ ية السحمية لتمظ الجساعل محميا عادات وتقاليج وأعخاف ال عبلقة ليا باليػ معيشة، والتي قج تح
 ما يقمل مغ أىسيتيا والعسل عمى احتقارىا.الزغػشات، وعمى 

حكيقة محاولة الإن ما يحجث في عالع اليػم مغ صخاعات وتػتخات وىدات ورجاتيػياتية داخمية ىػ في 
ية والػششية، وشسذ وما يرحب ذلظ مغ انتقال لمكيع وتذػيو لمثقافة السحم ،لمقزاء عمى خرائز معيشة

يداعج بػتيخة  الذيء الحي، وضياع لمسعشى اليػياتي، ف، وقتل المغات والميجات السحميةلمعادات والتقاليج واألعخا
سخيعة في القزاء عمى اليػية الثقافية التي تسيد جساعة مغ الجساعات أو شعبا مغ الذعػب، تمظ اليػية التي 

جف كيان تمظ الجساعة أو ذلظ الذعب، فالرخاعات اإلثشية اليػم قج تأخح تعتبخ دافعا أساسيا لسقاومة ما يدتي
ل االعتخاف اليػياتي "، وإنسا مغ أج13شكل أداة لمقتل والرخاع ليذ مغ أجل "إعادة التػزيع العادل لمثخوات

يغ يحذ وبحلظ فقج يمجأ اإلندان إلى ارتكاب كل الجخائع وأبذعيا، وكل االنتياكات واإلىانات ح بجرجة أكبخ،
التحجي األكبخ الحي يشصخح وىػA كيف ولعل  السختمف يتحػل آنئح إلى خرع شبقي.بتيجيج ىػيتو، فاآلخخ 

 ؟تكػن واحجة ومتعجدة يسكغ لمحات أن تكػن ذاتا وآخخ في الػقت نفدو؟ وكيف
 : من األحادية إلى التعددية:الثقافية الهوية

األول وىػ تزخع الحات وتسخكدىا عمى حداب اآلخخ A أن تختل وتشتفي بدببيغ رئيدييغ إن اليػية يسكغ
وأما الثاني فيػ التزخع حػل السػضػع أو اآلخخ بالذكل الحي يتحػل ىحا الخرع إلى خرع لمحات،  وحيشيا

، وال يسكغ أن يتحقق الكػني تقرى بو الحات بذكل نيائي فبل يكػن ليا أي معشى في سياق الكل أو السجسػع
 ذات واحجة ليا القجرة عمى الييسشة والديصخة تجدة، فإذا انتفت الحوات الستعجدةحزخ ىحا إال مغ ذوات متع

ىػية فخدية وىسية  زائفة أوآمخة أمام ىػية كػنية  ات، فشربحبالذكل الحي تمغي وتقري بو سائخ الحاو  والتدمط
ضاقت دائخة اليػية كمسا  وبالتالي فكمسا اتدعت دائخة اليػية كمسا قل التسخكد داخميا، وكمساوليدت حكيكية، 

يحاول أن يخفي انتسائو اليػياتي حتى ال يكذف ويشتطخ  فاإلندانوىكحا .كبخت حجة التسخكد داخل ىحه اليػية
فاإلندان عشجما يعخف أن ىػيتو تختبط بيػية السجتسع الحي يػجج فيو، فإن ىحا يجعمو يتسدظ ساعة االنتقام،

تسخد ىػياتي حيث يرارع االندان مغ أجل  لػسائل واآلليات، إنوويختبط بسجتسعو ويجافع عغ ىػيتو بكل ا
يقػل أميغ معمػف وفي ىحا الرجد والتسايدات االجتساعية إعبلن انتسائو في ضل وجػد تخاتبية في االنتساءات

ىى "وسػاء اضصمع السخء بيحا االنتساء أم قام بإخفائو، وسػاء تحفع عغ إعبلنو أم جاىخ بو عمى السؤل، فيػ يتسا
معو، وإذ ذاك يديصخ عميو ىحا االنتساء السدتيجفA المػن أو الجيغ أو المغة أو الصبقة االجتساعية...عمى اليػية 
بكامميا، ويػلج تزامشا لجى األشخاص الحيغ يتقاسسػنو فيجتسعػن ويتحخكػن ويذجع بعزيع بعزا، ويياجسػن 
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فالحياة البذخية تػلج . 14اعا وعسبل تحخيخيا""الفخيق اآلخخ"، ويربح "تأكيج اليػية" بالزخورة فعبل شج
في السغخب شػائف وإثشيات حفاضا عمى مػاقعيا ونريبيا مغ مغ خبلليا شالسا تشاحخت التي االختبلفات 

ثقافية تاريخية والقق ذاتيا إال إذا تػفخت عمى خرائز مسيدة ليا )الو ال يسكغ ألي ذات أن تحالدمصة، بيج أن
ال يسكغ ليحه الحات أن تكتفي بكػنيا ذاتا إال إذا تفاعمت مع  أنو كسا  ،حزارية واالجتساعية(والمغػية والجيشية وال

ة إندانية، فيشاك إذن ما حخية وكخامو سائخ الحوات األخخى، تدتسج مشيا كسا تسجىا بسا تحتاج مغ أمغ وعير 
فبل مشاص وال ىخوب مغ الكػني،  يحتفع بو اإلندان ذاتا ويتسيد بو وىشاك ما يذتخك فيو مع اآلخخ ومع السحيط

وبالتالي فالخصاب اليػيات االخخى والثقافات األخخى في إشار السذتخك الكػني واإلنداني.االعتخاف بدائخ 
، مغ أجل "ىػية إندانية ىي مع الحقائق الكػنية والػجػديةاليػياتي يشبغي أن يكػن مشفتح الشدق وإنداني متسا

خقية والمغػية والثقافية، تػجو قيع إندانية عامة مثل الحخية والعجالة وافقت عمييا تتجاوز الحجود الجغخافية والع
 . 15اإلندانية عمى مجار التاريخ"

 من الواقعية إلى االفتراضية: الهوياتي: االغتراب
إن اليػية أصيمة في الػجػد اإلنداني، فيي تتحقق في أشكال عجيجة سػاء كانت مشصػية أو مشتذخة إلى 

التحػالت الكيسية والتكشػلػجية التي صحيح أن عالع اليػم تصػر بذكل ممفت لبلنتباه، إال أن أو الخارج، الجاخل 
أصبحشا أمام  العالع عسػما والسجتسع السغخبي بذكل خاص، والتي استحال فييا العالع إلى قخية صغيخة،عخفيا 

مة محافطة عمى إرثيا التاريخي وحزارتيا، أشكال ججيجة لميػية الثقافية فمع نعج نتحجث عغ ىػية مغخبية أصي
مسشػعة مغ خاوية ببل مزسػن، أمام ىػية ومحتػاىا، أمام ىػية  وإنسا أمام ىػيات زائفة فاقجة لسعشاىا ومبشاىا

 ألنو فقج ىػيتو وأصػلو الحزارية،الرخفؤلسباب متعجدة، فذبابشا أصبح يمجأ إلى العشف والعشف السزاد 
أصبح زياع اليػياتي عغ شخيق اإلعبلم الحي أصبح يعمغ عغ تػحيج لميػيات والثقافات،مام ىحا الوبالتالي فأ

وإذا تأممشا في حالة  رغباتو وميػالتو، تتساىى معاإلندان يبحث عغ ىػية بجيمة تعتخف بو وتقجره، أو ىػية بجيمة 
مغخبي" أو "أنا أمازيغي" أو "أنا  شبابشا السغخبي وما آل إليو في التعبيخ عغ ىػيتو، فدشجج أنو لع يعج يقػل "أنا

 إنو نػع مغ "إزدواجية ،"ودادي" أو "بخصاوي" أو "ريالي" أو "رجاوي "صحخاوي" وإنسا أصبح السشصق الججيج وىػ 
وكأنشا أمام أشباح تتخاقز في مدخح "العشكبػت العػلسي" الحي اصصاد "ىػيات حزارية وتاريخية  ،16اإلنتساء"
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باإلضافة إلى تغيخ في السمبذ والسأكل والصقػس والعادات والتقاليج،  ببل روح،وثقافية وصارت ببل معشى و 
سيجج أن ىشاك تغيخات باره معبخا عغ الخرػصية السغخبية لكل مشصقة، فالستأمل في المباس السغخبي باعت

بح مصمػب فسا كان مخفػضا في الثقافة التقميجية أص وتغيخات في أشكالو وأصبحشا أمام أنساط وأشكال ججيجة،
اليػم، فعمى سبيل السثال كان اإلندان السغخبي إذا لبذ لباسا مثقػب، فإنو يعتبخ فقيخا أو مجشػنا أحيانا، لكغ في 

نفذ األمخ بالشدبة ألشباقشا الغحائية فسفيػم  الخاىغ السغخبي أصبح "مػضة" لمتدييغ والتشافدية في األسػاق،
حاضخا في عبلقاتشا وعاداتشا،  يغيب ولع يعج دىػيتشا السغخبيةيكاارىسا مغ صسيع "القاعجة" و"الرػاب" باعتب

وبالتالي يسكغ القػل أنشا في زمغ أفػل لميػية الثقافية وصعػد لميػية اآلمخة الحاكسة التي تدسػ وتمغي كل 
ة في زمغ االغتخاب واالستيبلب بتعبيخ ماركذ، فاإلندان أصبح مدتمب الحات وفاقجا لبػصماليػيات األخخى، 

ىػ العشػان األبخز وىكحا يريخ الرخاع والشداع ىػيتو وبالتالي فيػ يعير حالة مغ الزياع والفػضى اليػياتية، 
 التصخفخبظ كل الحدابات فشربح أمام عالع مغ الجمار والعشف والتعرب و ي،السجتسعات واألفخاد واألجيالبيغ 

جج إنيا ضاىخة شعخات اإلثشية والقبمية وتتذكل الطاىخة، فتدتيقع الالعخقي والصائفي في شتى صػره وأشكالو، الجيشيػ 
الدكػن والتعاير بيغ السجتسعات تطيخ في مدتػى معيغ ميػية، فيي ومػت لتشذأ في ضل قمق  معقجة ومتذعبة

رغع التعجد واالختبلف والتبايغ، لكشيا في مدتػى آخخ تزسخ الرخاع الجائخ بيغ مختمف الحقػل، فيي بسثابة 
خئية عرية عمى الفيع والتفديخ، وميسة الدػسيػلػجيا ىي الشفاذ إلى السزسخ مشيا والسدكػت عشو ججران ال م

 مغ أجل كذف واكتذاف البشيات األشج خفاء.
 خـاتـمـة:

مبلمح تذكل اليػية الثقافية، وذلظ مغ خبلل تتبع السفيػم في سياقو لقج حػلشا في ىحه السقالة أن نخصج 
الطاىخة اإلثشية وتتبع مداراتيا، وقج خمرشا إلى أن الطاىخة اإلثشية ىي  رػ نذػء وضي كيفيةالتاريخي لشرل إلى 

ضاىخة شبيعية تاريخية وقجيسة قجم اإلندان، يتصمب تحميميا وفظ شفخاتيا والدعي لفيسيا وتفديخىا ضخورة 
عات إثشية وعخقية إلى جانب ذلظ فيي تعبخ عغ وجػد جسا ،اإلحاشة بأبعادىا السادية والشفدية واالجتساعية

. فالتشاقس بيغ اليػيات إذن، ليذ أمخا ذات ىػيات اجتساعية متشػعة داخل إقميع الجولة الػاحجة ،مختمفة ومتعجدة
حتسيا، وال يسكغ تخيل أن ىشاك مجتسعا ما في العالع يعير في حالة انتساء أحادي، ذلظ أن تعجد دوائخ االنتساء 

كػني، ولػ أنو تدتصيع في ضخف معيغ ىػية ما  االنترار عمى سائخ واليػيات السختمفة ىػ أمخ إنداني 
يشترخ "لمشحغ" ة،في حاجة اليػم إلى أنسػذج ىػياتي يدتػعب ويتدع لميػيات السختمففشحغ اليػيات األخخى. 

 مغ أجلبالخغع مغ التبايغ في األعخاق واألنداب والسعتقجات نا"، يعتخف باآلخخ السختمف بجل  االنترار "لؤل
أفسا آن األوان لمخخوج مغ  فإلى أي حج ندتصيع تحقيق ذلظ؟السذتخك اإلنداني أوال وأخيخا.عمى بشاء والحفاظ 
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السحمييغ والشخبة  الرخاعات اليػياتية التي حػلت العالع إلى حالة مغ الفػضى والجمار اإلثشي؟ أي دور لمفاعميغ
 .غ واستقخار السجتسعأمتقميز مغ حجة ىحه الشداعات التي تيجد الفي السثقفة 

 ع:الـــــمــراجـــــــ
 .??@8القاىخة سشة -مخاد ولبةA "السعجع الفمدفي"، دار قباء لمصباعة والشذخ، مرخ .8
 .9، ج :<@8، سشة 8جسيل صميبا، "السعجع الفمدفي"، دار الكتاب المبشاني، بيخوت، ط  .9
 9789يشايخ  >9لقاىخة حدغ حشفي، "اليػية" مفاليع ثقافية، السجمذ األعمى لمثقافة، ا  .:
لبشان، الصبعة األولى سشة  -بيخوت–أميغ معمػف، اليػيات القاتمة، تخجسة نيمة بيزػن، دار الفارابي  .;

977<. 
 أميغ معمػف، اليػية مفيػم في شػر التذكيل. .>
خكد نادية التازي وآخخون، تخجسة قشيشي عبج القادر، مفاليع عالسية اليػية مغ أجل حػار بيغ الثقافات، الس .=

 .>977السغخب، الصبعة األولى -الثقافي العخبي، الجار البيزاء
دمحم الدعجي، مدتقبل العبلقات الجولية مغ صخاع الحزارات إلى أندشة الحزارة وثقافة الدبلم، مخكد  .<

 .=977لبشان الصبعة األولى -دراسات الػحجة العخبية بيخوت
فايد الرياغ، السشطسة العخبية لمتخجسة، تػزيع مخكد  أنتػني غيجند، عمع االجتساع، تخجسة وتقجيع الجكتػر .?

 .>977دراسات الػحجة العخبية، الصبعة األولى بيخوت سشة 
كميفػردغيختد، تأويل الثقافات، مقاالت مختارة، تخجسة د.دمحم بجوي ومخاجعة بػلذ ولبة، السشطسة العخبية   .@

 .@977لمتخجسة، الصبعة األولى، بيخوت، سشة 
 إلسكشجرية، الصبعة الججيجة لمشذخ.لرخاعات العخقية واستقخار العالع السعاصخ، اأحسج ولبان، ا .87
 .9@@8دار سعاد الرباح  -، الكػيتسعج الجيغ ابخاليع، تأمبلت في مدألة األقميات .88
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 -الفايسبوك أمنوذجا –اهلوية االفرتاضية والعالقات االجتماعية بني األبعاد واآلثار 
 " لونيسي عمي 2دراسة ميدانية عمى عينة من طالب جامعة البميدة "

 2جامعة البميدة .ط.د. صادق طرايف
 2جامعة البميدة. ط.د. كرمية الربيعي

 الممخز: 
لجى الظالب الجامعي، وذلػ  العالقات االجتساعيةدبؾك عمى يافالىجفت ىحه الجراسة إلى الكذف عؽ أثخ 

راء استخجام الظمبة و جتساعية التي ككسؽ ، والكذف عؽ الجوافع االمشاقذة مفيؾم اليؾية االفتخاضيةمؽ خالل 
وألجل وانعكاسات ذلػ عمى العالقات االجتساعية بيؽ أفخاد العيشة في السجتسع،  ،في الفايدبؾك ليؾيات افتخاضية

 وكؼ كظبيق األداة داة االستبيان امشا ألاستخجالتحميمي، مع كؼ االعتساد عمى السشيج الؾصفي ىحه األىجاف  كحقيق
طالبة( كؼ اختيارىؼ 52طالب و68) 120 عجدىابمغ لؾنيدي عمي بالبميجة حيث  عمى عيشة مؽ طمبة جامعة

 بظخيقة قرجية.
  ،العالقات االجتساعية، الظالب الجامعي ،الفتخاضيالسجتسع ا ،اليؾية االفتخاضيةالكممات المفتاحية: 

 .يدبؾكافال
Abstract: 

This study aimed to reveal the impact of Facebook on the social relations of the university 

student, by discussing the concept of virtual identity, and revealing the social motivations that lie 

behind students using virtual identities in Facebook, and the implications of this on social relations 

between the members of the sample in society, and in order to achieve These goals were based on 

the descriptive analytical method, with our use of the questionnaire tool and the tool was applied to 

a sample of students from Lounissi Ali University in Blida, where the number of 120 (68 Male 

students and 52 Female students) was chosen intentionally. 

Keywords: Virtual identity, virtual community, university student, social relations, Facebook.
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 مقجمة: 
كعج اإلنتخنت أحجث التقشيات االكرالية التي عخفيا العالؼ خالل العقجيؽ الساضييؽ، حيث استظاعت 
الذبكة بسا كستمكو مؽ سسات اكرالية وكقشية متسيدة أن كقمب السفاليؼ السكانية والدمانية لإلنتاج والتظبيقات 

العالؼ، حيث سسحت مؽ خالليا لسدتخجمييا االختيار بحخية ما يخيجون مؽ خجمات اكرالية  اإلعالمية في
 .كتالءم وحاجاكيؼ وكحقق إشباعاكيؼ

األمخ الحي سسح لسختمف شخائح السجتسع وباألخص الظمبة الجامعييؽ االنفتاح معخفيا أكثخ نتيجة 
ختمف السؾاقع االفتخاضية، التي أحجثت ضجة كبيخة استخجام ىحه الثؾرة التكشؾلؾجية وخاصة عؽ طخيق استخجام م

مشح عيؾرىا عمى شبكة األنتخنت وكدايج مدتخجمييا باستسخار نتيجة الخجمات التي كؾفخىا ليؼ، مسا دعا الكثيخ 
 .مؽ العمساء والباحثيؽ إلى التخؾف مؽ نتائج استخجاميا وانتذارىا خاصة عمى ىؾية األفخاد

ؾعا متجاوال، حيث كانت اليؾية عسيقة كذسل كل ما يجعل مؽ الفخد أصبح مرظمح اليؾية مؾض حيث
والسجتسع شخرية قائسة الحات وعمى قجر كبيخ مؽ التسيد، فبالخغؼ مؽ أن االنتخنت أداة متظؾرة كقجم خجمات 

جتساعية لكل الفئات خاصة الظمبة الجامعييؽ، إال أنيا أحجثت انقالبا جحريا في السفاليؼ والسسارسات الشفدية واال
لمظمبة، لسا كؾفخه مؽ سيؾلة وبداطة وخجمات كدسح بتكؾيؽ عالقات اجتساعية وكبادل اآلراء عبخ مختمف 

يدبؾك الحي يعتبخ إحجى وسائل االكرال الحجيثة التي اومؽ بيؽ أكثخ السؾاقع انتذارا نجج الف السؾاقع االفتخاضية
وأماكشيؼ وأعساليؼ، ما جعمو يدتقظب بذكل لؼ يدبق ساعجت عمى ربط العجيج مؽ الشاس ميسا اختمفت مؾاقعيؼ 

فخمفت بحلػ شكال ججيجا مؽ  لو مثيل العجيج مؽ الشاس عمى اختالف أعسارىؼ، جشدياكيؼ، ثقافتيؼ وعقائجىؼ،
أشكال التؾاصل االجتساعي، فبسجخد إدخال اسسػ ،كاريخ ميالدك، بخيجك االلكتخوني، يسكشػ ان ككؾن مغيخا 

مع اآلخخيؽ ضسؽ شبكات اجتساعية ُيَسكؽ مؽ ككؾيؽ صجاقات أو كبادل معمؾمات ولسعخفة كتؾاصل مؽ خاللو 
مجى كأثيخ استخجام الذباب لسختمف السؾاقع االفتخاضية عمى ىؾيتيؼ مسا سبق ذكخه ندعى مؽ خالل بحثشا ىحا 

 يدبؾك.اإلى دراسة مؾضؾع اليؾية االفتخاضية في الف
 إشكالية الجراسة:  -1

ات الججيجة أسمؾب حياة ججيجة، كحلػ غيخت ىحه السدتججات مؽ عشاصخ اليؾية لجى الفخد فخضت التقشي
والسجتسع خاصة في ىحه الحكبة التاريخية عؽ كمػ العشاصخ لميؾية في حكبة ما قبل الظفخة والتقجم في 

جساعات االكراالت، حيث مع عيؾر االنتخنت وانتذار استخجاميا في كل السعسؾرة، عيخ نؾع ججيج مؽ ال
والسجتسعات اإلندانية والتي أصظمح عمى كدسيتيا ب: السجتسعات االفتخاضية أو الخقسية، وكتذابو ىحه 
السجتسعات مع السجتسعات الؾاقعية في وجؾد األفخاد والتفاعل بيشيؼ وكقاسسيؼ الخوابط والسذاعخ والدمان إال أنو 

ؼ كعج لو أىسية، وككشؾلؾجيا االكرال عؽ بعج في السجتسعات االفتخاضية يغيب عشرخ السكان، فالسكان ل



 
91 

امترت كل أراضي العالؼ )السكان الحكيقي( وقمرت العالؼ إلى نقظة كقاطع ىي الدمؽ الحكيقي ومؽ ىشا كشبع 
ويخى باحثؾن آخخون كحلػ أن  1.فكخة ماكمؾىان " القخية العالسية " الستؾلجة عؽ زوال السكان واخترار الدمؽ

أي بإمكانو أن يقجم نفدو  ضية كفدح السجال لمفخد بأن يزع ىؾيتو محل استكذاف وكجخيب،السجتسعات االفتخا
كسا يذاء وعمى الشحؾ الحي يخيجه وىؾ الدمؾك الحي قج يتعحر عميو في السجتسع الؾاقعي، حتى أن " بعض 

الفخد اكتذاف "حيث يدتظيع  Identity Workالعمساء أطمقؾا عمى العؾالؼ االفتخاضية اسؼ "ورشات اليؾية 
ومؽ ىحا السشظمق كدعى دراستشا إلى كشاول مؾضؾع شائػ ذا أبعاد متعجدة لؼ كبمؾر   2 وقجراكو السختمفة. إمكاناكو

وىؾ "السجتسع االفتخاضي واليؾية االفتخاضية" الحي بجأ ُيذكل واقعا  إالالعمؾم االجتساعية بعج حجوده وخرائرو 
خقسية بتقشياكيا مؽ روابط كعقجت فييا العالقات االجتساعية التقميجية لتبخز ال واقع لو سؾى ما كشدجو الثقافة ال

أضحى اليؾم  خاصة في مؾقع الفايدبؾك الحي  روابط اجتساعية افتخاضية فزاؤىا الذاشة وحجودىا الرؾرة،
بأن عجد  ANDROID- DZمميار مدتخجم في العالؼ نذط شيخيا، ىحا وقج كذف مؾقع    2.4يزؼ ما يفؾق 

وأشارت ذات  ،نذط شيخيامميؾن مدتخجم  20و 15شيخيا يخاوح عجدىؼ بيؽفي الجدائخ  الفايدبؾكلسترميؽ با
وعميو نظخح اإلشكالية  .3 2018في ديدسبخ  الفايدبؾكمميؾن جدائخي مدجل عمى 19اإلحرائية أن ىشاك 

 يدبؾك؟افالتالية ما طبيعة اليؾية االفتخاضية التي يغيخ بيا الظمبة عشج استخجاميؼ لم
 :ومشو كشبثق عؽ ىحه االشكالية التداؤالت اآلكية

  ما ىي مالمح اليؾية التي يغيخ بيا الظمبة عشج استخجاميؼ لمفيدبؾك؟- 
  ىل كعتبخ اليؾية االفتخاضية عشج الظمبة السبحؾثيؽ انعكاسا لميؾية الحكيكية؟- 
ججيجة مؽ العالقة مع اآلخخيؽ، كختمف ىحه أشكاال  الفايدبؾكالذبكات االجتساعية في  ثخىل يسكؽ أن ُكؾ - 

  العالقة عؽ التي مؾجؾدة في أنداق األسخة والسجرسة والذارع؟
إلى أي حج يسكؽ ليحه العالقات االفتخاضية الججيجة أن كمبي حاجيات الظمبة خاصة أنيؼ يدعؾن لدبب أو  -

 آخخ التسمط مؽ كافة أشكال القيؾد والدمظة التقميجية؟  
 : لجراسةأىمية ا -2

كعتبخ الجراسة التي نحؽ برجد معالجتيا والسعشؾنة ب "اليؾية االفتخاضية والعالقات االجتساعية بيؽ 
األبعاد واآلثار" ذات أىسية كبيخة، وذلػ لكؾنيا كدعى لمكذف عؽ مختمف العؾامل التي كقف وراء استعارة 

ىؾياكيؼ الحكيكية، كسا كغيخ أىسية الجراسة  عمى غخار الفايدبؾكالسبحؾثيؽ ليؾيات افتخاضية يغيخون بيا في 
مؽ خالل أنيا كبحث في مؾضؾع اليؾية االفتخاضية في عل االستخجام الؾاسع لمفيدبؾك، كحلػ يدتسج ىحا 
السؾضؾع أىسيتو مؽ طبيعة فئة الظمبة داخل السجتسع ودورىا، فيحه الفئة كعّج طاقة بذخية ميسة ومؤثخة في كيان 
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ة الجراسة مؽ األىسية التي ككتدبيا مدألة اليؾية وإعادة الشغخ في مكؾناكيا ودراسة مختمف السجتسع. ونجج أىسي
 أبعادىا خاصة في عرخنا ىحا الحي كظبعو سستا العؾلسة والخقسية.

 كيجف الجراسة الحالية إلى:  أىجاف الجراسة: -3
ظمبة ال يدبؾك مؽاتخجمي الفالؾصؾل إلى نتائج كتزسؽ كيفية استخجام اليؾية االفتخاضية مؽ طخف مد -

 .الجامعييؽ
  .الكذف عؽ غايات استخجام الظمبة لميؾية االفتخاضية -
 .الكذف عؽ بعض مالمح اليؾية االفتخاضية وأبعاد التفاعل الخقسي -
 التعخف والتعخيف بالسجتسع االفتخاضي واليؾية االفتخاضية. -
 فخضيات الجراسة: -4
 يدبؾك. افتخاضية لجى الظمبة عبخ الفكتعجد مالمح وسسات اليؾية اال -
ُكؤثخ الذبكات االجتساعية في الفايدبؾك عمى عالقة الظمبة مع أفخاد السجتسع، كختمف ىحه العالقة عؽ التي  -

 مؾجؾدة في أنداق األسخة والسجرسة والذارع. 
 مرطمحات الجراسة:  -5
  اليهية: -5-1

السسكؽ مالحغتيا أو استشتاجيا، والتي ُكغيخ الذخص عمى أنيا نسط مؽ الرفات  :MILERيعخفيا ميمخ 
وُكَعخفو وكحجده لشفدو ولآلخخيؽ، ويقدؼ ميمخ اليؾية إلى شقيؽ: اليؾية الحاكية التي كذيخ إلى الذخص كسا 

  4 السؾضؾعية العامة التي كذيخ إلى الذخص كسا يخاه اآلخخون. واليؾيةيترؾره اآلخخيؽ 
أن اليؾية كقال بالتخادف عؽ السعشى الحي يظمق عميو اسؼ السؾجؾد وىي  : "يخى رشج لميهية ابنتعخيف  -

 مذتقة مؽ اليؾ كسا كذتق اإلندانية مؽ اإلندان.
: " إن اليؾية مشغؾمة متكاممة مؽ السعظيات الشفدية والسادية والسعشؾية تعخيف أليكذ ميكذيمي لميهية -

السعخفية أو التكامل السعخفي، وكتسيد بؾحجكيا التي واالجتساعية، كشظؾي عمى ندق السعمؾمات أو العسميات 
كتجدج في الخوح الجاخمية التي كشظؾي عمى خاصية اإلحداس باليؾية والذعؾر بيا، فيي وحجة مؽ السذاعخ 

الستكاممة التي كجعل مؽ الذخص يتسايد عؽ سؾاه  والشفديةالجاخمية التي كتسثل في وحجة العشاصخ السادية 
 5 اكية"ويذعخ بؾحجكو الح

ىي كل شيء مذتخك بيؽ أفخاد مجسؾعة محجدة، أو شخيحة اجتساعية ُكداىؼ في بشاء محيط معيؽ،  أما إجخائيا:
 . ويتؼ التعامل مع أولئػ األفخاد وفقا لميؾية الخاصة بيؼ
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 اليهية االفتخاضية:  -5-2
وىي ىؾية يدعى الفخد ىي اليؾية التي كتجمى في السشتجيات الحؾارية وغخف الجردشة عبى األنتخنت، 

غالبا مؽ خالليا إلى التالعب بيؾيتو بيجف دفع محاوريو والستفاعميؽ معو إلى التعامل معو عمى أساس أن ىحه 
اليؾية الستخيمة ىي ىؾيتو الفعمية. حيث كدعى اليؾية االفتخاضية غالبا لتحقيق رغبات وكظمعات أقزتيا الحياة 

  6 الفعمية ومشعتيا مؽ التحقق.
عمى أنيا ىي مجسؾع الرفات والخمؾز والبيانات التي يدتخجميا األفخاد في كقجيؼ أنفديؼ أيزا ا كعخف كس -

  7 لآلخخيؽ في السجتسعات االفتخاضية ويتفاعمؾن معيؼ مؽ خالليا.
بعا ىي اليؾية التي ككؾن لمفخد في العالؼ االفتخاضي، والتي يدتتخ خمفيا ك: لميهية االفتخاضية التعخيف اإلجخائي

 لعجة عؾامل ومدببات كختمف باختالف شخرية كل مدتخجم. 
 يدبهك:افال -5-3

"كتب الؾجؾه" التي كانت كظبع وكؾزع عمى الظالب بيجف ـسسي بيحا االسؼ عمى غخار ما كان يدسى ب
إكاحة الفخصة ليؼ لمتعارف والتؾاصل مع بعزيؼ البعض، خاصة بعج االنتياء مؽ الجراسة والتخخج حيث يتفخق 

  8 .الظالب في شتى األنحاء
 أغمبيؼحيث يدتظيع مؽ قبل الظمبة وأكثخىا استعساال مؽ أشيخ مؾاقع التؾاصل االجتساعي  الفايدبؾك إجخائيا:

مجتسعا افتخاضيا  الفايدبؾكعمى مؾقع  لظمبةيذكل او  ،مؽ خاللو ككؾيؽ عالقات وصجاقات وكبادل السعمؾمات
ؾن كسا يقؾم ،مؽ األصجقاء يخيجون التؾاصل مع مؽ ىؼيكية وذلػ باختيار أكثخ سيؾلة وراحة مؽ السجتسعات الحك

 . مع استعسال أسساء حكيكية أو مدتعارة ؼككؾن بسثابة ىؾية كخري ؼبإعجاد نبحة شخرية عؽ حياكي
 المجتمع االفتخاضي:  -5-4
جسؾعات الحؾار ...، "بّأنو أفخاد يدتخجمؾن مشتجيات السحادثة، حمقات الشقاش، أو م :سيخج بخوكذ تعخيف -

والحيؽ كشذأ بيشيؼ عالقة انتساء إلى جساعة واحجة ويتقاسسؾن نفذ األذواق، الكيؼ، االىتسامات، وليؼ أىجاف 
  9مذتخكة".

: "ىي كجسعات اجتساعية حيؽ يدتسخ أناس بعجد كاف في مشاقذتيؼ "راينغهلج" المجتمعات االفتخاضية تعخيف -
شذأ مؽ الذبكة بسذاعخ إندانية كافية لتذيل شبكات مؽ العالقات الذخرية ك Netعمشيا لؾقت كاف مؽ الدمؽ 

  Cyberspace. 10في الفزاء الديبخي"
السجتسع االفتخاضي عبارة عؽ كجسعات كغيخ عبخ شبكة األنتخنت كذكمت في ضؾء ثؾرة أما اجخائيا: 

طخيق بيشيؼ ويذعخون كأنيؼ في  االكراالت الحجيثة كجسع بيؽ ذوي االىتسامات السذتخكة، يتؾاصمؾن فيسا عؽ
 مجتسع حكيقي.
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 الطالب الجامعي:  -5-5
ىؾ فخد يدسح لو مدتؾاه العمسي باالنتقال مؽ السخحمة الثانؾية إلى الجامعة وفقا لتخرص ُيخؾل لو 

  11 وميمو. الحرؾل عمى الذيادة إذ أن لمظالب الحق في اختيار التخرص الحي يتالءم وذوقو ويتساشى
ػ عمى أنو فخد يشتسي لسكان كعميسي معيؽ، مثل الجامعة، أو السعيج والسخكد، ويشتسي ليا مؽ ويعخف كحل -

أجل الحرؾل عمى العمؼ وامتالك شيادة معتخف بيا مؽ ذلػ السكان حّتى يدتظيع مسارسة حياكو العسمية فيسا 
 بعج كبعًا لمذيادة التي حرل عمييا. 
ستشا ىحه ىؾ ذلػ الفخد الحي سسحت لو كفاءكو العمسية باالنتقال مؽ في درا التعخيف اإلجخائي لمطالب الجامعي:

ولجيو حداب فيدبؾك في مؾاقع التؾاصل االجتساعي  2السخحمة الثانؾية إلى الجامعة ويجرس في جامعة البميجة 
 وعجديا ُيسثل الظالب الجامعي الشدبة العالية في السؤسدات الجامعية.

 : االجتماعيةالعالقات  -5-6
صمة بيؽ فخديؽ أو جساعتيؽ أو أكثخ أو بيؽ فخد وجساعة، وقج كقؾم ىحه الرمة عمى التعاون أو عجم  أي

  12 .فؾرية أو آجمة وقج ككؾن التعاون وقج ككؾن مباشخة أو غيخ مباشخة 
  13 في األخخ ويتأثخ بو. أحجىساوىي سمؾك متؾاكخ متؾقع يحجث بيؽ شخريؽ أو أكثخ، فيؤثخ 

في دراستشا نعخفيا عمى أنيا الرالت والخوابط والعالقات التي كشذأ بيؽ  معالقات االجتماعية:التعخيف اإلجخائي ل
 يدبؾك.االظمبة عمى أساس التفاعل االجتساعي مؽ خالل حداب الف

 مجراسة: ل الجانب المنيجي -6
 منيج الجراسة:  -6-1

لى معخفة حكيقة األشياء التي ىؾ مجسؾعة مؽ القؾاعج واإلجخاءات واألساليب التي كجعل العقل يرل إ
يدتظيع الؾصؾل إلييا دون أن يبحل مجيؾدات غيخ نافعة. وقج يبشي الفخد ويبتكخ قبل أن يفكخ في األسذ 
والسشاىج التي صسؼ عمييا ىحا البشاء أو ىحا االبتكار، وعشجما كشجح محاوالكو يبجأ البعض مالحغة واكتذاف 

ثؼ كدتخجم ىحه األسذ السكتذفة فيسا بعج لترسيؼ وبشاء أعسال  األسذ التي أدت إلى نجاح ىحه األعسال
  14 أفزل.

استخجمشا في دراستشا السشيج الؾصفي التحميمي الحي ييجف إلى جسع الحقائق والبيانات واألسباب التي 
ولة وأثخ ذلػ عمى العالقات االجتساعية، مع محا الفايدبؾككجفع بالظمبة الستخجام ىؾيات افتخاضية عمى مؾقع 

كفديخ ىحه الحقائق كفديخا عمسيا، وبعج الحرؾل عمى أكبخ قجر مسكؽ مؽ السعمؾمات يأكي دور التحميل والتفديخ 
مؽ أجل الؾصؾل إلى الشتائج، فبفزل السشيج الؾصفي التحميمي ندتظيع وصف الغاىخة وكحميميا، وندعى في 
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القات االجتساعية والدعي لمحرؾل عمى كفديخات بحثشا ىحا وصف أبعاد اليؾية االفتخاضية وانعكاساكيا عمى الع
 عمسية. 

 أداة جمع البيانات: -6-2
بعج أن اختخنا السشيج السدتخجم في الجراسة، وىؾ السشيج الؾصفي التحميمي نأكي إلى ذكخ الخظؾة التي 

ناكو ويتحقق مؽ بعجىا وىي أدوات وكقشيات جسع البيانات السدتخجمة في ىحا السشيج، والتي يجسع بيا الباحث بيا
 فخضياكو، واألداة السدتخجمة والسشتيجة في مؾضؾع دراستشا ىحه ىي االستبيان.

بسفيؾمو العام ىؾ قائسة كتزسؽ مجسؾعة مؽ األسئمة معجة بجقة كخسل إلى عجد كبيخ مؽ أفخاد  االستبيان:
سؾعة مؽ األسئمة التي يخى السجتسع الحيؽ يكؾنؾن العيشة الخاصة بالبحث، ويعخف أحيانا بأنو صحيفة كحؾي مج

الباحث أن إجابتيا كفي بسا يتظمبو مؾضؾع بحثو مؽ بيانات، وقج كخسل بالبخيج إلى األفخاد الحيؽ يتؼ اختيارىؼ 
عمى أسذ عمسية وإحرائية يجيبؾن عمييا ويعيجونيا بالبخيج، ويعتبخ االستبيان مؽ أىؼ وأدق طخق البحث وجسع 

ىؾ يذيخ إلى الؾسيمة التي كدتخجم لمحرؾل عمى أجؾبة ألسئمة معيشة فيذكل البيانات في البحؾث الؾصفية، و 
استسارة يجيب عمييا السبحؾث بشفدو، واالستبيان في أبدط صؾرة لو ىؾ عبارة عؽ عجد مؽ األسئمة السحجدة 

كفديخا  يعخض عمى عيشة مؽ األفخاد ويظمب إلييؼ اإلجابة عشيا كتابة فال يتظمب األمخ شخحا شفؾيا مباشخا أو
  15 .مؽ الباحث وككتب األسئمة أو كظبع عمى ما يدسى استسارة االستبيان

االستبيان ىؾ مجسؾعة مؽ األسئمة التي يظخحيا الباحث عمى السبحؾثيؽ وفق كؾقعاكو لمسؾضؾع  إجخائيا:
 .البحثالسجروس، ألن أسئمة االستبيان كخكبط بالفخضيات السؾضؾعة في الجراسة والتي كخكبط وكخجم أىجاف 

يتعمق بالبيانات الذخرية والسحؾر  األولوفي دراستشا ىحه قسشا بتقديؼ االستبيان إلى ثالثة محاور وىي: السحؾر 
كتعجد مالمح وسسات اليؾية االفتخاضية لجى الظمبة عبخ الفايدبؾك. أما السحؾر : الثاني يتعمق بالفخضية االولى

ثخ الذبكات االجتساعية في الفايدبؾك عمى عالقة الظمبة مع أفخاد الثالث يتعمق بالفخضية الثانية القائمة: ُكؤ 
 السجتسع، كختمف ىحه العالقة عؽ التي مؾجؾدة في أنداق األسخة والسجرسة والذارع. 

  2حيث بمغ عجدىؼ أربع أساكحة مؽ جامعة البميجةـ صجق المحكمين:
 :مجتمع البحث وعينة الجراسة -6-3
 لؾنيدي عمي بسختمف التخررات. 2ىؾ كل طمبة وطالبات جامعة البميجة  مجتسع بحثشا مجتمع البحث: *
 عينة الجراسة وطخيقة اختيارىا:  *

كعج مخحمة كحجيج عيشة البحث وطخيقة اختيارىا مؽ أىؼ مخاحل البحث السيجاني التظبيقي، خاصة إذا كان 
 .2لسجتسع في طمبة جامعة البميجةمجتسع البحث كبيخا مثمسا ىؾ عميو الحال في مؾضؾعشا، حيث يتسثل ىحا ا
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وفي دراستشا ىاكو ىجفشا إلى التعخف عمى خفايا وأبعاد استعسال الظمبة لميؾية االفتخاضية وانعكاسات ذلػ 
عمى العالقات االجتساعية، ونغخا لرعؾبة حرخ جسيع مفخدات مجتسع البحث، فقج كؼ اختيار عيشة قرجية، 

خيقة التي يقؾم الباحث فييا باختيار مفخداكيا بظخيقة كحكسية، وبالتالي عيشة دراستشا والتي ُكعخف عمى أنيا الظ
، حيث قسشا شخريا باختيار السفخدات السسثمة 2ىي عيشة قرجية مسثمة في مجسؾعة مؽ طمبة جامعة البميجة

نو ال ُيسثل السجتسع لسجتسع البحث كسثيال سميسا، وىحا الشؾع مؽ العيشات يختمف عؽ األنؾاع األخخى مؽ حيث أ
 األصمي لمجراسة.  

طالب وطالبة مسؽ يسمكؾن حداب عمى مؾقع فيدبؾك وكؼ اختيار  120وعميو اختخنا عيشة قرجية قؾاميا 
 ىحا الشؾع مؽ العيشة، نغخا لتؾفخىا عمى الخرائص السخاد دراستيا في أولئػ الظمبة.

  حجود الجراسة: -6-4
                        لؾنيدي عمي.  2ة بجامعة البميجةأجخيشا الجراس*المجال المكاني: 
 . 2أجخيشا الجراسة عمى عيشة مؽ طمبة جامعة البميجة*المجال البذخي: 
 .2020مؽ الدشة الجارية  شيخي جانفي وفيفخي وبجاية مارساستغخقت الجراسة  * المجال الدمني:

  الجانب الميجاني:  -7
 :نتائج الجراسة -7-1
 ألول: البيانات الذخريةاالمحهر *

 ( يمثل خرائز أفخاد العينة1ججول )
 المجمهع الندبة المئهية التكخار الخرائز

 الجنذ
 %56.70 68 ذكؾر

120 
 %43.30 52 إناث

 الفئات العمخية
18-22 22 18.33% 

120 22-26 65 54.17% 
 %27.50 33 26أكثخ مؽ 

 ةالجراسي اتالتخرر

 %40.83 49 الجتساعيةالعمؾم اإلندانية وا
 

120 

 %25.83 31 العمؾم االقترادية
 %19.17 23 آداب ولغات

 %14.17 17 حقؾق وعمؾم سياسية

ما نجج يؾضح الججول أعاله كؾزيع أفخاد عيشة البحث حدب الجشذ، والدؽ، والتخرص الجراسي، حيث 
كسا  طالبة، 52مسثمة في  %43.30 ـاث ببيشسا ُكقجر ندبة اإلن، طالب 68ذكؾر مسثمة في  %56.70ندبتو 
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، طالب وطالبة 65 ـمسثمة ب %ـ54.17بـ مقجرةسشة  [26-22الفئة ] األكثخ كسثيال ىيعسخية أن الفئة النالحظ 
، وىحا ما 2أن أفخاد العيشة مؽ مختمف الكميات السؾجؾدة عمى مدتؾى جامعة البميجةمؽ الججول أيزا  ويتزح

 بات واآلراء بيؽ الظمبة حدب جشديؼ وأعسارىؼ وكخرراكيؼ.يدسح بتعجد واختالف اإلجا

  الفايدبهكيهضح مالمح وسمات اليهية االفتخاضية عبخ  :المحهر الثاني
 الفايدبهكالستخجام مهقع  ين( يهضح االسم الحي اختاره المبحهث2ججول )

 الندبة المئهية التكخار طبيعة االسم
 %25.83 31 اسم حقيقي
 %45.84 55 اسم مدتعار

 %28.33 34 مخكب من حقيقي ومدتعار في نفذ الهقت
 %111 121 المجمهع

 

 الفايدبؾكمؾقع ي ( نالحظ أن أعمى ندبة مؽ السبحؾثيؽ اختاروا أسساء مدتعارة ف2مؽ خالل الججول )
مخكبة حكيكية ومدتعارة في نفذ  ، في حيؽ أن ندبة الحيؽ يجخمؾن لمفيدبؾك بأسساء%45.84 ـبشدبة كقجر ب

مؽ الظمبة يدتعسمؾن أسساءىؼ الحكيكية في مؾقع  %25.83، بيشسا نجج ما ندبتو %28.33ىي الؾقت 
  . الفايدبؾك

  الفايدبهك( يهضح سبب اختيار الطمبة المبحهثين أسماء مدتعارة في 3ججول )
 الندبة المئهية التكخار الدبب

 %5.61 5 الخغبة في تقمز شخرية أخخى 
 %51.69 46 الخغبة في الترخف بكل حخية

 %38.20 34 ال يعخف اآلخخون ىهيتك الحقيقيةحتى 
 %4.5 4 لتكهين عالقات غخامية

 %100 89 المجمهع
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ى يعؾد إل الفايدبؾكسبب اختيار السبحؾثيؽ ألسساء مدتعارة في يتزح لشا مؽ خالل الججول أعاله أن 
كسثل إجابة السبحؾثيؽ حتى ال  %38.20، كمييا ندبة %51.69رغبتيؼ في الترخف بكل حخية وىحا بشدبة 

 الفايدبؾكأن سبب استعسال أسساء مدتعارة في  %5.61يعخف اآلخخون ىؾيتيؼ الحكيكية، ثؼ أجاب ما ندبتو 
دتعار سببو الدعي لتكؾيؽ طمبة بأن االسؼ الس 4أجاب يعؾد إلى الخغبة في كقسص شخرية أخخى، وأخيخا 

 . %4.5عالقات غخامية مع الجشذ اآلخخ وىحا بشدبة 
 أكثخ منو في المجتمع الحقيقي الفايدبهكفي  في المجتمع االفتخاضي كهن المبحهث مختاحا يبين( 4الججول )

 لندبةا التكخار اإلجابة
 %86.67 104 نعم
 13.33% 16 ال

 %100 120 المجمهع

 

في يتزح لشا مؽ خالل الججول أن غالبية الظمبة أفخاد العيشة يججون راحتيؼ في السجتسع االفتخاضي 
مؽ السبحؾثيؽ  %13.33ندبة ، في حيؽ %86.67ـوىحا بشدبة كقجر بأكثخ مؽ السجتسع الحكيقي  الفايدبؾك

 يججون راحتيؼ أكثخ في السجتسع الحكيقي. 
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 الرهرة المدتخجمة من قبل المبحهثين يهضح طبيعة( 5الججول )
 الندبة التكخار طبيعة الرهرة
 %26.67 32 صهرة حقيقية
 %73.33 88 صهرة مدتعارة

 %111 121 المجمهع

 

 الفايدبؾكمؽ خالل معظيات الججول يتزح أن أغمب الظمبة السبحؾثيؽ يدتخجمؾن صؾرا مدتعارة عمى 
 يل. ايزعؾن صؾرىؼ الحكيكية عمى البخوف مؽ السبحؾثيؽ %26.67، في حيؽ نجج %73.33 وىحا بشدبة

، تختمف ىحه العالقة أفخاد المجتمعالعالقة مع  عمىالذبكات االجتماعية في الفايدبهك  ؤثخت  المحهر الثالث: 
 عن التي مهجهدة في أنداق األسخة والمجرسة والذارع

  في المجتمع االفتخاضي ( يهضح نهعية األصجقاء6الججول )
 الندبة التكخار نهعية األصجقاء في المجتمع االفتخاضي

 %15.84 19 وأتفاعل معيمأصجقاء حقيقيين في الهاقع 
 %12.5 15 أصجقاء حقيقيين وال أتفاعل معيم
 %30.83 37 أصجقاء افتخاضيين وأتفاعل معيم

 %14.16 17 أصجقاء افتخاضيين وال أتفاعل معيم
 %26.67 32 افتخاضيين وأتفاعل معيم بححر أصجقاء

 %111 121 المجمهع
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ىؼ أصجقاء افتخاضييؽ  نالحظ مؽ خالل إجابات السبحؾثيؽ أن غالبية األصجقاء الحيؽ يتفاعمؾن معيؼ
والحيؽ يتفاعمؾن معيؼ كمييا نؾعية األصجقاء االفتخاضييؽ ، %30.83يدبؾك وىحا بشدبة اكعخفؾا عمييؼ عبخ الف

نؾعية األصجقاء الحكيقييؽ في الؾاقع والحيؽ يتفاعمؾن معيؼ وىحا ، كأكي بعجىا %26.67بححر بشدبة ُقجرت ب 
 . %15.84ب 

 ما إذا يذعخ المبحهثين بهجهد المجتمع الحقيقي أثناء التفاعل مع المجتمع االفتخاضييمثل  (7)الججول 
 الندبة لتكخارا وجهد المجتمع الحقيقي من عجمو

 %33.33 40 الفايدبهكفي  المجتمع الحقيقينعم أشعخ بهجهد 
 %66.67 80 الفايدبهكفي  ال أشعخ بهجهد المجتمع الحقيقي

 %111 121 المجمهع

  

فاعل مع نالحظ مؽ خالل إجابات السبحؾثيؽ أن غالبيتيؼ ال يذعخون بؾجؾد السجتسع الحكيقي أثشاء الت
بأنيؼ  %33.33جاب ما ندبتو ، بيشسا أ%66.67يدبؾك وىحا بشدبة كقجر ب االسجتسع االفتخاضي بخ الف

    يدبؾك.ايذعخون بؾجؾد مجتسع حكيقي أثشاء كفاعميؼ مع السجتسع االفتخاضي في الف
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اق المجتمع عن العالقات المعيهدة في أند الفايدبهكالعالقات المهجهدة في  اختالف( يهضح 8الججول )
 )مؤسدات التنذئة االجتماعية: األسخة، المجرسة..(  

 الندبة التكخار االختالف
 %85 102 تختمف العالقات

 %15 18 ال تختمف العالقات
 %111 121 المجمهع

 

سؾجؾدة عمى يخون أن العالقات ال 120مبحؾث مؽ أصل  102مؽ خالل إجابات السبحؾثيؽ نالحظ أن 
 18، بيشسا نجج %85وىحا بشدبة كختمف عؽ كمػ السؾجؾدة في مؤسدات التشذئة االجتساعية  الفايدبؾكمؾقع 

 . %15مبحؾث فقط مؽ أجابؾا أنيا ال كختمف بشدبة مقجرة ب 
في بين األفخاد  عمى العالقات االجتماعية الفايدبهكعبخ تأثيخ المجتمع االفتخاضي كيفية ( يهضح 9الججول )

 المجتمع
 الندبة التكخار في المجتمعبين األفخاد عمى العالقات  الفايدبهكتأثيخ 

 %27.5 33 الذعؾر باالغتخاب عؽ أفخاد األسخة
 %18.33 22 عجم الكيام بالؾاجبات

 %33.34 40 نقص التؾاصل بيؽ أفخاد السجتسع
 %20.83 25 الفايدبؾكاألفخاد عؽ مجمؽ  نفؾر

 %111 121 المجمهع
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عمى  الفايدبؾكأن كأثيخ السجتسع االفتخاضي مؽ خالل مؾقع  إجابات السبحؾثيؽيتزح مؽ خالل  
 %27.5، كمييا ندبة %33.34العالقات بيؽ أفخاد السجتسع يتسثل في نقص التؾاصل بيؽ أفخاد السجتسع بشدبة 

ويكؾن التأثيخ متسثال كحلػ ب نفؾر أفخاد أفخاد األسخة، مسؽ يخون أن التأثيخ يكؾن بذعؾرىؼ باالغتخاب عؽ 
مؽ السبحؾثيؽ أن كأثيخ  %18.33، بيشسا أجاب %20.83وىحا بشدبة كقجر ب  الفايدبؾكالسجتسع عؽ مجمؽ 

 . يكؾن عؽ طخيق عجم قياميؼ بالؾاجبات الفايدبؾك
 مناقذة النتائج بالفخضيات مع التحميل الدهسيهلهجي:  -7-2
 الفايدبهكتتعجد مالمح وسمات اليهية االفتخاضية لجى الطمبة عبخ : بالفخضية األولىائج المتعمقة أوال: النت 
يدتعسمؾن ىؾيات افتخاضية وأسساء مدتعارة % مؽ الظمبة السبحؾثيؽ 45.84أعيخت الشتائج أن ما ندبتو  -1

 يدبؾك. اعمى الف
 يعؾد إلى رغبتيؼ الفايدبؾكساء مدتعارة في % مؽ أفخاد العيشة أجابؾا أن سبب اختيار السبحؾثيؽ ألس51.69 -2

سبب استعسال السبحؾثيؽ ليؾيات افتخاضية وىحا التي كسثل  %38.20، كمييا ندبة في الترخف بكل حخية
 .الحكيكية عمى ىؾيتيؼعخف اآلخخون تحتى ال ي

في  دالسؾجؾ % مؽ السبحؾثيؽ يججون راحتيؼ في السجتسع االفتخاضي 86.67أسفخت الشتائج كحلػ أن  -3
 الؾاقعي.  أكثخ مؽ السجتسع الحكيقي الفايدبؾك

وىحا بشدبة  الفايدبؾكبخوفايل أغمب الظمبة السبحؾثيؽ يدتخجمؾن صؾرا مدتعارة عمى  تائج أنشأكجت ال -4
73.33% . 

بإخفاء االسؼ والغيؾر  الفايدبؾكن دخؾل الظمبة في عالقات افتخاضية عبخ ندتشتج مؽ الشتائج الدابقة أ
فة ومدتعارة، وكحا غيابو الفيديقي وبعجه الجغخافي كميا عؾامل كجفع بالفخد إلى الكذف عؽ مكبؾكاكو بأسساء مدي

يدسيو "عمي دمحم رحؾمة" بالقشاع ما  وىحا ،مع كستعو بالحخية، وبيحا يكؾن حخا في استخجام االسؼ الحي يخاه مشاسبا
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تخاضية، ُكجدج فكخة كؾنو شخرا رقسيا وذلػ االفتخاضي الحي يرشع السدتخجم مؽ خاللو شخرية الكتخونية اف
  16 عؽ طخيق اسؼ مدتعار.

يدعى مؽ خالليا إلى إقشاع  الفايدبؾكوعميو فإن اليؾية االفتخاضية التي يشذئيا الظالب مؽ خالل 
السذتخكيؽ معو بيؾيتو السديفة والتالعب بيا مؽ أجل أن يجفع الستفاعميؽ معو إلى التعامل معو عمى أساس 

ق رغباكو وإشباع حاجاكو الشفدية واالجتساعية التي ال يدتظيع كحكيقيا عمى يالسرظشعة وبالتالي كحق اليؾية
أكثخ حخية وأقل كقييجا، وىحا راجع إلى طبيعة  ألنو يكؾن غيخ أن ربط عالقات الرجاقة افتخاضيا  أرض الؾاقع.

  االستعسال.سيؾلة و السؾقع في حج ذاكو وخرائرو التي كتسيد بالسخونة 
  :ت ؤثخ الذبكات االجتماعية في الفايدبهك عمى العالقة مع أفخاد ثانيا: النتائج المتعمقة بالفخضية الثانية

 المجتمع، تختمف ىحه العالقة عن التي مهجهدة في أنداق األسخة والمجرسة والذارع. 
جقاء افتخاضييؽ كعخفؾا ىؼ أصالسبحؾثيؽ غالبية األصجقاء الحيؽ يتفاعمؾن معيؼ أعيخت نتائج االستبيان أن  -1

 . % 30.83وىحا بشدبة  الفايدبؾكعمييؼ عبخ 
ال يذعخون بؾجؾد السجتسع الحكيقي أثشاء التفاعل مع كسثل ندبة الظمبة السبحؾثيؽ الحيؽ  66.67% -2

 .يدبؾكاالف السؾجؾد فيالسجتسع االفتخاضي 
كختمف عؽ كمػ  الفايدبؾكؾقع أسفخت الشتائج كحلػ أن السبحؾثيؽ يخون أن العالقات السؾجؾدة عمى م  -3

 . %85السؾجؾدة في مؤسدات التشذئة االجتساعية وىحا بشدبة 
عمى العالقات بيؽ أفخاد السجتسع  الفايدبؾكبيشت الشتائج أن كأثيخ السجتسع االفتخاضي مؽ خالل مؾقع  -4

أثيخ يكؾن % مسؽ يخون أن الت27.5، بعجىا %33.34يتسثل في نقص التؾاصل بيؽ أفخاد السجتسع بشدبة 
متسثال عمييؼ التأثيخ  الحيؽ يكؾن مؽ السبحؾثيؽ  %20.83بذعؾرىؼ باالغتخاب عؽ أفخاد األسخة، كمييا ندبة 

  . يؼنفؾر أفخاد السجتسع عش في
يسكؽ القؾل مؽ خالل عخض الشتائج الستؾصل إلييا مؽ االستبيان أنو يبجو جميا أن الستخجام مؾقع 

 ىحايكسؽ يخ عمى العالقات االجتساعية لجى أفخاد العيشة في السجتسع، حيث كأث فايدبؾكالتؾاصل االجتساعي 
وسيمة لميخوب مؽ الؾاقع والتقميص مؽ عسمية كفاعل الفخد مع أسخكو في العالؼ الؾاقعي،  الفايدبؾككؾن تأثيخ ال

كسا يخ الجيشية، فيؾ بيحا يقزي عمى العالقات األسخية ويدبب العدلة االجتساعية ويؤدي إل الخخوج عؽ السعاي
يعج اإلكثار مؽ استعسال الفايدبؾك مزيعة لمؾقت، فبسجخد دخؾل السدتخجم لمسؾقع حتى يبجأ بالتشقل مؽ صفحة 
ألخخى ومؽ دردشة ألخخى وال يجرك الداعات التي أضاعيا دون أن يديج أي فائجة لو، وىحا ما يؤدي بالظمبة 

بذكل مباشخ، وىحا ما أكجكو إحجى سع والتؾاصل مع األفخاد عؽ عدليؼ عؽ واقعيؼ األسخي ومذاركتيؼ في السجت
الجراسات حيث أثبتت أن التؾاصل بذكل مباشخ مع األفخاد وليذ عبخ األنتخنت يؤدي إلى كظؾيخ السيارات التي 
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عشجىؼ االحداس بالسدؤولية اكجاه الغيخ وكقؾية سخعة كداعج األفخاد في مجاالت االكرال اإلنداني، حيث كشسي 
وىحا ما يفتقجه الفايدبؾك الحي يدبب كحلػ  17 .مع السؾاقف بحشكة وحكسة جيية لجييؼ، فيدتظيعؾن التعاملالب

الكثيخ مؽ السذاكل االجتساعية، وىحا عشج الجخؾل في مذاجخات ومتاىات مؽ خالل التعميقات، وكحا ربط 
التذييخ واالبتداز وكخويج  عالقات افتخاضية مع الجشذ اآلخخ، إضافة إلى كعخض األفخاد مؽ خاللو إلى

 اإلشاعات. 
 تهصيات الجراسة:  -8

السؾضؾع اركأيشا أن نقجم مجسؾعة مؽ التؾصيات لسحاولة معالجة أىسية مؽ خالل نتائج الجراسة ومؽ 
 وىي:  إشكالية "اليؾية االفتخاضية لجى الظمبة الجامعييؽ وانعكاسات ذلػ عمى العالقات االجتساعية في السجتسع

 واعتبارىؼ جدء ىام وفعال في السجتسع. (الظمبة) ليحه الفئة خالشغ-1
 الفخص أمام الظمبة إلقامة عالقات اجتساعية، وذلػ عؽ طخيق كفعيل نذاطات ونجوات عمسية. إكاحة-2
إقامة إعالنات كؾعؾية وحسالت كحديدية في األوساط الجامعية لمتعخيف بسخاطخ اليؾيات االفتخاضية وكأثيخ -3

 لفخد والسجتسع.ذلػ عمى ا
 .اإللكتخونياستعسال اليؾيات االفتخاضية ألغخاض كعؾد بالسشفعة عمى الفخد والسجتسع، مثل التدؾيق -4
اليؾيات االفتخاضية ليتؼ كؾجيو إجخاء دراسات أخخى كحاول التعخف عمى األسباب الحكيكية وراء استخجام -5

 االجتساعي وخاصة الفايدبؾك. الظمبة إلى كيفية االستفادة السثمى مؽ مؾاقع التؾاصل
 عامة والفايدبؾك خاصة. إجخاء دراسة شاممة بذأن كيفية التعامل مع وسائل التؾاصل االجتساعي -6
التي كالئؼ  ؾسائلدعؼ السبادرات الفخدية والجساعية وصفحات التؾاصل االجتساعي وكذجيعيا بجسيع أنؾاع ال -7

 . بيئة اإلنتخنت
الفخدية في استخجام مؾاقع التؾاصل االجتساعي في العسمية التعميسية، وايجاد معاييخ كجسيع جيؾد األساكحة  -8

 . مؾحجة لو
 خاتمة: 

 –خالل دراستشا الستسثمة في "اليؾية االفتخاضية والعالقات االجتساعية بيؽ األبعاد واآلثار  ومؽختاما 
االجتساعي  االفتخاضي ومؾاقع التؾاصللفزاء با الظمبة عالقة عؽالحجيث  نأ يسكششا القؾل" -الفايدبؾك أنسؾذجا

الكثيخ مؽ السفاليؼ الؾاجب دراستيا لفيؼ الغاىخة وكحميميا، وىحا لسا كحجثو ساىؼ في عيؾر  الفايدبؾك خاصةو 
ىحا الفزاء االفتخاضي  فتحمؽ كغيخات عمى نسط العالقات االجتساعية بيؽ األفخاد داخل السجتسع، حيث قج 

جعمت الظمبة يشجمجؾن ضسؽ ىحا السجتسع معظيات مدتحجثة في الحياة االجتساعية ك السسثل في الفايدبؾ 
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ما االفتخاضي ويتعخفؾن عمى سساكو وخاصة يتبشؾن مؽ خاللو ىؾيات افتخاضية يعيذؾن بيا داخمو، وىحا 
  .اساعجىؼ في إنذاء عالقات اجتساعية افتخاضية شكمت بجيال متسيدا عؽ العالقات الؾاقعية بكل أبعادى
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 ون خاله وواقع التواصن االجتىاعياهلوية االفرتاضية 
 دراسة يف االستخداوات و االشباعات احملققة لدى طمبة جاوعة البويرة ون وستخدوي ووقع الفايسبوك

 جاوعة البويرة .د .مسرية بمعربي   

 السمخص:
حاولشا مغ خبلل ىحه الجراسة أن نجرس اليػية االفتخاضية مغ خبلل مػاقع التػاصل االجتساعي لجى    

مدتعسمييا ووقع اختيارنا تحجيجا عمى مػقع الفايدبػك، ومغ أجل مقاربة مشيجية أدق قسشا بتػضيف نطخية شائعة 
وعميو قسشا بترسيع استبيان ووجيشاه  في بحػث عمػم اإلعبلم واالترال وىي نطخية االستخجامات واالشباعات،

أقدام، وىي عادات استخجام اليػية  3الى  –وفقا لفخوض الشطخية  –الى شمبة جامعة البػيخة والحي قدع بجوره 
االفتخاضية، ثع أنساشيا، وأخيخا االشباعات التي تحققيا اليػية االفتخاضية مغ خبلل مػقع الفايدبػك لجى الصمبة 

 الجامعييغ.
 اليػية االفتخاضية، مػقع الفايدبػك، العادات، األنساط، االشباعات. الكمسات السفتاحية:

Abstract : 
In this study, we tried to study the virtual identity  of social media’s users  ,  specifically the  

Facebook ones, and for a more systematic approach we used a known theory in media and 

communication sciences researches  which is the theory of uses and gratifications, therefore we 

designed a questionnaire and   to be sent  to Bouira University students . 

This one was  divided - according to the theory’s hypotheses  - into three  sections :the habits 

of using the virtual identity,  its patterns, and finally the satisfactions that the virtual identity  

achieves through the Facebook site for the students of   university. 

Keys words : virtual identity , Facebook site , the habits , patterns , the satisfactions. 
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 مقدمة:
يقرج بسػاقع التػاصل االجتساعي مجسػعة التقشيات الستاحة عمى الذبكة العشكبػتية والتي يدتعسميا          

الشاس لغايات التػاصل والتفاعل، وقج تصػرت ىحه السػاقع مؤخخا لتكتدح جسيع مجاالت الحياة دون       
يدتعسل بعس  ،العذخيغ القخن الحاديوالحي يعشي جسيع وسائل التػاصل االلكتخوني الستاحة في  ،استثشاء

ذلظ لػصف مختمف أنػاع الطػاىخ الثقافية التي تشصػي عمى  ،اسعو  األفخاد مفيػم اإلعبلم االجتساعي عمى نحػ
ليذ تقشيات التػاصل فقط، ففي كثيخ مغ األحيان مثبل يدتعسل األشخاص مرصمح وسائل اإلعبلم ;التػاصل 

السذاركة باستعسال وسائل الشذخ يقجمو السدتخجمػن سػاء بالكتابة الشذخ ي االجتساعي لمحجيث عغ السحتػى الح
 االلكتخوني.

تعصي لمسدتخجميغ القجرة عمى التػاصل          ;إن غالبية أشكال مػاقع التػاصل االجتساعي الكتخونية          
الذبكات االجتساعية  نتخنتشبكة اال اليػاتف الحكية باستخجام أجيدة الحاسػب ،التفاعل مع بعزيع البعس;

البج مغ اإلشارة في ىحا الدياق إلى اإلقبال الكبيخ الحي تحطى بو الذبكات  ،التػيتخ.. ،األخخى مثل الفايدبػك
 مػاقع التػاصل االجتساعي لجى مختمف الفئات السجتسعية.  

ىي اليػية ;ىسية أال يقػدنا لصخح مدألة غاية في األإن الحجيث عغ مػاقع التػاصل االجتساعي          
بل أبعج مغ ذلظ بحيث أكجت عجيج الجراسات              ،التي ال تتصابق بالزخورة مع اليػية الحكيكية;االفتخاضية 

تقسز ;البحػث السشجدة في ىحا الدياق بأن تػضيف اليػية االفتخاضية يكػن غالبا بيجف اليخوب مغ الػاقع ;
فخضيا عمييع الػاقع االجتساعي  التي ال تمظ ،في ىحا العالع االفتخاضي الذخرية التي يخغب فييا السبحخون 

في سياق آخخ نجج أن اليػية االفتخاضية تسكغ أصحابيا مغ التفاعل بكل حخية         ،متشاقزاتو بكل متغيخاتو
بو عقػليع ليتسكشػا مغ مسارسة الحخية وفقا لمسفيػم الحي تدتػع ،عخقي سياسي ثقافي دون أدنى قيج اجتساعي

 .ضسائخىع
االشباعات التي  تأتي ىحه الجراسة في ىحا الدياق تحجيجا بغخض الكذف عغ مجسل االستخجامات         

أكثخ الفئات  ألن الذباب عساد السجتسع ،ة عبخ مػاقع التػاصل االجتساعييحققيا تػضيف اليػية االفتخاضي
بة السدتخجميغ لسػقع الفايدبػك الحي يذيج تدايجا مدتسخا في عجد فقج وقع اختيارنا عمى الصم ،ىػسا بيحه السػاقع

 :التاليػ الخئيدي عمى الشحعميو يكػن التداؤل  ،السذتخكيغ
االشباعات التي تحققيا اليهية االفتراضية لمذباب الجامعي من خالل             ىي طبيعة االستخدامات ما

 مهقع الفايدبهك؟
التداؤالت الفرعية:-1  
ما ىي عادات استخجام الذباب الجامعي لميػية االفتخاضية مغ خبلل مػقع الفايدبػك؟-1  
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ما ىي أنساط استخجام الذباب الجامعي لميػية االفتخاضية مغ خبلل مػقع الفايدبػك؟ -2  
الذباب الجامعي ؟ مػقع الفايدبػك لجىالتي تحققيا اليػية االفتخاضية مغ خبلل  االشباعاتما ىي -3  
أىداف البحث :-2  
 .الكذف عغ أسباب لجػء الذباب الجامعي لميػية االفتخاضية-1
 .معخفة مفيػم اليػية االفتخاضية لجى الذباب الجامعي-2
 مػقع الفايدبػك .ميػية االفتخاضية مغ خبلل تحجيج عادات استخجام الذباب الجامعي ل-3
 مػقع الفايدبػك .ميػية االفتخاضية مغ خبلل تحجيج أنساط استخجام الذباب الجامعي ل-4
مػقع الفايدبػك لجى تػضيف اليػية االفتخاضية مغ خبلل حققيا الكذف عغ مختمف االشباعات التي ي-5

 الذباب الجامعي .
 مشيج الدراسة :-3

األساسية االفتخاضات الفمدفية ;إن السشيجية ىي دراسة السشاىج  ،السشاىج;يتع الخمط أحيانا بيغ السشيجية 
 إنيا دليل ،فالسشيجية تتعامل مع سؤال " لساذا " نجخي بحثا بصخيقة محجدة ،التي تبشى عمييا عسمية البحث نفديا

السشاىج السختمفة تختبط بالشساذج ; ،كيف يجب أن يسزي البحث ;إلى ماذا تدتحق السذكبلت مغ بحث
فالسشاىج الكسية تتبشى غالبا األسمػب الػضعي ) السػضػعي االيجابي( في حيغ يخوج الباحثػن  ،السختمفة

في ،;أولئظ الحيغ يقبمػن األسمػب الشقجي يتبعػن بذكل عام مشيجية اإلندانيات،;الشػعيػن لؤلسمػب التقميجي
ية السختارة  فالباحثػن الحيغ تقشية معيشة لجسع السعمػمات بإتباع فخضيات السشيج;مقابل ذلظ فإن السشياج ه

بيشسا سيعتسج  ،التجارب; ي ( سيدتخجمػن مشاىج مثل السدػحيختارون األسمػب الػضعي ) السػضػعي االيجاب
عمى الخغع مغ  ،;السبلحطة ;االثشػغخافيا ;الحيغ يختارون األسمػب التفديخي عمى مشاىج مثل مجسػعات التخكيد

الشػعي ليفيسػا تساما الطاىخة   ;غ اآلن يدتخجمػن خميصا مغ األسمػبيغ الكسياالختبلفات فإن الكثيخ مغ الباحثي
 .1التي يجرسػنيا

في ىحه الجراسة اعتسجنا عمى السشيج السدحي الحي أصبح مغ السشاىج األساسية في الجراسات الػصفية 
بسػضػع البحث       عسمية نتعخف بػاسصتيا عمى السعمػمات الجقيقة الستعمقة  ;ه;االستكذافية برفة عامة

بل يسكغ أن يؤدي إلى صياغة مبادئ في  ،ليذ ىحا فقط ،الحقائق;يعتسج السشيج السدحي عمى تجسيع البيانات ;
كسا يسكششا مغ اكتذاف عبلقات معيشة بيغ مختمف الطػاىخ التي قج ال يدتصيع الباحث  ،وضعيا الصبيعي

 الػصػل إلييا دون مدح.
لشدق مغ  ;لجساعة أ ;تأويل الػضع الخاىغ لشطام اجتساعيأ ;مشطسة لتحميليعخفو ىػيشتي بأنو محاولة 

جدء فقط مغ أبعاده، أما مػرس فقج عخفو  ;ه;ىحا التعخيف يخكد عمى البعج الكمي لمسشيج السدحي ;الدمػكيات
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يخكد بجوره ىحا التعخيف  ; ظ بإتباع شخيقة عمسية مشطسةذل;مذكمة  ;دراسة مػقف أ;مغ جيتو بأنو مشيج لتحميل 
أما في العسػم يكػن السدح دوما لجراسة مػضػع ما في الحاضخ عغ  ،عمى الجانب الجدئي مغ السشيج السدحي

 .2تفديخىا ثع تعسيع الشتائج بيجف تصبيقيا عمسيا عمى الطػاىخ السساثمة;شخيق جسع البيانات 
ما يجعل مشو السشيج ;سياديغ وهيعج السشيج السدحي مغ أكثخ السشاىج استخجاما في مختمف السجاالت وال

ىي السبلحطة، السقابمة، االستبيان التجخبة،  ; -القابل لمتصبيق مع جسيع أدوات البحث العمسي الدت السعخوفة
بحلظ  ;يقػم إما عمى مدح كل الػحجات السكػنة لسجتسع البحث وه ;، -تحميل السزسػن، التحميل اإلحرائي

 .3في ىحه الحالة مدح بالعيشة ;ع البحث وهعمى مدح جدء مغ مجتس ;مدح شامل، أ
لقج استخجمشا أسمػب السدح بالعيشة الستحالة دراسة جسيع مفخدات مجتسع البحث الستسثل في مجسػع 

 الذباب الجامعي في الجدائخ.
 أدوات الدراسة:-4

األدوات التي نختارىا و األداة أو أن اعتبارات عجيجة تتحكع في نػعية السشيج  ;ما يجب التأكيج عميو ىشا ه
الدياق الدمشي الحي  ،البحث أىجاف ;شبيعة السػضػع ;تراصمغ بيغ ىحه االعتبارات نحكخ االخ ،لمكيام بالبحث

وفقا لسا  ;لحلظ ;، 4اإلمكانيات الستػفخة ..الخ  ;جة الدمشية السخررة لمبحثالس ،تشتسي إليو السذكمة محل البحث
 سبق وقع اختيارنا عمى االستبيان كأداة أساسية لجسع البيانات مغ السبحػثيغ.
 ;شائعة في أغمب البحػث االجتساعيةاالستبيان شخيقة عمسية في جسع البيانات حػل الطػاىخ االجتساعية 

تخجامات الستعجدة كحلظ االس،;إمكانيات استخجام التحميل اإلحرائي;تكاليفيا السشخفزة ;ذلظ بدبب سيػلتيا 
 ;خبلليا يسكغ التعخف عمى معمػمات يعخف االستبيان أيزا بأنو تمظ األداة التي مغ;،5لمبيانات الستحرل عمييا

ما ندعى إليو تحجيجا في ىحا البحث إذ نحاول دراسة  ;ه; ،6أفكار السبحػثيغ حػل مػضػع الجراسة ;آراء 
قسشا ليحا الغخض بترسيع  ،;خبلل مػقع الفايدبػك مغ االفتخاضيةالذباب الجامعي لميػية اشباعات ;استخجامات 
 ;لذخرية الحي اكتفيشا فيو بستغيخي الدغمحاور رئيدية ) باإلضافة إلى محػر البيانات ا 3  استبيان ضع

سؤاال تشػعت ما بيغ األسئمة  25ضع االستبيان  ;كل محػر يجيب عغ تداؤل مغ التداؤالت الفخعية ،( الجشذ
 تػزعت حدب السحاور كالتالي:;الشرف مغمقة  ;ةالسغمق
  أسئمة. 08السحػر األول ضع 
  أسئمة. 07السحػر الثاني ضع 
  أسئمة. 00ضع ;السحػر الثالث 

اشبلعشا عمى مػضػع الكتاب أما عغ مخاحل إعجاد االستبيان فقج بجأنا في صياغة االستبيان بسجخد 
 ،شيخاستغخق إعجاده حػالي  ; 2009ديدسبخ  00كان ذلظ في  ;الجراسةالحي أعجت في إشاره ىحه الجساعي 
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، لشذخع في مى كافة األسئمةبعجىا قسشا بالتأكج مغ إجابة السبحػثيغ ع ،2020جانفي  29يػم  قسشا بتػزيعو;
 بجايةبجأنا في تحميل البيانات السحرل عمييا  ; ،يػميغ التي استسخت عمى مجار ;عسمية التفخيغ اليجوي لمشتائج 

 .2020 شيخ فيفخي 
 عيشة الدراسة: مجتسع البحث-5
 مجتسع البحث:-5-1

مجسػع السفخدات التي يدتيجف الباحث دراستيا لتحقيق نتائج  ;يعخف مجتسع البحث بأنو السجتسع األكبخ أ
يتع ;السجسػع األكبخ لمسجتسع السدتيجف الحي يدعى الباحث إلى دراستو  ;يسثل ىحا السجتسع الكل أ ،;الجراسة

 .7تعسيع نتائج الجراسة عمى كل مفخداتو
            سشيع ;يتسثل مجتسع البحث في دراستشا في مجسل الذباب الجامعي في الجدائخ ميسا كان تخرريع أ

مدتػى السؤسدة الجامعية التي نشتسي إلييا أي جامعة ألنشا اكتفيشا بتػزيع االستبيان عمى ،;مؤسدتيع الجامعية ;أ
 فيتكػن مجتسع البحث في دراستشا مغ جسيع الصمبة الجامعييغ بجامعة البػيخة. ،البػيخة

 عيشة الدراسة:-5-2
التي يسكغ مغ خبلل دراستيا إلقاء الزػء عمى السجتسع  ;العيشة ىي مجسػعة صغيخة مغ مجتسع البحث

يسكغ تعخيف العيشة بذكل مبدط بأنيا مجسػعة مغ األفخاد مختارة مغ مجتسع  ،;رىا مشوالبحثي الحي تع اختيا
قج استخجمت لتدييل ;ضخوف البحث ;تأخح أشكاال مختمفة بشاءا عمى نػعية ;البحث عمى أسذ عمسية واضحة 

خ تشاسبا مع مجتسع الصبكية ألنيا األكث عذػائيةالعيشة ال اعتسجنا عمىفي ىحه الجراسة  ،;8عسمية البحث العمسي
يدتعسمػن مغ خبللو ىػية  ;مغ الذباب الجامعييغ الحيغ يسمكػن حدابا عبخ مػقع الفايدبػكالبحث الحي يتكػن 

العيشة العذػائية الصبكية ىي ذلظ الشػع مغ العيشات االحتسالية التي يتصمب حدابيا تقديع مجتسع  ،;افتخاضية
بسعشى آخخ أنو  ،عذػائية حتى يسكغ التعامل مع كل شبقة بصخيقةالبحث الى شبقات يشطسيا الباحث مدبقا 

ثع مغ بعج ذلظ يختار مغ  ،شبقة عمى الباحث تػزيع مجتسع البحث الى شبقات بشاءا عمى خرائز معيشة لكل
الى يسكغ العػدة  ،;مع افتخاض معخفة الباحث لبشية مجتسع البحث ،كل شبقة بصخيقة عذػائية مجسػعة مسثمة ليا

كأن يكػن مجتسع  ،كػن أمام مجتسع بحث غيخ متجانذ يرعب التحكع فيوالشػع مغ العيشات عشجما نىحا 
مع ىحه السجتسعات لكثخة الستغيخات ىشا يرعب التعامل  ،الشداء ;الرحفييغ أ ;البحث شبلب جامعة الجدائخ أ

ألنشا لع نحرل عمى  ;،9شبلب العمػم اإلندانية .. ;فالصبلب أصشاف مشيع شبلب اآلداب  ،التي تحسميا
فقج اكتفيشا بصمبة  ،السعاىج في الػقت السشاسب ;اتالكمي ;يع الصمبة عمى األقدامإحرائيات دقيقة بخرػص تػز 

فيسا يمي شخح  ،;استبيان 50قسشا بتػزيع  ;االترال كسجتسع بحث متاح في دراستشا ;تخرز عمػم اإلعبلم
 :الصبكية الستعسال العيشة العذػائية
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الى اإلندانية ;الستابعة لكمية العمػم االجتساعية ;التي قجمت لشا مغ قبل مرمحة التقييع  اإلحرائياتتذيخ 
شالبا مشيع مدجل في الدشة الثانية  225،االترال ;شعبة عمػم اإلعبلم ،شالب مدجل بقدع التاريخ 747وجػد 

 ،(%39نذ اترال )أي بسا ندبتو داشالبا مدجل بالدشة الثالثة لي 290،%(30ليدانذ اترال )أي بسا ندبتو 
شالبا مدجل  75،% (20عبلقات عامة )أي بسا ندبتو ;شالبا مدجل بالدشة األولى ماستخ اترال   056

بتصبيق الشدب السئػية الدابقة عمى عيشة  ،;% (00عبلقات عامة )أي بسا ندبتو ;بالدشة الثانية ماستخ اترال 
 عمى ما يمي: نحرلمفخدة  50عذػائية مشتطسة تتكػن مغ 

 05 .شالب مغ الدشة الثانية ليدانذ اترال 
 20 .شالب مغ الدشة الثالثة ليدانذ اترال 
 00 عبلقات عامة. ;شمبة مغ الدشة األولى ماستخ اترال 
 5 عبلقات عامة. ;شمبة مغ الدشة الثانية ماستخ اترال 

 أما خرائز العيشة فيػضحيا الذكل التالي:
 يبين خرائص العيشة وفقا لستغيرات الدراسة : 11شكل رقم 

 
شالبا (  36) سشة  24; 20أن سغ  أكثخية السبحػثيغ يتخاوح ما بيغ  00يطيخ مغ خبلل الذكل رقع  

سشة لع تدجل ضيػرىا ضسغ  20، في حيغ أن فئة أقل مغ (شبلب 04) سشة 20مغ  أكثخيميو مباشخة فئة 
بالشدبة لستغيخ الجشذ  ،يخجع ربسا الى عجم إشخاك شمبة الدشة األولى ضسغ السدتجػبيغما  ;ه;عيشة الجراسة 

 .شالب( 20شالبة ( عمى الحكػر )  30نبلحظ تفػق اإلناث ) 
 :مفيهم اليهية االفتراضيةتحديد -6

 ;واسعا يحتسل الكثيخ مغ السعاني  ;جاء مفيػم اليػية مثل معطع مفاليع العمػم اإلندانية ىبلميا 
إن  ،;ليذ كمو ;كثيخا ما يتع خمصو مع الثقافة التي ىي في الحكيقة تذكل جدءا مغ مفيػم اليػية ;التفديخات

مثال اليػية الفخدية السعبخ عشيا مغ خبلل بصاقة اليػية الخسسية التي تحسل  ;أفزل تػضيح ليحا السفيػم ه
 .10تتعارض مع الجعػة لبلنتساء القػمي كحلظ اليػية الػششية التي يجب أن ال;عسػم السعمػمات الذخرية 

( بأنيا الذخرية التي يتع إنذاؤىا مغ webopediaأما اليػية االفتخاضية فتعخف في مػسػعة الػيب )
حدب ىحا ،;الذخز الطاىخي لمسدتخجميغ;شخف السدتخجم الحي يعسل كرمة وصل بيغ الذخز الصبيعي 

0%

100%

 الجنس السن

 سنة 20أقل من 

 سنة 24و  20ما بٌن 

 سنة 24أكثر من 

 ذكر

 أنثى
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اصفات التي يقجميا الفخد الصبيعي لآلخخيغ عبخ           السػ  ;السفيػم فإن اليػية االفتخاضية ىي الدسات
 اليػية االفتخاضية ;ىي الذخز العادي ;ليذ شخفيغ ;االنتخنت، فتتع عسمية االترال بيغ ثبلثة أشخاف

 . 11األشخاص اآلخخيغ 
الفخد لتقجيع البيانات التي يدتخجميا  ;الخمػز ;مجسػع الرفاتفي دراستشا نقرج إجخائيا باليػية االفتخاضية 

 .بياناتو في حياتو الػاقعية ;التي تختمف عغ صفاتو ;نفدو لآلخخيغ في العالع االفتخاضي
 تحميل البيانات السحرل عمييا:;قراءة -7

 :كيفية ليا ;يةقخاءة كسفيسا يمي  ،;تفخيغ البيانات قسشا بتبػيبيا ضسغ دوائخ ندبية ;ػزيع االستبيانبعج ت
عادات استخدام الذباب الجامعي لميهية االفتراضية من خالل مهقع الفايدبهك:-7-1  

 يبين أقدمية صفحة الذباب الجامعي عمى مهقع الفايدبهك: 12شكل رقم 

 
يسمكػن  48بأن أكثخية السبحػثيغ بسا ندبتو  02تطيخ لشا القخاءة الكسية لسعصيات الذكل البياني رقع 

% في 40سشػات بشدبة  6-3تمييا مباشخة فئة ما بيغ  ،سشػات ستةالفايدبػك قبل أكثخ مغ حدابا عمى مػقع 
أي أن الغالبية يسمكػن حدابا عمى مػقع الفايدبػك مشح ،%02سشػات شغمت أقل ندبة بـ 3حيغ أن فئة أقل مغ 
 بالشدبة لمذباب الجامعي.أىسية ىحا السػقع  ما يجل عمى ،فتخة الجراسة بالثانػية
 مهقع الفايدبهك: أقدمية اليهية االفتراضية  لمذباب الجامعي من خالليبين  13شكل رقم 

 
% أنذئػا حدابا عمى  62بسا ندبتو بأن غالبية السبحػثيغ  03يتزح لشا مغ خبلل معصيات الذكل رقع 

ىػيتيع ستعسمػا % ا38في حيغ أن الشدبة الستبكية أي  ،ىحا مشح انزساميع;مػقع الفايدبػك بيػية افتخاضية 
ما يعشي أن اليػية االفتخاضية شائعة االستعسال  ،يتبشػا ىػيات افتخاضية;الحكيكية في البجاية قبل أن يغيخوا 

  وسط الذباب الجامعي.
 

12% 

40% 
48% 

 سنوات 6أكثر من  سنوات 6- 3بٌن  سنوات 3أقل من 

62% 
38% 

 إستعمال هوٌة حقٌقٌة فً البداٌة ثم التخلً عنها لصالح الهوٌة االفتراضٌة منذ إنشاء الحساب
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تهظيف ىهية افتراضية عبر              عمى  الذباب الجامعي السدة الزمشية التي واظب خالليايبين  14شكل رقم 
 الفايدبهك:مهقع 

 
% قج واضبػا عمى استعسال ىػية 60أغمبية الصبلب بسا ندبتو بأن  04تبيغ لشا قخاءة الذكل البياني رقع 

% مشيع واضبػا عمى استعساليا خبلل مجة تتخاوح بيغ            22في حيغ ندبة  ،افتخاضية لسجة تقل عغ العاميغ
أي أن اليػية  ،سشػات 4% واضبػا عمى استعساليا مشح أكثخ مغ 08أما أضعف ندبة أي  ،سشػات 2-4

 االفتخاضية حجيثة االستعسال لجى معطع الصمبة.
األصدقاء من عدمو ضسن قائسة األصدقاء عبر                    ;وجهد أفراد من العائمة أيبين  15شكل رقم 

 :مهقع الفايدبهك

 
بـ  السقجرة ;السبحػثيغمغ  ندبة ساحقةبأن  05يطيخ لشا مغ خبلل قخاءة معصيات الذكل البياني رقع 

84 ما يفدخ  ;ه ; ،األصجقاء ضسغ قائسة أصجقائيع عبخ مػقع الفايدبػك ;أ يسمكػن أيا مغ أفخاد العائمة ال
  عالسيع االفتخاضي.نػعا ما تفزيل الصمبة لميػية االفتخاضية أي أنيع يفزمػن البقاء ضسغ 

 عبر مهقع الفايدبهك: تعميق أحد من أفراد العائمة عمى استعسال اليهية االفتراضيةيبين  16شكل رقم 

 
% مغ الصمبة يؤكجون بأنو لع يقع أي مغ أفخاد العائمة بالتعميق عمى استعساليع 80بأن  06يػضح الذكل رقع 

             يجل عمى غياب كمي لمخقابة األسخية أمخ سمبي في ذاتو ;ه ; لميػية االفتخاضية عبخ مػقع الفايدبػك
في حيغ أن ندبة قميمة ججا مشيع أقخوا بتعميق أحج مغ أفخاد العائمة عمى ىحه  ،التػاصل األسخي كحج أدنى ;أ

 مخاشخ اليػية االفتخاضية.;كان ذلظ في شكل نرائح بخرػص سمبيات  ; ،السدألة

60% 
22% 

18% 

 سنوات 4أكثر من  سنوات 4-2 أقل من سنتٌن

16% 

84% 

 ال نعم

20% 

80% 

 ال نعم
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 يبين تعميق أحد من األصدقاء عمى استعسال اليهية االفتراضية عبر مهقع الفايدبهك : 17شكل رقم 

 
بكيام أصجقائيع  60السقجرة بـ; 07الشدبة األكبخ مغ السبحػثيغ حدب ما يػضحو الذكل رقع  أقخ

لكغ التعميقات أخحت  ،06عكذ الشتائج التي أبخزىا الذكل رقع  ;ه;بالتعميق عمى استعسال اليػية االفتخاضية 
% فقج 40أما الشدبة الستبكية أي  ،غخيب ;أنو مبيخ أ ;بعجا ىدليا بكػن االسع السدتخجم يتبلءم مع شخرياتيع أ

 نفػا تعميق أصجقائيع بيحا الخرػص .
أنساط استخدام الذباب الجامعي لميهية االفتراضية من خالل مهقع الفايدبهك : -7-2  

 مهقع الفايدبهك :يبين ظروف استخدام الذباب الجامعي لميهية االفتراضية من خالل  18شكل رقم 

 
% قخروا استخجام اليػية 58أغمبية السبحػثيغ بسا ندبتو بأن  08رقع  تطيخ القخاءة الكسية لمذكل

غ نريحة مغ في حيغ أن البكية انقدسػا بي ،االفتخاضية مغ خبلل مػقع الفايدبػك بشاءا عمى قشاعتيع الذخرية
 ىسا نتيجتان متقاربتان.  ;% 20نريحة أصجقاء بشدبة ;% 22أفخاد العائمة بشدبة 

 يبين مدى كذف الذباب الجامعي ليهيتيم الحقيقية : 19شكل رقم 

 
% معخوفة ىػيتيع 84بسا ندبتو  بأن الغالبية الداحقة مغ السبحػثيغ 09تؤكج معصيات الذكل البياني رقع 

التي تحسل  ;أي أنيع ال يججون أي حخج لئلفراح عغ حداباتيع عبخ مػقع الفايدبػك ،الحكيكية لجى أصجقائيع
عمى العكذ نجج أن  ،;% مشيع أقخوا بأن البعس فقط مغ يعمع بيػيتيع الحكيكية2في حيغ أن  ،أسساءا مدتعارة

 حداباتيع االفتخاضية ألصجقائيع .;كذفػن بتاتا عغ ىػيتيع الحكيكية % ال ي04ندبة قميمة مشيع تقجر بـ 

60% 

40% 

 ال نعم

58% 
22% 

 قناعة شخصٌة 20%

 نصٌحة من أفراد العائلة

 نصٌحة أصدقاء

84% 

2% 
 الجمٌع ٌعلم من أنا 14%

 البعض فقط

 ال أحد ٌعلم بهوٌتً الحقٌقٌة
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يبين الخيارات التي يحس الذباب الجامعي بحرية أكبر في االستفادة مشيا باستعسال ىهية  11شكل رقم 
 افتراضية مقارنة باليهية الحقيقية :

 
يحذ الصمبة الجامعيػن بحخية ;الفايدبػك مجسل الخيارات التي يػفخىا مػقع  00يبيغ الذكل البياني رقع 

يأتي التعميق ; ،أكبخ في االستفادة مشيا باستعسال ىػية افتخاضية عمى العكذ في حالة استعسال ىػيتيع الحكيكية
بشدبة قخيبة أيزا نجج ; ،%25% ثع يميو السذاركة بشدبة قخيبة ججا تقجر بـ27في السختبة األولى بشدبة 

أي أن اليػية االفتخاضية  ،%02الكتابة عمى الحائط بشدبة ;% 05الجردشة بشدبة ;% 20السحادثات بشدبة 
  عبخ مػقع الفايدبػك.فعبل تسشح ىامر حخية أكبخ لمصمبة في استغبلل مختمف الخيارات الستاحة 

   يبين مسيزات اليهية االفتراضية عبر الفايدبهك مقارنة باليهية الحقيقية بالشدبة          11شكل رقم 
 لمذباب الجامعي :

 
بأن استعسال الحداب بأريحية أكبخ يأتي في مقجمة مسيدات  00يطيخ مغ خبلل قخاءة الذكل البياني رقع 

ىحا بشدبة معتبخة تقجر            ;اليػية االفتخاضية عبخ مػقع الفايدبػك مقارنة باليػية الحكيكية حدب الصمبة الجامعييغ 
في حيغ شكمت  ،%28ضغػشات العالع الحكيقي السختبة الثانية بشدبة ;شغل االبتعاد عغ مذاكل ; ،%34بـ 

أما اليخوب مغ  ،%24الحخية الػاسعة لمتعبيخ ثالث أىع السسيدات بيغ اليػيتيغ بالشدبة لمسبحػثيغ بسا ندبتو 
ن لجػء الصمبة لميػية االفتخاضية ما يؤكج بأ ;ه; ،%04الخقابة ) األسخية خاصة ( فتأتي في ذيل التختيب بشدبة 

عميو الحال عشج استعسال  ;راحة أكثخ مسا ه;بل ألن الصمبة يذعخون بحخية  ،حتى التقميج ;لع يكغ وليج الرجفة أ
 اليػية الحكيكية .  

21% 

15% 27% 
12% 

25% 

 المحادثات

 الدردشة

 التعلٌق

 الكتابة على الحائط

 المشاركة

34% 

24% 

14% 

28% 

 حرٌة واسعة للتعبٌر تستعمل حسابك بأرٌحٌة أكبر

 االبتعاد عن مشاكل و ضغوطات العالم الحقٌقً (األسرٌة خاصة ) الهروب من الرقابة 
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األشخاص الذين يتهاصل معيم الذباب الجامعي أكثر عبر مهقع الفايدبهك                يبين  12شكل رقم 
 : بيهية افتراضية;

 
بأن زمبلء الجراسة ىع أكثخ األشخاص الحيغ يتػاصل  02يتزح مغ خبلل معصيات الذكل البياني رقع 

بالسقابل احتل األصجقاء السختبة ; ،%42بيػية افتخاضية بشدبة  ;معيع الذباب الجامعي عبخ مػقع الفايدبػك 
أما األصجقاء االفتخاضيغ فقج شغمػا  ،%02األساتحة بشدبة ;% 05% ثع أفخاد العائمة بشدبة 28الثانية بشدبة 

تجل ىحه الشدب عمى أن اليػية االفتخاضية ال تسثل عائقا أمام السبحػثيغ لمتػاصل مع مغ ; ،%3أضعف ندبة بـ
  انتياءا عشج األساتحة في الجامعة.;يحيصػن بيع بجءا مغ األسخة 

يرسل ليم الذباب الجامعي طمبات صداقة من حداباتيم يبين كيفية تفاعل األشخاص الذين  13شكل رقم 
 التي تحسل ىهية افتراضية :

 
% مغ السبحػثيغ يقخون بأن شمبات الرجاقة التي يخسمػنيا 42بأن  03يػضح الذكل البياني رقع 

فإن  بالسقابل; ،لؤلشخاص ال تقبل مغ قبل ىؤالء إال بعج إرسال رسالة يتع فييا الكذف عغ اليػية الحكيكية
يؤكجون بأن ىحه الصمبات ال تقبل مصمقا ما دامت مغ حداب يحسل ىػية افتخاضية غيخ معخوفة  % مشيع32

ما يجل عمى تبايغ ردود  ;ه; ،% يقخون بأن شمبات الرجاقة تقبل مباشخة26عمى العكذ تساما فإن ; ،لجييع
 الفعل حػل مجى مػثػقية الحدابات ذات ىػية افتخاضية.

 
 
 
 
 

28% 

42% 

15% 

12% 3% 
 األصدقاء

 زمالء الدراسة

 أفراد العائلة

 األساتذة

 األصدقاء االفتراضٌٌن

26% 

42% 

32% 

 ٌقبلون الصداقة مباشرة

ٌقبلون الصداقة بعد ارسال رسالة ٌتم فٌها الكشف 
 عن الهوٌة الحقٌقٌة

 ال ٌقبلون الصداقة مطلقا
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االشباعات التي تحققيا اليهية االفتراضية من خالل مهقع الفايدبهك لدى الذباب الجامعي:-7-3  
 يبين أسباب تفزيل الذباب الجامعي لميهية االفتراضية من خالل مهقع الفايدبهك: 14شكل رقم 

 
أتي في بأن التأسيذ لعالع افتخاضي بعيجا عغ العالع الحكيقي ي 04يتبيغ مغ خبلل الذكل البياني رقع 

ىحا بشدبة                      ;مقجمة األسباب التي تجعل الذباب الجامعي يفزل اليػية االفتخاضية عبخ مػقع الفايدبػك
في حيغ شغل مبخر اليػية  ،نجج تفادي السزايقات مسغ يعخفػنيع %32بشدبة قخيبة تقجر بـ ; ،34%

التقميج ال يسثل مبخرا قػيا لجى الصمبة الستعسال اليػية أن  ;يبج; ،%24االفتخاضية تسشح ىامر حخية أكبخ ندبة 
 % .00االفتخاضية بحيث لع تتعجى ندبتو 

اليهية االفتراضية حرية أكبر الستعساليا  تسشح;التي يهفرىا مهقع الفايدبهك يبين الخيارات  15شكل رقم 
 لمذباب الجامعي:

 
تسشح  ;تقاربا ندبيا بيغ الخيارات التي يػفخىا مػقع الفايدبػك  05يطيخ لشا مغ خبلل الذكل البياني رقع 

بحيث يأتي التعميق في مقجمة ىحه الخيارات  ،اليػية االفتخاضية حخية أكبخ الستعساليا بالشدبة لمذباب الجامعي
مذاركة  ;% 08ثع مذاركة الشرػص بشدبة  ،%28التػاصل بشدبة ;بشدبة قخيبة نجج االترال ;% 33بشدبة 

عميو فكل خيارات السػقع تدتعسل بحخية أكبخ بالشدبة  ; ،%00مذاركة الرػر بشدبة  ;% 00الفيجيػىات بشدبة 
 التػاصل. ;االترال;لمصمبة مع تفػق واضح لخجمتي التعميق 

ة الحقيقية في               يبين الدبب الذي يجعل الذباب الجامعي ال يحبذ استعسال اليهي 16شكل رقم 
 مهقع الفايدبهك:

34% 

32% 

10% 

24% 

التأسٌس لعالمهم االفتراضً بعٌدا عن العالم 
 الحقٌقً

 تفادي المضاٌقات ممن ٌعرفونهم 

 تقلٌد من حولهم

 الهوٌة االفتراضٌة تمنح هامش حرٌة أكبر

33% 

10% 
11% 

18% 

28% 
 مشاركة الصور التعلٌق

 مشاركة النصوص مشاركة الفٌدٌوهات 

 االتصال و التواصل
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الحي يجعل الذباب الجامعي ال ;بأن أىع سبب عمى اإلشبلق  06يتزح مغ خبلل الذكل البياني رقع 

تأتي  ; ،%70بشدبة ساحقة بمغت  اإلزعاج السحتسل ;يحبح استعسال اليػية الحكيكية في مػقع الفايدبػك ه
% أما كػن حيد الحخية ضيق باستعسال اليػية الحكيكية فمع يذغل 24الثانية بشدبة الخقابة األسخية في السختبة 

 ما يعصي االنصباع بأن اليػية االفتخاضية تسشح انصباعا بأريحية أكثخ عبخ ىحا السػقع. ;ه; ،%5سػى ندبة 
الفايدبهك بالشدبة في مهقع  اليهية الحقيقية ;يبين الفرق الرئيدي بين اليهية االفتراضية 17شكل رقم 

 :لمذباب الجامعي

 
بأن الخاحة في االستعسال تذكل الفخق الخئيدي األول بيغ  07يطيخ مغ خبلل قخاءة معصيات الذكل رقع 

 ; ،%42ىحا بشدبة  ;اليػية الحكيكية مغ خبلل مػقع الفايدبػك بالشدبة لمذباب الجامعي;اليػية االفتخاضية 
ما يعدز  ،%20% في حيغ شغل اليخوب الشدبة الستبكية بـ37الثانية مباشخة بشدبة تأتي الحخية في السختبة 

 مججدا مدألة األريحية في استعسال السػقع بيػية افتخاضية.
يبين أكثر السزامين التي يتفاعل معيا الذباب الجامعي من خالل مهقع الفايدبهك باستخدام  18شكل رقم 

 اليهية االفتراضية:

 
وجػد تقارب بيغ الشدب السئػية لمسزاميغ التي يتفاعل معيا الذباب  08لبياني رقع يػضح الذكل ا

بحيث تأتي السزاميغ االجتساعية في السقجمة  ،الجامعي مغ خبلل مػقع الفايدبػك باستخجام اليػية االفتخاضية
 %.20سية الديا;% 22ثع الخياضية بشدبة  ،%28% تمييا مباشخة السزاميغ الثقافية بشدبة 30بشدبة 

71% 
5% 

24% 
 االزعاج المحتمل

 حٌز الحرٌة ضٌق 

 الرقابة األسرٌة

37% 

21% 

42% 

 الراحة   الهروب الحرٌة

20% 

30% 28% 

22% 

 الرٌاضٌة الثقافٌة االجتماعٌة السٌاسٌة
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من تحقيق اشباعات باستخداميم ليهية افتراضية لمتفاعل  تسكن الذباب الجامعي يبين مدى 19شكل رقم 
 من خالل صفحاتيم عبر مهقع الفايدبهك:

 
فيسا يخز  وجػد تقارب في الشدب بيغ السبحػثيغ 09تػضح القخاءة الكسية لسعصيات الذكل البياني رقع 

            اشباعات باستخجاميع ليػية افتخاضية لمتفاعل مغ خبلل صفحاتيع عبخ مػقع تحقيق  مغتسكشيع مغ عجمو 
أن مػقع الفايدبػك يتيح  ;مبخر ىؤالء ه;% 52ىحا بشدبة ;مع وجػد تفػق لرالح مغ يشفػن ذلظ  ،الفايدبػك

أبعج مغ ذلظ ىشاك مغ يؤكج بأن ;حكيكية، بل  ;نفذ الخيارات دون تسييد بيغ مغ يدتعسل ىػية افتخاضية أ
فسثبل ىشاك مشيع مغ استعاد صجاقات قجيسة بفزل  ،استعسال اليػية الحكيكية يتيح تحقيق اشباعات أكبخ

% مغ الصمبة ارتباط الديادة في االشباعات باستعسال اليػية 48عمى العكذ يؤكج ،;استعسالو السسو الحكيقي
كحا الػلػج الى عجة صفحات دون ،;تفادي اإلزعاج; التعبيخ; ي التعميقالخاحة ف;االفتخاضية مغ خبلل األريحية 

أن تبايغ الخؤى  ىشا يطيخ،;ال يخغبػن في إضافتيع الى صفحاتيع;االضصخار الى التعامل مع أشخاص يعخفػنيع 
لكل ; بخرػص االشباعات السحققة باستعسال اليػية االفتخاضية مقارنة باليػية الحكيكيةواضح بيغ السبحػثيغ 

 شخف مبخراتو في ىحا الدياق.
يبين مدى اعتقاد الذباب الجامعي بتأثير اليهية االفتراضية عمى عالقاتيم االفتراضية  21شكل رقم 

 بأساتذتيم في الجامعة:

 
% 78بسا ندبتو  بأن األغمبية الداحقة مغ السبحػثيغ 20يطيخ مغ خبلل معصيات الذكل البياني رقع 

يعتقجون بأن اليػية االفتخاضية ال تؤثخ عمى عبلقتيع بأساتحتيع في الجامعة عبخ ىحا السػقع ما دام ىشاك تعامل 
فيع حيشسا يخسمػن شمبات الرجاقة مغ حداباتيع بيػية افتخاضية يخفقػنيا دائسا بخسالة  التقجيخ،;قػامو االحتخام 

عمى العكذ تؤكج الشدبة ; ،الغخض مغ السخاسمة;ػى الحيغ يجرسػن فيو السدت ;يكذفػن فييا اسسيع الكامل 
ىحا التأثيخ سمبي ألن األساتحة ;% بأن اليػية االفتخاضية تؤثخ فعبل عمى عبلقتيع بأساتحتيع 22الستبكية أي 

 ال نعم 52% 48%

22% 

78% 

 ال نعم
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ت لتي تدتعسل مدسيايخون في الحدابات التي تحسل ىػية افتخاضية قمة احتخام مغ قبل الصمبة خاصة تمظ ا
ال يقبمػن إشبلقا شمبات الرجاقة  ;بأن بعس أساتحتيع ال يثقػن بتاتا في ىحا الشػع مغ الحدابات يقخون  ;غخيبة 
 .تخسل مشياالتي 

 الشتائج العامة:-8
عادات استخدام الذباب الجامعي لميهية االفتراضية من خالل مهقع الفايدبهك:-8-1  
الفايدبػك مشح فتخة الجراسة بالثانػية ما يجل عمى االىتسام الحي يسمظ غالبية السبحػثيغ حدابا عمى مػقع  -

 يحطى بو السػقع لجى الذباب الجامعي.
 ىحا مشح بجاية االلتحاق بسػقع الفايدبػك.;يدتعسل أغمب السبحػثيغ ىػية افتخاضية  -
حجيثة االستعسال  واضب أكثخية الصمبة عمى استعسال اليػية االفتخاضية مشح أقل مغ عاميغ ما يعشي أنيا -

 لجييع.
يفزل معطع الصمبة البقاء ضسغ عالسيع االفتخاضي عبخ مػقع الفايدبػك لحلظ يحخصػن عمى عجم إضافة  -

 أفخاد العائمة الى قائسة أصجقائيع . ;أي مغ أصجقائيع أ
استعسال اليػية االفتخاضية مغ خبلل مػقع بتحخص قمة قميمة مغ عائبلت السبحػثيغ عمى نرحيع فيسا يتعمق  -

 .الفايدبػك ما يجل عمى غياب الخقابة األسخية في ىحا الخرػص 
أنساط استخدام الذباب الجامعي لميهية االفتراضية من خالل مهقع الفايدبهك: -8-2  
 ة.بشاءا عمى قشاعتيع الذخري يدتخجم أكثخية السبحػثيغ ىػية افتخاضية عبخ مػقع الفايدبػك -
 . ال يجج معطع السبحػثيغ حخجا في الكذف عغ ىػيتيع الحكيكية لجى أصجقائيع -
السحادثات أكثخ الخيارات التي يحذ الذباب الجامعي بحخية أكبخ في ;السذاركة ;يذكل كل مغ التعميق  -

 االستفادة مشيا باستعسال ىػية افتخاضية مقارنة باليػية الحكيكية .
يسثل استعسال الحداب بأريحية أكبخ أىع مسيدات اليػية االفتخاضية عبخ مػقع الفايدبػك مقارنة باليػية  -

يقي ثع الحخية الػاسعة ضغػشات العالع الحك;يميو مباشخة االبتعاد عغ مذاكل  ،الحكيكية حدب الصمبة الجامعييغ
 ليػيتيغ .أما الخقابة األسخية فتعج أقل السسيدات أىسية بيغ ا ،لمتعبيخ

   يعج زمبلء الجراسة أكثخ األشخاص الحيغ يتػاصل معيع الذباب الجامعي عبخ مػقع الفايدبػك باستعسال  -
 ىػية افتخاضية.

  ال تسثل اليػية االفتخاضية عائقا أمام السبحػثيغ لمتػاصل مع مغ يحيصػن بيع. -
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 االشباعات التي تحققيا اليهية االفتراضية من خالل مهقع الفايدبهك لدى الذباب الجامعي:-8-3
جاء التأسيذ لعالع افتخاضي بعيجا عغ العالع الحكيقي في مقجمة األسباب التي تجعل الذباب الجامعي يفزل  -

%( ثع ىامر 32عخفػنيع ) يميو تفادي السزايقات مسغ ي،%(34اليػية االفتخاضية عبخ مػقع الفايدبػك ) 
 %(.24حخية أكبخ ) 

 % (.00ال يسثل التقميج سببا قػيا بالشدبة لمسبحػثيغ الستعسال اليػية االفتخاضية عبخ مػقع الفايدبػك  )  -
تسشح اليػية االفتخاضية حخية  ;تؤكج السعصيات وجػد تقارب ندبي بيغ الخيارات التي يػفخىا مػقع الفايدبػك  -

          التػاصل ;االترال ،%33بحيث شكل التعميق ندبة  ،اليا بالشدبة لمذباب الجامعيعسأكبخ الست
 % .00مذاركة الرػر  ،%00مذاركة الفيجيػىات  ،%08مذاركة الشرػص  ،28%
اليػية الحكيكية في  يجعل الذباب الجامعي ال يحبح استعسال اإلشبلقالسحتسل أىع سبب عمى  اإلزعاجيعتبخ  -

 %(.70الفايدبػك )مػقع 
اليػية الحكيكية مغ خبلل مػقع ;تذكل الخاحة في االستعسال الفخق الخئيدي األول بيغ اليػية االفتخاضية  -

 %.20أخيخا اليخوب بشدبة ;% (37أما الحخية فيي ثاني ميدة بيشيسا )  ،% (42الفايدبػك وفقا لمسبحػثيغ )
بػك باستخجام ىػية افتخاضية مع مختمف السزاميغ سػاء يتفاعل الذباب الجامعي مغ خبلل مػقع الفايد -

 سياسية . ;رياضية أ ;ثقافية أ ;كانت اجتساعية أ
% مغ السبحػثيغ تحكيقيع إلشباعاتيع باستخجاميع ليػية افتخاضية لمتفاعل مغ خبلل صفحاتيع عبخ 52نفى  -

ي نفديا سػاء استخجمت اليػية              مع تبخيخىع ذلظ بأن الخيارات الستاحة عبخ السػقع ى ،مػقع الفايدبػك
 االفتخاضية.  ;الحكيكية أ

التعامل بأريحية عبخ الفزاء  ;تتسحػر االشباعات السحققة مغ خبلل اليػية االفتخاضية في تفادي اإلزعاج -
 % مغ الصمبة.48التعميق بالشدبة لـ ;األزرق مع الحخية في التعبيخ

بحيث  ،األستاذ ;الثقة بيغ الصالب  ;استعسال اليػية االفتخاضية العبلقة العكدية بيغ  شخح قمة مغ السبحػثيغ -
  ما يسثل نػعا مغ االحتخام. ;ه;يفزل بعس األساتحة التعامل مع الحدابات التي تحسل ىػية حكيكية 

 الخاتسة:
عمى حج سػاء ألنيا الحكيقي ;أن اليػية االفتخاضية أضحت بالفعل جدءا مغ واقعشا االفتخاضي  ;يبج

بعيجا  لشقل شخيقة آمشة الستعسال مختمف مػاقع التػاصل االجتساعي بأريحية أكبخ ;أ ،ببداشة تحػلت الى وسيمة
يتحػل  في ىحه الحالة; ،عغ اإلزعاج الحي يسكغ أن يحجث نتيجة اإلبقاء عمى نفذ اليػية في الحياة اليػمية

عمى الخغع مغ أن كثيخيغ يبحخون عبخ مختمف مػاقع التػاصل  ،ميالعالع االفتخاضي الى تكخار لمخوتيغ اليػ 
 مذاكميع. ;تشاسي انذغاالتيع ;ضغػشات الحياة االجتساعي مغ أجل اليخوب مغ 
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قج أكجت الجراسة السيجانية أن اليػية االفتخاضية كانت اختيارا فخديا مغ قبل الصمبة تأسذ بشاءا عمى قشاعة 
 ،بحخية أكبخ ;بكل راحة يتدشى ليع استعسالو حتى ،ى عبخ العالع األزرق شخرية بزخورة تقسز شخرية أخخ 

فشدبة ضعيفة ججا مغ السبحػثيغ  ،السحاكاة كجوافع ليا;عمى العكذ ال ترشف اليػية االفتخاضية ضسغ التقميج ;
ىي غياب شبو كمي لمخقابة ;البج في ىحا الدياق مغ اإلشارة الى نقصة في غاية األىسية  ،;أشارت ليحه السدألة

بحيث ال يتع حتى مشاقذة األولياء  ،كيفيات استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي;األسخية فيسا يتعمق بصخق 
 استخجام ىحه الذبكات.حجود  ;ألبشائيع فيسا يخز مخاشخ

كية فيشاك تبايغ فيسا يتعمق باالشباعات التي تحققيا اليػية االفتخاضية لسدتعسمييا مقارنة باليػية الحكي;
عمى العكذ تسكغ اليػية الحكيكية مغ تحقيق  ;فسشيع مغ يخى بأنو ،في الخؤى بيغ السبحػثيغ مغ الصمبة

األقارب                ;اشباعات ال تتحقق في حالة استعسال أسساء مدتعارة مثل تججيج التػاصل مع األصجقاء القجامى أ
مشيع مغ يؤكج بأن االشباعات ;ح نفذ الخيارات لمجسيع دون استثشاء، كسا أنيع يتحججػن بكػن السػقع يسش،..;أ

التعبيخ ;الحخية السصمقة خاصة في التعميق ;في مقجمتيا أريحية االستعسال  ;تتزاعف باستعسال ىػية افتخاضية 
 دون أدنى اعتبار لآلخخ ما دام صاحب الحداب مجيػال. 
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 اهلوية الواجهة لمشباب اجلزائري عرب فيشبوك
 دراسة ميدانية عمى عيهة مو الطمبة اجلامعيني بكمية عموم اإلعالم واالتصال والشنعي البصري

 -3جامعة صاحل بوبهيدر قشهطيهة-
 3قشهطيهة جامعة . رياى مبارك .د

 :سمخزال
ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة طبيعة السعمؾمات التي يخفييا الذباب الجدائخي عمى حدابيؼ عبخ 
ؼيدبؾك، وأسباب تحمييؼ بيؾية واجية وعجم إعيارىؼ ليؾيتيؼ الحؿيؿية عبخ ىحا السؾقع، باإلضافة إلى محاولة 

ه األىجاف تؼ اختيار عيشة مؽ طمبة كمية عمؾم معخفة أي اليؾيتيؽ يفزمؾن، لحا وفي إطار اإلجابة عمى ىح
ثمث العجد الكمي مؽ طمبة ، أيؽ تؼ تؾزيع استبيان عمى 3اإلعبلم واالترال والدسعي البرخي، جامعة قدشظيشة

طالبا جامعيا، وتؾصمت الجراسة في األخيخ إلى أن الظمبة يخفؾن مجسؾعة مؽ  40ماستخ ما يسثلثانية سشة 
السعمؾمات أىسيا صؾرىؼ وبخيجىؼ اإللكتخوني ومؤسدتيؼ الجامعية ورقؼ ىاتفيؼ، كسا أن سبب تحمييؼ بيؾية 

غبة في واجية عمى ؼيدبؾك كان مؽ أجل الحرؾل عمى الثشاء واإلعجاب تفاديا لمخفض مؽ طخف اآلخخيؽ، والخ 
 .الؾاجية عمى ىؾيتيؼ  الحؿيؿيةالبقاء مجيؾليؽ في العالؼ االفتخاضي، باإلضافة إلى أنيؼ يفزمؾن ىؾيتيؼ 

 اليؾية، اليؾية الؾاجية، ؼيدبؾك، الذباب الكمسات السفتاحية:

 Summary : 

This study aims to know the nature of information that young Algerian people 

hide on their Facebook accounts, and the reasons behind creating an interface identity 

rather than showing their real one.Furthermore, the study tries to find out which 

identify they prefer; so in the framework of answering these goals, a sample was 

chosen from the students of the Faculty of Media, Communication and Audio-visual 

sciences, University of Constantine 3, where a questionnaire was distributed on one 

third of the total number of second Master year students which represents 40 

students. The study finally concluded that students hide a group of information, and   

the most important ones, are their photos, their email, their university institutions, and 

their phone numbers. In addition, the reason behind hiding their identity on Facebook 

was done in order to receive praise and admiration, to avoid rejection from others, 

and the desire to remain anonymous in the virtual world. Finally,.they prefer their 

true identityrather than their interface identity. 

Keywords: identity, interface identity, Facebook, youth 
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I. :الجانب السشهجي لمجراسة 
 تحجيج السذكمة: -1

باالستشاد  تظؾر مفيؾم اليؾية بتظؾر التخررات والعمؾم، واتجو الباحثؾن نحؾ دراسة اليؾية وترشيفيا
نؾع االيجابية واليؾية الدمبية وغيخىا، باإلضافة إلى  اليؾية الجفاعية واليؾيةإلى وجيات نغخ مختمفة، لحا نجج 

مؾضؾع الجراسة. تعتبخ اليؾية الؾاجية السخآة التي يعكذ فييا الفخد ما يخيج إيرالو  الؾاجيةاليؾية آخخ وىؾ 
زاد مؽ شيؾع ىحا  وماوتجشب انتقاداتيؼ، حتى ولؾكان ذلػ مخالفا لسا ىؾ عميو فعبل،  لآلخخيؽ بػية كدب قبؾليؼ

ح وجو االندان عشجما يتحجث معشا الشؾع ىؾ التظؾر التكشؾلؾجي لؾسائل االترال، فسثبل ال يسكؽ معخفة مبلم
كحلػ الحال بالشدبة السكالسة، تمػ عبخ الياتف ألنو قج يعكذ ىؾية واجية تختمف عشو تساما عشج إجخاء 

لمذبكات االجتساعية التي تدتيجف فئة الذباب، وخاصة مؾقع ؼيدبؾك الحي أصبح فزاء لتؾاجج الشاس 
نظاق استخجام اليؾية الؾاجية يتدع مؽ  ميقات والتعبيخات، ما جعلوتؾاصميؼ وتبادل السشذؾرات والسحادثات والتع

أيؽ يتذارك الذباب  أجل الحرؾل عمى الثشاء واإلعجاب، وىحا ما الحغشاه مؤخخا عمى ىح السشرة التفاعمية
ويتفاعمؾن مع اآلخخيؽ عبخ أغمب تفاصيل حياتيؼ اليؾمية ويشذخون مؾاضيعا تعبخ عشيؼ وتعكذ تؾجياتيؼ، 

اليؾية الؾاجية لمذباب الجدائخي  لى إثارة اإلشكالية التالية حؾلدفعشا إدثات والتعميقات وغيخىا، األمخ الحي السحا
 عبخ ؼيدبؾك، وذلػ بجراستيا مؽ عجة جؾانب تتحجد في التداؤالت اآلتية: 

  ما ىي السعمؾمات التي يخفييا الظمبة الجامعيؾن الجدائخيؾن عمى حدابيؼ في ؼيدبؾك؟ /1
 عبخ ؼيدبؾك؟ الجدائخيؾن ىؾية واجية ن يؾ الظمبة الجامع لساذا يغيخ/ 2
 ؟ىؾيتيؼ الحؿيؿية عبخ ؼيدبؾك  معيؾن الجدائخيؾن ىؾيتيؼ الؾاجية أمىل يفزل الظمبة الجا/ 3
 فخضيات الجراسة: -2
 اسسيؼ وصؾرىؼ فقطن ؾ ن الجدائخيؾ يخفي الظمبة الجامعي/ 1
 خؾفا مؽ رفض اآلخخ / يغيخ الظمبة الجامعيؾن الجدائخيؾن ىؾية واجية عبخ ؼيدبؾك2
 / يفزل الظمبة الجامعيؾن الجدائخيؾن ىؾيتيؼ الؾاجية عبخ ؼيدبؾك عمى ىؾيتيؼ الحؿيؿية3
 أهجاف الجراسة:  -3

 تدعى ىحه الجراسة إلى تحقيق األىجاف اآلتية:
 ؼيدبؾك حدابيؼ عبخلظمبة الجامعييؽ عمى االسعمؾمات التي يخفيياالتعخف عمى  -1
 يخفؾن ىؾيتيؼ الحؿيؿية عمى ؼيدبؾك ؾقؾف عمى أىؼ األسباب التي تجعل الظمبة الجامعييؽال -2
 معخفة ما إن كانت مشذؾرات الظمبة تؾافق ما ىؼ عميو في الؾاقع -3
 وأسباب تفزيميؼ لحلػمعخفة اليؾية التي يفزميا الظمبة الجامعييؽ اليؾية الؾاجية أم ىؾيتيؼ الحؿيؿية  -4
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 الجراسات الدابقة: -4
مؾضؾع اليؾية في العالؼ  إلنجاز ىحه الجراسة، تؼ االعتساد عمى مجسؾعة مؽ الجراسات التي تشاولت

 ، وىي كاآلتي:االفتخاضي
استيجفت ىحه الجراسة معخفة تجميات اليؾية االفتخاضية لجى السخاىقيؽ، والسعاني 1(:2119* دراسة جشات رجم )

تحسميا مؽ حيث السعمؾمات التي يقجميا السخاىقؾن عؽ أنفديؼ وأسسائيؼ وصؾرىؼ السدتخجمة عبخ مختمف التي 
مؾاقع التؾاصل االجتساعي، نغخا ألىسية ىحه السدألة بالشدبة ليحه السخحمة العسخية التي يبحث فييا السخاىق عؽ 

الحي يشعكذ عمى ىؾيتو االفتخاضية التي تكؾن ىؾيتو وإثبات ذاتو، ويؾاجو فييا الكثيخ مؽ التحجيات وىؾ األمخ 
مفخدة، وتؾصمت  150جدءا مؽ ىحه التحجيات، وذلػ مؽ خبلل تؾزيع استبيان عمى عيشة مؽ السخاىقيؽ حجسيا 

الباحثة إلى أن معغؼ السخاىقيؽ يقجمؾن معمؾمات غيخ صحيحة عؽ أنفديؼ، ويديجون سشيؼ ومدتؾاىؼ، حيث أن 
مشيؼ يقجمؾن مدتؾى تعميسيا أكبخ، ويتؾاصل  %53.33ارا أكثخ مؽ أعسارىؼ، ومشيؼ يقجمؾن أعس  63.33%

فاإلكخاىات التي يتعّخض ليا السخاىق في حياتو الؾاقعية  أغمبيؼ عبخ أسساء غيخ أسسائيؼ، وصؾر غيخ صؾرىؼ،
يتحمى في تجعمو يبحث عؽ ىؾيتو في الحياة االفتخاضية بحخية أكبخ بعيجا عؽ ضغط الؾاقع، وىؾ األمخ الحي 

 .االختيارات السديفة التي تعبخ عؽ مكشؾناتو الجاخمية
ىجفت الجراسة إلى الكذف عؽ عبلقة اليؾية البجيمة بالسؾقع االفتخاضي لعبة 2(:2117*دراسة كخيسة عالق )

الحياة الثانية، وأثخىا عمى ىؾية الذباب الجدائخي، مؽ خبلل تحميل ىؾية اثشي عذخ مؽ السدتخجميؽ، تؼ 
ذاركة اختيارىؼ بظخيقة قرجية، مدتخجمة السشيج االثشؾجخافي اون اليؽ، واألدوات التالية: السبلحغة بالس

والسقابمة العيادية، حيث كذفت الجراسة عؽ وجؾد إشكالية تخبط اليؾية الؾاقعية بالحياة الثانية، ووجؾد ارتباط بيؽ 
الجوافع الذخرية والجوافع الستعمقة باستخجام اليؾية البجيمة، إلشباع الحاجات الذخرية والؾحجة والفخاغ الشفدي، 

الىتسام باألفاتار، فتربح متعتيؼ امتبلك خرائص األقؾى وميدات مؽ خبلل الجردشة والتدمية والتخؼيو وا
السخمؾق األكثخ سيظخة وجمبا لمشغخ واإلعجاب، وىؾ تحفيد عمى تزخيؼ األنا عشجىؼ بظخق غيخ واعية، 
ويجعؾىؼ إلى احتقار أناىؼ الؾاقعي، ورفزيا رفزا تاما مؽ خبلل بحثيؼ عؽ أنا يخضييؼ أكثخ فأكثخ، مسا يؤثخ 

 ؾكاتيؼ تأثيخا حؿيؿيا قج يؤدي إلى اضظخابات سمؾكية كالعدلة وإدمان األنتخنت.عمى سم
مشاقذة مفيؾم اليؾية وطخح أىؼ اإلشكاالت الستعمقة بيا،  ىجفت الجراسة إلى3(:2117)كديخة *دراسة اسسهان 

البحث عؽ وذلػ مؽ خبلل خاصة بعج عيؾر اإلعبلم الججيج وانتحال األفخاد لذخريات وخمق ىؾيات ججيجة، 
سسات وخرائص إشباع اليؾية االفتخاضية عمى ؼيدبؾك مؽ جية، والعؾامل والخمؽيات وراء تبشي الذباب 
الجدائخي ليؾية افتخاضية مؽ جية أخخى، ولتحقيق ىحه األىجاف اختارت الباحثة عيشة مؽ الذباب الجدائخي 

بيان في جسع السعمؾمات، ولقج تؾصمت مفخدة( مؽ وسط وشخق وغخب الجدائخ، واعتسجت عمى أداة االست 150)
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أغمب الذباب الجدائخي عيشة الجراسة يجلي باسسو الحؿيقي ومؾطشو ووعيفتو وسشو وجشدو  الباحثة إلى أن
ويدتخجم صؾرتو الحؿيؿية، ما عجا فئة اإلناث التي كانت غالبيتيا ال تجلي باسسيا وسشيا الحؿيقي وتدتخجم 

مؽ السبحؾثيؽ معمؾماتيؼ عمى حدابيؼ حؿيؿية ويفزمؾن عبلقاتيؼ عمى أرض  صؾرا مدتعارة، كسا أن أكبخ ندبة
، ومشيؼ مؽ يفزل الشؾعيؽ العبلقات االفتخاضية ألنيا سيمة التؾاصل مشيؼ مؽ يفزلالؾاقع، في حيؽ أن البؿية 

 .ألن العبلقات االفتخاضية تجعؼ العبلقات الؾاقعية
حاولت الجراسة الكذف عؽ السذاكل التي يعاني مشيا 4(:2115*دراسة سامية بن عسخ وخجيجة عامخي )

الذباب الجدائخي في تذكيل ىؾيتو الثقاؼية في عل التغيخات االجتساعية والثقاؼية التي يسخ بيا السجتسع 
الجدائخي، وما إن كان مؾقع ؼيدبؾك يؤثخ عمى تذكيل ىحه اليؾية الثقاؼية، وذلػ مؽ خبلل تؾزيع استبيان 

مفخدة، وتؾصمت الجراسة إلى  50ة غيخ عذؾائية مؽ األفخاد السشتسيؽ إلى ؼيدبؾك تكؾنت مؽ إلكتخوني عمى عيش
الذباب الجدائخي يعاني في تذكيل ىؾيتو مؽ السحافغة عمى عخفو وتقاليجه مؽ جية، ورغبتو في مؾاكبة أن 

تسذ الؿيؼ الجيشية التظؾر العالسي مؽ جية أخخى، كسا أن مؾقع ؼيدبؾك ساىؼ في نذخ ؾيؼ ومعتقجات ججيجة 
والؾطشية خاصة فئة الذباب والسخاىقيؽ وأصبح ىشاك تخويج لبعض الذعارات كالخقاد وبيع الببلد وببلد ميكي مؽ 
أجل التأثيخ الدمبي عمى ىحه الفئة، باإلضافة إلى ما يتيحو السؾقع مؽ حخية في التعبيخ عؽ اآلراء والسعتقجات 

السدسؾح بيا في الؾاقع االجتساعي، ويسكؽ لمذاب أن يبحخ في الفزاء االجتساعية والدياسية والجشدية غيخ 
، ويتكمؼ بالمغة التي يتجاوليا أصجقاؤه عبخ السؾقع، ويتفاعل ويتأثخ بالثقافة اختارىا لشفدولتي االفتخاضي باليؾية ا

ؾيتو الثقاؼية ناتجة والسعتقجات الفكخية التي تشذخىا الرفحات والسجسؾعات التي يشزؼ ويذتخك فييا، وبالتالي ى
 .عؽ ذلػ االنتساء

 *تعقيب عمى الجراسات الدابقة:
 ،حاولت الخبط بيؽ تذكيل اليؾية والسؾاقع االفتخاضيةنبلحع بأن الجراسات الدابقة في ضؾء ما تؼ عخضو 

جاءت متشؾعة في تشاوليا لستغيخات الجراسة، فسشيا مؽ حاول الكذف عؽ خرائص اشباع اليؾية إال أنيا 
االفتخاضية وعؾامل إخفاء اليؾية الحؿيؿية، ومشيا مؽ سعى إلى إيجاد العبلقة بيؽ اليؾية والسؾاقع االفتخاضية، 

كل تذكيل اليؾية الثقاؼية وأثخ وتظخق إلى اآلثار الدمبية لتقسص اليؾية البجيمة، ومشيا مؽ تظّخق إلى مذا
ؼيدبؾك في ذلػ، وقج يخجع ىحا االختبلف إلى اىتسام الجراسات بجؾانب مختمفة مؽ اليؾية )اليؾية االفتخاضية 
عسؾما، اليؾية البجيمة، اليؾية الثقاؼية (، وإلى السؾاقع االفتخاضية التي تؼ اختيارىا )مؾقع ؼيدبؾك مؾقع الحياة 

ة، السقابمة جسع البيانات )االستبيان، السبلحغة بالسذاركالسدتخجمة في دوات األأيزا إلى  الثانية(، باإلضافة
اتفقت مؽ حيث اختيارىا لمعيشة التي مثمت الذباب والسخاىقيؽ، ألن ىحه الفئة ىي العيادية(، إال أن ىحه الجراسات 

بلع والتجخيب ومؾاكبة كل ما ىؾ األكثخ استخجاما لسؾاقع التؾاصل االجتساعي كسا أنيا تتسيد بحب االضظ
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االستفادة مؽ ىحه الجراسات في بشاء خمؽية نغخية حؾل السؾضؾع، وصياغة بعض أسئمة ولقج تؼ  .ججيج
االستبيان باإلضافة إلى لفت انتباه الباحثة إلى الفخوقات الؾاردة في مجال اليؾية وتكؾيشيا، مؽ أجل استكسال 

دابقة، والتعسق أكثخ في السؾضؾع وتشاولو مؽ زاوية أخخى وىي اليؾية الجؾانب التي وقفت عشيا الجراسات ال
 الؾاجية.

 مجتسع الجراسة: -5
، جامعة صالح كمية عمؾم االعبلم واالترال والدسعي البرخي طمبة يتكؾن السجتسع األصمي لمجراسة مؽ 

 .طالبا 113والحيؽ يبمغ عجدىؼ  ،3بؾبشيجر قدشظيشة 
 عيشة الجراسة: -6

في استخاتيجياتيا تخرص عبلقات العامة ألنيؼ يجرسؾن اليؾية و  2طمبة الساستخقرجيا اختارت الباحثة 
مؿياس صؾرة السؤسدة واالترال الذامل، وبالتالي لجييؼ خمؽية ومكتدبات قبمية حؾل مفيؾم اليؾية الؾاجية، 

 40ما يسثل  عجد الكميالثمث ، بعجىا اختارت الباحثة عذؾائيا فمؽ يكؾن ىشاك أي لبذ عشج االجابة عمى األسئمة
يحتل السختبة الثانية ، أما عؽ مؾقع ؼيدبؾك فتؼ اختياره كؾنو أول مؾقع تؾاصمي اجتساعي في العالؼ، حيث طالبا

 Alexa5بعج جؾجل حدب تختيب مؾقع 
 مشهج الجراسة: -7

لمذباب اعتسجنا في دراستشا عمى السشيج الؾصفي كؾنو يداعج عمى دراسة ووصف عاىخة اليؾية الؾاجية 
الجدائخي وصفا دؾيقا، ويدسح باستشتاج خرائص ومسيدات ىحه الغاىخة عبخ ؼيدبؾك، كسا يتزسؽ قجرا مؽ 

 التحميل ألسبابيا وعخوفيا.
II. :الجانب الشطخي لمجراسة 
 الهاجهة: دراسة في السفههمالههية  -1

اليدال الججل قائسا اليؾم بيؽ الباحثيؽ حؾل تحجيج مفيؾم واضح ودقيق لميؾية، كؾنو مرظمح  تتذابػ 
مكؾناتو وتتغيخ باستسخار، وتختمف معاييخه مؽ شخص آلخخ ومؽ بيئة ألخخى، كسا أن التظؾر التكشؾلؾجي الحي 

تحت مدسى العؾلسة، ما جعميا أمام  تعيذو السجتسعات فخض عمييا نسظا معيشا مؽ الؿيؼ واالتجاىات والدمؾكات
معادلة صعبة تجسع بيؽ ضخورة السحافغة عمى ؾيؼ ومكؾنات اليؾية  القؾمية وبيؽ التظؾر التكشؾلؾجي 
البلمتشاىي. إن عاىخة اليؾية اليؾم ال تتعمق فقط بتداوج وتفاعل القجيؼ والججيج بل تتعجاىا إلى التخمي عؽ أىؼ 

ا اآلخخيؽ وقبؾليؼ، لحا يخى الباحث اوريؾل أن كل محاولة إلعظاء تعخيف مقؾمات اليؾية لمحرؾل عمى رض
. ولتجاوز صعؾبات 6واضح ونيائي لميؾية، تخضي عمساء الشفذ واالجتساع واألنثخوبؾلؾجييؽ ستغل بجون ججوى 

 7يؽ:االنظبلق مؽ نسؾذج يتكؾن مؽ مجخم "تعخيف اليؾية اقتخح الباحثان "فخانديذ ىخنانجيد وفخنديذ ميخكاد
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السشغؾر الفخدي )الذخري( الحي يخص البشية السشغسة لميؾية الذخرية مؽ ناحية، ومؽ ناحية أخخى عمى 
الخؤيا االجتساعية التي تختبط بالثقافة واالحداس باالنتساء)األمة( التي تسثل مخجعا لمبشية السشغسة لميؾية 

 .الجساعية
ة يعشي القجرة عمى إعظاء معشى بديط لحياة الفخد يخى الباحث شارلد تايمؾر أن "وجؾد ىؾيوفي الدياق 

، فاليؾية ىي التي تجعل 8أو التقييسات القؾية" مؽ خبلل الدخد الحاتي والقجرة عمى الحكؼ، وفًقا لمتسييد الشؾعي
مؽ األفخاد مختمفيؽ، كل لو مسيداتو وخرائرو الجدسية والسعشؾية، ليذ فقط األفخاد بل حتى السؤسدات 

ليا ىؾية تعتسج عمييا كأداة لمتدييخ والتشذئة التشغيسية. وعسؾما يسكؽ القؾل بأن اليؾية ىي: أصبحت اليؾم 
"مشغؾمة متكاممة مؽ السعظيات السادية والشفدية والسعشؾية واالجتساعية تشظؾي عمى ندق مؽ عسميات التكامل 

د عمى خاصية االحداس باليؾية السعخفي، وتتسيد بؾحجتيا التي تتجدج في الخوح الجاخمية التي تشظؾي وتتسي
والذعؾر بيا، فيي وحجة مؽ السذاعخ الجاخمية التي تتسثل في الذعؾر باالستسخارية والتسايد والجيسؾمة والجيج 
السخكدي، وىحا يعشي أن اليؾية ىي وحجة مؽ العشاصخ السادية والشفدية الستكاممة التي تجعل الذخص يتسايد 

، وتعخف أيزا عمى أنيا: "وعي اإلندان وإحداسو بانتسائو، إلى مجتسع، أو 9ة"عسا سؾاه ويذعخ بؾحجتو الحاتي
نحؽ، ومؽ أيؽ أتيشا، وإلى أيؽ  بأيؽأمة، أو جساعة، أو طبقة في إطار االنتساء اإلنداني العام، إنيا معخفتشا 

.وتججر 10القائسة"نسزي، وبسا نخيج ألنفدشا ولآلخخيؽ، وبسؾقعشا في خخيظة العبلقات والتشاقزات والرخاعات 
مفيؾم "أريكدؾن" ألبعاد اليؾية، ووضع أربع حاالت/مدتؾيات، ويكؾن األفخاد استخجم "مارشيا"  اإلشارة إلى أن 

 11في أحج حاالت اليؾية مؽ األقل نسؾا إلى األكثخ تقجما كاآلتي:
اليؾية السذتتة: في ىحه الحالة لؼ يختبخ الفخد حتى اآلن أزمة ىؾية، وال أي تعيج أو التدام لمسعتقجات  حالة -1

 أو السيشة أو األدوار، وال تؾجج أيزا دالئل عمى أنو يحاول بذكل نذيط إيجاد سسة لميؾية لجيو
متدم بؿيؼ ومعتقجات مختبظة حالة اليؾية السغمقة: في ىحه الحالة، لؼ يختبخ الفخد أزمة، لكشو مع ذلػ م -2

 باألشخاص السيسيؽ كاألسخة
حالة اليؾية السعمقة/السؤجمة: يكؾن الفخد في ىحا الترشيف في حالة مؽ األزمة، وىؾ نذيط بذكل كبيخ في  -3

 البحث حؾل البجائل في محاولة لمؾصؾل إلى خيارات اليؾية
يذعخ باإلنجاز ويتعيج حؾل العسل واألخبلؾيات، في حالة اليؾية السشجدة: يكؾن الفخد قج نجح في التداماتو و  -4

 واألدوار االجتساعية
وألن اليؾية ليا مدتؾيات تذخح مؽ خبلليا حالة األفخاد، ليا أيزا أنؾاع واستخاتيجيات ميسة تدسح بفيؼ 

 الفخد وردود أفعالو وترخفاتو مؽ بيشيا اليؾية الؾاجية.
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تعشي اليؾية الؾاجية تغاىخ الفخد بيؾية أخخى غيخ تمػ التي ىؾ عمييا فعبل، في محاولة مشو إما لتفادي 
االنتقاد أو إرضاء اآلخخيؽ، والتي تغيخ غالبا عشج االحداس بالخفض مؽ طخف اآلخخيؽ، وىي عخؼية أو 

الفخد التستع بسجسؾعة مؽ السيدات  مدتسخة تعالج مؾقفا ما، يغيخ ىحا الذكل مؽ أشكال اليؾية مؽ خبلل محاولة
 .12يغشيا ايجابية في نغخ اآلخخ، حيث تعسل عمى إخفاء اليؾية الحؿيؿية كشتيجة لزغط اآلخخ

قج يكؾن لكل مشا ىؾية واجية يبخزىا في مؾاقف معيشة حتى يخفي بعض الرفات التي يغؽ أنيا مدعجة 
الفخد مع أشخاص مثقفيؽ يتبادلؾن الحجيث في مقيى لآلخخيؽ، فيتفادى بحلػ رفزيؼ أو انتقاداتيؼ، فمؾ جمذ 

مثبل، سيجعمو يتغاىخ بالفيؼ وبسدتؾى عال مؽ السعخفة حتى ال يحخج أماميؼ، أيزا لؾ أراد شاب جحب انتباه 
فتاة أعجبتو في مكتبة سيتغاىخ بالقخاءة وبحب الكتب والسظالعة حتى ولؾكان عكذ ذلػ. إن اليؾية الؾاجية ىي 

يعكذ بيا الفخد ما يخيج ايرالو لآلخخيؽ مؽ صفات يكدب مؽ خبلليا رضاىؼ وقبؾليؼ، غيخ أنو السخآة التي 
يشبغي اإلشارة إلى أن طبيعة اليؾية الؾاجية ليدت بالزخورة صفات ايجابية يتحمى بيا الفخد، قج تكؾن سمبية 

ر شبكات التؾاصل كالعشف واالبتداز والكحب وغيخىا رغؼ أنيا ليدت حؿيقتو والعكذ صحيح، ومع عيؾ 
االجتساعي زاد تأثخ األفخاد بخجماتيا وما تتيحو مؽ خيارات ليؼ، فأصبحؾا يذكمؾن عبخىا واجية ليؼ يعبخون مؽ 
خبلليا بحخية ويشذخون ما يخيجونو مؽ معمؾمات تخالف ىؾيتيؼ الحؿيؿية، فيشاك مؽ "يعسج إلى تغييخ ىؾيتو 

رة تختمف مؽ فخد آلخخ، لكي يتعخف عمى نغخة الشاس لمتعامل مع عجة أشخاص، ويدتخجم شخرية مدتعا
ورأييؼ عؽ تمػ الذخرية التي قجميا ليؼ، وبالتالي فيؾ يحاول أن يكتذف مختمف الذخريات مؽ خبلل لعب 
أدوار مختمفة، فالعؾالؼ االفتخاضية تفدح السجال لمذاب أن يزع ىؾيتو مؾضع استكذاف وتجخيب، وذلػ بأن 

عبلقة، ولحلػ أطمق بعض عمساء الشفذ عمى ىحه العؾالؼ االفتخاضية اسؼ ورشات ىؾية  يمعب دورا معيشا مع كل
 . 13أو كسا يدسييا "تؾمبدؽ" مجتسعات كذف الحات"

 فيدبهك واستخجامات الذباب الجدائخي: -2
يعتبخ مؾقع ؼيدبؾك مؽ أكثخ الذبكات االجتساعية استخجاما في الجدائخ حدب احرائيات مؾقع أليكدا، 

 15وقج يخجع ذلػ إلى: ،14يحتل السختبة الثانية بعج مؾقع يؾتيؾبحيث 
 .سيؾلة االستخجام وسيؾلة التعامل مع السؾقع 
 .مجانية االشتخاك وإتاحتو لمجسيع بجون تسييد 
 .إمكانية وضع محجدات لمسعمؾمات والسدتخجميؽ 
 .سيؾلة البحث عؽ األصجقاء القجماء واألصجقاء الججد دون تكمفة 
  السعمؾمات وإمكانية إرساليا لؤلصجقاء، ىحا ما يخفع عجد السدتخجميؽ بدخعة كبيخة، في فتخة سمدمة تخابط

 زمشية قميمة تقجر بالثؾاني.
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  تشؾع الؾسائط التي يعتسجىا السؾقع لمسذتخكيؽ في قبؾل أو رفض األصجقاء الحيؽ يخغبؾن مذاركتيؼ
عمى تحجيج دائخة األصجقاء عمى السدتؾييؽ صفحاتيؼ، مسا يسشح السذاركيؽ شعؾرا باالستقبللية والقجرة 

 الفخدي والجساعي بجون عشاء.
  االستخجام الستشؾع لسؾقع ؼيدبؾك لؤلغخاض السختمفة، بحيث أصبح وسيمة لمتخابط وإدامة الرمة بيؽ األفخاد

 الحيؽ يذكمؾن مجسؾعات رسسية أو اجتساعية أو تخررية، مؽ شأنو أن يمبي الحاجات الشفدية 
أن الجسيع لو دوافع الستخجام مؾقع ؼيدبؾك إال أن فئة الذباب ليا دوافعيا الخاصة والتي يسكؽ  رغؼ

 16جسعيا في اآلتي:
 :بسعشى البحث عؽ كيف يكؾن رد فعل اآلخخيؽ خاصة عشج اإلناث، وكيف يغيخن في عيؾن  اكتذاف الحات

يجفع السدتعسميؽ إلى الكذف عؽ بعض الشاس، وىحا بفزل الدخية التي يتسيد بيا استعسال األنتخنت، مسا 
 مغاىخ ذواتيؼ، ألن عؾاقب ىحا الكذف مشعجمة أو محجودة.

  :أي تجاوز الخجل ونقائص الذخرية عمى العسؾم، وبرفة خاصة عشج اإلناث التعهيس االجتساعي
 والُسشظؾيؽ نفدانيا.

   :العبلقات االجتساعية، وبرفة خاصة ويذيخ إلى أن استعسال األنتخنت يديل تكؾيؽ التيديخ االجتساعي
 عشج السخاىقيؽ األكبخ سشا، ألن السعخوف ىؾ أنو كمسا تقجم السخاىق في الدؽ قل عجد أصجقائو.

  :ىشاك مؽ يكؾن دافعو مؽ السشاقذة االلكتخونية تشسية معارفو وتظؾيخىا في مجال التعمم وتهسيع السعارف
 األفخاد.معيؽ، مؽ خبلل تبادل الخبخات والسعارف بيؽ 

  :يحاول دائسا أن يجج الجساعة التي ليا نفذ اىتساماتو، وليا  ذاببحيث أن التحقيق االنتساء االجتساعي
خرائص تتؾافق مع شخريتو، وبالتالي فإن اشباع دافع االنتساء يؤدي إلى إقامة روابط اجتساعية وتؾثيقيا 

 مع ىؤالء األشخاص الحيؽ يترل بيؼ ويجردش معيؼ.
 العشان النفعاالتيؼ، ويعبخون  عض التشؽيذ العاطفي، حيث يظمق الذبابأو كسا يدسيو الباشفي: التحخر الع

 بحخية عؽ السذاعخ السكبؾتة ويبؾحؾن بكل ما كانؾا يخفؾنو ويتدتخون عميو.
  :يسكؽ االستخخاء واالستخاحة عبخ الشقاش اإللكتخوني، خاصة إذا ما كان االستخخاء والتخمز من االحباط

يتؼ مع أشخاص ليؼ نفذ االنذغاالت والسذاكل، فالتعبيخ الحخ يداعج كثيخا عمى التخمص مؽ القمق  الحجيث
مؽ األمخيكييؽ السحبظيؽ يسارسؾن العبلج % 16والتؾتخ واالحباط، وتذيخ بعض السرادر أن ىشاك حؾالي

ل واألسباب التي ساعات يؾميا، وىحا ألن الشقاش مع أشخاص ليؼ نفذ السذاك 10بؾاسظة األنتخنت بسجة 
 جعمتيؼ يرابؾن بيحا الذعؾر يداعج كثيخا في نديان ىحه السذاكل والتخمص مؽ تأثيخىا ولؾ لؾقت مؤقت.
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  :أن يتحرمؾا عمى معمؾمات ؾيسة وىامة مؽ خبلل االترال مع  ذبابيدتظيع الالحرهل عمى السعمهمات
 اآلخخيؽ...

  :ي غالبا ما يبحث عؽ أصجقائو أو الجساعة التي يخافقيا حيث أن السخء بظبعو االجتساعاالنتساء والسخافقة
 ويشجمج فييا.

  :وىحا يكؾن في حالة الفخاغ واإلحداس بالزجخ والقمق، مسا يجعل الفخد يحاول أن يقتل الؾقت تسزية الهقت
 بأي وسيمة.

III. :الجانب السيجاني 
 :وتحميل البيانات السيجانيةعخض  -1

 السحهر األول: البيانات الذخرية
 جشذ عيشة الجراسةيهضح  1ججول 

 % ك الجشذ
 82.5 33 أنثى
 17.5 07 ذكخ

∑ 40 100 

طبيعة التخرص مؽ جية ومدتؾى إلى ؽ وقج يخجع ذلػ إلناث أعمى ندبة في عيشة السبحؾثيتذكل ندبة ا
الظمبة الحكؾر يسيمؾن أكثخ في اختيار تخرريؼ الجامعي إلى تخررات العمؾم ، فالساستخ مؽ جية أخخى 

لكؽ ىحا االختبلف في السيؾالت ، العكذواليشجسة والخياضيات بعيجا عؽ العمؾم االجتساعية واالندانية، والفتيات 
ب الفتاة يشاسقج يخجع إلى متظمبات العسل في مجال التخرص وما بل ع إلى الفارق في ندبة الحكاء، ال يخج

أما عؽ مدتؾى الساستخ فشجج أن أغمب الحكؾر بسجخد حرؾليؼ عمى شيادة الميدانذ ، في السدتقبل مكدوجة وأ
وبالتالي يفزمؾن جشي ، ؼتيوعائبلأنفديؼ ويختارون العسل مؽ أجل إعالة مذؾارىؼ الجراسي يخفزؾن إكسال 

 .السال عمى إكسال الجراسة خؾفا مؽ شبح البظالة
 يؾضح سؽ عيشة الجراسة 2ججول 

 % ك دؽال
21-25 39 97.5 
26-30 0 0 
 2.5 1 فسا فؾق  31
∑ 40 100 
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سشة ما عجا طالبة واحجة، وىؾ أمخ طبيعي،  25إلى  21كل الظمبة عيشة الجراسة تتخاوح أعسارىؼ مؽ 
ا الظالبة التي عسخىا إعادة، أمسشؾات  3حيث أن الظمبة وفقؾا في الحرؾل عمى شيادة البكالؾريا كأقرى تقجيخ 

سشة، أو أن  26فيخجع لبلحتساالت اآلتية: إما أنيا لؼ تتحرل عمى شيادة البكالؾريا إال في عسخ  31فؾق 
كانت مؽ طمبة الكبلسيػ الحيؽ رجعؾا إلى مقاعج الجراسة مؽ أجل اكسال االترال ثاني تخرص ليا، أو أنيا 

في الدشؾات ترال والدسعي البرخي سجمت زيادة في تؾافج طمبة الكبلسيػ ألن كمية عمؾم االعبلم واالدراستيؼ، 
، وبالفعل استظاعت بعزيؽ تحقيق البلتي يظسحؽ لمحرؾل عمى شيادة الجكتؾراه اإلناث فئة األخيخة  خاصة 

 .ذلػ
 الحالة االجتساعية لعيشة الجراسةيهضح  3ججول 

 % ك حالة االجتساعيةال
 95 38 أعدب
 5 2 متدوج
 0 0 مظمق
 0 0 أرمل

∑ 40 100 

لجامعة في مخحة التكؾيؽ واإلعجاد لدؾق كل الظمبة عيشة الجراسة عداب ماعجا طالبتيؽ، كؾن أن طمبة ا
العسل، وبالخجؾع إلى سشيؼ نجج بأنيؼ ال زالؾا غيخ قادريؽ عمى تكؾيؽ األسخ وتحسل الشفقات خاصة مع الغخوف 

تعيذيا الجدائخ وارتفاع تكاليف الدواج، كحلػ بالشدبة لئلناث فقج تغيخت الرؾرة االقترادية واالجتساعية التي 
الشسظية الستعمقة بدواج الفتاة في سؽ مبكخة، والتي كانت سائجة مؽ قبل في السجتسع الجدائخي، حيث أصبحت 

ستقبللية السالية لتمبية الفتاة تظسح إلكسال دراستيا والبحث عؽ وعيفة تدتظيع مؽ خبلليا إثبات ذاتيا والتستع باال
، كسا أن الدواج يذكل عائقا بالشدبة ليا أمام نجاحيا إن لؼ تكسل دراستيا قبمو، نغخا لمسدؤوليات بعض حاجياتيا

األسخية وضغؾطاتيا، ؼيرعب عمييا التؾفيق بيؽ واجباتيا األسخية اتجاه زوجيا وأطفاليا مؽ جية وواجباتيا 
 كظالبة.

 عبخ فيدبهك:اب الجدائخي عمى حدابهبالذ خفيهاالسعمهمات التي يشبيعة السحهر الثاني: 
 حي يدتخجمه السبحهثهن عمى حدابهمشبيعة االسم اليهضح  4ججول 

 % ك االجابات
 52.5 21 اسسي الحؿيقي

 47.5 19 اسؼ مدتعار
∑ 40 100 
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يتخحون اسسا مدتعارا يتزح مؽ الججول أعبله أن ىشاك تقارب كبيخ بيؽ ندبة مؽ اسسيؼ حؿيقي ومؽ 
، كسا يخيج أن أن يتعخف عميو اآلخخون بديؾلة عمى الحداب يخيج فسؽ يزع اسسو الحؿيقي عمى حدابيؼ،

يتؾاصل مع ىح العالؼ االفتخاضي باسسو الحؿيقي، أيؽ يبخز ىحا االسؼ في كل نذاطاتو عمى السؾقع، إال أن ىحا 
اآلخخيؽ، فاالسؼ جدء فقط مؽ الكل، أما مؽ اسسو مدتعار فيؾ  ال يشكخ عجم تحميو بيؾية واجية عشج التفاعل مع

 يخفض مشح البجاية أن تبخز ىؾيتو الحؿيؿية عمى مؾقع ؼيدبؾك.
 ي يدتخجمها السبحهثهن عمى حدابهميهضح شبيعة الرهرة الت 5ججول 

 % ك االجابات
 20 8 صؾرتي الحؿيؿية

 80 32 أخخى صؾرة
∑ 40 100 

حدابيؼ، إال أن أغمبيؼ ال يزعؾن  السبحؾثيؽ يزعؾن اسسيؼ الحؿيقي عمىرغؼ أن حؾالي نرف عجد 
لذخريات مذيؾرة أو غيخ مذيؾرة، أو مشاعخ طبيعية  قج تكؾن  صؾرتيؼ الحؿيؿية ويفزمؾن وضع صؾر أخخى 

خيؽ ذلػ يخالف العخف مؽ جية، ويديج مؽ فخصة تعخف اآلخ ، خاصة مشيؼ الفتيات ألنوغيخىا مؽ االحتساالت
إن أكجت  عمى ذات الفخد إالّ  %100مؽ جية أخخى، ألن وضع االسؼ الحؿيقي عمى ؼيدبؾك ال يجل  عمييؼ

 .الرؾرة ذلػ
 في ضابط االعجاد: عمى حدابهم السعمهمات التي يخفيها السبحهثهن يهضح  6ججول 

 % ك االجابات
 12.5 9 البمج

 13.88 10 السيشة
 11.11 8 السؤسدة الجامعية

 9.72 7 التعميسي السدتؾى 
 11.11 8 التخرص

 8.33 6 ال أخفي أي معمؾمة
 33.33 24 أخخى 

∑ 72 100 

في حيؽ خفؾن معمؾماتيؼ عمى ؼيدبؾك، فقط مؽ الظمبة ال ي 8.33مؽ خبلل الججول يتزح لشا أن 
وتقاربت ندبة باقي اإلجابات اوحت ما بيؽ العشؾان والياتف والبخيج اإللكتخوني سجمت إجابة أخخى أعمى ندبة تخ 

)البمج، السيشة، السؤسدة الجامعية، السدتؾى التعميسي، التخرص(. رغؼ شيؾع مؾقع ؼيدبؾك وزيادة عجد 
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مدتخجميو في العالؼ، إال أن الكثيخيؽ ال يدالؾن يخافؾن السؾقع وآثاره الدمبية، ويغشؾنو عالسا ممغسا بالسخاطخ 
، الغيؾر بيؾيتيؼ الحؿيؿية مؽ أجل تفادي أي ضخر عمى الحياة الؾاقعيةخاصة عشج سؾء استخجامو، فيخفزؾن 

الذبكات االجتساعية  ى، كسا أن االىتسام بإعجاد الخرؾصية عمسؾاء عمى مدتؾى الحياة الذخرية أو السيشية
 حتى ال يربح كل ما يشذخونو متاحا لمجسيع.مؽ األمؾر السؾصى بيا لمسدتخجميؽ أصبح 

 في الهاقع همعمى فيدبهك تصابق أفعال السبحهثين مشذهراتيهضح إن كانت  7ججول 
 % ك اإلجابات

 47.5 19 دائسا
 47.5 19 أحيانا

 5 02 أبجا
∑ 40 100 

نذخ نذاطات الفخد وما يفعمو في يؾمياتو عمى مؾقع بخرؾص لمغخب  في الجدائخ تقميج أعسىمؤخخا  اتدع
ماذا فعل في الجامعة، مؽ التقى في رحمتو، ماذا أكل كؾجبة  االجتساعي:ل ؼيدبؾك وغيخه مؽ شبكات التؾاص

يحقق مشفعة ألحج سؾى جحب غجاء أو عذاء، وغيخىا مؽ الشذاطات التي يعتبخ نذخىا أو إخفاؤىا أمخا لؽ 
إلى عخف  ل ىحا الفعلكسا تحؾّ . االنتباه مؽ أجل إشباع الفزؾل اإلنداني عشج االطبلع عمى حياة اآلخخيؽ

ناشط عمى ؼيدبؾك ويتيافت ويتشافذ رواد السؾقع لمحرؾل عمى أكبخ قجر مؽ عبلمات االعجاب تبعو كل ي
خ سمبا عمى محتؾى ىحه الذبكات وأصبح جدء مؽ صشاعة التفاىة في عرخنا والسذاركة والتعميقات، ما أثّ 

الشؾع، ألن ىشاك مذؾرات ، وعسؾما ال يسكؽ التعسيؼ والجدم بأن كل السشذؾرات عمى ؼيدبؾك مؽ ىحا الحالي
، لحا ومؽ خبلل الججول يتزح لشا أن حؾالي نرف عجد الظمبة تظابق عمسية وغيخىا، اقتراديةقاؼية، سياسية، ث

يفعمؾنو عمى أرض الؾاقع وىي ندبة ال بأس بيا تعكذ مرجاقيتيؼ ورغبتيؼ الحؿيؿية في مذاركة  مشذؾراتيؼ ما
ليذ برفة دائسة وقج فقط و  رف يشذخون ما يتظابق مع أفعاليؼ أحيانااآلخخيؽ آراءىؼ ونذاطاتيؼ، وحؾالي الش

 يعؾد ذلػ إلى الخغبة في جحب االىتسام والتغاىخ أمام اآلخخيؽ
 الجدائخي لههية واجهة عبخ فيدبهك:إضهار الذباب السحهر الثالث: أسباب 
 عمى حدابهم مشذهراتهمبآراء اآلخخين حهل  السبحهثين يهضح اهتسام 8ججول 

 % ك اإلجابات
 77.5 31 نعؼ
 22.5 9 ال
∑ 40 100 
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قج نعاني جسيعا مؽ مذكمة التأثخ بآراء اآلخخيؽ، فبل يسكؽ نكخان حؿيقة أنشا نيتؼ في حياتشا اليؾمية بآرائيؼ 
قتشي، لكؽ السبالغة في االىتسام تخمق مذاكبل كثيخة لمفخد، ؼيخخج حؾل ما نمبذ وما نأكل وكيف نترخّف وماذا ن

عسا ىؾ ويربح شخرا آخخ يدعى ألن يكؾن ما يخيجه األخخون بعيجا عسا يخيجه ىؾ، ناسيا أن إرضاء الشاس 
غاية ال تجرك، وىحا ما أصبح شائعا عبخ ؼيدبؾك نأكل ونتفدح ونمبذ حتى يخانا اآلخخون مؽ زاوية تؾقعاتيؼ، 

والسذاركات، لحا وكسا ىؾ متزح  فشحرج الكثيخ مؽ اإلعجاباتتى ولؾ خالف ذلػ ؾيسشا وديششا اإلسبلمي، ح
مؽ الججول ييتؼ أغمب الظمبة بآراء اآلخخيؽ حؾل ما يشذخونو عبخ ؼيدبؾك وىحا االىتسام سيؤثخ بالتأكيج عمى 

مخ ال يعكذ ىؾيتيؼ الحؿيؿية، ما يجعميؼ اختيارىؼ لسزسؾن مشذؾراتيؼ بسا يتؾافق وىح اآلراء حتى ولؾكان األ
 يتحمؾن بيؾية واجية عبخ ىحا السؾقع

 عمى فيدبهك ههية واجهةإضهار يهضح الغاية من  9ججول 
 % ك اإلجابات

 11.76 6 مؽ أجل التعبيخ بحخية
 64.70 33 الخؾف مؽ االنتقاد

مجيؾال في العالؼ الخغبة في البقاء
 االفتخاضي

20 39.21 

 5.88 3 أخخى تحكخ
∑ 51 100 

، ويخجع ذلػ إلى خؾف الظمبة مؽ عجم االنتقاد أكبخ ندبة مقارنة بباقي اإلجابات مثمت ندبة الخؾف مؽ
الذباب في ىحه السخحمة العسخية يتحددؾن مؽ فتقبل اآلخخيؽ آلرائيؼ ومشذؾراتيؼ وكل ما يسثميؼ عمى ؼيدبؾك، 

خاصة وأن مؾقع ؼيدبؾك  وحتى عجم الجاذبية، الشقصانتقادات اآلخخيؽ ألن ذلػ يذعخىؼ بجنؾ السختبة أو 
إلى  فيمجؤون  ،بخاصيتو التفاعمية يدسح بإبجاء الخأي مؽ خبلل ايقؾنات االعجاب والزحػ والغزب والحب

الخجاع نؾعا مؽ يحسل في طياتو مؽ طخف اآلخخيؽ، وىؾ أسمؾب واإلعجاب  اءإعيار ىؾية واجية تكدبيؼ الثش
حتى ال تسثل ىؾيتو الحؿيؿية عؽ ىحا الذاب  معيشة تسثبلت تيؼفي مخيم ؾن يخسسيجعل اآلخخيؽ ، ألنو والكحب

حتى ال أما الشدبة السؾالية فكانت لمخغبة في البقاء مجيؾال في العالؼ االفتخاضي،  في الؾاقع، وؾنيعخف ؾاكان ولؾ
 في ىحا الفزاء األزرق ، فيبشؾن حياة خاصة ،... ىؾيتيؼ الحؿيؿيةأفخاد أسختيؼ، جيخانيؼ، أصجقاؤىؼ يعخف
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 ج تفاعمهم مع اآلخخين عبخ فيدبهكعش واجهة ههيةيهضح إضهار السبحهثين ل 11ججول 
 % ك اإلجابات

 الحيؽ يعخفؾنيؼ في العالؼ الحؿيقي
 37.5 15 دائسا
 55 22 أحيانا

 7.5 03 أبجا
∑ 40 100 

الحيؽ ال يعخفؾنيؼ في العالؼ 
 الحؿيقي

 70 28 دائسا
 30 12 أحيانا

 00 00 أبجا
∑ 40 100 

ىؾيتيؼ الؾاجية أحيانا مع يتزح لشا مؽ خبلل الججول أن أكبخ ندبة مؽ الظمبة عيشة الجراسة يغيخون 
الحيؽ يعخفؾنيؼ في العالؼ الحؿيقي في حيؽ أن أكبخ ندبة مشيؼ يغيخونيا دائسا عشج تفاعميؼ مع الحيؽ ال 
يعخفؾنيؼ في العالؼ الحؿيقي، وقج يخجع ذلػ إلى خؾفيؼ مؽ السجيؾل وخؾفيؼ أن يكؾن ىؤالء ليدؾا عمى 

بيؾيتيؼ الحؿيؿية، أما الحيؽ يعخفؾنيؼ فقج يخفؾن مذاعخىؼ أو  حؿيقتيؼ، فيشخجعؾن بيؼ ويتزخرون إن عاممؾىؼ
، والسبلحع ىشا آراءىؼ أو بعض نذاطاتيؼ عشيؼ حتى يحافغؾا عمى الرؾرة التي شكميا عشيؼ معارفيؼ في الؾاقع

مؽ الظمبة يتفاعمؾن مع معارفيؼ بيؾية حؿيؿية ولؼ يغيخوا ليؼ نيائيا ىؾية واجية، وحدب تقجيخنا ىؾ  %7.5أن 
نؾع مؽ السبالغة، ألنشا أحيانا مثبل نكؾن في حالة سيئة ونقتخف أخظاء لكششا عشج تفاعمشا مع اآلخخيؽ نغيخ بأنشا 

 بخيخ وأنشا عمى حق ونمقي بالمؾم عمى غيخنا
 ولساذاالسبحهثهن يفزمهن ههيتهم الهاجهة أم الحقيقية  إن كانيهضح  11 ججول 

 % ك اإلجابات
 62.5 25 اليؾية الحؿيؿية
 22.5 9 اليؾية الؾاجية

 15 6 الحؿيؿية والؾاجية
∑ 40 100 

ألنيا تكدبيؼ الثقة يبيؽ الججول أعبله أن أكثخ مؽ نرف الظمبة عيشة الجراسة يفزمؾن ىؾيتيؼ الحؿيؿية 
 ،بعيجا عؽ التقسص والترشع، ما يدسح بإثبات الحات يؼوالخاحة الشفدية، كسا أنيا تعكذ الذخرية الحؿيؿية ل

في حيؽ أن يديظخ عمييؼ في كثيخ مؽ األحيان ؼيجعميؼ يتحمؾن باليؾية الؾاجية،  مؽ االنتقاد إال أن خؾفيؼ
وإلى ما يعيذو عبيخىؼ عؽ آرائيؼ بحخية، ويخجعؾن ذلػ إلى إمكانية ت مشيؼ يفزمؾن ىؾيتيؼ الؾاجية، 22.5%
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مؽ  %15في حيؽ أن  والذخرية القؾية، باإلضافة إلى شعؾرىؼ بالثقةسغاىخ، تقجيذ لمالسجتسع الجدائخي مؽ 
 ما يتظمبو السؾقف الحي يكؾنؾن ؼيو.الظمبة يفزمؾن اليؾيتيؽ معا بحكؼ أن لكل مشيسا إيجابيات وسمبيات حدب 

 : الجراسة نتائج -2
 تؾصمت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ الشتائج نحكخىا ونفدخىا في اآلتي:

كالبمج، السدتؾى التعميسي، التخرص، رقؼ الياتف،  معمؾماتيؼيخفي أغمب الظمبة الجامعييؽ مجسؾعة مؽ  -1
حتى ال يتعخف عمييؼ اآلخخون فيبشؾن اليؾية التي يخيجونيا بعيجا عؽ ضغؾط الؾاقع، أما نرف  العشؾان،
الحؿيقي عمى حداب ؼيدبؾك، وقج يعؾد ذلػ لخغبتيؼ في ربط حياتيؼ الؾاقعية  اسسيؼ ون عيخ  يف ؽالسبحؾثي

باالفتخاضية، إال أن إعيار اليؾية االسسية فقط ال يعشي بالزخورة أن الفخد يقجم ىؾيتو الحؿيؿية عبخ 
ىحه  ؼيدبؾك، فاليؾية تتزسؽ كل ما يسيد الفخد مؽ مكؾنات جدسية وعقمية وال يسثل االسؼ إال جدء فقط مؽ

 اليؾية. 
رغؼ أن حؾالي نرف عجد السبحؾثيؽ يزعؾن اسسيؼ الحؿيقي عمى حدابيؼ، إال أن أغمبيؼ ال يزعؾن  -2

صؾرتيؼ الحؿيؿية ويفزمؾن وضع صؾر أخخى قج تكؾن لذخريات مذيؾرة أو غيخ مذيؾرة، أو مشاعخ 
 .زو األولياءطبيعية وغيخىا مؽ االحتساالت، خاصة مشيؼ الفتيات ألن ذلػ يخالف العخف، ويخف

الظمبة ىؾية واجية ليؼ خؾفا مؽ االنتقاد ورغبة مشيؼ في البقاء مجيؾليؽ في العالؼ  مؽ %64.70يغيخ -3
، خاصة وأنيؼ ييتسؾن بآراء اآلخخيؽ حؾل مشذؾراتيؼ عمى ؼيدبؾك، ما قج يؤثخ في اختيارىؼ االفتخاضي

إن ىحه الفئة قبؾليؼ وتفادي رفزيؼ، لسزسؾن ىحه السشذؾرات بسا يتؾافق وتؾقعات اآلخخيؽ مؽ أجل كدب 
حتى  رضا اآلخخيؽ بالتحدؽ والخاحة الشفدية يذعخىا لحاة كاؼية في الحياة، وليدت ليا خبخ العسخية حداسة 

اليؾمية التي يخيجىا حياتيؼ تفاصيل نذخ أن كسا  ،ولؾكان األمخ مخالفا لسا ىي عميو فعبل ولسا تخيجه
ناشط عمى ؼيدبؾك ويتيافت ويتشافذ رواد السؾقع لمحرؾل عمى أكبخ إلى عخف يتبعو كل  تحّؾل اآلخخون 

 قجر مؽ عبلمات االعجاب والسذاركة والتعميقات.
ىؾيتيؼ الؾاجية عبخ ؼيدبؾك مع الحيؽ ال يعخفؾنيؼ تفاديا لمؾقؾع في  دائساعيشة الجراسة أغمب الظمبة يغيخ  -4

خظخا فبل زالت مؾاقع التؾاصل االجتساعي تذكل التي مؽ شأنيا التأثيخ سمبا عمى حياتيؼ الؾاقعية،  سذاكلال
عمى حياة األفخاد إذا لؼ يحدؽ استخجاميا، فقج يتعخض الفخد إلى االحتيال والشرب واالختخاق، في حيؽ 

الرؾرة ؼ في الحفاظ عمى ج يخجع ذلػ إلى رغبتييغيخون ىؾيتيؼ الؾاجية أحيانا فقط لمحيؽ يعخفؾنيؼ وق
 معارفيؼ عشيؼ في الؾاقع حتى ال تتأثخ ىحه الرؾر وتتغيخ. اشكمياإليجابية التي 

يدسح ليؼ بالتفاعل  إخفاء أغمب الظمبة لسعمؾماتيؼ ونذخىؼ لشذاطات ومعمؾمات ال تظابق واقعيؼأن رغؼ  -5
يعكذ حؿيقتيؼ وما ىؼ عميو فعبل  ألن ذلػ ،لحؿيؿيةا ؼؾيتيى ؾن والتؾاصل بكل حخية، إال أن أغمبيؼ يفزم
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فاليؾية  ،بعيجا عؽ التقسص والترشع ذواتيؼإثبات مؽ صفات وسمؾكات وانفعاالت، باإلضافة إلى إمكانية 
الؾاجية السديفة عبخ ؼيدبؾك ليدت دائسة، فقج تدول بسجخد ححف الحداب أو التعخض لمقخصشة أو 

 الحؿيؿية التي كان يخفييا عؽ اآلخخيؽ.التعّخض لسؾاقف معيشة تجعل الفخد يغيخ ىؾيتو 
 خاتسة:

مؽ خبلل ما سبق يتزح لشا أن اليؾية الؾاجية أصبحت مشفح الذباب الجدائخي لميخوب مؽ انتقادات 
اتيؼ اآلخخيؽ، ؼيغيخون ما يثيخ القبؾل ويتفادون ما يدبب الخفض حتى ولؾ كان األمخ عمى حداب ذو 

يا عبخ ؼيدبؾك، ويدقظؾنيا عمى ىؾيتيؼ الحؿيؿية، نذكمؾ يية التي يتأثخون برفات ىحه اليؾ وشخرياتيؼ، ف
األمخ الحي مؽ شأنو التأثيخ عمى ىؤالء الذباب إما سمبا أو إيجابا، لحا ، ؼيرجقيا اآلخخون أيزا، يرجقؾنياو 

العسل ، مع ميارات االنرات وتقبل آراء اآلخخيؽ وانتقاداتيؼ حتى ولؾ كانت غيخ بشاءة البج عمييؼ أن يتعمسؾا
،باإلضافة إلى تظؾيخ الحات وزيادة الثقة بالشفذ مؽ أجل التغمب عمى خؾف الفذل والشغخة الدمبية لآلخخيؽعمى 

أكثخ  ىحه السؾاقع استخجاموضبط يخه مؽ مؾاقع التؾاصل تجشب بشاء عبلقات مع أفخاد مجيؾليؽ عبخ ؼيدبؾك وغ
 الدمبية عمى الحياة الؾاقعية. ياتنعكاساالتفاديا 
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 الشعيب احلراك يف ودورها االجتماعي التواصل مواقع
social networking sites and their role in the popular movement 

 املدية جامعة د . حاج اهلل مصطفى
 املدية  جامعة ـ مجعةحممدط .د.

 ملخص: ال
التظؾر التكشؾلؾجي والقفدة الشؾعية في مجال تكشؾلؾجيا االعالم واالترال التي أصبحت تتسيد بيا إن 

الجدائخ في الدشؾات األخيخة قج غيخ نسط االستخجامات اليؾمية لألفخاد مؽ األسمؾب التقميجؼ إلى األسمؾب 
وتجمى  أصبح ال غشى ليؼ عشيا،و ي االستخجامات اليؾمية لألفخاد الحجيث، أيؽ غدت وسائل التؾاصل االجتساع

عمى رأسيا االترال و ىحا االستخجام الكبيخ في الحخاك الحؼ شيجتو الجدائخ مؤخخا، حيث لعبت وسائل االعالم و 
تحخيػ األفخاد واخخاجيؼ لمذارع، بل وتسكشت مؽ السداىسة بذكل كبيخ مؾاقع التؾاصل االجتساعي دورا ىاما في 

مؽ خالل ما يتؼ نذخه عبخىا، لحا فسقالتشا ىاتو سشحاول مؽ خالليا الذعارات  في رسؼ السدارات و التحكؼ في
ل في نذخ الؾعي لجػ أفخاد الحخاك، كحلػ سشعظي لسحة عؽ ماىيتيا وتظؾرىا و التظخق لجور مؾاقع التؾاص

 سمبيات و إيجابيات استخجاميا. ألىؼالتظخق 
Abstract: 

The technological development and qualitative leap in the field of information and 

communication technology that Algeria has become characterized in recent years have changed the 

pattern of daily use of individuals from traditional to modern, where the daily uses of individuals 

have been invaded and made indispensable by social media. The great use of this movement 

recently witnessed in Algeria, where the mass media and communication, especially the social 

media, played an important role in moving individuals out of the street, and even made a great 

contribution to drawing tracks and controlling slogans through what is published through them. We 

will try to address the role of the communication sites in raising awareness among the movement 

members, as well as give a glimpse of their well-being and development and address the most 

important drawbacks and pros of their use. 
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 تمهيد: 
 ىاتو أبخز مؽ السجالت، مختمف في والتغيخات التظؾرات مؽ العجيج البذخية السجتسعات شيجت لقج
 ساىست حيث استخجامات، مؽ وماتقجمو األنتخنيت خجمة فيو بخزت الحؼ والتكشؾلؾجي العمسي السجال التغيخات

 والتعامالت، االتراالت صعيج عمى وخاصة األصعجة كافة عمى آخخ بعجا السجتسعات إعظاء في األخيخة ىاتو
 مؽ يتجدأ ال جدء أصبحت التي االجتساعي التؾاصل مؾاقع خجمات ىؾ االنتخنيت بو جاءت ما أبخز مؽ لعل

 واخترخت السفاليؼ مؽ العجيج فتغيخت االفتخاضي العالؼ رواد بيؽ استعساليا شاع أيؽ لألفخاد اليؾمية الحياة
 التظؾر ىاذا رفالية، وأكثخ سيؾلة أكثخ الحياة وأصبحت الؾقت مؽ الكثيخ اقتراد وتؼ السدافات، مؽ العجيج
وىؾ ما أبخزه  صغيخة قخية كان ما بعج واحجا بيتا العالؼ وجعل الذعؾب أمام مرخاعييا عمى األبؾاب فتح الحؼ

حخاج الجدائخييؽ الحيؽ التقؾا في أماكؽ محجدة تؼ االتفاق عمييا عبخ مؾاقع التؾاصل االجتساعي، وىؾ ما يبخز 
 ت تمعبو ىاتو الؾسائل لجػ الذعؾب.الجور الكبيخ الحؼ أصبح

 ؟الذعبي في الحخاك دورىاوما  فساىي ىاتو الؾسائل وكيف تظؾرت؟
 االجتماعي التواصل مواقعماهية أوال: مدخل عام ل

 :االجتماعي التواصل مواقع تعريف -1
 يدسييا9 مؽ فيشاك االجتساعي التؾاصل شبكات تدسيات واختمفت تعجدت

 مشيا التعاريف مؽ العجيج قجمت كسا االجتساعية، الؾسائط يدسييا مؽ وىشاك االجتساعية الذبكات
 شبكة عمى تؾجج خجمات9 أنيا عمى االجتساعي التؾاصل شبكات يعخف أيؽ"  بؾدوايمدؾن "  قجمو الحؼ التعخيف

 لسؽ قائسة وضع مؽ يسكشيؼ محجود نغام خالل عامة شبو أو عامة أو شخرية بيانات بشاء لألفخاد تتيح الؾيب
 .قؾائسيؼ ورؤية االترال مذاركتيؼ يخغبؾن 

 تعخف اجتساعييؽ لشكؾن  ندتخجميا التي الؾسائط ىي االجتساعي التؾاصل شبكات أن"  سافكؾ"  يخػ 
 األفخاد ليؤالء اجتساعية اتراالت وىي الرجاقة، مثل السحجدة لمعالقات خخيظة عؽ عبارة أنيا عمة ايزا

  1.الذبكة عشاصخ بيؽ اترالية وروابط
 تتيح لمؾيب، الثاني الجيل مع عيخت االنتخنيت شبكة عمى السؾاقع مؽ مجسؾعة أنيا عمى أيزا تعخف

 جامعة، )بمج، انتساء شبكات أو اىتسام مجسؾعات حدب يجسعيؼ افتخاضي مجتسع بيئة في األفخاد بيؽ التؾاصل
 عمى االطالع أو الخسائل ارسال مثل السباشخ التؾاصل خجمات طخيق عؽ يتؼ ىحا كل....( شخكة مجرسة،
 مؾاقع ضسؽ ترشف أنيا كسا لمعخض، يتيحؾنيا التي ومعمؾماتيؼ أخبارىؼ ومعخفة لألخخيؽ الذخرية السمفات

  2.أشكاليا و أىجافيا تتشؾع كسا محتؾياتيا، وتغحية تذغيميا في مدتخجمييا عمى تعتسج ألنيا الؾيب
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 السعارف مؽ مجسؾعة بيؼ االجتساعية الحياة تدييل في ججا فعالة مؾاقع شبكة بأنيا السشرؾر يعخفيا
 العالقة تؾطج التي االمكانيات مؽ غيخىا و الرؾر وتبادل السخئي أو الرؾتي التؾاصل مؽ تسكؽ واألصجقاء،
 3.بيشيؼ االجتساعية

 : االجتماعي التواصل مواقع وتطور نذأة -2
 لذبكة ذلػ في الفزل يعؾد أيؽ األمخيكية الستحجة الؾاليات أحزان في االجتساعي التؾاصل مؾاقع نذأت

 كؾم دوت ميت كالس"  مؾقع إطالق تؼ 5884 سشة إذ الشاس، عامة مؽ فئة ألكبخ وجيت التي االنتخنيت
CLASS MATE.COM " وتكؾيؽ األشخاص عمى والتعخف الجراسة زمالء بيؽ الخبط مشو الغخض كان الحؼ 

 .ججيجة عالقات
 بيؽ السباشخ الخبط عمى السؾقع وركد " sex degrees " مؾقع يدسى ما عيخ 5886 عام في

 مؽ لسجسؾعة الخظية الخسائل ارسال وخجمة لمسدتخجميؽ الذخرية السمفات السؾاقع تمػ وعيخت في األشخاص،
 .األصجقاء
 كؾنيا بدبب نجاحا ليا نذيج لؼ التي االجتساعية الذبكات بعض عيخت 1005 و 5888 سشتي بيؽ ما

 1001 سشة كان اليؾم نعخفيا كسا االجتساعي التؾاصل لسؾاقع الفعمي السيالد لكؽ ورائيا، مؽ أرباح تجر تكؽ لؼ
 يتؼ لؼ لكؽ 1002 سشة شخائيا لسحاولة غؾغل دفع نجاحا حققت التي " friend ster " البجاية مع عيخ حيث

 كسشرة"skyrock" شبكة فخندا في عيخت العام نفذ مؽ الثاني الشرف في االستحؾاذ، شخوط عمى التؾافق
 "مؾقع حغي فقج ذلػ جانب الى ،1006 سشة اجتساعية شبكة الى كامل بذكل تحؾلت ثؼ لمتجويؽ،

mayspace.com " مؾقع أول وىؾ مفتؾحة شبكة عبارة كان ألنو مذاركة أكبخ عمى 1002 سشة عيؾره مشح 
 .األصجقاء إضافة و الرؾر تبادل خاللو مؽ األشخاص يدتظيع اجتساعي تؾاصل

 زاكخبيخغ مارك"  أطمق وكحلػ السرؾرة األفالم وتشديل لتحسيل"  يؾتيؾب"  مؾقع إطالق تؼ 1004 سشة في
 مع التؾاصل ذات السؾاقع إنذاء عمى التخكيد ازداد الدشة نفذ في ىارفارد، جامعة في"  بؾك فيذ"  مؾقع" 

"  مؾقع عيؾر العام نفذ شيج كسا السمفات، وتبادل األغاني، و الرؾر، الظمبات، تقجيؼ عمى وتعتسج السدتخجم
 4." تؾيتخ

 :االجتماعي التواصل مواقع خرائص -3
 انذاء إمكانية - الرفحات -العالقات و األصجقاء - الذخرية السمفات - التفاعمية -   االستخجام سيؾلة -

 5الرؾر . خاصية - شخرية ممفات
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 ثانيا: مدخل لمفهوم الحراك الذعبي 
 مفهوم الحراك: -1

عالؼ االجتساع الخوسي  P. Sorokin إن أقجم تعخيف وتحجيج لمحخاك االجتساعي ىؾ تعخيف سؾروكيؽ
فيؾ يعخفو عمى أنو9 "انتقال األفخاد أو الظبقات داخل السجال االجتساعي"، ويفخق بيؽ  5816وذلػ في األصل، 

الحخاك األفقي والحخاك العسؾدؼ حيث يعتبخ األول انتقال فخدا أو جساعة مؽ وضع اجتساعي إلى وضع آخخ 
نتقال األفخاد والجساعات مؽ طبقة بسدتؾػ مساثل، واليجخات والتغيخات في السيشة ، أما الحخاك العسؾدؼ فيؾ ا

إلى أخخػ وىحا التحخك قج يكؾن صاعجا عشجما يشتقل الفخد مؽ جساعة أدنى إلى جساعة أعمى، أو عشجما تحدؽ 
جساعة مدتؾػ معيذتيا أو مكانيا في التجرج الدياسي أو السيشي، أو عشجما ترعج جساعة بأكسميا درجة في 

زال عشجما ييبط الفخد مؽ وضع أعمى إلى وضع اجتساعي أدنى، أو عشجما الدمؼ االجتساعي، ويكؾن التحخك نا
 .تتحمل الجساعة بأكسميا ونجج أن مكانتيا تيبط بالشدبة لمسجتسع ككل

التغييخ في الؾضعية وفي الجور، أو احتؾػ عمى تغيخ في الظبقة  أنويزيف قامؾس العمؾم االجتساعية9 
دسى بالحخاك العسؾدؼ، مع ما لمظبقات الفخدية مؽ حخاك تراعجؼ أو نو يإف مؽ الشاحية الؾضعية االجتساعية

 تشازلي.
نجج أيزا في قامؾس عمؼ االجتساع ما يمي9 " يبيؽ الحخاك االجتساعي تحدشا أو تغيخا في الؾضعية أو 

لدياسية يعخف السرظمح بقؾلو9 " ىؾ حخكة ذات داللة لمسكانة االقترادية واالجتساعية وا Miller أما ميمخ الجور
 5.لمفخد أو لمتجرج االجتساعي

 الؾاحجة، األىمية الجساعة إطار داخل أخخػ  إلى مكانة مؽ لمتحؾل األفخاد سعي أنو عمى الحخاك يعخف
عؽ  التخّمي ىؾ ىشا اإلجخائي بسعشاه والحخاك الشقمة، إحجاث أجل مؽ ومؤقت نؾعيا ججيج أسمؾب بتبشي وذلػ

 إليرال العامة السياديؽ إلى والشدول والثقافية، وتذتتو الجسيؾر تفّخق  التي والسشازل كالبيؾت السكانية الحؾاجد
 بحيث لمجساعة العام السريخ تحجيج في السذاركة يخيج أنو ممّخريا العام، الذأن عمى القائسيؽ إلى واحجة فكخة

 :اثشتان الغاية فتكؾن  االستجابة، إال العام الذأن عمى القائسؾن  يجج ال
 لسخحمة لمتأسيذ ججيجة ونغؼ أشخاص بإرساء القخيب السجػ عمى العام الذأن تدييخ ليكل لبشاء الدعي - 5

 .ججيجة
الستؾسط  السجييؽ عمى الفخدؼ والجساعي الذأن عمى مدتؾػ  ذلػ عؽ تتختب التي اإليجابية الشتائج انتغار - 1

 والظؾيل.
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 11 مشح الجدائخيؾن  نغسيا التي الدمسية والسغاىخات الفعاليات أما الحخاك الذعبي في الجدائخ فيؾ9 جسيع -
 باإلصالحات السظالبة واالعترامات واالحتجاجات السديخات عمى تذتسل والتي (،1058) الدشة ىحه مؽ فيفخؼ 

 .الخاىؽ الدياسي والؾضع خامدة لعيجة بؾتفميقة الخئيذ لتخشح الخافزة واالجتساعية، االقترادية الدياسية،
 :الرقمي الدياسي الحراك مفهوم -1

 الخأؼ عؽ التعبيخ في االترال تكشؾلؾجيا يدتخجم الحؼ الشذاط بأنو9 الخقسي الدياسي الحخاك تعخيف يسكؽ
 - لمعالؼ مسكؽ وقت بأسخع وتؾصمييا واسع الجسيؾر السعمؾمات وتقجيؼ الدياسي الشزال أشكال مختمف ونذخ
                    الخقسي الشذاط في وضؾحا األكثخ العشرخ ىي والسجونات االجتساعي التؾاصل مؾاقع وتعج

 سياسية حخكات إنذاء في فعالية أكثخ نحؾ عمى الدياسية العسمية مسارسة في الخقسية التقشيات استخجام أؼ -
 .فعالة

 مجانية بظخيقة غالبا تتؾافخ التي والؾسائط اإلنتخنت شبكة يدتخجم الحؼ الحخاك9 بأنو( الشابمدي) ويعخفو
 وتؾيتخ بؾك الفيذ االجتساعي التذبيػ ومؾاقع السجونات ىي الؾسائط وىحه الشذظاء، قبل مؽ لالستعسال وسيمة

 بالجعؾات السدتيجفة السؾبايالت وأرقام( الشاشظة الجية اإللكتخونية العشاويؽ قؾائؼ إلى باإلضافة واليؾتيؾب،
  تيؼ التي القزايا ونذخ العخائض ولتؾقيع لمشذاطات
 في االترالية لمتقشيات الدياسييؽ الشاشظيؽ استخجام يعشی بأنو9 (Caughey & Ayers) يعخفو كسا

 صانعي عمى الزغط أو ما، قزية حؾل العام الخأؼ وتحديذ الدياسي الؾعي ورفع الدياسية والتعبئة الحذج
 وغيخ الدياسييؽ الشذظاء مؽ العجيج بيؽ الجساعي والعسل السعخفة ونذخ الحكؾمات، سياسة عمى والتأثيخ القخار

 السختمفة. اآلراء عؽ والتعبيخ الدياسييؽ،
 ي:االجتماعأنواع الحراك  -2
(، وىؾ انتقال جساعة اجتساعية مؽ مكان Mobilité Spatial) وبعخف بحخكية الفزاء الحراك الجغرافي: -أ

ىكحا فان العسال السأجؾريؽ الحيؽ يغادرون إلى مكان، مع االحتفاظ بشفذ الؾضعية االقترادية، واالجتساعية. 
القخػ أو السجن الرغيخة أو ضؾاحي السجن لسسارسة أعساليؼ داخل السجن، يعخفؾن حالة مؽ الحخاك الجغخافي، 
ونفذ التدسية تشظبق عمى الجساعة التي تشتقل مؽ مجيشة إلى مجيشة أو مؽ دولة إلى دولة، وىحا الحخاك ندسيو 

ا يتسثل في االنتقال مؽ الخيف إلى السجيشة )ىجخة داخمية(، أو ىجخة خارجية إذا كان بيؽ ندوحا أو ىجخة عشجم
 دولة ودولة أخخػ.

مؽ ميشة إلى  اجتساعية(، وىؾ انتقال جساعة Mobilité Social) ويعخف بحخكية السجتسع الحراك المهني: -ب
ال السأجؾريؽ مؽ كؾنيا عساال إلى كؾن ميشة أخخػ أو مجسؾعة مؽ السيؽ األخخػ، فقج تربح مجسؾعة مؽ العس

 بعزيؼ بشائيؽ، وبعزيؼ تجارا، وبعزيؼ أصحاب ميؽ حخة، أؼ مؽ ميشة إلى مجسؾعة السيؽ األخخػ.
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نقرج باتجاه الحخاك االجتساعي االتجاه الحؼ يأخحه انتقال جساعة اجتساعية مؽ  إتجاه الحراك االجتماعي: -جـ
الجساعة مؽ وضعية دنيا إلى وضعية عميا، أسسيشا ىحا االنتقال حخاكا وضعية إلى وضعية، فإذا انتقمت ىحه 

صاعجا. وإذا انتقمت ىحه الجساعة مؽ وضعية عميا إلى وضعية دنيا أسسيشا ىحا االنتقال حخاكا نازال. مثال9 * 
 تحؾل مجيخ مؤسدة إلى عامل = حخاك نازل.، تحؾل العامل الفالحي إلى إطار= حخاك صاعج

 األساسية في نظرية الحراك:التيارات  -3
 ويعبخ ضخورؼ، اإلنداني االجتساع أن مفادىا أساسية مدمسة مؽ خمجون  ابؽ انظمق :الخلدوني التيار -أ

 البجو بيؽ العالقة ىي أساسية ججلية عمى اعتسج ثؼ ومؽ ،"بظبعو مجني اإلندان9 "بقؾليؼ ىحا عؽ السفكخيؽ
 اكتداب كيفية في مميا يفكخ جعمتو التي وىي بأسخىا، البذخؼ  العسخان نغخية عمييا تقؾم والتي والحزخ

 يتؼ ال األجيال فحخاك االجتساعية لمحخاك ىامة مؤشخات تعتبخ التي والجاه والسال لمثخوة الظؾائف أو األشخاص
 بو تتجمى وما الجغخافية، السشاطق عمى االختالف ىحا خمجون  ابؽ ويؤسذ ومعيذتيؼ حياتيؼ لشسط طبقا إال

 يبجأ وىشا والكدب، الحياة في وطخائقيؼ الشاس أحؾال تختمف السشظمق ىحا ومؽ وخرؾبة جحب مؽ األرض
 مشيسا كل بظبيعة ذلػ يفدخ وإنسا الرخاع مدألة إلى خمجون  ابؽ يخجعو ال الحؼ والحزخ البجو بيؽ االختالف
 السيؽ وكثخة فييا العسل تقديؼ لتظؾر نغخا السجن إلى البجو يحتاج خمجون  ابؽ حدب إذن طبعو، بسقتزى
 .واختالفيا

 مقؾلتيسا مؽ االجتساعي الحخاك مؽ واضح ومؾقفيسا " ماركس وإنجلز " مؽ كل ويسثمو: الماركدي التيار -ب
 ،"السكتؾب التاريخ " إنجمد ويزيف ،"الظبقات صخاع تاريخ ىحا يؾمشا إلى السجتسعات تاريخ أن9 "ىي الذييخة
 التشازلي بالحخاك يدسى ما فييا نالحع وإنجمد ماركذ مؽ كل عشيا تحجث أساسية مؤشخات خسدة وىشاك
 .التخبية مدألة وأخيخا العائمة، وبشية والخيف، السجيشة بيؽ والتشاقض الخاصة السمكية ودور االغتخاب،9 في وتتسثل

 أن وىي أساسية مدمسة مؽ تشظمق التي" كؾنت" وضعية9 عمى وتحتؾؼ  :التقليدية األوروبية المدارس -جـ
 األساسية السقؾلة مؽ تشظمق التي" سبشدخ" تظؾرية وكحلػ سابقو، وريث ىؾ وإنسا البجاية يذكل ال اإلندان

 مفيؾم فييا يبخز التي" الفيبخية  " وأيزا". فيو اإلندان ومكانة ككل العالؼ لفيؼ الخئيدي السفيؾم ىؾ التظؾر"
 الشذاط9 وىي أساسية أنساط أربعة فيبخ وحجد الدؾسيؾلؾجية، التفديخات في يتحكؼ مخكدؼ  كسفيؾم الحع

 تتؼ الكمية السجتسع حخكية أن وأكج الحع، نذاط إلى باإلضافة التفاىسي، والشذاط التجسع، نذاط السجتسعي،
 .مدتقمة وليدت لو والزمة مدتسخة فيي وبالتالي األنذظة ىحه داخل

" عمى عالقات  زيسل يؤكج "9 " جؾر زيسل " ويتدعسوSociologisme  9 تيار الدوسيولوجيا البحثية -د
التفاعل التي تتزسشيا عؾاىخ الحياة اليؾمية مثل نغخة الشاس إلى بعزيؼ واالشتخاك في تشاول الظعام، وتبادل 
الخظاب، ومداعجة اآلخخيؽ، والذكخ عمى السعاونات، وكميا آليات تداعج عمى تشذيط وتأثخ الحخاك االجتساعي 
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" ىي تمػ التي تبيؽ الرؾر العجيجة لمعالقات االجتساعية  زيسل سع، والفكخة التي تثيخ اإلعجاب لجػ "في السجت
كالدسؾ، الجونية، السشافدة، وتكؾيؽ األحداب وىي آليات ميسة لمحخاك نفدو، متذابية في كل مكان لكشيا متبايشة 

 في مزاميشيا.
والعالقات الخئاسية، ودور الغخيب، والسجيشة الحجيثة  " عؽ الرخاع االجتساعي والسشافدة زيسل إن بحؾث "

تبيؽ تمػ الخاصية التي تتستع بيا ىحه السفاليؼ في إطار حخكية السجتسع، وججلية التظؾر فيو، وكحا العؾائق التي 
تعخقل عسمية التغيخ االجتساعي، وتبيؽ عسق دراستو لمتفاعل االجتساعي التي تشعكذ في حقل عمؼ االجتساع 

 6.ئي وحخكية الجساعةالجد 
 ثالثا: شبكات التواصل االجتماعي وتنمية الوعي الدياسي واالجتماعي

يؤدؼ اليؾم االعالم في صؾره الججيجة دورا في تذكيل الؾعي الدياسي لمذباب عؽ طخيق تدويجىؼ 
لمعسل العام، إذ بالسعمؾمات الدياسية، كسا يديؼ في تكؾيؽ أو تجعيؼ أو تغييخ ثقافاتيؼ الدياسية، واستعجادىؼ 

يذار لمؾعي الدياسي بؾصفو حالة ذىشية تتسثل في إدراك االندان لمعالؼ عمى نحؾ عقمي أو وججاني ويتجمى 
الؾعي اإلنداني في صؾر شتى تتبايؽ بتبايؽ السجال السجرك أو مؾضؾع الؾعي، حيث يعخف االندان أشكال 

 عي الدياسي والؾعي األخالقي...متشؾعة مؽ الؾعي مثل الؾعي الجيشي والؾعي العمسي والؾ 
الؾعي الدياسي ىؾ الحالة التي يسثل فييا الفخد أو أفخاد السجتسع قزايا  مؽ ىحا السشظمق يسكؽ القؾل إن

الحياة الدياسية بأبعادىا السختمفة، ويتخحون مؽ ىحه القزايا مؾقفا معخفيا ووججانيا، فيشاك مؽ يعخف الؾعي 
واالتجاىات والسبادغ الدياسية التي تتيح لمفخد أن يذارك مذاركة فعالة في الدياسي بأنو مجؾعة مؽ الكيؼ 

 أوضاع مجتسعو ومذكالتو ويحمميا ويحكؼ عمييا ويحجد مؾقفو مشيا ويجفعو لمتحخك مؽ أجل تظؾيخىا.
شيجت الفتخات األخيخة تحؾالت واضحة في استخجامات مؾاقع التؾاصل االجتساعي مؽ األغخاض 

جارية الى األغخاض الدياسية عمى مدتؾػ السشظقة، وىؾما شيجت العجيج مؽ الجول العخبية مؽ االجتساعية والت
بيشيا الجدائخ، أيؽ يعتبخ دور الذباب حاسسا وىاما في تخويج وتعديد ىاتو التحؾالت وىؾ ما حجث أيؽ شاركؾا 

ييؼ أن يفقيؾا أىسية الجيسقخاطية في العسمية، فالذباب يتسيدون بالجافعية والخغبة والقجرة عمى التغييخ لحا عم
  6وطبيعة عسمو، ويجركؾا حقؾقيؼ وواجباتيؼ واألدوار التي يسكؽ أن يقؾمؾا بيا والسدؤوليات التي عمييؼ تحسميا.

 كيف ساهمت الذبكات االجتماعية في الحراك: -1
 ساىست حيث الدياسية، لمسذاركة بالفخد الجفع الفداد، عمى الدياسية والقزاء والتؾعية التعبئة خالل مؽ

 الدياسية الحؾارات لتبادل الخئيدية القشاة فكانت ،(وتؾنذ مرخ) العخبي الؾطؽ في األنغسة مؽ اثشيؽ سقؾط في
 بيؽ والتشديق السرخيتيؽ يؾنيؾ 20 يشايخ، 14 لثؾرتي اإلعجاد في تؾعيفيا فتؼ الدياسييؽ، الشاشظيؽ بيؽ

 السعمؾمات لتبادل آمؽ مكان. السرخية الثؾرات تمػ إلى الحذج مؽ جدءا فكانت البعض، وبعزيؼ الستغاىخيؽ
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 التؾاصل لسؾاقع كان ليبيا ففي العخبي، الخبيع أحجاث شخارة وإطالق االجتساعية، والحخكات االحتجاجات وتشغيؼ
 وتبادل األحجاث وقائع ونقل الذارع نبض نقل وفي الشذظاء تشغيؼ في األكبخ الجور الحخاك بجاية في االجتساعي
 الجدائخ في اما، والخارج الجاخل في السؾاطشيؽ بيؽ التفاعل في دور ليا وكان التجسعات، أماكؽ عؽ السعمؾمات
 كسا جية مؽ الحكؾمة عسل ونقج جية مؽ السغاىخات وتؾقيت السظالب وتؾحيج لمتشديق الستغاىخيؽ استخجميا

 بتعميسات الستغاىخيؽ تقيج السخات مؽ عجيج في اذ الستغاىخيؽ لتؾعية الخاصة صفحاتيؼ الشذظاء بعض استخجم
 السغاىخات. سميسة حؾل

 وتحجيج األولؾيات، وتختيب والسقتخحات، واآلراء األفكار وتبادل لمتؾاصل السجال السؾاقع تمػ أفدحت
 والسميؾنيات االعترامات وتشغيؼ الدياسية القؾػ  بيؽ والتذبيػ الثؾرية، والسياديؽ بالداحات االحتجاج مؾاعيج

 الفيذ أن إلى يخجع وىحا وشعاراتيا، وتؾقيتاتيا أماكشيا وتحجيج ليا، السؤيجيؽ وحذج عشيا، واإلعالن والسديخات
 حدابيا الدياسية الحخكات فؾعفت الؾاقع، أرض عمى ليؼ متاحة تكؽ لؼ الحخية مؽ مداحة لمذباب قجم بؾك
 الخخوج وأوقات أيام عمى واالتفاق بيشيؼ فيسا والتشديق واالحتجاجات، السغاىخات لتشغيؼ بؾك الفيذ عمى

 ما ىحا التعبئة، عمى كبيخة قجرة الحخكات فسشح السميؾنيات، وتحخيػ الجساىيخ، وحذج السظالب وصياغة لمذارع،
 واالحتجاج التعبئة روح تحخك التي الذعارات كخفع يؾفخىا، التي الخجمات كل مؽ يدتفيجون  أعزائيا جعل

 ونقل السؾاطشيؽ حق في تختكب التي واالعتجاءات االحتجاجات صؾر ونذخ الستغاىخيؽ، نفؾس في والغزب
 7الفيجيؾ. بسقاطع مؾثقة لحغتيا في األحجاث

 كيف ساهمت مواقع التواصل االجتماعي في الحراك الذعبي:  -2
 ثالثاء يؾم كل الظمبة صفؾف تشغيؼ إلى إضافة جسعة، يؾم كل عبخ الرفؾف وتشغيؼ السحتجيؽ حذج_ 05

 .أسبؾعية مديخات في لمخخوج
 .العام الذأن في الدياسية السذاركة مؽ نؾع بخوز في ساىست_ 01
 .التخىيبية التخؾيفية الدمظة لخظابات الترجؼ في بارزا دورا االجتساعية الذبكات لعبت_ 02
 .االجتساعية الذبكات مشرات عبخ انتذخت والياشتاغات الحسالت مؽ العجيج_ 03

إضافة لمعجيج ن السداىسات التي جعمت مؽ مؾاقع التؾاصل االجتساعي مبخا يمتقي فيو مختمف شخائح السجتسع 
إلبجاء آرائيؼ واالتفاق عمة ما سيقؾمؾن بو سؾاء بالجسعة أو بالثالثاء الحؼ يسثل يؾم خاص بحخاك الظمبة 

 8الجامعييؽ.
 الفيدبوك والحراك الذعبي في الجزائر: -3

كغيخه مؽ الجساىيخ الفيدبؾك كفاء لمجردشة وبشاء العالقات االجتساعية  عسل الجسيؾر الجدائخؼ لظالسا است
السختمفة، ولكؽ سخعان ما تسكؽ الجسيؾر مؽ تغييخ مشحشاه الى فزاء يؤسذ عؽ طخيقو خخيظة سيخورة شعب 
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ا الدياسية ومعالجتيا، بأكسمو، وفزاء يحسل في جشباتو آمال شعب وطسؾحاتو السدتقبمية مؽ خالل طخح القزاي
وتكؾيؽ مؾاقف واتجاىات حاسسة لتغييخ واقع معاش، أيؽ أصبحت مؾاقع التؾاصل االجتساعي بخلسانا يعبخ فيو 
كل مؽ يذاء عؽ رأيو ويذارك في اتخاذ القخارات وصشعيا، حيث ساىؼ الفيدبؾك في عسمية الحذج الجساىيخؼ 

حؾل قزية ميسة تحكؼ مريخ أمة، أال وىي إسقاط الشغام وتغييخ بالجدائخ وندول الشاس الى الذارع وااللتفاف 
األوضاع االجتساعية واالقترادية وتحديشيا، إذ أصبح ىحا الفزاء االفتخاضي فزاء ىام لمتعبيخ الحخ عؽ 
األفكار والسذاعخ كسا تسكؽ مؽ بث الجعؾة الى اإلصالح الدياسي والشجاح في الحذج االفتخاضي ودفع الشاس 

الكبيخ مع ىحا الفزاء وتحؾيل ىحا الحذج االفتخاضي الى حذج واقعي في السياديؽ العامة، فانتقل  لمتجاوب
الفيدبؾك مؽ فزاء خاص الى فزاء عام يظخح قزية سياسية ويعالجيا مؽ خالل مذاركة جساعة كبيخة مؽ 

ة، فتحؾل التفاعل مؽ الشاس، كسا استظاع أن يشدل بيحه القزية الى الذارع لحلػ ىؾ يستاز بدسة التفاعمي
اجتساعي الى تفاعل سياسي مؽ خالل الشقاشات والحؾارات في الفيدبؾك مسا جعمو يتحؾل مؽ وسيمة لمتؾاصل 
االجتساعي الى وسيمة لمتعبئة الذعبية وباء الخأؼ العام واالنتقال بو مؽ رأؼ عام إلكتخوني الى راؼ عام شعبي 

 و جسمة مؽ األفكار الشقجية مؽ أجل الؾصؾل الى التغيخ.واقعي وحكيقي. كسا تسكؽ مؽ أن يبشي داخم
لحا يسكؽ القؾل إن الفيدبؾك ومختمف الؾسائل والتظبيقات الستعمقة بسؾاقع التؾاصل االجتساعي أصبحت 
وسيمة مؽ وسائل التغييخ االجتساعي والدياسي والثقافي، حيث كان مؽ دوافع خخوج السالييؽ في الجدائخ الى 

    8إسقاط الشغام والسظالبة بالتغييخ. الذارع مؽ أجل
 خاتمة:   -

ال بج أن الغاىخة اإلعالمية بسختمف مكؾناتيا قج غيخت مؾازيؽ القؾػ في العجيج مؽ البمجان خاصة العخبية 
مشيا، لكؽ ال بج مؽ اإلشارة إلى أن مؾاقع التؾاصل االجتساعي بذكل خاص قج ساىست بذكل كبيخ ججا في 

 1058فيفخؼ مؽ سشة  11في حخاك تغييخ نسط تفكيخ الذعؾب مؽ بيشيا الذعب الجدائخؼ، فخخوج ىحا األخيخ 
لؼ يكؽ مؽ ال شيء بل كان وراءه مشرات التؾاصل االجتساعي التي سيمت عسمية االلتقاء و التفاىؼ بيؽ 
مختمف شخائح السجتسع أيؽ عيخت مقؾلة أن مؾاقع التؾاصل االجتساعي جعمت العالؼ قخية صغيخة وبالفعل 

 خية صغيخة يديل التؾاصل وااللتقاء فييا.  والية عبارة عؽ ق 37جعمت الجدائخ مسثمة في 
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 الهوامش:
                                                           

العؾفي حسدة9 دور مؾاقع التؾاصل االجتساعي في تذكيل الثقافة الدياسية لجػ الظالب الجامعي، جامعة  -1
 ، قدؼ عمؼ االجتساع، الجدائخ.1الجدائخ 

عظاء هللا بؽ فيج الدخحاني9 تؾعيف شبكات التؾاصل االجتساعي في مكافحة اإلرىاب، قدؼ البخامج  -2
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رضا كعؾاش ورؤوف بؾغدرة9 شبكات التؾاصل االجتساعي فيدبؾك والكيؼ األخالقية لمذباب الجدائخؼ،  -3
 2رجيق بؽ يحي، جيجل، الجدائخ، صجامعة ال

نديؼ بؾرني9 مؾاقع التؾاصل االجتساعي وتأثيخىا عمى السخاىقيؽ، مجمة العمؾم اإلندانية واالجتساعية، أم  - 4
 .134-133، ص1، العجد 4البؾاقي، الجدائخ، السجمج 

 70مخيؼ مخاكذي9 مخجع سبق ذكخه. ص  -5
أكتؾبخ  54كخيؼ أدرار9 الحخاك االجتساعي في الجدائخ، مشتجيات عمؼ االجتساع تشغيؼ وعسل، شؾىج بتاريخ  -5
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 نفذ السخجع. -6
الؾعي الدياسي، كمية الحقؾق والعمؾم بؽ ورقمة نادية9 دور شبكات التؾاصل االجتساعي في تشسية  - 7

 .107الدياسية، الجدائخ، ص
الفيدبؾك  -إسعاد فايدة زرىؾني9 دور مؾاقع التؾاصل االجتساعي في تفعيل الحخاك الذعبي في الجدائخ -8
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 يوة  افاتاراية  واهلالشباب اجلزائري 
 .لعةن  من مشتخدمي ميوقع التيواصل افاجتماعي الفاةشبيوكدراس  مةدانة  

 جامع  مشتغامن ،أمسهان كشرية د.  ط.

 سمخص:ال
تيجؼ ىحه الجراسة إلى مشاقذة مفيػـ اليػية وشخح أىع اإلشكاالت السختبصة بيا، والتعخؼ عمى معالع      

جيج، بحضث تمعب مػاقع التػاصل االجتساعي دورا رئيديا عمى اليػية فيي اليػية الججيجة التي يقجميا اإلعبلـ الج
الخصػة األولى التي تسكغ السدتخجمضغ مغ معخفة األشخاص الحيغ يتػاصمػف فيسا بضشيع وبالتالي فيع وتقضيع ىحا 

جتساعي، للظ التفاعل، ويعتبخ الحجيث عغ اليػية مغ بضغ أىع القزايا التي يصخحيا استخجاـ مػاقع التػاصل اال
أنيا تعتبخ غامزة نػعا ما إلا ما عجنا إلى محجدات اليػية التي اعتجنا عمضيا في العالع الفضديائي، وتعتبخ 
الرفحات الذخرية وشبكات األصجقاء التي يقػـ السدتخجـ بخمقيا جػىخ مػاقع التػاصل االجتساعي. فبعج 

حتو الذخرية التي تحجد ىػيتو والتي تتشػع حدب التدجضل عبخ االنتخنت يكػف السدتخجـ مصالبا بخمق صف
شبيعة السػقع. ومع زيادة استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي مغ قبل مختمف الفئات أصبح مػضػع اليػية مغ 
أىع القزايا التي أثارىا ىحا االستخجاـ، ففي الػقت الحؼ يفزل البعس تجدضج ىػيتو الحكيكية عمى الذبكات 

 .جاىا آخخ بانتحاؿ الذخريات أو خمق ىػيات ججيجة وألغخاض مختمفةفإف البعس يتجو ات

Abstract: 

   The current study deals with some principles on the identity concepts, thus, our interest in this 

thesis takes into account the focus on the identity problematic and the pinpoints of the new identity 

debate aroused by the new media. 

     As far as the social networking sites and their important role are concerned, such a state if 

identifying, activing, producing effect on each other and finally evaluating this interaction. 

     Yet the debate on the identity requires the most important issues as raised by social networking 

sites, considered as little bit ambiguous comparing to the identity pinpoint we’re used to while 

dealing with the real world, since the personal pages and friends “networks of the users” own 

creation are the pillars of the social networking sites. 

    As soon as, the registration via internet is well done, the user is invited to create his own personal 

page through which he identifies himself, such an identity that varies according to the nature of the 

site. 

    Consequently to the intensive use if social networking sites by different groups, hence forth, the 

debate on the identity issue has become more and more important. 

     While some groups prefer to show their real identity, others opt for another way and prefer to 

hide behind false personalities for different purposes. 
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 :مقجمة* 
مبتكخات القخف الحادؼ والعذخيغ في عالع االتراالت. فمقج  أىعأحج تعتبخ شبكات التػاصل االجتساعي 

عمى أكثخ مغ صعضج مغ تغضخات جػىخية  ساىست في إحجاثكذفت العقػد األخضخة عغ ضيػر أوعية اترالية 
وما لتصػر التقشي أف ا ال شظمية، و اتيا التػاصمية والتفاعبشيالبذخية؛ السيسا مغ حضث إعادة ىشجسة  مشاحي الحياة

ليذ فقط عمى نساط االتراؿ والتفاعل صاحبو مغ تجفق معمػماتي؛ كاف باعثا عمى التغضخ في وتضخة وأشكاؿ أ
 ، وإنسا عمى مدتػػ اليضئات والسؤسدات أيزا.األفخادو  الجساعاتمدتػػ 
كأحج التصبيقات التي قّجمت خجمات مدتحجثة  ضيخ"الفايدبػؾ"، سع ضيػر الجضل الثاني لمػيبف

شدج عبلقات اجتساعية ة بسا يدسح باالفتخاضي اتاالنخخاط في السجتسع حضث تسكضشيع مغ مغضغ مسدتخجمل
؛ ىحا السفيػـ الحؼ كاف مفيػـ اليػيةالصخح، سضجفعشا مججدا إلى الخػض في ىحا الشصاؽ. ولعل مثل واسعة 

اليػية  ػعضػ أف يذيج مإلا؛  كاف مغ الصبيعيشطخيغ. فمقج السع مغ لجػ سػاد عطيمحل نقاش وسيطل 
تسارسيا عمى بالتأثضخات التي للظ االىتساـ الحؼ يبحث في مجػ ارتباط شبكات التػاصل االجتساعي االفتخاضية 

اليػية  ػضػعيػاجو م حلظ كمو؛لفي أشكاليا التػاصمية. و التحػالت التي آلت إلضيا السجتسعات خزع في الفخد 
السيسا عمى مدتػػ  ة،ا بارز اتيتأثضخ  تاالفتخاضية رىانات حكيكية، خاصة في ضل التحجيات الخاىشة التي أضحص

لفزاء الفايدبػؾ، وما يراحب ىحا  سجتسع الجدائخؼ تجاوالت السدتخجمضغ مغ الذباب والفئات السختمفة بال
 .كيةعمى اليػية الفخدية الحكي وتأثضخات شكالياتاالستخجاـ مغ إ

فإف للظ يعشي أنيا عخضة لميجـ والبشاء مغ ججيج. غضخ، التو  تصػرمغ الحخكة دائبة في اليػية وإلا كانت 
 تغضخات عسيقةوإحجاث عمى إعادة صياغة نفديا  ؛ فيي مغ سيحسل اليػيةالتبادالت االجتساعيةأما الػضعيات و 

 .الدمػؾ البذخؼ  عمى مدتػػ 
مغ بجائل، قج يعسل عمى  االتراؿ الخقسي الستدارع عمى ما تقجمو مشطػمة ونفتاح البلمحجود إف اال

ليا مغ العبلقة  سياقاتة ىحا األخضخ مبشية عمى خمفيات و حضث أضحت ىػيىػية السدتخجـ،  مبلمح في تغضضخ
في إشار الحخاؾ التجاولي لمغة والسرصمحات والخمػز واإلشارات. وبسعشى آخخ،  عالسيما يتعجػ السحمي إلى ال

مغ التجاوالت بضغ األشخاص التي تختمف دالالت ججيجة قج مشحت  الذبكات االجتساعية الخقسية اتتأثضخ فإف 
 عمى مدتػػ العبلقات تساما عغ سياقات االتراؿ الذخري، بل وساىست أيزا في تغضضخ مبلمح التػاصل

 .االجتساعية
، أللفايشا كثضخا مشيا مبصشا "الفايدبػؾ"ولػ أنشا أمعشا الشطخ في أشكاؿ اليػيات التي يطيخ بيا مدتخجمػ 

 األقشعة، وبعزيا اآلخخ يطيخ بذكل صخيح، ولكغ للظ لع يسشع مغ تفذي ضاىخة لعبة مجيػلةتحت ىػيات 
التدتخ عغ اليػية الحكيكية لجػ اقع ضاىخة تفواإلخفاء التي يسارسيا ىؤالء السدتخجمػف. إلا؛ إف 
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ألقاب  تحتمدتعارة بخمفية ىػيات  سػاء أكانػا مغ جشذ الحكػر أو اإلناث، وضيػرىع"الفايدبػؾ"مدتخجمي
ال عبلقة ليا بيػيتيع الفضديكية " ت"بخوفيبلورمػز و  )الدغ والجشذ والسيشة وغضخىا(،وبيانات صػر و وأسساء 

ىػ مغ يؤشخ  السدتعارعادة الشطخ في إشكاليات ُتَحقِّق في القػة التي أضحى فضيا والحكيكية، يجفعشا إلى إ 
وعجـ الجشػح إلى إضيار رمدية و  افتخاضية اتيػيدتخجمضغ. وعميو؛ فإف مدألة تقسز األفخاد لترػرات السل

، وإف لحلظ خمفية تكػف متعجدةأتاح فخص تبشي ىػيات قج الحكيكية ضسغ فزاء الفايدبػؾ، و تيع الرخيحة ىػي
صػرىع الذخرية الرخيحة وألقابيع و  في استخجاـ أسسائيعقج اْنَبشت إما عمى خمفيات لاتية تجرأ عشيع الحخج 

تسكشيع احتخازية ، أو لجوافع الصخح والشقجالسذاركة و في  والحخيةالخرػصية وتجعميع يتستعػف بيامر أوفخ مغ 
اب أخخػ مجيػلة؛ وال يسكغ أف تشجمي إاّل بعج دراسة وتحمضل.    وعميو؛ سبأو ألء اضػ عغ األ يغبعضج ػايبق بأف

 بشاءالذباب الجدائخؼ في  إلضياالتي يدتشج والسعايضخ العػامل عغ تقري الخبلؿ ىحه الجراسة إلى  سشدعى مغ
تؤشخه تخجاـ س؛ أف ىحا االمع األخح بعضغ االعتبار ،قع التػاصل االجتساعي "الفايدبػؾ"اىػية افتخاضية ضسغ مػ 

استخجامات شبكات التػاصل ستتأسذ مغ ىشا و تسثبلت. الرػر و السعاني ، الخمػزال ،يعثقافة تييسغ عمضيا الك
يا ويحجدونيا ب تجارب ججيجة بالصخيقة التي يخغبػف  بابا نحػأماميع يفتح سجاؿ كاالجتساعي مغ شخؼ الذباب 

 الفزاء الدضبضخؼ. ضسغالبشاء االجتساعي لميػية االفتخاضية ػ ما يصمق عميو اسع وى
إف ىحه السقجمات لتدتجعي في تحميبلتيا دوف شظ شخح إشكاليات عجة، يتسثل جػىخىا في البحث عغ 

 إجابة لئلشكاؿ الخئيذ اآلتي:
 ؟"الفايدبهك"ضسن فزاءافتخاضية  ة رمديةيهيلالذباب الجدائخي خمفيات تبشي ما 

 سفرمة تشػعات تخاكضب ىحه اإلشكالية؛ سيقػدنا سؤاؿ اليػية االفتخاضية إلى البحث :وفي محاولة ل
 تداؤالت الجراسة: *
 ضسغ فزاء الفايدبػؾ؟  اليػية االفتخاضيةاشباعات  خصائصوسسات عغ مالية  -1
 ليػية افتخاضية؟تبشي الذباب الجدائخؼ خمفيات الكامشة وراء والما العػامل و  -2
بالتخفي خمف ستار ىػية  مجتسع افتخاضي يدسح مدتخجمػ الفايدبػؾ إلى لواتيع في خزعكيف يشطخ -3

 رمدية؟
 مجاال لكذف حكيقة ىػيتو؟ىػية افتخاضية أيسكغ لشا أف نعتبخ تخفي السدتخجـ خمف  -4

  وتأكضجا عمى ضخورة انتقاء االحتساالت السسكشة، نقتخح كإجابة مؤقتة الفخضيات األربعة اآلتية:
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 أىجاف الجراسة:.3
وتحجيج مجاالتيا، وفي تعضضغ األسمػب األمثل لمحرػؿ الجراسة  حرخ إشارفي أىجاؼ الجراسة  تداىع

 مجراسة.مفرمة لعمى البيانات، وكحلظ في اختيار السشيج ووضع خصة 
 وتيجؼ ىحه الجراسة إلى:

  اليػية االفتخاضية أىسية التفاعل االفتخاضي والكذف عغ أبعادعغ  بحثالمحاولة. 
  ىػيتو االفتخاضية عبخ مػقع  إلى بشاءلذباب الجدائخؼ تجفع باالتعخؼ عمى أىع السعايضخ والخمفيات التي

 التػاصل االجتساعي. 
  بضشيا وبضغ اليػية الحكيكية.الفاصمة اليػية االفتخاضية والحجود سسات التػصل إلى معخفة 
 تتذكل في خزع السجتسعات االفتخاضية وأثخىا عمى العبلقات  تحجيج شبيعة العبلقات االجتساعية التي

 الحكيكية داخل السجتسع.
 في كشف ىػية رمدية الكذف عغ االنعكاسات الستختبة جخاء استخجاـ الفايدبػؾ. 

  :أىسية الجراسة 
مغ قبل ال تتصمع الجراسة الحالية إلى إعادة بعث مفيػـ اليػية الحؼ أخح الكثضخ مغ البحث والتسحيز 

بقجر ما تدعى لئلشارة إلى التغضخات الحاصمة في السجتسع ومجػ  الباحثضغ والسخترضغ في السجاؿ االجتساعي،
تأثضخ ىحه التغضخات عمى مدتػػ ىػية الذباب، وىحا ما يجعػا إلى فيع مػاصفات العالع االفتخاضي الحؼ يفخض 

لحلظ تتصمع الجراسة إلى  سشطار ججيج يذبع فيو لاتضتو،ىامذا مغ الحخية، إل يمج فيو الذباب إلى عالع الػاقع ب
 .لميػية االفتخاضيةالبحث في مختمف السعايضخ والخمفيات التي يتخحىا الذاب الجدائخؼ في تحجيجه 

 :السشيج وأدوات جسع البيانات *
 :مشيج البحث *

إف اختيار السشيج السخاد إتباعو مغ شخؼ الباحث النجاز بحثو يعتبخ مغ أىع العشاصخ لمكياـ ببحث 
عبارة عغ مجسػعة مغ العسميات السشطسة " :السشيج عمى أنومهريذ أنجخس ناجح، وفي ىحا الرجد يعخؼ 

شخيقة مػضػعية يتبعيا الباحث "كسا يسكششا القػؿ بأف مشيج البحث ىػ  1."قرج الػصػؿ إلى أىجاؼ معضشة
لجراسة ضاىخة مغ الطػاىخ بقرج تذخيريا وتحجيج أبعادىا ومعخفة أسبابيا وعبلجيا والػصػؿ إلى نتائج عامة 

                                                           
، تخجسة بػزيج صحخاوؼ، كساؿ بػشخؼ، سعضج مشيجية البحث العمسي في العمهم اإلندانية، تجريبات عمسيةمػريذ أنجخس،  1

 .56، ص 2004سعشػف، دار القربة لمشذخ، الجدائخ، 



 
155 

مشاىج البحث متعجدة ومتشػعة فإنو يتحتع عمى الباحث اختيار السشيج السشاسب  "وما دامت 1."يسكغ تصبيقيا
ية سميسة، وكسا نعمع بأف ىشاؾ العجيج مغ الجراسات في العمػـ االجتساعية الحؼ يخجـ بحثو بصخيقة عمسية ومشيج

 2."األىجاؼ السدصخة في بجاية البحثإلى والثقافية وكل دراسة تتصمب مشاىج معضشة مغ أجل الػصػؿ 
فالباحث ممـد باختيار نػع السشيج الحؼ يرب فيو تحمضل معصياتو وعمى ىحا األساس اعتسجنا في بحثشا "

التحمضمي، حضث يعتسج فيو الباحث عمى التحمضل بجسع البيانات الجقيقة وللظ لمخخوج  مى السشيج الػصفيع
بتعسيسات وكحا جسع الحقائق وتفدضخىا واستشباط كل الشتائج أؼ ترػيخ الػاقع االجتساعي وتحمضمو، بحضث يعخفو 

بتحمضل خرائز تمظ الطاىخة والعػامل وصف ضاىخة معضشة ماثمة في الػضع الخاىغ، فيقػـ "بأنو:  ػف الباحث
 3."السؤثخة فضيا

 نهع الجراسة: 
تشتسي ىحه الجراسة إلى البحػث الػصفية التي تدتيجؼ وصف خرائز وضخوؼ مذكمة الجراسة وصفا "

دقيقا وشامبل معتسجا في ىحا عمى جسع الحقائق وتحمضميا وتفدضخىا الستخبلص الشتائج، ودالالت نرل مشيا إلى 
تعميسات بذأف الطاىخة السجروسة، وبرفة عامة فالبحث الػصفي ييجؼ إلى وصف ضػاىخ أو وقائع أو أشياء 
معضشة مغ خبلؿ جسع الحقائق والسعمػمات والسبلحطات الخاصة بيا، بحضث يخسع للظ كمو صػرة واقعية ليا، 

ا يشبغي أف تكػف عميو األشياء أو ىحا وقج ال تكتفي تمظ البحػث بسجخد وصف الػاقع وتذخيرو، وتيتع بتقخيخ م
 4."الطػاىخ مػضػع البحث

 خمفيات تبشي الذباب الجدائخؼ وعميو فإنشا مغ خبلؿ استخجاـ السشيج الػصفي نعسج إلى وصف ضاىخة 
ليػية افتخاضية في شبكات التػاصل االجتساعي بصخيقة كسية مغ خبلؿ ما نقػلو مغ مادة معخفية كيفية إلى لغة 

الطاىخة لمجراسة الكسية واستخبلص بسجسػعة مغ الشتائج بشاء عمى السعمػمات السحرل  إخزاعكششا مغ أرقاـ تس
عمضيا مغ أفخاد العضشة، وىحا يسكششا مغ إصجار تعسيع كمي لمطاىخة فيسا بعج، وبياف خرائريا والجوافع واألسباب 

يع لميػية االفتخاضية بجال عغ اليػية الحكيكية التي تتحكع في للظ باإلضافة إلى الغاية السحققة مغ وراء استخجام
 في التػاصل عبخ الذبكات االجتساعية. 

                                                           

، ص 1998،، ، السكتب الجامعي الحجيث، القاىخة البحث العمسي الخطهات السشيجية إلعجاد البحهث االجتساعيةدمحم شفضق، 1 
156. 

 .13، ص 1995 ،القاىخة ، عالع الكتب،بحهث اإلعالم: األسذ والسبادئسسضخ دمحم حدغ،  2

 .291، ص 2003،، ديػاف السصبػعات الجامعية، الجدائخمشاىج البحث العمسي في عمهم اإلعالم واالترالأحسج بغ مخسمي، 3 
 .35ص دط، ، 1982، مكتبة غخيب، القاىخة، مشاىج البحث في العمهم االجتساعيةصالح دمحم الفػاؿ،  4
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واعتساد السشيج الػصفي في الجراسة يعػد بالجرجة األولى إلى اعتباره أحج األشكاؿ الخاصة بجسع 
الخئيدي والسعيارؼ كسا يعتبخ الذكل  السعمػمات عغ األفخاد وسمػكياتيع وانعكاسات تمظ الدمػكيات عمى حياتيع

لجسع السعمػمات خاصة عشجما تذسل الجراسة عضشة كبضخة ومشتذخة بالذكل الحؼ يرعب االتراؿ بسفخداتيا، وىػ 
حضث يدسح ىحا السشيج بجراسة عجد كبضخ مغ الستغضخات في وقت واحج مثل الدسات  ما نحتاجو في ىحه الجراسة

الدمػؾ التػاصمي وشبيعة استخجاـ مػاقع الذبكات االجتساعية  العامة واالجتساعية الجيسغخافية، وكحلظ أنساط
 وبالتالي يتيح لشا معخفة انعكاسات ىحا االستخجاـ عمى اليػية لجػ الذباب الجدائخؼ.

  مجتسع البحث وعيشة الجراسة: 
إف شبيعة الجراسة وما تحسمو مغ خرػصيات نججىا قج فخضت عمضشا اختيار أفخاد العضشة عمى أسذ 

 ومعايضخ عمسية ومشيجية محجدة لمػصػؿ إلى مجسػعة مغ التحميبلت والبيانات تع جسعيا بأدوات محجدة.
سضجانية مشو، وىي تعتبخ حضث "تعخؼ العضشة عمى أنيا جدء مغ مجتسع الجراسة الحؼ يتع جسع البيانات ال

كجدء مغ الكل، بسعشى أنيا تؤخح مجسػعة مغ أفخاد السجتسع، عمى أف تكػف مسثمة لسجتسع البحث، فالعضشة إلا 
 1ىي جدء معضغ أو ندبة معضشة مغ أفخاد السجتسع األصمي، ثع تعسع نتائج الجراسة عمى السجتسع كمو".

ية وىي التي يقػـ فضيا الباحث باختيار مفخداتيا بصخيقة تحكسية "وعميو فقج اختخنا عضشة غضخ احتسالية قرج
ال مجاؿ فضيا لمرجفة، بل يقػـ ىػ شخريا بانتقاء السفخدات السسثمة أكثخ مغ غضخىا لسا يبحث عشو مغ 
معمػمات وبيانات، وىحا إلدراكو السدبق ومعخفتو الجضجة لسجتسع البحث ولعشاصخه اليامة التي تسثمو تسثيبل 

 2ا، وبالتالي ال يجج صعػبة في سحب مفخداتيا بصخيقة مباشخة".صحيح
عمى العضشة القرجية أيغ يختار الباحث عسجا األفخاد السبحػثضغ بسا يتشاسب مع  اعتسجنا في دراستشا ىحهو 

تحقضق ىجؼ بحث معضغ، حضث يقػـ الباحث باختيار مفخدات عضشة السبحػثضغ في ضػء انصباؽ سسات أو 
خزع إلى يالشػع مغ العضشات ال  اضشة عمضيع، وتدتبعج السفخدات التي ال تتػفخ فضيا ىحه الدسات، ىحخرائز مع

رجفة بل إلى مػاصفات يزعيا الباحث لمغخض الحؼ يخجـ بحثو، سشحاوؿ أف القػانضغ اإلحراء وال إلى 
 مثل ىحا الشػع مغ العضشات. نجعميا مسثمة لسجتسع البحث قجر اإلمكاف وللظ بإتباع اإلجخاءات السعسػؿ بيا في
فقج اختخنا العضشة  -الفايدبػؾ–وبسا أف دراستشا تقترخ عمى مدتخجمي مػقع التػاصل االجتساعي 

 القرجية أيغ يقـػ الباحث باختيار مفخداتيا بصخيقة تحكسية ومباشخة.

                                                           

دار اليجػ لمصباعة والشذخ والتػزيع، عضغ ممضمة الجدائخ،  ،بحث العمسي في العمهم االجتساعيةمشيج وأدوات الرشضج زرواتي، 1 
 .334ص دط، ، 2007
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تحجيجا عمى فئة الذباب دوف غضخىا مغ  حضث تع التخكضد 150ىحه الجراسة  حضث بمغ عجد السفخدات في
شباب  الفئات االجتساعية األخخػ وىحا لكػنيع األكثخ استخجاما لمفايدبػؾ في الجدائخ، وكسا تع التػجو ىشا إلى

مغ وسط و شخؽ وغخب الجدائخ إلجخاء الجراسة عميو وىحا تساشيا مع سيػلة تشقل الباحثة و الػصػؿ ليحه الفئة 
تع استثشاء واليات الجشػب الجدائخؼ تبعا لبعج السدافة إضافة إلى عجـ وجػد إمكانيات  بيحه السشاشق ولقج

 تػزع حجع العضشة في ىحه الػاليات التي تع اختيارىا عمى الشحػ اآلتي:كسا  لمػصػؿ إلى تمظ الفئة ىشاؾ.
مفخدة بػالية مدتغانع،  36مفخدة بػالية سصيف،  16مفخدة بػالية الجدائخ العاصسة،  20مفخدة بػالية عشابة،  32
 مفخدة بػالية وىخاف. 16مفخدة بػالية معدكخ،  30

 وفيسا يتعمق بالخرائز الدػسضػ ديسغخافية لمعضشة:
 مفخدة. 61مفخدة و فئة الحكػر  89فسغ حضث متغضخ الجشذ نجج اإلناث   -
سا فػؽ ف 35(، 16) 35-30(، 35) 29-24(، 89) 23-18أما مغ حضث متغضخ الدغ فشجج: فئة  -

(10.) 
(، دراسات عميا 111(، جامعي)10(، الثانػؼ )0أما مغ حضث متغضخ السدتػػ التعميسي فشجج: الستػسط ) -

(29.) 
 (.03(، أرمل )11(، مصمق )28(، متدوج )108أما مغ حضث الحالة االجتساعية فشجج: أعدب ) -
(، 50قة شبو حزخية )(، السشص92أما مغ حضث متغضخ األصل الجغخافي فشجج: السشصقة الحزخية ) -

 (.08السشصقة الخيفية )
  :تقشيات البحث 

لمبحث العمسي أدواتو التي تداعج الباحث في بحثو، وتختبط ىحه األدوات بسػضػع البحث والسشيج "
السدتخجـ في الجراسة، ويتػقف نجاح الباحث إلى حج كبضخ عمى استخجاـ أدوات البحث، فعميو اإلحاشة جضجا 

 1".الصخؽ التي يدتخجميا لمػصػؿ إلى نتائج مخضية بأقل وقت وجيج وتكاليفباألدوات و 
 االستبيان : 

تقشية أساسية في جسع السعمػمات التي يتصمبيا البحػػػػػػػػػػػػث السضجاني، وبشاء عمى شبيعة  بيافعتبخ االستي
التي  السػضػع فإنو يفخض عمضشا نػع األدوات السشاسبة لحلظ، ليحا سػؼ يكػف اعتسادنا عمى أداة االستسارة

عمى إجابات عغ مجسػعة مغ  تعخؼ بأنيا أداة مغ أدوات البحث العمسي، معجة لجسع البيانات بيجؼ الحرػؿ"

                                                           
ص دط، ، 1998القاىخة، ،، السكتب الجامعي الحجيثسشيجية إلعجاد البحهث االجتساعيةالبحث العمسي: الخطهات الدمحم شفضق،  1
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ويقػـ السبحػثضغ بتدجضل إجاباتيع بأنفديع، أو ىي  األسئمة و االستفدارات السكتػبة في نسػلج أعج ليحا الغخض
أداة تتكػف مغ مجسػعة مغ األسئمة تػجو أو تخسل أو تدمع إلى األشخاص الحيغ يتع اختيارىع لسػضػع الجراسة، 

 1".ألسئمة الػاردة بعج للظ لمباحثليقػمػا بتدجضل إجاباتيع عمى ا
خمفيات تبشي الذباب مغ خبلليا الكذف عغ  يتدشى لشاالتي ولقج تست االستعانة بتقشية االستسارة 

 ."الفايدبػؾ"ضسغ فزاءافتخاضية  ة رمديةيػيلالجدائخؼ 
وللظ إليجاد ؤلسئمة السصخوحة ل امحاور تتساشى وفق أربعةعمى اشتسمت ىحه األداة  ترسيع حضثومغ 

بجورىا أسئمة مفتػحة ومغمقة، حخصشا عمى تختضبيا وتػضيحيا  تزسشت التيمػضػعية ودقيقة، و  اتإجاب
وإعصائيا الريغة السباشخة دوف وضع الفخد السدتجػب في حالة مغ الغسػض وتع تحكيسيا مغ قبل أساتحة 

سؤاال  29االستسارة  الشيائية، وتزسشتمخترضغ في مجاؿ عمػـ اإلعبلـ واالتراؿ قبل عسمية التػزيع  محكسضغ
 مػزعا عمى السحاور اآلتية:

 ،حالة االجتساعية: الجشذ، الدغ، السدتػػ الجامعي، الت الستغضخات التاليةوتزسش :بيانات الذخريةلا
 األصل الجغخافي.

عبخ مػقع سسات اليػية االفتخاضية وتزسغ ىحا السحػر مجسػعة مغ األسئمة لمتعخؼ عمى  :ولالسحهر األ 
 .سؤاال( 18) ثسانية عذخوالحؼ شسل عمى  التػاصل االجتساعي الفايدبػؾ

بالعػامل الكامشة وراء تكػيغ ىػية بط توفي ىحا السحػر قجمشا مجسػعة مغ األسئمة التي تخ  :نيالسحهر الثا
 ( أسئمة.05، والحؼ احتػػ عمى عذخة )افتخاضية

األسئمة الستعمقة بالخمفيات السعتسجة في تكػيغ ىػية  وتزسغ ىحا السحػر مجسػعة مغ :ثالثالسحهر ال
 ( أسئمة.08افتخاضية لجػ الذباب، والحؼ احتػػ عمى ثسانية )

( 37استبياف، وللظ عمى إثخ استبعاد ) 150استبياف، وبعج الفخز والتشطيع تحرمشا  200تع تػزيع 
( استبياف لع نتسكغ مغ 13حة باإلضافة إلى )استبياف بدبب عجـ إتساـ السبحػثضغ اإلجابة عغ األسئمة السصخو 

استخجاعيا، وتأكضجا لحلظ لع يتع تدميع االستبياف لمسبحػثضغ إال بعج التأكج مغ أنيع مدتخجمضغ نذيصضغ عمى 
 مػقع الفايدبػؾ.

ولئلجابة عغ تداؤالت الجراسة الخاصة بالبيانات الذخرية وتحمضل البيانات التي تع جسعيا، قسشا بتفخيغ 
 . SPSS(Statistical Package for social Sciences)وتحمضل ىحه البيانات مغ خبلؿ بخنامج التحمضل اإلحرائي 

                                                           
، ص 2008ئخ، ، ديػاف السصبػعات الجامعية، الجداتجريبات عمى مشيجية البحث العمسي في العمهم االجتساعيةرشضج زرواتي،  1
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  :تحجيج السفاليم 
دراستو بيجؼ إرساء إجخاءات يعتبخ تحجيج السفاليع إحجػ الخصػات اليامة التي يحتاجيا الباحث في 

 أىع السفاليع األساسية ليحه الجراسة فيسا يمي:السحجدات الخاصة التي تطيخ حاجتو إلضيا. وتتجمى 
  :مفيهم اليهية االفتخاضية -1

لقج أحجثت تكشػلػجيا االتراؿ الكثضخ مغ السفاليع والسسارسات، التي ساىست في بخوز تغضخات 
اجتساعية خاصة عمى السدتػػ الفخدؼ، مسا نتج عشو استحجاث فزاء افتخاضي وعبلقات افتخاضية وجساعات 

 فتخاضية وكحا ىػيات افتخاضية، والتي تصخح إشكاالت مفاليسية خاصة عمى مدتػػ الػجػد االفتخاضي لمفخد.ا
الذخرية التي يتع إنذاؤىا مغ شخؼ  ىياليػية االفتخاضية " "webopediaحدب مػسػعة الػيب "

السدتخجـ الحؼ يعسل كرمة وصل بضغ الذخز الصبيعي والذخز الطاىخؼ. وحدب ىحا التعخيف فإف اليػية 
االفتخاضية ىي الدسات والسػاصفات التي يقجميا الفخد الصبيعي لآلخخيغ عبخ االنتخنت، فتكػف عسمية االتراؿ 

الرادق رابح أما األستال  1."واليػية االفتخاضية واألشخاص اآلخخيغ بضغ ثبلثة أشخاؼ وىي: الذخز العادؼ
فيعخؼ اليػية االفتخاضية في دراستو عغ االنتخنت كفزاء لتذكل الحات، عمى أنيا "اليػية التي تتجمى في 

تو السشتجيات الحػارية وغخؼ الجردشة االنتخنتية، وىي ىػية يدعى الفخد غالبا مغ خبلليا إلى التبلعب بيػي
بيجؼ دفع محاوريو والستفاعمضغ معو إلى التعامل معو عمى أساس أف ىحه اليػية الستخضمة ىي ىػيتو الفعمية. 
حضث تدعى اليػية االفتخاضية في غالب األحياف لتحقضق رغبات وتصمعات أقزتيا الحياة الفعمية ومشعتيا مغ 

اضية تحسل مبلمح خاصة بو. وىحا ما أشار ، لحلظ نجج الذباب يدعى إلى بشاء و تذكضل ىػية افتخ 2التحقق"

بأف العالع االفتخاضي أصبح مكانا يدسح لؤلفخاد بتجخيب العجيج مغ اليػيات، كسا يجب عمى الفخد  Turkle" إليو
، إل سسح 3عشج ولػجو ليحه السجتسعات أف يذكل ىػية بػاسصة شخؽ ووسائل أتيحت لو ووضعت تحت ترخفو"

  ىػية افتخاضية واسعة السعالع تجدج شخرضتو االفتخاضية.ىحا العالع لمذباب بتكػيغ 
 

                                                           
، دراسة استكذافية عمى عضشة مغ السذتخكضغ في السجتسعات اليهية االفتخاضية: الخرائص واألبعادبايػسف مدعػدة،  1

حػؿ: اليػية والسجاالت االجتساعية في ضل  األوؿ سمتقى الجوليبالعجد خاص الاالفتخاضية، مجمة العمـػ اإلندانية واالجتساعية، 
 .396، ص 2013التحػالت الدػسضػثقافية في السجتسع الجدائخؼ، جامعة قاصجؼ مخباح، ورقمة، 

2
ص،ص ، 1، ط2016، كمسة لمشذخ والتػزيع، تػنذ، الدؤال عن اليهية: في التأسيذ والشقج والسدتقبلالبذضخ ربػح،  

458،459. 

3
: حدابات مدتخجمي الفايدبػؾ أنسػلجا دراسة اليهيات في مهاجية تقانة السجتسع الذبكي السخمعةػخبدة، تػمي فزضمة، نبضمة ب 

 .34ص ، 2015، ديدسبخ 21استكذافية، مجمة العمـػ اإلندانية واالجتساعية، جامعة دمحم بػضياؼ، السدضمة، العجد 
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 :لسفيهم اإلجخائيا* 
نقرج باليػية االفتخاضية في دراستشا ىحه مجسػع الرفات والجالالت واألشكاؿ والدسات والخمػز 

ونحػ والبيانات التي يدتخجميا الذباب في تعامميع ضسغ مػقع الفيدبػؾ، وتسثضميع ليػيتيع نحػ أنفديع 
 اآلخخيغ، والتفاعل معيع داخل السجتسع االفتخاضي.

 :مفيهم مهاقع التهاصل االجتساعي -2
مػاقع التػاصل االجتساعي ىي كيانات اجتساعية يتفاعل عبخىا األفخاد والتي تػفخ ليع خاصية االتراؿ 

 والتػاصل عبخ الفزاء االفتخاضي الحؼ يسكشيع مغ تكػيغ عبلقات اجتساعية تفاعمية. 
عغ مػاقع إلكتخونية تتيح لؤلفخاد خمق صفحة خاصة بيع يقجمػف فضيا لسحة "تعخؼ عمى أنيا إل 

الحيغ  شخرضتيع أماـ جسيػر عخيس أو محجد وفقا لشطاـ معضغ يػضح قائسة لسجسػعة مغ السدتخجمضغ
يتذاركػف معيع في االتراؿ، مع إمكانية اإلشبلع عمى صفحاتيع الخاصة أيزا والسعمػمات الستاحة، عمسا أف 

كسا يسكشيع مغ تكػيغ صجاقات عبخ نصاؽ  1."شبيعة وتدسية ىحه الخوابط تختمف وتتشػع مغ مػقع إلى آخخ
 غضخ محجود حػؿ العالع.

كسا تعتبخ مػاقع التػاصل االجتساعي أنيا "مػاقع تتيح تبادؿ السعمػمات واألفكار والثقافات والتعارؼ بضغ 
ي بضئة أناس يتذاركػف في الفكخ والثقافة والتػجو والسضػالت، إل تتيح ىحه السػاقع التػاصل بضغ السدتخجمضغ ف

والتي يتع مغ خبلليا التػاصل ما بضغ  2افتخاضية وتدسح لسدتخجمضيا بالتدجضل وخمق ىػية افتخاضية."
 السدتخجمضغ الحيغ تجسعيع روابط اجتساعية و ثقافية. 

 :لسفيهم اإلجخائيا* 
خبلليا نقل ىي مجسػعة مغ السػاقع التي تتيح لمذباب التػاصل ضسغ السجتسع االفتخاضي ويتع مغ 

 األفكار والتجارب وتبادؿ الخبخات والسعارؼ بضشيع في إشار مغ التػاصل والتفاعل السدتسخ.
 :مفيهم السجتسع االفتخاضي -3

في ضل التصػر التكشػلػجي والتغضخات التي صاحبت ىحا التصػر، والتي أدت إلى تغضضخ نسط الحياة 
شػنة حياة رقسية في فزاء افتخاضي، فػجج الفخد نفدو مغ تسثبلت االجتساعية لمفخد مغ خبلؿ التػاجج ضسغ كض

السجتسع الصبيعي الػاقعي إلى تسثبلت رقسية غضخت مغ انتسائو الفكخؼ والجدسي والدمػكي حتى، وللظ مغ 
 خبلؿ خمق فزاء افتخاضي يعكذ الحياة الػاقعية.

                                                           
 .44مخيع نخيساف نػمار، مخجع سبق لكخه، ص  1
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يتكػف مغ أشخاص متباعجيغ جغخافيا، ولكغ مجتسع "السجتسع االفتخاضي بأنو  دمحم مشيخ حجابيعخؼ و 
االتراؿ والتػاصل بضشيع يتع عبخ الذبكات االجتساعية، ويشتج بضشيع نتيجة لحلظ نػع مغ اإلحداس والػالء 
والسذاركة. وبتعبضخ آخخ، فإف السجتسع االفتخاضي عبارة عغ تجسعات اجتساعية شبكية في إشار نديج مغ 

 . 1"لدضبضخؼ العبلقات الذخرية في الفزاء ا
يعخفو عمى أنو "مجسػعة مغ األفخاد الحؼ يتذاركػف عبخ شبكة االنتخنت  نجيم مشرهري ونجج الجكتػر 

 افتخاضية تحجدىا مشطػمة تكشػ لفتخة زمشية لتحقضق غاية أو ىجؼ أو ىػاية، مغ خبلؿ عبلقة اجتساعية
 .2اجتساعية"

 : السفيهم اإلجخائي* 
تجسعات اجتساعية افتخاضية يتػاصل عبخىا الذباب لفتخة زمشية وغاية محجدة مغ اجل إشباع اىتسامات 
معضشة تفتخض بشاء عبلقات اجتساعية افتخاضية، يتقاربػف ويتػاصمػف عبخ الكسبضػتخ والػسائط التػاصمية 

 ية. الستاحة، كالياتف الشقاؿ والرفائح االلكتخونية وىمع جخا مغ إفخازات التقش
 : الذباب -4

"الذباب مخحمة عسخية محجدة مغ بضغ مخاحل العسخ، وحالة نفدية مراحبة تسخ باإلنداف وتتسضد 
بالحضػية وتختبط بالقجرة عمى التعمع ومخونة العبلقات اإلندانية وتحسل السدؤولية وتعتبخ مخحمة الذباب مغ أىع 

دانية، وىي مجسػعة السيارات االجتساعية والبجنية والشفدية مخاحل الحياة إل فضيا يكتدب الذباب مياراتو اإلن
 .3البلزمة لو، لتجبضخ شؤونو وتشطيع عبلقاتو باآلخخيغ"

إل "تسثل فئة الذباب مخحمة تكيف شػيمة ومتػاصمة تيجؼ إلى بشاء ىػية اجتساعية وإيجاد مكاف داخل 
السجتسع في نفذ الػقت الحؼ تخبط فيو ىحه السكانة بجبمػـ أو مػقع ميشي ومغ خبلؿ ىحا التكيف فالذباب 

: االستقصاب يشػعػف خبخاتيع االجتساعية أيغ يطيخ مغ خبلؿ للظ تػجو يتسضد بتشاقس وا ضح لذباب الضـػ
 .4والتجانذ"

                                                           

الدياقات الثقافية السهجية لميهية الخقسية في ضهء تحجيات السجتسع الذبكي من التجاول االفتخاضي إلى كمثـػ بضبيسػف، 1 
 .76، ص 2016شتاء، ربيع  34، 33، مجمة إضافات، العجداف السسارسة الهاقعية

 .21ص  ،1ط ،2014مشتجػ السعارؼ، بضخوت،  ،سهسيهلهجيا االنتخنتنجيع مشرػرؼ،  2
، ص 2002 ،اإلسكشجرية السكتب الجامعي الحجيث،،مسارسة ميشة الخجمة االجتساعية في رعاية الذبابدمحم محسػد السيجلي:  3

 .273 -272ص 
 .83، ص 2011،دار الخمجونية لمشذخ والتػزيع، الجدائخ ،مجخل إلى التحميل الدهسيهلهجيعبج العالي دبمة: 4
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وفي حكيكية األمخ يختمف الباحثػف في تحجيج مفيػـ الذباب بدبب اختبلؼ تػجاتيع الفكخية والعمسية، 
. بل عجة مفاليع متبايشة ما بضغ السشطػر الدمشي، البضػلػجي، الشفدي  وليحا ال نجج تعخيفا مػحجا ليحا السفيـػ

 واالجتساعي.
( وىي السخحمة 30-15"فيػ الحؼ يعتبخ الذباب مخحمة عسخية، تتخاوح ما بضغ ) السشعهر الدمشي فسغ

 1التي يكتسل فضيا الشسػ الجدسي والعقمي عمى نحػ يجعل السخء قادرا عمى أداء وضائفو السختمفة".
اس اكتساؿ نسػ ، "يسضل أصحاب ىحا االتجاه إلى تحجيج مخحمة الذباب عمى أسالسشعهر البيهلهجيومغ 

 البشاء العرػؼ والػضيفي لمسكػنات األساسية لجدع اإلنداف، سػاء كانت عزػية داخمية أو خارجية".
، "فضخػ أنرار ىحا االتجاه أف الذباب ليذ مخحمة عسخية تتحجد بدغ معضشة، السشعهر الشفديأما مغ 

ما تذعخ بالحضػية والحساس، والحخكة والصسػح  وإنسا حالة نفدية ال عبلقة ليا بالعسخ الدمشي،فأنت شاب بسقجار
واألمل في الحياة، وأىسية الجور السشاط بالفخد، وىحا االتجاه يعكذ نطخة اإلنداف لمحياة، فبسقجار ما يذعخ أنو 
يتستع بالحضػية والذباب، وبسقجار ما يدتصيع أف يػلج في اآلخخيغ الخغبة في العسل والحياة يكػف شابا، وحضغ 

 .2للظ يذعخ باليأس واإلحباط والخغبة في اليخوب مغ الحياة، وىحه بجايات مخحمة الذيخػخة" يخفق في
تسثل فئة الذباب ضاىخة اجتساعية، تذضخ إلى مخحمة مغ العسخ تعقب  فسن السشعهر الدهسيهلهجي

الذباب مغ أكثخ  مخحمة السخاىقة، وتبجو خبلليا عبلمات الشزج االجتساعي، والشفدي، والبضػلػجي واضحة ويعج
، ففتخة الذباب تبجأ حضشسا يحاوؿ بشاء السجتسع تأىضل 3الذخائح االجتساعية تفاعبل مع التغضخ الحادث في السجتسع

الذخز لكي يحتل مكانة اجتساعية، ويؤدؼ دورا أو أدوارا في بشائو، وتشتيي حضشسا يتسكغ الذخز مغ احتبلؿ 
 4وفقا لسعايضخ التفاعل االجتساعي.مكانتو وأداء دوره في الدياؽ االجتساعي 

 : السفيهم اإلجخائي* 
الذباب الجدائخؼ السدتخجـ لسػقع التػاصل االجتساعي الفايدبػؾ وىػ فئة اجتساعية تػجج في مخحمة 

سشة والحيغ يقصشػف بذخؽ وسط وغخب الجدائخ،  40إلى  18عسخية والتي حجدناىا حدب ىحه الجراسة مغ 
ببعس السسضدات والخرائز الشفدية واالجتساعية والثقافية التي تجعميع يختمفػف عغ  ويتسضد أفخاد ىحه الفئة

 الفئات االجتساعية األخخػ.

                                                           
1
 .46ص ، ، دط2005دار الذخوؽ لمشذخ والتػزيع، عساف،  ،متغيخالذباب والكيم في عالم ماجج الديػد،  
 .46السخجع نفذ، ص  2
 .15، ص 2003، ، الجار السرخية المبشانية، القاىخةالذباب العخبي والتغيخ االجتساعيسامية الداعاتي، 3
 .46ماجج الديػد، السخجع الدابق، ص  4
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 : في ضهء تداؤالت وفخضيات الجراسة الشتائج الجراسة :ثانيا
عمى بعج التحمضل اإلحرائي لمبيانات والسعصيات السضجانية جاءت الجراسة السضجانية التي تدتيجؼ اإلجابة 

تداؤالت الجراسة، حضث تحتاج ىحه األخضخة إلى تفكيظ الطاىخة في الػاقع، فجاءت اإلجابة عمى األسئمة 
السصخوحة مغ خبلؿ إعادة تخكضب الطاىخة وفق كل السعصيات والسؤشخات واألنداؽ الخفية التي يحسميا البعج 

بلؿ إبخاز العبلقة التخابصية بضغ مختمف مؤشخات التأثضخؼ ليا، وعميو فإنشا بحاجة إلى تأويل وقخاءة الشتائج مغ خ
 الطاىخة السجروسة.

 ة رمديةيػيلالذباب الجدائخؼ خمفيات تبشي لقج تسحػرت اإلشكالية السصخوحة في ىحه الجراسة حػل
، إف تفكيظ مثل ىحه اإلشكاليات ولػاحقيا مغ تداؤالت فخعية، كالبحث في الفايدبػؾ"ضسغ فزاءافتخاضية 

خمفيات الكامشة وراء والما العػامل ضسغ فزاء الفايدبػؾ؟و  اليػية االفتخاضيةاشباعات خصائصوسات سمالية 
مدتخجمػ الفايدبػؾ إلى لواتيع في خزع مجتسع افتخاضي ليػية افتخاضية؟كيف يشطخ تبشيالذباب الجدائخؼ 

مجاال لكذف ػية افتخاضية ىيدسح بالتخفي خمف ستار ىػية رمدية؟ أيسكغ لشا أف نعتبخ تخفي السدتخجـ خمف 
الكذف عغ أبعاد الطاىخة ومؤشخاتيا. ولعل الشتائج حكيقةىػية السدتخجـ؟. لقج مكشتشا كل ىحه التداؤالت مغ 

التالية الستػصل إلضيا، كانت بسثابة االستقخاء االمبخيقي الحؼ يسفرل حضثيات الطاىخة، وعميو يسكغ في األخضخ 
 الشتائج التالية:

 ة االفتخاضية عبخ مهقع التهاصل االجتساعي الفايدبهك:سسات اليهي -1
فقج شسمت سسات اليػية ضسغ فزاء الفايدبػؾ؟  اليػية االفتخاضيةاشباعات  خصائصوسسات  ماىي

 االفتخاضية عبخ مػقع التػاصل االجتساعي الفايدبػؾ الشقاط التالية:
 مجة استخجام مهقع التهاصل االجتساعي الفايدبهك:* 

سشػات بػ  5أغمب السدتخجمضغ اشتخكػا في مػقع التػاصل االجتساعي الفايدبػؾ مشح أكثخ مغ إف 
، %28سشػات بػ  3، يمضيا الحيغ بجأوا في استخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي الفايدبػؾ مغ سشة إلى 42.66%

األخضخ و  %20.66 سشػات بػ 5سشػات إلى  3الحيغ يدتخجمػف مػقع التػاصل االجتساعي الفايدبػؾ مغ ثع 
مسغ استخجمػا مػقع التػاصل االجتساعي الفايدبػؾ مشح أقل مغ سشة فقط. وتبضغ ىحه   %7.33ىشاؾ ندبة 

 الشتائج إف استخجاـ الفايدبػؾ مغ شخؼ الذباب قج كاف بذكل دورؼ في إشار اتراالتيع الضػمية.
 :االسم الحي اختاره مدتخجمه مهقع التهاصل االجتساعي الفايدبهك* 

يفزل السدتخجمػف إضيار أسسائيع الحكيكية ضسغ حداباتيع في مػقع التػاصل االجتساعي الفايدبػؾ. 
مقارنة  %62,71لحكػر أكثخ إضيار ليػيتيع اإلسسية أكثخ مسا ىػ عميو الحاؿ عشج جشذ اإلناث أؼ ندبة فا
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بإشار مغ الججية والثقة مغ  عشج اإلناث، وىحا ما يؤكج عمى أف استخجاـ الفايدبػؾ محاط %26.37بشدبة 
شخؼ السبحػثضغ، وقج أرجعػا للظ لعجة أسباب مشيا: الخغبة في الطيػر بيػية حكيكية وحتى يججىع معارفيع 

 وأصجقائيع بديػلة ومغ أجل كدب ثقة الستفاعمضغ معيع في نفذ الرفحة.
في  13,55%مقارنة بشدبة الحكػر  %42.85ومغ جية أخخػ نجج أف ندبة اإلناث تفػقت بػشدبة 

مغ جشذ اإلناث مقارنة  %30.76أو االسع السخكب مغ اسع حكيقي وأخخ مدتعار  استخجاـ االسع السدتعار
. وقج أرجع معطسيع األسباب في اختيار األسساء السدتعارة أو السخكبة إلى الخغبة في 23.72%بالحكػر 

ايدبػؾ لمسدتخجمضغ في عسمية التػاصل، ومشيع مغ يختئي أف الترخؼ بكل حخية في خزع ما يتيحو مػقع الف
 ال يتعخؼ اآلخخوف عغ ىػيتيع الحكيكية بتقسز شخرية أخخػ.

 الدن السرخح بو عمى صفحة الفايدبهك:* 
وفي معخض الحجيث عغ السفاضمة بضغ الترخيح بالدغ الحكيقي ضسغ االستخجاـ لسػقع التػاصل 

ىشأكثخ تكتسا مغ جشذ الحكػر 59.85%لتدتخ عشو، فإف جشذ اإلناث بػشدبة االجتساعي الفايدبػؾ وبضغ ا
. وفيسا يتعمق باستخجاـ االسع السدتعار فشجج أف اإلناث تفقغ في للظ ندبة الحكػر، أؼ بشدبة 40.15%بػشدبة

عشج الحكػر.  ومخّد للظ؛ محاولة تجشب السزايقات التي قج يتعخضغ ليا،  38.89%مقابل ندبة  %61.11
ومشيغ مغ يفعمغ للظ بجافع تديضل التػاصل واالحتكاؾ بالغضخ، كسا نجج مبخر البعس اآلخخ إلخفاء سشو 

 لغخض شخري ال يػدوف اإلفراح عشو.
 * الجشذ السرخح بو عبخ مهقع التهاصل االجتساعي الفايدبهك:

، بضشسا يفاضل البعس اآلخخ بشدبة %97.33االجتساعي الفايدبػؾ، وىع يسثمػف في للظ ندبة 
عمى إخفاء للظ. للظ أف األمخ محاط بعامل الثقة، ومعشى للظ أف أوالئظ الحيغ يفاضمػف إخفاء  02.66%

. إضافة إلى سبب آخخ في جشديع الحكيقي، إنسا يحاولػف بحلظ تفادؼ التعخض لمسزايقات مغ قبل الغضخ
 محاولة لتخفي اإلناث عغ أنطار أىمضيع وبذكل اخز لسا يكػف لجػ أحج األخػة أو األب حداب بالسػقع.

 * السهطن السرخح بو عبخ مهقع التهاصل االجتساعي الفايدبهك:
مسغ يجلػف بسػششيع األصمي ضسغ بياناتيع الذخرية  %94.66وفي ىحا الرجد، يتبضغ أف زىاء 

بالشدبة ألوالئظ الحيغ يدتخجمػف  %05.33بسػقع التػاصل االجتساعي الفايدبػؾ، بػضشسا تتزاءؿ الشدبة بػػ 
مػششا مدتعار، ومخد سبب اإلستعارة ىحه؛ ىػ تجشب السزايقات التي يتعخضػف ليا حضغ اإلدالء بسػششيع 

 الحكيقي، أو ألسباب شخرية وأحيانا يكػف دوف سبب وجيو.
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 دجمة عبخ مهقع التهاصل االجتساعي:* الهظيفة الس
، أما ربع %86.66تتحقق حكيقة اإلدالء بالػضيفة الحكيكية لسدتخجمي مػقع الفايدبػؾ بػشدبة 

،  ومبخرات ىحه األخضخة ىػ اختيار شخري يكفل ليع %13.33السبحػثضغ تقخيبا فإنيع يدجمػف وضيفة مدتعارة
وإف مشيع لفخيقا يحاوؿ تجشب السزايقات التي قج يتعخضػف ليا، الحخية وعجـ الترخيح بػضيفتيع الحكيكية، 

 ومشيع مغ يكػف بصاال أو دوف نذاط، فيزصخه الحاؿ إلى تدييف معصياتو الذخرية.
 * الرهرة السدتخجمة عبخ مهقع التهاصل االجتساعي الفايدبهك:

حكيكية، وأكثخ ىؤالء إف أغمب مدتخجمي مػقع التػاصل االجتساعي في عسػميسبل يدتخجمػف صػرا 
، فالفتيات تيخعغ إلى 8.10%بػ مقارنة بالحكػر بشدبة قمضمة  91.89%السدتخجمضغ ىغ مغ جشذ  اإلناث بػ 

، ومخجع تػضيف صػر مدتعارة، إنسا 23.89%عغ الحكػر بػ  76.10%استخجاـ الرػر السدتعارة بػشدبة 
، وكسبخر ثاني ىػ تجشب اإلحخاج والسزايقات %36يخجع إلى رفس الفكخة أساسا لػضع صػرىع الحكيكية بػ 

، فيسا %22.66التي يتعخضػف ليا بدبب صػرىع السػجػدة عمى مػقع الفايدبػؾ، وىحلا ما صخحت بو ندبة 
مشو اختخاؽ حدابيا، كسا يحاوؿ بعزيع تفادػ الجشذ اآلخخ أؼ بسعجؿ  %18.66تتػجذ ندبة أخخػ بػ 

10.66%. 
أف أسباب استخجاميع لمرػرة السدتعارة ىػ رفس العائمة لػضع صػرىع كسا أضاؼ مبحػثػف آخخوف 

 الحكيكية خاصة بالشدبة لئلناث، وىشاؾ مغ أرجع للظ بدبب الزػابط الذخعية بالشدبة لئلناث.
 * المغة السدتخجمة في مهقع التهاصل االجتساعي الفايدبهك:

بالتػاصل بمغة تحسل مديجا بضغ المغة الجارجة، المغة عادة ما يقػـ السدتخجمػف مسغ لجييع مدتػػ ثانػؼ 
مغ  %35.57، وتمضيا ندبة %40العخبية و المغة الفخندية أحيانا، إل يسثل ىؤالء ما يذخؼ عغ ندبة تقجر بػ 

بالشدبة لمذباب الحيغ لجييع مدتػػ الجراسات  %35.13الذباب لو مدتػػ جامعي، في حضغ ندجل ندبة 
 العميا. 

في حضغ نجج الذباب الحيغ لجييع مدتػػ ثانػؼ في التعميع الجراسي يدتخجمػف المغة الجرجة بشدبة 
وأقل ندبة لجػ الذباب الحيغ لجييع مدتػػ  %16.21، أما بالشدبة لسدتػػ الجراسات عميا فسثمت ندبتيع 20%

 .%15.43جامعي ندجل ندبة 
فرحى، فإنشا نجج لوو السدتػػ التعميسي في الجراسات العميا أما فيسا يخز استخجاـ المغة العخبية ال

ثع السدتػػ الثانػؼ  %22.81ىع أكثخ استعساال ليحه المغة، يمضيا السدتػػ الجامعي بشدبة  %35.13بشدبة بػ 
 . %10بأقل ندبة 
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 العهامل الكامشة وراء تكهين ىهية افتخاضية: -2
 ليػية افتخاضية؟الذباب الجدائخؼ  يتبشخمفيات الكامشة وراء والالعػامل  ىي ما

 تختبت جسمة مغ العػامل السقتخحة التي قج تكػف دافعا لتكػيغ اليػية االفتخاضية دلى الذباب السبحػثضغ:
 امتالك أفخاد العيشة ألكثخ من صفحة عمى مهقع التهاصل االجتساعي الفايدبهك: -

، في حضغ  %82.66ال يسمكػف سػػ حداب واحج عمى مػقع الفايدبػؾ بػ  أعمى ندبة مغ السبحػثضغ
يسمكػف أكثخ مغ صفحة عمى السػقع. وىحا ما يؤكج عمى أف السبحػثضغ لجييع وعي كافي  %17.33أف ندبة 

 الستخجاـ الفايدبػؾ وال يخيجوف خمق العجيج مغ الرفحات عمى حدابيع.
 ي الفايدبهك :الستفاعمهن عبخ مهقع التهاصل االجتساع -

(، فيع يحبػف خجمة %64تتعامل أعمى ندبة مغ مدتخجمي مػقع التػاص االجتساعي مع أصجقائيع بػ )
السذاركة التي تعتبخ كخاصية مغ خرائز مػاقع التػاصل االجتساعي بحضث تتيح لمسترفح التعخؼ عغ قخب 

السدتخجـ وال يكػف متاحا لآلخخيغ أكثخ عغ شخيق نذخ السمفات، الرػر، مقاشع الفضجيػ وأفكار خاصة ب
اإلشبلع عمضيا فيػ يعتبخىا صفحة خاصة ال يسكغ لغضخ السذتخكضغ معو الجخػؿ إلضيا، وبالتالي نججه يحافع 

مغ السبحػثضغ يفزمػف  %40.90عمى خرػصضتو مغ خبلؿ ىحا االستخجاـ. كسا أما ىشاؾ ندبة معتبخة قجرت بػ
ػراتيع الضػمية، حضث تتيح ىحه الخاصية إرفاؽ جسيع السذتخكضغ وغضخ مذاركة جسيع الشاس ضسغ صفحتيع ومشذ

 السذتخكضغ ضسغ صفحة السدتخجـ اإلشبلع عمى السعمػمات الػاردة ضسغ الرفحة. 
 :أىجاف استخجام مهقع التهاصل االجتساعي الفايدبهك

 :بيجف التهاصل مع األصجقاء. 1
يدتخجـ السبحػثػف مػقع التػاصل االجتساعي الفايدبػؾ بيجؼ التػاصل مع األصجقاء بشدبة 

، باإلضافة إلى أف السدتخجمضغ سػاء مغ الصمبة أو األستالة أو الباحثضغ والسيتسضغ بتخررات معضشة 58.66%
في مجاالت اىتساماتيع  يججوف عمى مػاقع التػاصل االجتساعي وبديػلة العجيج مغ األشخاص لو العمع والخبخة

فضتػاصمػف معيع ويكػنػف عبلقات اجتساعية معيع، ما يجعميع يدتفضجوف مغ عمسيع وخبختيع وبسا يحسمػنو مغ 
 معارؼ وأفكار مغ خبلؿ شخحيا ومشاقذتيا.

 التهاصل مع العائمة واألقارب: -2
متشػعة، وخاصة مشيا التػاصل مع مغ خبلؿ ما يػفخه مػقع التػاصل االجتساعي الفايدبػؾ مغ خجمات 

، فيي تعتبخ مغ أىع العػامل التي دفعت السبحػثضغ الستخجاـ مػاقع التػاصل %48بشدبة  العائمة واألقارب
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االجتساعي وىحا ما يجؿ عمى استخجاـ مػقع التػاصل االجتساعي لو دور في حياة السدتخجمضغ مسا انعكذ للظ 
 انتقاليا مغ العالع الػاقعي إلى العالع االفتخاضي.عمى عبلقاتيع االجتساعية خاصة بعج 

 الحرهل عمى السداعجة واالستفادة من اآلخخين: -3
، %43.33وىحا ما يثبت حاجة السدتخجمضغ إلى االستفادة مغ اآلخخيغ والحرػؿ عمى السداعجة بشدبة 

وتتشػع ىحه السعمػمات كل حدب اىتسامو ومضػلو، وكحا حدب تخررو الجراسي أو مجالو السيشي ويخجع ىحا 
إلى الخرائز العامة لمسبحػثضغ الجامعضضغ بشدبة كبضخة، فيع فئة ميتسة بالبحث والجراسة ويتذاركػف للظ مع 

 اآلخخيغ.  
تثكيفية تداعج السدتخجمضغ في الحرػؿ عمى  ومغ بضغ أىجاؼ مػاقع التػاصل االجتساعي تعميسية و

 السعمػمات والخجمات السختمفة والستشػعة التي تقجميا فيسكشيع مغ خبلليا االستفادة مشيا وتبادليا مع اآلخخيغ.
 متابعة كل ما يتعمق بالعسل أو الجراسة: -4

االجتساعي خاصة مغ السبحػثضغ تػفخ ليع مػاقع التػاصل  %38.66مغ خبلؿ ما نبلحطو أف ندبة 
وتدسح لمسترفح باإلشبلع  الحجيثة الفايدبػؾ متابعة كل ما يتعمق بالعسل والجراسة، فيي تتعامل مع السعمػمة

عمى كل ما ىػ ججيج في عالع الذغل والجراسة، مسا يجعل الذباب الحيغ ىع في بحث عغ العسل أو متابعة كل 
فيشاؾ صفحات ومجسػعات خاصة يػفخىا ىحا السػقع مسا يجعمو ما ىػ ججيج في مجاؿ الجراسة يذتخكػف فضيا، 

 . يدتقصب فئة معتبخة مغ السيتسضغ بيحا السجاؿ
 تهسيع عالقات الرجاقة: -5

، إلى %32.66ىحا العامل الحؼ يثبت حاجة السدتخجمضغ لسػقع التػاصل االجتساعي الفايدبػؾ بشدبة
كانت افتخاضية. فالػلػج إلى العالع االفتخاضي بيجؼ بشاء وتكػيغ التػاصل وتكػيغ عبلقات اجتساعية حتى وإف 

العجيج مغ العبلقات االفتخاضية، والتعخؼ عمى أشخاص ججد والتػاصل معيع وىحا ما يبضغ حاجة الذباب إلى 
التػاصل مع اآلخخيغ، حتى وإف كانت عبلقات الرجاقة نفديا في الػاقع وفي العالع االفتخاضي فتدعى إلى 

 دىا والحفاظ عمى استسخاريتيا.تعدي
 تكهين عالقات عاطفية مع الجشذ اآلخخ: -6

، حضث يخغب فقط %4.66تكػيغ عبلقات عاشفية مع الجشذ اآلخخ بشدبة ويدعى بعس السبحػثضغ إلى 
الذباب في تعػيس شعػرىع بالفخاغ العاشفي واالجتساعي مغ خبلؿ تكػيغ ىحه العبلقات، وفي بعس األحياف 

 عمى الخغبة في الدواج أو تكػيغ صجاقات مع الجشذ اآلخخ سػاء كانػا إناثا أو لكػرا.يجؿ 
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 العامل الحي يحجد عالقة السبحهثين بالسدتخجمين في مهقع التهاصل االجتساعي الفايدبهك:* 
الحؼ يتع مغ خبللو تحجيج عبلقة الذباب بالحيغ يتعامل معيع مغ خبلؿ مػقع التػاصل العامل 

، ثع العامل السيشي 44.66%، يميو العامل التعارفي بشدبة 48.66%االجتساعي، ىػ العامل الذخري بشدبة 
 .23.33%بػ 

 الفايدبهك:* معيار اختيار الحين يتعامل معيم السبحهثين عمى مهقع التهاصل االجتساعي 
اختارت عمى أساس عبلقة الرجاقة كسعيار أساسي الختيار الحيغ  52.66%أعمى ندبة قجرت بػ 

بشدبة  يتعاممػف معيع عمى مػقع التػاصل االجتساعي الفايدبػؾ، تمضيا معيار االندجاـ الفكخؼ واالىتساـ العمسي
اختارت عمى  31.33%ا أف ندبة اختارت أساس عبلقة القخابة.في حضغ وججن34.66%، وندبة %39.33

مغ السبحػثضغ لع يحجدوا السعيار الحؼ يختاروف عمى  8%أساس االىتساـ السذتخؾ، وبشدبة قمضمة ججا تسثمت في 
 .أساسو عبلقاتيع وصجاقاتيع عمى مػقع التػاصل االجتساعي الفايدبػؾ

 الخمفيات السعتسجة في تكهين ىهية افتخاضية لجى الذباب: -3
بالتخفي خمف ستار   ع مجتسع افتخاضي يدسحمدتخجمػ الفايدبػؾ إلى لواتيع في خزكيف يشطخ 

 ىػية رمدية؟ 
 :يمي أثبتت نتائج الجراسة فيسا يتعمق باإلجابة عمى ىحا التداؤؿ ما

 * تغييخ صفحة الفايدبهك:
 34%ة في حضغ ندب %66ال يغضخوف مغ صفحتيع عمى مػقع الفايدبػؾ بػ  أكثخ مغ نرف السبحػثضغ

قج غضخوا مغ صفحتيع وللظ بسعجؿ مخة واحجة ومختضغ، ويخجع للظ لعجة أسباب مشيا: التعخض لبلختخاؽ بشدبة 
تغضضخ الرفحة، ومشيع مغ  ، ومشيع بجافع حب%8، لتفادؼ السذاكل واإلزعاج مغ قبل اآلخخيغ بشدبة %10.66

 . 4.66%يغضخىا ألسباب شخرية بشدبة 

 السرخح عشيا عبخ مهاقع الفايدبهك مع ىهية الذباب:* مجى مرجاقية السعمهمات 
في حضغ ، %80أكبخ ندبة مغ السبحػثضغ ىػيتيع السشذأة عبخ مػقع الفايدبػؾ تحسل معمػمات حكيكية بػ

فقط مغ السبحػثضغ اليػية السرخح عشيا عبخ الرفحة ال تحسل معمػمات حكيكية عشيع ومغ خبلؿ  %20أف 
السدتخجـ عبخ مػقع الفايدبػؾ عمى ىػيتو الحكيكية فشجج أف الشدب متقاربة ججا ربط للظ مع انعكاس صفحة 

، عمى عكذ %82.66مع اليػية السرخح عشيا مغ قبل السبحػثضغ والتي تتػافق مع معمػماتيع الحكيكية بػ 
 .%17.33اليػية الخفية التي ال تتػافق مع السعمػمات التي أدلى بيا السبحػثضغ مغ خبلؿ صفحتيع بشدبة 
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 * التفاعل في العالقات االفتخاضية مقابل التفاعل في العالقات الهاقعية:
أغمب مدتخجمي مػقع التػاصل االجتساعي ال يذعخوف بتفاعميع في عبلقاتيع االفتخاضية مقارنة 

حضث يكػف وللظ بأنيع يخوف أف الػاقع ىػ األصح واألىع مغ العالع االفتخاضي ، %78بعبلقاتيع الػاقعية بشدبة 
راحة تامة ويكػف التػاصل في الػاقع قخيبا وأكثخ سيػلة، أما الحيغ ال يذعخوف بتفاعل كبضخ  فيو السبحػث عمى

حضث أكجواأف العبلقات االفتخاضية تبقى وىسية عكذ العبلقات  %22ضسغ العالع االفتخاضي فقجرت ندبتيع بػ 
سا افتخاضيا وليذ واقعا. وىشاؾ مغ يكػف متفاعبل في كمتا الحكيكية التي تعبخ عغ الػاقع، ويبقى الفايدبػؾ عال

الحالتضغ، فالعبلقات الػاقعية واالفتخاضية يكػف متػاصبل فضيا بذكل متداوؼ ومع أصجقاء واقعضػف، فاألصجقاء 
 في الػاقع ىع في العالع االفتخاضي.
 * العالقات االجتساعية السفزمة:

الػاقع أفزل  وىحا يخجع إلى أف، %68قات السباشخة  بشدبة العبل أكثخ مغ نرف السبحػثضغ يفزمػف 
وىػ الحكيكية ويتع التعامل فيو بذكل مباشخ، عجـ الثقة بالعبلقات االفتخاضية وخاصة مع مغ يتحجث السدتخجـ 
جيمو لمستحجث، العبلقات السباشخة فضيا أماف وثقة، العبلقات الػاقعية تكػف صادقة، العبلقات السباشخة تكػف 

مغ السبحػثضغ فقط  %5,33واضحة، العبلقات االفتخاضية تبقى افتخاضية وغضخ مػثػقة. في حضغ يفزل 
العبلقات االفتخاضية فيي سيمة التػاصل عمى عكذ العبلقات السباشخة فضيا صعػبة، وىشاؾ مغ رأػ أف 

تتأرجح عشجىع العبلقات  العبلقات االفتخاضية تجعع العبلقات الػاقعية، أما الحيغ يفزمػف االثشضغ معا حضث
فكل مغ العبلقات السباشخة  %26,66االجتساعية بضغ الشسط االفتخاضي والشسط الػاقعي فقج قجرت بشدبة 

 والعبلقات االفتخاضية تكسل بعزيا البعس.
 :خاتسة

في ضيػر  إف الحجيث عغ عبلقة الذباب بالفزاء االفتخاضي ومػاقع التػاصل االجتساعي خاصة ساىع
الكثضخ مغ السفاليع الخامية إلى فيع ودراسة ىحه الطاىخة وتحمضميا للظ لسا تحجثو مغ تغضخات عمى نسط العبلقات 
االجتساعية بضغ األفخاد داخل السجتسع، فقج فتح ىحا الفزاء نسصا ججيجا ومعصيات مدتحجثة في الحياة 

سساتو وخرائرو ويتبشػف مغ خبللو  االجتساعية جعمت الذباب يشجمجػف ضسغ ىحا السجتسع ويتعخفػف عمى
ىػيات افتخاضية يعيذػف بيا داخمو ويتستعػف باالنتساء اآللي وىحا ما يداعجىع في إنذاء عبلقات اجتساعية 
افتخاضية والتي شكمت بجيبل متسضدا عغ العبلقات الػاقعية بكل أبعادىا، وفي العالع االفتخاضي يدعى مغ خبللو 

وإبجاء رأيو وتكػيغ عبلقات وروابط افتخاضية ججيجة وتعديد العبلقات االجتساعية الذباب إلى إبخاز تػاججه 
 الػاقعية.
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وعمى ىحا األساس كانت دراستشا حػؿ تبشي الذباب الجدائخؼ ليػية افتخاضية داخل الفزاء االفتخاضي 
ججؿ مغ قبل الكثضخ "مػقع التػاصل االجتساعي الفايدبػؾ"، حضث نججىا تدتحق الشطخ والجراسة وتطل مثضخة لم

مغ الباحثضغ خاصة في عسمية بشاء ىػية افتخاضية ومسارستيا عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي التي تسثل أحج 
 العػامل الخئيدية في تذكضميا وصياغتيا مغ شخؼ الذباب.

عي ومغ خبلؿ ىحه الجراسة رسسشا ترػرا لصبيعة استخجاـ الذباب الجدائخؼ لسػقع التػاصل االجتسا
ومغ ىشا الفايدبػؾ وتبشيو ىػية افتخاضية داخل ىحا الفزاء االفتخاضي الحؼ ساىع بذكل كبضخ في بشاء ىػيتو، 

سضتبمػر الصخح الدػسضػلػجي الستخجامات شبكات التػاصل االجتساعي مغ شخؼ الذباب، وما تخمقو مغ آثار 
رب ىػيات ججيجة بالصخيقة التي يخغبػنيا عمى لواتيع وتسثبلتيع، وبالتالي تفتح السجاؿ أماميع لتذكل تجا

 ويحجدونيا، وىحا سضشتج ما يدسى بالبشاء االجتساعي لميػية االفتخاضية في الفزاء الدضبضخؼ.
وتأثضخه  يدبػؾ"، مغ حضث أسباب استخجامواقج ناقذت الجراسة مجتسعا افتخاضيا ميّسا، ىػ مجتسع "الفف

العبلقات  وامتجادىا إلى، وما يختبط بيا مغ عخض الحات، والعبلقات االفتخاضية، عمى ىػية الذباب الجدائخؼ 

 فالذباب يحافع عمى عبلقاتو االجتساعية الػاقعية ويعدزىا مغ خبلؿ ىحا االستخجاـ.الػاقعية، 

وتأكج لشا مغ خبلؿ تحمضل السعصيات السضجانية أف الذباب الجدائخؼ بضغ شخؽ وغخب الببلد يدتخجمػف 
ىػيتيع الحكيكية في اشتخاكاتيع عبخ مػقع الفايدبػؾ وىحا ما يعكذ تسدكيع بحاواتيع والسحافطة عمضيا حتى 

ػاقعية السباشخة التي تقػـ بتعديد داخل الفزاء االفتخاضي فيع شباب واقعضضغ إل نججىع يفزمػف العبلقات ال
 صجاقاتيع عبخ الػاقع.

إف تأثضخ استخجاـ مػاقع التػاصل االجتساعي عمى الذباب الجدائخؼ في مسارسة ىػيتو الحكيكية وإعادة 
رسع حجود ىحه اليػية عبخ ىحا الفزاء الحؼ صاحب ضيػره العجيج مغ االنعكاسات خاصة عمى مدتػػ ىػية 

،حضث تػصمشا إلى إبخاز عشاصخ ى مدتػػ العبلقات االجتساعية مسا ساىع في التغضخ االجتساعيوكحا عم الذباب
اليػية التي تتذكل عبخ الفزاء الخقسي والستسثمة في اليػية االفتخاضية والتي تبقى غامزة كسفيػـ يسدج بضغ 
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فيسبوك  –أثس استخدام شبكات التواصن االجتماعي عمى مفًوم الرات االجتماعي لدى الطالب اجلامعي 
 )دزاسة ميدانية عمى عيهة مو طمبة جامعة البويسة( -أمنوذجا

 2جامعة ويساى  .خلضس سالمي ط.د. 
 جامعة املسيمة .  سازة قوادزيط.د. 

 الملخز5 
ىجفت ىحه الجراسة إلى الكذف عؽ أثخ استخجاـ مؾقع فيدبؾؾ عمى مفيؾـ الحات االجتساعي لجى الظالب 
الجامعي، وذلػ مؽ خبلؿ معخفة أنساط استخجاـ طمبة الجامعة لسؾقع فيدبؾؾ، والكذف عؽ الجوافع االجتساعية 

 ومعخفة كيفيةلجييؼ، اإلشباعات االجتساعية السحققة  السؾقع، وكحا التعخؼ عمىالتي تكسؽ راء استخجاميؼ ليحا 
تؼ االعتساد ىحه األىجاؼ  تحقيقلجى أفخاد العيشة. وألجل عمى مفيؾـ الحات االجتساعي تأثيخ ىحا االستخجاـ 

مجكتؾر لشجيؽ عمى السشيج الؾصفي واستخجمت أداة االستبياف ومكياس مفيؾـ الحات االجتساعي لمذباب والخا
تؼ تظبيقيسا عمى عيشة مؽ طمبة جامعة آكمي محشج اولحاج بالبؾيخة بمغ قؾاميا  (.1999صبلح الجيؽ أبؾ نالية)

 طالبة( تؼ اختيارىؼ بظخيقة عذؾائية قرجية.51طالب و59) 110
، طمبة الجامعة التأثيخ، االستخجاـ،  شبكات التؾاصل االجتساعي، مفيـؾ الحات االجتساعي،  الكلمات المفتاحية5

 مؾقع فيدبؾؾ
Abstract : 

This study aimed to reveal the impact of the use of Facebook on the social self concept of the 

university student, by knowing the patterns of use of the university students for Facebook, and the 

social motivations that lie behind their use of this site, as well as identifying the social satisfactions 

achieved by them, and knowing how this use affects the concept of social self in the members of the 

sample. In order to achieve these objectives, the descriptive approach was adopted and the 

questionnaire tool and measure of the social self-concept of youth and adults were used by Dr. 

Salaheddine Abu Nahia(1999). They were applied to a sample of 110 students from Akmali 

Mahand Ulhaj University in Bouira, which were selected in a random, intentional manner. 

Keywords: Impact, Use, Social Networks, Social Self Concept, University Students, Facebook 
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 مقجمة5 
الثؾرة السعمؾماتية التي  فيو يعتبخ القخف الؾاحج والعذخيؽ بجاية طفخة حكيكية في تاريخ البذخية، إذ عيخت

ولعل أبخز ما ميد  أسيست في حجوث تظؾرات ىائمة في كل السياديؽ بذكل أثخ في األفخاد والسجتسعات قاطبة،
سؾقع اجتساعي الـ عيخ 1997، ففي عاـ االجتساعيانتذار شبكات التؾاصل  ىحه التغيخات والتظؾرات ىؾ

sixdegrees  الحي أتاح فخصة وضع السمفات الذخرية عمى السؾقع وتبادؿ الخسائل، وإذا كاف مؾقع
sixdegrees التؾاصل االجتساعي فإف مؾقع   ىؾ رائج مؾاقع شبكاتMyspace ا واسعة ليحا الشؾع قج فتح آفاق
، لكؽ العبلمة الفارقة كانت في عيؾر مؾقع ـ2003بل مشح إنذائو عاـ قج حقق نجاحا ىائمؽ السؾاقع و 
Facebook  يعتبخ إلى حج الداعة السؾقع االجتساعي األكثخ استخجاما ورواجا ببل مشازع، الحي  ـ2004عاـ

وذلػ بفزل السيدات والخجمات التي يقجميا لسدتخجميو مؽ انفتاح وخرؾصية، وحزؾر دائؼ، ومجانية 
الحي تسكؽ مؽ ربط األشخاص بعزيؼ و  كثخ تأثيخا وانتذارفزبل عشو أنو السؾقع االجتساعي األالخجمة... 

تتزسؽ إذ ، واحجة كسا كاف يقاؿ قخيةفي ال  يؼ يعيذؾف كأنيؼ في حي واحجببعض في جسيع أنحاء العالؼ ليجعم
، االجتساعية ،الرحية مسية،الثقافية، الع في كافة مشاحي الحياة والخجمات كسا ىائبل مؽ السعمؾمات تقشياتو

  ..والعاب ووسائل تخفيو وتعارؼ وزواج وغيخىا ،أعساؿ تجارية، دياسيةال
طمبة  اتتظمععمقة بالجرجة األولى باىتسامات و الستفيدبؾؾ تداع نظاؽ الخجمات التي يقجميا مؾقع ا إف

ألمؾر تتعمق سؾاء بالجراسة أو  مدتخجميووف أكثخ عج  مؽ قبميؼ، فيؼ ي  جعل مشو محل إقباؿ شجيج  اتالجامع
مؾف ىحا السؾقع يدتخج ؽأف طمبة الجامعة الحي ومسا ال شػ فيوأو غيخ ذلػ،  العسل أو تسزية وقت الفخاغ

خ عؽ ضخورة تفخضيا متظمبات عرخ فيدبؾؾ، وإف كاف يعب   فاستخجاـ مؾقع االفتخاضي يتأثخوف بو ال محالة، 
 ، امعي وتحجيجه في تكؾيؽ شخرية الظالب الج حجثواؿ الحي ي  الفع عمى األثخحيمشا إال انو ي  السعمؾماتية اليـؾ

معو ؾف جل أوقاتيؼ ضسؽ ىحا الفزاء االفتخاضي متفاعميؽ لسفيؾمو لحاتو، فالذباب الجامعي اليـؾ أصبحؾا يقز
، خات ضسشوتقجيفي ىحا السجتسع االفتخاضي باحثيؽ عؽ عبلقات و  ا  مؾقع ؼاتيو لح وايجج يؽ بو محاوليؽ أفمتأثخ 

لجييؼ، ىحا مفيؾـ الحات االجتساعي  تحجيجشخة أو غيخ مباشخة عمى تكؾيؽ و غيخه يؤثخ بظخيقة مباوإف كل ىحا و 
فاعمو تمجتسعو مؽ خبلؿ  في لشفدو كعزؾ وتقبمو السجتسع داخل ذاتو عؽ الفخد مفيـؾ بو األخيخ الحي يقرج

وىحا ما حاولشا الكذف عشو مؽ خبلؿ الجراسة الحالية، التي ىجفشا مؽ خبلليا إلى   ،مع اآلخخيؽ االجتساعي
يدبؾؾ ومجى تأثيخ ىحا االستخجاـ عمى مفيـؾ ف عؽ استخجاـ طمبة الجامعة لسؾقع التؾاصل االجتساعيالكذف 

 الحات االجتساعي لجييؼ. 
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 إشكالية الجراسة5 
 بشاء في األساس ألنو واالجتساعية الشفدية الجراسات مؽ لمعجيج جؾىخيا   مؾضؾعا   الحات مؾضؾع يعج

 زسؽتت أف دوف  عاـ بؾجو االجتساعي الدمؾؾ أو لمذخرية واضحا   فيسا   نحقق أف يسكششا وال شخرية الفخد،
"مفيػؾـ افتخاضػي شامل لجسيع األفكار والسذاعخ عشج الفخد التي تعبخ عؽ  الحات، باعتباره مفيـؾ متغيخاتشا

 1تتػزسشو مػؽ معتقجات وقيؼ ووجيات نغخ، كسا تذسل خبخات الػذخص وطسؾحاتػو السػدتقبمية"خرائرو بسا 
وىحا السفيؾـ يتذكل لجى الفخد مؽ خبلؿ التشذئة األسخية واالجتساعية التي ت سارس عميو بذكل أو بآخخ، وكحا 

تجعمو بالزخورة يتبشى مفاليؼ يذيا مؽ خبلؿ تفاعمو مع بيئتو ومجتسعو، فخَبخات الفخد والسؾاقف التي يع
ة أبعاد في شخرية ج  ىحا السفيؾـ يتذكل مؽ ع   ف مؽ خبلليا صؾرة ذاتية عؽ نفدو، إف  كؾ  ومعتقجات عؽ ذاتو ي  

ىؾ اآلخخ بعج رئيدي مؽ  عج  الفخد كالبعج الجدسي، والسعخفي، والؾججاني عمى غخار البعج االجتساعي الحي ي  
 اآلخخيؽ، مع االجتساعي التفاعل في االجتساعية لقجراتو الفخد ؿ عميو مؽ خبلؿ إدراؾدتجات وي  أبعاد مفيـؾ الح  
 مجتسعو. في عزؾك لشفدو وتقبمو السجتسع داخل لحاتو وكحا نغخة الفخد

 تا كانوال شػ أف مفيؾـ الحات االجتساعي لجى األفخاد يتأثخ ويتحجد بسا يعيذؾنو ويتفاعمؾف معو، أي  
عبخ  ا  طبيعة ىحا التفاعل، سؾاء كاف تفاعبل مباشخا مع األشخاص والبيئة السجتسعية الؾاقعية، أو افتخاضي

التفاعل في التفاعل االجتساعي أال وىؾ  أنساط مؽ نسط ججيجاليـؾ نجج أنفدشا أماـ إذ أنشا الذاشات الخقسية، 
تعتبخ تحريل حاصل لمتظؾرات التكشؾلؾجية التي الؾاقع االفتخاضي عبخ أثيخ شبكات التؾاصل االجتساعي التي 

أىسية كبيخة داخل السجتسعات وأصبحت واقعا ال يسكؽ إنكاره، بل اكتدت ىحه الذبكات  يذيجىا عالسشا اليؾـ، إف  
حتسية تكشؾلؾجية فخضت نفديا بقؾة في بيئة افتخاضية يدتظيع أي فخد أف يكيؼ مؽ خبلليا تفاعبلت عجيجة 

تؾيتخ، وتفاعل وتعميق بحخية كاممة، ونحكخ مؽ ىحه الذبكات: احج، مؽ إرساؿ واستكباؿ ومتشؾعة في آف و 
بكات ة عؽ باقي الذر اجالر   بؾؾ.. ىحا األخيخ الحي احتل  فيدو واتداب، السجونات االلكتخونية اندتغخاـ، يؾتيؾب، 

لقي رواجا وقاعجة جساىيخية كبيخة، إذ بعجما تؼ إنذاؤه  مخيكي مارؾ زوكخبيخغعمى يج األ 2004فبغيؾره سشة 
مميار   2.4بغية ضؼ أصجقاء الجامعة وضساف استسخارية التؾاصل فيسا بيشيؼ أضحى اليـؾ يزؼ ما يفؾؽ 

اتراالت الجدائخ بأف عجد السترميؽ باألنتخنت في  ىحا وقج كذف مؾقع  2مدتخجـ في العالؼ نذط شيخيا
مؽ عجد الدكاف اإلجسالي، و أشارت ذات اإلحرائية أف  47أي بشدبة  مميؾف مدتخجـ 20الجدائخ وصل ؿ

  3 2018مميؾف جدائخي مدجل عمى الفيدبؾؾ في ديدسبخ 19ىشاؾ 
استظاع أف يدتقظب كل فئات  -وبسا يتسيد بو مؽ خرائص تفاعمية كثيخة ومتشؾعة  -فيدبؾؾإف مؾقع 

 قباال عمى استخجاـ ىحا السؾقعإالسجتسع مؽ سياسيؽ واقترادييؽ وعمساء ومخاىقيؽ وشباب .. ومؽ أكثخ الفئات 
نغخا إلقباليؼ عمى استخجاـ التكشؾلؾجيا الججيجة بسختمف أنؾاعيا ومزاميشيا، وكحا  الظمبة الجامعييؽىي فئة 
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التي تتظمب مشيؼ إنذاء عبلقات وجدؾر تؾاصل مع اآلخخيؽ بذكل أكثخ خرائريؼ الشفدية واالجتساعية 
كالتقبل، والتقجيخ،  واالجتساعية اتداعا وأقل تقييجا، مؽ أجل تحقيق ذواتيؼ وإشباع بعض حاجياتيؼ الشفدية

 واالنتساء.  
حتسا عمى  يؤثخ الظمبة الجامعييؽ ومسا ال شػ فيو أف ليحا التغييخ في نسط التفاعل االجتساعي لجى 

ذلػ ألف ىحه السؾاقع تتيح لمفخد مجاؿ االحتكاؾ بعؾالؼ ججيجة وأشخاص ججد مفيؾميؼ الحاتي في مجتسعيؼ، 
يتأثخ بيؼ، ويحاوؿ في ذلػ تقجيؼ نفدو والتعخيف بحاتو وإيجاد مؾقع لو في مجتسعو مؽ خبلؿ ىحا العالؼ 

أنو سيبشي مفيؾـ عؽ ذاتو االجتساعية بشاءا عمى االفتخاضي، وطبيعتو الشفدية حتسا ستتأثخ بيحا التفاعل إذ 
 معظيات ىحا الؾاقع االفتخاضي ال عمى ما ىؾ يعيذو حكيقة. 

 تأسيدا عمى ما سبق أتت الجراسة الحالية لتجيب عمى التداؤؿ العاـ التالي: 
 ؟الظالب الجامعيفيدبؾؾ عمى مفيـؾ الحات االجتساعي لجى ىل يؤثخ استخجاـ مؾقع 

 ىحا التداؤؿ العاـ التداؤالت الفخعية التالية: وتشجرج تحت 
 عيشة الجراسة؟فيدبؾؾ لجى ىي عادات استخجاـ مؾقع  ما -
 ىي دوافع استخجاـ مؾقع فيدبؾؾ لجى عيشة الجراسة ؟ ما -
 شباعات االجتساعية السحققة جخاء استخجاـ مؾقع فيدبؾؾ لجى عيشة الجراسة؟ىي اإل ما -
 مفيـؾ الحات االجتساعي لجى عيشة الجراسة؟كيف يؤثخ استخجاـ فيدبؾؾ عمى  -

 أهمية الجراسة5 
أىسية السذكمة التي يظخحيا، وىي إلقاء الزؾء عمى أثخ استخجاـ  تكتدب الجراسة الحالية أىسيتيا مؽ

، إذ أف مفيؾـ الحات بذكل عاـ وبعجه الظالب الجامعيمفيـؾ الحات االجتساعي لجى مؾقع فيدبؾؾ عمى 
يؤثخ في التكؾيؽ الذخري لمفخد، وعميو تتحجد عجة جؾانب في شخريتو كالسيؾالت والكيؼ االجتساعي تحجيجا 

والسعتقجات.. وكحا إف فئة الذباب الجامعي تعج  فئة حيؾية وفع الة في السجتسع، وتسثل الجعامة األساسية التي 
دة مختمف جبيات يقؾـ عمييا تقجـ السجتسع وتظؾره فزبل عؽ أنيا ىي مؽ ستتؾلى بعج بزع سشؾات قيا

السجتسع الدياسية واالقترادية والعمسية والثقافية، وإنو مؽ الزخوري أف نخص ىحه الفئة باالىتساـ والبحث في 
كثخىا انتذارا وتأثيخا فييا ىي قزية استخجاـ ىحه الفئة لسؾاقع اىا، ولعل مؽ أبخز ىحه القزايا وأمذكبلتيا وقزاي

 .ؾؾ خاصة الحي بات يذغل حيدا كبيخا مؽ اىتساماتيؼفيدبمؾقع التؾاصل االجتساعي عامة و 
 أهجاف الجراسة5

 تيجؼ الجراسة الحالية إلى: 
 لسؾقع فيدبؾؾ طمبة الجامعةالتعخؼ عمى عادات استخجاـ  -
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 لسؾقع فيدبؾؾ طمبة الجامعةعمى دوافع استخجاـ التعخؼ  -
 لسؾقع فيدبؾؾ  ؼمؽ جخاء استخجامي طمبة الجامعةالتعخؼ عمى اإلشباعات االجتساعية التي يحققيا  -
فيدبؾؾ مؾقع عبخ  طمبة الجامعةمعخفة ما إذا كاف التفاعل االجتساعي في العالؼ االفتخاضي الحي يعيذو  -

 يؤثخ عمى مفيؾميؼ الحاتي االجتساعي
 الكذف عؽ طبيعة التأثيخ الحي يحجثو مؾقع فيدبؾؾ عمى مفيؾميؼ الحاتي االجتساعي  -
 وضع جسمة مؽ التؾصيات واالقتخاحات. -

 مرصلحات الجراسة5 
 التأثيخ5  -1

أثخ، واألثخ بالتحخيػ: ما بقي  فيو تخؾ تأثيخا أي فيو وأث خ الذيء في وأث خ الذيء في األثخ ىؾ إبقاء التأثيخلغة5 
األثخ في الذيء، : يعشي إبقاء INFLUENCE مؽ رسؼ الذيء، والتأثيخ في المغة في المغة الفخندية واالنجميدية

  4وأثخه في الذيء تخؾ فيو آثارا .
فيعخؼ السعجؼ اإلعبلمي التأثيخ بأنو إحجاث تأثيخات وتغييخات في الدمؾؾ والتفكيخ، وتتسثل في  أما اصصالحًا5

  5التغييخات الحاصمة نتيجة لمتعخض لمؾسائل السختمفة.
فالتأثيخ يقرج بو في ىحه الجراسة كل تغييخ يظخأ عمى مفيـؾ الحات االجتساعي لجى أفخاد العيشة إما  أما إجخائيا5

 إيجابا أو سمبا نتيجة استخجاـ السؾقع االجتساعي فيدبؾؾ.
 :شبكات التهاصل االجتماعي -2

: اختمط الغبلـ: والتجاخل، واشتبػ الخمط :مؽ مذتقة المغة في الذبكات لغة5  ، أمابغيخه الذيء متص  ، وشبكت 
 تؾاصل وبيشيسا اليجخ، ضج والؾصل بو، فاترل بل  وص بقؾلو ابؽ مشغؾر أشار كسا المغة في فيعخؼ التؾاصل

 6.يشقظع ال مدتسخ اتراؿ أي
مؽ السؾاقع عمى شبكة االنتخنت عيخت  مع الجيل فذبكات التؾاصل االجتساعي ىي مجسؾعة أما اصصالحا5 

وىحه الذبكات االجتساعية تتيح التؾاصل بيؽ فيدبؾؾ وتؾيتخ ( مشيا  2.0الثاني لمؾيب أو ما يعخؼ باسؼ )ويب 
جامعة، مجرسة،  األفخاد في بيئة مجتسع افتخاضي يجسعيؼ حدب مجسؾعات اىتساـ أو شبكات انتساء )بمج،

أو اإلطبلع عمى السمفات  تؾاصل السباشخ مثل إرساؿ الخسائليتؼ عؽ طخيق خجمات ال شخكة.....الخ( كل ىحا
 7ومعمؾماتيؼ التي يتيحؾنيا لمعخض الذخرية لآلخخيؽ ومعخفة أخبارىؼ

ىي مشغؾمة مؽ الذبكات اإللكتخونية التي في ىحه الجراسة شبكات التؾاصل االجتساعي التعخيف اإلجخائي5 
اء مؾقع خاص بو ومؽ ثؼ ربظو مؽ خبلؿ نغاـ اجتساعي إلكتخوني مع أعزاء آخخيؽ تدسح لمسذتخؾ فييا بإنذ

 ، وسؾؼ يتؼ تشاوؿ مؾقع فيدبؾؾ بالجراسة.ليؼ نفذ االىتسامات واليؾايات أو جساعة مؽ أصجقاء الجامعة
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  مهقع فيدبهك5 -3
لؤلشخاص العادييؽ أو االجتساعية، يتيح  الذبكات مؾاقع مؽ مؾقع ىؾ ،بالمغة العخبية "الؾجؾه كتاب" أو

خزوا أنفديؼ ويعدزوا مكانتيؼ عبخ أدوات ىحا السؾقع لمتؾاصل مع أشخاص آخخيؽ ضسؽ نظاؽ باالعتبارييؽ أف ي
اؿ  شخكة وتجيخه ا   مجاف إليو الجخؾؿ يسكؽ اجتساعي مؾقع ويعخؼ فيدبؾؾ أيزا بأنو ىؾ ، 8نفذ السؾقع
Facebook السدتخجمؾف بإمكانيؼ االنزساـ إلى الذبكات التي تشذئيا ، محجودة السدؤولية كسمكية خاصة ليا، و

السجيشة أو جية العسل أو السجرسة وذلػ مؽ اجل االتراؿ باآلخخيؽ والتفاعل معيؼ كحلػ يسكؽ لمسدتخجميؽ 
وإجخاء مكالسات صؾتية ومخئية وتبادؿ  9إضافة أصجقاء إلى قائسة األصجقاء الخاصة بيؼ وإرساؿ رسائل إلييؼ

 الرؾر والسمفات والؾسائط.  
وتتؼ مؽ خبلؿ عسمية التفاعل  طمبة الجامعةىؾ السؾقع االجتساعي األكثخ استخجاما مؽ قبل أما إجخائيا5 

 االجتساعي في بيئة افتخاضية مؽ خبلؿ السحادثات وتذارؾ الرؾر والفيجيؾىات والؾسائط السختمفة 
 حات5 مفههم ال -4

"السعشى السجخد إلدراكشا ألنفدشا جدسيا وعقميا واجتساعيا  بأنومفيؾـ الحات يعخؼ صبلح الجيؽ أبؾ نالية 
في ضؾء عبلقتشا باآلخخيؽ" ويقؾؿ كحلػ بأنو "انو مجسؾعة مؽ الذعؾر والعسميات التأممية التي ي دتجؿ عشيا 

 10بؾاسظة سمؾؾ ممحؾظ أو عاىخة."
مفيؾـ الحات ىؾ مجسؾعة االنظباعات التي يجركيا الظالب الجامعي عؽ ذاتو الشفدية واالجتساعية أما اجخائيا5 

 واألسخية والتعاممية ومجى ارتفاع االنظباع وانخفاضو.
 مفههم الحات االجتماعي5  -5

 سليح والسؾحج والحي الستعم ؼ السعخفي االنفعالي، اإلدراكي، التشغيؼ ذلػ ىؾ الحات االجتساعي مفيـؾ 
 الفخد يزع الكيسة أحكاـ مؽ حكسا ىحا التقجيخ مجالو االجتساعي، ويتزسؽ في وذلػ الستكمؼ ضسيخ عمى صفة

 11.االجتساعية السختمفة لمعبلقات بالشدبة ما مكاف في
مكياس مفيـؾ الحات االجتساعي  عمىلجامعي : فيؾ مدتؾى التقجيخ الحي يحرل عميو الظالب اأما اصصالحا

 ( 1999لمذباب والخاشجيؽ لربلح الجيؽ أبؾ نالية )
 إجخاءات الجراسة5 

 منهج الجراسة5  -1
السشيج ىؾ عبارة عؽ جسمة الخظؾات السشغسة التي عمى الباحث إتباعيا في إطار االلتداـ بتظبيق قؾاعج 
معيشة تسكشو مؽ الؾصؾؿ إلى نتيجة مدظخة، ويعخفو دمحم طمعت بأنو وسيمة يسكؽ عؽ طخيقيا الؾصؾؿ إلى 

  12الحكيقة
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ؾاقع الذبكات االجتساعية وكيف وبسا أنشا في دراستشا ىحه ندعى إلى جسع معمؾمات حؾؿ مدتخجمي م
يؤثخ ىحا االستخجاـ عمى مفيـؾ الحات االجتساعي لجى الظالب الجامعي ، فاف ىحه الجراسة تشجرج ضسؽ البحؾث 
الؾصفية التي "تيتؼ بذخح وتؾضيح األحجاث والسؾاقف السختمفة السعبخة عؽ عاىخة أو مجسؾعة عؾاىخ ميسة 

يو األحجاث، بقرج الؾصؾؿ إلى استشتاجات مشظكية مفيجة تديؼ في حل ومحاولة تحميل الؾاقع الحي تجور عم
السذكبلت أو إزالة السعؾقات أو الغسؾض الحي يكتشف بعض الغؾاىخ مؽ اجل تظؾيخ الؾاقع واستحجاث أفكار 

 13ومعمؾمات ونساذج سمؾؾ ججيجة".
  حجود الجراسة5 -2
 5تست الجراسة بجامعة آكمي محشج أولحاج بالبؾيخة  الحجود الجغخافية 
 مؽ مختمف  -البؾيخة–أجخيت الجراسة عمى مجسؾعة مؽ طمبة جامعة أكمي محشج اولحاج  5 الحجود البذخية

 سشة.  30-18طالب تتخاوح أعسارىؼ ما بيؽ  120التخررات بمغ عجدىؼ 
 مجتمع وعينة الجراسة5  -3
  5مجتسع البحث ىؾ كل طمبة وطالبات جامعة محشج أكمي اولحاج"البؾيخة" مؽ مختمف مجتمع البحث

 التخررات السؾجؾدة في الجامعة يداولؾف تعميسيؼ برفة طبيعية.
 5قسشا  نغخا لرعؾبة الكياـ بجراسة شاممة لجسيع مفخدات مجتسع البحث عينة الجراسة وشخيقة اختيارها

طالب  120حيث تؼ تؾزيع كبل مؽ االستسارة ومكياس مفيؾـ الحات عمى  قرجية،باختيار عيشة عذؾائية 
، مؽ مجتسع البحث %0880الجامعة أي بسا يعادؿ ندبة  وطالبة مؽ مختمف التخررات التي تحتؾييا

ومؽ ثؼ قسشا باستبعاد االستسارات والسقاييذ التي لؼ يتؼ اإلجابة عمييا بذكل صحيح والتي لؼ يتؼ اإلجابة 
شالب وشالبة  111استبيانات ليربح عجد أفخاد العيشة الفعمي ىؾ  10فقخاتيا والتي بمغ عجدىا  عمى اغمب

 ذكهر( 54إناث و 51)
لمخاشجيؽ لمذباب  االجتساعي اعتسجنا عمى السبلحغة واالستبياف ومكياس مفيـؾ الحات أدوات جمع البيانات5 -4

ساد ىحه األدوات باعتبارىا أكثخ األدوات التي (، وتؼ اعت1999مؽ إعجاد الجكتؾر صبلح الجيؽ أبؾ نالية )
 تدسح لشا يجسع معمؾمات عؽ السبحؾثيؽ بذكل معسق .

  5عبارة عؽ مذاىجة الغاىخة محل الجراسة عؽ كتب في إطارىا الستسيد وفق عخوفيا الظبيعية، المالحظة
حغة تعتبخ مؽ بيؽ " فاف السبلFreyحيث يتسكؽ الباحث مؽ مخاقبة ترخفات وتفاعبلت السبحؾثيؽ، وحدب"

  14أكثخ األدوات استخجاما في الجراسات لسا تؾفخه مؽ ميدة جسع عجد كبيخ مؽ البيانات والسعمؾمات.
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ىي عبارة عؽ الحرؾؿ عمى الحقائق والخبخات والسعمؾمات مؽ واقع السؾاقف والترخفات والحالة أما إجخائيا5 
ف ووضع خظة مداعجة في الستخجاميا في الجراسة وتقجيخ السؾقالخاىشة لمظمبة الجامعييؽ بجامعة البؾيخة، 

 .والتفاعل ضسؽ واقع عيشة الجراسةذلػ مؽ خبلؿ السذاىجة السباشخة الجراسة  و 
 يعتبخ االستبياف أكثخ أدوات جسع البيانات استخجاما إلمكانية جسع السعمؾمات عؽ مؾضؾع  الستبيان5ا

ولقج اعتسجنا في بحثشا   15أو غيخ السجتسعيؽ في مكاف واحج. معيؽ مؽ عجد كبيخ مؽ األفخاد السجتسعيؽ
 ىحا عمى استبياف متكؾف مؽ ثبلثة محاور:

 .السحؾر األوؿ: عادات وأنساط استخجاـ فيدبؾؾ لجى طمبة الجامعة 
 السحؾر الثاني: الجوافع والحاجات االجتساعية التي تكسؽ وراء استخجاـ الظالب الجامعي لسؾقع فيدبؾؾ. 
  فيدبؾؾ ومفيـؾ الحات االجتساعي وىؾ أكثخ الجؾانب مداسا بأىجاؼ الجراسة.مؾقع الثالث: السحؾر 

 20وتؼ تؾزيع ىحه السحاور عمى  ىحا باإلضافة إلى مقجمة تؾضح مؾضؾع الجراسة وتعميسات اإلجابة.
 بياف عؽ طخيق: تتؼ التأكج مؽ الخرائص الديكؾميتخية لبلسوقج  بشج

 %90محكسيؽ، وتؼ الؾصؾؿ إلى ندبة اتفاؽ ال تقل عؽ  6الحيؽ بمغ عجدىؼ  صجق المحكمين5
طالب وطالبة، ثؼ تؼ  30تؼ تؾزيع االستبياف عمى عيشة استظبلعية بمغ قؾاميا معامل الثبات  الفا كخونباخ5 

كيسة مقبؾلة حه الوى α=0.01وىؾ داؿ عشج مدتؾى داللة  0.49حداب معامل الثبات الفا كخونباخ الحي بمغ: 
 تفي بأغخاض الجراسة 

  5فقخة  80يتكؾف السكياس في صؾرتو األصمية مؽ مقياس مفههم الحات االجتماعي للذباب والخاشجين
فقخة لكل بعج، واألبعاد ىي : البعج األكاديسي، البعج الجدسي، البعج االجتساعي  20مؾزعة عمى أربعة ابعاد 

(. وفي ىحه الجراسة تؼ 1999الجكتؾر صبلح الجيؽ أبؾ نالية) وبعج الثقة بالشفذ، تؼ ترسيسو مؽ طخؼ:
بشج يكيذ مفيـؾ الحات االجتساعي ويتؼ اإلجابة عمى ىحه البشؾد مؽ  20اعتساد البعج االجتساعي فقط، أي 

خبلؿ ثبلث اختيارات وىي : نعؼ، إلى حج ما ، ال.  بحيث يتؼ احتداب درجتيؽ لكل استجابة مظابقة 
ودرجة واحجة لكل استجابة تقع تحت"إلى حج ما" وصفخ درجة مظابقة لمخفض"ال"، عمسا باف  لمسؾافقة "نعؼ"،

 السكياس يذسل فقخات مؾجبة وأخخى عكدية الترحيح.
ويسكؽ الحرؾؿ عمى درجة كل مفحؾص عمى السكياس بجسع الجرجات عمى جسيع الفقخات وتتخاوح  

عؽ مدتؾى متجني مؽ مفيـؾ   20لجرجة السشخفزة عؽدرجة،  وتعبخ ا 40و  0الجرجة الكمية لمسفحؾص بيؽ 
 عؽ مدتؾى مختفع مؽ مفيؾـ الحات االجتساعي. 20الحات االجتساعي، بيشسا تعبخ الجرجة السختفعة عؽ

 تؼ التأكج مؽ الخرائص الديكؾمتخية لمسكياس عؽ طخيق: 
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االرتباط بيؽ كل فقخة مؽ فقخات تظبلعية تؼ حداب معامل بعج تظبيقو عمى العيشة االس صجق االتداق الجاخلي5
( وجسيعيا دالة  08751و  08269وتخاوحت معامبلت االرتباط بيؽ )االجتساعي،  السكياس والجرجة الكمية لمبعج
البعج االجتساعي االتداؽ الجاخمي لفقخات السكياس مع صجؽ ا يذيخ إلى ح( وى0801إحرائيا عشج مدتؾى داللة )

 لو. 
تؼ الكياـ بالتجدئة الشرفية لمبعج االجتساعي لمسكياس مؽ أجل التأكج مؽ ثباتو، حيث   شخيقة التجدئة النرفية5

إلى  11( مشو مع درجة الشرف الثاني )مؽ البشج10إلى البشج  1احتدبت درجة الشرف األوؿ )مؽ البشج 
ظة معادلة (، مؽ خبلؿ معامل االرتباط بيؽ الشرفيؽ، وبعج ذلػ تؼ ترحيح معامبلت االرتباط بؾاس20البشج

 )الشرفيؽ الستداوييؽ( وكانت الشتائج كالتالي: سبيخماف بخاوف 
 0.650معامل الثبات بعج ترحيحو بسعادلة سبيخماف بخاوف=  0.989معامل ثبات السكياس=

( مسا يذيخ إلى أف مكياس مفيؾـ الحات االجتساعي لمذباب 0801وىحه الشتائج دالة عشج مدتؾى داللة )
يتستع بجرجة جيجة مؽ الثبات، مسا يعدز الشتائج التي سيتؼ الحرؾؿ عمييا جخاء تظبيقو عمى  (1999والخاشجيؽ )

 العيشة الشيائية.
 نتائج الجراسة5 

 خرائز عينة الجراسة5 -1
 المجمهع الندبة المئهية  التكخار  الخرائز

 110 %53.64 59 ذكؾر  الجنذ 
 %46.36 51 إناث

 110 %38.18 42 سشة 20أقل مؽ  الدن 
 %53.63 59 سشة 25إلى  20مؽ 

 %8.81 09 سشة 25أكثخ مؽ 
  %18.18 20 العمـؾ اإلندانية واالجتساعية التخرز الجراسي 

110 
 %14.54 16 العمـؾ االقترادية

 %16.36 18 آداب ولغات
 %20.90 23 حقؾؽ وعمـؾ سياسية

 %18.18 20 العمـؾ التكشؾلؾجية
 11.81 13 الشذاطات البجنية والخياضيةعمـؾ وتقشيات 

 ( خرائز أفخاد العينة1ججول )
يؾضح الججوؿ أعبله تؾزيع أفخاد عيشة البحث حدب الجشذ، والدؽ، والتخرص الجراسي، حيث شسمت 
العيشة كبل الجشديؽ بشدب متقاربة، ومؽ فئات عسخية مختمفة، كسا أنيا شسمت كافة التخررات السؾجؾدة عمى 
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ع مجتسع جسيلشة، لزساف أف تكؾف العيشة مسثمة وقج كاف ىحا مؽ شخوط اختيار العي جامعة البؾيخة،مدتؾى 
والغخض مؽ تشؾع العيشة كحلػ يكسؽ في اختبلؼ  محشج أولحاج بالبؾيخة، يكمآظمبة جامعة جد بالبحث والحي تح

 .التؾجيات واآلراء بيؽ الظمبة حدب جشديؼ وأعسارىؼ وتخرراتيؼ 
 نتائج االستبيان5  وتفديخ عخض -2
 عادات وأنماط استخجام أفخاد العينة لمهقع فيدبهك5 أوال5 النتائج المتعلقة ب 

 أعيخت نتائج السحؾر األوؿ مؽ االستبياف أف: 
% مشيؼ يدتخجمؾنو 19.09%، بيشسا 75.45بشدبة "دائما" أغمب أفخاد العيشة يدتخجمؾف مؾقع فيدبؾؾ  -1

 أفخاد العيشة ال يدتخجـ مؾقع فيدبؾؾ فيسا ال يؾجج أي أحج مؽ"أحيانا"، 
ساعات يؾميا، في حيؽ أف ندبة  4% مؽ أفخاد العيشة يدتخجمؾف مؾقع فيدبؾؾ أكثخ مؽ 54.90ندبة  -2

 % فقط مشيؼ يدتخجمؾف مؾقع فيدبؾؾ أقل مؽ ساعة يؾميا5.88
 %41.93بشدبة  أعيخت نتائج الجراسة أف أغمبية أفخاد العيشة يفزمؾف خجمة "الجردشة" في مؾقع فيدبؾؾ -3
% فيسا أف ندبة 60.78صجيق عمى فيدبؾؾ  200إلى  100مثمت ندبة السبحؾثيؽ الحيؽ لجييؼ مؽ  -4

 صجيق 100% مشيؼ لجييؼ أقل مؽ 29.41
أغمب أفخاد العيشة يختاروف أصجقائيؼ عمى فيدبؾؾ بشاءا عمى معيار عبلقات الرجاقة والقخابة بشدبة  -5

72.13.% 
أف كل أفخاد العيشة يدتخجمؾف فيدبؾؾ بأنساط تجؿ عمى إقباليؼ الذجيج عميو  ندتشتج مؽ الشتائج الدابقة

كاف التفاعل مع اآلخخيؽ عسا إذا وتفاعميؼ اليؾمي والسدتسخ معو، وىحا ما يحيمشا لمتداؤؿ السظخوح في اإلشكالية 
عبخ ىحا األثيخ االفتخاضي يؤثخ في مفيؾـ الحات االجتساعي لجى الظالب الجامعي؟ وىحا ما سشدعى لئلجابة 

-عميو مؽ خبلؿ معخفة الجوافع والحاجات االجتساعية التي تكسؽ وراء استخجاـ ىحا السؾقع التي بجورىا ستأخحنا 
عمى مفيؾـ الحات االجتساعي لجى الظالب ىحا االستخجاـ أثيخ الحي يحجثو إلى الت -بالخبط مع أنساط االستخجاـ

 .الجامعي
 الجوافع والحاجات االجتماعية التي تكمن وراء استخجام الصالب الجامعي لمهقع ثانيا5 النتائج المتعلقة ب

 فيدبهك
 ت نتائج السحؾر الثاني مؽ االستبياف عؽ اآلتي: سفخ أ

دافعيؼ األوؿ الستخجاـ مؾقع فيدبؾؾ ىؾ "اليخوب مؽ الفخاغ العاطفي  % مؽ أفخاد العيشة كاف48.64 -1
 واالجتساعي"
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في مؾقع  وججوا العيشة أفخاد مجسؾع مؽ %76ندبتيؼ بمغت وقج السدتجؾبيؽ أغمب أف الجراسة بيشت نتائج   -2
برخاحة في فيدبؾؾ فخصة مشاسبة لمتعبيخ عؽ آراءىؼ وتؾجياتيؼ الفكخية التي ال يدتظيعؾف التعبيخ عشيا 

 السجتسع.
"التؾاصل والتفاعل مع اآلخخيؽ"  أىؼ حاجة يمبييا ليؼ مؾقع فيدبؾؾ ىي أغمبية أفخاد العيشة اتفقؾا عمى أف  -3

 %20، لتمييا بعج ذلػ حاجة "الحرؾؿ عمى السعمؾمات" بشدبة %51.66بشدبة 
تخى أف اإلشباع االجتساعي السحقق لجييؼ مؽ استخجاـ  %78.88األغمبية الداحقة مؽ أفخاد العيشة  -4

مشيؼ أف "إقامة عبلقات مع الجشذ اآلخخ"  %14.75فيدبؾؾ ىؾ "ربط عبلقات صجاقة"، فيسا تخى ندبة 
 ىؾ إشباعيؼ االجتساعي السحقق مؽ استخجاـ فيدبؾؾ

 رجاقات القجيسةمؽ أفخاد العيشة أف مؾقع فيدبؾؾ عسل عمى تعديد عبلقات ال %73.88أكجت ندبة  -5
مؽ أفخاد العيشة يقبمؾف طمبات الرجاقة مؽ الغخباء، وكاف دافعيؼ لحلػ ىؾ "التعخؼ عمى  %65.51ندبة   -6

 مشيؼ أف دافعيؼ لحلػ ىؾ التدمية وتسزية الؾقت. %22.78، بيشسا يخى %61.90أشخاص ججد" بشدبة 
 انيا عؽ طخيق فيدبؾؾ.مؽ أفخاد العيشة يتؾاصمؾف مع معارفيؼ البعيجيؽ عشيؼ مك 47.88%  -7
 مؽ أفخاد العيشة لجييؼ صجاقات عبخ فيدبؾؾ مؽ بمجاف مختمفة  %44.87بيشت الجراسة أف  -8

االجتساعية الستحققة مشو،  تتعجد عؾامل استخجاـ فيدبؾؾ  واالشباعاتمؽ الشتائج الدابقة يتزح لشا أنو 
غيخ أف ربط عبلقات الرجاقة والتعبيخ عؽ ذواتيؼ بذكل أكثخ حخية وأقل تقييجا تعتبخ مؽ أىؼ االشباعات التي 
تتحقق لجى أفخاد العيشة، وىحا راجع إلى طبيعة السؾقع في حج ذاتو وخرائرو التي تتسيد بالسخونة والديؾلة 

 والخرؾصية. 
 وكانت كالتالي: علقة بالفيدبهك ومفههم الحات االجتماعي5ثالثا5 النتائج المت 

% مؽ أفخاد العيشة ال يخوف أف استخجاـ مؾقع فيدبؾؾ يذعخىؼ بالؾحجة والعدلة عؽ محيظيؼ 60.78ندبة  -1
 % ذلػ. 39.21االجتساعي، فيسا يخى 

 يدبؾؾ مؽ أفخاد العيشة أنيؼ يذعخوف بالخضا االجتساعي جخاء استخجاميؼ مؾقع ف %70.52 يخى  -2
 % يذعخوف بتحقيق ذواتيؼ وسط مجتسعيؼ االفتخاضي.60.78بيشت نتائج الجراسة أف أغمبية أفخاد العيشة  -3
 % يخوف أف استخجاميؼ لسؾقع فيدبؾؾ عدز عبلقاتيؼ االجتساعية83.66األغمبية الداحقة مؽ أفخاد العيشة  -4
 االجتساعي في واقع فيدبؾؾ االفتخاضيؾلؾف أىسية بالغة لسؾقعيؼ % مؽ السبحؾثيؽ ي70.58 -5
 فيدبؾؾ تفاعميا عبخ االجتساعية مؽ خبلؿ تذعخ بالتقبل والتقجيخ والكيسة% تدتسج 50نرف أفخاد العيشة  -6
% مؽ أفخاد العيشة يخوف أف التفاعل عبخ فيدبؾؾ أزاح عشيؼ مذاكل الخجل 60.78كذفت الجراسة أف  -7

 واالنظؾاء والخؾؼ مؽ اآلخخيؽ. 



 
183 

ؽ الشتائج الدابقة أف استجابات أفخاد العيشة كانت تعدز إيجابيا مفيؾميؼ لحاتيؼ االجتساعية مؽ الؾاضح م
 خبلؿ استخجاميؼ لسؾقع فيدبؾؾ.

يسكؽ القؾؿ مؽ خبلؿ عخض الشتائج الستؾصل إلييا مؽ االستبياف أنو يبجو جميا أف الستخجاـ مؾقع 
وىحا ما سشحاوؿ إثباتو مؽ تأثيخ عمى مفيؾـ الحات االجتساعي لجى أفخاد العيشة،  التؾاصل االجتساعي فيدبؾؾ

 خبلؿ نتائج مكياس مفيؾـ الحات االجتساعي الحي ط ب ق عمى نفذ العيشة. 
 نتائج المقياس5  وتفديخ عخض -3

 الشدبة السئؾية االنحخاؼ السعياري  الستؾسط الحدابي السكياس
 23.32 4.875 29.53 مفيـؾ الحات االجتساعي

المتهسط الحدابي واالنحخاف المعياري والندبة المئهية الستجابات أفخاد العينة على مقياس مفههم ( 2ججول )
 الحات االجتماعي

عاليا إلى حج  ما، ويسكؽ تفديخ ذلػ  يتبيؽ مؽ الججوؿ أف مفيـؾ الحات االجتساعي لجى أفخاد العيشة كاف
أف الظالب الجامعي خبلؿ ىحه الفتخة يدعى ألف يكؾف إيجابيا مع نفدو ومجتسعو الجامعي أو مجتسعو الخارجي،  
وبالتالي كمسا كاف ىشاؾ ارتياح مؽ السجتسع إليو انعكذ ذلػ عمى تقبل ذاتو ورضاه عؽ نفدو وفي ىحه السخحمة 

ف يزع لشفدو مكانة، سؾاء بيؽ زمبلئو أو أسخة الجامعة أو السجتسع الخارجي، فالفخد العسخية يدعى الفخد أل
بظبيعتو محكؾـ بآراء وتقجيخات اآلخخيؽ، فإذا كانت تمػ اآلراء تجؿ عمى قبؾليا لسا يقؾـ بو فإف مفيؾمو يكؾف 

عؾامل االجتساعية حيث إيجابيا، وىحا ما يؤكجه كارؿ روجخز الحي أوضح أف مفيـؾ الحات ىؾ محرمة تأثيخ ال
 يخى أف الحات تتكؾف نتيجة الغخوؼ االجتساعية التي يعيذيا الفخد في بيئتو.

 مناقذة النتائج5
استخجام مهقع فيدبهك يؤثخ ف أج االستبياف والسكياس، يتزح لشا استشادا عمى ما تؼ عخضو مؽ نتائ

، فيؾ يعدز شعؾرىؼ بالتقجيخ والتقبل االجتساعي، كسا إيجابا على مفههم الحات االجتماعي لجى الصالب الجامعي
الخؾؼ مؽ أي نقج أو إعتبارات اجتساعية، فزبل عؽ أنو أنو يفتح ليؼ مجاؿ التعبيخ عؽ ذواتيؼ وآراءىؼ دوف 

ذ أنو الشػ في أف التؾاصل عبخ فيدبؾؾ ميدات فخيجة تجعل إساىؼ في تؾطيج العبلقات وإقامة عبلقات ججيجة، 
كثخ قجرة عمى إنذاء العبلقات االجتساعية وتعديدىا وتظؾيخىا والحفاظ عمييا، فالتؾاصل عبخ فيدبؾؾ السدتخجـ أ

أسيل مؽ التؾاصل وجيا لؾجو ألنو غيخ مقيج بؾقت أو مكاف وقميل التكمفة، ىحا فزبل عؽ خجماتو العجيجة 
دعؾات االحتفاؿ واالجتساع، والستشؾعة التي تجعل مشو وسيمة اتراؿ وتؾاصل فعالة سخيعة ومسيدة كإرساؿ 

ومذاركة السؾاضيع مع األصجقاء، أو التعبئة مؽ أجل تغاىخات عمسية أو ثقافية أو رياضية وغيخىا، فسدتخجـ 
فيدبؾؾ يكتفي بشذخ ججيج حياتو عمى حائظو ليخبخ كل معارفو عؽ أحؾالو، ويكتفي في األعياد بكتابة "عيج 
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" لكل مؽ ىؼ في قائسة أصجقائو األمخ الحي أدى إلى الحفاظ عمى Tagسعيج لكل األصجقاء"، ويقؾـ بإشارة "
العبلقات االجتساعية وعجـ التفخيط فييا، لكؽ ىحا ال يشفي أف ىحه العبلقات عمى السجتسع االفتخاضي قج ال يكؾف 

ت ليا امتجاد عمى مدتؾى السجتسع الحكيقي الفعمي، فقج يكتفي العجيج مؽ مدتخجمي فيدبؾؾ بيحه التفاعبل
االجتساعية االفتخاضية، ويدتغشي عؽ زيارة أقاربو ومعارفو والسذاركة في الشذاطات االجتساعية والسشاسبات 

 العائمية مثل حفبلت الدواج أو العؾدة مؽ الحج أو حفبلت الشجاح أو العداء... وغيخىا 
بالؾحجة والعدلة عؽ كسا أنو ليذ بالزخورة أف يؤدي استخجاـ طمبة الجامعة مؾقع فيدبؾؾ إلى شعؾرىؼ 

محيظيؼ االجتساعي حيث أف أكثخ مؽ نرف العيشة أنكخوا ىحا، ولعل ىحا يعؾد إلى وعي الظالب الجامعي 
بثقافة االستخجاـ لمسؾقع وعجـ اإلفخاط في الجمؾس أماـ السؾقع والتفاعل معو لجرجة العدلة عؽ واقعو االجتساعي 

 عبلقاتو االفتخاضية خمف الذاشات.عمو االجتساعي واكتفاءه بالفعمي، واندحابو مؽ مجتسعو وتقميمو مؽ تفا
 خاتمة5 

كسا  طمبة الجامعة، وسط الفاعل وجؾدىا أثبتت قج االجتساعية الذبكات مؾاقع بأف القؾؿ ندتظيع ختاما،
تؾصمت الجراسة إلى أف الستخجاـ مؾقع فيدبؾؾ تأثيخ ايجابي عمى البعج االجتساعي لمظالب الجامعي حيث تبيؽ 
أف أفخاد العيشة تسكشؾا مؽ تعديد عبلقاتيؼ االجتساعية وتقؾيتيا والحفاظ عمييا مؽ خبلؿ استخجاـ السؾقع، وكحا 

محيظيؼ االجتساعي، مسا يكذف ىحا عؽ جانب ناضج فيؼ ال يخوف أف استخجاـ السؾقع يذعخىؼ بالعدلة عؽ 
وواعي لجى الظالب الجامعي مؽ حيث االستخجاـ االيجابي لمسؾقع، وقج تؼ إثبات ىحه الشتائج بتحميل نتائج 

 مكياس مفيـؾ الحات االجتساعي.
 تهصيات5 

 في ضؾء نتائج الجراسة الحالية نقتخح ما يمي : 
الحات لجى طالب الجامعة، وىحا مؽ خبلؿ عسل السختريؽ في الجامعة زيادة االىتساـ بسؾضؾع مفيـؾ  .1

نقاش ودورات تؾعية وإرشاد طمبة الجامعات، لبياف أىسية مفيؾـ الحات  عمى إقامة دورات إنعاش، وحمقات
وكيفية تذكمو والعؾامل السؤثخة فيو عبخ مخاحل العسخ السختمفة، وىحا لسداعجة الظالب عمى فيؼ ذاتو 

 جيجا وتظؾيخ ىحا الفيؼ بايجابية وقؾة . وتقجيخىا
نذخ الؾعي لجى فئة الذباب الجامعي حؾؿ دور وأثخ استخجاـ شبكات التؾاصل االجتساعي في تشسية  .2

 وتذكيل مفاليسيؼ لحواتيؼ عمى مختمف األبعاد، وإرشادىؼ لبلستخجاـ األمثل ليحه الذبكات.
عسميتي التعميؼ والتعمؼ، والتفاعل التعميسي والبحث العمسي،  فيمؾقع فيدبؾكالعسل عمى استغبلؿ استخجاـ  .3

 لسا في ذلػ مؽ أثار ايجابية عجيجة تديج مؽ فاعمية وكفاءة العسمية التعميسية عمى مدتؾى الجامعات.
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دعؾة أساتحة الجامعات إلنذاء صفحات عمسية في إطار التخرص والسقخرات الجراسية، واإلشخاؼ عمييا  .4
نزساـ إلييا، وىحا مؽ اجل تؾفيخ السرجاقية والجقة في السعمؾمات، ىحا مؽ جية ومؽ ودعؾة طبلبيؼ لبل

جية أخخى خمق فزاء نقاش وحؾار مع الظمبة والتعخؼ عمى تظمعاتيؼ واتجاىاتيؼ، وبالتالي تعديد قجراتيؼ 
 األكاديسية وتظؾيخىا .

بدبب فخاغ عاطفي  فيدبؾؾ خجاـ مؾقعبسا أف نتائج الجراسة أشارت إلى أف الذباب الجامعي يمجا إلى است .5
واجتساعي، فشقتخح التخكيد عمى طخح قزايا الذباب ضسؽ ىحا السؾقع والسذاركة فيو مؽ قبل طمبة 
 الجامعات والسخترؾف، وذلػ إليجاد حمؾؿ ليحا الفخاغ العاطفي واالجتساعي الحي يعيذو الظالب الجامعي .

معة تدمط الزؾء عمى مؾاقع شبكات التؾاصل االجتساعي وأخيخا نقتخح إجخاء دراسات عمى مدتؾى الجا .6
وأبعادىا الشفدية واالجتساعية والثقافية السختمفة التي تسذ شخرية وذات الظالب الجامعي، حتى نتسكؽ 
مؽ الكذف عؽ أبعاد ىحا التأثيخ مؽ جؾانب شتى، واستغبلؿ نتائج ىحه الجراسات لمعسل عمى تؾعيف ىحه 

ؽ مؽ ذاتو وشخريتو .الذبكات في فزاء الجام  عة بسا يمبي احتياجات الظالب ويشسي قجراتو ويحد 
 الههامر
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 اجلسائري. مواقع التواصن االجتماعي وبناء اهلوية االفرتاضية عند الشباب
 جامعة ادرار .عمي الطالب مباركأ. 

 جامعة ادرار .بوزيد عميأ. 
 :الملخص

 إلى الحجيثة التقشيات وامتجت وتقشياتو, االتراؿ مجاؿ في ا  تكشػلػجي ا  تقجموالعذخيغ  حاديعخؼ إنداف القخف ال
 بذكل عاـ. اإلندانية لمسجتسعات االجتساعي البشاء في ذلظ أّثخ حيث ,والسجاالت األنذصة كافة

 شخيحة متشاوؿ في أصبحت التيضيػر شبكات التػاصل االجتساعي   تالتقشيات ىحه أفخزتو ما أبخز مغ ولعل
 االجتساعي إعالما  بجيال   التػاصلعّج مػاقع تُ  كسا, السعاصخ اإلنداف عمى بقػة نفديا فخضت وليحا السجتسعات مغ كبيخة

لمتشطيع والتعاوف وربط عالقات بيغ  وأيزا  شخقا  ججيجة ,ُيػلِّج أفكارا  وأساليب ليا أىسّيتيا ,باعتبارىا مجاال  ُيسارس فيو الشقج
 فخاد السجتسع.أ

لمتأثيخ واالنتقاؿ عبخ الحجود  ة  خ يفخصا  كب إعصاء، و االفتخاضي ىػ نياية فػبيا السكافمغ بيغ مكاسب السكاف إف 
 إلى وضع ما، نػعا مدتقخة وضعية مغ بانتقالو السجتسع يعخفيا التي والتغيخات التحػالت كل ضل في ,بال قيػد وال رقابة

ض فيل, الدخيعة والتغيخات التحػؿ الحخكية، ميدتو  الػاقعية االجتساعية العالقات شبكة الججيجة االفتخاضية العالقات ُتعػِّ
 لجى الذباب؟

ما حجود التغييخ الحي تحجثو شبكات التػاصل االجتساعي باعتبارىا فزاءات تػاصمية ىي بسثابة أمكشة افتخاضية 
 ذات شحشة ثقافية يكػف الحػار والتػاصل أساسيا؟  متصمعة ُتدِيع في بشاء ىػيات شبابية

 .اليػية االفتخاضية, الذباب, التفاعل, مػاقع التػاصل االجتساعي, التغيخ االجتساعي لمفتاحية:الكلمات ا
Abstract: 

The people of the twenty-first century witnessed technological progress in the field of 

communication and its technologies, and modern technologies extended to all activities and fields, 

as this affected the social construction of human societies in general. 

Perhaps the most prominent result of these technologies is the emergence of social networks 

that have become accessible 

A large segment of societies. That is why it has imposed itself strongly on contemporary man, 

as social media is considered an alternative media as an area in which criticism is practiced, 

generating ideas and methods of importance, as well as new ways of organizing, cooperating and 

linking relations between members of society. 

Among the gains of the hypothetical place is the end of the place’s phobia, giving great 

opportunities to influence and move across borders without restrictions or oversight, in light of all 

the transformations and changes that society knows by moving from a somewhat stable situation, to 

setting its kinetic feature, transformation and rapid changes, so do relations compensate The new 

virtual reality social networking for young people?   

What are the limits of the change that social networks bring about as communication spaces 

that are virtual spaces that contribute to building aspiring youth identities with a cultural load that 

dialogue and communication are the basis of? 

Kay Words: Virtual Identity, Young,  Interaction, Social Media, Social change. 
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 مدخل تمهيدي:
حجث » ـ, الحظ ستيػارت ىػؿ:1996في تقجيع لسجمج يتزسغ مجسػعة مغ الجراسات نذخ في عاـ 

 Fredrik)بالشدبة إلى فخيجريظ بارث أما ,«1انفجار خصابي حقيقي في ىحه األعػاـ األخيخة حػؿ مفيػـ اليػية

Barth)  ف نبحث عغ فيع الطاىخة اليػياتية في مدتػى العالقات بيغ السجسػعات االجتساعية, عميشا أيقػؿ
فاليػية بحدب ما يخاه نسط ترشيف تدتعسمو السجسػعات لتشطيع مبادالتيا. إف أفخاد السجسػعة لجى بارث ىع 

ىحا ما يؤدي  ,ييا يػججوف أنفديع الفاعمػف الحيغ يزفػف الجاللة عمى ىحا االنتساء تبعا  لمػضعية العالئقية التي ف
أميغ  أما ترػر أو مشطػر, 2إلى اعتبار أف اليػية تبشى ويعاد بشاؤىا باستسخار داخل التبادالت االجتساعية

كسا أنيا  ,Interaction sociale)) «اليػية تبشى عغ شخيق التفاعل االجتساعي » اليػية: معمػؼ لسفيـػ
(Identité comme étant la somme de plusieurs appartenances)مجسػعة مغ النتساءات الستعجدة.

3. 

وىكحا جخت االستعاضة عغ السريخ السكتػب مشح األزؿ بػ مذخوع الحياة, وعغ القجر بػ االستعجادات 
والسيػؿ والشدعات, وعغ الصبيعة البذخية بػ ىػية يتعيغ عمى السخء بشاؤىا ومحػىا وإدخاؿ السػاءمات عمييا 

 .4باستسخار

 ههية االفتراضية:. ال1
مشح أف ُأِخَح مفيـػ االفتخاضي ليعشي شيئا  ما يػجج مغ حيث التأثيخ وليذ في الػاقع,  :(Virtual)االفتراضي

شيئا  ُيفَيع عمى أنو واقعي, صار مشح أواخخ الثسانيشيات بجؿ عمى التخيل الحي تحجثو الػسائل التكشػلػجية. 
 استعساؿ لو في مرصمح الػاقع االفتخاضي.  ويتسثل أشيخ
 .5يجؿ عمى إدراؾ الػاقع بػصفو تخمقو الػسائل الخقسية السدتػحاة مغ الحاسػب« االفتخاضي» صار

تالحظ التعخيفات السعجسية لالفتخاضي أنو كثيخا  ما ُيدتعسل لإلشارة إلى شيء ما يػجج في الحىغ, أو 
 الحاسػب.متخيل, أو يخمقو أو ُيخّيمو 

ال يػجج ماديا  في ذاتو ولكغ يجعمو » يقّجـ معجع أكدفػرد االنجميدي تعخيفا  لالفتخاضي مغ نطاـ الحاسػب:
 .1«البخنامج السخف يبجو أنو يػجج مغ وجية نطخ البخنامج أو السدتخجـ

                                                           
1
 Hall,(S). « who needs identity» in Hall(S). et du Gay(P). éd, questions of cultural identity, London, sage, 1996, p1.  

2
 Fredrik, Barth. « Les groupes ethinique et leurs frontières» dans: Philiple Poutignat et Jocelyne streiff - fenart, théories 

de léthnicité, le sociologue suivi de les groupes ethniques et leurs Frontières par Frédrik Barth, Trad par Jacqueline 

Bardolph, Philippe Poutignat et Jocelyne streiff - Fenart, Paris, Presses universitaires de France, 1995, p203.   
3
 Maalouf, Amin. Les Identités meurtrières, Grasset, Paris1998, P29. 

 ,01ط ,2005(, السجمذ األعمى لمثقافة, القاىخة03ما السجتسع, جامعة كل السعارؼ)ج (d'yves Michaud )إيف ميذػ 4
 .656ص

( سعيج الغانسي, السشطسة العخبية ع)ت, والسجتسع معجع مرصمحات الثقافةميغاف مػريذ,  -لػرانذ غخوسبيخغ - شػني بيشيت 5
 .104ص, 01ط, 2010لبشاف  -تػزيع مخكد دراسات الػحجة العخبية, بيخوت  -لمتخجسة
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قة. وفي أما في االستعساؿ السعاصخ غالبا  ما يدتعسل االفتخاضي كشعت يجؿ عمى شيء يقتخب مغ الحقي
عالع السسارسة التكشػلػجية ىشاؾ إحالة إلى االفتخاضي بػصفو بشاء  تكشػلػجيا  يخاد مشو أف يشقل عغ شخيق 

 الحػاس أو الخياؿ إحداسا  بالػاقع.
( Baudrillard), يرّشف جاف بػدريار(Simulacra and Simulation) في كتاب السرصشع واالصصشاع

االفتخاضي عمى أنو يشتسي إلى صشف التخييل, ألشياء ليدت واقعية لكشيا واقع, أو تسثيالت تحل في الشياية 
محل الػاقع. ارتبط االفتخاضي بسفيػـ الحجاثة والتغيخات في التفكيخ األصمي والػاقعي الحي أحجثو مجيء تقشيات 

خاع السصبعة. ويسكغ لمسخء أف يجج التعبيخ عشو في التدجيل في أواخخ القخف التاسع عذخ, وربسا قبل ذلظ مع اخت
الحي « العسل الفشي في عرخ إعادة اإلنتاج اآللي,» (Walter Benjamin)نرػص مثل مقاؿ فالتخ بشياميغ

تكسغ دعػاه في أف الصبيعة اإلييامية لمترػيخ واألفالـ ىي ذروة الخجاع, حيث أصبحت رؤية الػاقع السباشخ 
يتخدد صجاىا مع التجارب السعاصخة لمتقشيات الخقسية. وما بخح السخء يجج « 2التكشػلػجيازنبقة تتفتح في أرض 

االفتخاضي خالؿ الثسانيشيات يدتعسل ككمسة تعّجؿ مغ السفاهيع الثقافية واالجتساعية والشطخية. عمى سبيل السثاؿ 
خاضية, واألجداـ االفتخاضية, مقاالت عغ اليػية االفت (Hollmes, 1997)تتزسغ مختارات حخرىا دايفج ىػلسد

 .3والعػالع االفتخاضية...
في أواخخ « الػاقع االفتخاضي»ىػ الحي صاغ تعبيخ ( Jaron Lanier)إف التكشػلػجي جاروف النيخ

الثسانيشيات. وغالبا  ما ُيعجُّ الػاقع االفتخاضي بيحا السعشى بشاء  برخيا  يتع إدراكو استشادا  إلى األبعاد السكانية في 
الصػؿ العخض والعسق, والتخيالت التي تربح إدمانا  قػيا  بحيث تحل محل الػاقع فيربح االفتخاضي مختبخا  

ولقج أضيخ تحميل تأثيخ تكشػلػجيات االتراؿ عمى الحياة اليػمية أف السجتسعات السحمية ال تتذكل فقط ججيجا . 
 خوني وتدسى السجتسعات االفتخاضية.في السداحات الجغخافية السحجدة بل ايزا  في الفزاء االليكت

 االجتماعي: التفاعل . تعريف2
 مػاقف ونّ بأ بجوي  زكي أحسج يعخفو: « في األفخاد مغ مجسػعة وبيغ وآخخ فخد بيغ يقـػ الحي الدمػؾ ذلظ
 فييع وتأثيخه غيخه وآراء بأفعاؿ شخز تأثيخ ىػ معانيو أوسع في االجتساعي التفاعل أف أي مختمفة اجتساعية

 ىاتو الجراسة  في بالتفاعل ويقرج «.4إنداني مػقف يأ في ، وانفعاال فعال ، وتأثخا   ا  تأثيخ  ىشاؾ أف بسعشى

                                                                                                                                                                                                 
, 2003الجساىيخية العخبية الميبية, السكتب الػششي لمبحث والتصػيخ, 01( نجيب الحرادي,جع,)تمعجع أكدفػردتج ىػنجرتر,  1

 .98ص
2
 Benjamin, « The Work of Art in the Ago of Mechanical Reproduction» in: W. Benjamin. New York: Harcourt, Brace 

and World,1968, P235. 
 .105, صمخجع سابق, والسجتسع لثقافةمرصمحات امعجع  3

4
 .400ص, 1986مكتبة لبشاف ية,اإلجتساع العمـػ مرصمحات معجع ,زكي أحسج بجوى  
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 ومجى االجتساعي الّشديج ضسغ لاّلتراؿ الحجيثة التكشػلػجيا وسائل إدراج عغ الشاجسة االنعكاسات مختمف
 تمظ خاصة الستاحة التكشػلػجية الػسائل ىحه لخجمات االجتساعية والسجاالت السػاقع مختمف في األفخاد استجابة
 اإلترالية، والػسائل السجتسع بيغ ججلي وارتباط عالقة لػجػد اعتقادا   ذلظ . االنتخنت شبكة بخجمات الستّعمقة

 السجتسع عمى بالتأثيخ بجورىا ااّلصاؿ وسائل وتقـػ ويبتكخىا، ّاترالو يصػرىا وسائل عمى يّؤثخ فالسجتسع
 ما عمى االجتساعي التفاعل يقترخ وال. استخجاميا عغ الّشاجسة والتحػالت التغيخات مغ جسمة إحجاث وبالتالي

 . 1وأخخى  جساعة بيغ يكػف  قج بل وآخخ، شخز بيغ يجور
لتجاخل اآلراء واالتجاىات في دراستو. عَكذ ىحا  مثيخ لمججؿ، نطخا. مفههم مهاقع التهاصل االجتماعي 3

السفيػـ، التصػر التقشي الحي شخأ عمى استخجاـ التكشػلػجيا، وُأشمق عمى كل ما يسكغ استخجامو مغ قبل األفخاد 
 والجساعات عمى الذبكة العشكبػتية العسالقة.

، والستشاَقل بيغ شخفيغ أحجىسا مخِسل وىػ السحتػى اإلعالمي الحي يتسيد بالصابع الذخري اإلعالم االجتماعي:
 .واآلخخ مدتقِبل، عبخ وسيمة/ شبكة اجتساعية، مع حخية الخسالة لمسخِسل، وحخية التجاوب معيا لمسدتقِبل

وتذيخ ايزا  إلى: الصخؽ الججيجة في االتراؿ في البيئة الخقسية بسا يدسح لمسجسػعات األصغخ مغ الشاس 
ى اإلنتخنت وتبادؿ السشافع والسعمػمات، وىي بيئة تدسح لإلفخاد والسجسػعات بإسساع بإمكانية االلتقاء والتجسع عم

 .2صػتيع وصػت مجتسعاتيع إلى العالع اجسع
مشطػمة مغ الذبكات اإللكتخونّية التي تدسح لمسذتخؾ » ويعخؼ زاىخ راضي مػاقع التػاصل االجتساعي:

 نطاـ اجتساعي إلكتخوني مع أعزاء آخخيغ لجييعمػقع خاص بو، و مغ ثع ربصو عغ شخيق  فييا بإنذاء
 .3«اإلىتسامات واليػايات نفديا

تعخيفا  اجخائيا  لإلعالـ الججيج بأنو: "انػاع االعالـ الخقسي  (Sheridan)وتزع كمية شخيجياف التكشػلػجية 
فزال عغ استخجاـ يعتسج عمى انجماج الشز والرػرة والفيجيػ والرػت, الحي يقجـ في شكل رقسي وتفاعمي، و 

الكػمبيػتخ كآلية رئيدة لو في عسمية االنتاج والعخض, اما التفاعمية فيي تسثل الفارؽ الخئيذ الحي يسيده وىي 
 اىع سساتو. ويسكغ تقديع مػاقع التػاصل االجتساعي باالعتساد عمى التعخيفات الدابقة الى االقداـ اآلتية:
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مثل الفيذ بػؾ، وتػيتخ، اليػتيػب، والسجونات، ومػاقع الجردشة، وتصبيقاتيا،  (Online) شبكة االنتخنت. 1
 والبخيج االلكتخوني... فيي بالشدبة لالعالـ، تسثل السشطػمة الخابعة تزاؼ لمسشطػمات الكالسيكية الثالث.

ية . تصبيقات قائسة عمى االدوات السحسػلة السختمفة ومشيا اجيدة الياتف الحكية والسداعجات الخقسية الذخر2
 وغيخىا. وُتعّج االجيدة السحسػلة مشطػمة خامدة في شػر التذكل.

نػاع قائسة عمى مشرة الػسائل التقميجية مثل الخاديػ والتمفديػف "مػاقع التػاصل االجتساعي لمقشػات . ا3
 واالذاعات والبخامج" التي اضيفت الييا ميدات مثل التفاعمية والخقسية واالستجابة لمصمب.

ويسكغ اف نخمز إلى شبو اتفاؽ، أف مػاقع التػاصل االجتساعي تذيخ إلى حالة مغ التشػع في االشكاؿ 
والتكشػلػجيا والخرائز التي حسمتيا الػسائل السدتحجثة عغ التقميجية، السيسا فيسا يتعمق باعالء حاالت الفخدية 

Individuality))  والتخريز(Customization)  ،فإذا ما كاف دة رئيدة ىي التفاعميةوتأتياف نتيجة لسي .
االعالـ الجساىيخي واالعالـ واسع الشصاؽ وىػ بيحه الرفة وسع اعالـ القخف العذخيغ, فإف االعالـ الذخري 
والفخدي ىػ اعالـ القخف الججيج. وما يشتج عغ ذلظ مغ تغييخ انقالبي لمشسػذج االترالي السػروث بسا يدسح 

إلى مغ يخيج في الػقت الحي يخيج، وبصخيقة واسعة االتجاىات وليذ مغ أعمى الى  لمفخد العادي ايراؿ رسالتو
اسفل وفق الشسػذج االترالي التقميجي. فزال عغ تبشي ىحه السػاقع تصبيقات الػاقع االفتخاضي وتحقيقو لسيدات 

 . 1الفخدية والتخريز وتجاوزه لسفيـػ الجولة الػششية والحجود الجولية
 ع التهاصل االجتماعي:خصائص مهاق 1 .3

ال يعسل اإلعالـ في فخاغ بل يدتسج مغ الدياقات االقترادية والدياسية والثقافية، سػاء كانت محمية أو 
قػمية أو إقميسية أو دولية. ولكي نفيع أىسية مػاقع التػاصل االجتساعي "اإلعالـ البجيل" يجب أف نزعيا في 

بعس  يتصمب مخاجعةت سشجا  نطخيا  وفكخيا  ليػيتيا ومسارستيا، و الشطخيات الدياسية والجيسقخاشية التي وفخ 
السقاربات عمى مدتػيات عجة، يمتـد بعزيا الجػانب الستعمقة بالتصػرات في تكشػلػجيا االتراؿ, وبعزيا يعمق 
عمى السػضػع مغ جانب الجراسات االجتساعية والدياسية وغيخىا, بسا يسثل مجخال لفيع خرائز االعالـ 

 الججيج: 
سية "مذاركة السػاششيغ الحقيقييغ وانخخاشيع فتذجد نساذج الجيسقخاشية القائسة عمى السذاركة عمى أى

األكثخ فاعمية ونذاط في الجيسقخاشية، ولحلظ فيي تشتقج الفرل الخاديكالي لمسػاششيغ عغ الدمصة والشخب 
والسؤسدات الجيسقخاشية عغ شخيق التسثيل". "وإف وجػد السؤسدات الشيابية عمى السدتػى القػمي ليذ كافيا  

حقق السذاركة القرػى مغ جانب الذعب جسيعو عمى ذلظ السدتػى، يجب أف تحجث تشذئة لمجيسقخاشية، فمكي تت
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اجتساعية أو "تجريب اجتساعي" عمى الجيسقخاشية في مجاالت أخخى لكي يتدشى تصػيخ االتجاىات والرفات 
 الديكػلػجية الزخورية. وىحا التصػيخ يحجث عغ شخيق عسمية السذاركة ذاتيا.

ومسارساتو فيل تعبخ مخحمتو ىحه  ((New Mediaلإلعالـ تداؤالت حػؿ مفيـػ  تصخح أوجو التشطيخو 
عغ انتقاؿ أدوات االتراؿ وتصبيقاتو مغ السؤسدات إلى الجسيػر؟ أو كسا يخى البعس بطيػر أنساط ججيجة مغ 

خؾ فييا ىحا إف الشقج السػجو لإلعالـ الججيج يتسحػر حػؿ ضخورة تحجيج السجاالت التي يتح األشكاؿ اإلعالمية،
الرشف مغ االعالـ، فإمكانية الػصػؿ إلى نسػذج نطخي لإلعالـ الججيج والخاديكالي ال يتع عغ شخيق ما ىػ 
مػجو مغ نقج لإلعالـ الدائج بل انصالق ا مغ مخخجات وتجارب وسائل اإلعالـ التي تصخح نفديا كبجيل عغ 

لجراسة اإلعالـ الججيج ليذ انصالقا  مسا يجب أف  اإلعالـ الخسسي التقميجي. ويحىب بعس الشقاد إلى الجعػة
يكػف عميو بل عغ شخيق ما ىػ عميو، وىػ ما سيسكششا مغ الحكع عميو انصالقا  مغ مقجرتو عمى عخض بجائل 

 .1في مػاجية االمبخاشػرية اإلعالمية الدائجة
ثقافة الجساىيخية الدائجة كسا أف حرخ اإلعالـ البجيل في الخؤية القائمة بأنو عبارة عغ حخكة مزادة لم

إجخاء نطخي قاصخ، فاإلعالـ الججيج مشتج أيزا لثقافة اترالية بجيمة، وعادة ما يكػف في تعارض مع ما ىػ 
سائج. ويقع بيغ مفتخؽ مشاىج نطخية متجاخمة فيػ يعاني مغ شابعو السيسر خارج الدياؽ االجتساعي 

وليحا ركدت بعس السجاخل عمى خجمة السجتسع وتعّج ئع. وخرػصيتو في كػنو بجيل عغ الشطاـ اإلعالمي القا
مػاقع التػاصل االجتساعي، او إعالـ السػاشغ وغيخىا مغ التدسيات، بأنيا جدء مغ السجتسع السجني. "وشخح فكخة 
مجتسعات السسارسة ذات الرمة، بػجػد مسارسة مذتخكة ومجتسع السسارسة ىػ مذخوع مذتخؾ يػجج تفاعل 

 فخاد العامميغ فيو ولو مجسػعة مغ السػارد السذتخكة.متبادؿ بيغ األ
ويشجخ وزمالؤه عغ ىحه الفكخة كالتالي: "مجتسعات السسارسة عبارة عغ جساعات مغ البذخ  ويعبخ

يذتخكػف في غاية واحجة ومجسػعة مغ السذكالت، ويقػمػف بتعسيق معخفتيع وخبخاتيع في ىحه الشاحية عغ 
ػمية أف السجتسعات شخيق التفاعل برػرة مدتسخة. ولقج أضيخ تحميل تأثيخ تكشػلػجيات االتراؿ عمى الحياة الي

السحمية ال تتذكل فقط في السداحات الجغخافية السحجدة بل ايزا  في الفزاء االليكتخوني وتدسى السجتسعات 
 االفتخاضية.

ويسكغ أف تعسل مػاقع التػاصل االجتساعي عمى تفعيل الصاقات الستػافخة لجى اإلنداف ويػجييا لمبشاء 
ؿ الججيج مغ ييع وسمػؾ، وزيادة مجاالت السعخفة لمجسيػر، وازدياد قجرتيع واإلبجاع في إشار "تصػيخ القجيع وإحال
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عمى التقسز الػججاني وتقبميع لمتغييخ، وبيحا فإف االتراؿ لو دور ميع، ليذ في بَث معمػمات، بل تقجيع شكل 
 .1الػاقع، واستيعاب الدياؽ االجتساعي والدياسي الحي تػضع فيو األحجاث

لعمسية حػؿ وسائل االتراؿ الحجيثة عمى نسػذجيغ تفديخييغ، األوؿ، ويتسثل في وقج ارتكدت البحػث ا
الحتسية التكشػلػجية، ويشصمق مغ قشاعة بأف قػة التكشػلػجيا ىي وحجىا السالكة لقػة التغييخ في الػاقع 

 وعامال  لتجاوز إخفاقيا فيتيمل ليحا التغييخ، وتخاه رمدا  لتقجـ البذخية،  االجتساعي، والشطخة التفاؤلية لمتكشػلػجيا
التكشػلػجيا وسيمة لمييسشة  مجاؿ االتراؿ الجيسقخاشي والذامل الحي تتقاسسو البذخية. والشطخة التذاؤمية التي تخى 

 .2عمى الذعػب السدتزعفة، والديصخة عمى الفخد، فتقتحع حياتو الذخرية وتفكظ عالقاتو االجتساعية
تتحكع في  تسية االجتساعية التي تخى أف الُبشى االجتساعية ىي التيأما الشسػذج الثاني، ويتسثل في الح

التي تحجد محتػاىا. وإف  محتػيات التكشػلػجيا وأشكاليا، أي أف القػى االجتساعية السالكة لػسائل االعالـ ىي
الشسػذجيغ، البحػث الشػعية التي تتعسق في دراسة االستخجاـ االجتساعي لتكشػلػجية االتراؿ ال تشصمق مغ 

الشيائية، كسا أف الُبشى االجتساعية ليدت  ألنيا ال تؤمغ بأف ما ىػ تقشي ويتستع بجيشاميكية قػية، يػجج في حالتو
أكثخ عمى السجتسعات العخبية التي تعخؼ حخكية اجتساعية متػاصمة لع  مشتيية البشاء. ولعل ىحه الحقيقة تشصبق

الستجافعة، في السشصقة  االجتساعية والدياسية، فالقػى االجتساعيةإلى صقل اجتساعي تتسايد فيو البشى  تفس
كل. كسا أف السشصمقات الفمدفية لمبحػث الكسية ال تدسح باالعتقاد بػجػد خط  العخبية، مازالت قيج الرياغة والتذُّ

أف البعج تقشي وما ىػ اجتساعي، ألنيسا يتفاعالف، باستسخار، في الحياة اليػمية. بسعشى  فاصل بيغ ما ىػ
يعصي  لمسشيج الشػعي يدسح بالسالحطة الجييقة لكيفية ولػج ما ىػ تقشي في الحياة االجتساعية، وال الفكخي 

أو اجتساعي فقط، بل  الفخصة لألشخاص الحيغ يتعاممػف مع وسائل االتراؿ الحجيثة بتذخيز ما ىػ تقشي
 .3جاميع لويدسح بإبخاز تسثميع لسا ىػ تقشي، والحي عمى أساسو يتزح استخ

 . مهاقع التهاصل االجتماعي المكان االفتراضي والزمن الميدياتيكي4
أصبحت تتذكل بفزل شبكة اإلنتخنت فزاءات تػاصمية عجة ىي بسثابة أمكشة افتخاضية، نتحجث عبخ 
ىا أمكشة، ذات شحشة ثقافية  غخؼ الحػار والجردشة، بجوف حجود وبجوف تاريخ، ونتعامل مع ىحه الفزاءات ِبعجِّ

وؿ الفكخي، ويقرج بو كل ما لو يكػف الحػار والتػاصل اساسيا. ويعّج السكاف اإلفتخاضي مرصمحا  حجيث التجا
صمة بالفزاء التخيمي، بذقو السادي والستسثل في إبجاع سبل ججيجة في ىشجسة تكشػلػجيات االفتخاضي وبذقو 

 ، يزع أنذصة العالع الػاقعي السعتاد، أو في إمكانو أف يزسيا جسيعيا ويزع أشياء ججيجة أخخى. االعتباري 
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نياية فػبيا السكاف، إف الخػؼ مغ السكاف دليل عمى تسمكشا لسكاف  مغ بيغ مدايا السكاف االفتخاضي ىػ
آخخ، وعشجما نجخل في مشطػمة السكاف االفتخاضي نربح ال نخذي شيئا بحكع عجـ مقجرتشا عمى تسمظ 
االفتخاضي باعتباره فزاء، لحلظ وصفت شبكة اإلنتخنت كفزاء افتخاضي بأكثخ األمكشة تحخرية، وعجـ مقجرة أي 

 .1الكياشخؼ امت
 الػقت في تجسع زمشّية معادلة عمى اإلنتخنت، نطاـ يياـ في تتجّمى لإلنتخنت، البارزة الخرائز ومغ

 العابخ الّدمغ بسثابة ىػّ  الحي العالسي بالّدمغ البعس عشو ما وىحا الّصػاؼ، وسخعة الّمحطّية، الّدخعة ذاتو،
 بالّدخعة والّخسائل الّرػر تشقل التي ،الستعّجد اإلعالـ شخقات عبخ والّمغات والسجتسعات القاّرات بيغ "لمحجود

بػ  أسساه الجكتػر عبج هللا الحيجري  ما الدمغ، ىحا ويقابل أخخى"، نقصة أيّ  إلى األرض في نقصة أيّ  مغ القرػى 
 اإلعالـ بػسائل مشو فكاؾ ال اتراال   مترمة ضّمت اليـػ الفخد حياة أفّ  ىػّ  ذلظ وصػرة ،«السيجياتيكي الّدمغ»

 .األخخى  واالجتساعّية األسخّية الحسيسّية الّخوابط تفّكظ حجّ  إلى اإللكتخونّية واالتراؿ
 أفخادا   بػصفشا االتراؿ وسائل مع السدتسّخة صالتشا في نحّققو الحي الدمغ ىػّ  السيجياتيكي فالدمغ

 تقشيات عمى والتفاعل، والتػاصل والتفكيخ اإلنتاج في العتسادنا، وسائصّيا زمشا يكػف  أف يعجو وال اجتساعييغ
 لمّرشاعات ومشتجيغ مدتيمكيغ متابعيغ، بػصفيع واتجاىاتيع األفخاد ميػؿ يحتزغ، و واالتراؿ اإلعالـ

 األنذصة شخيق لمدمغ عغ تسّثمو يشتج مجتسع السزاميغ، كلّ  صشاعة تاريخ يذيجىا لع بأقجار الستجّفقة اإلعالمّية
 .2لمّدمغ تسّثمو بشاء إلى السيجياتيكّية القيع مشطػمة تقػده مجتسع كل السقابل في بيا، يقـػ التي

 :ويتسم المجتمع االفتراضي بمجمهعة من السمات اآلتية 1. 4
. السخونة وانييار فكخة الجساعة السخجعّية بسعشاىا التقميجي، فالسجتسع االفتخاضي ال يتحّجد بالجغخافيا بل 1

 كتخونيا . اآلخخ بالزخورة قبل االلتقاء إل التي تجسع معا  اشخاصا  لع يعخؼ كٌل مشيعاالىتسامات السذتخكة 
. لع تعج تمعب حجود الجغخافيا دورا  في تذكيل السجتسعات االفتخاضّية، فيي مجتسعات ال تشاـ، يدتصيع السخء 2

 أف يجج مغ يتػاصل معو في السجتسعات االفتخاضّية عمى مجار الداعة.
تيا وتػابعيا أّنيا تشتيي إلى عدلة، عمى ما تعج بو مغ انفتاح عمى العالع وتػاصل مع اآلخخيغ. ىحه . ومغ سسا3

وحيجوف: لساذا أصبحشا نشتطخ مغ « نحغ معا، لكّششا وحيجاف  »السفارقة يمّخريا عشػاف كتاب لذيخي تيخكل 
ّية القريخة، وما يكتبػف ويتبادلػف . فقج أغشت الخسائل الشر(3)التكشػلػجيا أكثخ مسا يشتطخ بعزشا مغ بعس؟"

                                                           
1

                                                                     ، ىشجسة السكاف اإلفتخاضي مشتجة لخصاب ثقافي، مجونة مقعج وراء التمفديػف: اإلعالـ واالتراؿ والسجتسع.  جساؿ الدرف  

2
الديسياء والشز األدبي, كمية اآلداب السمتقى الثالث حػؿ  "سيسيائية وسائل اإلعالـ مارشاؿ ماؾ لػىاف نسػذجا  "بػدربالة الصيب,  

 .25, ص2013والعمـػ اإلندانية, قدع اآلداب العخبي, جامعة باتشة
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عمى الفيدبػؾ والبالؾ بيخي عغ الديارات. مغ ىشا لع تعج صػرة األسخة التي تعير في بيت واحج بيشسا يشيسظ 
 كّل فخد مغ أفخادىا في عالسو االفتخاضي الخاص، لع تعج مجّخد رسع كاريكاتيخي، بل حقيقة مقمقة تحتاج مديجا  

 .مغ االنتباه واالىتساـ
 . ال تقػـ السجتسعات االفتخاضّية عمى الجبخ أو اإللداـ بل تقػـ في مجسميا عمى االختيار. 4
. في السجتسعات االفتخاضّية وسائل تشطيع وتحّكع وقػاعج لزساف الخرػصّية والدخّية، قج يكػف مفخوضا مغ 5

ميغ عغ السجاخالت والسػاد غيخ قبل القائسيغ، وقج يسارس األفخاد أنفديع في تمظ السجتسعات الحجب أو التب
 الالئقة أو غيخ السقبػلة.

بجاية مغ التسّخد عمى الخجل واالنصػاء وانتياء بالثػرة عمى  –. أّنيا فزاءات رحبة مفتػحة لمتسّخد والثػرة 6
 األنطسة الدياسّية. 

ظ مفيػـ اليػّية التقميجي. . تتدع السجتسعات االفتخاضية بجرجة عالية مغ الالمخكدية وتشتيي بالتجريج إلى تفكي7
وال يقترخ تفكيظ اليػّية عمى اليػّية الػششّية أو القػمية بل يتجاوزىا إلى اليػّية الذخرية، ألفَّ مغ يختادونيا 

 .1في أحياف كثيخة بأسساء مدتعارة ووجػه ليدت وجػىيع، وبعزيع لو أكثخ مغ حداب
 البديل:. مقاربة مهاقع التهاصل االجتماعي باإلعالم 5

ججيجا  يربح قجيسا  بطيػر تقشية  اإلعالـ، وما يبجو اليـػ جػىخ ىػّ  التكشػلػجي التصّػر عبخ التحّػؿ ُيعجّ 
 التحّػؿ شبيعة ألف ذلظ كلّ  والتمفديػف  واإلذاعة، والرحافة، الصباعة، ضيػر مع ججيجا اإلعالـ يكغ ألع، ججيجة

 بالحتسّية ماكمػىاف يدّسيو ما أمخ الّشطخ في تقتزي واإليجيػلػجي، العمسي بعجىا في التقشية، إلييا تقػد التي
 .2اذف مفيـػ االعالـ الججيج ىػ في واقع االمخ يسثل مخحمة انتقالية مغ ناحية الػسائل .التكشػلػجّية

اذ يدتقي داللتو مغ  (Alternative Media)ويبجو لمباحثة مفيػـ االعالـ البجيل, مغ االفزل اعتساده 
جسيػريتو، فالجسيػر اتخحوا مػاقع التػاصل االجتساعي بجيال  عغ الػسائل اإلعالمية التقميجية: ويقرج بيا 
"السػقع الحي يسارس فيو الشقج. وتػلج أفكارا  وشخقا  ججيجة لمتشطيع والتعاوف والتجريب بيغ إفخاد السجتسع. وربسا 

جيل يتشاوؿ السػضػعات الحداسة في اآلليات االجتساعية والدياسية واالقترادية األكثخ أىسية، يذيخ الى أف الب
ومغ ثع يتزاءؿ البجيل إلى ، "والتػتخات بيغ الديصخة والحخية، وبيغ العسل والبصالة، وبيغ السعارضة والحكػمة"

طسة تأخح مغ مبجأ اإلعالـ البجيل مغ مخجعية عفػية وغيخ مشويشحجر  إف يربح نسصا ، لالتراؿ الجساىيخي".

                                                           
ياء الجيغ دمحم مديج، "السجتسعات االفتخاضية بجيال  لمسجتسعات الػاقعية/ كتاب الػجػه نسػذجا "، جامعة االمارات العخبية الستحجة، ب 1

 .225, ص2012

, 01, ط2015قصخ -الذبكي,)تخ( أنػر الجسعاوي, السخكد العخبي لألبحاث ودراسة الدياسات, الجوحة دارف بارني, السجتسع 2
 .78ص
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حخية التعبيخ واالستقالؿ عغ كل االلتدامات األيجيػلػجية أو االقترادية القائسة دوف أية قيػد وىػ ما يذيخ إلى 
أف اإلعالـ البجيل ىػ حريمة مػاقف فكخية، تعسل باالعتساد عمى قاعجة التذكل الحاتي. وبعيجا عغ الشطخة 

االترالية واالعتخاؼ بيا بحثيا  وتأشيخىا ضسغ تحػالت السثل  القيسية، يجب أف نتعامل مع ىحه الطاىخة
 .1الجساعية التى تذقيا العجيج مغ االفخازات ومشتجة لدمصات رمدية خرػصية

أما عشج "جسعية الشذخ البجيل" األمخيكية، فإنيا تذيخ إلى معاييخ ثالثة يسكغ عغ شخيقيا تسييد ما ىػ 
 :2اإلعالـبجيل عغ ما ىػ سائج ومييسغ مغ 

 يجب أف ال يكػف السشذػر ذو صبغة تجارية. . 1
 . يجب أف يتجو إلى تقجيع عشرخ السدؤولية اإلجتساعية أي خجمة الرالح العاـ.2
 . عمى الشاشخ أف يقجـ نفدو باعتباره ناشخا  يعبخ عغ تيار اإلعالـ البجيل. 3

شخيق ىحه السعاييخ في تػصيف ما ىػ إعالـ بجيل ندتذعخ أف دعاة ىحا التػجو يدعػف أكثخ لكدب  عغ
رأسساؿ رمدي أكثخ مغ انخخاشيع في تحقيق رأسساؿ مادي. يسكغ عغ شخيق ما تبيغ استجراؾ أف اإلعالـ البجيل 

اعتبار أف اإلعالـ البجيل كاف وراءه  يقجـ نفدو بذكل مثالي ويتدع بالشقاوة الفكخية واأليجيػلػجية. وىكحا يسكششا
السػاشغ العادي أو السػاشغ الحي يحسل بجيال  راديكاليا  وثػريا  كسا ىػ الحاؿ مع السجونات عبارة عغ إعالـ 

 مزاد لمسذيج اإلعالمي الدائج.
 يدعى اإلعالـ البجيل لمتػصل الى حمػؿ سياسية تدسح لمذعػب بالتأكيج عمى تفخدىا الثقافي. و 

مصمػب، « التفاؤؿ السقاتل»وعمى الخغع مغ تشػع اآلراء في استكذاؼ قجرتو، فاف ما يصمق عميو ليجبيتخ 
الف االبجاع يذيع األمل، ويقػـ عمى التشػع واالنفتاح، واالستقالؿ، والتقجـ التخاكسي ال الثػري، وليذ أمامشا إال 

ف مزسػف اإلعالـ البجيل إ. ومغ ىشا فلألفزلغيخ األمل في أف السجتسع لع يكتسل بعج، وأنو مازاؿ يتصػر ويت
 .3ىػ تجخيب سياسات األمل

ويسكغ أف تددىخ فيو مبادرات السجتسع السجني، فتعجدية الفاعميغ وحجىا ىي التي يسكغ أف تختار تشسية 
يػما  معيا، ثقافية ديسػقخاشية وتقجيع ىػيات عجة، وافكار ججيجة عغ التقجـ والتشسية، في فزاءات لع تكغ تتالءـ 

 ويسكغ اف يكػف نتاجا  لمسقاومة والثقافة السحمية.

                                                           
1

 .08, ص01, ط2017االفتخاضية في السجتسعات العخبية, دار األماف, الخباط, السغخب ,اليػياتأحسيغ عبج الحكيع 
2

حياتشا, )تخ( بياء شاىيغ, مخكد الحزارة العخبية,  مايكل ديختػزوس, ماذا سيحجث كيف سيغيخ عالع السعمػمات الججيج 
 .47, ص02, ط2000مرخ

3
Lead beater, C. Up the Down Escalator: why the Global Pessimists Are Wrong Viking,  London, 2002,  PP53-54. 
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وتقػؿ ماكخوبي أف اإلعالـ البجيل سياسة تخغب في تحػيل نقاد اجتساعييغ وسياسييغ غاضبيغ الى 
 .1ناجحيغ

ويسكغ تحجيج االعالـ البجيل االجتساعي "كشدق فكخي وعسمي يبحث عغ الخقي بالسجتسع كفاعل أو 
ؿ". ويبجو أّف االعالـ البجيل وبذكل ممسػس ىػ الفخصة لمسجتسع السجني ليقّجـ مكػناتو كسػضػع لالّترا

السختمفة، ليتعخفػا بعزيع عمى بعس وليتحاوروا في ما بيشيع، وىػ االمكانية السفتػحة لكّل مػاشغ لمجخػؿ 
 .2اـ الستبادؿبحخية وبفعالية لالّتراؿ مع مػاشغ آخخ أو مجسػعة أخخى في جّػ مغ التدامح واالحتخ 

 ويسكغ أف تؤوؿ ىحه اآللية لالعالـ البجيل الفعمي الى مدتػيات عّجة:
 . البحث عغ التفاعمية الحقيقية، "مذاركة الجسيػر في فعل االّتراؿ.1
 . نطخة مختمفة أو بجيمة لمحياة الدياسية والثقافية واالجتساعية.2
 . أنساط معالجة اعالمية تخخج عغ األمػر السصخوقة.3
 . ُيعّج متمقي الخسالة شخيكا  ججيخا  بالالستقاللية وليذ متمقيا  سمبيا .4
 . لكّل محاور الخيار بأف يجيب بصخيقة ال تكػف معجة سمفا  مغ قبل السخسل.5

ويبجو أف لإلعالـ البجيل ميسة تتسثل في وضع األفخاد السيّسذيغ والسجسػعات في عالقة اتراؿ في ما 
استخاتيجيا ، فيػ ال يشفرل عغ التشذيط االجتساعي، إذ إنو في احتخاـ الحخية الذخرية ِلُكّل بيشيع. وأيزا  رىانا  

ثشيات التي تتعاير وىي تترادـ وتتجاىل إلبيغ الثقافات وا فخد، فيػ لحلظ يدتيجؼ تفعيل تجارب الحػار ما
 بعزيا البعس.

لو ومجاه، ليذ ىشاؾ اتفاؽ عمى حجود وعمى الخغع مغ ذلظ يفتقخ اإلعالـ الى الػضػح، بالشدبة الى مجا
مقبػلة، وكسا يؤكج امبختػ ايكػ: "في كل قخف تعكذ الصخيقة التي تقػـ عمييا االشكاؿ االعالمية الصخيقة التي 

وقج يعشي ىحا أف أشكاؿ اإلعالـ الججيج تعكذ عمع الذظ، والشدبية،  ,يخى بيا العمع والثقافة السعاصخة الػاقع
 ".3سذتخكة لمثقافة السعاصخةوالفػضى األوصاؼ ال

                                                           
1
 Mc Robbie, A. «Everyone is Creative»: Artists as New Economy Pioneers? Open Democracy,  accessed August 30, 

2001, PP70-72.       
2

 ،2008نيػنج القادري، قخاءة في ثقافة الفزائيات العخبية الػقػؼ عمى تخـػ التفكيظ، مخكد دراسات الػحجة العخبية، بيخوت،  
 .231ص

3
كديخة أسسياف, الذباب الجدائخي واليػية االفتخاضية, أشخوحة دكتػراه )ؿ. ـ. د( في عمـػ اإلعالـ واالتراؿ, جامعة عبج الحسيج  

 .109, ص2017/2018بغ باديذ, كمية العمـػ االجتساعية
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حاوؿ "االعالـ البجيل" التخكيد عمى حخية الخأي والتعبيخ ولكغ كفاعل مشترخ ال كفاعل مشيـد أي وي
كفاعل إيجابي انفمتت أفكاره ومػاقفو مغ سمصة الخقابة، عبخ ىامر الحخية التي يخمقيا ىحا الفاعل أو عغ شخيق 

 . مقػلة  مجاؿ الاليقيغ
البجيل ضاىخة إبخاز الحقائق، وتتذكل االجشجة اإلعالمية، عغ شخيق األحجاث البارزة التي  ويقػد اإلعالـ

تفخض نفديا. وليحا يتػجب مغ السجتسع السجني بحؿ جيػد كبيخة ليكػف جدءا  مغ االحجاث، فيغخي اإلعالـ 
ت وعغ الثػرة االترالّية ويخيف الحكاـ، وإعادة األمػر إلى نرابيا ليدت مدتحيمة. وعشجما نتحّجث عغ االنتخن

وعغ كيفّية استثسارىا وتػضيفيا مغ قبل مكّػنات السجتسع، فإّنشا نتحّجث بالزخورة عغ الرحف االلكتخونّية 
والسجونات ومػاقع الفيذ بػؾ وتػيتخ واليػتيػب وغيخىا مغ التصبيقات، والتي لع تعّج تشتطخ الحرػؿ عمى 

قانػنّية عائقا أماـ تحّخكاتيا، بل أصبحت تذّكل أىع مجاؿ لتجاوز الخصػط التأشيخة الحكػمّية ولع تعّج القيػد ال
الحسخاء. ونطخا لشجاحيا وقجرتيا عمى التعبيخ عغ مصالب وتصّمعات الفئات السيّسذة تذيج مػاقع التػاصل 

قزايا االجتساعي تدايج في عجدىا وعجد مدتعسمييا، وأسيست في اآلونة األخيخة في جحب األنطار لعجد مغ ال
 أثارت الخأي العاـ وأرغست حكػمات كثيخة في اتخاذ قخارات ضج رغبتيا.

وتع ازالة الحجود والرخاعات الدياسية الكثيخة عمى يج اإلعالـ البجيل، وأىع إنجاز في اإلعالـ البجيل ىػ 
مسا ادى الى استثارة غزب الكثيخ مغ الحكػمات العخبية، وأصبحت تزع في حداباتيا  االىتساـ بحق التعبيخ،

ىحه الػسيمة. فتجاوؿ األحجاث ذات التػجو الدياسي أرغع بعس الحكػمات عمى اتخاذ قخارات أو التخاجع عغ 
 :1جيلو الجسيػر( اإلعالـ البأقخارات بدبب االحتجاج الجساىيخي. ويػجج اصشاؼ لسدتعسمي)الستمقيغ 

وتسثمو الصبقات الذعبّية السيسذة والحيغ يدتعسمػف في العادة اإلشاعات والشكت الذعبية  الصنف األّول:
والدياسّية كإعالـ بجيل ليا، ولسا يػفخه ليع مغ حرانة وعجـ السدائمة القانػنّية ألّف عسمّية تشاقل الشكت 

يخىا مغ متقّبل إلى آخخ، ونربح ال نسّيد بيغ الخاوي واإلشاعات ال تتزّسغ اسع مشتجييا، فزال  عغ إمكانية تحػ 
 والسشتج.

وتسثمو فئة الشخب سػاء أكانت مشتسية لألحداب الدياسّية أو لسشطسات السجتسع السجني أو كانت  الصنف اآلخر:
لبجيل مجّخد شخريات مدتقّمة. ونطخا  المتالكيا السدتػى التعميسي والسػقع االجتساعي الستسّيد فإّف إعالميا ا

يكػف عادٍة أكثخ تصّػرا  وأكثخ اندجاما  مع مدتحجثات السجتسع الحي يعيذػف فيو، السيسا وأّنيع يذّكمػف الخكيدة 
 األساس لمسجتسع السجني. 

                                                           
سالح السيسذيغ العخب، في ثالث أياـ ميخجاف القاىخة لإلعالـ،  ,رصج االعالـ الججيج وعالقتو بالخأي العاـ سعيج بغ جبمي، 1

 ـ.4/12/2007الثالثاء
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وعخفت  ,ويتسثل في فئة الشخب الذبابّية السيّسذة أي أصحاب الذيادات وخّخيجي الجامعات الصنف الثالث،
لدمصة ليا والسجتسع السجني وذلظ لحخمانيا مغ السػاقع االجتساعّية السخمػقة سػاء شكميغ مغ التيسير، تيسير ا

 داخل السجتسع أو داخل السجتسع السجني. 
وأصبح الحجيث عغ قزايا الذأف العاـ ال يدتقيع دوف تفكيظ آليات تذكل السجاؿ اإلعالمي، فالتعخض 

نا واآلخخ، ولكل شخز الحق في تأسيذ اعالمو. إف لسذاكل الشاس محميا  ودوليا  ىػ كالـ عغ كيف نحاور األ
تحػالت اإلعالـ العخبي متعجدة األوجو والسيسا الثقافية والدياسية وعمى أمل أف تتحػؿ تجريجيا  إلى ىاجذ فكخي 
ذي صمة بقزايا تحجيث السجتسع وليذ فقط الػقػؼ عشج دائخة التػضيف الحيشي. إذ أصبح الدياسي يفخد أىسية 

لمذأف العاـ لقيسة اإلعالـ، وكحلظ عشج فئات مجتسعية أخخى، ويعّج ىحا عشرخ حيػي يجعمشا نجخل  في إدارتو
في حمقة ججيجة اسسيا تػاصل األفكار بيغ الشاس وصاحب القخار وذلظ بغس الشطخ عغ وجاىة أو ضعف تمظ 

مخحمة ميسة ألي إمكانية تراؿ الاآلراء. إف تحػيل قزايا الذأف العاـ إلى ىع يػمي عمى واجية وسائل ا
لمتغييخ. ويؤدي عخض األفكار حتسا  لمتعجد، والتعجد ىػ شخيق التػاصل والحػار بيغ الشاس. وأصبحت شيئا  
فذيئا  تػجج رغبة ربسا تبجو محتذسة إلعالف قزايا خالفية في السجتسع لمعسػـ، وىػ مجخل الجيسقخاشية والججؿ 

باإلصالح والسرالحة بيغ الشطاـ الدياسي ورعاياه مغ زاوية تػاصمية  االجتساعي الحي يسكغ عغ شخيقو القياـ
 .1إعالمية، وأنشا اليػـ وإذا ما أردنا أف نفيع عميشا أف ال نكػف متفخجيغ بل أيزا ناقجيغ

وبالشدبة لمعالع العخبي الحي كاف والزاؿ يذكػ مشح مجة شػيمة مغ تحيد اإلعالـ الغخبي ضجه ومغ عجـ 
قجرتو عمى إيراؿ صػرتو الحقيقية إلى تمظ السجتسعات الغخبية فإنو لع يعج أمامو أي عحر يسكغ تخديجه، 

يكػف متاحا  أماـ العالع لخؤيتو. فذبكات اإلنتخنت فتحت السجاؿ أماـ الجسيع لػضع ما يخيجونو عمى الذبكة ل
السيع أف يكػف ىشاؾ استعجاد حقيقي لالستثسار في ىحه الػسيمة واألىع مغ ذلظ استثسارىا بالذكل الدميع 

 والسشاسب.
 خاتمة:

تعسل مػاقع التػاصل االجتساعي عمى تفعيل الصاقات الستػافخة لجى اإلنداف وتػجيييا لمبشاء واإلبجاع في 
قجيع وإحالؿ الججيج مغ ييع وسمػؾ، وزيادة مجاالت السعخفة لمجسيػر، وتقبميع لمتغييخ وبيحا فإف إشار "تصػيخ ال

ليذ في بَث معمػمات، بل تقجيع شكل الػاقع، واستيعاب الدياؽ االجتساعي والدياسي  االتراؿ لو دور ميع
 الحي تػضع فيو األحجاث.

                                                           
 .66, ص2007دمذق تجويل االعالـ العخبي، الػعاء ووعي اليػية، دار صفحات، ساؿ الدرف،ج 1
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االفتخاضية لتحل محميا اليػية االفتخاضية,  السجتسعاتإف ىػية الفخد تخفي في ضل التفاعالت داخل 
والتي عغ شخيقيا يكػف أكثخ تفاعال  ونذاشا  ومذاركة في السجتسع االفتخاضي عشو في السجتسع الػاقعي, وذلظ 

ففي العالع االفتخاضي عائج لخرائز السجتسع الذبكي الحي يختكد عمى التػاصل الفكخي وليذ السطيخ, 
حزػر الفيديائي وتحتفي العشاصخ الطاىخية كالمباس والمػف والجشذ وغيخىا, ويعخؼ الفخد تشسحي خرائز ال

مغ خالؿ عشػانو البخيجي واسسو السدتعار, أي الرػرة الخمدية التي يقجميا لمغيخ, والتي ال تعكذ في أغمب 
 .األحياف ىػيتو الحقيقية

تشتيي بالتجريج إلى تفكيظ مفيػـ اليػّية تتدع السجتسعات االفتخاضية بجرجة عالية مغ الالمخكدية و 
التقميجي. وال يقترخ تفكيظ اليػّية عمى اليػّية الػششّية أو القػمية بل يتجاوزىا إلى اليػّية الذخرية، ألفَّ مغ 

 يختادونيا في أحياف كثيخة بأسساء مدتعارة ووجػه ليدت وجػىيع، وبعزيع لو أكثخ مغ حداب.
ة تتسثل في وضع األفخاد السيّسذيغ والسجسػعات في عالقة اتراؿ في ما يبجو أف لإلعالـ البجيل ميس

وأيزا  رىانا  استخاتيجيا ، فيػ ال يشفرل عغ التشذيط االجتساعي، إذ إنو في احتخاـ الحخية الذخرية ِلُكّل  ,بيشيع
 فخد.
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 لتعسيس مفهوم اهلوية دراشة ميدانيةللشباب  القيميهالتواصل االجتماعي يف املهظومة  مواقع تأثري
 العراق د. حصني حصني زيدان. جامعة

  : سمخصال
، السشطػمة الكيسية مفيػم في تخسيخ التػاصل االجتساعي  مػاقع  ييجف البحث الحالي الى الكذف عغ مدتػػ تأثيخ

، لمذباب لتعديد مفيػم اليػية السشطػمة الكيسية ذات تأثيخ في تخسيخ مفيػممػاقع التػاصل االجتساعي وييجف الى تحجيج اىع 
عمى االدبيات والجراسات  الباحثانشمع و ، وفق متغيخ لشػع )ذكػر اناث( السشطػمة الكيسيةفي تخسيخ  صلامػاقع التػ تأثيخ مجػ و 

قيع  (ىي( فقخة مػزعة عمى اربعة مجاالت 30لمبحث الحالي مكػنة مغ ) اداة ببشاء  الباحثانولتحقيق اىجاف البحث فقج قام الدابقة 
غالبا( ولكل بجيل وزن معيغ -ابجا -احيانا -بجائل )دائسا اربع( ولو قيع االنتساء الػششي ،قيع الجيسقخاشية ، السذاركة السجتسعية

الػسط  بمغ( و 30( واقل درجة )350( لمفقخات االيجابية والعكذ لمفقخات الدمبية وكانت اعمى درجة لمسكياس )5،4،3،2،3)
عج تصبيق السكياس ( شالب وشالبة، وب200شمبة الجامعة مجتسع لمبحث وتع اختيار ) الباحثان(. وقج حجد 60الفخضي فيبمغ )

الحقيبة الحرائية  الباحثان، وستخجم بالجرجة الكميةمغ خالل اسمػبي تسيد الفقخات وعالفة الفقخة  لألداة الرجق  الباحثاناستخخج 
(SPSS ، )ضسغ مدتػػ   السشطػمة الكيسيةفي تخسيخ  التػاصل االجتساعي  مػاقع  تأثيخنتائج البحث ان مدتػػ  وأضيخت

بكية الػسائل االعالمية كالرحف وااللكتخونية  الشتائج ان السجونات االلكتخونية ىي اكثخ تأثيخ مغ وأضيخت، ثيخمختفع مغ التأ
لصمبة الجامعة اناث(  -الشتائج وجػد فخوق ذات داللة احرائية في متغيخ الشػع )ذكػر ومػاقع التػاصل االجتساعي، واضيخت

، وفي ضػء اإللكتخونيمغ خالل تػاصميع وإشالعيع مع وسائل االعالم  لجييع الكيسيةالسشطػمة  تأثخولرالح الحكػر في درجة 
 عجد مغ التػصيات والسقتخحات. الباحثانالشتائج التي ليا البحث وضع 

 (اليػية ، الكيع، االنتخنت،التػاصل االجتساعي مػاقع ) :كمسات مفتاحيه
Abstract 

The present research aims at identifying the degree of influence of the social networks in the 

value system of the university students, and aims at knowing the differences of statistical 

significance according to the variables of gender (male and female) and the variable of the study 

specialization (applied - human). The researcher has built a research base of 25 items divided into 

four areas (moral, social, aesthetic and economic values). He has five alternatives (always - 

sometimes - never - rarely ) (4.3.2.1) for the positive and negative paragraphs, and the highest score 

for For the scale (100) and the lowest score (25) and the satisfactory medium is (62.5). The 

researcher identified the university students as a research society and selected (200) students from 

universities with applied and human specialization. After applying the measure, the researcher 

extracted the honesty of the pads through the method of distinguishing the paragraphs and the 

paragraph relation with the total number. The researcher used the statistical bag (SPSS) The effect 

of social networks on the value system of university students within the medium range of impact 

and interaction. The results showed that there were statistically significant differences in the gender 

variable for university students and for males in the degree of their values affected by sites and 

networks. The results of the researcher's research are based on a number of recommendations and 

proposals. 

Keywords (social networks, values, internet, university, university students) 
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 السقجمة
وأصبحت ىي الػسيمة التي فخضت سيصختيا عمى جسيع  التػاصل االجتساعي  مػاقع كل كبيخ انتذخت بذ

وذلظ يجة التأثيخ في السجتسعات واألسخ، السجتسعات وأصبح مدتخجمييا يتجاوزون السميارات وأصبحت وسيمة شج
ألنيا أصبحت تدتخجم أساليب جحب ال حرخ ليا فيي تدتيػؼ متابعييا مغ جسيع الفئات ومغ جسيع األعسال 
وىػ ما يجعميا سالح ذو حجيغ فيي مغ شأنيا زيادة ثقافة السخء وحثو عمى العجيج مغ الكيع اإليجابية ولكشيا 

ونقل الثقافات مغ مكان الى اخخ  واألفكارخ في فخض الكثيخ مغ الدمػكيات عمى الشكيس ساىست بذكل كبي
شيجت السجتسعات اإلندانية خالل العقج األخيخ مغ القخن الساضي، تصػرات و، ومغ بيئة اجتساعية الى اخخػ 

ي متدارعة ومتالحقة لتكشػلػجيا االتراالت والسعمػمات، مسا ساىست في تدييل إمكانية التػاصل اإلندان
التي ُتعجُّ أبخز ما تػصل إليو العمع  أإلنتخنتوالحزارؼ، ولعل أىسيا يتسثل في شبكة السعمػمات العالسية 

 ( 9002)سامي، ألسعمػماتيةالحجيث، ويعج كحلظ مغ أىع اإلنجازات البذخية في عرخ 
نجج أن األمػر تديخ في شخيق إبعاد الفخد  –عرخ التصػر التقشي واالنفجار السعخفي  –خ وفي ىحا العر

والتجاوب معو دون وجػد رصيج قيسي  والسجتسع عغ قيسة أكثخ فأكثخ ، ابتجاًء مغ االنبيار بالتصػر التقشي 
ة بسا يقتخفو بعس األفخاد وسمػكي يزبط الحياة ، مخورًا بالسيل الستشامي لجػ كثيخ مغ األفخاد نحػ الالمباال

والجساعات في السجتسع مغ سمػكيات تتشافى وقيع ىحا السجتسع ، إضافة إلى ضيػر بعس التيارات والجعػات 
 (2032. )سالع وخزخ ،السشطػمة الكيسيةومشيا  التي تشادؼ صخاحة أو ضسشيًا بالخخوج عمى ىحه الكيع

 ىاؼ  بػون  اليف -سبيذ ماؼ  تػيتخ  بػك يذالف مثل  التػاصل االجتساعي  مػاقع   ضيخت ولقج
 مثل مشيا أتاح بعس وقج ،تأثيخ مجسعي واعالمي واضح وغيخىا يػتيػب  إن ليكشج  تاجج  أوركت  فايف

 والتػاصل الفػرية، السحادثات السمفات وإجخاء ومذاركة والرػر الفيجيػ مقاشع تبادل) والتػيتخ بػك الفيذ(
 ،فأصبحت وسيمة اعالمية ميسة ومأثخة اكثخ مغ الػسائل الػرقية التقميجية الستمقيغ جسيػر بيغ السباشخ والتفاعل

، كسا أنيا شكمت عامل ضغط عمى الحكػمات االخبارية واالعالمية كدخ احتكار السعمػمة الػسائلويدجل ليحه 
، ومغ ىشا بجأت تتجسع وتتحاور مغ خالل اشالع عامة السجتسع عمى االحجاث وبذكل سخيع وواقعي والسدئػليغ

او تحسل أفكارًا ورؤػ مختمفة واصبحت ، الػسائل االعالمية االلكتخونيةبعس التكتالت واألفخاد داخل ىحه 
 الرعب مغ وجعمت ،لػسائل االعالمية وزادتيا تفاعال في السجتسعا سا أثخ عمى تمظممتقاربة أو مػحجة أحيانًا، 

 بتأثيخىا أكيجاً  شعػراً  يعصي ما وىػ معيشة، حجود في لجسيا أو عمييا، أو الديصخة ،الحج مشيا الخقابة عمى ججاً 
 نتيجة التغيخات كبيخ ججل حػليا دار التي القزايا مغ واحجة كسا الكيع وتعج.نػعيا كان الكيع أياً  عمى

 مجال في ىائمة تصػرات رافقيا مغ وما العػلسة، مػجات تشامي مع والسيسا الحجيث، العرخ في والسدتججات
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 عام بذكل لمسجتسع االجتساعي والثقافي الشديج في تأثيخ مغ ذلظ أحجثو وما السعمػماتية،و  االعالم االلكتخوني
 (2033)زاىخ، .خاص بذكل الكيسي والشدق

 الحزارة ضل في العالسية لمتغيخات السحافطة السجتسعات فيو تعخضت عرخ في اليػم الذباب نذأ ولقج
 والتقجم ىع جدء مغ ىحه السجتسعات التي تتعخض لسا يتعخض لو السجتسع بذكل عام والذباب السعاصخة
 الذخرية في االنفرام فخيدة الذباب فػقع ومتصمبتيا وىا الحياة أنساط يسيد الحؼ والتكشػلػجي التصبيقي
 الذباب يعخض قائع ىػ وما مػروث ىػ ما والستشاقس الستبايغ الػضع ىحا ، انالسشطػمة الكيسية بيغ والرخاع

 يحسميا التي الكيع عمى يشعكذوىحا  .متشاقرة، أحياناً  والتي قج تربح  السشطػمة الكيسية مغ مختمفة أنساط إلى
 السشطػمة الكيسيةمغ  والسػاقف القزايا بعس تجاه وميػليع واتجاىاتيع الدمػكية، أنساشيع تحجيج في الذباب

 (2035الخميفي،)
 اصبحت مغ اىع السحاور الفعالة عمى مجار المحطة في حياة االندان  التػاصل االجتساعي  مػاقع   ان

 الػششية وسمبياتيا وبيان مجػ تأثيخىا في حياة األفخاد عامة، وفي السشطػمة الكيسية ياالكذف عغ إيجابياتوان 
تحتل أىسية  السشطػمة الكيسيةن وذلظ أل ،الى دراستيا الباحثانمغ اىع الجوافع السعخفية التي تػجو  بػجو خاص

ومعاييخ وججانية وفكخية  أألفخادلكػنيا أساسًا في تذكيل سمػك  ،خاصة في مجال العمػم اإلندانية واالجتساعية
وتكتدب الكيع أىسية خاصة لجورىا الفاعل في  يعتقجونيا  ويتعاممػن بسػجبيا مع األشياء بالقبػل أو الخفس

ماتيع نحػ أيجولػجية سياسية أو ديشية أو اجتساعية أو اقترادية معيشة ، فيي الػسيمة تػجيو ميػل األفخاد واىتسا
التي مغ خالليا يعبِّخ الفخد عغ نفدو ، وىي التي تداعجه في التبخيخ السشصقي لمدمػكات واالعتقادات 

 (2033)زاىخ، .واالتجاىات والترػرات غيخ السقبػلة اجتساعًيا
 مذكمة البحث 

 البخيج مغ االستخجامات تعجدت فقجلػسائل االعالم االلكتخوني عبخ االنتخنت ان استخجام األفخاد 
وسائل االعالم  ضيخت حتى والسجونات والفػرية الشرية الجردشة والخسائل وغخف السشتجيات ثع اإللكتخوني
 ، لمػيب الثاني الجيل مع ضيخت التي مغ الػسائل االلكتخونية عمى مجسػعة أشمق كسرصمح االلكتخوني

وتصبيقت التػاصل ومشرات التعبيخ،  سػاقع السجونات وال أشيخىا ولعل ، مجتسع افتخاضي مع التػاصل وأتاحت
 واستقصاب جحب في نجاحيا بعج ، الذباب وعقػل ووججان وفكخ واىتسام وقت مغ واضحة مداحة احتمت اذ

 عمى التأثيخ في وساىست  لمفخد واالترالية االجتساعية الحياة تذكيل أعادت، و العسخية الفئات مغ العجيج
 مػاقع   والتحميل،بجأت بالػصف معالجتو نخيج ما وىحا الفخد سمػك تكػن  التي السشطػمة الكيسية مشطػمة

 خالل مغ االفخاد بيغ  وسائل االعالم  فعالو لتحقيق ك السفتػح الفزاء في مذػارىا  التػاصل االجتساعي 
 (9000. )اليهسف،سيػلو مغ تقجميا كثيخه الخجمات
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 الدمبيو مع الكيع االيجابيو الكيع فيو تتزارب واسع فزاء  التػاصل االجتساعي  مػاقع   ولقج أصبحت
 مغ تتيحو لسا السجتسعات عمى خصخ والعخبية الفخديو القػانيغ جسيع عميو نرت اعالميو ككيسو الحخيو وصارت

 ومدخ تذػيو عبخ االخالقيو الكيع كل مغ التجخد مغ أألحيانمغ  كثيخ في فأدت السدؤولو، غيخ التعبيخ اشكال
خاص  بذكل الجامعي والذباب الذباب مغ كبيخ عجد أن في الجراسة ىحه مذكمو االندانيو وتتسثل الذخريو

 االلكتخوني وسائل االعالم   ترفح في شػيمة ساعات يقزػن  السعاصخ السجتسع فئات مغ نػعيو فئة وىي
 يفزمػنيا التي والسػضػعات دوافعيع عمى يدتجعي التعخف مسا الخرػص وجو عمىالتػاصل  مػاقع و  عسػما

 الذباب لجػ ومجلػالتيا السشطػمة الكيسية في بالتغيخ يتعمق .وفيسا لجييع  السشطػمة الكيسية عمى ذلظ وأثخ
 واالىتسام ،والتعبيخ عغ الخأؼ باالنتساءعجم الذعػر  أىسيا وأسبابو مغ في التغييخ في دراسة تبيغ فقج الجامعي،

 العجيج مغ عغ التخمي مغ نػع حجث حيث ،السعخفيةي مشطػمة ف واضح عغ خمل تكذف بثقافة السجتسع، فقج
 في السشطػمة الكيسية تديع أن يسكغ لحلظ احتزانيا، أو الدمبية الكيع بعس وتبشي اإليجابية السشطػمة الكيسية

 أو استخجاميا، رفس أو الػسائل استخجام عمى باإلقبال سػاء التػاصل االجتساعي  مػاقع   استخجام في التحكع
 (2032)سالع وخزخ ، مذخوع. غيخ أو نحػ مذخوع عمى استخجاميا
 التقشية مشجدات مغ واالستفادة الترالا مخاشخ مغ الفخد وقاية في تديع أن يسكغ السشطػمة الكيسيةان 

 ارتكاب الكيعدتػيات م عمى يتختب وكحلظ ،  شخاء وسائل االعالم السصبػعا ورقيا نفقات تقميلو  الحجيثة
 والدمػكيات ما االتجاىات عمى ذاتي كخقيب يعسل الحؼ الستػازن  الكيسي الشدق غياب سمبية بدبب سمػكيات

 واجتساعي،قانػنية مخالفات  الرتكاب الفخص يتيح الحؼ الدمبي التػاصل نتيجة متشػعة مخاشخ في يديع
االعالمي  ان ىحه السذكالت ىي نتاج سػء االستخجام وعجم االنزباط يخيج الفخد بكل سيػل، لسا  والػصػل
 (2009)حمسي، وضياع القانػن والخقابة االسخية مسا اضيخت لشا عجد مغ الستغيخات الدمبية. والتقشي،

الحياة العخبية الجانب الكيسي الحؼ  ومسا زاد األمخ صعػبة أن ىحه التغيخات شالت أىع جانب مغ جػانب
ذعػب السحافطة الخاصة بال لمسػاششة تكيع وزنا لمخرػصيات الكيسية يػاجو حخبًا ضخوسًا تذشيا تكشػلػجيا ال

 نالباحثاليصال الذباب ، فسغ واقع خبخة الذخ عمى تخاثيا وقيسيا األصيمة. وتدداد الخصػرة عشجما يتفاقع 
في الجػانب  لمسػاششةيسي الحطػا جسمة مغ التغيخات التي تيجد الكيان الكيسي وتجخبتيع في العسل األكاد

 (9009بهاء الجين، ).األخالقية واالقترادية والجسالية واالجتساعية، فسغ ىحا الػاقع الكيسي لمذباب 
 اهسية البحث
 االنداني الػاقع عمى  التػاصل االجتساعي  مػاقع   افخزتيا التي التجاعيات مجسل بعج الػاضح مغ اصبح

 مغ لمسديج ماسة بحاجو االمخ ان واالجتساعية والشفدية واألسخية والثقافية الدياسيو االبعاد مجسل في السعاصخ
 بقزايا وعالقتيا الػسائل لتمظ الذباب وافخاد السجتسع مغ ميسة جػانب عغ لمكذف والبحػث الجراسات
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 االجتساعية ال الػاضح ليحه التأثيخ عمى تخكد كػنيا الجراسة ىحه اىسيو وتأتي العام الخأؼ ومػضػعات
 لسثل الفئة ىحه بدببيا تمجأ التي والجوافع عمى االسباب والتعخف السيسة الفئة ىحه قبل مغ ومتابعتيا واستخجاميا

 بدمػكياتيع ذلظ وعالقة االستخجامات تمظ مغ مدتػيات االشباع الستحققة ىي وما الػسائل االعالمية، ىحه
 االساس لتقجم يعجون و  السجتسع في الذباب يحتميا التي اليامو ونطخا لمسكانة السعخفيةنحػ  وقيسيع وخرػصياتيع

 الذباب استخجام ودوافع انساط تتشاول التي الجراسات مغ كػنيا الجراسة ىحه اىسيو وتدداد .وتصػرىا السجتسعات
 (9002)ايهاب، . االلكتخوني ػسائل االعالمل

 السدتػػ  عمى الجساىيخؼ  باالىتسام عالسيو قػبمت ضاىخه بػصفيا  وسائل االعالم اىسيتيا باعتبار وتتسثل
 ،طاىخةال ىحه لسثل افخاد السجتسع وتعخض استخجاميا ومعجالت حيث عجدىا مغ متراعجا اتجاىا وتسثل العالسي

مغ  االساس بالجرجة السدتيجف ىي الذباب مخحمة ان الذباب، عيشة مغ عمى قياصبيالجراسة مغ ت  أىسيةتشبع و 
 يكػن  ان دون  مغ أؼ شخيق مغ السعخفو عمى الحرػل في ورغبتو شبيعتو بحكع الثقافيةة االلكتخونية و العػلس
 وتذكيل ومعتقجات قيع لغخس اآلخخ ومحاولة التفافيوتخاثو  واحتياجاتو مجتسعو بكيع الرحيحة بالسعخفة مدمسا
اىسية ىحه الجراسة  وان ما يعدز ،ليعمشاسبة و  واقعيو بأنيا السزاميغ تمظ في التي تخػ  الذخيحة ىحه لجػ سمػك

في تذكيل السشطػمة الكيسية لمذباب الجامعي، إذ ال   التػاصل االجتساعي  مػاقع  الكذف عغ درجة تأثيخ ىػ 
في التأثيخ عمى الشدق الكيسي واألخالقي لفئات الذعب   التػاصل االجتساعي  مػاقع  يدتصيع أحج أن يغفل أثخ 

وشخائحو كافة، وما الرخاع الثقافي الحؼ يذيجه العالع العخبي السعاصخ بيغ القجيع والحجيث، وبيغ األصالة 
التػاصل  سػاقع ل السعخفيةعمى  والسعاصخة، إال داللة واضحة عمى مشتجات ىحا التأثيخ الثقافي والكيسي

 (2034السقجادؼ،) عامة. في الحياة   االجتساعي 
مغ شخائح السجتسع العخبي الفئة التي تدتيجفيا الجراسة وىي فئة الذباب الحيغ يسثمػن شخيحة عخيزة ان 

يعج استيجافيع ودراسة قيسيع واحتياجاتيع مغ أولػيات البحث التخبػؼ الجاد، ال سيسا أن ىحه الفئة يقع  عامة
عمى كاىميا مدؤولية بشاء السجتسع وتساسكو، ليحا تأتي أىسية ىحه الجراسة لكي تكػن في إشار الجيػد السبحولة 

 مدؤولياتيع.واليادفة إلى إعجاد الذباب الجامعي، واستذخافًا لسدتقبميع و 
وسائل االعالم بسختمف انػاعيا وخاصة  بو تقػم الحؼ السيع الجور مغ خالل ايزا الجراسة أىسية تتزح

لتيحيب  الجيػد أقرى ببحليداىع  االعالما فإن ، لحا ذبابال أبشائيا قيع عمى في الحفاظ االلكتخونية مشيا
 ليع تييئ وأن ألسدتقبل وتحجيات الحياة لسػاجية وايجابي مخن متفتح ناضجسمػكيع وبشاء شخرياتيع بذكل 

وتديع بفاعمية وأفخاده،  لالعالم في السجتسع األساسي السحػر باعتبارىا ، والشفدي واالجتساعي العمسي السشاخ
تتيح ليع مسا تقجمو مغ نجوات، ومحاضخات، ومؤتسخات،  مغ خالل ما السعخفيةنحػ  في تذكيل بشائيع الكيسي
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تجعل مغ التعخف في واقع الذباب الجامعي فيسا يخز ثقافتيع و ، متشػعة التػاصل والتفاعل والحػار بصخق 
 وندقيع الكيسي ضخورة بحثية ممحة.
  -:يأتيوتتزح اهسية البحث من خالل ما 

 االهسية الشظخية:
عمى مشطػمة   التػاصل االجتساعي  مػاقع   تأثيخبجراسة مػضػع ميع ىػ  تاىتس والحالي الجراسةان  -3

 لجراستيا دراسة عمسية . الباحثانوىحه السػضػعات مغ اكثخ السػاضيع التي اثارة  السشطػمة الكيسية
عجد ، وان ىحه الفئة ىي نخبة  وأكثخىعان العيشة التي اخزعتيا الجراسة الحالية مغ اىع الفئات في السجتسع  -2

 وىع قادة السدتقبل. باآلخخيغ تأثيخالسجتسع مغ الستعمسيغ وذو 
 االهسية الشظخية 

في استخجاميا في دراسات اخخػ مذابية مع مدتكبال  الباحثػن ستقجم الجراسة الحالية اداة قياس عمسية تفيج  -3
 عيشات مغ فئات مختمفة.

سػف تزع الجراسة الحالية نتائج احرائية ترف مذكمة البحث الحالي وتزع عجد مغ التػصيات  -2
 الى الجيات السدؤلة لمعسل عمى تصبيقيا لحل السذكالت بذكل عمسي دقيق. االجخائية

 اهجاف الجراسة
 . السشطػمة الكيسيةفي تخسيخ  التػاصل االجتساعي  مػاقعالكذف عغ مدتػػ تأثيخ  -1
تأثيخ في تخسيخ السشطػمة الكيسية لتعديد مفيػم  ذاتمػاقع التػاصل االجتساعي وييجف الى تحجيج اىع   -2

 . اليػية
 ،وفق متغيخ لشػع )ذكػر اناث( السشطػمة الكيسيةفي تخسيخ  مػاقع التػترلمجػ تأثيخ  -3

 حجود الجراسة
تخسددديخ  فدددي  التػاصدددل االجتسددداعي  مػاقدددع  تدددأثيخ اقتردددخ البحدددث الحدددالي عمدددى دراسدددة  -الحدددجود السػضدددػعية:

 .السشطػمة الكيسية
 ديالى.اقترخ البحث الحالي عمى محافطة   -الحجود السكانية:
 .شمبة الجامعةاقترخ البحث الحالي عمى  -الحجود البذخية:
 .2039 -2038انجدت ىحه الجراسة في العام الجراسي   -الحجود الدمانية:
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 تحجيج السرطمحات
 ( 2034)الرػيان، : التهاصل االجتساعي مهاقع   -اوال

 بو ومغ  خاص مػقع بإنذاء فييا لمسذتخك تدسح التي اإللكتخونية سػاقع ال مغ بانيا مشطػمة  الباحثانويعخفها 
أو التخرز  االىتسامات والسيػل، نفذ لجييع آخخيغ أعزاء مع إلكتخوني اجتساعي نطام خالل مغ ربصو ثع

وبسختمف التقشيات مغ  والفيجيػىاتوالرػر  واإلخباريتبادلػن السعمػمات  باو مغ االصجقاء او االقار  الجراسي
 صبيقات االلكتخونية.خالل عجد كبيخ مغ الت

مغ السبادغ والسقاييذ والسؤشخات، التي يتّع مغ خالليا الديصخة عمى األفكار  مجسػعة :السشظهمة القيسية -ثالثا
والسعتقجات واالتجاىات، إضافًة لألشخاص أنفديع وميػليع وشسػحاتيع وسمػكيع، ومػاقفيع سػاء الفخدية أو 

بػية وغيخىا مغ كالكيع االخالقية واالجتساعية والثقافية والتخ  االجتساعية، بغس الشطخ أكانت صالحة أو سيئة
 (9002)ايهاب، الكيع الستعجدة.

 صغخه مشحوالفكخية والتخبػية والثقافية والشفدية والتي يكتدبيا الفخد  الػججانيةىي تمظ السعاييخ : الباحثانويعخفها 
 .مغ االسخة والسجرسة والسجتسع ويعتقج بيا األفخاد وبسػجبيا يتعاممػن مع األشياء بالقبػل أو الخفس

أو أحج فخوعيا أو مؤسدة  الجامعة االشخاص الحيغ يخزعػن لبخنامج دراسي فيىع   :طمبة الجامعة-رابعا
الثامشة عذخة والخابعة والعذخيغ، أؼ الحيغ أتسػا الجراسة الثانػية، والتحقػا  والحيغ تتخاوح أعسارىع مابيغ تعميسية

 ( 2032)محسػد،  النتدابيا الى الجامعة. الجامعيػن وتع تدسيتيع  وانتدابيعبالجامعة 
مجسػع الجرجة الكمية التي يحرل عمييا السدتجيب الستسثل بصالب الجامعي مغ  التعخيف االجخائي : -خامدا 
 اجابتو عمى اداة البحث.خالل 

 االطار الشظخي والجراسات الدابقة
  التهاصل االجتساعي  مهاقع 

عمى أّنيا   Social Networks))التػاصل االجتساعي مػاقع  ُتعخَّف   التػاصل االجتساعي  مػاقع 
غ الّشاس مغ الّتعبيخ عغ أنفديع، والتعخُّف عمى أشخاص آخخيغ  ،إلكتخونّية مبشّية عمى ُأُسذ ُمعيَّشة ُتسكِّ

ىي عبارة عغ مجتسعات افتخاضّية  التػاصل االجتساعي مػاقع  ُيذاركػنيع االىتسامات نفديا، وُيسكغ القػل بأنَّ 
غ ُمدتخِجمييا مغ مذاَركة األفكار واالىتسامات، باإلضافة إلى تكػيغ صجاقات ججيجة.  (9002يهاب،)ا ُتسكِّ

 اكبخ لجسع كبخػ  قبل شخكات مغ وبخمجتيا إنذاؤىا يتع خجمات بأنيا  التػاصل االجتساعي  مػاقع   وان
 عغ والبحث صجاقات تكػيغ عغ واالىتسامات، ولمبحث األنذصة ومذاركة واألصجقاء السدتخجميغ مغ عجد

 ىحه وتػفخ غيخىا، أو الفكخية االشتخاكات بإحجػ يتذاركػن معيع آخخيغ أشخاص لجػ وأنذصة اىتسامات
 وصػرة صػت مغ الستعجدة الػسائط ومذاركة والخاص العام الفػرية  والتخاسل السحادثة مثل ميدات الخجمات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
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  ضسغ ال ىحه العالع وترشف بالد شتى مغ السدتخجميغ مالييغ الخجمات ىحه وقج استقصبت وممفات، وفيجيػ
 يدتصيع الصخيقة بيحه مجتسعات بشاء مفيػم مغ أتت ية ألنيااجتساع وسسيت (2.0لمػيب ) الثاني الجيل

 في ال مغ السديج عمى والتعخف االنتخنت ترفح في مذتخكة لجييع اىتسامات أشخاص إلى التعخف السدتخجم
او مغ ىع  واألقاربعسمو وزمالء الجراسة  وأصجقاء اصجاقاءه مع ال ىحه مذاركة وأخيخا التي تيسو السجاالت

 (2033)الجبيدي، يذاركػنو اىتساماتو وىػاياتو.
التػاصل  مػاقع  مغ أشيخ   (Instagram)وإندتغخام  (Twitter)وتػيتخ  (Facebook)وُتعّج  الفيدبػك

ىػ ربط   التػاصل االجتساعي  مػاقع  السعخوفة حالّيًا، واليجف مغ استخجام ىحه ال وغيخىا مغ   االجتساعي 
خرػصًا مغ يخغبػن في البقاء عمى اّترال مع أصجقائيع وأقاربيع بديػلة، ومتابعة  ،الشاس ببعزيع بعزاً 

بعّجة أشكال، مثل: الُسشتَجيات،   التػاصل االجتساعي  مػاقع  آخخ األخبار واألنذصة الُستعمِّقة بيع، وتأتي 
نات، وغيخ ذلظ، وقج كانت بجاية  حيث ُأرِسمت فيو أولى  ،م3973في عام   ػاصل االجتساعي الت مػاقع  والُسجوَّ

 مػاقع  الّخسائل عبخ البخيج اإللكتخونّي بيغ جيازيغ حاسػبيَّيغ كانا مػضػَعيغ بُسحاذاة بعزيسا، أّما أّول  
وقج أتاح لمُسدتخجميغ ُفخصة   (Geocities)م باسع جيػسيتيد3994، فقج ُأنِذئ عام  التػاصل االجتساعي 

وىي   (AOL)م، ُأنِذئت أولى  الّتخاُسل الفػرّؼ تحت اسع إيو أو3997إنذاء ىع الخاّصة وترسيسيا، وفي عام 
الحجيثة، ألّنيا أتاحت ُمذاركة الُسدتخجميغ لسعمػماتيع الذخرّية.   وسائل االعالم ُتذبو إلى حجٍّ كبيٍخ  

 (2009)حمسي،
  وسائل االعالم وايجابيات مسي ِّدات
 :مسّيدات عجيجة، جعمتيا مختمفًة عغ ال اإللكتخونّية األخخػ، ومغ ىحه السسيِّدات ما يأتي  ػسائل االعالمل

غ الُسدتخِجم مغ تدجيل الّجخػل إلى ال بػاسصتيا.  ،إمكانّية إنذاء حدابات شخرّية -1  ليتسكَّ
غ الُسدتخِجم مغ نذخ معمػمات خاّصة عشو، مثل: الّديخة الحاتّية، أو  إمكانّية -2 إنذاء صفحات شخرّية ُتسكِّ

عغ  ،الّرػر الذخرّية، أو آخخ األنذصة التي قام بيا الذخز. إمكانّية الّتفاُعل مع ُمدتخجميغ آخخيغ
 (2034سقجادؼ،)ال شخيق إقامة الّرجاقات، وإنذاء السجسػعات، وُمتاَبعة ُمدتخجميغ آخخيغ. 

اإلخبارّية، وىي وسيمة لسعخفة آخخ الُسدتَجّجات واألخبار الُستعمِّقة بالُسدتخجميغ اآلخخيغ  الخوابطوجػد  -3
لمسػقع. إمكانّية نذخ محتػيات وتعجيميا، وقج تكػن ىحه السحتػيات عبارًة عغ رسائل مكتػبة، أو صػر، أو 

دتخجميغ مع مشذػرات ُمدتخجميغ آخخيغ، ويكػن ذلظ عغ مقاشع فيجيػ، أو غيخ ذلظ. إمكانّية تفاُعل السُ 
 شخيق كتابة الّتعميقات، وإبجاء اآلراء الُسختمفة، وإضيار اإلعجاب بالسشذػرات. 

في مجاالت عجيجة مغ حياة  التػاصل االجتساعي مػاقع  دخمت  التػاصل االجتساعي مػاقع  مجاالت  -4
ل ُجدءًا كبيخًا مغ حياتو، مثل: الّتعميع، وُتدتخَجم ،اإلندان في مجال األعسال   وسائل االعالم فأصبحت ُتذكِّ
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 ،ألىجاف عّجة، مشيا: تػفيخ ُفَخص عسل، واالستفادة مغ آراء ُمدتخجمي ىحه ال حػل ُمشتجات شخكة ُمعّيشة
، وبيحا  وسائل االعالم ُسشَتج عغ شخيق  حيُث يسكغ لُسدتخجمي ىحه الُسشتجات أن ُيعبِّخوا عغ آرائيع حػل ال

 مػاقع  تدتصيع الّذخكات الُسرشِّعة ليحه الُسشتجات أن تدتغّل ىحه اآلراء في تحديغ ُمشتجاتيا. إيجابّيات 
    .التػاصل االجتساعي

أحجثت تغييخًا كبيخًا في عالع التكشػلػجيا والعالع أجسع،  ،إيجابّياٍت عجيجةً   التػاصل االجتساعي  مػاقع  إنَّ ل -5
حيُث  ،إمكانّية االّترال بيغ الشاس أيشسا كانػا  التػاصل االجتساعي  مػاقع  ومغ ىحه اإليجابّيات إتاحة 

اد أتاحت اجتساع الشاس الحيغ يحسمػن األفكار الُسذتَخكة، كسا أتاحت إمكانّية إيجاد ُفَخص عسل. إمكانّية إيج
 أشخاص ذوؼ اىتسامات ُمذتَخكة، والتعخُّف عمييع، والّتػاصل معيع. ُسخعة نذخ األخبار.

عغ شخيق استغالل سيػلة وُسخعة إيجاد األشخاص  ،إتاحة الُفخص ألصحاب الذخكات لتشسية مذاريعيع  -6
مرجر ُمتعة   التػاصل االجتساعي  مػاقع  الحيغ يذتخكػن باىتساماٍت ُمعيَّشة، وىحا ُيديِّل نذخ اإلعالنات. 

 (2034)الرادق،لبعس الّشاس، ويتّع ذلظ بتتبُّع آخخ الّتمقيشات اإلخبارّية. 
   التهاصل االجتساعي  مهاقع  سمبيِّات 

وسائل  فبعس سمبّيات   ،عجيجة ولكّشيا ال تتعّجػ سمبّياتيا  التػاصل االجتساعي  مػاقع  إنَّ مشافع 
خصيخة جّجًا بحيث تؤثِّخ تأثيخًا ُمباشخًا عمى حياة اإلندان وأمشو، ومغ ىحه الدمبّيات ُمبالغة بعس   االعالم

لكياس مكانتيع في  ،األشخاص في إعصاء أىسّيٍة لخدود أفعال الُسدتخِجميغ مغ تفاُعالت، وتعميقات، وتقييسات
ػراتيع تفاُعاًل إيجابّيًا مغ الُستاِبعيغ أو فقج ُيراب بعس الّشاس باإلحباط في حال لع تتمقَّ مشذ ،الُسجتسع

، ومعخفة  وسائل االعالم األصجقاء، وقج يذعخ بعس الّشاس بالّدعادة والخِّضى عشج تمّقييع تفاُعالٍت إيجابّيًة في  
 ( 2032ػن بعيجًا عغ الرّحة في الػاقع.   )القجومي، أّن ليع مكانًة عاليًة في الُسجتسع، رغع أنَّ ذلظ قج يك

بيجف إيحائيع، أو لسجخَّد  ،إذ يسيل بعس ُمدتخجمي ىحه ال إلى تتبُّع ُمدتخجميغ آخخيغ ،التشسُّخ والتتبُّع
وجػد اىتسام عاشفّي تجاىيع، وقج يمجأ بعس الُسدتخِجميغ اآلخخيغ إلى ِحَيل تقشّية إلخفاء ىػّياتيع، فُيتيح ليع 

ومغ أكثخ الشاس ُعخضًة ليحا التشسُّخ ىع األشفال، حيُث وصل  ذلظ ُحّخّية التشسُّخ عمى اآلخخيغ باستخجام ىحه ال،
وذلظ نطخًا لالستخجام  ،الّتأثيخ سمبًا عمى جػدة الّشػمكسا ذو  نتيجًة ليحه التشسُّخات. ،نتحارالحال ببعزيع إلى اال

ل لألجيدة اإللكتخونّية ذات الّذاشات الُسزيئة الُسدتخجم لمخصخ، خرػصًا وسيمة لإللياء، وقج يتعّخض ، و الُسصػَّ
وذلظ نتيجًة لكػن  ،زيادة ُفخص التعخُّض لالحتيال والقخصشة ، كحلظعشج استخجام ىحه ال أثشاء قيادة الدّيارة

 ما يعخف باليكخ او القخصشة االلكتخونيةالسعمػمات الذخرّية لمُسدتخجميغ ُمعخَّضة ألن تشتقل إلى أيادؼ 
وذلظ نطخًا لػجػد الكثيخ مغ السعمػمات الذخرّية  ،تعمَّق بخرػصّية األفخادت كالتمذ، وتطيخ كحلظ والُسحتاليغ

عمى ىحه ال. قج تكػن مرجرًا لإلزعاج، وخرػصًا عشج تمّقي الُسدتخِجم الكثيخ مغ األخبار التي قج ال تكػن 
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فقج أثبتت  ،حيحمزَيعة لمػقت في حال لع ُتدَتغلَّ بالّذكل الّر  ، ومغ سمبياتو ايزا ىػُميّسًة بالّشدبة لو
 . وسائل االعالم % مغ الػقت السقزّي في استخجام شبكة اإلنتخنت يكػن عمى  28إحرائّية بأنَّ 

 السشظهمة القيسية 
 اتفاق ثسة يػجج ال إال أنو واإلندانية، االجتساعية العمػم مختمف في الذائعة السفاليع مغ الكيع مفيػم يعج

 تعجدت فمقج .الجراسية وحقػليع الفكخية الختالف مشصمقاتيع وذلظ السفيػم، ليحا مػحج تعخيف حػل العمساء بيغ
 السختمفة التعخيفات بيغ ومغ .فييا تحجثػا مغ يػازؼ  يكاد بقجر والشفدية األدبيات االجتساعية في الكيع تعخيفات

 مدتػػ  أو معيارًا، يعج مذخك رمدؼ  بأنيا ندق  (Talkott Parsonsبارسػند ) تالكػت يعخفياو  الكيع لسفيػم
 فيو، او غيخ مخغػبا فيو. مخغػباً  الذيء كػن  عمى بيا تحكع التي تػجج لسعاييخ التي التػجيو بجائل بيغ لالختيار

 ( 2032)العسخؼ،
 الدمػك، ضخوب مغ بزخب تتعمق لمسخغػب، ترػرات أو مفاليع، بأنيا( Schwartكسا يعخفيا شػارت )

 فإن الشدبية، وعميو، أىسيتيا حدب تختيبيا ويسكغ الشػعية، السػاقف عمى تعمػ أو وتدسػ مغ الغايات، غاية أو
 وضبصو، سمػكو تػجيو عمى تعسل التي الفخد لجػ والسبادغ لكامشة السعتقجات مغ مجسػعة السشطػمة الكيسية 

نساىا وشػرىا الحياة، وقج اكتدب الفخد تمظ الكيع و  نػاحي جسيع في الجساعة وسط السجتسع في عالقاتو وتشطيع
 (2034)السقجادؼ، االسخية واالجتساعية التي نذئ بيا. البيئةمعتقجا ثابتا مغ  وأصبحت
 السشظهمة القيسيةخرائص 

 أو الجافع، أو كالحاجة، األخخػ  السفاليع مغ غيخىا مغ تسيدىا التي الخرائز مغ بسجسػعة الكيع تستاز
 :يمي فيسا أىسيا إجسال ويسكغ .الدمػك أو االتجاه، أو السعتقج،

 .البذخ تخز ال التي الحاجات عغ يسيدىا ما وىحا غيخىع، دون  بالبذخ تختز أنيا بسعشى ،إندانية أنيا -3
 تبتعج السعشى بيحا وىى والسدتقبل، والحاضخ بالساضي يختبط إدراك فالكيع معيغ، بدمغ مختبصة غيخ أنيا -2

 .فقط بالحاضخ تختبط التي السيػل أو الخغبات، معشى عغ
 والقصب سمبيًا، وقصباً  إيجابيًا، قصباً  ليا يجعل ما ،شي سمبي ضجىا قيسة فمكل الزجية، صفة تستمظ أنيا -3

 أو الكيسة، ضج( ندسيو أن ما يسكغ الدالب القصب يسثل حيغ في الكيسة، يذكل الحؼ وحجه ىػ اإليجابي
 .)الكيسة عكذ

 الدمػك خالليا مغ وتفدخ وتعمل وتكُيع تكيذ األحكام إلصجار معيار بسثابة تعج الكيع أن بسعشى :السعيارية -4
 .اإلنداني

 لعػامل تبعاً  آلخخ مجتسع مغ تختمف وىى الشدبي، بالثبات تستاز بل مصمقة، ليدت أنيا أؼ ،ندبية أنيا -5
 .واأليجيػلػجيا والجغخافيا والثقافة والدمان السكان
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 شخيق عغ تعمسيا واكتدابيا يتع أنو بسعشى وراثية، وليدت البيئة خالل مغ مكتدبة أنيا أؼ ،متعمسة أنيا -6
 .السختمفة االجتساعية التشذئة مؤسدات

 (2008) اليساني، .آلخخ فخد مغ يختمف وأىسيتيا الكيسة وزن  أن بسعشى ،ذاتية أنيا  -7
 مكهنات السشظهمة القيسية: 

ن السعخفي، والسكػن الػججاني، والسكػن الدمػكي تتكػن الكيع مغ ثالثة مدتػيات رئيدية ىي :  .السكػَّ
 االختيار، والتقجيخ، والفعل. كع بسشاىج الكيع وعسمياتيا وىي:ويختبط بيحه السكػنات والسعاييخ التي تتح

: ومعيداره   االختيدار، أؼ انتقداء الكيسدة مدغ أبدجال مختمفدة بحخيدة كاممدة بحيدث يشطدخ الفدخد فدي السكهن السعخفي-أ
عػاقدب انتقداء كدل بدجيل ويتحسدل مددئػلية انتقائدو بكامميدا، وىدحا يعشدي أن االنعكداس الدالإرادؼ ال يذدكل اختيدارًا 

 يختبط بالكيع.
ويعتبخ االختيار السدتػػ األول في سمع الجرجات السؤدية إلى الكيع، ويتكػن مغ ثالث درجات أو خصدػات 

 (2035)نبر وديكي، عػاقب كل بجيل، ثع االختيار الحخ. استكذاف األبجال السسكشة، والشطخ في متتالية ىي:
ن الهجووجاني-ب : ومعيدداره   التقددجيخ   الددحؼ يددشعكذ فددي التعمددق بالكيسددة واالعتددداز بيددا، والذددعػر بالدددعادة السكووه 

 الختيارىا والخغبة في إعالنيا عمى السأل.
 ويتكػن مغ خصػتيغ متتاليتيغ ىسا:ويعتبخ التقجيخ السدتػػ الثاني في سمع الجرجات السؤدية إلى الكيع 

 الذعػر بالدعادة الختيار الكيسة، وإعالن التسدظ بالكيسة عمى السأل.   
ن الدوومه ي-ج : ومعيدداره   السسارسددة والعسددل   أو   الفعددل   ويذددسل السسارسددة الفعميددة لمكيسددة أو السسارسددة السكووه 

ة بردػرة مددتسخة فدي أوضداع مختمفدة كمسدا سدشحت عمى نحػ يتدق مع الكيسة السشتقاة، عمى أن تتكخر السسارس
 الفخصة لحلظ.

:  وتتكػن مغ خصػتيغ متتداليتيغ ىسدا وتعتبخ السسارسة السدتػػ الثالث في سمع الجرجات السؤدية إلى الكيع،
 (2032. )العتيبي والخاشجؼ، تخجسة الكيسة إلى مسارسة، وبشاء نسط قيسي

 -القيسية وهي : السشظهمةانهاع القيم ضسن 
ىي أنػاع الدمػك االجتساعي اإليجابي السخغػب فيو والتي تشتقل إلى أفخاد السجتسع مغ لقيم االجتساعيِّة:  -1

األشخاص السحيصيغ بيع، وتعج ثقافة السجتسع الدائجة ىي الػسط الحؼ يداعج في نقميا وتخسيخيا مغ خالل 
قات اإلندانية واالجتساعية، وتسثمت في ىحه الجراسة السسارسات الدمػكية واالتجاىات اإليجابية في العال

بالسؤاساة االجتساعية، وااللتدام بالعادات والتقاليج االجتساعية، والسحافطة عمى التخاث االجتساعي، والتحمي 
بآداب الصخيق، والسذاركة باألعسال التصػعية، والتزامغ مع الذعػب السشكػبة، وإغاثة السميػف ونججة 

 ، والتػاضع واإلحدان إلى الجيخانأدب السحاورة مع اآلخخيغ، وعيادة السخيسالسطمػم، و 
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: ىي مجسػعة مغ السعاييخ والسبادغ السػجية لدمػك الفخد السدمع ضاىخًا وباششًا لتحقيق غاية القيم األخالقية -2
جيغ، والرجقة عمى خيخة مدتػحاة مغ القخآن الكخيع والدشة الشبػية الذخيفة وتسثميا في ىحه الجراسة بخ الػال

الفقخاء، والكخم، والتعاون، والعجل، واألمانة، واإلخالص، واألمخ بالسعخوف والشيي عغ السشكخ، وصمة الخحع، 
 والدساحة، والرجق، والحياء.

: ىي التي تعبخ عغ اىتسام الفخد وميمو إلى ما ىػ نافع ومفيج واالىتسام بديادة اإلنتاج القيم االقترادية -3
مثل: حب  ،ػيق واستثسار األمػال ، وتسثميا في ىحه الجراسة مجسػعة مغ الكيع االقتراديةوعسميات التد

، اليجوؼ اإلنتاج، والسحافطة عمى السستمكات العامة، وتقجيخ السشتج السحمي، وأداء الدكاة، واحتخام العسل 
 السساشمة بأداء الجيػن.وتجشب التعامل القائع عمى الغر والخجاع، ونبح اإلسخاف والتبحيخ، والػفاء وعجم 

 (2033)الجبيدي،
: وىي التي تعبخ عغ اىتسام الفخد وميمو إلى ما ىػ جسيل مغ ناحية الذكل أو التػافق ، القيم الجسالية -4

وجاءت في ىحه الجراسة وتشديقو واندجامو وتػافقو الذكمي. والشطخ إلى العالع السحيط بو نطخة تقجيخ لتكػيشو 
كااللتدام بتعميسات الػقاية الرحية، وتقجيخ جسالية المباس العخبي األصيل،  محجدة بسجسػعة مغ الكيع

وتحوق جسال البيئة ومكػناتيا، ومسارسة الخياضة، والعشاية  -كالتجخيغ  –وتجشب العادات الزارة بالجدع 
 (2032)سالع وخزخ ، بالسطيخ، والشطام والتختيب، وتدييغ السشدل، ونطافة ساحاتو وأفشيتو.

 ومشظهمة القيم  لجى طمبة الجامعة  التهاصل االجتساعي  مهاقع  العالقة بين 
اصبحت مغ اىع العشاصخ التي يتعامل معيا الفخد وفي كل وقت وقج   التػاصل االجتساعي  مػاقع  ان 

حة السادة العمسية والخقسية متا ىا في مختمف السجاالت، وخاصة اصبحتوتجحر  الذخريةتجخمت تمظ ال لمحياة 
لالستخجام وبكل سيػلة كشذخ الرػر ومقاشع الفيجيػ وكتابة االفكار ونذخ االعتقادات ويتفاعل معيا الفخد 
بذكل مدتسخ مغ خالل ما يذاىجه ويدسعو ويكتبو ويخسمو ويخسل اليو، فقج اصبح عالع متكامل لمكثيخ مغ 

ويذغميع في البيت وفي اوقات العسل في  لألفخاديذغل الػقت الصػيل  وأصبحاالفخاد رغع ىػ عالع افتخاضي، 
مؤسداتيع وفي الذارع والتدػق وقيادة الديارة والتعمع والعسل والتػاصل مع االقارب ومغ أؼ مكان في العالع 

 (2032)لذيخؼ، وفي أؼ وقت .
 ىحا التفاعل السثيخ لالىتسام والفػضػية والالمباالة لمػقت اصبح يؤثخ في الفخد والخخوج مغ مجخدان 

واىتسامات وميػل حتى وصل الى تغيخ قيع اندانية وثقافية  وأفكاروتػاصل الى تغيخ عادات  وإشالعتدمية 
خصيخة مغ  حاالتواجتساعية وحتى ديشية وقج تعخضت السشطػمة الكيسية الى الترجع واالنكدار ووصمة الى 

 %  80شالع عمى االسباب تجج خالل السؤشخات الطاىخة مشيا انتذار حاالت الصالق في السحاكع وعشج اال
تحريل الجراسي والديخ  انخفاضخصيخ ججا وىحه مثال مغ مجسػعة امثمة مشيا  مؤشخىحا   وسائل االعالم
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الكيسية  السشطػمةعمى اسخار االخخيغ وبياناتيع وتيجيجىع بيا مسا ادػ الى اضعاف  واإلشالعلداعات الرباح 
وتأثخت مختمف فئات السجتسع بحلظ ومشيع  غخيبة عغ عادات مجتسعشابذكل عام وانتذار االفكار والدمػكيات ال

شمبة الجامعة، لقج تأثخ شمبة الجامعة باستخجام  التػاصل بذكل كبيخ مغ خالل الجراسات التي اجخيت، ان 
ي والذخري والشفد االجتساعيشالب الجامعي يأتي الى الجامعة وقج وصل الى مدتػػ مقبػل مغ الشزج 

 (2034جبيدي، )الويستمظ ميارات اجتساعية ونفدية. 
ونعكذ ذلظ عمى  واإلندانيةالكيع الجامعية  عمى تمػيث  وسائل االعالم  ل لقج تدببت بعس التصبيقات

وحتى  التصبيقيلبذ الصمبة وشخيقة كالميع وسمػكياتيع داخل قاعات الجراسة وخارجيا وانخفاض التحريل 
ح الصالب الشاضج متسخد عمى الكيع ويعجىا اداة تعصيل السجتسع واالفخاد وبجء الصالب التكاليف االقترادية واصب

اكثخ مسا  ومطيخيةيبحث عغ الحخية التي ىػ يدسييا واالنفتاح لحا اصبحت اىتسامات الصالب الجامعي مادية 
با عمى ذ سمعكىحا يشىي معخفية دراسية قائسة عمى الحػار وتعمع السعخفو وكتداب ميارات الجامعة االساسية و 

سحاسب والسعمع والسحامي اذا لع يكغ مدود بالكيع يخخجػن لدػق العسل كالسيشجس وال السجتسع الن ىؤالء الصمبة
فدػف يشذئ جيل ال يقجر السجتسع وتربح الفخدية والسادية ىي الطاىخ السشتذخة في السؤسدات التعميسية وىشا 

 يكسغ الخصخ والسذكمة.
  الجراسات الدابقة

 (9002السجالي ) -0
عمدى الكديع  االجتساعيدة   التػاصدل االجتسداعي  مػاقدع  ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى أثخ اسدتخجام 

لجػ الذدباب الجدامعي فدي السجتسدع األردندي، مدغ خدالل اسدتصالع آراء عيشدة مدغ شمبدة جامعدة مؤتدو بمدغ تعدجادىا 
التػاصدل  مػاقدع  ، تع اختيارىا بصخيقة عذػائية، أضيخت نتائج الجراسة بأن أثخ استخجام ( مبحػثًا ومبحػثو325)

ة عمى الكديع االجتساعيدة يددداد فدي حالدة اسدتخجام الصمبدة لإلنتخندت بسفدخدىع، وكمسدا زاد عدجد سداعات  االجتساعي 
عمسيددة وبحثيددة، وتددتع فددي  االسددتخجام اليددػمي. كسددا أضيددخت الشتددائج بددأن أكثددخ اسددتخجامات اإلنتخنددت ىددي لغايددات

التػاصدل عمدى الكديع  مػاقدع إلى وجػد عالقة آلثخ اسدتخجام  ل الحخم الجامعي، وأشارت الشتائج كحلظمعطسيا داخ
االجتساعيدددة وبعدددس الستغيدددخات الشػعيدددة، كدددالجشذ، والعسدددخ، وندددػع الكميددددة، والسددددتػػ الجراسددددي، والدجخددددل الذددديخؼ 

وخمرت الجراسة إلى وضدع مجسػعدة  .0.05 ≤ ( بجاللو إحرائيةFيسة )ألسخ السبحػثيغ، كسا دلت عمى ذلظ ق
 مغ التػصيات.

 (9002الطيار )دراسة  -9
التػاصل  مػاقع  ل الجامعة شالب استخجام عمى الستختبة الدمبية اآلثار يانىجفت الجراسى لب

 بيانو  ،التػاصل االجتساعي مػاقع  ل الجامعة شالب استخجام عمى الستختبة اإليجابية وبيان اآلثار، .االجتساعي
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 السشيج الباحث واستخجم .الجامعة شالب لجػ االجتساعية الكيع تغييخ في  التػاصل االجتساعي  مػاقع   أثخ
 اختالف عمى بالخياض سعػد السمظ جامعة شالب مغ الحالية الجراسة عيشة وتكػنت التحميمي، الػصفي

 الجراسة وتػصمت .شالباً  ( 2274 ) الشيائية العيشة وبمغت عذػائية بصخيقة اختيارىع تع وقج العمسية، تخرراتيع
 غيخ عالقات إجخاء مغ تسكغ في تسثمت التػاصل سػاقع ل الدمبية اآلثار أىع أن :أىسيا مغ الشتائج مغ عجد إلى

 أخبار عمى االشالع :في اإليجابية تسثمت اآلثار أىع وأن الجيشية، الذعائخ في اإلىسال اآلخخ، الجشذ مع شخعية
 الخأؼ، عغ بحخية ، التعبيخ التػاصل االجتساعي  مػاقع   خالل مغ ججيجة أمػر تعمع فيو، نعير الحؼ البمج

 استخجام تعديد :في التػاصل وضيخ مػاقع  نتيجة الكيع تغييخ مطاىخ أىع وأن الخجل، حاجد تخصي مغ التسكيغ
بجخأة واىع تػصيات الجراسة الجراسة   اآلخخ الجشذ مخاشبة عمى القجرة  التػاصل االجتساعي  مػاقع  ل الصالب
التػاصل  مػاقع  ل الدمبي التأثيخ الجامعة لصالب تبيغ التي اليادفة التعميسية والبخامج العمسية الشجوات تكثيف

 عمى قيسيع وخاصة الجامعية.  االجتساعي 
 ( 9002دراسة العهالسة واخخون ) -3

كمية في السشطػمة الكيسية لصمبة   التػاصل االجتساعي  مػاقع  ىجفت الجراسة الكذف عغ درجة تأثيخ 
( فقخة، مػزعة عمى أربعة مجاالت: الكيع 44عجمػن الجامعية. ولتحقيق ذلظ تع ترسيع استبانة مكػنة مغ )

، وأشارت نتائج 2035-2034اسي العام الجر  األخالقية، واالجتساعية، والجسالية واالقترادية. تكػنت عيشة 
في السشطػمة الكيسية لصمبة كمية عجمػن الجامعية   التػاصل االجتساعي  مػاقع  درجة تأثيخ إلى أن الجراسة 

، تمتيا في السختبة الثانية الكيع الكيع الجسالية جاءت في السختبة األولى وأضيخت الشتائج أن .كانت متػسصة
كسا بيشت نتائج . في السختبة األخيخة الكيع األخالقيةفي حيغ جاءت  الكيع االجتساعية،االقترادية، وفي الثالثة 

وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في جسيع السجاالت جسيعيا تبعًا لستغيخ الجشذ، ولرالح الصمبة الجراسة 
عية، إضافة الحكػر، ووجػد فخوق في مشطػمة الكيع تبعًا لستغيخ التخرز ولرالح تخرز الخجمة االجتسا

إلى وجػد فخوق تبعًا لستغيخ السدتػػ الجراسي، ولرالح شمبة الدشة الثانية، وأخيخًا وجػد فخوق تبعًا لستغيخ مجة 
 ( ساعات فأكثخ.6التػاصل اليػمية ولرالح السجة الدمشية )

 :مشهجية البحث وإجخاءاته 
 :مشهجية البحث
السشيج الػصفي التحميمي لمجراسة الحالية، اذ يعج ىحا السشيج افزل اسمػب لجراسة النو  الباحثاناستخجم 

 يػصف الطاىخة وصفا دقيقا ويحجد ابعادىا وأسباب حجوثيا ويزع فخضيات لحميا.
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 مجتسع البحث عيشته
زسغ ( شالب وشالبة والتي تت36000والبالغ عجدىع ) يذسل مجتسع البحث الحالي شمبة جامعة ديالى

مغ كميات ذات تخرز تصبيقي وإنداني كسا  وشالبة  ( شالب200، اما عيشة البحث فقج بمغت )( كمية34)
 (3ىػ مػضح في ججول )

 (0ججول )
 البحث عيشة

 طالبة طالب اسم الكمية
 92 92 االصسعي -كمية التخبية لمعمهم االندانية 

 92 92 الخازي  -كمية التخبية لمعمهم التطبيقية
 92 92 الهشجسة  كمية

 92 92 كمية القانهن 
 000 000 السجسهع

 اداة البحث 
 ألىجاف البحث الحالي ، وبعج  مشاسبة أداة  عمى الباحثان حرػل ولعجم الحالي البحث أىجاف لتحقيق

 مػزعة عمى اربع ( فقخة 25اداة لمبحث الحالي مكػنة مغ ) بشاء تع الدابقة، والجراسات األدبيات عمى االشالع
-ابجا -احيانا -ولو خسذ بجائل )دائساالكيع األخالقية، واالجتساعية، والجسالية واالقترادية(  (ىي مجاالت

( لمفقخات االيجابية والعكذ لمفقخات الدمبية وكانت اعمى درجة 4،3،2،3نادرا( ولكل بجيل وزن معيغ ) -غالبا
 (.62.5( وما الػسط الفخضي فيبمغ )25( واقل درجة )300لمسكياس )

 صجق االداة 
 مغ اجمو ، وىػ أُعج الحؼ لمغخض اداء السكياس مجػ عغ تكذف التي الدايكػمتخية الخاصية ىػ الرجق

 باستخخاج الباحثان قام البحث أداة  صجق مغ التحقق تكيدو وألجل أن يفتخض لسا الفقخات قياس عمى دليل
 الخبخاء مغ مجسػعة االداة عمى فقخات بعخض وذلظ السكياس بشاء مدتمدمات مغ يعج الحؼ الرجق الطاىخؼ 

 فأعمى %)85ندبة) نالت التي الفقخات عمى االبقاء تع ضػء آرائيع وفي والشفدية، التخبػية العمػم في والسختريغ
 عجل الخبخاء بعس الفقخات.  وبحلظ قبػل ندبة تسثل وىي
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 تحميل فقخات القياس
 -تم تحميل لفقخات احرائيا بأسمهبي :

 السجسهعتان الستطخفتان :  - أ
لحداب القػة التسييدية لكل فقخة مغ فقخات االداة تع اجخاء الخصػات أآلتية  تصبيق السكياس عمى عيشة 

 التحميل ثع تحجيج الجرجة الكمية لكل استسارة .

 تختيب االستسارات تشازليًا بحدب درجاتيا الكمية مغ أعمى درجة إلى أوشأ درجة.  .3
%( مغ االستسارات 27الستسارات الحاصمة عمى أعمى الجرجات في السكياس و)%( مغ ا27تعييغ ) .2

الحاصمة عمى أدنى الجرجات والمتان تسثالن مجسػعتيغ بأكبخ حجع وأقرى تسايد مسكغ، وبمغ عجد 
( 54( استسارة وعميو فان عجد االستسارات التي خزعت لمتحميل يكػن )27االستسارات في كل مجسػعة )

 استسارة.

استخخاج الػسط الحدابي واالنحخاف السعيارؼ لجرجات السفحػصيغ لكل مجسػعة عغ كل فقخة مغ فقخات   .3
السكياس ثع شبق االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ الختبار الفخوق بيغ درجات السجسػعة العميا والسجسػعة 

 ( يبيغ ذلظ :2ة وججول )( وقج تبيغ جسيع الفقخات مسيد 0.05الجنيا في كل فقخة عشج مدتػػ داللة )
 ( 2ججول )

 القهة التسيدية لمفقخات
القيسة التائية  السجسهعة الجنيا السجسهعة العميا ت

 لسحدهبةا
 االنحخاف السعياري  الهسط الحدابي االنحخاف السعياري  الهسط الحدابي

0 9.223 0.222 9.990 0.203 2.990 

9 9.222 0.222 9.9092 0.2220 3.292 

3 9.3.0 0.222 9.093 0.292 2.292 

2 9.023 0.29. 9.022 0.2.0 2.220 

2 9.220 0.232 0..29 0..02 2.222 

2 9.9.2 0.200 9.002 0..02 9.02. 

2 9.229 0.203 9.002 0..92 2.232 

. 9.2.2 0.22. 9.022 0.223 2.932 
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 ارتباط الفقخة بالجرجة الكمية لمسقياس:
, ِإذ انَّ مغ مسيدات ىحا يقرج بيا معامل االرتباط بيغ األداء عمى كل فقخة واألداء عمى االختبار بأكسمو

األسمػب َأن يقجم مكياسًا متجاندًا في فقخاتو , إذ ِإن الفقخة التي تختبط ارتباشًا ضعيفًا ججًا مع السحظ )السكياس( 
 لسكياس األخخػ ِإذ يجب استبعادىا.عج غالبًا فقخة تكيذ سسة تختمف عغ تمظ الدسة التي تكيديا فقخات ات

معامل  الباحثانولحداب معامل االرتباط بيغ درجة كل فقخة مغ فقخات االداة والجرجة الكمية استعسل 
ارتباط بيخسػن, وقج تبيغ أن معامل االرتباط بيغ درجة الفقخة والجرجة الكمية جسيعيا ذات داللة إحرائية عشج 

2 9.293 0.223 9.020 0..93 ..232 

00 9.222 0.220 0.2.9 0.220 ..932 

00 9.229 0.202 0.2.9 0.2.2 2.223 

09 9.222 0.229 9.939 0.223 2.020 

03 9.232 0.20. 0.2.9 0.222 2.320 

02 9.220 0.2.2 9.0.2 0.222 2.202 

02 9.22. 0.232 9.02. 0.290 2.900 

02 9.220 0.202 9.002 0.222 2.2.3 

02 9.220 0.222 9.0.3 0.223 2.222 

0. 9.333 0.223 0.222 0.222 2.220 

02 9.332 0.232 0.223 0.222 2.020 

90 9.2.2 0.203 9.0.2 0.232 2.922 

90 9.220 0.229 9.022 0.29. ...20 

99 9.220 0.222 9.022 0.223 28..9 

93 9.229 0.292 9.020 0.293 2.220 

92 9.002 0..29 0.239 0..02 2.209 

92 9.293 0.292 9.239 0.222 2.293 
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( يػضح 3( والججول )0.088( ألن جسيع معامالت االرتباط أعمى مغ الكيسة الججولية البالغة )0.05مدتػػ)
 ذلظ.  

 (3ججول)
 رجة الكمية لمسقياسمعامالت االرتباط بين درجة الفقخة والج

 معامل االرتباط تدمدل الفقخة معامل االرتباط تدمدل الفقخة     
0 0.992 09 0.30. 

9 0.022 03 0.322 

3 0.902 02 0.9.. 

2 0.022 02 0.022 

2 0.920 02 0.022 

2 0.029 02 0.0.. 

2 0.9.9 0. 0.302 

. 0.922 02 0.923 

2 0.393 90 0.9.9 

00 0.322 90 0.922 

00 0.302 99 0.390 

09 0.002 92 0.920 

 92 0.322 

 مؤشخات الثبات
ن عجم تأثخ نتائج االختبار يقرج بالثبات الجقة في أداء األفخاد واالستقخار في الشتائج عبخ الدمغ  ، ا

برػرة جػىخية بحاتية السفحػص, أو إن االختبار فيسا لػ ُكخر عمى السجسػعة نفديا بعج فتخة زمشية نحرل عمى 
كخونباخ ، فكانت قيسة  -الشتائج نفديا أو مقاربة ، وقجتع استخخاج قيسة معامل الثبات مغ خالل اسمػب الفا

 السكياس داخميا الن ىحه السعادلة تعكذ مجػ اتداق فقخات داخميا  .( ويعج 0.83معامل ثبات السكياس )
 االحرائية بخامجال

 ( لتحميل الفقخات واستخخاج الشتائج  لألىجاف السػضػعو.ssssبخنامج ) الباحثاناستخجم 
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 عخض الشتائج وتفديخها
 لمذباب لتعديد مفههم الههيةفي السشظهمة القيسية  التهاصل االجتساعي  مهاقع الكذف عن درجة تأثيخ  -اوال

قجره  معيارؼ  وبانحخاف درجة (59.8)  فبمغ الكمية الصمبة درجات متػسط حداب تع اليجف ىحا ولتحقيق
 الكيسة أن وجج التائي االختبار باستخجام (62.5البالغ  ) الػسط الفخضي مع الكيسة ىحه مصابقة ( وعشج7.3(

 (0.05) داللة مدتػػ  البالغة عشج (3.96الججولية ) الكيسة مغ اكبخ وىي درجة (2.32بمغت) السحدػبة التائية
 . يػضح ذلظ (4) والججول إحرائًيا دالة وىي

 (2الججول)
 الستهسط الحدابي ، واالنحخاف السعياري والستهسط الفخضي والقيسة التائية 

االنحخاف    الستهسط الحدابي العيشة
 السعياري 

 الستهسط
 الفخضي

 القيسة التائية
 الججولية السحدهبة

900 22.. 2.3 29.2 9.39 0.22 
 

( ان تأثيخ  مػاقع  التػاصل االجتساعي   ليا تأثيخ متػسط عمى 4تػضح السؤشخات االحرائية لججول )
السشطػمة الكيسة لمصالب الجامعي مغ خالل التحميل االحرائي إلجابات الصمبة ، اذ تفدخ نطخية التعمع 

ان الفخد يتأثخ بالبيئة التي يعير بيا مغ خالل السؤثخات التي يػاجييا ويدتجيب ليحه  االجتساعي لبشجورا
السؤثخات كمسا زادت درجة قػتيا لحا اصبحت  مػاقع  التػاصل االجتساعي   مغ اكثخ السثيخات البيئة التي 

وحاسبات محسػلة والػقت يػاجييا الفخد، اذ نالحع االستخجام السفخط لالجيدة الحكية مغ ىػاتف واجيدة لػحية 
الحؼ يقزيو الفخد وبجء يسارس سمػكيات وشخح افكار تخالف الكيع االسخية واالجتساعية والثقافية والخمكية وىحا 
التاثيخ بجء يشعكذ عمى البشاء السعخفي وبشاء الذخرية والتفاعل االجتساعي، ولكغ لع يرل التأثيخ الى درجات 

لصمبة الجامعة كػنيع في مخحمة مغ الشزج والخشج التي تحقق ليع ميارة ادارة  مختفعة مقارنة بالسخحمة العسخية
الػقت التي انعكذ بالذيئ اليديخ عمى سمػكياتيع في استخجام تصبيقات   وسائل االعالم ، وتتفق نتائج ىحه 

 (.2035الجراسة مع نتائج دراسة العػالسة )
 اناث(. -متغيخي الشهع )ذ هر وفق  اإلحرائية الجاللة ذات معخفة الفخوق  -ثانيا

 الػسط أن ، اذ وجج واإلناث الحكػر االستجابة عمى االداة بيغ درجات في إحرائًيا دالة فخوق  تػجج
 معيارؼ  بانحخاف (37.4) الحدابي لإلناث ( والػسط8.43قجره ) معيارؼ  بانحخاف (23,4) لمحكػر الحدابي

 درجات ومتػسط الحكػر درجات متػسط بيغ إن الفخوق  التائي االختبار استخجام نتائج وأضيخت ( ،5.33قجره )
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 مغ الكيسة أكبخ ( وىحه3) السحدػبة التائية الكيسة كانت حيث 0.05 داللة مدتػػ  عشج دال إحرائًيا اإلناث
 . ذالظ يػضح (5)والججول (2) البالغة الججولية الكيسة

 ( 2ججول )
  واإلناث درجات الح هر متهسط بين لمفخق  التائي االختبار نتائج يبين

 اإلحرائي السؤشخ      
 الشهع

االنحخاف  الستهسط الحدابي العجد 
 السعياري 

 مدتهى داللة  القيسة التائية 
 الججولية السحدهبة 

 3 20.. 90.2 000 ذ هر
 

9 0.02 
 2.03 02.2 000 اناث

لرالح الصالب الحكػر ، أؼ ان السشطػمة الكيسية لصمبة  ( ان الفخوق دالة احرائيا5يتزح مغ الججول )
الجامعة مغ الحكػر اكثخ تأثخا ب ومػاقع  التػاصل ، ويفدخ ذلظ في ضػء نطخية سػليفان لمعالقات االجتساعية 
ان الصالب يتستعػن بعالقات اجتساعية متشػعة ومتعجدة سػاء مع اقخانيع ونػع جشديع وكحلظ مسا يسشحػن مغ 

الخخوج مغ السشدل وقزاء وقت شػيل خارجو ويستمكػن مغ االجيدة الحكية الن السجتسعات الذخقية  حخية في
تعصي الكثيخ مغ السداحات والحخيات لمحكػر مقارنة باإلناث، ىحه الحخية تجعميع يكتدبػن خبخات متعجدة 

التعامل مع ىحه التصبيقات ومتشػعة مغ خالل انذاء حدابات الكختػنية عمى مػاقع  التػاصل ويستمكػن ميارة 
مسا يقزػن ساعات شػيمة وبذكل مفخط مسا تجج تأثيخ ىحه السػاقع  عمى قيسيع سػاء في الجامعة او السجتسع 
السحمي وحتى داخل االسخة ويشعكذ ذلظ سمبا في افكارىع وشخيقة تحجثيع وممبديع ، مقارنة باإلناث التي تتحجد 

يا وشبيعة السجتسع التي يفخضيا ذكية مسا يشعكذ ذلظ عمى الحفاظ عمى عالقتيا مع نػع جشديا وأميا وأقارب
مدتػػ مشطػمة الكيع التي اكتدبتيا.وربسا غيخ متعمسة وال تجيج التعامل مع ىحه االجيدة او لخبسا ال تستمظ مثل 

 ( .2034تمظ االجيدة وتتفق نتائج ىحه الجراسة  مع دراسة الصيار )
تحجيج أهم مهقع من مهاقع التهترل االجتساعي االكثخ تأثيخ في السشظهمة القيسية لمذباب لتعديد  -ثالثا

 مفههم العهية. 
تع اجخاء تصبيق دراسة استصالعية لسعخفة أىع مػقع مغ وسائل التػاصل االجتساعي ذات تأثيخ في 

ة األوساط الحدابية فقج ضيخت أىع وسيمة السشطػمة الكيسيو لمذباب وقج تدبب مذكالت متأزمة، وبعج مقارن
تػاصل اجتساعي ذات تأثيخ في أبخاز السشطػمة الكيسية وتعديد اليػية لجػ الذباب،  وىي الفيدبػك والحؼ 

(، وان أفخاد االفخاد يدتخجمػن مػقع الفيدبػك بذكل كبيخ 0.82حرل عمى أعمى وسط حدابي إذ بمغ )
لسختمفة وتشذخ فيو أفكارىا التي تعبخ بيا عغ ذاتيا ومغ أىسيا مداىساتيا وتفاعمي وتشذخ مغ خاللو نذاشاتيا ا

في نذخ اقكارىع الذخرية والثقافية لألسخة وتؤثخ في مشطػمة الكيع لألسخة وخاصة الكخدستانية وإفخادىا ونحغ 



 
223 

وذلظ لسا  نخػ مجػ زيادة مدتخجميغ ومدتخجمات مشرة الفيدبػك ويدداد االستخجام بذكل كبيخ يػم بعج يػم،
تكتب بو مغ بيانات والتي تشقل البيانات بسشتيى الجقة ويسكغ الجخػل عميو بأؼ وقت وبكل حخية مغ خالل 
حداب شخري امغ، مسا أصبح وسيمة مؤثخه في تعديد مفيػم اليػية  في تحقيق تفاعميا االجتساعي وبذكل 

ا ان لمفيدبػك دور مؤثخ وفعال في تغيخ كبيخ وخاصة دورىا في نذخ ثقافة الدمع السجتسعي في السجتسع  كس
الكيع األسخية واالجتساعية ونذخ ثقافات وافجة وخاصة مفيػم الكيع والعادات وتكػيغ السفاليع الكيسيو، إذ يتفاعل 
السجتسع وبذكل سخيع مع الفيدبػك وىػ أالن مغ أكثخ األدوات والتصبيقات االلكتخونية التي تؤثخ بسشطػمة الكيع 

مسا يشعكذ ذلظ عمى أفكارىع وسمػكياتيع ويتخك األثخ في ثقافاتيع وخاصة االجتساعية وما يحسمػه مغ وأفخادىا، 
قيع داخل األسخة وخارجيا، لحا يعج الفيدبػك مغ أىع أدوات ووسائل إلعالم  االلكتخونية الحجيثة السؤثخ بالفخد 

 والسجتسع.
 التهصيات 

 في ضػء نتائج البحث يػصي الباحثان :
 ة نجوات لمذباب تبيغ ليع السخاشخ الشفدية واالجتساعية والثقافية والرحية والبيئية.اقام  -3
تخسيخ الكيع والسبادغ التي تعدز مفيػم اليػية لمذباب مغ خالل اقامة ورش عسل داخل السشاشق يذتخك    -2

 بيا شمبة الكميات والسعاىج.
مل االيجابي مع التكشػلػجيا في ضػء اخزاع الذباب لبخامج تجريبية حػل ميارة ادارة الػقت والعا -3

 االحتياجات السعخفية والتخبػية.
 السقتخحات 

 اجخاء دراسة عغ دور الجامعة  في نذخ الكيع الثقافية في الجامعي  الصمبة. -3
 اجخاء دراسة بعشػان االستخجام السفخط ل التػاصل االجتساعي وعالقتيا بأزمة اليػية االجتساعية . -2
بعشػان اثخ االرشاد الشفدي في تحريغ شالب الجراسة الثانػية مغ سػء استخجام  اقامة دراسة تجخيبية -3

 االنتخنت.
 السرادر

 .3989، 3، دار صادر, بيخوت, طلدان العخبابغ مشطػر، دمحم بغ مكخم بغ مشطػر اإلفخيقي السرخؼ  -3
اإلمارات العخبية الستحجة،  ، جامعةالسجتسعات االفتخاضية بجياًل لمسجتسعات الهاقعيةبياء الجيغ، دمحم مديج،   -2

 م.2032
، دار مججالوؼ لمشذخ والتػزيع، عسان، ثقافة اإلنتخنت دراسة في التهاصل االجتساعيحمسي، سارؼ،  -3

 .39م، ص2009األردن، 
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،  دار االتحاد لمشذخ والتػزيع، فن التأثيخ عمى اآلخخين واكتداب ثقتهمالحسجاوؼ، ىشاء جاسع ، اإلقشاع  -4
 .2032، 3عسان شبعة 

، 22مجمة عالم السعخفة، السجمج الخميفي، دمحم بغ صالح، تأثيخ اإلنتخنت في السجتسع: دراسة ميجانية ،  -5
 .502،  -469، ص6،2035و  5العجدان 

الجبيدي، عبجالكخيع، الصاىات، ياسيغ،. دور  مػاقع  التػاصل االجتساعي   في تذكيل الخاؼ العام لجػ  -6
، 34، السجمج مجمة  دراسات العمهم اإلندانية واالجتساعية، الجامعة األردنيةشمبة الجامعات األردنية. 

 .2033، 80 -66، ص 3العجد 
، جامعة عسان  35، العجدالتخبية مجمةاالجتساعي في العالع العخبي ،  استخجام التػاصل»زاىخ، راضي،  -7

 .23، ص2033األىمية، عسان، 
، األىالي لمصبع راهشة، العهلسة وإنتاج مذكالت ججيجة مذكالت اجتساعيةسالع،  سارؼ وخزخ، زكخيا،  -8

 .396، ص2032، 3والشذخ والتػزيع، دمذق، ط
السجمة سامي،  عبج الخؤوف، اإلنتخنت في العالع العخبي: دراسة ميجانية عمى عيشة مغ الذباب العخبي،  -9

 .35، ص2030، 4، عجد 2،السجمجالسرخية لبحهث الخأي العام
دغ،  تأثيخ استخجام الذباب الجامعي في الجامعات الخاصة البحخيشية ل الرادق، عبجالرادق ح -30

، 7، السجمج السجمة األردنية لمعمهم االجتساعيةالتػاصل االجتساعي عمى استخجاميع  االترال التقميجية، 
 .2034، 59 – 33، ص3العجد 

مجمة ، نػرة،. تأثيخ  مػاقع  التػاصل االجتساعي   عمى الثقافة االجتساعية لمذباب الدعػدؼ، الرػيان -33
 .2034، 34، العجد3، السجمج  بحهث الذخق األوسط بجامعة عين شسذ

( .  مػاقع  التػاصل االجتساعي   وأثخىا عمى الكيع لجػ شالب الجامعة   تػيت 2034الصيار ، فيج،  ) -32
 .226 -393(، ص 63)33،  ة العخبية لمجراسات األمشيةالسجمأنسػذجًا   

العتيبي ، بشجر، والخاشجؼ، سعيج،  التحجيات التي تفخضيا شبكة األنتخنت و مػاقع  التػاصل االجتساعي    -33
، 870 – 863، ص9العجد  2، السجمج السجمة الجولية التخبهية الستخررةعمى الكيع في الػشغ العخبي. 

2032. 
عبج السشعع ،  درجة مسارسة الكيع لجػ شمبة الجامعات األردنية مغ وجية نطخ الصمبة  العسخؼ، أسساء -34

 .2035.، 3063 -3086(، 3)42، مجمة دراسات، العمهم التخبهيةأنفديع. 
درجة تأثيخ  التػاصل االجتساعي عمى قيع ( 2035العػالسة، عبج هللا وابػ ممحع ، دمحم والدبػن، احسج ) -35

 .2035، جامعة اليخمػك، 2، العجد32، السجمجمجمة التخبية، جامعيةكمية عجمػن ال شمبة
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القجومي ، خػلة   مجاالت استخجام مػاقع    وسائل االعالم  بيغ شمبة جامعة إربج األىمية، عالع التخبية،  -36
 . 40،2032 – 35، 40، العجد 33مرخ، س

، كيع االجتساعية لجػ الذباب الجامعيأثخ استخجام  مػاقع  التػاصل االجتساعي   عمى الالسجالي، فايد،  -37
 .2007، جامعة الد البيت، 3، العجد37، السجمجمجمة السشارة

محسػد، خالج صالح،  تأثيخ  مػاقع  التػاصل االجتساعي   عمى الكيع االجتساعية لجػ الذباب الجامعي،  -38
، 390 -335، ص32االول، العجد مجمة دراسات في الخجمة االجتساعية والعمػم اإلندانية، القاىخة، السجمج 

2032. 
، دار الشفائذ ماهية   وسائل االعالم  وأبعادها -السقجادؼ، خالج غدان ، ثػرة السػاقع  االجتساعية -39

 .35م، ص2034، 3لمشذخ والتػزيع، الصبعة 
نير، عدوز، ودكاني لصفي،  تأثيخ استخجام   وسائل االعالم  عمى قيع الذباب الجامعي الجدائخؼ    -20

، العجد، مجمة جيل الجراسات االندانية واالجتساعية راسة لعيشة مغ مدتخجمي مػقع الفيذ بػك  ،د
 .2035، 393-383ص

 ، السجسػعة العخبية لمتجريب وسائل االعالم  "أدوات التغييخ العرخية عبخ اإلنتخنت  ىاب خميفة،  -23
 .334م، ص2036والشذخ، الصبعة األولى، 

 .2008، دار الذخوق: عسان، 3. طة القيم التخبهيةفمدفاليساني، عبج الكخيع،  -22
، العجد التقشيات الحجيثة فهائج وأضخار دراسة التأثيخات الدمبية عمى صحة الفخداليػسف، شعاع ،  -23
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Quelle(s) réalite(s) du monde virtuel ? -Approche communicationnelle- 

Dr : SALIMA Bouchefra 
 

 

Résumé : 

S’appuyant sur une enquête de terrain menée auprès des jeunes algériens universitaires entre 18- 

22ans. qui s’adonnent à l’usage d’internet et aux échanges en ligne, ce papier décrit la façon dont 

est expérimentée le rapport à l’autre de la sociabilité virtuelle chez les jeunes internautes qui 

constituent notre échantillon, où à l’inverse des perspectives qui distinguent et opposent le 

‘’réel’’ et le ‘’virtuel’’ et suggèrent que la sociabilité en ligne serait l’espace par excellence de la 

mise en scène d’un soi fantasmé et de l’expérimentation d’un soi pluriel, variable et affranchi des 

identités hors ligne, l’approche communicationnelle montre comment dans l’expérience des 

internautes, les identités en ligne s’articulent aux identités hors ligne, les deux contextes 

s’inscrivent en continuité et en rapport dialectique, bien plus qu’en rupture l’un par rapport à 

l’autre dans leur univers communicationnel . 
 

 

Mots clés :   Réalité virtuelle - interaction -  interactivité - socialisation - communication. 
 

Abstract: 

Based on a field survey conducted among young university Algerians between 18 and 22 years 

old. who devote themselves to the use of the Internet and to online exchanges, this paper 

describes the way in which the relationship to the other of virtual sociability is experienced 

among the young Internet users who constitute our sample, where, conversely, perspectives 

which distinguish and oppose the "real" and the "virtual" and suggest that online sociability 

would be the space par excellence of the staging of a fantasized self and the experimentation of a 

self plural, variable and freed from offline identities, the communication approach shows how in 

the experience of internet users, online identities are linked to offline identities, the two contexts 

are in continuity and in dialectical relation, much more that in rupture with one another in their 

communication universe. 
 

 

Keywords: Virtual reality - interaction - interactivity - socialization - communication. 
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Introduction : 
 

Une série de changements technologiques, économiques et idéologique a modifié le cadre 

et le rapport à la communication dans la société algérienne contemporaine. Dans ces nouveaux 

modes, on retrouve des relations et des échanges virtuels qui bousculent la notion 

traditionnelle de la communication au sein de la société. 

Dans cette communication nous allons essayer de dégager quelques éléments de réponses 

sur l’impact des NTIC sur la socialisation, et l’apport de la réalité virtuelle dans la 

communication interindividuelle et cela en utilisant l’approche théorique des usages et de l'impact 

des NTIC dans l'interactionnisme symbolique d'Erving Goffman.. 

Ces nouvelles formes de communication ont bousculé la notion traditionnelle de la vie en 

société où l’usage des NTIC répond à une volonté d’augmenter la flexibilité et la réactivité 

des échanges interpersonnelles, et introduit de nouvelles formes de relations. 

La réalité virtuelle est fondée sur l’analogie au monde perçu, elle offre à l’utilisateur une 

dimension spécifique en lui procurant un environnement virtuel dans lequel il est acteur (dans 

le sens où l’utilisateur a la possibilité et le pouvoir d’agir virtuellement), et non                        

pas spectateur. Selon  (Fuchs, 

1  1995), l’homme a conceptualisé les notions de temps et d’espace face à sa propre 
 

perception de la réalité :’’la réalité virtuelle va lui permettre de s’extraire de la réalité 

physique pour changer de temps, de lieu et de type d’interaction: interaction avec un 

environnement simulant la réalité ou interaction avec un monde imaginaire ou symbolique.’’ Ce 

qui va permettre à une personne une activité sensori-motrice et cognitive dans un monde crée 

numériquement, qui peut être imaginaire, symbolique ou une simulation de certains aspects du 

monde réel. 



 
228 

Réalité virtuelle / réalité non virtuelle : 
 

L’idée de réalité virtuelle repose sur le postulat qu’il existe une réalité non virtuelle, 

renvoyant au monde physique, se réduit à la perception que nous en avons. Sa représentation 

peut varier d’un individu à un autre ; en fonction d’un nombre infini de facteurs tels que : 

l’attention, l’émotion, ou encore l’acuité des sens. La différence essentielle entre les deux types de 

monde : le réel et le virtuel est lié au manque de réalisme physique et fonctionnel de ce dernier, 

encore bien pauvre par rapport à ce que nos organes sensoriels peuvent décoder. 

 

Virtualité et individualité : 
 

L’expérience dans un environnement virtuel est individuelle, où les progrès technologiques 

ont contribué à consolider l’expérience individuelle de l’espace et du temps assurant l’unité et 

l’identité de l’individu par des interfaces techniques. (Weissberg2 ,2006) le souligne ‘’ il est 

aujourd’hui possible, grâce à la réalité virtuelle d’échapper à l’unicité de la localisation’’. C’est 

ainsi que, l’expérience de la réalité virtuelle permet un dédoublement spatial, une forme 

d’ubiquité réelle ; où l’individu, participant aux deux mondes -environnement réel/ 

environnement virtuelle- se dédouble en un être réel et un être virtuel (Mannipierri3,2009) sans 

jamais lâcher prise avec la réalité. 

 

Réalité virtuelle : un controverse ? 
 

Si l’on s’intéresse à l’expression ‘’réalité virtuelle’’, là où le terme de ‘réalité ‘ associé à celui 

de ‘virtuel’ est controversé ; la réalité étant par définition à l’opposé de virtuel. Les mettre 

ensemble est un paradoxe. Certains chercheurs préfèrent associer à virtuel d’autres termes tels que 

’’environnement’’ ou ‘’monde’’. 

Dans ce sens (Pragier et Faure Pragier4,1995) définissent le virtuel comme étant le 

réalisme d’un monde à 3D où le sujet agit dans l’image. 
 

Quéau propose ‘’monde virtuel’’ qu’il préfère à réalité virtuelle, selon lui (Quéau5, 

1993) un monde virtuel est une base de données graphiques interactives, explorable et 

visualisable en temps réel sous forme d’images de synthèse tridimensionnelles pouvant stimuler 

chacun de nos sens afin de donner le sentiment d’immersion dans l’image’’. 

 
Réalité virtuelle et présence : 

Hand.C6,1994), la réalité virtuelle se définit de la manière ainsi :’’nous interagissons avec 

quelques chose qui n’est pas réelle, mais qui peut être considérée comme tel pendant
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qu’on l’utilise’’. Sa définition met l’accent d’une part sur la durée d’utilisation – d’interaction- 

et d’autre part sur le fait d’y croire, de l’estimer : tant que je l’utilise, j’estime que c’est réel, 

la réalité virtuelle n’existe qu’à travers moi, mon expérience dans le temps et parce que je lui 

accorde le statut d’être réel, l’impression de présence est donc un élément déterminant dans une 

réalité virtuelle. Cette présence serait liée à différents facteurs qui commencent à peine à être 

étudiés. Il y aurait des facteurs de type technologiques, sensoriels… 

Afin de dessiner les contours d’une définition, nous remarquons plusieurs aspects mis en 

évidence qui sont : l’action, la perception –compréhension, la durée, le rôle du média, et enfin la 

présence (immersion). 

La présence dans la réalité virtuelle, est ‘’le sentiment d’être dans (being there) 

l’environnement dont la base technologique est l’immersion.(W.Barfield  et  S.Weghost7,1993)  

parlent  de  présence  virtuelle  et  la  définissent  ainsi :’’la présence virtuelle est 

généralement conçue comme étant un état subjectif de conscience et d’implication dans un 

environnement non-présent.             Présence virtuelle = un sentiment subjectif d’être dans un 

environnement virtuel : le sentiment d’y être. 

 
 

Le passage de la réalité à la réalité virtuelle : 
 

Le passage de la réalité à la réalité virtuelle constitue une alternation (Mannipieri et 

fuchs8, 2009). Le processus d’alternation prend son sens dans l’approche socio constructiviste 

proposée par (Berger et Luckman9, 1986) :’’ce que nous croyons être La Réalité est une 

représentation socialement élaborée’’. ‘La réalité est socialement construite’. 

Selon Berger et Luckman nous avons deux niveaux de socialisation : qui est définie par le 

processus au cours duquel un individu apprend et intériorise les normes et les valeurs au long de sa 

vie ; dans la société à laquelle il appartient, et construit son identité sociale .Elle est le résultat d’une 

interaction entre l’individu et son environnement. 

Socialisation primaire    (réalité) 
 

Socialisation secondaire  (virtualité) 
 

La phase de socialisation primaire où l’individu prend à son compte –au tant que sujet – les 

significations produites par autrui, peut être suivie d’une socialisation secondaire. 

La socialisation secondaire est l’intériorisation de ‘sous-mondes’ institutionnels ou basés sur 

des institutions. Toute la  difficulté est que cette socialisation secondaire  doit
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faire face à la résistance du sujet qui s’est habitué à la réalité construite lors de la phase de 

socialisation primaire. 

Les concepts clés de la réalité virtuelle : 

 
La réalité virtuelle est définie, d’une part d’un point de vue technique, par le dispositif 

technologique qu’elle utilise, et d’autre part d’un point de vue conceptuel par l’activation de 

mécanismes perceptifs, et l’activation de représentations. Les concepts clefs de la réalité virtuelle, 

prise en tant que discipline sont les concepts de : immersion, d’interaction, de réalisme, de 

présence, et de temps réel. 

Si les concepts d’interaction, et de temps permettent de caractériser avec une relative 

précision le fonctionnement des environnements virtuels, les concepts d’immersion, de réalisme 

et de présence sont moins opératoires et leurs définitions font l’objet de débats au sein de la 

communauté de la réalité virtuelle. 

Applications orientées vers la socialisation : 
 

La finalité de la réalité virtuelle est de permettre à une personne (ou plusieurs), ‘’une 

activité sensorimotrice dans un monde artificiel qui soit, soit imaginaire, soit symbolique, soit la 

simulation de certains aspects du monde réel’’ (Fuchs P. & Arnaldi B10,2003). 

Cette approche générique ne préjuge ni des usages, ni de ses champs d’application. Nous 

nous intéressons dans ce papier à son application, de plus en plus fréquente à la socialisation. 

L’utilisation de la réalité virtuelle permet de tisser des liens, prenant des formes variées. 

‘’Judicieusement utilisée, la socialisation y est mieux guidée et peut devenir plus facile qu’en 

situation réelle.’’(Frejus11 & Drouin, 1996) .Il faut reconnaître que si l’image de la réalité 

virtuelle a pu être associée à par le grand public à l’usage des casques de vision, ou à l’utilisation 

des pièces immersives, les applications technologiques orientées vers la socialisation reposent 

souvent sur des moyens technologiques moins spectaculaires et plus modestes (utilisation de 

l’ordinateur, internet, IRC, Skype, Réseaux sociaux..). 

C’est le niveau d’utilisation des nouvelles technologies qui fait en sorte qu’elles peuvent 

contribuer à un changement de paradigme. Or, la socialisation secondaire ne peut se créer que 

dans la mesure où elle est porteuse de sens pour le corps social. Ainsi, l’usage de l’internet 

dans le monde généralement et en Algérie spécialement est engagée dans une dynamique en 

constante évolution qui va des plus jeunes vers les moins jeunes. De même, 
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les TIC constituent des ressources mobilisées quotidiennement pour définir, faire vivre et 

donner sens aux liens sociaux et aux identités de chacun. 

Les techniques agissent sur le social, elles « travaillent » les individus et leurs relations ; elles 

irriguent le fonctionnement social ; elles façonnent les actes et gestes de chacun. 

L’appropriation et l’usage répondu de l’internet s’expliquent par des dynamiques spécifiques 

aux jeunes. Deux dimensions sont intrinsèquement liées dans l’univers des jeunes : 

le besoin d’indépendance face aux parents et, 
 

la grande dépendance par rapport au groupe de pairs. 
 

Intégré dans cette équation, l’internet est adopté car il est une communication libérée de la 

surveillance des parents connus par leur autorité dedans une société largement connue par son 

patriarcat et permet aux jeunes de renforcer la socialisation avec le groupe de pairs. 

Sa pratique permet en effet de se libérer des conventions sociales usuelles, l’aspect 

relationnel et la fonction émotive de l’internet paraît à première vue comme une échappatoire à 

la rigidité des normes et des rapports sociaux. Ce besoin indiqué dans la théorie de 

communication d’Elihu KATZ 12‘Usage et gratification’. 

Mais la communication médiatisée par ordinateur n’est pas pour autant un espace de 
 

communication dénué de toute convention. Il existe de fait un mode d’emploi des internautes qui 

instaure une forme de régulation de l’échange social. L’interaction conversationnelle qui s’y 

développe, engendre ses propres rites, règles et codes d'échange tel que le management de la face 

ou work face, les signes du lien, les échanges réparateurs, en modifiant leur rapport au monde 

virtuel, une culture se développe selon ces normes d'usages 

Pour beaucoup d'interviewés, internet avec son monde virtuel change leur manière de 

communiquer. Il permet d'élargir les contacts, rencontrer des gens et avoir des échanges rapides. 

Il aide à construire et à entretenir des liens interpersonnels distants. Dans le cas de l'entretien des 

liens, ‘’le chat ‘’diminue la distance et aide à rétablir une proximité relationnelle menacée par la 

séparation géographique. Ce dispositif sociotechnique peut être à l'origine de la construction de 

liens forts, sans nécessairement que les personnes ne se rencontrent (espace géographique 

différent). Dans le cadre des échanges électroniques, les internautes manifestent leurs sentiments 

de compassion, de solidarité et de soutien. Ils sont prêts à écouter et faire preuve de 

compréhension face aux problèmes des autres.  
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Le chat  contribue  à  la  diversification  des  échanges  dans  la  sphère  tant  personnelle  que 

professionnelle. Les jeunes se répartissent selon leurs intérêts. La diversité des canaux fait en sorte 

d’offrir aux internautes d’innombrables possibilités de se joindre à des groupes d’intérêt. Jean-

claude Guédon, 1996) va plus loin en affirmant que l’expérience des personnalités multiples, peut 

possiblement conduire les internautes à bouleverser leurs schèmes initiaux de pensée en ce qui a 

trait à leur identité :’’ En revanche, ceux qui assument différentes personnalités virtuelles ont 

conscience des vies qu’ils ont créées sur leur écran. Ils jouent plusieurs aspects d’eux-mêmes et 

naviguent de l’un à l’autre avec souplesse et en connaissance de cause. Ils vivent ainsi une 

expérience qui les encourage à remettre en question les modes de pensée traditionnels 

concernant un moi unique et unifié.’’ (Guédon13, 1996) 

Apports de la réalité virtuelle à la socialisation : 
Les environnements virtuels pour la socialisation sont des environnements informatiques 

pour la socialisation de l’individu. 

Fondée sur l’analogie au monde perçu, la réalité virtuelle est multi sensorielle, elle 

repose sur une logique de continuité spatio-temporelle. Certes le temps et l’espace peuvent être 

distendus mais ils s’y déroulent sans rupture, et c’est ainsi qu’elle permet de : 

 Former des conditions très proches de la réalité en éliminant un certains nombre 

d’inconvénients. 

 Elle  permet  d’avoir toujours sous la  main l’environnement  choisi  dans l’état où il est 
 

souhaité. 
 

 Proposer des liens interindividuels toujours disponibles et personnalisables. Ils s’ajustent 

aux rythmes, aux caractères, aux profils…des utilisateurs. L’intégration de composants issus de 

l’intelligence artificielle facilite la personnalisation des démarches. 

 Faire le suivi et la gestion des parcours : L’utilisateur a une liste de contacts IRL
1  ou IVL 

 

qu’il suit et gère le parcours de ses relations, accepte ou refuse…Ce qui facilite 

l’individualisation de la socialisation. 

L’environnement virtuel pour l’individu est varié tant dans sa forme, son mode d’utilisation, 

qu’au regard des sujets et thématiques abordées. Il vise à créer une situation propice à la 

socialisation, il est particulièrement utile lorsque le monde réel ne permet pas de créer un lien 

social. L’environnement virtuel permet également la ré-intégration du corps dans le processus 

de la socialisation grâce aux modes d’interactions rendus possibles par la réalité virtuelle. C ‘est 

donc dans sa cohérence interne de mono média que la réalité virtuelle est abordée. 

Cette étude m’a permis de plonger dans l’autre dimension de la socialisation secondaire, celle 

des échanges en privé qui engagent la dialectique du Soi et de l’Autre, et des liens développés et 

                                                           
1
 IRL: in real life   /IVL: in virtual life. 
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poursuivis en ligne et hors ligne. 

Reconnaître comme valable le schéma dans lequel ‘’les jeunes’’ verbalisent leurs expériences 

dans les entrevues, m’ a emmené à les suivre pas à pas, de l’initiation à l’échange en ligne, à 

la première intimité en ligne, aux espoirs et expériences des rencontres hors ligne, ce qui m’a 

permis, d’une part, de savoir comment on domestique la socialisation en ligne, et d’autre part, 

d’explorer les manières par lesquelles se transforment et évoluent, au fil des expériences, les 

représentations et la façon dont est envisagé et vécu le rapport à l’autre de la socialisation 

électronique. 

 

Limites de la réalité virtuelle : 
 

La réalité virtuelle est aussi une réalité aux contours bien flous. Où commence et où finit donc 

le champ de la réalité virtuelle ? 

L’approche phénoménologique d’Edmond Husserl, qui consiste à reconnaître dans 

l’apparaître ou la manifestation phénoménale une dimension essentielle de l’être. Conduit à une 

perspective cognitive (les sciences cognitives tentent d’explorer, de décrire et d’expliquer le 

fonctionnement de l’esprit humain), et celle- ci ne saurait prendre pour objet une réalité mais des 

réalités, c'est-à-dire les perceptions qu’ont les individus de leurs environnements, leurs états de 

consciences par rapport à ceux-ci. Elle ne reprend donc pas à son compte le partage entre un 

monde actuel et des mondes qui seraient virtuels, mais considère uniquement les interactions qui 

s’établissent entre l’homme et le monde, dans le double trajet qui conduit des stimuli aux 

représentations, puis de celles-ci aux actions. 

Pour la phénoménologie, toute réalité est virtuelle en tant qu’elle se traduit par des 

représentations. 

La pauvreté des donnés empiriques dont on dispose ne permet pas de se faire une idée juste 

et précise de la réalité virtuelle, et des intérêts qu’elle présente en dehors des usages 

professionnels  (architecture,  aéronautique,..).  Plus  qu’une  simple  évolution,  la  réalité virtuelle 

appartient à la famille des médias numériques, mais se démarque par des caractéristiques propres. 

Intuitif et facile d’usage, ce média est en interaction avec son utilisateur ce qui lui permet : le 

rehaussement de soi, et d’être dans une logique d’ouverture sur des Horizons d’innovation, de 

créativité et de convivialité. 

Conclusion : 
 

Cette étude montre que l’environnement virtuel peut induire une impression de présence ; 

de réel, les résultats de notre recherche qualitative dans nos entretiens semi- directifs d’un 

échantillon constitué d’une quarantaine d’étudiants montrent que la socialisation secondaire 

(monde virtuel) aide et favorise la communication en rapport dialectique avec la socialisation 

primaire (monde réel) dans un contexte arabo-musulman. Alors que la socialisation secondaire 
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devait faire face à la réalité construite lors de la phase de socialisation première, nous avons conclu 

que contrairement l’alternation entre les deux aide et favorise la culture de communication, où le 

virtuel est à la conquête du réel. 
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 context of socialization between the Family Foundation and the virtual social 

networking site Facebook  

Moussa laidi, university of média 

Omar  hacini, university of Alger 02 

Summary: 
The current study aimed to uncover the identity conflict between the social networking site 

Facebook and the family institution as a tool, and this is through a field study that we conducted on 

a sample consisting of 85 families in the state of Medea, and the approach followed in the study was 

based on the "descriptive approach «And based on the questionnaire designed for this study, and 

according to the dimension of socialization, the study reached several recommendations, the most 

important of wich ar :                                                                                                                                       

-The necessity of parents' concern for instilling values among children in a more direct way 

than relying on other media.                                                                                       

- Encourage children to follow programs that aim to develop curiosity and discovery, as well 

as those that take care of positive social values such as respect and appreciation, and stay away from 

those programs that may develop aggressive and violent behaviors.             

Keywords: Facebook, family, values, socialization, conflict, identity 

 :الملخص
 األسرة ومؤسسة فيسبهك االجتماعي التهاصل مهقع بين الههية صراع عن لمكشف الحالية الدراسة هدفت

 المنهج أما المدية، بهالية أسرة 58 من تكهنت عينة عمى أجريناها التي الميدانية الدراسة خالل من وهذا كأداة 
 الدراسة، لهذه المصمم االستبيان عمى وباالعتماد ،"الهصفي المنهج" عمى االعتماد تم فقد الدراسة في المتبع
 :أهمها تهصيات عدة إلى الدراسة تهصمت وقد االجتماعية التنشئة لبعد ووفقا
  :أهمها تهصيات عدة إلى الدراسة تهصمت وقد
 .اإلعالمية الهسائل باقي عمى االعتماد من أكثر مباشرة بطريقة األبناء لدى القيم بغرس اآلباء اهتمام ضرورة -
 بالقيم تعتني التي وكذا واالكتشاف، االستطالع حب تنمية إلى تهدف التي البرامج متابعة عمى األبناء تشجيع -

 العدوانية السمهكيات لديهم تنمي قد التي البرامج تمك عن واالبتعاد والتقدير، كاالحترام االيجابية االجتماعية
 .العنيفةو 

 .الههية الصراع، االجتماعية، التنشئة القيم، األسرة، فيسبهك،: المفتاحية الكلمات
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The problematic introduction: -1  

Many researchers and social thinkers studied and researched a lot in socializing and preparing 

a child to carry the culture of his predecessor. And the generation that passed through the 

communication of generations, thanks to the process of Which is the process of transmitting values, 

behavior, customs and traditions, or the transmission of culture in general. And comprehensive from 

one generation to another The researcher, Sharabi, and MARakret Mead, and others tried to 

research the process or phenomenon. 

The process of socialization has institutions that contribute to preparing generations of the 

human community.We find from it the institution of the family as the first institution faced by the 

individual But despite what we said about socialization and its role, it finds a struggle before it on 

the part of some institutions, especially the virtual organization, which is headed by Facebook, and 

what you know is Facebook. 

This institution (Facebook) has entered into a struggle and resistance to the customs, values 

and norms of the family institution that indoctrinated the child's values and behaviors and then takes 

its opposite from the social networking site Facebook.  The family is always looking for the 

upbringing of the child as she wants and prefers and teaches behaviors, customs and values in line 

with the society in which she lives. 

But she finds, as I said, a struggle and resistance on the part of Facebook, who teaches the 

child habits and behaviors rejected by her, and even a violation of the customs and values of society 

and the environment in which he lives in general.  

Through this problem, we tried to study the phenomenon of socialization conflict between the 

two family institutions and the virtual social networking site Facebook. We have focused on these 

two institutions because their conflict is visible and is increasing day by day, for several reasons, 

and there are even factors and circumstances that interfere with its spread. And especially 

increasing it, especially the family weakness in carrying out its duties such as monitoring and social 

control, meeting the needs of its children and ensuring that they are taught proper behavior and 

encouraging them to do so. 

The current study will focus on trying to answer the questions that are problematic for us in 

the study namely: 

- How far does Facebook contribute to the promotion of many values among children that 

contradict the principles and values of socialization in the family institution?. 

- Are there differences between the sexes in the dimensions of the values that they derive from the 

medium from the default medium for social communication Facebook at the expense of the family 

institution in the process of socialization?   
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2- Study hypotheses:    

- Facebook contributes to supporting many children, which contradict the principles and values of 

socialization in the family institution. 

-There are differences between the sexes in the dimensions of the values that thederive from the 

default means of social communication Facebook at the expense of the family institution in the 

process of socialization. 

3- Study objectives: 

-Knowing the levels and types of values that are formed by children as a result of their use of 

Facebook and its topics and publications that affect their family values and development.    .                                                                                                                

- Detecting whether there were gender differences in the dimensions of the values they derive from 

Facebook.                                                                                                       

4-The importance of the study: 

The importance of the current study is in several points, the most important of whichare: 

- Knowing the levels and types of values that are formed by children in order to follow up on what 

is broadcast and published on Facebook. 

- Reveal the importance and role of the family, which is generally necessary in the promotion and 

formation of values among children.                                                         

- As far as researchers know, this study is considered one of the few studies that dealt with these 

variables in this study.   

-5 Study limits:  

The objective limits: it deals specifically with the level of values (religious -scientific - aesthetic - 

national) among children using Facebook, and then research if there are differences between these 

children according to the gender variable. 

Spatial limits: The study was conducted on a sample of the mothers of Facebook children who 

belong to various regions of Medea state.  

-Time limits: The study was conducted in October - November - December (2019). This period 

was sufficient. 

6-Defining study terms : 

- Facebook: Facebook: in English Facebook is a social networking site that enables users to share 

the image, post comments, news links or any other interesting content as they can play games and 

chat, and broadcast live videos, which is the most popular social networking site on the Interne.
1
 

                                                           
، ترجًخ انجبحثٍٍ نإلَجهٍسٌخ حسًٍُ عًر وانعٍذي 21:37، ش http:// mawdoo3.com ،30/12/2012يفهىو فٍسجىك، 1

 يىسى.
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- Socializing: the process of indoctrinating an individual with values of the values, standards, and 

concepts of his community in which he lives, so that he becomes trained in the work of a group of 

roles that define his daily behavior pattern.
2
 

- Identity: Identity is defined as a set of characteristics that individuals possess and contribute to 

making them achieve the characteristic of exclusivity from others. These characteristics may be 

common to a group of people, whether within the community or state
.3

 

The family: It is the social unit that preserves the whole human type. The family consists of a man 

and a woman who are linked together by a legal marriage relationship, and this relationship results 

inchildren
 4

 

-Values: They are mentioned in the educational dictionary as being important traits of 

psychological and social considerations, and they are generally guiding behavior and work.
5
  

- Conflict: A form of intense, dynamic personal interaction between two or more parties, with 

which they have a relationship of mutual dependence, which results from the emergence of a degree 

of difference and incompatibility in the visions, interests, goals and directions.
6
  

Theoretical framework and previous studies:  

7-1-Theoretical Framework: 

7-1-1-The family entity and its social role: 

In social terms, the family represents the group of individuals or those who are lated to the 

blood link, through the father and mother or through one of th where the family members are from 

the father, mother, brothers And where the size of the family varies in the number of its members as 

the family varies and its educational impact on its members varies according to the social status of 

the family and the economic or cultural level of the head of the family and the mother and sisters, 

male and femal, The profession of the father and mother, and the various roles and responsibilities 

of family members. 

                                                           
، ترجًخ 123وانُشر، ثٍرود، د د، صدمحم عبطف غٍج، دراسبد فً عهى االجتًبع انتطجٍقً، دار انُهضخ انعرثٍخ نهطجبعخ  2
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The family organic entity represents the basic social unit in the society, and the greater the 

family relations, congruence and family cohesion among family members, the more this leads to 

sound social relations, ties and controls between its members in their dealings within the family and 

in the larger society. 

The family is the first educational institution in the society that educates its children and 

works on their socialization and socialization through what is known as socialization.                                                                                                                       

Social upbringing is the various processes that different social institutions perform in the upbringing 

of young and old at different stages of life, through which social normalization processes are carried 

out for members of the same society. 

The organization, relationships, and social norms prevailing in the general community are 

compatible to some degree, or not compatible with the values, relationships and social controls 

within the same family that dominate family cohesion and cohesion, so the family is considered the 

first social institution with a continuous active role in the formation of its members socializing 

compatible or inconsistent with the regulations General community 

7-1-2-Social control: 

Social control and its importance for the family and society: 

- Behaviorally: From a behavioral standpoint, the term social control is used to indicate that the 

process of individual behavior and actions is limited to groups, the local community, and the large 

community in which the individual is a member and the means by which individuals comply with 

the rules of society, they are organizations of a social nature, and what we mean by the behavior of 

the individual is what It represents any response or reaction by the individual, and these responses 

not only include responses and physical movements, but also include verbal phrases and subjective 

experiences, and they also include the overall or mechanical responses in which glands secretions 

interfere when facing the organism Organic any position.
7
 

 -In terms of social control: social control is the intended social control that leads to a specific 

function in society.  

- In terms of social problems: social problems are problems related to social exact. In the opinion 

of Park and Burgess that all social problems eventually turn into problems related to social exact 

and social problem, it is an influential position of individuals so that they think - or other members 

of society believe- That this position is the source of the difficulties and disadvantages facing them, 

and thus the social problem becomes an objective position on the one hand and a social 

interpretation on the other hand, and the main problems that society suffers from are: juvenile 

delinquency, crime, suicide, murder, addiction, divorce, mental weakness, and discrimination 

                                                           
7  
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Racism, industrial conflict, inadequate housing, underdeveloped areas, unemployment, And other 

social problems that the human community suffers from ancient times to the present day. 

In terms of cultural patterns: There are those who indicate that social control is closely related to 

culture, and therefore social control is related to sociology of culture For example, G. Groovitich 

(1945) sees that control is the set of cultural patterns that society as a whole relies upon in 

controlling tensions and conflict, and from this definition interest was concerned with addressing 

the mechanisms of social control.  

-Socially and culturally: social control is considered a means by which it imposes relatively 

consistent and organized restrictions on individual behavior, with the aim of arriving at the action of 

the traditions and patterns of behavior that are important to the stable performance of the group (or 

society), so the basic picture of social control may depend on An individual’s approval or 

endorsement of the levels of behavior determined by the standards and expectations of the role as 

appropriate and correct. As a result, the process of socializing and incorporating social norms and 

values provides the necessary source of positive social control., 

- In terms of the goal: social control is represented in the system and in the promotion of social 

values and non-exploitation, or monopoly, or the achievement of self-gains that may be enjoyed by 

some individuals in society, although we should note the values of society in some societies that 

may result in directing social control towards Support certain interests 

-1-2-7 Types of Values: 

-Theoretical values: In these values the individual takes a cognitive direction from the surrounding 

world to obtain and increase wealth, and people in this value are distinguished by a practical view 

and are from the business and finance men who are interested in production and marketing and they 

see that the theoretical values of time and determine the relationships of people based on wealth and 

mone.                           

-Aesthetic Values: It is expressed by the individual’s interest and his tendency to what is beautiful 

in terms of form, compatibility and coordination, and the people who have these values are 

distinguished by art, innovation, taste of beauty… etc. They are believers in material economic 

values and they are artists.                                               

- Social values: in which the individual cares about the tendency to other people, where he finds 

satisfaction in their help and meeting with them, and people are distinguished by kindness, 

affection, and service of others far from selfishness or emotions, and they are against political 

values and to resort to strength and they are closer to religion and group 

- Political values: It is expressed by the individual's interest in work and political activity and 

solving the problems of the masses. People are distinguished by leadership in various aspects of life 

and their ability to direct others 
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- Religious values: It is expressed by the individual's interest and tendency to know the origin of 

man and his fate, and is characterized by following religious teachings in all respects. Some of them 

are distinguished by the satisfaction of this value in seeking  livelihood and the pursuit of worldly 

life, as this is a religious act.
8
 

7-2 - Previous studies: 

- A study by Ali Asaad Taha on the educational variables of children's television viewing 

published by King Saud University Journal (Educational Sciences and Islamic Studies). The 

study found the following:                    

- Children emphasize the importance of the educational and educational role of television, and in 

return they give the school a more important role in relation to this role.   

- The results of the study confirm the presence of a wide segment of children who are exposed to 

the influence of adult and evening movies. 

-There is a wide segment of families that do not exercise any of the rationalization of television 

media consumption and leave their children the rope to watch the films that are not intended for 

them. In addition, the members of these families do not direct their children to watch any of the 

beneficial programs. 

- Imported and animated films with a violent character occupy the priority of children's attention, 

and the scarcity of educational and scientific programs mentioned in the list of priorities for 

children's answers is rare. 

- Heldt Study. Hemeluet (TV and Child), which is one of the good studies that have been 

conducted to date on the impact of television on the child, and the research was conducted on 

a sample of 927 British children between the ages of ten and fourteen years of age, and the 

study dealt with multiple issues about the issue of the relationship between Baby and TV. 

Among the results of this study:- that children who do not watch TV outnumber children who 

watch in school performance, and that children watch TV from 13 to 15 hours per week, 

- The majority of children watch television in the evening with their families, and the study shows 

poor supervision and guidance of parents with regard to their children watching TV programs 

- The majority of children watch television in the evening with their families, and the study shows 

poor supervision and guidance of parents with regard to their children watching TV programs 

-Abdul Rahim Al-Douri study: (2002): This study aimed to know the negative effects of 

television on the child's culture as perceived by the parents. This study was conducted on a 

sample consisting of (320 parents) from the city of Baghdad, where the sample was chosen in a 

                                                           
. ترجًخ انجبحثٍٍ نإلَجهٍسٌخ عًر 124، ص1222نهطفم، دار انشٍخخ، يكخ انًكريخ، عجذ انستبر أحًذ خبنذ ، انتُشئخ االجتًبعٍخ  8
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random way. As for the tool, it consisted of a questionnaire consisting of 27 items. Following 

the descriptive survey method, the following results were reached: 

- That children sit in front of the TV for long hours affects his physical and mental health and their 

visual and auditory senses, limits their movement and leads to dullness and laziness       

- The television also keeps them away from practicing their other hobbies, such as reading, playing, 

or hanging out with friends and family 

- Hilda Mitt study (1998): This study aims to reveal the features that television develops 

among viewers. The study was conducted on a sample (64 children) of third grade primary 

school students in a school in Texas, USA, and the curriculum was used Analytical 

descriptive. The study reached results, the most important of which are:   

- Television helps warmth and negative surrender, as it encourages indoctrination, amazement, 

amazement, and indulgence, and indulging in what is seen, increases the child's ambition towards 

higher-minded and independent jobs and provides them with information about the lives of children 

of different social classes. 

- Ziad bin Ali Mahmoud Al-Jarjawi (2006) study in Gaza Governorate, entitled the role of 

children's television programs in supporting the values of the Palestinian child from the 

viewpoint of some workers in kindergarten-The study used the descriptive analytical 

approach, and the study sample consisted of 95 mothers working in kindergarten, while the 

study tool was represented in a questionnaire on the impact of children's programs on 

developing values for the Palestinian child. 

-The study found that: "After the scientific values" has occupied the first rank and after it "After the 

aesthetic values" at the second rank, then after "After the national values", and finally the dimension 

related to "religious values " 

- Commenting on previous studies: After reviewing studies that have a relationship with the topic 

of the current study, we find that it studies the child’s relationship with television in general and 

does not focus on the topic of identity conflict in the context of socialization between the family 

institution and the social networking site Facebook in particular except for the last study, and we 

also note that it was conducted In different and varied environments 

The field of benefiting from the previous studies: 

In the current study, they benefited from the following: 

- Knowing the research methods that were used in such studies 

- Assist in determining the objectives of the current study 

- See the theoretical literature related to the subject of the current study 

- Choose the appropriate tool for the study 
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- Method of selecting the sample and the appropriate size 

- See the statistical methods used in data analysis 

- Comparing the results of those studies with the current study while commenting on the results 

of the current study. 

8-The field side of the study: 

8-1-Curriculum: 

The completion of this study was based on the "descriptive approach" as the method that is 

based on data collection and statistical analysis by means of its relational and differential methods, 

and this is what this study seeks 

8-2-Society and study sample: 

The sample of the study consisted of (65) mothers for children between the ages of 14-18 

years The following table shows the characteristics of this sample according to the study variables 

Table No. (01) shows the characteristics of the study sample according to gender variable 

Specialization Male The female Total The ratio 

 The number The ratio The numbe The ratio 

Total 35 53.84%  33 %46.15  65 133%  

 

Table No. 01 indicates that the number of individuals in the sample reached (65) mothers, of whom 

(35) are children of the male sex, i.e. (53.84%), and of them (30) are children of the female gender, 

i.e. (46.15%)        

8-3-Study tools and their sociological characteristics: 

The completion of this study was based on a questionnaire on the impact of children's 

television programs on the development of values for the child, which was prepared by the 

Palestinian researcher "Ziyad bin Ali Mahmoud Al-Jarjaw This was during the completion of a 

study similar to the current study on the Palestinian child entitled: “The role of children's 

television programs in supporting the values of the Palestinian child from the viewpoint of 

workers in kindergarten”, And after reviewing the paragraphs of this questionnaire and making 

sure that it is valid for children in the Algerian environment, it was relied upon without resorting to 

building a new questionnaire in order to avoid repetition of the effort. That is because science has a 

cumulative characteristic  the questionnaire described: The questionnaire consists of 20 phrases 

divided into four basic dimensions of values, which are as follows (scientific values - values - 

aesthetic - religious values - national values), so that each dimension of these dimensions consists of 

5 phrases, and the following table shows that: 
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Number of phrases Dimensions 

5 After the scientific values 

5 After the aesthetic values 

5 Following religious values 

5 After national values 

23 Total 

- Correcting the questionnaire: Five alternatives were developed to answer each of the 

questionnaire items, which are (Strongly agree - Agree - Not sure - I do not agree -Strongly 

disagree), and the degrees of the alternatives were calculated asfollows and in the same order as (5 - 

4 - 3 - 2 – 1Thus, the score for each dimension ranges between (5 degrees - and - 25 degrees), while 

the total score for the questionnaire is between (2  and 100 degrees 

-Sociological characteristics of the questionnaire: 

The sociometric characteristics of the questionnaire were verified on a sample of 25 parents, 

and the following results were reached: 

-First - The questionnaire is validated: 

The reliability of the internal consistency was relied upon as the Pearson correlation 

coefficient was calculated between each scale item and the overall degree of the dimension to which 

it belongs, and the following table shows the results of that:          

Table No. (02) shows the results of the internal consistency of all the items of the 

questionnaire in the axes to which they belong 

Significance 

level 

Correlation 

coefficient 
The game  

Dimen

sions 

3.31**  3.67 
The topics my kids follow on Facebook increase their linguistic 

output 
1 

S
ci

en
ti

fi
c 

v
a

lu
es

 

3.31**  3.62 
The programs my kids follow on Facebook increase their ability in 

the school curriculum 
2 

3.31**  3.63 
The topics my children share on their Facebook page develop their 

general culture 
3 

3.31**  3.51 
The topics on my Facebook page connect my children with their past, 

present, and future 
4 

3.31**  3.26 
The topics my kids follow on Facebook increase their knowledge of 

general science 
5 

3.31**  3.75 
My child takes care of his body due to his followers on Facebook 

topics related to body care 
1 

A
es

th
et

ic
 v

a
lu

es
 

3.31**  3.57 
My child relays the beauty that he finds in his life that he takes from 

Facebook 
2 

3.31**  3.69 
My child is affected by the aesthetic scenes that he follows on 

Facebook and imitates them always 
3 

3.31**  3.79 
My child arranges his school supplies as he sees them on Facebook's 

arrangement of their tools 
4 

3.31**  3.83 
My child takes care of his character a lot due to the Facebook posts 

he publishes in this field 
5 

3.31**  3.64 
Facebook affects my kids' ideology negatively because of its topics, 

which are often incompatible with Islamic law 
1 

R
el

ig
io

u
s 

v
a

lu
es

 

3.31**  3.84 
My children neglect to pray through their time wasting on Facebook 

because of forgetfulness and the death of desire 
2 

3.31**  3.86 My children are lazy about fasting by staying up late on Facebook 3 
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and sleeping all day 

3.31**  3.68 
My children often ignore learning about matters of religion through 

what they watch as Western programs published on Facebook 
4 

3.31**  3.87 
The recitation of the Qur’an, the uterus, and the patient’s visit are 

neglected due to frequent viewing 
5 

3.31**  3.63 

Facebook posts further isolate and isolate our children from their 

families, and avoid talking and sharing the family in everything that 

matters to them. 

1 

Fا
o

r 
n

a
ti

o
n

a
l 

v
a

lu
es

 

3.31**  3.79 

Facebook topics increase their alienation from their homeland and 

their lack of sense of belonging to it because of intellectual 

penetration 

2 

3.31**  3.81 

Facebook threads increase my children's sense of their non-affiliation 

with their mother country due to Facebook messages and 

temptations 

3 

3.31**  3.86 
Facebook topics increase the isolation of children and their distance 

from mixing with their neighbors due to the Facebook acquisition 
4 

3.31**  3.79 
Facebook increases isolation and keeping my kids away from their 

friends because they are busy with their virtual friends 
5 

Through the results presented in Table No. (02), which are related to the sincerity of the 

internal consistency of the questionnaire phrases with the dimensions to which they belong, we find 

that they are all significant at the level of 0.01, and therefore they enjoy high sincerity, which makes 

them eligible for application in this ا 

Secon The stability of the questionnaire: Two methods were adopted of the resolution, as well as 

the second half degree of degrees, by calculating the correlation coefficient between the two halves, 

and using the Spearman Brown equation the length was corrected as follows.                                                        

Table No. (03) shows the correlation coefficients between the two halves of each dimension of 

the scale as well as the scale as a whole (before and after correcting the correlation coefficient) 

Correlation coefficient 

after correction 

Correlation coefficient 

before correction 

The number 

of paragraphs 

Dimensions 

3.63 3.61 5 After the scientific values 

3.88 3.87 5 After the aesthetic values 

3.83 3.79 5 Following religious values 

3.91 3.88 5 After national values 

3.68 3.52 23 Total marks 

It is clear from Table No. (03) that the coefficients of stability by the half-way segmentation after 

correcting the length are all (0.63), and that the total stability coefficient (0.68), and this indicates 

that the questionnaire has a high degree of stability allows us to apply it       

- Alpha Kronbach method: This method was also used to find the parameter of the stability of the 

questionnaire, where the values of the alpha coefficient of each of the questionnaire fields as well as 

the questionnaire as a whole were obtained  

Table No. (04) shows the Alpha Kronbach coefficients for each area of the questionnaire as 

well as the questionnaire as a whole 
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Alpha Kronebach Factor The number of 

paragraphs 

Dimensions 

3.67 5 After the scientific values 

3.77 5 After the aesthetic values 

3.83 5 Following religious values 

3.82 5 After national values 

3.85 23 Total marks 

 

8-5 - Statistical Methods:  

To test the validity of the study hypotheses, the Spssprogram was used to apply the following 

statistical methods:                                          

- - Arithmetic mean - Standard deviation - Spearman-Brown equation (to reveal levels of values in 

children, as well as the sociometric properties of tool)T-test (to detect significant differences 

attributable to the gender variable) 

- 9 Presenting and discussing the study results: 

9-1-Presenting and discussing the results of the first hypothesis which states: 

Facebook contributes to the promotion of many values among children that contradict the 

principles and values of socialization at the Family Foundation   

Table No. (05) shows the responses of the sample members (mothers) on the scale of values 

among children from the perspective of parents 

 Value Arithmetic mean standard deviation Arrangement 

1 Scientific values 15.38 2.71 4 

2 Aesthetic values 16.13 3.29 3 

3 Religious values 18.74 3.77 1 

4 National values 18.36 3.82 2 

Table No. (05) shows that: 

- The religious values came in first place with an average mean of (18.74) and standard deviation 

(3.77). 

- National values came in second place with an average (18.06) and standard deviation (3.82)                                                                                                                  

- As for the aesthetic values, it ranked third with an arithmetic average of (16.10) and a standard 

deviation (3.29)                                                                             

- As for the last rank, it was for the scientific values with an mean (15.08) and a standard deviation 

(2.71)  

-And we can explain our conclusion: 

The Facebook posts that have become today are aimed at children, like most segments of 

society, most of whom are owners who have secular jaw incompatible with the principles of the 

Islamic religion, and those who publish and focus on the religious side of the child in what they 
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publish from topics that encourage bad morals, lack of Righteousness of the parents. Neglect of 

prayers etc.. 

This is really what we notice on many publications. This makes parents not encourage their 

children to follow such posts on Facebook and prevents them from accessing . 

Whether the goal of these publications published by Facebook is the goal of the intention to 

cultivate these strange values actually or the intention to influence the parents to encourage their 

children to follow these publications, actually a change in some religious values among children has 

been achieved, directly or indirectly. So we find that the child carries a lot of religious information 

that contradicts the values of Islam, the pillars of Islam and the morals that he promotes 

The strange national values that Facebook cultivates in children came in second place, such as 

the feeling of not belonging to the country and lack of pride in belonging to it, as it also sustains 

attractive publications and topics for various countries, welfare and civilization, often permeating 

various things and the programs presented to them in it 

And these publications may confuse the child between his country and another country that 

watches the videos and posts that he broadcasts on Facebook to children, and for this the family had 

to rely on cultivating patriotism and belonging to it so as not to disturb the child's affiliation. 

However, it generally encourages him.                               

Among the most prominent values that have been affected by today's children as a result of 

their follow-up to Facebook posts are the aesthetic values, the latter of which have become 

beautifully presented to them in ways of personal care such as bathing, washing teeth..etc, as well as 

caring for the room and organizing it, and rejecting self-neglect, chaos, and throwing dirt In public 

places ... etc. Which means that these publications have a positive message on the aesthetic side of 

the child. We can point out that there is a qualitative shift in the standards of beauty, especially in 

terms of dress and some behavior among children after the appearance of Facebook, contrary to 

what was yesterday in the absence of this method. 

In the last of the values that have come up we find the scientific values, and it may be up to 

the fact that the child today cares more about the aforementioned values than the scientific values, 

as it can be explained that the age allocated to this studymay still be somewhat early to absorb the 

knowledge know ledge they have, especially children 14 -18.Although there was unanimous 

consensus from the parents on the richness of the linguistic balance of their children thanks to this 

Facebook broadcasts of posts and eloquent videos. 

-2-9 Presentation and discussion of the results of the  

Second hypothesis, which states: 
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There are gender differences in the dimensions of the values they derive from the default 

medium for social media Facebook at the expense of the family institution in the process of 

socialization 

Table No. (06) shows the results of differences in the level of values for children from the 

parents' point of view according to the gender variable. 

Significance level 
Statistical 

significance 

T-test 

value 

standard 

deviation 

Arithmetic 

mean 

the 

number 
  

Significant 

differences in 

favor of males 

3.332 2.238 

2.315 14.31 26 Female 
Scientific 

values 2.853 15.86 22 Male 

Function in favor 

of females 
3.333 -5.172  

3.397 17.92 26 Female Aesthetic 

values 1.988 13.95 22 Male 

Not significant 3.762 3.335 
4.381 18.58 26 Female Religious 

values 3.351 18.91 22 Male 

Not significant 3.733 3.347 
3.963 17.88 26 Female National 

values 3.731 18.27 22 Male 

 

- It is evident from Table No. 06 that:     

- There are statistically significant differences between females and males in the level of scientific 

values in favor of males 

-  There are statistically significant differences between females and males in the level of aesthetic 

values in favor of females. 

- There are no statistically significant differences between females and males in the level of 

religious values. 

-There are no statistically significant differences between females and males in the level of national 

values. 

-And we can explain our conclusion: 

There is a kind of realism to this result because the way of thinking and cognitive processes 

for males is different from that of females, as we usually find that males care about all aspects of 

knowledge and information, and what is the discovery or invention in the social networking site 

Facebook While we find that females care about the aesthetic aspect of everything around them, 

whether it is related to hygiene, order, arrangement or taste 

This is what we can explain the result of the first two rankings, while we do not find a 

statistical significance for the differences between the sexes in their level of acquisition of religious 

and national values, as these last two values affect the two sexes at almost the same level. This is 

because these values are not related to the sex of the child as much as to his personality and 

belonging to one homeland and religion.  
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Conclusion: 

Through the results that were reached, and through the interviews that were conducted with 

the mothers, it became clear to us that Facebook is a very dangerous media outlet for their children 

Rather, it is a negative source, often in shaping their personality, behaviors, and morals. Indeed, we 

can consider Facebook as well, but never forget that Facebook is a double-edged sword, and today 

it has been able to instill in our children some negative values, because tomorrow it is possible to 

instill in them other values, not positive ones. 

So it was necessary for the parents to instill and support the basic values of their children and 

encourage them, and that Facebook does not have the primary role in that, but only the secondary 

role. 

-Study proposals: 

- Bringing the attention of parents to the fact that they are the only ones who have the responsibility 

for raising and nurturing them properly, and not any other method or tool 

- Educating parents about the importance of values of all kinds in the life of their son, and that it is 

dangerous to leave their children to acquire them from other sources, because of the harm or the 

opposite effect 

- Emphasizing the need to monitor the children, as well as the programs that the child deals with on 

his Facebook page 
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 الوالحق:

 هق٘اش الق٘ن لذٓ األطفال هي ّجِت ًظر اٙباء

 

 

 

 ال أّافق

 أبذا

ال 

 أّافق

غ٘ر 

 هتأكذ
 أّافق

أّافق 

 جذا

 

 
 األبعاد 

 1 البراهج التٖ ٗشاُذُا أطفالٖ تسٗذ هي هحصْلِن اللغْٕ     

٘ت
لو

لع
 ا
٘ن

لق
ا

 

 2 تسٗذ هي قذرتِن فٖ هقرراث الرٗاض٘اثالبراهج التٖ ٗشاُذُا      

 3 تٌوٖ البراهج التٖ ٗشاُذُا أطفالٖ ثقافتِن العاهت     

 4 تربط البراهج التٖ ٗشاُذُا أطفالٖ ب٘ي هاضِ٘ن ّحاضرُن ّهستقبلِن     

 5 تسٗذ البراهج التٖ ٗشاُذُا أطفالٖ هي هعرفتِن بالعلْم العاهت     

 1 ّٗرجع رلك لوا ٗشاُذٍ فٖ البراهج الوتلفسة ٗعتٌٖ طفلٖ بجسوَ     

٘ت
ال
جو

 ال
٘ن

لق
ا

 

 2 ٌٗقل طفلٖ ها ٗشاُذٍ هي جْاًب جوال٘ت فٖ ح٘اتَ     

 3 ٗتأثر طفلٖ بوا ٗشاُذٍ علٔ التلفاز هي هٌاظر جوال٘ت     

 4 ٗرتب طفلٖ أدّاتَ الوذرس٘ت ك٘فوا ٗراٍ بالتلفاز     

 5 بشخص٘تَ كث٘را هتأثرا بالبراهج التلفسًْٗ٘ت ٗعتٌٖ طفلٖ     

 1 ٗؤثر التلفاز علٔ عق٘ذة أطفالٖ     

٘ت
ٌٗ

لذ
 ا
٘ن

لق
ا

 

 2 ٗتعلن أطفالٖ الصالة هي خالل ها ٗشاُذٍ فٖ التلفاز     

 3 ٗتعلن أطفالٖ الصْم هي خالل ها ٗشاُذٍ فٖ التلفاز     

 4 فٖ التلفاز ٗتعلن أطفالٖ السكاة هي خالل ها ٗشاُذٍ     

     
ٗتعلن ترت٘ل القرآى ّصلت الرحن ّزٗارة الورٗض هي خالل ها ٗشاُذٍ فٖ 

 التلفاز
5 

 1 تسٗذ البراهج الوتلفسة هي اًتوائِن ألسرُن     

٘ت
طٌ

ْ
 ال

٘ن
لق

ا
 

 2 تسٗذ البراهج الوتلفسة هي اًتوائِن لْطٌِن     

 3 لذّلتِنتسٗذ البراهج الوتلفسة هي اًتوائِن      

 4 تسٗذ البراهج الوتلفسة هي اًتوائِن لج٘راًِن     

 5 تسٗذ البراهج الوتلفسة هي اًتوائِن ألصذقائِن     

  

---------------السن:   

--------------الجنس :   
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