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  ملخص:

�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ƨǰƦǋ�Ŀ�ƨȇȂǤǴǳ¦�©ƢǇ°ƢǸŭ¦�¾Ƣǰǋ¢�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�ń¤�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�» ƾē

التعليقات "فايسبوك" من خالل دراستنا لعينة من الشباب مستخدمي "الفايسبوك" يف اجلزائر، وطرح بعض 

�ƢǷ�Â¢�ƨȇ±¦Ȃŭ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�¦ǀǯÂ�ƨȈƦǼƳ¢�©ƢǤǳÂ�ƨȈƥǂǟ�ƨǤǳ�ǺǷ�ƢĔȂǷƾƼƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ǻǟ�ŐǠƫ�Ŗǳ¦�©ƢƸǨǐǳ¦Â

وكذا  Abréviationتسىن يف الشرق األوسط بالعربيزي واستعمال االختصارات يف اللغات األجنبية وما تسمى 

  استعمال األيقونات والرموز للتعبري عن املشاعر.

وقد اعتمدنا يف دراستنا على املنهجني الوصفي التحليلي ومنهج إثنوغرافيا السيرب. باستعمال املالحظة 

Googleباملشاركة واالستبيان االلكرتوين عن طريق التطبيق املتوفر على موقع  Drive  وهوSpreadsheet ،

  واليت قسمت حماورها إىل:

اجلزائريني، احملور الثاين: الدوافع واحلاجات اليت تكمن وراء استخدام  احملور األول: أمناط استخدام الفايسبوك عند

الفايسبوك، احملور الثالث: وهو أهم حمور والذي يُعىن بلغة التواصل بني مستخدمي موقع التواصل االجتماعي 

فايسبوك. وقد توّصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها:

يهتّمان باملشاركة يف الفايسبوك، أما الفئة العمرية األكثر استخداما للموقع  أن كال اجلنسني من الذكور واإلناث

سنة. فأغلبهم يقضون وقتا طويال ما بني األربع واخلمس ساعات خالل الفرتة  30و 20هي الفئة العمرية ما بني 

أكثر من أي خدمة أخرى  الليلية واليت تعترب الفرتة املفضلة لتصفح الفايسبوك، واليت يقضيها أغلبهم يف الدردشة

يوفرها املوقع حبيث يعتقد البعض أن الفايسبوك ُأخُرتِع فقط من أجل التعارف والدردشة. فغالبية أفراد العينة 

يستخدمون املوقع للتواصل مع األهل واألصدقاء والتعرف على أشخاص جدد، حبيث أضحى الفايسبوك من 

وإمكانية الفرد اجلزائري احلصول على  3Gركات االتصال خلدمة يوميات الفرد اجلزائري اليومية، ومع توفري ش
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Smartهاتف ذكي  Phone أصبح الولوج إىل االنرتنيت وتصّفح موقع الفايسبوك شيء عادي استخدامه حىت

يف املرحاض كما ذكر البعض! وهذا ما يعّرب عن حالة إدمان استخدام الفايسبوك.

��ƢǻƾƳÂ��©ƢǬȈǴǠƬǳ¦Â�©ƢƸǨǐǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ƨǯ°ƢǌŭƢƥ�ƨǜƷȐŭ¦Âواملهم ومن خالل االستبيان االلكرتوين

�ƢȀƬƠƴē�ǶƬȇ�¿Ƣǫ°ȋ¦Â�ƨȈǼȈƫȐǳ¦�» ǂƷȋ¦�śƥ�ƨǗȂǴű�ƨǤǳ�ȆǿÂ�ƨȇ±¦Ȃŭ¦�ƨǤǴǳ¦�ÀȂǷƾƼƬǈȇ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�®¦ǂǧ¢�ËǲÉƳ�À¢

رموز ، واستخدام السمايلز أو الAbréviationبالعربية، وكذا استخدام االختصار يف اللغة األجنبية أو 

�ŀƢÉź�ƢǷ�Ǻǟ�ËŐǠƫ�ȐǠǧ�ƢĔ¢�Ãǂȇ�ǺǷ�½ƢǼǿ�̈Śƻȋ¦�ǽǀȀǧ��ǞǫȂŭ¦�ƢǿǂǧȂȇ�Ŗǳ¦Â�ǂǟƢǌŭ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�©ƢǻȂǬȇȋ¦Â

البعض أن استعماهلا ال يفوق سوى أنه مواكبة للتطبيقات اليت يوفرها املوقع، مستعملها من أحاسيس، فيما يرى

أما البعض اآلخر فريى أن املشاعر أمسى بكثري من التعبري عنها برموز وأيقونات. وهذا ال يعين عدم استعمال 

حات اليت تعىن اللغات األجنبية والعربية الصرفة، حبيث أن هناك جمموعات وصفحات كالصفحات الدينية والصف

بالدراسات واألحباث فاملشارك يف مثل هذه الصفحات يتوّجب عليه استعمال اللغة العربية واللغات األجنبية صرفة 

Abréviation دون استعمال األيقونات والرموز اليت يعترب البعض أنه من غري الالئق استعمال اللغة املوازية والـ 

   لغة رمسية وهناك من ال يفهمها كاجليل الذي يسبقهم.مع كل الناس فهي يف األخري ال تعترب

حبيث ُيصرّح مستخدمو هذه اللغة املوازية إىل أن استخدامها يعود إىل االختصار وسهولة استخدام لوحة مفاتيح 

احلاسوب إىل جانب عدم استهالك وقت أطول يف الكتابة، فيما ُيصرّح البعض أن السبب يعود إىل رداءة التعليم 

خدام هؤالء هلذه اللغة املوازية يرجع لعدم تشّبثهم بالقواعد.فاست

Webالكلمات المفتاحية: موقع التواصل االجتماعي، الفايسبوك، االنترنيت،  ، المجتمعات 2.0

.االفتراضية، اللغة، التواصل
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Abstract :

This study aims at examining the different linguistic forms used by a

specified population of algerian teenagers on the social networking websites

« Facebook ». more precisely, it is based on providing some comments and

pages - belong to the usres of Facebook - whitch show the various languages,

used by the chosen population, such as Arabic, some foreign languages and

what is called in the Middle East the (arabizi) mixed between Arabic and

English.

In addition to that, this research exhibits the use of some icons,

abbreviation, and symbols as means for expressing feelings.

Both the descriptive –analytical research and the anthropology of

cyber- spaces as well as to the participant observation and the electronic survey

through the available application on Google Drive « Spreadsheet » are alla

included in the process of collecting data.

This research id clearly divided into these main chapters. The first

chapter is devoted to the types of using Facebook by Algeriens, while the second

chapter is designed for the motivations and the causes behind using this social

network. The third chapter, the most curcial one, deals with the linguistic forms

selected by the users « Facebook » as a result, the findings cofirm that both

sexes « males and females » have interest in participation. Concerning age, the

group between 20-30 years old are the main users of this website.

The majority of them spend a long time (between 4 to 5 hours) at night.

According to the them, it is the favorite period to connect, chat and have

connection with new people. To state it differently, the participants believed that

« Facebook » is only a tool for chatting, that’s the reason why it becomes part of

thier daily routine. Moreover, with the provision of « 3G services » and the

possible of having SMART Phones, entering this social website becomes

possible everywhere even en toilets. In other words, this could be an addiction

to « Facebook ».
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For the electronic survery and the participant observation, we have

found that most of the informants use « electronic or parallel language » is a

mixture between latin letters and numbers whitch pronounced it in arabic way.

Forthermore, lists of abbreviations, smiles, symbols or icons available on the

website are also used by them. On one hand some of the participants believe

that this latters really express deep emotions and feelings. On the other hand,

some others see it only as an application provided by the website. The rest of the

population claim that feelings can not exactly explained by a mere symbols. So

about the pages and groupes like who talk about religions and academic ones, it

using what is called pure language without symbols and icons. Impure language

is seen by people as not suitable and official because old generation can not

understand it.

Following what is mentiones above, the users of this mixed language

« parallel or electronic language », suppose that it is userful, abbreviated as

well as it deos not take along time to type it, while some others still say that has

to do with the lact of education of those who do not abide by the norms.

Keywords : Social Networking Websites, Facebook, Internet, Web 2.0, Virtual

Communities, Language, Communication.
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مقدمة:
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ƢēƢǇƢǰǠǻ¦Â. اجتماعيا، ثقافيا، وسياسيا... وكذا التأثري الكبري ،سواء اجيابية كانت أم سلبية على احلياة البشرية

ƬǇ¦�ƶƦǏ¢�©¦ŚƯƘƬǳ¦�ǽǀđÂ��¾Ƣǐƫȏ¦�ǖŶ�ȄǴǟ.خدامها حقال خصبا للعديد من الدراسات  

��Ƣđ�ǞƬǸƬƫ�Ŗǳ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦�ƨȈŷȋ�ǲǷ¦Ȃǟ�̈ƾǟ�ń¤�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ǟǫ¦ȂŠ�ŚƦǰǳ¦�¿ƢǸƬǿȏ¦�ǞƳǂȇ�Ʈ ȈƷ

التواصل بني . كالتلفزيون والراديو... من هذه اخلصائص  ،واليت ال جندها يف غريها من تكنولوجيا االتصال

كاحلصول على املعلومات واألخبار   �ǶēƢƦǣ°�ǞƦǌƫ�Ŗǳ¦�̈ƾǠǳ¦�©ƢǷƾŬ¦�ŚǧȂمستخدميها بالصوت والصورة وت

  !وكذا حتميل األفالم واملوسيقى وغريها من الرفاهية فالقائمة تطول ،الفورية

Web)ومع ظهور اجليل الثاين للويب  والذي فتح فرصا  دميقراطيةوامليزات اليت جعلت منه أكثر  (2.0

للتعبري، التأثري والتأثر االلكرتوين. فقد أفرزت شبكة االنرتنيت منذ بدأ حنو خطوة للكل للمشاركة يف حمتواه 

أمناط متعددة من االتصال التفاعلي  1993يف  Mosaicوهو  Browserاستخدامها مع استحداث أول متصّفح

الصوت فضال عن االتصال التفاعلي ب MSN,Yahoo، وغرف الدردشة على موقع E-mailكالربيد االلكرتوين 

    ماكلوهانواليت تعّدت هذه األمناط االتصالية حدود الزمن واملكان مما يؤّكد مقولة مارشال .Webcamوالصورة 

McLuhan1بتحّول العامل إىل قرية كونية صغرية.

�Éƫ�Â¢�ª،وتستدعي هذه األبعاد وجوب طرحها للنقاش والتحليل والتفسري ƾŢ�ƢĔ¢Â�ƢǸȈǇȏ ِّر بعض ؤث

 سلوكياترا يف الكثري من . واليت أصبحت تكنولوجيا االتصال يف عاملنا اليوم مؤثِّ اإلنساينيط االتصال الشيء يف حم

ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶēƢǫȐǟÂ�®¦ǂǧȋ¦� ُّرهم ثقافيا بل وحىت ذاتيا مبا ينعكس على تواصلهم وتفاعلهم ودرجة تأث

�ǶēȏƢǤǌǻ¦�ǲǬǻÂ،ح فرص أمام األفراد للتفاعلكبري لفت  االجتماعي. فهذه األمناط االتصالية القت جناحا إىل حدٍّ 

.2006ة األوىل، العربية املتحدة، الطبع اإلمارات، واإلعالمماجد بوشيليب ويوسف عيدايب، ثقافة االنرتنيت وآثارها على الشباب (وقائع ندوة علمية)، دار الثقافة 1

.263ص 
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�Éƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�ƨȈǓ¦ŗǧ¦�©ƢǫȐǟ� ƢǼƥ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢Â عّد اجتماعية أيضا. واليت تنتهي عند حدود شاشة الكمبيوتر

  .أحيانا

حبيث انتشر استخدام الفايسبوك وغريه من املواقع عرب االنرتنيت يف العامل بوترية فاقت الكثري من 

عرب اهلواتف الذكية أو  ضمن السلوك اليومي ملستخدمي االنرتنيت .، وأصبح الفايسبوك والتويرت خصوصاالتوقعات

ال. نتيجة لقوة انتشار وسائل االتصال االلكرتونية الذي أصبح األجهزة الدفرتية أو الكمبيوتر سواء احملمول أو النقّ 

االجتماعية، الثقافية، االقتصادية، والسياسية... والذي باملعلومات واآلراء والصور والتفاصيل  جّ ضُ فضاءا يوميا ي

أدى لكثري من الدول إىل تعزيز صفحات هلا عرب مواقع التواصل االجتماعي لتوثيق التواصل بني األفراد 

وتوفري الوقت واجلهد واملال عليهم. السيما يف ظل اإلقبال املتزايد يف الوطن العريب على هذه الوسائل   ،واملؤسسات

مع العلم أن عدد سكان العامل  .1بليونا املنظمني ملوقعه شهريا 1.28فالفايسبوك يفتخر بـ  .لفايسبوك والتويرتكا

ونسبة الولوج لالنرتنيت هي  2.484.915.152، وعدد مستخدمي االنرتنيت 7.095.476.818هو 

سبة الولوج ون 1.856.680.860% منهم، أما املستخدمني الفاعلني للشبكات االجتماعية هو 35

عددهم % منهم، أما املشاركني يف االنرتنيت باهلاتف النقال 26للشبكات االجتماعية هي 

.2% من جمموع تعداد سكان العامل93أما نسبة الولوج لالنرتنيت باهلاتف النقال هي  6.572.950.124

جموع مستخدمي . فموأن شبكات التواصل االجتماعي يف تزايد مستمر يف العامل العريب خصوصاخاصة 

، 2013الذي كان يف ماي  81.302.064هو  2014الفايسبوك يف العامل العريب يف بداية ماي 

. فقطر هي البلد املتصدر يف املرتبة األوىل من بني الدول العربية األكثر استخداما 3مستخدم 54.552.875

1 Arab Social Media Report, Citizen Engagement and Public services in the Arab World: the potential of social
media, 6th Edition, June 2014, Mohamed Bin Rashid School of Government, Pdf, p 6. بتصّرف منا

في:  www.wearesocial.sg: us census bureau, internrtworldstates,  al, sourceswe are sociمستخرج من موقع 2
  . 19:29على الساعة: 22/05/2015

3Arab Social Media Report بتصرف منا.23، مرجع سبق ذكره، ص ،
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البحرين وتليهم اجلزائر، حيث زاد عدد ملوقع الفايسبوك بعدها اإلمارات العربية املتحدة، األردن، لبنان، مث

!1مستخدم 1.000.000الـ إىل  2014مستخدمي الفايسبوك يف اجلزائر ما بني جانفي وماي 

يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي، إذ بدأت احلكومات تفهم حيث الحظنا النضج والنمو 

الفايسبوك والتويرت يف هرميتها للعديد من األسباب  ضرورة التواصل مع املواطن من خالل املواقع واليت يأيت موقعي

واليت جعلت من املؤسسات واحلكومات  والعوامل الذاتية واملوضوعية والتقنية والفنية والدعائية وخالفها...

���Ƕē¦ƾǬƬǠǷÂ�ǶēƢȈǳƢǠǧÂ�ǶȀƟ¦°¢Â�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢�ǂǌǼǳ�ƨǏƢƻÂ�©ƢƸǨǏ� Ƣǌǻ¤�Ŀ�ǪƥƢǈƬǴǳ�©ƢǠǷƢŪ¦Â�©¦°¦±Ȃǳ¦Â

صل االجتماعي "فايسبوك" اجيابيات كما له سلبيات أيضا فهو من دعم فكرة التواصل فلموقع التوا

وخلق منظمات ومسريات لتحسني إيقاع احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وهنا تشكلت حركات الرفض 

وختطت تلك الفكرة الشبابية اليت انتفضت فيما يسمى بـ"الربيع العريب" بدأ بتونس مرورا مبصر واليمن وليبيا 

د العالقات احليوية . إىل جانب أنه يهدّ 2الرافضة للسياسات بسهولة عرب مواقع التواصل االجتماعي الوطن العريب

�°̈Ȃǘƻ�ǲǰǌȇ�Ŗǳ¦Â� ƾ̈Ʒ¦Ȃǳ¦�ƨǴƟƢǠǳ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�Â¢�´ ƢƼǋȋ¦�śƥ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ� ƾ̈ƟƢǈǳ¦لى متانة العالقات ع

خلق لغة جديدة موازية يتداوهلا  ،فرتاضية، ومن االفرتاضات أيضاات وعالقات اويّ ومتاسكها، إىل جانب بناء ه

�ƨȇ®ƢǠǳ¦�¾Ƣǐƫȏ¦�ƨǤǳ� ƢǤǳ¤�Ŀ�ƪ ŷƢǇ�Ŗǳ¦Â��ǶēƢǬȈǴǠƫÂ�Ƕǿ°¦ȂƷ�Ŀ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ǞǫȂǷ�ȆǷƾƼƬǈǷ

�ȂǬȇȋ¦Â�±ȂǷǂǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦Â�ƨǸǴǰǳ¦�ƨƥƢƬǯ�Ŀ�°ƢǐƬƻȏ¦��ǲưǷ�ƨȈǻÂŗǰǳ¤�Â¢�ƨȈǸǫ°�ƢȀǴǠƳÂ�ƢȈǟƢǸƬƳ¦�Ƣđ�» °ƢǠƬŭ¦Â نات

»للتعبري عن املشاعر  Smiles ».

" إن ظهور لغة جديدة بني  حبيث يقول الدكتور صفوت العامل أستاذ جبامعة القاهرة ملوقع اجلزيرة. نت:

الشباب أمر طبيعي يتكرر بني مّدة وأخرى، وهذا ما يعكس التمّرد االجتماعي وعدم تفاعلهم مع اجليل الذي 

1Arab Social Media Reportبتصرف منا.25، مرجع سبق ذكره، ص ،
.154، ص 2015األردن، -علي كنعان، المجتمع المدني واإلعالم، دار األیام، الطبعة العربیة، عمان 2
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من اللغة واملالبس والسلوكيات. فهذه اللغة ال يفهمها سوى املواظبني على  يسبقهم. ويظهر عادة يف منط مميز

1استخدام االنرتنيت وخصوصا مواقع التواصل االجتماعي"

2وهذه اللغة يستخدم فيها األحرف الالتينية واألرقام لتهجئتها بالعربية مثال:

كيفية نطقهااألحرف الالتينيةكيفية نطقهااألرقام:

2

3
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6
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  ص

  ض
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B
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H
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T
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Z

KH

CH

Y

W

  أ

  ب

  د

  ف

  ه أو ح

  إ

  ج

  ك

  ل

  م

  ن

  ت

  ر

  ز

  خ

  ش

  ي

  و

تم   eljazeera.netمنشور على موقع الجزیرة اإلخباریة "-تدخلھا مفردات خاصة -" في غرف الدردشة للدكتور صفوت العالم بعنوان: مقال1
.12:52على الساعة 10/12/2013استخراجھا في 

.19:20على الساعة:  10/12/2013في http// :www.adma1.com  تعقبتھا من موقع "أدما" بعنوان" أھل الشات"2
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أما بالنسبة لالختصار يف اللغات األجنبية أو ما يسمى بالـAbréviation  :فمنها  

Abréviation  الكلمة

Salut

Bonjour

Bonsoir

Vous

Bonne nuit

Désolé

Ça va

Laughter out loud

Mort de rire

Are

You

Slt

Bnj

Bns

Vs

Bn8

Dsl

Cv

Lol

Mdr

R

u

 األيقونات يف التعبري عن املشاعر، وهي مجع الرموز املتوفرة على لوحة مفاتيح احلاسوب ويأيت دور الرموز و

:1أو تكون متوفرة على املوقع حبد ذاته 

كيفية التعبري عنهاالرموز 

:D

:’(

:(

:)

<3

@-}--

فرح

 يبكي

  حزين

  يضحك

  قلب

  زهرة

  ص . 01ملزيد من األيقونات والرموز وكيفية احلصول عليها ميكنكم االضطالع على امللحق رقم   1
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ومبا أن اللغة هي األداة اليت توصل األفكار واملشاعر والرغبات من خالل نظام من الرموز خيتارها 

�ƨǤǴǳ¦�°ƢƦƬǟƢƥÂ��ǞǸƬĐ¦�¾ȂǬǟ�ȄǴǟÂ�ƢȀȈǴǟ�ǂƯƘƫ�ƪ ƸƦǏ¢�ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦�©ƢǰƦǌǳ¦�ǽǀǿ�ÀƜǧ��ǞǸƬĐ¦�ª ¦ǂƫ�̈ƾǸǟ¢�ƾƷ¢

فراد أو باألحرى مستخدمي االنرتنيت وتغيري مداركهم وتشكيل آرائهم على حنٍو جيعلهم ينزعون إىل وسلوكيات األ

�ǶȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ƢĔȂǳÂ¦ƾƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƪ ƸƦǏ¢�ǾȈǴǟÂ��°ËȂǘƬǳ¦�ƨƦǯ¦ȂǷÂ�ƾȇƾƴƬǳ¦ لغة خاصة هلا مجاهريتها، واليت يرى

�ƪ ƸƦǏ¢�ƢĔ¢�̧ ƢǸƬƳȏ¦�ǶǴǟ�ȂȈƟƢǐƻ¢Â�śȈǻƢǈǨǼǳ¦�śǴǴƄ¦�ǺǷ�ǒ ǠƦǳ¦�Â¢�ƨȈƥǂǠǳ¦� ¦ȂǇ�ƨǧǂÊǐǳ¦�©ƢǤǴǳ¦�®Ëƾē

�ǶǿŚƯƘƫ�ǶŮ�Ƕǿ°Âƾƥ� ȏƚǿÂ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�¨¦®¢�ƨǤǴǳ¦�°ƢƦƬǟƢƥ�ǲǰǯ�ǞǸƬĐ¦�®Ëƾē�ƢǸǯ��ƨȈƦǼƳȋ¦

  االجتماعي سيما يف منظومة العالقات االجتماعية.

اإلشكالیة:.1

��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǾƦǳƢǘǷ�ǀȈǨǼƫÂ��ǾƫƢƳƢƷ� ƢǔǬǳ�®ǂǨǳ¦�ƨǴȈǇÂ��ƨǤǴǳ¦�ÀÂƚǋ�ƶǓȂƬǈȇÂ�ǂǈǨƬǈȇÂ�Ǌ ǫƢǼȇ�ƢđÂ

�®ǂǨǳ¦�ǂËƯƚȇ�ƨǤǴǳ¦�ƨǘǇ¦ȂƥÂ��ƢȀƬŢ�ÄȂǔǼȇ�Ŗǳ¦�ƨƠȈƦǳ¦�ǞǷ�ǾǴǟƢǨƬǳ�ƨƴȈƬǻ�Ǿƫ¦Őƻ�®¦®ǄƫÂ��ǾƬǧƢǬƯ�ȂǸǼƫ�Ƣǔȇ¢�ƢđÂ��ǾƫƢȈƷ

يف اآلخرين، ويستثري عواطفهم، كما يؤثر يف عقوهلم.

د كلمتهم وجيمع لذي يربط به أبناءه فُيوحِّ فاللغة هي املستودع لرتاثه، والرابط ا.ǞǸƬĐƢƥ�ǪËǴǠƬȇ�ƢǸȈǧ�Ƣأمّ 

كانت تعريفات اللغة، بينهم فكريا، وهي اجلسر الذي تعرب عليه األجيال من املاضي إىل احلاضر إىل املستقبل. وأياً 

 اللغة ليست تعبريا عن املشاعر واألفكار ،جون ديويفإن وظيفتها االتصالية تقف يف مقدمة وظائف اللغة. فعند 

منا هي بالدرجة األوىل وسيلة اتصال بني أفراد مجاعة تؤّلف بينهم على صعيد واحد.وإ فقط،

حبيث أن االتصال والتفاعل مها املرادفان الرئيسيان من استخدام اللغة، فعملية االتصال تأخذ إحدى الطريقتني: 

دأ برموز تنتقل من املرسل إىل . ويعرب االتصال هنا بعمليات تبا شفاهيا: أي من فرد آلخر مباشرة، أو كتابياً إمّ 

  املرسل إليه (املتلقي) ويقوم كل منهما بفك الرموز يف ضوء مستواه اللغوي وقدرته على الفهم.
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خاصة عرب االنرتنيت اليت أصبح هلا ارتباط  ،ة يف جمال االتصالإّال أن العامل اليوم أصبح يعرف حركيّ 

مؤثراً والسياسي...ألن تكنولوجيا االتصال أضحت عامالً  حىت على املستوى الثقايف واالجتماعي واالقتصادي

خاصة بني فئات الشباب الذي استهوته  .يف الكثري من سلوكيات األفراد، واليت غّريت من املفاهيم واألدوارجداً 

®¦ǂǧȋ¦�śƥ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦Â�¾Ƣǐƫȏ¦�ƨǳȂȀǇÂ�Ƣē¦ǂƯƚŭ�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ǽǀǿ�  حىت وإن طالت املسافات من خالل غرف

Web)وثورة اجليل الثاين للويب ردشة. حيث ومن خالل هذه التكنولوجيا الد والذي تأيت يف مقدمة مواقع  (2.0

حىت ولو كانت  ،أتيح هلؤالء األفراد إمكانية احلوار املباشر وبناء العالقاتالتواصل االجتماعي "فايسبوك وتويرت" 

ة وغريبة نوعا ما واليت أعادت تشكيل العديد من وفق معايري وقيم ومفاهيم جديد ،عند حدود شاشة الكمبيوتر

   سلوكيات وممارسات الشباب.

فيما حييلنا يف نفس الوقت على الدور اخلطري الذي تقوم به االنرتنيت يف خلق العزلة االجتماعية جرّاء قضاء 

��©ƢǓ¦ŗǧȏ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦� ƢǼƥ�ń¤�Ƕđ�Ä®ƚȇ�Äǀǳ¦��§ȂǇƢū¦�ƨǋƢǋ�¿ƢǷ¢�ȐȇȂǗ�ƢƬǫÂ�ƢȀȈǷƾƼƬǈǷ�ǞǸƬĐ¦�Â¢�ŃƢǠǳƢǯ

االفرتاضي، العالقات االفرتاضية، لغة افرتاضية أو موازية ال يفهمها سوى املواظبني على تصفح االنرتنيت 

  وخصوصا موقع التواصل االجتماعي.

ومن هذا املنطلق تتشّكل معامل اإلشكالية حول ما هي اللغات املستعملة بني مستخدمي  .ومن هنا

"اللغة االلكرتونية" أو "اللغة املوازية" أو "اللغة الرقمية". واألسباب وراء اللجوء الستخدام  الفايسبوك وما الدوافع

وهنا تطرح إشكالية الواقع واالفرتاض، ألن هذه اللغة ممارسة من طرف أفراد اجتماعيني حول موضوع موجود يف 

ÀȂǰƫ�ƾǫ�ƨȈǸǫ°�©ƢȇȂđÂ�ňÂŗǰǳ¤�ȆǓ¦ŗǧ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�Ǻǰǳ�ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦ حقيقية أو مفربكة، حيث مجعت مواقع

التواصل االجتماعي هته اهلويات داخلها ومّكنتها من تنظيم نفسها على أساس الروابط املشرتكة باستخدام لغة 

  وهذا ما يقودنا إىل طرح اإلشكالية التالية:موّحدة ال يفهمها سوى املواظبني عليها،

؟ الفرد والمجتمع على االجتماعية الشبكات مواقع استخدام أثر ما
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  عليه يتسىن لنا طرح التساؤالت التالية:و 

ما الدوافع واحلاجات اليت تكمن وراء استخدام الفايسبوك؟ 

�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ȂǷƾƼƬǈǷ�Ƣđ�°ÂƢƸƬȇ�Ŗǳ¦�©ƢǤǴǳ¦�Ȇǿ�ƢǷ

ما حمتوى هذه اللغة، وما أسباب انتشارها؟

من هم هؤالء املمارسني هلذا النوع من اللغة؟ 

للغة جمّرد موضة جيل االنرتنيت، أم نوع من التمّرد االجتماعي ويتم استخدامها كشيفرة هل تعترب هذه ا

ملواجهة اجليل الذي يسبقهم، أم هي جرّاء تردي املستوى التعليمي؟

  حتت الفرضيات التالية:هذه التساؤالت تندرج و 

الفرضیات:.2

Ƿ�ǂƻȉ¦�ǞǷ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�» ƾđ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ǞǫȂǷ�¿¦ƾƼƬǇ¦�®ȂǠȇ ن األهل واألصدقاء والتعرف على

 أشخاص جدد وذلك عن طريق استخدام خدمة الدردشة املتوفرة على املوقع

 يستخدم املواظبني على تصفح موقع الفايسبوك لغات عدة منها اللغة العربية الفصحى، اللغات األجنبية

ل املوقع نفسه وذلك من الفرنسية واالجنليزية وهذه األخرية تستعمل بشكل ملفت ومت تعّلمها من خال

خالل التعرف على ثقافات غري، الدارجة، وكل هذه اللغات تستعمل يف أحيان ما بشكل الكرتوين أي 

و استعمال األيقونات  ،العربيةاللغة ƥ�ƢȀƬƠƴē�ǶƬȇاليت باالختصار واستعمال األحرف الالتينية واألرقام 

 والرموز للتعبري عن املشاعر.

ل استعمال هلذه اللغة كان من خالل اهلاتف وأوّ  .ه اللغة هي التكنولوجيا احلديثةالسبب وراء انتشار هذ

 .وتأيت بعدها مواقع التواصل االجتماعي ،كتابة الرسائل القصرية  يفالنقال 
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ن يف الولوج لالنرتنيت وخصوصا مواقع التواصل االجتماعي.و ممارسو هذه اللغة املوازية هم شباب مواظب 

 ي املستوى التعليميااللكرتونية جمّرد موضة جيل االنرتنيت، يعود استعماهلا إىل تردِّ تعترب هذه اللغة،

وقت واجلهد وحفظ لوحة يف الختزال االو غوية سواء العربية أو األجنبية د بالقواعد اللَ وذلك لعدم التقيُّ 

.Keyboard مفاتيح احلاسوب

.ية أو املوازية أو أيا كان امسها تعدى حدود مواقع فاستخدام هذه اللغة االلكرتونية أو االفرتاض ومن هنا

التواصل االجتماعي واهلاتف النقال بل وأصبحت تستخدم يف أوراق االمتحانات والفتات احملالت 

�ƨǤǴǯ�Ƣđ�» ŗǠÉȈǇ�ǲȀǧ�ƨȈǓ¦ŗǧ¦�ÀȂǰƫ�À¢�̧ ȂǓȂǷ�ƪ ǘţ�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ƢǼǳ� ËśƦÉȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ�©ƢǻȐǟȍ¦Â

رمسية يا تُرى؟؟؟

 ة:أهمیة الدراس.3

�À¢�ƾƥȐǧ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�§ ƢƦǌǳ¦�ȄǴǟÂ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�¿ƢǬƬǇ�ƢǼƬǇ¦°®�À¢�ƢŠÂ��ǞǸƬĐ¦�ƨȇȂǿ�©ƢǷȂǬǷ�ƾƷ¢�ƨǤǴǳ¦�ŐƬǠƫ

�ǞǸƬĐ¦�ƶǷȐǷÂ�©ƢǷȂǬǷ� ¦ǂƯ¤�Ŀ�ƪ ŷƢǇ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇ¦�©¦ŗǨƥ�©ËǂǷ�ƾǫ�ǂƟ¦ǄŪ¦�À¢�» ÂǂǠǷ�Ȃǿ�ƢǷ�ń¤�ǽƢƦƬǻȏ¦�ƪ ǨǴǻ

Đ¦�ŐƬǠȇ�Ŗǳ¦Â�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ�ƨǏƢƻ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦��ƨȈƥǂǠǳ¦Â�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǤǴǳ¦�śƥ�ƢǷ�ƨȇȂǤǳ�ƨȈƳ¦Â®±¦�ǲǸŹ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬ

  باإلضافة إىل بعض املصطلحات االسبانية والرتكية يف بعض املناطق.

�ǲȈƳ�ºƥ�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǺǷ�©ƢǼȈǠǈƬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥÂ�©ƢȈǼȈǻƢǸưǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƾǳÉÂ�Äǀǳ¦�ǲȈŪ¦�Ǧ ǏȂȇ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣÂ

لتأّلق االجتماعي وبناء هوية رقمية، مستثريين اآلليات اليت يتيحها هلم االنرتنت"، حيث مييلون إىل التفاعل وا

. ومع ظهور مواقع التواصل االجتماعي اليت أخذت عقول الشباب وحىت الكبار واستغنوا عن 1الفضاء االلكرتوين

�ÀȂǠǼǐȇ�ȏ�Ŗǳ¦Â�ƢēƢǷƾƻ�Ƕē°ƢƯ¢�Ŗǳ¦�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�ǽǀǿ�ÀȂǷƾƼƬǈȇ�¦ȂƷ¦°Â�ÄƾȈǴǬƬǳ¦�¾Ƣǐƫȏ¦ ًيف عناء�ǺǷ�ǶēƢƦǣ°�ƨȈƦǴƫ�

1�śƥ�§ ƢƦǌǴǳ�ƨȈǸǫǂǳ¦�ƨȇȂŮ¦��ƶƥ¦°�¼®Ƣǐǳ¦�®ƾǠǳ¦��̧ ƢǸƬƳȏ¦�ǶǴǠǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǴĐ¦�©ƢǧƢǓ¤��ļ¦ǀǳ¦�ǲưǸƬǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ȐưǸƬǳ¦19 89، ص 2012، صيف.
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أو عن طريق الشرائح  ADSL االنرتنت سواء خالهلا واليت ال يتطّلب منهم جمهودًا سوى االشرتاك يف خدمة

,Djezzyومفاتيح االنرتنت أو اليت أصبحت مؤسسات االتصال من Mobilis, Ooredoo تتسابق يف جلب

  الزبائن بعروض مغرية ويف متناول اجلميع.

نا يف تسليط الضوء على مدى تأثري مواقع التواصل االجتماعي على مقومات وهوية تكمن أمهية دراست

جمتمعاتنا، واليت غّريت من مفاهيمه. وأمام االجيابيات الالفتة اليت قدمتها مواقع التواصل االجتماعي بات تأثريها 

تحا ثوريا نقل اإلعالم إىل على مناحي خمتلفة من احلياة واضحاً، حبيث وفرت ظهور مواقع التواصل االجتماعي ف

رقابة إسقاطًا على آفاق غري مسبوقة وأعطى مستخدميه فرصًا كبرية للتأثري واالنتقال عرب احلدود بال قيود وال

.1التجارب العاملية يف احلالتني "التونسية واملصرية"

�Ƣđ�ǺȇŚƻȋ¦� ȏƚǿ�ǂËƯƘÈƫÂ�®¦ǂǧȋ¦�ȄǴǟ�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�ǽǀǿ�ŚƯƘƫ�ÃƾǷ�ǚƷȐǻ�ƢǼǿ�ǺǷÂ  ليس على مستوى

نون اللغة اإلجنليزية إىل تقِ فاآلن الشباب يُ ،التواصل والعالقات االجتماعية واحلراك السياسي، بل حىت على اللغة

�ƢĔȋ!جانب العربية والفرنسية. وأكثر ما يلفت االنتباه اللغة املوازية أو االفرتاضية أو االلكرتونية إن صّح التعبري

�Ņȏ®�ǲǰǋ�ƢŮ�ǾƬǿ�ƨǤǴǳ¦��ƨǏƢƻ�ƨǨǐƥ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦Â�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǶȈǫ�ȄǴǟ دخيلة بطريقة أو بأخرى

�©ƢǤǴǳ¦�Ŀ�©¦°ƢǐƬƻȏ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ�ƨȈƥǂǟ�» ǂƷ¢�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǼȈƫȐǳ¦�» ǂƷȋ¦Â�¿Ƣǫ°ȋ¦�ƢȀȈǧ�ǲǸǠƬǈƫ�́ Ƣƻ

اقع الدردشة والتعليقات األجنبية، أي لغة حمرّفة وهي متداولة عن طريق الرسائل القصرية عرب اهلاتف النقال ومو 

  وغريها من النشاطات واإلعالنات.

�Éƥ�ƨȈƳȂǳȂȈǇȂǇ�ƨǇ¦°®�ń¤�ƨƳƢŞ�ƢĔ¢�ń¤�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨȈŷ¢�ǺǸǰƫÂ غية التعرف على هذا النوع اجلديد من

كما ميكن أن تستهوي مستخدميها وليس اللغات املعروفة العربية واألجنبية؟  اللغة وعلى من هم مستخدموها وملاذا 

�ºƥ�ȄǸǈŭ¦�ĿǂǠŭ¦�¾ƢĐ¦�ń¤�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿSocialتندرج  informatics وهي البحوث والدراسات اليت تتناول تأثري "

تطبيق استعمال تكنولوجيا املعلوماتية واالتصال على النسق االجتماعي والتغريات الناجتة عن تطبيق واستعمال 

.153، ص 2015األردن، -علي كنعان، المجتمع المدني واإلعالم، دار األیام، الطبعة العربیة، عمان 1
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�ǽǀǿ�ǾȈǧ�ǞǬƫ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨǠȈƦǗ�Ŀ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨȈŷوأيضا من ناحية تكمن أ.  1تكنولوجيا املعلوماتية واالتصال

�¬ǂǘƥ�ǽ®¦ǂǧ¢�ÀȂǰȇ�ƾǫ�ƢȈǓ¦ŗǧ¦�ƢǠǸƬů�ƾǠÉȇ�ƶǓ¦Â�ǲǰǌƥ�ǾŭƢǠǷ�» ǂǠǻ�ȏ�ǞǸƬů�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�À¢�°ƢƦƬǟƢƥ�̈ǂǿƢǜǳ¦

�Ŀ�ǶǿǂǐƷ�ǺǰŻ�ȏ�Äǀǳ¦�ǲƟƢŮ¦�ǶǰǴǳ�¦ǂǜǻ�Ƣǔȇ¢Â�ƨȈǓ¦ŗǧ¦�©ƢȈǐƼǋ�ǎ ČǸǬƬƥ�Â¢�ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�Â¢�ƨȈǬȈǬū¦�ǶēƢȈǐƼǋ

بليون مشارك  1.39مليون مشارك عرب اهلاتف احملمول يوميا و 745مليون مشارك و  980هناك اسة حبيثالدر 

.20142شهريا يف إحصائيات ديسمرب 

Ƣđ�ÀÂ°ÂƢƸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�ȆǷƾƼƬǈǷ�ƨǧǂǠǷÂ�ǞǸƬĐ¦�¦ǀđ�ǶÉǴǼǳÂ،  فقد قمنا يف

عن ما هو املوقع املفضل بالنسبة ملستخدمي مواقع التواصل  Googleبادئ األمر بطرح سؤال عام على موقع 

,Facebookاالجتماعي من  Twitter, Google+, instagram, youtube ،  والفايسبوك بطبيعة احلال له مجاهريية

باسم  2013كربى أكثر من املواقع األخرى. ومن هنا فتحنا حساب على موقع الفايسبوك يف جانفي 

Chahrazed Ben  مبعلومات واقعية حقيقية مع حجب بعضها بطبيعة احلال من رقم اهلاتف واالسم العائلي

صديق معظمهم من زمالء الدراسة والعمل والبقية يتوزعون على عالقة القرابة  100والصورة، تتكون من 

ƨƸǨǐǳ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷÂ��ƢȀȈǳ¤�ƨȈǸƬǼŭ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ǺǷ�ƨȈǴǫȋ¦Â�ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǫ¦ƾǐǳ¦Â قمنا بتتّبع اللغة اليت

�Ƣđ�ÀȂǬËǴǠÉȇÂ�ÀȂǋ®°ƾȇ:والنتيجة كاآليت  

 اللغة املستعملة  تكرار النسبة بالـ%

26,31 100  العامية

26,05 99  عربية

24,21 92  فرنسية

22,63 86  اجنليزية

0,78 3  أخرى

100 380 ̧ ȂǸĐ¦
¦�®ƾǠƬǷ�¾¦ƚǈǳ¦�Àȋ�ƨǼȈǠǳ¦�®¦ǂǧ¢�®ƾǟ�¼ȂǨȇ�ƢǼǿ�̧ȂǸĐ¦��ƨƥƢƳ¤�ǺǷ�ǂưǯ¢�°ƢȈƬƻ¦�ª ȂƸƦŭ¦�ÀƢǰǷƜƥ�Ä¢��©¦°ƢȈŬ

.2001، 515أمحد حممد صاحل، حياة على شاشة االنرتنيت، جملة العريب، العدد1
.15:31على الساعة:  14/03/2014يوم: info-www.newsroom.fb/companyمستخرج من الرابط 2
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مستخدمي موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك" دون استثناء يستخدمون اللغة االلكرتونية أو املوازية جل حبيث 

واليت تستخدم فيها االختصارات بالنسبة للغات األجنبية، أما العربية واللهجة العامية تستخدم فيها األحرف 

«��ǂǟƢǌŭ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�©ƢǻȂǬȇȋ¦Â�±ȂǷǂǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ�ƨȈƥǂǟالالتين ǂƷ¢�ƢĔ¢�ȄǴǟ�¿Ƣǫ°ȋ¦Â�ƨȈ

°̈ƾǼǳ¦�ǺǷ�̧ȂǼƥ�±ƢƬŤ�ƨǇ¦°®�ƢĔ¢�Ŀ�ƢǼƬǇ¦°®�ƨȈŷ¢�ǺǸǰƫ��¦ǂƻ¡�ǆ ȈǳÂ�¦Śƻ¢Â�  حىت وإن كانت موجودة على مستوى

Ȃū¦�ƨǤǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�Ǻǰǳ��ǶēƢǯȂǴǇÂ�®¦ǂǧ¦°�مدى تأثري مواقع التواصل االجتماعي على التفاعل والعالقات بني األ

  فهي نادرة.

أهداف الدراسة:.4

لكل دراسة هدف، وهدف دراستنا هو إشباع الفضول املعريف الذي يالزم أي باحث إلزالة الغموض 

  حول بعض القضايا اليت يريد دراستها.

مدى تأثري هذا األخري على اللغة، ولذلك فدراسة املمارسات اللغوية يف موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك" و 

  ومن األهداف ما يلي:

والفايسبوك خاصة. ،التعريف مبواقع التواصل االجتماعي عامة 

.الدافع الذي يلجأ له األفراد الستخدام مواقع التواصل االجتماعي 

.معرفة الدور الذي تلعبه التكنولوجيا احلديثة لالتصال يف حياة الفرد االجتماعية 

ى أهم اخلدمات اليت يلجأ هلا مستخدمو الفايسبوك.التعرف عل 

�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǶēƢǻƢȈƥ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ǶȀȈǴǟ�» ǂǠƬǳ¦Â�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ȆǷƾƼƬǈǷ�» ǂǗ�ǺǷ�ƨǇ°ƢǸŭ¦�©ƢǤǴǳ¦�ȆǐǬƫ

ǶēƢȈǯȂǴǇÂ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Ƕē¦ǄȈŲÂ.
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استخدامها بصفة مطلقة  وما إن كان ،التطرق لبعض الصفحات والتعليقات اليت متتاز باللغة االلكرتونية

 أم معينة.

.التطرق لألسباب اليت تساعد يف انتشار اللغة املوازية 

أسباب ودوافع اختیار الموضوع:.5

. أسباب ذاتیة:5.1

سبب اختيارنا هلذا املوضوع جاء من وراء الضجة الكبرية اليت أحدثتها مواقع التواصل االجتماعي من 

 طالت كل جوانب احلياة البشرية من اتصال وعالقات بني األفراد. وأيضا وغريه من التأثريات اليت ،حراك سياسي

  رغبة يف التعرف على سبب جناح هذه املواقع عرب االنرتنيت واستمالتها هلذا الكم اهلائل من الناس.

سوى االشرتاك يف خدمة  ،ل أو مبالغ ماليةومن األسباب الذاتية هو أن املوضوع جماين ال يستدعي التنقُّ 

ق ويف متناول اجلميع. إضافة إىل ذلك، ة التدفّ رة بأمثان معقولة على حسب نوعيّ وهذه األخرية متوفّ  .النرتنيتا

رنا به، حبيث بدأت مالحظتنا إىل نوع اللغة املستخدمة من استخدامنا ملوقع التواصل االجتماعي "فايسبوك" وتأثّ 

واألهم من ذلك اللغة االلكرتونية اليت تستخدم  ،ة أو العاميةالعربية أو األجنبياللغة بل مرتادي الفايسبوك سواء قِ 

�ºƥ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�Â¢�ƨȈƦǼƳȋ¦�©ƢǤǴǳ¦�Ŀ�©¦°ƢǐƬƻȏ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦Â�ƨȈƥǂǟ�» ǂƷ¢�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈƦǼƳȋ¦�» ǂƷȋ¦Â�¿Ƣǫ°ȋ¦�ƢȀȈǧ

Abréviation  ج مستعملها من مشاعر.الِ الرموز واأليقونات للتعبري عن ما خيُ  كذاو  

لغة متداولة حىت يف  .بحت اللغة االلكرتونية هذه أو اللغة املوازية كما يسميها البعضوامللفت لالنتباه أص

�Ŀ�ŕƷÂ�©ȐƄ¦�©ƢǘǧƢȇÂ�©ƢǻȐǟȍ¦�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�ǲǸǠƬǈƫ�Ʈ ȈŞ�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ǆ ȈǳÂ�ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�̈ƢȈū¦

  أوراق االمتحانات.



- 14 -

. أسباب موضوعیة:5.2

.J.Pمنن الدراسات إذ يقول كل هذا املوضوع حيوي وحقل خصب للعديد م LAFRANCE  و

V.Danielle  سلوكات األفراد يف جمتمع االنرتنيت يعترب خمتربا جيدا للدراسة، ديناميكية و "أن حتليل النشاطات

.1وجماال ملا يستحق االستكشاف والتحليل"

 ) الرتكيز على جمال حبثي خصبWeb عشر سوى ال ه) الذي ال يتجاوز عمر الدراسات ب2.0

ة لدراسات من هذا النوع وذلك ملعرفة خبايا هذا حّ لِ سنوات، وعلى هذا األساس فإن هناك حاجة مُ 

��ƨȈŻ®Ƣǯ¢Â�ƨȈǸǴǟ�ƨǬȇǂǘƥ�¾ƢĐ¦

 .انتشار استخدام الفايسبوك بشكل ملفت لالنتباه 

 ُوصا درة ألنه يهتم بلغة احلوار بني مستخدمي الفايسبوك، خصباعتبار أن موضوعنا هذا ميتاز بالن

بتأثريها على العالقات االجتماعية  ا�Å ¦ȂǇ�ǶƬē�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ǟǫ¦ȂŠ�ŘǠأن كل الدراسات اليت تُ 

¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨƷƢǈǳ¦�ǾƫƾȀǋ�Äǀǳ¦�°Âƾǳ¦Â�ȆǇƢȈǈǳ¦�½¦ǂū¦�Â¢�®¦ǂǧȋ¦�©ƢȈǯȂǴǇ�Â¢�ǞǸƬĐ¦�Â سرةداخل األ

 مبا يسمى بالربيع العريب جراء الفايسبوك.

 جتاوز استخدام اللغة اال�ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ń¤�ƨȈǻÂŗǰǳ

منهجیة الدراسة وأدواتها:.6

. مجتمع البحث وعینته:6.1

�ªالختيار عينة البحث البد من الدّ  ȂƸƦǳ¦�Ŀ�ƨȈƴȀǼŭ¦�©¦Ȃǘƻ�ǺǷ�ƨǸȀǷ�ƾƳ�̈Ȃǘƻ�ƢĔȋ��ƨǤǳƢƦǳ¦�ƨǫ

فه بعض ا عرّ حتليله ونتائجه. وكم حوألنه على أساس جمتمع البحث يقوم إجراء هذا األخري وجنا  ،االجتماعية

1 V.Danielle, J.P.lafrance, L’art de Bavarder sur Internet, réseaux n97, 1999, p 207.
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دة مسبقا حيث تنصب دة من املفردات (العناصر والوحدات) احملدّ دة أو غري حمدّ الباحثني على أنه: " جمموعة حمدّ 

�Â¢�ƨȈȀƬǼǷ�ƨǟȂǸů��ƢĔ¢�ȄǴǟ�². ويعرِّ 1املالحظات...مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث" ǂų¢�ǆ ȇ°ȂǷ�ƢȀǧ

اليت ترتكز عليها املالحظات. وهو كامل األفراد أو مشاهدات موضوع دة مسبقا و غري منتهية من العناصر احملدّ 

.2البحث أو الدراسة"

وجمتمع البحث يف دراستنا هم مستخدمو الفايسبوك يف اجلزائر، وكما نعلم أن هذه الشبكة حتوي على 

  يف كل حني.يف دراستنا لألعداد اهلائلة اليت تتماطر على مواقع التواصل االجتماعي عدد ال ميكن حصره 

. عینة الدراسة:6.2

كما سبق ونّوهنا فإنّه من الصعب حصر عدد مستخدمي موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك": 

منهم بشخصيات  .ألنه فضاء افرتاضي يشمل اآلالف بل املاليني من مستخدميه ،لدراسته وإحصائه كعينة حبث

  . واحد أكثر من حساب ة ومنهم بشخصيات مستعارة وأحيانا كل مستخدم لديهحقيقيّ 

�ƢǸǜǼǷ�Â¢�ƢȈƟ¦Ȃǌǟ�¦°ƢȈƬƻ¦�Ʈ ƸƦǳ¦�ǞǸƬů�©¦ƾƷÂ�ǺǷ�ŚǤǏ� ǄƳ�°ƢȈƬƻ¦��ƨȈǴǸǟ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǼȈǠǳ¦�» ǂǠÉƫÂ

ل هذا اجلزء من وحدات جمتمع شكِّ ليُ قصدياً بأسلوب العد العشوائي أو حتكمياً   -املعروف لدى الباحث  - 

) الذي يفيد يف اللغة العربية معىن خيار الشيء، البحث املادة األساسية، والعينة كلمة مشتقة من ا لفعل (عنيَّ

وبذلك فإن العينة هي ما مت اختياره من هذا الشيء، ويف البحث العلمي فإن العينة تعين اجلزء الذي خيتاره 

3ÃǂŸ�Ŗǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ� ǄƳ�ȆȀǧ�Ǯ"سليماً دة ليمّثل جمتمع البحث متثيال علمياً فق طرق حمدّ الباحث وِ  ǳǀƥÂ��

�ďưŤ�Ʈ ȈŞ��ƨȈǸǴǟ�¼ǂǗÂ�ƾǟ¦Ȃǫ�ǪǧÂ�Ƣǿ°ƢȈƬƻ¦�ÅȐȈưŤ�ǞǸƬĐ¦�ǲ ً4صحيحا.

.170-196، ص 2003ناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أحمد بن مرسلي، م1
، ص 2006موریس أنجرس، منھجیة البحث في العلوم اإلنسانیة، ترجمة بوزید صحراوي وآخرون، دار القصبة، الجزائر، الطبعة األولى، 2

198.
.180أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص3
.353، ص 1976د. عبد المجید لطفي، علم االجتماع، دار المعارف، القاھرة، الطبعة السابعة، 4
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مل و  .يف اجلزائر فقطوهم من مستخدمي الفايسبوك  ،ةوهلذا اقتصر اختيارنا لعينة حبثنا على عينة قصديّ 

من مجيع اث الذكور واإلنأخذنا بل  ،مؤهل ثقايف أو علمي معّني جنس معّني أو نة أويقع اختيارنا على فئة معيّ 

الفئات العمرية وكل املستويات التعليمية، من مجيع أحناء القطب اجلزائري (شرق، غرب، مشال، جنوب) ومن 

العاصمة، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، شلف، عنابة، غليزان، األغواط، اجلزائر واليات خمتلفة كـ( وهران، 

تيارت، باتنة، تبسة، ورقلة، سطيف، معسكر...).

ود الدراسة:. حد6.3

�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�ǞǸƬĐ¦�Â¢�ȆǓ¦ŗǧȏ¦� ƢǔǨǳ¦�ȆǷƾƼƬǈǷ�Ȇǿ�Ŗǳ¦�Ʈباعتبار أن دراستنا متَُ  ƸƦǳ¦�ƨǼȈǟ�ǆ

نواحي العامل دون ما متييز مكاين أو عرقي أو جنسي أو فكري، ّم جبميع لمبا أن شبكة االنرتنيت تو "فايسبوك"، 

إىل غاية  2013احلد الزماين هلا هو (من جانفي و  ،ن يف الفضاء االفرتاضي فايسبوكمفإن حدود دراستنا تك

إىل  2014أوت  2) وهي تقريبا مّدة الدراسة، أما مدة إطالق االستمارة اإللكرتونية فهي (من 2014فيفري 

  ).2014نوفمرب  27غاية 

. منهج الدراسة:6.4

:. تعریف المنهج6.1.4

��ŘǠŠ��ƲĔ��ǲǠǨǳ¦�ǺǷ�ƨǬƬǌǷ�ƨǸǴǯ�ȆǿÂ��ǪȇǂǗ�ŘǠŠ�°ƾǐǷ�Ȃǿ ُد لنا دِّ سلك"، وهو الربنامج الذي حي

ها الباحث يف إعداد حبثه، أو الطريق املؤدي إىل الكشف عُ بِ أو هو جمموعة قواعد يتّ ،السبيل للوصول إىل احلقيقة

  عن احلقيقة يف العلوم.
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التطبيقية، وجلميع الدراسات على اختالف مناهجها، فهناك: منهج للتعلم، للقراءة، للرتبية، لآلثار، منهج للعلوم

Scientific. أما املنهج العلمي 1منهج يف الطب (عالجي، وقائي...) method،  عبارة عن جمموعة من التقنيات

والطرق املصممة لفحص الظواهر واملعارف املكتشفة أو املراقبة حديثا، أو لتصحيح وتكميل معلومات أو نظريات 

قاسة أي قابلة للقياس ختضع ملبادئ ت رصدية وجتريبية ومُ على جتميع تأكيدا قدمية. تستند هذه الطرق أساساً 

  االستنتاج.

أن املنهج العلمي: "هو الطريق املؤدي  2يرى عبد الرمحن بدوي يف كتابه "مناهج البحث العلمي"

للكشف عن احلقيقة يف العلوم املختلفة، وعن طريق جمموعة من القواعد العامة اليت تسيطر على سري العقل 

  لياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة".وحتديد عم

كما ُتصّنف دراستنا هذه  ضمن الدراسات الوصفية التحليلية اليت تستهدف التعرف إىل األوصاف 

الدقيقة للظاهرة اليت يقوم الباحث بدراستها من حيث طبيعتها وماهيتها ووصفها احلايل والعالقات بينها وبني 

�ƨǟȂǸů�Â¢�̈ǂǿƢǜǳ¦�Ǻǟ�̈ŐǠŭ¦�ƨǨǴƬƼŭ¦�Ǧواليت. 3العوامل املختلفة املؤثرة فيها ǫ¦Ȃŭ¦Â�ª ¦ƾƷȋ¦�ƶȈǓȂƫÂ�¬ǂǌƥ��ǶƬē�

الظواهر، حماولة حتليل الواقع الذي تدور عليه األحداث والوقائع...حماولة حتليل وتفسري األسباب الظاهرية هلا، 

.من أجل تطوير الواقع بقصد الوصول إىل استنتاجات منطقية مفيدة تسهم يف حل املشكالت وإزالة املعوقات..

ƢǠǸƬĐƢƥ�Ǧ©�4واستحداث األفكار واملعلومات ومناذج سلوك جديدة" ȇǂǠƬǳ¦�ń¤�» ƾē�ǽǀǿ�ƢǼƬǇ¦°®�ÀȋÂ

�ń¤�ǶŮƢǸǠƬǇ¦Â�ƢȀȈǷƾƼƬǈǷ�śƥ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ƨǤǳ�ȆǿÂ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǽǀǿ�ǲƻ¦®�ǂǿ¦ȂǛ�ǺǷ�Ƣđ�ǪËǴǠƬȇ�ƢǷÂ�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦

ة كرتونية هلا شكل داليل خمتلف عن ما هو متعارف عليه يف احلياجانب اللغات العربية واألجنبية لغة موازية إل

.Netnographyالواقعية، إضافة إىل املنهج الوصفي التحليلي اعتمدنا أيضا على منهج اثنوغرافيا السيرب 

.11:42على الساعة  18/11/2014يف: http://www.startimes.com/?t=7773532مستخرج من 1
.35، ص 2006، 1سيوإعالمية، دار النهضة الغربية، بريوت، الطبعة حممد علي بدوي، دراسات سو 2

3 Winner, Roger, Dand Dominick Joseph. R, Massmedia Research an introduction, 3rd ed, wadsworth publishing
company, Belmont, California, 1991, p 107.

.95، ص 2007لبحث العلمي وتطبیقاتھا في اإلعالم والعلوم السیاسیة، دار الوفاء، اإلسكندریة، مصطفى حمید الطائي، خیر میالد أوبك، مناھج ا4
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. المنهج الوصفي التحلیلي:6.2.4

ساليب مثل املسح يعترب املنهج الوصفي التحليلي مظلة واسعة ومرنة تتضمن عددا من املناهج واأل

Contentوحتليل املضمون  Surveyالنظري أو امليداين  Analysis ودراسة احلالة، ومهما اختلفت أشكال هذا

ŭ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦Â�ǪƟƢǬƸǴǳ�ǶǜǼŭ¦�Ǧ ǏȂǳ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ƢǠȈŦ�ƢĔ¢�ȏ¤�ƲȀǼŭ¦.تعلقة بالظاهرة بشكل عملي ودقيق  

رد تقدمي البيانات واحلقائق بل يتجه إىل التحليل حبيث اعتمدنا هذا املنهج ألنه ال يتوقف عند جم

والتفسري ومجع البيانات وحتليلها، وكذلك ما ميي هذا املنهج هو أنه يتوفر على معلومات مفصلة عن الواقع الفعلي 

للظاهرة ويقدم تفسريا واقعيا هلا وحتليال للعوامل املرتبطة مبوضوع الدراسة، فمن خالل هذا املنهج سنحاول وصف

اللغة اليت يستخدمها املواظبون على تصّفح الفايسبوك مبا فيها اللغة االلكرتونية واأليقونات من منشورات 

 وتعليقات وحوارات يف غرف الدردشة.

. المنهج اإلثنوغرافي:6.3.4

NetأيNetnographyكما استعنا يف دراستنا أيضا على املنهج االثنوغرايف أو إثنوغرافيا السيرب 

EthnographyأوEthnographyInternet. فاملنهج االثنوغرايف أداة حبث فّعالة، وعادة ما تنتج بيانات غنية"

Marshall. ويقول 1ومتعّمقة مقارنة باملناهج األخرى، كما أنه ميكن أن يوفر فهما أوسع للعمليات االجتماعية"

، وهذا ما 2عية، وإعداد وصف كتايب باخلصوص"بأنه "عملية املراقبة أو املالحظة املباشرة لسلوك جمموعة اجتما

  خيدم دراستنا جبعل املبحوثني يشعرون بالراحة واحلرية واالستقاللية يف التعبري.

يف   mar.socialindex.net/intro2.htmlhttp://oعمر عبد اجلبار، دراسات اجتماعية، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، مت اسرتجاعها من الرابط:1

.14:52على الساعة  22/04/2014
347��ƪعلي حممد رحومة، علم االجتماع اآليل، عامل املعرفة، العدد 2 ȇȂǰǳ¦��§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��2008 160، ص.
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�ƨǜƷȐŭ¦�©ƾǸƬǟ¦Â�ŐȈǈǳ¦�ƨǧƢǬƯÂ�ƨȈǴƄ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�¾ȂƷ�©ƢǇ¦°®�ƪ ȇǂƳÉ¢�ƲȀǼŭ¦�¦ǀǿ�°ȂȀǛ�ǀǼǸǧ

©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�Ʈ ƷƢƦǴǳ�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�Śǣ�ǺǷ�ƨǘȈǈƦǳ¦ وبعدها استخدمت املالحظة باملشاركة دون أن يؤثّر ،

Ƕđ�Ȃǿ�ǂƯƘƬȇ�À¢�Â¢�ǾưŞ�ƨǼȈǟ�Ŀ�Ʈ ƷƢƦǳ¦1.

. أدوات جمع البیانات:6.5

�ǺǷ�©ƢȈǘǠŭ¦�ǞǸŝ�Ʈ ƷƢƦǴǳ�ƶǸǈƫ�ǲƟƢǇÂ�Ȇǿ�Ŗǳ¦Â��ƢēƢȈǼǬƫÂ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�©ƢǻƢȈƥ�ǞŦ�©¦Â®Ƙƥ�ǪËǴǠƬȇ�ƢǸȈǧ

��¦�ňÂŗǰǳȏ¦�ÀƢȈƦƬǇȏ¦��ƨǜƷȐŭأو من مجع احلقائق من الظاهرة احلاصلة يف ا 2الواقعȆǿÂ�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐ

. المالحظة:6.1.5

�½ȂǴǇ�ƨƦǫ¦ǂǷÂ�̈ƾǿƢǌŭ�² ¦Ȃū¦�ǾȈƳȂƫ��ƢĔƘƥ�» ǂǠƫ�ȆǿÂ��©ƢǻƢȈƦǳ¦�ǞŦ�Ŀ�©¦Â®ȋ¦�Â¢�ǲƟƢǇȂǳ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ

وجية . فتربز أمهيتها يف الدراسات االجتماعية واالنرتوبول3معني وتسجيل جوانب ذلك السلوك أو خصائصه"

والنفسية ومجيع املشكالت اليت تتعلق بالسلوك اإلنساين ومواقف احلياة الواقعية. وعلى اعتبار أن املوضوع يتطلب 

تفحص الباحث للجوانب املبحوثة يف الظاهرة عن قرب، يف إطار ظروفها الطبيعية العادية غري املصطنعة، بفعل أن 

.4لم املبحوث بأنه حمل فحصعملية املشاهدة جترى يف بعض احلاالت دون أن يع

�Äǀǳ¦�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�®¦ǂǧȋ¦�ǲǟƢǨƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�̈¦®ȋ¦�Â¢�ƨȈǼǬƬǳ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ƢǼƬǇ¦°®�Ŀ�ƢǻƾǸƬǟ¦Â

ǶēƢǬȈǴǠƫÂ�©ƢƸǨǐǳ¦�Ŀ�ǶēƢǯ°ƢǌǷ� ƢǼƬǫ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ��ƨǧǂǣ�Ŀ�ƢĔȂǷƾƼƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨȈǿƢǷÂ،هو الفايسبوك

1 Kozinets, Robert V, On Netnography intial reflections on cosumer research investigations of provo, UT :
Association for consumer research, 1998, p 366-371.

.107موريس أجنرس، مرجع سبق ذكره، ص 2
.72، ص 1989عمار بوحوش، حممد الذنيبات، منهج البحث العلمي، أسسه وأساليبه، مكتبة املنار، األردن، الطبعة األوىل، 3
.204سلي، مرجع سبق ذكره، ص أمحد بن مر   4
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املستخدمني الشخصية ومستواهم الثقايف واملادي وإىل ما ذلك... حبيث الدردشة، إىل جانب معلومات عن هؤالء 

  املالحظة نوعان: نأ

غري موّجهة للظواهر الطبيعية، حيث حتدث تلقائيا وبدون أن المالحظة البسیطة:- أ

ختضع ألي نوع من الضبط العلمي، ودون استخدام الباحث ألي نوع من أنواع أدوات 

 ظة.القياس للتأكد من صحة املالح

موّجهة، ختضع ألساليب الضبط العلمي، وتقوم على المالحظة المنظمة:- ب

 أسس منظمة ومركزة بعناية.

ومن هنا، فقد استعملنا املالحظة بنوعيها البسيطة واملالحظة باملشاركة، واليت هي مشاركة الباحث يف 

¦�̈ƢȈƷ�¾Ƣů�Ŀ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�«ƢǷƾǻ¦�Ƥ ǴǘƬƫÂ��Ʈ ƸƦǳ¦�ƨǼȈǠǳ�ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈū¦�ǲȈǏƢǨƫ�ǞǷ�ƢȀƬǇ¦°ƾƥ�¿ȂǬȈǇ�Ŗǳ¦�ƨǟȂǸĐ

احلرص أن ال تكون مشاركته عامل لتغيري أي أساس من واقع الدراسة. وكذا املالحظة االلكرتونية باملشاركة 

Observation Participant Virtual��ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ȐǟƢǧ�¦Ȃǔǟ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ÀȂǰȇ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�Ŗǳ¦Â

دراستها وهي املمارسات اللغوية ملستخدمي الفايسبوك، واليت كان الباحث فيها  وحاضرا عند حدوث الظاهرة املراد

ُعرضة للفعل وجزءًا من التفاعل االلكرتوين، فهذه األداة تستعمل خاصة يف مثل هذه الدراسات اليت تعترب صعبة 

�² Â°ƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�Å¦ ǄƳ�ÀȂǰȇ�À¢�ǺǷ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ǺǰŤ�̈¦®¢�ȆȀǧ��ǪǴǤǼǷÂ�ǄȈŲ�ƢȀǠǸƬů�Â¢  وما جيعل الباحثني

يتصرفون على طبيعتهم األولية شرط أن ال يؤثر الباحث يف عينته وأهم ما جيب إتباعه عند استعمال هذه األداة 

من (تعليقات، جمموعات، صور، حوارات، منشورات...) وترمجة وتأويل 1هو الوصف الدقيق لكل مالمح الظاهرة

.ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǽǀǿ�ǲƻ¦®�ǂǟƢǌالرموز واأليقونات املستخدمة كتعبري عن امل

.156علي حممد رحومة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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. االستمارة االلكترونیة:6.2.5

هي أداة حبث علمية جلمع املعلومات حول جوانب البحث ومن مت تفسريها وحتليلها واخلروج من خالهلا 

بنتائج علمية، وذلك عن طريق مجع إجابات املبحوثني عن األسئلة املوجودة يف االستمارة واليت هي أداة ختدم

منهج الدراسة ومجع البيانات الداللية اإلحصائية بطريقة تسمح للقياس الكمي والكيفي. فاالستمارة هي تلك 

"القائمة من األسئلة اليت حيضرها الباحث بعناية يف تعبري عن املوضوع املبحوث يف إطار اخلطة املوضوعة، لتقدم 

.1والبيانات املطلوبة"إىل املبحوث من أجل احلصول على إجابات تتضمن املعلومات 

 وتطبيق خدمة  Googleحيث استخدمنا يف دراستنا تقنية االستمارة االلكرتونية، باالستعانة مبوقع 

Google Spreadsheet
وقد مت نشر هذه االستمارة على  Gmail.comوذلك من خالل فتح حساب على  2

ƢȀǼǷÂ�©ƢƸǨǐǳ¦Â�©ƢǟȂǸĐ¦�ǺǷ�ǒ Ǡƥ�ȄǴǟÂ�ȆǐƼǌǳ¦�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�§ ƢǈƷ:

Bnate el bahia

الباحث االجتماعي غريد مجال الدين 

أصدقاء السوسيولوجيا 

املنظمة اجلزائرية املناهضة للشيتة والشياتني 

. كان جمموع 2014نوفمرب  27أوت و 2أما الفرتة الزمنية اليت مت فيها نشر هذه االستمارة فكان ما بني 

:3وجاءت االستمارة بالشكل التايل ،100األجوبة 

أسئلة عن: السن، اجلنس، 6ور األول: تتعّلق األسئلة بالبيانات الشخصية لعينة الدراسة وتتكّون من احمل-

املستوى التعليمي، املستوى التعليمي للوالدين، املستوى املادي، األصل اجلغرايف.

.22أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص 1
Google spreadsheet : موقع متخصص في إدارة االستمارات والتي یتم بعدھا بتفریغ األجوبة وحفظھا ثم فرزھا باإلضافة إلى الرسومات 2

البیانیة.
3http://accounts.google.com/accountchooser?email=chahrazed.sociology%40gmail.com&continue=https%3a//dri
ve.google.com/open%3fid%3d1j0f05hozaef0joaukfx25pdqkn_mt79-otzcthsmjze
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سبوك، سؤال: عن مدة استخدام الفاي 12احملور الثاين: عن عادات وأمناط استخدام الفايسبوك وفيها -

واهلدف من فتحه صفحة على الفايسبوك، وكم عدد مرات والساعات اليت يقضيها على املوقع واخلدمات 

.اليت تستهويه، واملكان املفضل لديه لتصفح الفايسبوك

أسئلة وهي:  6احملور الثالث: واملعنون كالتايل الدوافع واحلاجات وراء استخدام موقع الفايسبوك، يتضمن -

ستخدام الفايسبوك، وما إن كانت املعلومات الشخصية املدونة على الفايسبوك حقيقية أم الدافع وراء ا

مفربكة، وما الذي يلبيه املوقع من حاجات ملستخدميه ومدى ثقتهم مبا يقّدمه املوقع من خدمات.

التواصل أما احملور الرابع األخري واألهم: وهو احملور الذي يتعّلق بدراستنا وهو لغة احلوار يف موقع -

االجتماعي فايسبوك، وهو احملور الذي على أساسه يبىن موضوع دراستنا ويف جعبته أكثر األسئلة طرحا 

واليت تتعّلق باللغة اليت يستخدمها الفايسبوكيون يف غرف الدردشة أو التعليقات أو املنشورات، ومن أين 

اختصارات وحروف التينية أو املوازية من  اللغة االلكرتونيةتعّلموا هذه اللغات، وما إن كانوا يستخدمون 

قام وأيقونات للتعبري عن املشاعر، وما إن كانت هذه األخري فعال تعرب عن ما خياجل مستعملها من وأر 

�ËǠƫ�ƢĔ¢�¿¢�ƨǬȈǬƷ�°ȂǠǋم يف شيء، وهل يتعدى استخدامه هلا إىل قدِّ فقط كاستخدام ال يُأخِّر وال يُ  د

 الواقع؟

. مصطلحات الدراسة:6.6

هذا اجلانب يتضمن مفاهيم وتعاريف للمصطلحات املفتاحية، مأخوذة من ُكتب ودراسات سابقة وكذا 

تعاريف إجرائية. واليت تعّرب عن ما يقصده الباحث يف الدراسة.
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:. اللغة6.1.6

نستعرض أوال بعض التعاريف الشائعة للغة سواء يف الثقافة العربية أو الغربية موّضحني موقع عملية 

  صال منها:االت

تعریف ابن جني:�ȆǸȀǧ�®ȂǸŰ�°ȂƬǯƾǳ¦�ǪËǴǠËȇÂ��ǶȀǓ¦ǂǣ¢�Ǻǟ�¿Ȃǫ�ǲǯ�Ƣđ�ŐǠȇ�©¦ȂǏ¢

حجازي على هذا قائال:"هذا تعريف دقيق يذكر كثريا من اجلوانب املميزة للغة، واليت أكد ابن 

ذكر جين أوال الطبيعة الصوتية للغة كما ذكر وظيفتها االجتماعية يف التعبري ونقل األفكار. و 

�ƨǤǴǳ�ƨǨǴƬű�©ƢǨȇǂǠƬƥ�ÀȂƯƾƄ¦�ÀȂưƷƢƦǳ¦�¾ȂǬȇÂ��ǶȀƬǤǳ�¿Ȃǫ�ǲǰǳÂ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�¿ƾƼƬǈƫ�ƢĔ¢�Ƣǔȇ¢

هذه التعريفات احلديثة الطبيعة الصوتية للغة والوظيفة االجتماعية هلا وتنوع البيئة وتؤّكد كل 

1اللغوية من جمتمع إنساين آلخر"

تعریف إدوارد سابیرE.Sapir 1921 :

"Language is purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions

and desires by means of voluntarily produced symbols"2

اه املرء من استخدام اللغة، فاللغة بوصفه اهلدف الذي يتوخّ ،ويف هذا التعريف نص صريح على االتصال

ت غريزية، تستهدف توصيل األفكار واملشاعر والرغبات من خالل نظام من ة خالصة وليسعند سابري إنسانيّ 

�ǞǸƬĐ¦�ǽ°ƢƬź�±ȂǷǂǳ¦

تعریف تراجرG.Trager 1949 :

"Language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which the members of society

interact in terms of thier culture "1

.263، ص 1985أبو خلدون ساطع الحصري، اللغة واألدب وعالقتھا بالقومیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1
.123، ص 1962لمصریة، القاھرة، أبو الفتوح رضوان وآخرون، الكتاب المدرسي، مكتبة األنجلوا2
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التعريف هي نظام من الرموز املتعارف عليها، وهي رموز صوتية يتفاعل بواسطتها أفراد اللغة يف هذا 

والتفاعل هنا هو اهلدف وهو كما نعلم درجة أعلى من  جمتمع ما يف ضوء األشكال الثقافية الكلية عندهم.

جدانية ويتعدى حدود االتصال، فإذا كان االتصال جمّرد نقل فكرة من طرف آلخر فإن التفاعل يعين املشاركة الو 

  االتصال.

:تعریف تشومسكيN.Chomsky 1957

"Languge is a set (finite or infinite) of sentences, each finite in length and constructed of a

finite set of elements”2

بناؤها من جمموعة اللغة يف رأي تشومسكي فئة أو جمموعة من اجلمل احملدودة، أو غري احملدودة وميكن 

�ƪ ǻƢǯ�¦̄Ɯǧ��ƢȀƬǘǇ¦Ȃƥ�®ÂƾƄ¦�Śǣ�̧ ¦ƾƥȍ¦�ȄǴǟ�ƾǟƢǈƫ�ƢĔ¢�ȆǰǈǷȂǌƫ�ǂǯǀȇ�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ��ǂǏƢǼǠǳ¦�ǺǷ�̈®ƾŰ

األمناط اللغوية ميكن حصرها مثال: (فعل+ فاعل+مفعول به) فاجلمل اليت ميكن أن توضع يف هذه األمناط ال ميكن 

هذا التعريف إال أن نظرية تشومسكي الكاملة كانت األساس  حصرها، ولئن كان مصطلح االتصال قد غاب عن

  الكبري للمدخل االتصايل. 

التعریف اإلجرائي: 

املقصود باللغة يف دراستنا هي لغة احلوار والتواصل بني أفراد عينة البحث واليت يتم نقل األفكار واملشاعر 

�ȆǷƾƼƬǈǷ�śƥ�ƢǷ�ǾȈǴǟ�ǪǨƬǷ�¿Ƣǜǻ�ƢĔ¢�ƢǸǯ  عن طريق جمموعة من اإلشارات والعالمات واملالمح يفهم معناها

  الفايسبوك.

.1990، نوفمرب 166تشارز بروجرز ورونالد، الكتاب فن اكتشاف الشكل واملعىن، عرض وحتليل لنسفورد ياسر الفهد، جملة الفيصل، الرياض، العدد 1
.1982حسني محدي الطوجبي، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم، دار القلم، الكويت، 2
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. االنترنیت:6.2.6

النرتنيت بوابة مفتوحة متّكن املستعمل من التخاطب والتحاور والتواصل مع مجيع التعريف اإلجرائي ل

أفراد العامل بواسطة جهاز احلاسوب. أو هي شبكة عاملية من احلاسبات اآللية تُعرف باسم شبكة االتصاالت

الفردية على تلك الشبكة وهي املواقع اليت تقّدم العاملية واليت تسمح للجميع بالدخول إىل أعداد متزايدة من املواقع 

1معلومات من أي وعن أي شيء

. مواقع التواصل االجتماعي:6.3.6

الشبكات االجتماعية مصطلح يشري إىل تلك املواقع على شبكة االنرتنيت واليت ظهرت مع ما يُعرف 

Web)باجليل الثاين  �ǶēƢǷƢǸƬǿȏحيث تتيح التواصل بني مستخدميها يف بيئة جمتمع افرتاضي جيمعهم وفقا  (2.0

�Â¢�ǲƟƢǇǂǳ¦�¾ƢǇ°Ɯǯ�ǂǋƢƦŭ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�©ƢǷƾƻ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ǯ ǳ̄�ǶƬȇ�Ʈ ȈŞ�����ƨǯǂǋ��ƾǴƥ��ƨǠǷƢƳ��Ƕē¦ ƢǸƬǻ¦�Â¢

�µاملشاركة يف امللفات الشخصية لآلخرين والتعّرف على أخبارهم و  ǂǠǴǳ�ƢĔȂƸȈƬÉȇ�Ŗǳ¦�ǶēƢǷȂǴǠǷ

وتتنوع أشكال وأهداف تلك الشبكات االجتماعية، فبعضها عام يهدف إىل التواصل العام وتكوين 

الصداقات حول العامل، وبعضها اآلخر يتمحور حول تكوين شبكات اجتماعية يف نطاق حمدود ومنحصر يف 

  ني.جمال معني مثل شبكات احملرتفني واملصورين واإلعالمي

�ƨǰƦǌǳ¦�ȄǴǟ�ǞǫȂǷ�Ä¢�Ǧ ǏȂǳ�¿ƾƼƬǈƫ�̈°ƢƦǟ��ƢĔƘƥ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǰƦǌǳ¦�ƢȇƾȈƥÂ¢�Ƥ ȇÂ�ƨǟȂǇȂǷ�» ǂǠƫÂ

العنكبوتية يتيح ملستخدمه وضع صفحة شخصية عامة معروضة، ويتيح إمكانية تكوين عالقات شخصية مع 

ات التواصل االجتماعي املستخدمني اآلخرين اللذين يقومون بالدخول إىل تلك الصفحة الشخصية. فمواقع شبك

.240، ص 2006علي بدوي، دراسات سوسيوإعالمية، دار النهضة العربية، بريوت، الطبعة األوىل،  حممد  1
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ميكن أن تستخدم لوصف املواقع ذات الطابع االجتماعي، جمموعات النقاش، غرف الدردشة، وغريها من املواقع 

.1االجتماعية احلية

موقع شبكات اجتماعية، وتتمثل أهم تلك الشبكات االجتماعية يف  400ويوجد حاليا على االنرتنت أكثر من 

فة إىل مواقع عديدة مثل الوكيبيديا والفايسبوك والتويرت ، إضافة إىل تلك التطبيقات اليت املدونات واملنتديات. إضا

قدمتها بعض الشركات الكربى لدعم الفكر االجتماعي يف التفكري واملشاركة مع مستخدمي مواقعها مثال: غوغل، 

قع خدمات ختزين الصور وإعادة ياهو، واللذان اهتما بالتحرير اجلمعي والكتابة وتنفيذ العروض املشرتكة وموا

�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�©ƢǰƦǋ�ǺǷ�ƨƼǈǻ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƢǿŚǣÂ�§ȂȈƫȂȈǳƢºǯ�ȂȇƾȈǨǳ¦�ǞǗƢǬǷ�ǂǌǻÂ��¿¦ǂǤƬǈǻȏ¦Â عرضها الفليكر

�ǞǷ�ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦�ƨȈǷȂȈǳ¦�ƢǼǳƢǸǟ¢Â�ƢǼǳƢǠǧ¢�ǲǯ�°¦ǂǰƫ�ƢǼǻƢǰǷƜƥ�ȆǓ¦ŗǧ¦� Ƣǔǧ�ǲƻ¦®�ȆǬȈǬū¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦

.2اآلخرين يف الفضاء االفرتاضي

التعریف اإلجرائي: 

�¾®ƢƦƬƥ�ƢȀȈǷƾƼƬǈŭ�ƶǸǈƫ��ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�̧ ¦Ȃǻ¢�ǺǷ�̧ Ȃǻ�Ȇǿ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�©ƢǰƦǋ

�ȆǓ¦ŗǧ¦�ǞǸš �ǂưǯ¢Â�ǂȀǋ¢Â�Őǯ¢�ǽ°ƢƦƬǟƢƥÂ���½ȂƦǈȇƢǧ��ǞǫȂǷ�ȄǴǟ�ƢǼƬǇ¦°®�ǎ ƬţÂ��©ȏƢĐ¦�ƨǨǴƬƼŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦

ه نوعا من إنشاء عالقات الصداقة ورابط من املعلومات على املستويني العاملي والعريب، حيث يوفر ملستخدمي

واألنشطة من صور وتعليقات وفيديوهات وجمموعات تسمح له بإثبات ذاته كعضو مشارك وفاعل وينشر أفكاره 

  ويتفاعل مع غريه يف عدة جماالت.

.14:20على الساعة  02/02/2014بتاريخ www.webopedia.comمت اسرتجاعها من موقع 1
2 Rissouan Romain, facebook, twitter, linkedin, viadeo, google+ : comprendre et maîtrises nouveaux outils de
communication, France ed ENI, 2011,p 28.
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les):. المجتمعات االفتراضیة6.4.6 communautaires virtuels):

Virtualت عنوان "ظهر يف بادئ األمر حت Community"1�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦��Â¢ - احلياة يف ظل

Howardد ل" هلوارد راجنو -التقدم التكنولوجي Rheingoldفيه بأن ما حيتاجه الناس هو إجياد فرصة ويقول

ǼǠǳ¦�ƨǰƦǌǳ¦�Őǟ�ȂǳÂ�ŕƷ�ƨȈŭƢǠǳ¦�ÃǂǬǳ¦�ǺǷ�̈ƾȈǠƥ�ǺǯƢǷ¢�Ŀ�ǺȇƾƳ¦ȂƬŭ¦�ǶĔ¦ŚƳ�ǞǷ�©ƢǫȐǟ�ǺȇȂǰƬǳ.كبوتية  

�Ŀ�ƪ ǻŗǻȏ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǂƫȂȈƦǸǰǳ¦�±ƢȀƳ�Őǟ�ǶȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ÀȂǴǏ¦ȂƬȇ�² ƢǼǳ¦�̧ȂŦ�Ȇǿ�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐƢǧ

شىت املواضيع."فهي جمتمعات فعلية تتكون من جمموعات من الناس اللذين هم على اتصال منظم مع بعضهم 

ǶŮ�² Ƣǻ¢�ǲƦǫ�ǺǷ�ƢȀǴȈǰǌƫ�Ļ�Ŗǳ¦�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦Â���ǒ ǠƦǳ¦  مصاحل مشرتكة... واليت ال يكون هلا أصل يف

2منظمة قائمة."

التعریف اإلجرائي: 

هي جتمع بني الناس وجهاز الكمبيوتر على اخلط بطريقة عفوية كانت أو منظمة، وبعد مرور زمن معني 

Đ¦�¦ǀǿ�ǲƻ¦®�ǲǟƢǨƬǳƢƥ�®¦ǂǧȋ¦� ȏƚǿ�¿ȂǬȇÂ�ǶȀǼȈƥ� ƢǸƬǻȏ¦Â�ǺǷƢǔƬǳ¦Â�ƨǨǳȋ¦�ǺǷ�̧Ȃǻ�ǪǴş�ƶǸǈȇ تمع االفرتاضي

�ƢȀǼǷ�ƨȈȀȈǧŗǳ¦�ŕƷ�©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�¾®ƢƦƫÂ

الفضاء السیبیري:.6.5.6

�ǺǷ�ÀȂǰƬǷ�Ȃǿ�Äǀǳ¦�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ƢȀǼǷÂ�ǽǂǿƢǜǷ�Ǧ ǴƬƼŠ�ƪ ǻŗǻȏ¦�ǞǸƬů�ǾȈǧ�ǲǰǌȇ� Ƣǔǧ�Ȃǿ

ؤسسات اإلنسانية الطبيعية: جمموعة من األفراد تتشكل فيهم عالقات خاصة مث بناؤها أساسا على املنظمات أو امل

3التعليم، البحث العلمي، التجارة، التسويق، االستثمار،...اإلعالم، الصحافة واالتصال والثقافة بأنواعها"

Hawardتجدر اإلشارة إلي أن ھناك نسخة إلكترونیة من ھذا الكتاب علي شبكة اإلنترنت یمكن الحصول علي ھذه النسخة من موقع 1
Rhingold ویحتوي ھذا الكتاب علي مقدمة وتسعة فصول.9319ولقد ظھر ھذا الكتاب عام

2
Maria Valtersson, Virtual communities, departement of informatics, (Umeä) University, sweden.

www.iformatik.umu.se/mlrg/valter.html.
.70، ص 2005، 1اجتماعیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة -مة، االنترنت والمنظومة التكنوعلي محمد رحو3
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التعریف اإلجرائي: 

"هو بيئة إنسانية  - إن صح التعبري - تتوافق الدراسة مع التعريف بأن الفضاء السيبريي أو االفرتاضي 

من األشخاص اللذين ينتمون لكل  -أساسا- للتعبري واملعلومات، والتبادل، حيث يتكون وتكنولوجية جديدة 

األقطار والثقافات واألعمار واملهن، كما أنه شبكة عاملية من احلاسبات املرتبطة بعضها البعض عن طريق البنية 

1التحتية االتصالية، واليت تسمح بتبادل املعلومات ونقلها بطريقة رقمية"

قاربة النظریة:. الم6.7

ولنسند دراستنا هذه على أسس علمية، فقد اعتمدنا على نظرية اليت قد تعطي هلا العمق والشمولية. 

ونظرا إىل أن موضوع دراستنا حول دوافع واستخدامات موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك" ومدى تأثريه على 

األنسب خلدمة النظريتني فإننا نأمل أن تكون علية الرمزية، باإلضافة إىل النظرية التفاالعالقات االجتماعية واللغة، 

  املوضوع.

. نظریة االستخدامات واالشباعات:6.1.7

حاول الباحثون والعلماء فهم ماهية التأثريات اليت ميارسها اإلعالم  ،منذ بداية عصر االتصال اجلماهريي

الصيغ تعمل على وصف وتفسري واستشراف اجلماهريي على اجلمهور، وقد أنتجت األحباث والدراسات مجلة من 

ما جيري عندما تتعرض فئة هذا اجلمهور لرسائل إعالمية تبث من خالل وسائل االتصال اجلماهريي. إذ حظي 

موضوع العالقة بني وسائل اإلعالم والتأثري باهتمام الكثري من الباحثني، وهو ما أدى إىل عدة نظريات اختلفت 

ǫȐǠǳ¦�ǽǀŮ�Ƣē¦ŚǈǨƫ�Ŀ ة بسبب اختالف االجتاهات واملنطلقات اليت اختذت كانطالقة يف حتليل تأثريات االتصال

  اجلماهريي.

.18، ص 2001در النهضة، مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -رؤية نقدية عربية - السيد يسن، املعلوماتية وحضارة العوملة1
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وتعترب حبوث االستخدام واإلشباع من املقاربات اليت اندرجت ضمن نظريات التأثري لوسائل اإلعالم 

لربط بني هذه األسباب وتركز على دراسة أسباب استخدام هذه الوسائل والتعرض هلا يف حماولة ا .واالتصال

  واالستخدام والعائد احملقق من وراءها .

فالدوافع واحلاجات ختتلف باختالف األفراد تبعا للتباين القائم بني األفراد من حيث األدوار واملواقع 

ŕƷ�̧ ƢƦǋȍ¦�Ƥ ǴǘƬƫ�©ƢƳƢū¦�ǽǀǿÂ��®ǂǨǳ¦�ǾǴƻ¦®�Ǌ ȈǠȇ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦Â�ĿƢǬưǳ¦�°ƢȈǠŭ¦Â�°ƢǸǟȋ¦Â

ض الفرد إىل وسائل االتصال افع واحلاجة لتعرُّ دت بعض الدراسات حول الديتحقق للفرد الرضا النفسي، وقد حدّ 

باإلضافة إىل حاجته للتعرف على املشكالت احمليطة ببيئته االجتماعية  ،يف حاجته للهروب من الواقع املعاش

  خلربات والتواصل مع اآلخر.وكيفية مواجهتها، وغريها من الدوافع كاكتسابه للمعلومات وا

�Â¢�Ƣē¦ǀƥ�ƨǴȈǇȂǳ¦�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ� ¦ȂǇ�¾Ƣǐƫȏ¦Â�¿Ȑǟȍ¦�ǲƟƢǇÂ�¾Ƣů�ǽƾȀǋ�Äǀǳ¦�ȆƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�°ȂǘƬǴǳ�ƨƴȈƬǻ

�ǪǬƸƬȇ�Äǀǳ¦�̧ƢƦǋȍ¦Â�ÀȂȇǄǨǴƬǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�ƨǇ¦°®�ȄǴǟ�©Ǆǯ°�©ƢȈǼȈǻƢǸưǳ¦�Ŀ�̈ƾȇƾǟ�©ƢǇ¦°®�©ǂȀǛ�ƢēƢȇȂƬŰ�ƨȈƷƢǻ

�ŗǻȏ¦�°ȂȀǛ�ǞǷÂ�Ǿǻ¢�Śǣ��ǾȈǷƾƼƬǈŭ�ǽǀǿ�ƨǇ¦°®�ȄǴǟ�ƨȈưƸƦǳ¦�ǶēƢǷƢǸƬǿ¦Â� Ȃǔǳ¦�ÀȂǘǴǈȇ�ÀȂưƷƢƦǳ¦�¢ƾƥ�ƪ ǻ

الوسيلة وما حتققه من إشباع ملستخدميها. حيث حتاول نظرية االستخدامات واالشباعات دراسة االتصال 

�ǪȈǬƸƬǳ�¾Ƣǐƫȏ¦Â�¿Ȑǟȍ¦�ǲƟƢǇȂǳ�®¦ǂǧȋ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�ƨȈǨȈǯ�¬ǂǋ�ń¤�» ƾē�Ʈ ȈƷ��ƨȈǨȈǛÂ�ƨǇ¦°®�ÄŚǿƢǸŪ¦

ǶēƢƦǣ°� ƢǼƯ¢�ƢȀǬȈǬŢ�§ȂǴǘŭ¦�©ƢǟƢƦǋȏ¦�ń¤�ƨǧƢǓ¤�¿¦ƾƼƬǇȏ¦�Ǟǧ¦Â®�Ŀ�Ʈ ƸƦǳ¦Â��ǶēƢƳƢȈƬƷ¦� ƢǓ°¤Â

االستخدام، وإىل أي مدى يتم إرضاؤها. إذ يرتكز اهتمام النظرية على ما يفعله األفراد بوسائل اإلعالم وما هي 

��ǶēƢǷ¦ƾƼƬǇ¦�Ǻǟ�ƨƦƫŗŭ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦

وآخرون،  مخسة فرضيات لتحقيق Katzو  Blumlerشباعات وضع منظرو نظرية االستخدامات واإل

:1ثالث أهداف رئيسية وتتضمن

.19:10على الساعة  02/02/2014يف:www.aber.ac.uk/media/modules/tf33120/katzliebes.html:مت اسرتجاعه من 1
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أفراد اجلمهور مشاركون فعالون يف عملية االتصال اجلماهريي ويستخدمون وسائل االتصال لتحقيق أهداف      - 

��ǶēƢǠǫȂƫ�ŒǴƫ�̈®ȂǐǬǷ

املمارسني، ويوجه ذلك عوامل الفروق الفردية وعوامل  يعترب استخدام وسائل االتصال تعبريا عن حاجات األفراد      - 

  وتتنوع احلاجات باختالف األفراد. التفاعل االجتماعي

-�ǲƟƢǇÂ��¿¦ƾƼƬǇ¦�Ǻǟ�śǳȂƠǈŭ¦�ǶĔȂǯ�ǶēƢƳƢƷ�ǞƦǌȇ�Äǀǳ¦�ÀȂǸǔŭ¦Â�ǲƟƢǇǂǳ¦�°ƢƬź�ǺǷ�Ƕǿ�°ȂȀǸŪ¦�®¦ǂǧ¢

  االتصال وليس العكس.

ƢƳƢū¦�Ǯ©�بإمكان أفراد اجلمهور دائما حت       -  Ǵƫ�ǞƦǌƫ�Ŗǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�°ƢȈƬƻ¦�ŅƢƬǳƢƥ��ǶȀǠǧ¦Â®Â�ǶēƢƳƢƷ�ƾȇƾ

ميكن االستدالل على املعايري الثقافية السائدة من خالل استخدامات اجلمهور لوسائل االتصال وليس من        - 

  خالل حمتوى الرسالة فقط.

يادين وتطور مواقعها إىل مواقع ومع ظهور االنرتنت كأحدث وسيلة اتصال وإعالم واكتساحها جلميع امل

اجليل اجلديد للويب، ينتقل فيها املستخدم من املستقبل إىل املنتج للمحتوى، تطور منظور  2.0جديدة تسمى 

نظرية االستخدامات واإلشباعات كون الفرد هو من يسعى للبحث واإلنتاج عن ما حيتاجه داخل هذه الشبكة 

شباعات شبكات التواصل االجتماعي االفرتاضية حديثة، ذلك ألن هذه الواسعة . تعترب دراسة استخدامات وإ

  املواقع حديثة على االنرتنت. 

االنطالق يف دراستنا هذه، كان من خالل مداخل نظرية لنظرية االستخدامات واالشباعات، اليت نعتقد 

�ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�¿¦ƾƼƬǇ¦�̈ǂǿƢǛ�ǶȀǧÂ�ƢȀǧ¦ƾǿ¢�ń¤�ǲǐƫ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ǲǠš �ÀƘƥ�ƨǴȈǨǯ�ƢĔ¢�©ƢǠǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ƨǤǴǳ¦�ǺǷ�̧

�ȏ¤��¾Ƣǐƫȏ¦Â�¿Ȑǟȍ¦�¿ȂǴǟ�Ŀ�ƨȇǂǜǻ�ƢĔȂǯ�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ�ƢǿŚǈǨƫÂ�ƢȀǴȈǴŢÂ�ƢȀǨǏÂÂ��½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ƨǏƢƻ�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦

أن ارتباط الفاعل والفعل اإلنساين واالجتماعي بالوسيلة التقنية، جعل منها يف تصورنا النظرية األقرب إىل العلوم 

ث طويل ومعمق، توصلنا إىل أن هذه النظرية كانت األنسب لنا ـ على األقل ـ لوضع خطة االجتماعية. فبعد حب
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حبث ضمن هذا احلقل، مع العلم أن هذه النظرية، ُتستعمل اآلن يف أحدث البحوث االجتماعية والنفسية 

  األنغلوسكسونية.  

:SymbolicInternationalism. النظریة التفاعلیة الرمزیة6.2.7

بني البشر دون  ماء االجتماع، وعلماء النفس االجتماعي على أن االتصال مل يكن ممكناً يتفق عل

ب على هذا االتفاق تشابه االستجابات بني الناس، الذي يرتتّ دة للرموز املوجودة بالبيئة. موحّ  ماالتفاق على مها

Ƿǂǳ¦�ǽǀǿ�½¦°®Ƣƥ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ƨȈǳƢǐƫȏ¦�Ƕē¦Őƻ�®Ƣȇ®±Ƣƥ�ǶȀǼȈƥ�ǲǟƢǨƬǳ¦�®¦®ǄȈǧ.وز ومعانيها  

�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�°ƢǗȍ¦�Ŀ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�¬ǂǋ�Ŀ�±ȂǷǂǳ¦Â�ƨǤǴǳ¦�ƨǠȈƦǘƥ�ƨȇǄǷǂǳ¦�ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǶƬē�Ǯ ǳǀǳÂ

الرموز واملعاين الذي يبنيها الفرد لألشياء، واألشخاص واملواقف. حيث تتحدد االستجابات من خالل نظام 

��ƨǨǴƬƼŭ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǟƢǨƬǳ¦�©ƢȈǴǸǟ�Ŀ�©ƢƥƢƴƬǇȏ¦�ƪوبالتايل كّلما اّتسع إطار املعاين املشرتكة كّلما đƢǌƫ

اآلخرين حنو األشياء أو األشخاص أو املواقف توّقع استجابات زيادة قدرة الفرد على ويعمل ذلك أيضا على 

ألفراد املختلفة يف إطار الثقافة الواحدة، نتيجة إلدراك الفرد للمعاين املشرتكة يف هذه الثقافة وبالتايل جند أن ا

يرمسون صورا للواقع من خالل نظام خاص للرموز واملعاين يكتسبه الفرد يف العمليات االتصالية املتعّددة خالل 

  حياته.

وهذه النظرية جتد أصوهلا يف الكتابات القدمية اليت اهتمت باكتساب الناس للمحددات املشرتكة ملعاين 

.1لك من خالل التفاعل بني اآلخرينوذاألشياء مبا يف ذلك السلوك يف احلياة اليومية 

Herbertويعترب هربرت بلومر " Blumer أول من استخدم اسم "التفاعالت الرمزية"، وحسب "

:1تعتمد التفاعلية الرمزية على ثالث مبادئ " Blumer"بلومر

.247-246حممد عبد احلميد، نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، عامل الكتب، الطبعة الثانية، القاهرة، ص 1
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 إن األفراد يف سلوكهم جتاه األشياء يرتبطون باملعىن الذي حتمله هذه األشياء إليهم.-1

  هذه األشياء ينبثق عن التفاعل االجتماعي مع اآلخرين.إن معىن-2

يف التعامل مع األشياء اليت  إن هذه املعاين يتم تناوهلا وكذا تعديلها يف سياق صريورة تأويلية يوظفها الفرد-3

 قيها. يال

، نشاط األفراد وهم يتفاعلونفالتفاعالت الرمزية تنظر إىل املعىن كمنتوج اجتماعي يتأّسس من خالل 

.2وهذا ما جيعل املعىن ظاهرة اجتماعية

وتظهر مكانة التفاعالت الرمزية يف املكانة املعطاة إىل اللغة واالتصال يف عملية تأسيس احلقيقة 

االجتماعية اليت تشكل أساس االستقرار واحلركة االجتماعية، وال يتم الرتكيز على البنية اللغوية كما يفعل 

الذي حتمله األلفاظ يف حركيتها، أي يف التفاعل االجتماعي. فاالتصال بالرموز وما  الليسانيون ولكن على املعىن

حتمله من معاين يشكل أساس النظام أو الالنظام االجتماعي، فالتحكم يف االتصال يعين التحكم يف النظام 

ƬƳȏ¦�Ƣǿ¦ȂƬǈǷ�ȄǴǟ� ¦ȂǇ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�ª ƾŹ�ƢǸǯ�¾Ƣǐƫȏ¦�Ǯ ǰǨƬǧ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦ ماعي أو الثقايف أو

ƨȇ°Ƣǔū¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǸǜǻȋ¦�°ƢȈĔ¦�ń¤�Ä®ƚȇ�ȆǇƢȈǈǳ¦3.

التفاعلية الرمزية من مداخل خمتلفة، وظهرت يف كتابات معظم وتناولت أدبيات اإلعالم أفكار املدرسة 

" الذي يلخص M.Solomon" أدبيات نظريات اإلعالم إن مل تكن كلها على سبيل املثال جند ميشيل سلومون

�G.Meadأفكار جورج ميد "ȆǴȇ�ƢǷ�Ŀ�¿Ȑǟȍ¦�ǲƟƢǇȂƥ�ƢēƢǫȐǟ�Ŀ��

التفاعل هو جمال اكتساب وتعّلم الرموز الثقافية اليت تصبح بعد ذلك هي وسيلة هذا التفاعل.-1

ة بسلوك رسم التوقعات اخلاصاملعاين املشرتكة بني الناس، يف الثقافة الواحدة هي اليت تساعدهم على -2

 اآلخرين يف نفس الثقافة.

.39-38، ص 1995ن عزي، الفكر االجتماعي املعاصر والظاهرة اإلعالمية االتصالية بعض األبعاد احلضارية، دار األمة، الطبعة األوىل، اجلزائر، عبد الرمح  1
.40عبد الرمحن عزي، مرجع سبق ذكره، ص 2
.52عبد الرمحن عزي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 يتأثر سلوك الفرد مع اآلخرين مبدى مشاركة الفرد يف التوحد االجتماعي وقوة هذا التوحد.-3

M.Defleur" ا روكيشر وحيدد ملفني وسند and S.J.Ball Rokeach1" هذه الفكرة اخلاصة باملعاين بـ:

1-®¦ǂǧȋ¦�ƨǯ°ƢǌǷ�ŐƬǠƫÂ��ňƢǠǸǴǳ�ƢǷƢǜǻ�ǞǸƬĐ¦�ŐƬǠȇ ،يف معاين الرموز اللغوية، نوعا من النشاط اإلنساين

 يسهم يف بناء توقعات ثابتة ومفهومة للجميع وتعترب مرشدا للسلوك يف إطار النماذج املتوقعة.

من خالل التفاعل الرمزي بني الناس فرديا أو مجاعيا يتم البناء العضوي واالجتماعي للحقائق واالتفاق -2

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǾǳȂƦǫÂ�ǾȈǴǟ

يرتّتب على ما سبق أن السلوك الفردي يف موقف ما ليس رد فعل آيل، أو استجابة ملثري خارجي ولكّنه -3

�Ǻǟ�ƨȈǐƼǋ�©¦ ƢǼƥ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�½ȂǴǈǳ¦�Àȋ��Ǧ ǫȂŭ¦�¦ǀđ�² ƢǼǳ¦�ƢȀǘƥǂȇ�Ŗǳ¦�ňƢǠŭ¦Â�©ƢǨǐǳƢƥ�ǂƯƘƬȇ

  .الذات واآلخرين واملتطلبات االجتماعية هلذه املواقف

م موضوع دراستنا مبا يستجيب لطبيعة الّدراسة وأهدافها ¦�Éē�Ŗǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǲƻ¦ƾŭ صوعليه، ميكننا أن نلخّ 

  مع عرض مبسط وتوضيح األسباب اليت دفعتنا إىل اختيارها:

�ǾǠǧƾƫ�Ŗǳ¦�©ƢƳƢū¦Â�» ¦ƾǿȋ¦Â�¿ƾƼƬǈŭƢƥ�¾Ƣǐƫȏ¦�ƨǴȈǇÂ�ƨǫȐǟ�¾ÂƢǼƬƫ�ƢĔȂǰǳ�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǽǀǿ�Ƣǻŗƻ¦�ƾǬǳ

االلكرتونية  وخاصة للغةيسبوك اعرف على هذا الفرد املستخدم لشبكة فالستخدامها، مبا أننا نريد الت

  .هاإضافة إىل اهلدف من وراء استخدام ،وحمتوى هذه اللغة

  فعالون يف عملية االتصال اجلماهريي ويستخدمون وسائل الشاركون املتقول فرضية النظرية أن األفراد

،، اختيارنا هلذه الفرضية يتناسب مع موضوعنا هذام�ÊēƢǠتوقّ ليبِّ االتصال لتحقيق أهداف مقصودة تُ 

باعتبار املستخدم فّعال يف عملية االتصال الستخدامه هذا النوع من اللغة داخل مواقع التواصل 

�ȄǴǟ�ǲŦ��ǪȈǴǠƫ��¾ƢǬǷ��ÃȂƬŰ�ǂǌǼƥ�ƨǰƦǌǳ¦�¿ƾƼƬǈȇ��©ƢǟȂǸĐ¦�©ƢƸǨǐǳ¦�ǲƻ¦®Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦

.251-250محمد عبد الحمید، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ذا هلاملضمون  واألهداف املقصودة من خالل هذا النشر ذ احلائط، احلوارات)، وعليه ميكننا أن نفهم

  النوع من اللغة.

 ِّتقول الفرضية األخرى، أن أفراد اجلمهور هم من خيتار الرسائل واملضمون الذي يشبǶēƢƳƢƷ�Ǟ��ǶĔȂǯ

يسبوك هو من خيتار بنفسه افالاملسئولني عن االستخدام  لوسائل االتصال، أي أن مستخدم شبكة 

ǟȂǸĐ¦�» ƾǿ�ƨǧǂǠǷ�¾ÂƢƸǼǇ���ǾȈǴǟÂ��ƢȀǴƻ¦ƾƥ�Ǻȇǂƻȉ¦�ǞǷ�ǲǟƢǨƬȇÂ�ƢȀȈǧ�½ŗǌȇ�Ŗǳ¦�©ƢƸǨǐǳ¦Â�©Ƣ

�ƢēƢǟȂǸůÂ�ƢēƢƸǨǏ�Ŀ�Ǿǯ¦ŗǋ¦�ǺǷ�» ƾŮ¦�Ľ��½ȂƦǈȈǧ�ƨǰƦǌǴǳ�ƨǼȈǠǳ¦�®¦ǂǧ¢�¿¦ƾƼƬǇ¦

 ِّعن حاجات األفراد املمارسني، سنحاول كشف احلاجات اليت مبا أن استخدام وسائل االتصال يعرب 

 يبحث عن
ُ
عطي النظرية أربع أسباب رئيسية تُ و  س هلذه اللغة داخل هذه الشبكة.مارِ ها الفرد املستخدم امل

الستخدام وسائل اإلعالم واالتصال، نأخذ منها:

قابلها مفهوم التفاعل ق بالعالقات الشخصية واليت يُ والذي يتعلّ :السبب األول-1

 
ُ
 شاهد إىل: االجتماعي واليت يسعى من خالهلا امل

من خالل املشاهدة مبعىن أن الفرد يعيش افرتاضيا مع الشخوص والوضعيات اليت يشاهدها يف  افقة:المر - أ

  احملتويات اإلعالمية.

وتعين أن الفرد املستخدم هلذه الوسائل اإلعالمية يتحصل على  المنفعة االجتماعیة:- ب

 معلومات وصور يستعملها يف تفاعالته االجتماعية.
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الشخصية، حيث ترى النظرية أن الفرد جيد يف االستخدام اهلوية السبب الثاني:-2

قامسه نفس ن أي مستخدم من التالقي مع مستخدم آخر يُ كِّ �ÉŤ��ƢēƢȈǼǬƬƥ�½ȂƦǈȇافالمتاثال مع بعض القيم. وشبكة 

 القيم واآلراء واللغة. 

لة االتصال ترى النظرية أن التكامل والتفاعل االجتماعي هو ثالث األسباب الرئيسية الستخدام وسي

مها شبكة فيسبوك، جند خدمة واإلعالم، ذلك ألنه يوفر الشعور باالنتماء. ومن اخلدمات اليت تقدّ 

�ǽǀđ�ȆȀǧ�ǶȀǼȈƥ�ƨǯŗǌŭ¦�» ¦ƾǿȋ¦Â�©ƢǷƢǸƬǿȏ¦�Ƥ ǈƷ�ƢȀȈǷƾƼƬǈǷ�ǞǸš �Ŗǳ¦�ƨƸǨǐǳ¦�ƨǷƾƻÂ�ƨǟȂǸĐ¦

 التقنية توفر حاجة االنتماء.

ǀǳ¦�ÄǂǜǼǳ¦�Ƣǻ°Ȃǐƫ�řƥ��² ƢǇȋ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟÂ�ǞǸƴƬƫ�Ŗǳ¦�©ƢƸǨǐǳ¦Â�©ƢǟȂǸĐ¦�ƨǇ¦°®�ń¤�ƢǼƥ�Ȅǔǧ¢�Ä

  على أساس ممارسة هذا النوع من اللغة.

  ويف التكامل والتفاعل االجتماعي أيضا تدرج النظرية احملادثة والتفاعل االجتماعي كسبب الستخدام

يها والتفاعل االجتماعي  ر احملادثة املباشرة وغري املباشرة ملستخدميسبوك، توفّ افالوسيلة االتصال. فشبكة 

رة، خيتلف مضمون التفاعل من صفحة إىل أخرى ومن جمموعة إىل أخرى. كهدف وأهم اخلدمات املوفّ 

وألن موضوع حبثنا هو املمارسات اللغوية يف الفايسبوك، فإن ما الحظناه هو حضوره على الشبكة 

بصفات متعددة: تعليقات، صور، ونصوص.

�ǂǧȂƫ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǟƢǨƬǳ¦Â�ǲǷƢǰƬǳ¦�ǲƻ¦®�Ƥتدرج أيضا االتصال مع العا Ʀǈǯ�ǞǸƬĐ¦Â� ƢǫƾǏȋ¦Â�ƨǴƟ

الشبكة االتصال الدائم بني األعضاء واملستخدمني وبالتايل ممارسي اللغة االلكرتونية. أيضا فيتجمعوا سواء على 

  مستوى البيئة احلقيقية أو البيئة االفرتاضية.
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. الدراسات السابقة:6.8

حث اعتمدنا على عدد من الدراسات اليت هلا عالقة مبوضوعنا املتمّثل يف الفايسبوك، عند اجنازنا هلذا الب

  استخداماته واشباعاته وتأثرياته. لكن يف نفس السياق وجدنا أن الدراسات املوجودة تعاجل املوضوع بصورة شاملة.

. الدراسات العربیة:6.1.8

دراسة -"اعلي على شبكة العالقات االجتماعيةأثر استخدام بعض وسائل االتصال التفدراسة بعنوان:" - 1

للدكتور  -مسحية لعينة من مستخدمي غرف المحادثة وساحات الحوار على شبكة االنترنت من الشباب

، والذي حياول رصد أثر استخدام بعض اخلدمات التفاعلية املتاحة على شبكة االنرتنت 1وائل حسن عبد الباري

احلوار، على شبكة العالقات االجتماعية لعينة من جمتمع شباب مستخدمي  وحتديدا غرف احملادثة وساحات 

االنرتنت، ويرجع سبب اختيار هذا املوضوع إىل وجود إشكالية حبثية تطرح بصورة متكررة اليوم تتعلق بسلبيات 

ماهية واجيابيات استخدام االنرتنت، ليس ذلك فحسب، بل تتعدى هذه اإلشكالية األطر التقليدية لتبحث يف 

�̈ƾȇƾƳ�ƨǷȂǜǼǷ�ǺȇȂǰƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�©ƢǠǸƬĐ¦�Ǯ Ǵƫ�®ȂǈƬǇ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�ƢǸǟÂ�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�Â¢�ƨǴȈƼƬŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦

للعالقات االجتماعية وما يستتبع ذلك من تأثريات على مستوى الفرد واجلماعة. حبيث حتاول الدراسة هذه من 

أمناط العالقات الدائرة داخل غرف احملادثة  خالل استخدام منهج املسح اإلعالمي والتحليل النصي للتعرف على

وساحات احلوار، كما حتاول الدراسة رصد وحتليل عوامل اجلذب ملستخدمي هذه اخلدمات وكذلك أهم 

املشكالت الناشئة عن ذلك، ويعتمد الباحث على عدة أدوات حبثية تشتمل على االستبيان املقنن، املالحظة 

بعض احلاالت. واليت أسفرت نتائجها فوجد الباحث أن عدد مستخدمي برامج بنوعيها، املقابلة، املتعمقة مع 

من الذكور بنسبة  219%، مقابل 45.2مفردة أي  181غرف احملادثة ومساحات احلوار من اإلناث بلغ 

وقد بلغ متوسط  5.9% مبعدل احنراف معياري بلغ 22.7%. وقد بلغ متوسط العمر ملستخدمي الربامج 54.8

قافة ھذه الدراسة منشورة في كتاب ثقافة االنترنت وآثرھا على الشباب (وقائع ندوة علمیة) من إعداد: ماجد بوشلیبي ویوسف عیدابي، دائرة الث1
.2006واإلعالم، الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة، الطبعة األولى، 



- 37 -

% من إمجايل العينة من 72.7جنيه مصري مع األخذ بعني االعتبار أن نسبة  581ري للفرد الدخل الشه

  % من أصحاب فئات مهنية.27.3الطلبة مقابل 

  حبيث يرى:

أن استخدام غرف احملادثات أو ساحات احلوار ال تعرب عن منط العالقات االجتماعية الطبيعي -1

 أنه نسيب ويف حدود ضيقة نظرا ألن طبيعة بني األفراد بالرغم من وجود تفاعل وتواصل إال

  االتصال التفاعلي يف هذا الشأن "عابرة" و"متغرية".

يعترب أغلب مجهور هذه الربامج من الشباب غري املتزوج وال يعكس منط ذلك االتصال أي -2

 شكل من أشكال العالقات االجتماعية التقليدية نظرا لغياب هوية املتحاور احلقيقية.

حافزة تدفع الشباب للولوج هلذه املواقع مثل الصور اجلرافيكية وامللفات املوسيقية و  هناك عوامل-3

 اخلدمات اإلعالنية.

 تعكس برامج مساحات احلوار منوذجا حلرية التعبري عن الرأي.-4

5-�Ŀ�ƢĔ¢�ń¤�ǞƳǂȇ�Ǯ ǳ̄�ǲǠǳÂ�ƾȇƾǌǳ¦�°ƢǐƬƻȏƢƥ��ƨǋ®°ƾǳ¦�©¦ǂƴƷ�Őǟ�ƨǷƾƼƬǈŭ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǈƬƫ

تعتمد الشكل والرسائل التلغرافية القصرية آخذين بعني االعتبار أن معظم هذه  النهاية لغة بصرية

اللذان يعربان عن  wbاالختصارات تتم باستعمال احلروف االجنليزية، ومن أبرزها احلرفان

«welcome back»  أي الرتحيب بعودة الفرد إىل غرفة احملادثة مرة أخرى. ويف نفس السياق

be »أي  brbتستخدم األحرف  right back لإلشارة إىل مغادرة الفرد الغرفة بشكل مؤقت، «

  وعودته إليها بعد فرتة ما من الوقت.
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Laughter »واليت تعين  LOLورمبا أشهر االختصارات املتعارف عليها اآلن بني مجهور االنرتنت هو  Out

Loud االتصالية جراء ما قاله الطرف واليت تشري إىل الضحك والقهقهة اليت أصابت أحد أطراف العملية  «

  اآلخر.

ويستخدم الكثري من مرتادي حجرات الدردشة األرقام للداللة على كلمات بعينها يشابه نطق كل منهما حيث 

Thisواليت تعين "لـ" مثال: " Forللداللة على  4واليت تعين "أيضا"، والرقم Too للداللة على  2يستخدم الرقم 

Moouuaaah 4 himاستعمل للداللة على  4"هذه القبلة له" ويالحظ من خالل هذه اجلملة أن الرقم  " وتعين

  "لـ" أما القبلة استعرضت بالوقع الصويت املتعارف عليه بني األفراد.

على المجتمع  وتأثيرها االجتماعية المواقع" :بعنوان البشر ومشاعل دخيل علي بنان�Ƣđ دراسة قامت - 2

«�ƾǳ¦�ǽǀǿ°¦1السعودي" ƾēƨǧǂǠŭÂ�Ä®ȂǠǈǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǰƦǌǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�ŚƯƘƫ�ƨǇ¦°®�ń¤�ƨǇ مدى 

 األمري طالبات جامعة من عينة على استبيان بتوزيع الباحثتني قامت السعودي الشباب على املواقع هذه تأثري

 الطالبات ما كانت إذا توضح متنوعة أسئلة مثانية على االستبيان احتوى .السعودي الشباب متثل كفئة سلطان

 يف يقضينها اليت عدد الساعات عن باإلضافة �Ƣđ�ǲȈƴǈƬǴǳ دفعتهم اليت الدوافع هي وما املواقع، هذه تستخدم

:كاآلتي الدراسةنتائج وكانت.Ƣđ املراهقني مشاركة يف ورأيهم االجتماعية، الشبكات تصفح

%86 .Ƣđ مشاركات غري % 14 ابلمق االجتماعية املواقع أحد يف مشاركات الطالبات من-

 ."الفايسبوك "يف مشرتكات منهن % 40 االجتماعية الشبكات يف املشرتكات الطالبات من % 86 بني من - 

مع  للتواصل %31 حني يف الوقت، لتمضية "الفايسبوك" تستخدمن % 36 االستخدام لدوافع بالنسبة أما -

لشهرة  %5 و والعمل، الدراسة ختص ألسباب10%  جديدة، صداقات لتكوين % 18 واألصدقاء، األهل

  .احلايل العصر وجماراة املوقع

أثیرھا على المجتمع السعودي، تم استخراجھا من الرابط :بنان علي الدخیل ومشاعل البشر، المواقع االجتماعیة وت1
www.psu.edu.sa/pscw/index.html 12:20على الساعة:  03/02/2014في.
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-56¦ƾƼƬǇ¦�Ǻǯǂƫ�¦̄¤�ƨƥȂǠǏ�ǺȀƳ¦ȂƬǇ�ǺĔ¢�ÀƾǬƬǠƫ�ȏ�©ƢƦǳƢǘǳ¦�ǺǷ����śƷ�Ŀ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǰƦǌǳ¦�¿

 يف املشرتكات من % 70 نسبة وتعارض .االستخدام هذا تركن إذا صعوبة ستواجهن أنن عتقدي  44%أن

  .املواقع هذه إىل سنة 18 ما دون دخول االجتماعية الشبكات

. الدراسات األجنبیة:6.2.8

Keithدراسة لـ -1 N. Hampton األحباث بتاريخ مركز لصاحل بنسيلفانيا جامعة من وآخرون 

American الشبكات مواقع، بعنوان 2011جوان 16 life projectوPEW  األمريكي

 مواقع الستخدام االجتماعي التأثري دراسة حماولة من قتانطل الدراسة ،1وحياتنا االجتماعية

,linkedinالشبكات االجتماعية مثل: twitter, my space, facebookطرحت حيث 

��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶēƢǫȐǟ�ƪ األشخاص االجتماعية الشبكات لت عز التالية:هل اإلشكالية ǠǘǫÂ

�ǺȇǂƻƖƥ�ǶȀǘƥ°�Ŀ�©ƾǟƢǇ�ƢĔ¢�¿¢

Americanلالنرتنت و  « Pew »اث وقد قرر كل من مركز أحب life project مسح خالل من الشبكات دراسة 

  .السياسية املشاركة و ¦ǞǸƬĐ¦��ȆǟƢǸƬƳȏ الدعم التسامح،الثقة، مبفهوم استخدامها ارتبط كيف و هلا شامل

 :يلي ما الدراسة نتائج وكانت

 عددهم أي نصف وتقريبا االنرتنت يستخدمون األمريكيني البالغني من 79% أن تبني املدروسة العينة خالل من

 مواقع الشبكات من واحد موقع األقل على االنرتنت) يستخدمون مستخدمي من 59% أصل (من 47%حوايل

 كانت واليت 2008يف  االجتماعية الشبكات استخدموا الذين البالغني نسبة ضعف يقارب ما االجتماعية. وهذا

1
Keith N. Hampton and al,social networking sites and our lives, Pew Research Center’s

Internet & American Life Project, .(2011) [online]
http://pewinternet.org/Reports/2011/Technology-and-social-networks.aspx
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 البالغني هؤالء متوسط عمر أن ذلك إىل أضف .االنرتنت) ميمستخد من 34% أصل (من 26% حوايل

 هم نصفهم وحوايل .2010 يف سنة 38 إىل سنة 33 من تغري قد لالنرتنيت املستخدمني

 .إناث هم املستخدمني من56% . و35يف عمر 

 يف العينة % من92حيث  استخداما األوسع االجتماعية الشبكة هو  Facebookأن  توضح املسح خالل ومن

myموقع  29% يستخدم حني space ،linkdln twitter.يستخدمون موقع %13و %18

من 52%   أن حيث االجتماعية الشبكات مواقع ملختلف األشخاص استخدام طريقة يف كبري فرق هناك

 من7% حني يف يومية بصورة إليهما يلجئون twitterمستخدمي  من33% و "الفايسبوك" مستخدمي

my  مستخدمي spaceوlinkdlin %6 الواحد اليوم يف "الفايسبوك" استخدام متوسط أما .ذلك يفعلون 

  :أن النتائج فأسفرت

  .الشخصية صفحتهم حيدثون- %5

  .ينشرونه ما على و الشخصية اآلخرين صفحات على يعلقون-%22

  .اآلخرين صور على يعلقون-20 %

  .اآلخرون يضعه الذي املضمون حيبون-%26

  .اآلخرين للمستخدمني خاصة رسائل يرسلون-%10

قبل عامني، عليه كانت مما محيمية أكثر أصبحت أمريكيا يف االجتماعية العالقات أن إىل الدراسة توصلت كما

 .األفراد بني وثيقة عالقات إجياد يف كبري بشكل ساعد "الفايسبوك" استخدام أن إىل أيضا وتوصلت

  .قبل من "الفايسبوك" يف بأصدقائهم يلتقوا مل أمريكا يف "الفايسبوك"مستخدمي من فقط صغري وجزء
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. الدراسات المحلیة:6.3.8

1-�Ƣđ�¿Ƣǫ�ƨǇ¦°®منتديات المحادثة والدردشة االلكترونية دراسة في دوافع بعنوان: "  ابراهيم بعزيز

 من نطلقتا البحوث الوصفية، ضمن الدراسة هذه وتندرج 1"واالستخدام واالنعكاسات على الفرد والمجتمع

¦�ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƢǇƢǰǠǻ¦�Ȇǿ�ƢǷÂ��ƨȈǻÂŗǰǳȏ منتديات احملادثة استخدام دوافع هي ما :التالية اإلشكالية

:التالية الفرعية التساؤالت الرئيسي التساؤل هذا عن وتفرع

  ؟ الدردشة ملنتديات استخداما األكثر الفئات هي ما -

 ؟ اإللكرتونية احملادثة خالل من إشباعها إىل اإلنرتنت مستعملو يسعى اليت احلاجات هي ما -

 اإللكرتونية؟ احملادثة منتديات فيها تستخدم اليت احلاالت هي ما -

  األخرى؟ اإلنرتنت خدمات من أكثر اإللكرتونية الدردشة منتديات استعمال أسباب هي ما -

  ؟ اإللكرتونية شةالدرد منتديات استعمال عن املرتتبة االنعكاسات واآلثار هي ما -

 األخرى؟ اإلعالم وسائل استخدام على اإللكرتونية احملادثة منتديات استخدام أثر هل -

 ما؟ حد إىل اجيابية أم سلبية االلكرتونية احملادثة تعترب فعال هل -

 .ةمفرد 220 على اشتملت استمارة خالل من بالعينة امليداين املسح استخدام وهدفها الدراسة طبيعة واقتضت

مسوس، : بين التالية املناطق يف متوزعة انرتنت، مقهى 11 يف االستمارات عملية توزيع متت وقد

 االستمارات بعض توزيع مت كما مراد، ديدوش شارع بوعلي، بن حسيبة شارع عكنون، بن باب الزوار،بوزريعة،

 ما الدراسة إليها توصلت لتيا النتائج أهم ومن.باملنزل اإلنرتنت شبكة ميلكون الذين بعض األشخاص على

:يلي

ر منتدیات المحادثة والدردشة االلكترونیة دراسة في دوافع واالستخدام واالنعكاسات على الفرد والمجتمع، مذكرة ماجستیر غیابراھیم بعزیز، 1
.2007/2008یوسف بن خدة، قسم اإلعالم واالتصال، الجزائر،  ةمنشورة، جامع
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سنتني، من ألكثر الدردشة منتديات يستعملون  (% 50 )املبحوثني  معظم أن الدراسة خالل من تبني -

 %58 بنسبة سنة. وذلك 25 و 15 بني ما أعمارها ترتاوح اليت هي هلا استخداما والفئات األكثر

 .العامية اللهجة تأيت مث الفرنسية، مث ية،االجنليز  مث العربية، هي استخداما األكثر اللغة -

 .اإلنرتنت مقاهي يف االلكرتونية احملادثة منتديات يستخدمون املبحوثني معظم -

 .غريها من أكثر الليلية الفرتات يف الدردشة يفضلون املبحوثني غالبية -

 .اجلماعية على الفردية الدردشة يفضلون املستجوبني معظم -

  :يلي كما ترتبها كان معه يتحادثون الذي الشخص املدردشون أساسها على تارخي اليت املعايري -

 %.09.04  الديانة ، 16.3%اللغة ، 19.5%البلد ، 25.3%اجلنس ،29%العلمي و الثقايف املستوى

 االنرتنت  عرب االفرتاضية العالقات من أكثر  73% املباشرة احلقيقية العالقات يفضلون املبحوثني معظم -

20.5%

 % منهم12االلكرتونية،  الدردشة عرب عليه تعرفوا شخص مع تقابلوا 48.5% املبحوثني نصف هناك تقريبا -

 .إناث

 وجود اإلشارة إىل مع لكن الدردشة، بفعل االجتماعي احمليط عن بالوحدة والعزلة يشعرون ال املستجوبني غالبية -

  .منتديات الدردشة استخدام بنسبة مباشر بشكل مرتبطة بالوحدة، يشعرون ممن  27.5% هامة نسبة

 أكثر من املدردشني، مجاعة االفرتاضية اجلماعة إىل االنتماء باأللفة حيسون الذين من معتربة نسبة هناك -

 .األولية مجاعتهم

 .الوحدة شعور من التخلص على تساعد االلكرتونية الدردشة أن املبحوثني من 59% يرى -

 يصدقون البيانات وال معهم يدردشون الذين األشخاص يف يثقون ال 61.5% بحوثنيامل من الكبرية األغلبية -

  .هلم تقدم اليت
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لمواقع الحوار االلكتروني،  -فئة الطلبة  -تمّلك الشباب الجزائري بعنوان " بشير بن صالحدراسة لـ  - 2

على شباب من مدينة وهران أُجريت هذه الدراسة .1"مقاربة انتروبوبولوجية للتصورات في الفضاء السيبيري

استعمل الباحث ثالث تقنيات وهي: االستمارة، املمارس لالنرتنيت، والوِجهة اجلغرافية كانت وسط املدينة. وعليه 

استمارة على الشباب داخل مواقع ممارسة االنرتنيت  150املقابلة النصف املوّجهة، املالحظة باملشاركة. ووزعت 

  ر الشباب حول:وهذا لإلملام بأهم وجهات نظ

  ما هي املواقع املفضلة لديهم؟ - 

-� ƢǔǨǳ¦�¦ǀǿ�ǲƻ¦ƾƥ�ƢĔȂǔǬȇ�Ŗǳ¦�©ƢǟƢǈǳ¦�®ƾǟ�Ȇǿ�ƢǷ

  الفرتة املفضلة لديهم ملمارسة االنرتنيت؟ - 

ومن أهم النتائج اليت توّصل هلا الباحث هي:

ممارس يفّضل احلوار االلكرتوين (مواقع الدردشة)100-

  ها املمارسون لالنرتنت ومواقع احلوار االلكرتوين هي الفرتة الليليةأفضل الفرتات اليت يفضل - 

  جتربة منذ مخس سنواتمعظم املمارسني هلم  - 

أدوات االتصال واملعايري املوظّفة من طرف الفاعلني نالحظها عرب النصوص اليت ختلق بدورها رموزا وأشكاال من -

  التفاعالت.

. مناقشة الدراسات السابقة:6.4.8

تمّكن من إجياد دراسة موّسعة يف جمال موضوعنا هذا واملتمثل يف لغة احلوار يف موقع التواصل مل ن

 الوقوف بَ جَ وَ  مهمة ونتائج علمية إسهامات السابقة الدراسات يف أن شك من وما ،االجتماعي "فايسبوك"

لمواقع الحوار االلكتروني، مقاربة انتروبولوجیة للتصورات في الفضاء السیبیري، –فئة الطلبة –بشیر بن صالح، تملّك الشباب الجزائري 1
.2004-2003مذكرة ماجستیر في االنتروبولوجیا، 
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 فرضيات صياغة يف ايساعدن معريف تراكم من االنطالق وكذا النظري التأصيلي بعده إلعطاء البحث عندها

  . الدراسة
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االتصال، مفهومه، أمهيته ووظائفه-2

 االنرتنيت ومواقع التواصل االجتماعي -3

 مواقع التواصل االجتماعي وأهم القضايا اليت تثريها.-4
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:مقدمة الفصل

ا جذريا على حياة الناس، فقد شهدت البشرية عرب تارخيها ظهور العديد من االخرتاعات اليت أثرت تأثري 

شهد القرن املاضي على سبيل املثال ابتكارات تقنية بالغة التأثري مثل السيارات، التلفزيونات، اهلواتف النقالة 

الذكية، الكمبيوترات... واليت وبالرغم من التأثري الكبري الذي أحدثته، إال أن تلك التأثريات ال تزيد يف أمهيتها 

�ǂȀǜȇ�Ń�Ŗǳ¦�ƨǼǷƢǰǳ¦�ǾƫƢǻƢǰǷ¤Â�ǽ°ƢǌƬǻ¦Â�ǾǬǸǟÂ�ŚƯƘƬǳ¦�Ǯعلى تلك اليت تق ǳ̄�ƨǟǂǇ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�¿ȂȈǳ¦�ƪ ǻŗǻȏ¦�Ƣđ�¿Ȃ

  منها حىت اآلن سوى القليل.

�ƨƥƢưŠ�¾Ƣǐƫȏ¦�ËƾǠȇ��Ʈ ȈƷ��ƨǧǂǠŭ¦�Ǟȇ±ȂƫÂ�¾Ƣǐƫȏ¦�ǶȈǿƢǨǷ�ŚȈǤƫ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�Ŀ�ǺǸǰƫ�ƪ ǻŗǻȏ¦�ƨȈŷ¢�À¤

وقد ازدادت تلك األمهية مع  .1موز وتتخذ موقفا يف العامل االجتماعي"ثقافة اليت تعّرب عن طريقة الكالم أو الر 

ظهور وانتشار شبكات التواصل االجتماعي مثل: الفايسبوك، تويرت، واليت استطاعت أن تغري وبشكل كبري يف 

ريقة طريقة تواصل الناس وتفاعلهم، وطريقة تسويق املنتجات وبيعها، وطريقة تواصل احلكومات مع مواطنيها، وط

�ÀȂǘǋƢǼǳ¦�Ƣđ�² °ƢŻ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦Â�ȆǟȂǘǳ¦�ǲǸǠǳ¦�¿ȂȀǨǷ�©Śǣ�ƢǸǯ��ƢēƢǗƢǌǻÂ�ƢŮƢǸǟȋ�©ƢȈǠǸŪ¦Â�©Ƣǯǂǌǳ¦� ¦®¢

السياسيون واالجتماعيون واحلقوقيون أنشطتهم وذلك بتسارع الكل إىل فتح حساب على مواقع التواصل 

.2لية الدميقراطية نفسهاǸǠǳ¦�Ŀ�©ǂƯ¢�ƢĔ¢�ƢǸǯ االجتماعي خصوصا الفايسبوك والتويرت.

هذه الشبكات االجتماعية بدأت يف البزوغ كأدوات ثورية التأثري وقدرات كامنة مل يظهر منها حىت اآلن إال 

�ǞȈƥǂǳ¦�ºƥ�ȄǸǈȇ�ƢŠ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�©¦°Ȃưǳ¦�ǲȈƬǧ�¾ƢǠǋƜƥ�ƢǼȇ¢°�ƢǸǯ�ǖǬǧ�ǶƬē�Ń�©ƢǰƦǌǳ¦�ǽǀǿ�À¤��ǲȈǴǬǳ¦

  فكري امللهم وجمموع االفرتاضات.العريب" ولكنها أشعلت ثورة الت

1 Y.Winkin, Anthropologie de la communication, de la théorie au terrain, édition de Boek Université, Paris,
2001, p 15.
2 Kirkpatrick, David, the facebook effect, the inside story of the company that is connecting the world, New
York, sinan 8 sehuster, 2010.
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فقد أحدثت التطورات التكنولوجية احلديثة يف منتصف عقد التسعينات من القرن املاضي نقلة نوعية وثورة حقيقية 

�ȆǓ¦ŗǧ¦�ǞǸƬůÂ�řǬƫ�ŃƢǟ�ǲǛ�Ŀ�ÀȂǌȈǠȇ�©ƢƠǨǳ¦�ǞȈŦ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǲǠƳ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��¾Ƣǐƫȏ¦�ŃƢǟ�Ŀ

ǶēƢǷƢǸƬǿ¦�ǂưǯ¢�ȄǴǟ�ǂǘȈǇ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�©ƢǷƢǸƬǿȏ¦�Ǯ Ǵƫ�±ǂƥ¢�śƥ�ǺǷÂ��ǶēƢǫÂ¢�ǺǷ�Śưǰǳ¦�» ǄǼƬǇ¦Â

اليت توفرت هلم عن طريق شبكات التواصل االجتماعي على االنرتنيت، وكان هلذا العامل أثره على اهلوية 

�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǖƥ¦ŗǳ¦�ȄǴǟÂ�ƨȈǼǗȂǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦
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االتصال:.1

وتعين عام  Communes)(مأخوذة من األصل الالتيين لكلمة Communication)(إن كلمة االتصال 

.1أو مشرتك، وهلذا فهي تكّون قاعدة مشرتكة عامة

يعرف الدكتور عصام موسى االتصال على أنه عملية نفسية اجتماعية قائمة على تبادل الرموز الداللية 

ȈǬŢ�» ƾđ�ȆǟƢǸƬƳ¦�ǞǓÂ�Ŀ�śǧǂǗ�śƥ2ق آثار حمددة.

واالتصال عملية إنسانية تعين اتصال لغوي، فاللغة أداة اتصال وعبارة عن نظام للرموز هلا معاٍن أعطاها 

. وتعترب 3إياها اإلنسان وقد تكون هذه الرموز عبارة عن أحرف أو أرقام أو زوايا أو خطوط أو إشارات أو كلمات

.4اللغة أفضل نظام داليل للرموز طّوره اإلنسان

Chaffee(1986ولتحديد وتعريف علم االتصال نقرتح تعريف  et berger( علم االتصال يبحث

ويسعى لفهم وإيضاح ومعاجلة آثار الرموز وأنظمة أو أنساق املعاين عن طريق نظريات مفسرة تتصف بصفة 

.5التعميم الشرعي تسمح بتفسري الظواهر املرتبطة باإلنتاج واملعاجلة واآلثار

أن االتصال عبارة عن "عملية تبادل تفاعلي بني أطراف ذات لغة مشرتكة، )Stanley(ستانلي ويؤكد 

وليس عمال فرديا منعزال، حيث تقاس فعالية االتصال يف ضوء قدرة عملية التبادل على إحداث حاالت تفاعل، 

6وتناغم وانسجام، وفهم مشرتك للرموز املتبادلة"

عدة عمليات منها ما هو ذهين ومنها ما هو عضلي، يبدأ األمر إن االتصال بني البشر يتكّون من

مبجموعة من األفكار اليت يريد الفرد أن ينقلها إىل اآلخر. تتكون الفكرة يف ذهنه ويضمها إىل غريها ليؤلف منها 

، ص 2003نماذج ومھارات، دار الیازوري للنشر والتوزیع، األردن، عمان، الطبعة العربیة، –لطائي وبشیر العالق، أساسیات االتصال حمید ا1
17.

.20، ص 5، الطبعة 2003الخدمیة، بیروت، عصام موسى ، المدخل في االتصال الجماھیر،  المكتبة2
.10، الطبعة األولى، ص2004جماھیري، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، مجد الھاشمي، تكنولوجیا وسائل االتصال ال3
.5عصام موسى، مرجع سبق ذكره، ص 4
.225عبد العالي دبلة، مدخل التحلیل السوسیولوجي، مرجع سبق ذكره، ص 5

6 Stanley, A, A Comprehensive guide to effective communication, Butterworth co, the UK, 2005, p 85-82.
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ǿ¢�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�Śǣ�Â¢��ǶȀǸȈǫ�ƨȈǸǼƫ�Â¢�ǶēƢǿƢš ¦�ŚȈǤƫ�Â¢�Ǿƥ�ǂƻȉ¦�¿Ȑǟȍ�ƢǷ¤�ǾǼǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ƾȇǂȇ�ÃȂƬŰ داف يقصد

  املرء من خالهلا االتصال بغريه.

احملتوى فيها، حبيث ينتقي الفرد بعد بَّ ضم األفكار إىل بعضها يستتبعه البحث عن اجلمل والرتاكيب اليت يراد صَ 

م هذه لزِ ا يَ مث يبحث يف النظام الصويت للغته عمّ ،ناسب احملتوىذلك من رصيده اللغوي جمموعة من املفردات اليت تُ 

ا يقصده. كل هذا يدخل يف ردات من أصوات أو من أشكال األداء الصويت مثل: النرب والتنغيم، ما يعرب عمّ املف

�Ŗǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ȆǿÂ��ƢȀƟ¦®¢�ƨǬȇǂǗ��ƢȀǴǰǋ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�Â¢��°Ƣǰǧȋ¦��ƢĔȂǸǔǷ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ� ¦ȂǇ�±ȂǷǂǳ¦� ƢǼƥ�¼Ƣǘǻ

  تسمى برتكيب الرموز. بعد هذا تأخذ عملية االتصال أحد الطريقني: 

تنتقل الرسالة شفهيا أي من خالل االتصال املباشر بني الفرد واآلخر، وهنا يكون املرسل متكلما. إما.1

أي من خالل الصفحة املطبوعة، وهنا يكون املرسل كاتبا.ياً إما تنتقل كتب.2

ستقبال هذا يف نطاق الطرف األول من أطراف عملية االتصال وهو اإلرسال. فإذا انتقلنا إىل الطرف الثاين وهو اال

جند أن االتصال مير بعمليات أخرى تبدأ برموز تنتقل من مرسل (منطوقة أو مكتوبة) عرب أدوات االتصال، ففي 

  انتقاهلا يتم نوع من التشويش أو التشويه ما يسمى بالضوضاء. 

ثناء فاالتصال كما نرى هو عملية ثنائية يتبادل فيها املرسل واملستقبل األدوار، فاملرسل قد يكون يف أ

احلديث مستقبال، وهذا األخري قد يكون مرسال. وهذا بالطبع يف االتصال الشفهي املتبادل، كما ميكن أن يكون 

أحادي االجتاه كأن يستمع املرء إىل وسائل اإلعالم كالتلفاز واملذياع... وقد يكون االتصال كتابة فال يتبادل 

املعىن وال ينتقل إليه حبيث حيدد دالالت الكلمات يف ضوء الفردان يف حلظة االتصال األدوار. فاملستقبل يصنع 

  قدرته على الفهم.و مستواه اللغوي  على حسباملوقف العام الذي حتدث فيه عملية االتصال 

االتصال كما ذكرنا سابقا هو عملية مركبة تشتمل على جمموعة عمليات متداخلة تدور بني مكونات 

  أربع:
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اآلخرين مستهدفا من ورائها  إىلد املرسل نقلها وهي احملتوى الذي يو :الرسالة.1

التأثري عليهم، ولكل رسالة مضمون. هو عبارة عن األفكار اليت يراد التعبري عنها 

�Ƣđ�ŚƦǠƬǳ¦�ǶƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�±ȂǷǂǳ¦�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ȂǿÂ�ǲǰǋÂ

هو مصدر الرسالة والطرف األول يف عملية االتصال، وقد يكون :المرسل.2

 جمموعة أفراد.املرسل فرداً أو 

�śƥ�ƢǷ�ǲƟƢǇȂǳ¦�̧ȂǼƬƫÂ��ƨǳƢǇǂǳ¦�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ǲǬƬǼƫ�Ŗǳ¦�̈¦®ȋ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂالوسیلة:.3

الصوت العادي عند االتصال املباشر إىل الكتاب إىل اخلرائط والرسوم والسجالت 

وأجهزة اإلعالم، منها شاشة احلاسوب واهلواتف النقالة الذكية اليت تساعد يف 

 عوقه.ومنهم من ميزجون بني الوسيلة والرسالة.عملية االتصال وقد ت

أو جمموعة فرد وقد تكون  ،ويقصد به اجلهة اليت تنتهي إليها الرسالة المستقبل:.4

رموز الرسالة وتفسريها متخذة بعد ذلك املوقف املناسب  كَّ  فَ أفراد وهي اليت تتوّىل 

 إزائها. ويتوقف تفسري هذه الرموز على عدة رموز.

السابق يتضح أن املهارات األساسية لالتصال اللغوي هي كذلك أربع وهي: االستماع، الكالم،  يف ضوء النموذج

القراءة، الكتابة. 

 مبا أن االتصال عملية اجتماعية وضرورة من ضروريات احلياة اليت ال ميكن االستغناء عنها ومن أمهيات

:1االتصال ما يلي

وقات اليت تواجه أيّاً كان.يعترب أداة فعالة ملواجهة الشائعات أو املع

.االتصال وسيلة أساسية يف حتسني األداء والتبادل الفكري بني األفراد 

.14-13، ص 2008أمحد خبوش، االتصال والعوملة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 1
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.يعمل على خلق فرص االحتكاك والتقارب بني األفراد 

�ƢǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǶȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǟƢǨƬǳ¦�́ ǂǧ�ǺǷ�ƾȇǄƫ�ƢǸǯ�̈ƾȇƾƳ�©ƢǷȂǴǠǷ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�Ƥ ǈǰȇ

�Â�©ȐĐ¦Â�Ǧ ƸǐǳƢƥ�ǽǂǌǻ�ǶƬȇ.اإلذاعة والتلفزيون  

:فعملية االتصال هلا وظائف عّدة من بينها

:يساعد على التعّرف على خمتلف أمناط التفكري اإلنساين والذي يوّسع من عملية الوظیفة الفكریة

التأثري والتأثّر بني الثقافات.  

:ملعلم واملتعّلم وذلك وهي عملية التبادل اليت تقوم على عملية األخذ والرد بني االوظیفة التعلیمیة

إلثراء اجلانب املعريف.

:يعمل االتصال هنا على تزويد األفراد مبختلف الثقافات ونقل تراثها من جيل  الوظیفة التثقیفیة

آلخر 

:االتصال هو العماد الذي يعمل على احتكاك الشعوب ببعضها البعض وخلق الوظیفة االجتماعیة

التماسك والتوازن بني األفراد.

دما نتحدث عن موقع اللغة يف نظرية االتصال فنحن نتحدث عن ما يلي:وعن  

1�ȏ�¾ƢǐƫȏƢǧ���ǞǸƬĐ¦Â�ƨǤǴǳ¦�śƥ���ƨǧƢǬưǳ¦Â�ƨǤǴǳ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�¾Ƣǰǋ¢�ǲǯ�ǲǸǌƫ�ƨȈƥǂǠǳƢƥ�¾Ƣǐƫȏ¦�̈ ƢǨǯ�À¤��

هو تصال أحد أسباب عـدم كفاءة اال ا حيدث بني أفراد ويف سياق اجتماعي معني. ولعلّ وإمنّ ،حيدث يف فراغ

وجود تفاوت ثقايف بني طريف االتصال، ولكل منهما خلفية ختتلف عن أخيه، وعلى املعلم أن يوضح هذه العالقة 

  عند تعليمه العربية للناطقني بلغات أخرى. 

. إن اكتساب القدرة على االتصال الكفء بني ناطق بالعربية وناطق بأخرى عملية متر مبراحل متدرجة ويف كل 2

تسب الفرد شيئاً.. وال يتم هذا االكتساب من خالل سيطرة كاملة على اللغة، فليس هناك من ميلكها مرحلة يك
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وإمنا هي مراحل تتداخل فيها عمليات الصواب واخلطأ.. من هنا ال نعترب اخلطأ اللغوي دليًال على العجز قدر ما 

  هو خطوة متداخلة والزمة على الطريق. 

تصال الكفء أيضًا ال يتم من خالل عملية احملاكاة والتذكرة قدر ما يتم من . إن اكتساب القدرة على اال3

خالل عمليات عقلية يدرك فيها الفرد، الناطق بلغات أخرى، خصائص الرتاكيب اليت يستعملها موظفًا هلا يف 

  سياق اجتماعي.. معىن هذا أن فهم اللغة شرط إلنتاجها. 

.A   يرجع هووات P. Howatt عليم اللغات من منظور اتصايل إىل القرن السابع عشر حني الدعوة إىل ت

�ƢǼǿÂ��¾Ƣǐƫȏ¦�ǪȈǬŢÂ��ǞǸƬĐ¦�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦�² ƢǼǳ¦�ǶǴǠƬȇ����ÅȐƟƢǫ�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǠƫ�Ǻǟ�½Ȃǳ�ÀȂƳ�Ƥ Ƭǯ

ذكر جون لوك كلمة االتصال نفسها) بني األفكار يف احلياة العادية بدون ختطيط، أو تنظيم مقصود مسبق يف 

دامهم للغة. ومن أجل هذا السبب فإن األسلوب احلقيقي أو األصلي (ويستخدم هنا كلمة أصلي استخ

Origienal لتعلم اللغة، فإمنا يتم باحملادثة (Conversation ّم سريع معجل . وهذا وحده أدعى لتحقيق تعل

Expedite  مناسبProper وطبيعي ،Natural"1

خیة:مراحل تطّور االتصال البشري التاری.1.2

زة قائمة على استعمال الرموز وتبادهلا، وعرب التاريخ سعى اإلنسان إن االتصال مهارة إنسانية متميّ 

جاهدا على تطوير مهاراته يف االتصال، وتطوير الوسائل املساعدة يف ذلك، بل إن التطور اإلنساين واحلضاري 

، وقدرة اإلنسان على التنظيم.مبجمله قد يعزى إىل عاملني أساسيني مها: تطوير مهارات االتصال

.12، ص 1973محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربیة، وكالة المطبوعات، الكویت، 1
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:1. عصر اإلشارات1.2.1

والسبب يف  ...هي أول مرحلة عاشتها احلضارة اإلنسانية، حيث كانت صعوبة يف االتصال أنا ذاك

ذلك يرجع لقصور الفكر اإلنساين. فأصبحت احلياة االجتماعية مقرونة مبجموعة من أنظمة اإلشارات 

. فالعديد من احليوانات كانت تلجأ للصراخ ...وتستخدم اإلشارات االجتماعي لتحقيق التواصل ...واإلمياءات

باجلسم لإلشارة إىل اخلطر أو لتوفري الغذاء ...أو ترتيب وتنسيق عملية الصيد.

:2. عصر التخاطب واللغة1.2.2

CROتتميز هذه املرحلة بظهور شكل جديد من املخلوقات اجلديدة تدعى  MOGNON حيث ،

الكالم ما بني تسعة آالف سنة وأربعون ألف سنة مضت. وقد استخدمت اللغة كوسيلة اتصال بدأت مرحلة 

وليس من الغريب إن مازالت جمتمعاتنا يف وقتنا الراهن تستخدم اللغة فقط دون غريها للتواصل ألن هناك العديد 

  احلديث والتخاطب فقط للتواصل.من األميني يعتمدون على 

CROلكهف أو كما ذكرنا سابقا ما يُعرف بـ الكرومانيون أو إنسان ا MOGNON هذا النوع اإلنساين

فة من الصخور وحجر الصوان. كما قام الذي عاش مرحلة ما قبل التاريخ قد استعمل أدواته مبهارة وإتقان املؤلَّ 

 إكساب بنحت مناذج حليوانات وبشر من العظام والعاج وغريها، كما صنع مالبسه من جلد احليوانات واكتشف

  الطني صالبة باستخدام النار.

حيث أن اإلنسان الكروماين عّلم األجيال جمموعة من املعارف ملواجهة متطلبات احلياة والتكّيف مع صعوبات 

ظروف احلياة الطبيعية واليت عّلمته كيف يقتات جبمع احلبوب وزرعها وأيضا كيف يستغل املناطق األحسن للصيد 

  وغريها.

.35-34، ص 1993دار النشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، ملفني ديفلري، ساندرا بول روكتش، نظريات وسائل االعالم، ترمجة: كمال عبد الرؤوف،1
.43ملفني ديفلري، ساندرا بول روكتش، نظريات وسائل اإلعالم، ترمجة: كمال عبد الرؤوف، مرجع سبق ذكره، ص 2
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:1ابة. عصر الكت1.2.3

يف الصني وقبائل  ابتكارها خصوصاً انتقل البشر إىل عصر الكتابة ومتَّ ،منذ حوايل مخس آالف سنة

  ه.ل ويُدّون ما يهمُّ سجّ . والذي اختذ أسلوب التعبري عن األفكار والرموز والرسوم ليُ املايا

 اهلالل اخلصيب  الكتابة عرفت مراحل عّدة قبل أن تأخذ شكلها احلايل، كالسوماريون واملصريون يف

كالكتابة التصويرية وهي كتابة رمزية، والكتابة املسمارية وهي كتابة اخرتعها السوماريون يف بالد الرافدين وهي 

ومنها أصبح اإلنسان يستخدم النقوش مسها. إل م على ألواح الطني تبعاً رقّ عبارة عن رؤوس املسامري كانت حروفها تُ 

  على اجلدران للتعبري عن أفكاره.

سنة قبل امليالد واليت  1100كما يرجع ظهور األجبدية اليونانية إىل التغريات االجتماعية اليت حلقت باليونان منذ 

سنة قبل ميالد  2500مت من حوايل  ه. إىل أن2أّدت إىل منط جديد من النظام والتوصل إىل الدميقراطية األثينية

ق من نبات الربدي، وأيضا جند قبائل املايا استخدموا شرائط طريقة صنع الور لف املصريون القدامى ااملسيح اكتش

.3طويلة من حلاء شجر املاون للتواصل

. عصر الطباعة والكتب:1.2.4

م 1450ة عن اكتشاف الكتابة ظهر يف القرن اخلامس عشر على يد يوهان غوتربريغ يف وما ال يقل أمهيّ 

والذي يعترب قفزة نوعية يف جمال التقدم االتصايل خاصة يف ا كبريا يف جمال االتصال ز وهو الكتاب الذي أخذ حي

.4القرن اخلامس عشر

.14-13، ص 2007ماھیتھ وخصائصھ، دار ھومة الجزائر، –محمد لعقاب، مجتمع اإلعالم والمعلومات 1
.16محمد لعقاب، مرجع سبق ذكره، ص 2
.23ملفین دیفلیر وساندرا  بول روكتش، ترجمة: كمال عبد الرؤوف، مرجع سبق ذكره، ص 3
.21محمد لعقاب، مرجع سبق ذكره، ص 4
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. عصر وسائل اإلعالم واالتصال: 1.2.5

تطور االتصال عرب العصور ووصل إىل التواصل عرب األقمار الصناعية، التلفاز، اهلاتف، والراديو فهذه 

Pierreهذا ما أّكده بيري بورديو الوسائل سيطرت على التواصل البشري والنظام االجتماعي و  Pordieu باعتباره

على أنه عبارة عن وسيلة  دوا بوصف دقيق"التلفاز ظاهرة جديدة ظهرت من قبل جمموعة من السوسيولوجيون وأكّ 

1اتصال مجاهريي"

،نشه الفرد االجتماعي من وسائل اإلعالم واالتصال يف القرن الواحد والعشرييإذ ميكننا القول أن ما يع

ƨȈƟ¦ƾƦǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǾƬǬǬƷ�ƢǷ�Ǻǟ�ƲƫƢǻƨȇǂǌƦǳ¦�ƢēƾȀǋ�ƨȈǧǂǠǷ�̈°ȂƯ�Ƕǿ¢�ƪ ǻŗǻȏ¦�°ȂȀǛ�ŐƬǠȇÂ��  إىل أن أصبح العامل

Marshalكما يقول مارشيل ماكلوهان  .قرية كونية صغرية بفضلها Mcluhan.

االنترنیت: .2

عاش وما تقّدم لنا التكنولوجيا كل يوم شيئا جديدا من ابتكارات واخرتاعات متم
ُ
اشية بذلك مع الواقع امل

©ȏƢĐ¦�ƨǧƢǯ�Ŀ�©¦°Ȃǘƫ�ǺǷ�ǾȈǧ�ª ƾŹ. ولعل آخر ما قدمته التكنولوجيا من وسائلها املتطّورة ما يُطلق عليها

يتعاملون معها ويقضون وقتا  - خاصة الشباب  - االنرتنيت واليت انتشرت يف كل أحناء العامل، وبدا اجلميع بشبكة 

2طويال أمامها

سلبیاتها وایجابیاتها:ماهیة االنترنیت،.2.1

تر يف العامل كله مع االنرتنيت هي شبكة االتصاالت األم اليت تربط بني مجيع أجهزة وشبكات الكمبيو 

NETWORKبعضها البعض  OF ALL NETWORK ، تستخدم االنرتنيت يف تبادل املعلومات، حيث

1 P. Bordieu, Sur la Télévision suivi de l’emprise du journalisme, raisons d’agir, édition Paris, 1996, p 39-49.
، 2014عمان، الطبعة األولى، –لمیاء طالة، اإلعالم الفضائي والتغریب الثقافي، نبالء ناشرون وموزعون ودار أسامة للنشر والتوزیع، األردن 2

.165ص 
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ة باإلضافة إىل متكني مستعملها من احلديث مع اآلخرين الرسائل، الصور، األخبار، وذلك بصورة سريعة ومضمون

  بالصوت والصورة.

فاالنرتنيت شبكة مؤلّفة من أعداد هائلة من الشبكات موّزعة يف خمتلف أحناء الكرة األرضية، تستخدم 

TCP/IPبروتوكول
. وميكن من خالل االنرتنيت احلصول على املعلومات حول أي موضوع. ما يسمح باالتصال 1

ت يّ تواصل واكتساب املعلومات من هذه الشبكة املمتّدة إىل مجيع أرجاء األرض لتبادل البيانات، لذا مسُ وال

حتت رعاية وزارة الدفاع  1969يف  Arpanetواليت ظهرت نتيجة ملشروع أربانت  .بالشبكة العنكبوتية العاملية

ضّمت  1971عم األحباث العسكرية. ويف مت من أجل داألمريكية بالواليات املتحدة األمريكية. واليت ُصمِّ 

موقع، ويف  62أربانت إىل  1974موقع من بينها جامعيت أم آي يت وجامعة هارفرد ليصل يف  20أربانت حوايل 

انتقل القسم العسكري من أربانت إىل ميلنت  1983موقع، أما يف العام  200أصبحت تضم أكثر من  1981

MILnet.ّمت إطالق نظام الوورلد وايد ويب 1992، ويف 1990امل رمسيا يف وّمت تسريح أربانت إىل العWorld

Wide Web أصدر املركز الوطين للربجمة املتفوقة  1993وبرناجمه، ويفNCSA  إصدارات من املوزاييك (أول

أصدرت شركة  1994مستعرض ويب رسومي) متوافق مع مايكروسوفت وينداوز وأجهزة ليونيكس. حيث يف 

كومينيكايشن املستعرض نت سكايب نافيغري حيث أصبح موزّع بشكل كبري بواسطة االنرتنيت. ويف نت سكايب  

أمر بيل غايتس تركيز شركة مايكرو سوفت إلنشاء برامج االنرتنيت حيث أصدرت الشركة يف  1994ديسمرب 

Skypeوهو مستعرض أصبح منافس لنت سكايب نافيغري Explorerبرنامج انرتنيت اكسبلورر 1995

naviguer  ويف غضون ذلك بدأت شركة نت سكايب ومايكروسوفت وغريها يف إنشاء برامج ملقمات ويب .

وما بعده أخذت االنرتنيت  1997بأمثان خبصه أو حىت جمانية سّهلت من تطّور االنرتنيت شيئا فشيئا. أما يف 

مبعىن أن  .أدوات االتصال استعماالً تتوسع أكثر فأكثر يف املؤسسات الفكرية والبيوت وغريها. وأصبحت أكثر 

بدأت شركات االتصال بتوفري خدمة الولوج  1995تاحة إال لفئة معينة، ويف شبكة االنرتنيت أنا ذاك مل تكن مُ 

1 Transmission Control Protocole/ Internet Protocole.
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�¿®Ȃŭ¦�¿¦ƾƼƬǇƢƥ�ƢȀǷƾǬƫ�Ŗǳ¦�ƢēƢǷƾƻ�ǺǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦Â�ƢŮȐƻ�ǺǷ�¾Ƣǐƫȏ¦�ƢËǼǷ�Äȋ�ǺǰŻ�Ʈ ȈƷ�ƪ ȈǻŗǻȐǳ

أما اخلدمات اليت تقّدمها ، ISPواالشرتاك يف شبكة موّردي االتصال ADSLلعادية واخلطوط اهلاتفية الرقمية ا

االنرتنيت فهي عديدة منها خدمة الربيد االلكرتوين، توفري خدمة نقل امللفات، الولوج عن بُعد لألجهزة، إنشاء 

.1جمموعات إخبارية، شبكة الويب العاملية، خدمة االتصال والتحّكم عن بُعد...اخل

  من حيث االستخدام. ADSLواتصاالت اجلزائر  3Gث أن الكثري ال يفرق بني اجليل الثالث أو حي

معناها اجليل الثالث للهاتف النقال وليس االنرتنت كما يعتقد البعض ولكن   3G: ما املقصود ب أوال

يف احلواسيب عن طريق نظرا لكون هذه اخلدمة توفر صبيب أو تدفق عايل لالنرتنت ميكننا بالتايل من استعماهلا 

) مفتاح االنرتنت mobiconnecte أو عن طريق اللوحات االلكرتونية وذلك على ما أظن عن طريق إعدادها  (

   مسبقا من طرف مزود اخلدمة.

اتصاالت اجلزائر من حيث االستخدام : الفرق بينهما يكمن  ADSL وبني G3ثانيا : ما هو الفرق بني 

«�G3ǻȏ¦�ƢĔƘƥيف أن  ǂǠƫرتنت احملمول ( internet mobile فهي االنرتنت  ADSL نستعملها أينما نشاء أما (

) الثابت internet fixe نستعملها يف املنزل مع إمكانية استخدام الويفي عن بعد أمتار معدودات حسب قوة  (

  التدفق

انات عرب الويب قوة التدفق للبي اتصاالت اجلزائر من حيث ADSL وبني G3ثالثا : ما هو الفرق بني 

G3  ميقا يف الثانية  7.2 إىلتوفر قوة تدفق عالية لالنرتنت باملقارنة مبا يوجد يف السوق حيث تصل قوة الصبيب

حيث أن تدفق البيانات عرب الويب  3G اتصاالت اجلزائر فهي توفر اتصال بطيء جدا باملقارنة مع ADSL أما

  ميقا 1إذا كنت مزود باشرتاك  كيلوبايت يف الثانية  124ال جياوز ما متوسطه 

اتصاالت اجلزائر من حيث حمدودية العرض و سعة  ADSL وبني 3G رابعا : ما هو الفرق بني  

�ƪ ǻŗǻ¦�ƨǠǇ�¿ƾƼƬǈǸǴǳ�ǞȈƦƫ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�¾ƢǷȊǳ�ƨƦȈű�°ȂǷƘƥ�Ʈ ǳƢưǳ¦�ǲȈŪ¦�µ Âǂǟ�© ƢƳ�ƾǬǳ�Ǧ ǇȌǳ���ƪ ǻŗǻȏ¦

1 Benadjema Mostafa, Téléformatique, septembre 2005, p 92.
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لكن يف .  ب استهالكها يف مدة حمددة باإلضافة إىل ذلكمعينة ( عوض املدة اليت تستخدم فيها االنرتنت ) جي

1اتصاالت اجلزائر متنحك سعة انرتنت غري حمدودة يف نطاق صبيب ضعيف لالنرتنت ADSL املقابل

اتصاالت اجلزائر يف ظل هذه العروض االنتهازية واليت  ADSL يف األخري اعتقد أن الغلبة ستكون ل

�ƲǷ¦Őǳ¦�ǒتعتمد على املغالطة و جهل الناس  Ǡƥ�ÀƢƥ�ǶȀȈǴǟ�ǾȇȂǼƬǳ¦Â�śǯŗǌŭ¦�ƨƦǳƢǘŠ�Ƕđ�ǞǌŪ¦�ǲǏÂ�ǲƥ�ƨȈǼǬƬǳƢƥ

تتطلب حتديثات مستمرة لذلك جيب تعطيلها هذا يف ما خيص الربامج و ما العمل مع نظام التشغيل يا ترى أنرتكه 

قاطعة و هذه اعتقد أن أفضل حل يف هذه اللحظة هو امل من دون حتديث لتجد نفسك نقطة لتوزيع االنرتنت

ستكون رسالة واضحة ملتعاملي اهلاتف النقال لفتح اشرتاك بال حدود أو قيود يليب مجيع احتياجاتنا من حتميل أو 

   اخل مشاهدة حية للقنوات ... إحبار على النت أو

ا هلوسه ��Ů�ȂǼŹ�ǞȈǸŪ¦�À¢�ȏ¤�Ƣē ¦®°�Ƕǣ°Âاتصاالت اجلزائر خاصة بعد التحسينات اليت طرأت عليه ADSL أما

أن يكون على املباشر ويف أي مكان يف مواقع شبكات التواصل االجتماعي، والذي أصبح الفايسبوك من 

ƢǯǂƷÂ�©¦°¦ǂǫ�Ŀ�ǂƯƚȇ�ƶƦǏ¢�ƢĔ¢�ŕƷÂ�ȆŭƢǠǳ¦Â�ǲƥ�Ƥ©�يالسلوك ǈƸǧ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ȈǳÂ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�®ǂǨǴǳ�ƨȈǷȂȈǳ¦�©Ƣ

  !سياسة كل بلد

ال ميكن حتديدها بنقاط ألن هذا يعود ملستخدم االنرتنيت نفسه، فمن حيث اجيابيات االنرتنيت فال حصر هلا و  - 

  ومنها:

 استخدام االنرتنيت يف جمال الدراسة والتعّلم، حيث توّفر الكثري من املوسوعات واملراجع اليت تشّكل

مصدراً هائالً للمعلومات يف حتضري األحباث والواجبات املدرسية.

عليم والتعّلم تصوغ االنرتنيت شكًال جديدًا للتايت، حيثتنمية مهارات االستطالع والتعّلم الذ

 االستكشايف.

.13:10على الساعة  18/11/2014يف http://www.startimes.com/f.aspx?t=33679948مستخرج من الرابط: 1
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.تنمية مهارة األسلوب التفاعلي ومشاركة املعلومات واآلراء 

تعّلم فن التجارة والتسويق االلكرتونية

.استكشاف كل ما هو جديد من ابتكارات يف العامل 

.تعّلم اللغات األجنبية

 والتفاعل مع جنسيات خمتلفة عرب العامل واالطالع على ثقافات وعادات تعّلم مهارة التواصل واحلوار

 خمتلفة.

.ممارسة األلعاب اجلماعية ونقصد هنا ألعاب الذكاء والثقافة 

.التسلية والرتفيه وحتميل املوسيقى واألفالم 

 كما ال ختلو االنرتنيت من السلبيات ومنها: - 

.التعّرض لعمليات النصب واالحتيال

هيم العنصرية.نشر مفا 

 عرب غرف وممارسة السحر التشجيع على عمليات االنتحار واإلدمان على املخدرات والتحّرش اجلنسي

الدردشة واليت يتعّرض هلا العديد من املراهقني.

. املواقع الالأخالقية املتوّفرة بكثرة على شبكة لالنرتنيت

 ة...يطان والعالقات الشاذّ ة الشّ دَ عبَ وقيمه كَ الدعوة ألفكار غريبة منافية للدين اإلسالمي ومفاهيمه 

.استخدام مواقع التجسس واخرتاق املواقع (اهلاكرز) إلزعاج اآلخر وأحيانا إىل ابتزازه 

 االنغماس والعيش يف حياة افرتاضية ومع أُناس افرتاضيني الذي يؤدي إىل نشر اإلشاعات والتشهري

 باألفراد.
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ية واللغات األجنبية واالبتعاد عن اللغة األم وهي لغة القرآن "العربية"اإلفراط يف استخدام اللهجة العام 

 التعب اجلسدي واإلرهاق واالكتئاب واالبتعاد عن العالقات األسرية واالجتماعية الواقعية والذي يسببه

 االستخدام الطويل للكمبيوتر.

. االنترنیت: مجاالت، الخدمات، المیزات:2.2

«�¦ƢƦƫÂ�ǲǬǻ��ǲǏ¦ȂƬǳ¦Â�¾Ƣǐƫȏ®¾�يرتبط املاليني من املشرت  ƾđ�ƨȈƫȂƦǰǼǠǳ¦�ƨǰƦǌǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨȈǓ°ȋ¦�̈ǂǰǳ¦�ȄǴǟ�śǯ

  ومن مميزات االنرتنيت مايلي:األفكار واملعلومات، 

:Ineractivityالتفاعلیة - أ

-Eوخدمات الربيد االلكرتوين  Chattingوهي من أهم السمات، وتتضمن التفاعلية التخاطب الفوري 

mail ،واليت ترشد املستخدم  اإلرشاديةكن القارئ من التفاعل وإبداء رأيه. وهناك أنواع من التفاعلية، منها واليت مت

إىل الصفحة التالية أو الرجوع إىل الصفحة اليت قبلها، والتفاعلية الوظيفية واليت تتم من خالل الربيد االلكرتوين 

.1كة أن يتكّيف وسلوك املستخدمنيواحلوار، والتفاعلية التكيفية وهي اليت تتيح ملوقع الشب

:Multimediaتعدد الوسائط- ب

�ƨǯËǂƸƬŭ¦Â�ƨƬƥƢưǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦Â�©Ȃǐǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ،وهي ختتلف من موقع آلخر، وهناك مواقع ...والفيديو

.2جتمع كل الوسائط بينما هناك مواقع وسيطة أو اثنان

.139، ص 2012األولى، األردن، الطبعة –عبیر الرحباني،  االعالم الرقمي (االلكتروني)، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان 1
.139عبیر الرحباني، مرجع سبق ذكره، ص 2
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:H.T.M.L1النص الفائق- ت

وثائق نصوص مرتابطة ميكن استخدامها يف جهاز الكمبيوتر، وحتتوي  وهو لغة الربجمة املستخدمة إلنشاء

واليت بواسطتها يستطيع املستخدم االنتقال من معلومة ألخرى يف ذات  Linksوثائق النص املرتابطة على روابط 

الصفحة. على سبيل املثال ميكن ملستخدم الشبكة أن يتصفح موضوعا سياحيا، فيبدأ بالتصفح عن السياحة يف

.2اجلزائر، فيجد أن الصفحة حتوي روابط تتمثل يف مناطق سياحية لوهران والعاصمة وغريها

التزامنیة والالتزامنیة:-  ث

التزامنية هنا هي احلداثة واآلنية والتجديد املستمر، أما الالتزامنية فتعين استقبال املعلومات والرسائل غري 

ƨȈǻ¡�Śǣ�ƨǬȇǂǘƥ�Ä¢�ƢēƢǫÂ¢ƢǼǿ�À¢�ƾų�ƢǸǼȈƥ�� ك مواقع كخدمة الربيد االلكرتوين متتاز بالالتزامنية حيث ختّزن

.InboxƾǟȂǷ�Śǣ�ń¤�Ƣē ¦ǂǫ�ǲȈƳƘƫ�ǺǰŻÂ3الرسائل يف 

الالجماهیریة:- ج

��ǖǬǧ�ǲǇǂǷ�ń¤�ǲƦǬƬǈǷ�ǺǷÂ�ǂƻȉ�®ǂǧ�ǺǷ�ƨǬǴǤǷÂ�̈°ȂǐŰ�ƾǠƫ�Ń�ƨȈǳƢǐƫȏ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦�À¢�Ƣđ�®ȂǐǬŭ¦Â

.4تصل الرسالة من املرسل إىل املستقبل بطريقة فورية بل انتشرت عرب مجيع أحناء العامل، حبيث

التحویل:- ح

من رسالة نصية إىل صوتية ومن بسهولة بل ميكن حتويلها  �Ƣē°ȂǏحيث مل تعد الرسالة واملعلومة على 

.5باإلضافة إىل إمكانية ترمجة النص من لغة إىل لغة...صوتية إىل صورية، 

1 Hyperetext Transport Protocol
.140عبري الرحباين، مرجع سبق ذكره، ص 2
.141-140عبري الرحباين، مرجع سبق ذكره، ص 3
.141عبري الرحباين، مرجع سبق ذكره، ص 4
.141عبري الرحباين، مرجع سبق ذكره، ص 5
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التأثیر:- خ

.1مع ما تقدمه االنرتنيت من خالل التأثر سواء كان اجيابيا أم سلبياحيث أصبح املستخدم يتفاعل 

  ومن اخلدمات اليت توفرها االنرتنيت مايلي:-

خدمة تقدیم األخبار:- أ

تعد هذه اخلدمة أهم اخلدمات اليت توفرها االنرتنيت، فقبل ظهور االنرتنيت كان يتم تناقل ومجع 

أما بعد ظهور االنرتنيت فأصبح  ..ذلك من خالل القلم والورق.بطريقة تقليدية و  ...وصناعة وطباعة األخبار

واليت أصبح تناقل األخبار من خالهلا بشكل  ...جتميع وصناعة ونشر األخبار بشكل الكرتوين أسهل وأسرع

.2عاجل

خدمات اقتصادیة:-  ب

تابعة أعماهلا واليت استفادت منها البنوك واملؤسسات املصرفية مل ...وتقدم هذه اخلدمة أخبار البورصات

.3اليومية

خدمة التعلیم والتعّلم عن ُبعد:-  ت

�ŚǧȂƫÂ��ƨȈǸǴǠǳ¦�©ȏƢĐ¦Â�Ƥتقّدم االنرتنيت خدمة التعليم  Ƭǰǳ¦�ǲȈǸŢ�ƨǷƾƻÂ�ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦�©ƢƦƬǰŭ¦�ŚǧȂƫ

املواقع التعليمية عن بُعد بالصوت والصورة وهي مقتصرة يف أمريكا وأوروبا على املراحل االبتدائية فقط. 

.141عبیر الرحباني، مرجع سبق ذكره، ص 1
.142عبیر الرحباني، مرجع سبق ذكره، ص 2

3
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خدمة البرید االلكتروني:-  ث

واليت من املمكن أن تتضمن النصوص والفيديوهات  وهي خدمة إرسال واستقبال الرسائل االلكرتونية

والصور والرسومات وغريها، ومتتاز هذه اخلدمة بالتفاعلية والوسائط املتعددة، واخنفاض تكلفته ووفرة الوقت واجلهد 

·��ƢȀǠƦǗÂ�®¦Ȃŭ¦�ǽǀđوإمكانية نشر املواد ألكثر من شخص يف  ƢǨƬƷȏ¦Â�ƪ ǫȂǳ¦�ǆ Ǩǻ

خدمة التجارة االلكترونیة:- ج

وهو ممارسة النشاط التجاري عرب االنرتنيت بني شخص وشخص أو مؤسسة وأخرى واليت ظهرت هذه 

وبعدها تطورت العملية التجارية االلكرتونية إىل عملية البيع والشراء من  1للرتويج للسلع ...1991اخلدمة يف 

االنرتنيت يف خمتلف املواد من كتب ومالبس واألفالم واملوسيقى وإكسسوارات وأجهزة خمتلفة وبرامج خالل 

 وغريها...

خدمة تقدیم المعلومات:- ح

�ƨǟǂǈƥÂ�©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�ƨǟȂǼƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ŚǧȂƬƥ�ƪشبكة تقوم  Ȉǻŗǻȏ¦2فائقة.

خدمة التخاطب والمحادثة:- خ

Chat)احملادثة املباشرة...من خالل ما يسمى بغرفة احلوار ري أوالفو  تخاطبتوفر االنرتنيت خدمة ال

Room)3.

خدمة السیاحة والسفر:- د

.4حجز تذكرة القطار إلمكانيةللفنادق...باإلضافة بإمكان املستخدم لشبكة االنرتنيت احلجز املسبق 

.146عبري الرحباين، مرجع سبق ذكره، ص 1
.147عبري الرحباين، مرجع سبق ذكره، ص 2
.147عبري الرحباين، مرجع سبق ذكره، ص 3
.148عبري الرحباين، مرجع سبق ذكره، ص 4
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االتصال الجماهیري:- ذ

من صوت  ..من خالل عرض األخبار اجلماهريي من وسائل االتصالوسيلة هامة أصبحت االنرتنيت 

.1...واليت متتاز بالتفاعليةوقراءة الصحف االلكرتونية......اخل، حيث ميكن االستماع لإلذاعة وفيديو وصورة

خدمة التواصل االجتماعي:- ر

وغريها من مواقع التواصل  20052ماعي عرب موقع الفايسبوك يف ظهرت خدمة التواصل االجت 

هلا دور مهم جدا يف اقتصار التواصل بني األفراد على شاشة الكمبيوتر وكذا حتديد مصري االجتماعي اليت أصبح 

  العامل وخلق الثورات ونشر األحداث فوريا.

االنترنیت ومواقع التواصل االجتماعي:.2.3

مصطلح يشري إىل تلك املواقع على شبكة االنرتنت واليت ظهرت مع ما يعرف باجليل الثاين للويب 

(Web �Ƕē¦ ƢǸƬǻ¦�Â¢�ǶēƢǷƢǸƬǿȏ�ƢǬǧÂ�ǶȀǠǸŸ�ȆǓ¦ŗǧ¦�ǞǸƬů�ƨƠȈƥ�Ŀ�ƢȀȈǷƾƼƬǈǷ�śƥ لحيث تتيح التواص(2.0

كإرسال الرسائل أو املشاركة يف   ،(جامعة، البلد، العمل،...) حبيث يتم ذلك عن طريق خدمات التواصل املباشر

ȈƬȇ�Ŗǳ¦�ǶēƢǷȂǴǠǷÂ�Ƕǿ°ƢƦƻ¢�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦Â�ǺȇǂƻȊǳ�ƨȈǐƼǌǳ¦�©ƢǨǴŭ¦�µ ǂǠǴǳ�ƢĔȂƸ

فبعضها عام يهدف إىل التواصل العام وتكوين الصداقات  .وتتنوع أشكال وأهداف تلك الشبكات االجتماعية

  وبعضها اآلخر يتمحور حول تكوين شبكات اجتماعية يف نطاق حمدود ومنحصر يف جمال معني. .حول العامل

وذلك  ،جلميع املستخدمني فشبكات التواصل االجتماعي خدمات تؤسسها وتربجمها شركات كربى

للمشاركة يف األنشطة واالهتمامات وتكوين الصداقات، حيث أن معظم الشبكات االجتماعية املوجودة حاليا 

،والرسائل اخلاصة ،هي عبارة عن مواقع ويب تقدم جمموعة من اخلدمات للمستخدمني مثل: احملادثة الفورية

.149-148باين، مرجع سبق ذكره، ص عبري الرح  1
.149عبري الرحباين، مرجع سبق ذكره، ص 2
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شاركة امللفات وغريها... ومن أشهر هذه الشبكات االجتماعية: وم ،والفيديو والتدوين ،والربيد االلكرتوين

سبيايس، اليف بوون، هاي فايف، وأوركت، غوغل بلس، واالنستغرام. يفايسبوك، تويرت، ما

)Balas)2006وتتعدد تعريفات شبكات التواصل االجتماعية من باحث آلخر. حيث يعرفها باالس 

ǠǸƬů� ƢǼƦǳ�¿ƾƼƬǈȇ�ƲǷƢǻǂƥ��ƢĔ¢�ȄǴǟ ات على شبكة االنرتنت أين ميكن لألفراد أن يتصلوا ببعضهم البعض

Maloneyو مالوين كريشمار  Preeceللعديد من األسباب املتنوعة" وباملثل يعرفها بريس  Krichmar�ƢĔ¢�ȄǴǟ

"مكان يلتقي فيه الناس ألهداف حمددة وهي موجهة من طرف سياسات تتضمن القواعد واملعايري اليت يقرتحها 

.1لربنامج"ا

�ǶȀǈǨǻƘƥ�Ǧ ȇǂǠƬǳƢƥ�®¦ǂǧȌǳ�ƶǸǈƫ�ƨȈǻÂŗǰǳ¤�Ǟǫ¦ȂǷ��ƢĔ¢�ȄǴǟ�Ƣǔȇ¢�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�©ƢǰƦǋ�» ǂǠƫÂ

2واملشاركة يف الشبكات االجتماعية من خالهلا يقومون بإنشاء عالقات اجتماعية".

فيه  يعرفون افرتاضي تمعجم يف التواصل لألفراد تتيح اليت املواقع من جمموعة هي االجتماعية الشبكات مواقع"

والفيديوهات  والصور املواضيع من عدد بنشر املواقع هذه خالل من األفراد يقوم االهتمام، فيه ويتبادلون بأنفسهم

وميلكون  الشبكات هلذه ينتمون الذين املستخدمني طرف من عليها تعليقات يستقبلون اليت النشاطات من وغريها

  : التالي نوجزها في آخر إلى موقع من تختلف التي الخدمات من العديد عالمواق هذه وتتيح مشرتكة روابط

مثل األساسية، بياناته الفرد فيها يقدم ملفات وهى:الویبصفحات أو الشخصیةالملفات 

 بوابة هو الشخصي امللف ويعد الشخصية، والصور االهتمامات،امليالد،البلد، تاريخ السن،االسم،

  .الشخص إىل عامل الوصول

1 Wasinee Kittiwongvivat, Pimon Rakkanngan, Facebooking your dream, Master thesis, 2010, p 20.
2 Xue Bai and Oliver Yao, Facebook on compus, the use and friend formation in online social networks, college
of Business and Economics, Lehigh unversity,2010, p 02, (online, http://ssrn.com/abstract=1535141
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أو الواقع، يف يعرفهم الذين باألصدقاء االتصال من الفرد متكن خدمة وهي:العالقات أو األصدقاء 

 ولكن بأصدقائه، فقط ليس الشخص عالقة ƾƬŤÂ�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ نفسه االهتمام الذين يشاركونه

  .الطرفني موافقة بعد األصدقاء أصدقاء مع للتعارف فرصة االجتماعية تتيح الشبكات

يف قائمة الشخص، الذين األصدقاء إىل سواء الرسائل، بإرسال اخلدمة هذه تسمح:الرسائلإرسال

  .القائمة يف املوجودين غري أو

عدد إنشاء للمستخدمني اخلدمة هذه تتيح:الصورألبومات ȆƟƢĔȏ مئات ورفع األلبومات، من 

  .أيضا يلهاوحتو  عليها لالطالع الصور هلذه املشاركات وإتاحة الصور،

موقع ويوفر حمددة، ألهداف جمموعات تكوين فرص االجتماعية الشبكات مواقع تتيح:المجموعات 

ƨƷƢǈǷ�Ƣđ�śǸƬȀŭ¦Â�śƦǈƬǼŭ¦�Â¢�ƨǟȂǸĐ¦�ǆ Ǉƚŭ�©ƢǰƦǌǳ¦ كما مصغر، حوار مبنتدى أشبه احلرية من 

ǧǂǠǷÂ��ƨǟȂǸĐ¦�Ǯ ǴƬǳ� Ƣǔǟȋ¦�̈Ȃǟ®�¦ǀǯÂ� Ƣǔǟȋ¦�śƥ�ǪȈǈǼƬǳ¦�ƨǏǂǧ�ƶȈƬƫ ة عدد احلاضرين وغري

 احلاضرين.

اخلدمة هذه تسمح حيث فعال، بشكل التجاري املستوى على اخلدمة هذه استخدام مت:الصفحات 

 املنتجات أو السلع، عرض فرصة التجارية املنتجات ألصحاب تتيح موجهة إعالنية بإنشاء محالت

¦�ƢĔÂ®ƾŹ�Ŗǳ للفئات

. نشأة شبكات التواصل االجتماعي:2.1.3

classmates.comدأت جمموعة من الشبكات االجتماعية يف الظهور يف أواخر التسعينيات مثل موقع ب

ورّكز هذا املوقع على الروابط املباشرة  1997يف sixdegrees.comللربط بني زمالء الدراسة، وموقع  1995يف 

�ƨǟȂǸĐ�ƨǏƢŬ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦�¾ƢǇبني األشخاص. وظهرت يف تلك املواقع امللفات الشخصية للمستخدمني وخدمة إر 
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من األصدقاء. وبالرغم من توفري تلك املواقع كخدمات مشتبهة ملا توجد يف الشبكات االجتماعية احلالية إال أن 

تلك املواقع مل تستطع أن تدّر رحبًا ملالكيها ومت إغالقها بعد فرتة. وبعد ذلك ظهرت جمموعة من الشبكات 

ومع بداية عام  2001و 1999ألخرى أن حتقق النجاح الكبري بني األعوام االجتماعية اليت مل تستطع هي ا

ظهر موقع يبلغ عدد مشاهدي صفحته أكثر من غوغل وهو ماي سبايس األمريكي ويعترب أوائل واكرب  2005

الشبكات االجتماعية على مستوى العامل ومعه منافسه الشهري وذو الشعبية فايسبوك، والذي أيضا يف االنتشار 

زيادة بإتاحة تكوين تطبيقات للمطورين وهذا ما أدى إىل  2007ملوازي مع ماي سبايس حىت قام الفايسبوك يف ا

  أعداد مستخدميه بشكل كبري.

حمتلة بذلك  2013ماليني ونصف يف مارس  4أما يف اجلزائر، بلغ عدد املسجلني على موقع فيسبوك 

% منهم ال 90% إناث، كما أن 33 هم من الذكور و% من املسجلني76 1عامليا، حسب املوقع 41املرتبة 

  سنة.35يتجاوز عمرهم 

1 http://3.bp.blogspot.com/Hj91US9eou/uxs71w-F2nl/AAAAAAAAIWC/p-8Q1K7/ooFU/S1600/nars2014.jpg
.19.38على الساعة 2014مارس 22مستخرج یوم 
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یوضح تطور الشبكات االجتماعیة عبر االنترنت1الشكل األول:

1
Danah.m, Boyd Nicole B. Ellison. : Social Network Sites; Definition, History and Scholarship, Journal of

computer Mediated Communication, vol :(13,1), 2010 [online],
http://icmc.indiana.edu/vol13issue1/boyd.ellison.html 20:22على الساعة:  2014مارس  22مت استخراجها يف يوم:
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خصائص شبكات التواصل االجتماعي:.2.2.3

ǰƦǋ�ȄǴǟ�̈®ȂƳȂŭ¦�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ�ƢĔ¢��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�©ƢǰƦǋ�ǺǷ�ǲǠš �Ŗǳ¦�©¦ǄȈǸŭ¦�ǺǷÂ ة

  االنرتنت. وما جعلها تستقطب العدد اهلائل من مستخدميها وهي:

من املميزات اليت سامهت يف انتشار شبكات التواصل االجتماعي هي بساطتها لة االستخدام:و سه،

  دير موقع من مواقع التواصل االجتماعي.اليت تسمح ألي فرد ذو قدرة أو أقل مهارة من أن يُ 

:يَ املشرتكة أو االهتمامات نفسها بُنِ  فمن خالل املصاحل االهتمامƢĔȋ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǰƦǌǳ¦�ƪ  توفر

�®ǂǨǳ¦�¿ƢǸƬǿ¦�§ ǀš �Ŗǳ¦�©ȏƢĐ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ƨƸǐǳ¦Â�ƨǇƢȈǈǳƢƥ�ǶƬēÂ��ȄǬȈǇȂŭ¦Â�§ ƢǠǳȋ¦

 املستخدم هلا واليت يتشارك فيها مع غريه.

:عل بني األفراد املستخدمني هلا حبيث سامهت شبكات التواصل االجتماعي يف عملية التفا التفاعلیة

 يشعرون باالنتماء والتضامن فيما بينهم.

:من أول استخدام ملوقع من مواقع التواصل االجتماعي يتطّلب من الفرد التعریف بذات الفرد

املستخدم أن يديل بامسه وكنيته وتاريخ مكان الوالدة، واملستوى الدراسي ومكان الذي درس فيه 

ن أفالم وموسيقى وبرامج تلفزيونية وصور...، واليت بإمكانه أن يشاطرها مع أصدقاء آخرين واهتماماته م

 واليت يشاركهم ويتشارك معهم يف نفس االهتمامات.

أهم مواقع التواصل االجتماعي:.2.3.3

، انتشر استخدام مواقع التواصل االجتماعي عرب اإلنرتنت يف العامل، بوترية فاقت كثريا من التوقعات

وأصبح "فايسبوك" و"تويرت"، ضمن السلوك اليومي لكثري من مستخدمي اإلنرتنت، سواء عرب أجهزة الكمبيوتر أو 

.األجهزة الدفرتية، وكذلك عرب اهلواتف احملمولة
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، الذي أصبح »إعالم بديل«ونتيجة لقوة انتشار وسائل اإلعالم اإللكرتوين ـ الذي يصفه البعض بأنه 

ملعلومات واآلراء والصور والتفاصيل اليومية االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية ـ فضاء يوميًا يضج با

تنبهت كثري من الدول إىل هذا التحول، وعززت صفحات هلا عرب مواقع التواصل، لتوثيق التواصل بني الناس وبني 

ال واجلهد. ومن املواقع اليت تعترب املؤسسات والشركات، وتقدمي خدمات جديدة لألهايل، توفر عليهم الوقت وامل

  األكثر شعبية واستخداما هي:

الفایسبوك:(سنتطّرق إلیه بشكل مفّصل نظرا ألنه أساس دراستنا)موقع

موقع من مواقع التواصل  www.facebook.comهو (facebook)املوقع الرمسي الفايسبوك أو 

Web) 2.0اليت تنتمي إىل مواقع الويباالجتماعي  حمدودة facebookوميكن االشرتاك به جمانًا تديره شركة (2.0

�Ƣđ�ƨǏƢƻ�ƨȈǰǴǸǯ�ƨȈǳÂƚǈŭ¦

�Â¢�ƨǇ°ƾŭ¦�Â¢�ǲǸǠǳ¦�Â¢�ƨǼȇƾŭ¦�ƢȀǸǜǼƫ�Ŗǳ¦�©ƢǰƦǌǳ¦�ń¤�¿ƢǸǔǻȏ¦�ǶĔƢǰǷƜƥ�ÀȂǷƾƼƬǈŭƢǧ

ل معهم، وميكن للمستخدمني إضافة أصدقاء إىل اإلقليم...اخل. وذلك من أجل االتصال مع اآلخرين والتفاع

�ǶȀǈǨǻƘƥ� ƢǫƾǏȋ¦�Ǧ ȇǂǠƫÂ�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǶēƢǨǴǷ�Ʈ ȇƾŢ�Ƣǔȇ¢Â��ǶŮ�ǲƟƢǇǂǳ¦�¾ƢǇ°¤Â�ǶȀƟƢǫƾǏ¢�ƨǸƟƢǫ

حيث تعود فكرة تسمية املوقع بـ"فيسبوك" أو"كتاب الوجه" يف األساس إىل دليل الصورة الذي تقدمه 

ات املتحدة األمريكية ألعضاء هيئات التدريس والطلبة اجلدد، والذي الكليات واملدارس التمهيدية يف الوالي

�¦ǀđ�Ƣǔȇ¢�̈ƾƸƬŭ¦�©ƢȇȏȂǳ¦�Ŀ�ǲȈǳƾǳ¦�¦ǀǿ�» ǂǠȇ�Ʈ ȈƷ��» °ƢǠƬǴǳ�ƨǴȈǇȂǯ�ȆǠǷƢŪ¦�¿ǂū¦� Ƣǔǟȋ�ƢǨȇǂǠƫ�ǺǸǔƬȇ

.1االسم"

it’s:"وشعار هذا املوقع هو:"الفايسبوك شبكة اجتماعية جمانية وستبقى كذلك" أو كما هو مكتوب

free and always be،" ،وهذا ما يعين أن الطابع التجاري يف هذه الشبكة يأيت بعد الطابع االجتماعي اإلنساين

   10:32على الساعة:  11/03/2014سحر ناصر، حرب بيانات باردة بني غوغل والفايسبوك، مسرتجع من موقع اإلسالم أون الين يوم:1

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2010-02/06/13.shtml?utm_so
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فأول ما فكر فيه مؤسس هذه الشبكة هي كيف جيعل الكل متواصل ومتصل مع اآلخر جبميع الطرق أينما كان. 

طريق اإلشهار والبيع والشراء وخمتلف التطبيقات وبعدها يفرض الطابع التجاري نفسه كممّول ألرباح املؤسسة عن 

  وكذا األعمال اليت حتصل داخل هذه الشبكة.

dictionary واالتصال " ويعرفها قاموس اإلعالم of media and communications على أنه "

وقد وضع يف  profilesويتيح نشر الصفحات اخلاصة  2004موقع خاص بالتواصل االجتماعي أسس عام 

.1داية خلدمة طالب اجلامعة وهيئة التدريس واملوظفني. لكنه اتسع ليشمل كل األشخاصالب

Mark)قام مارك زوكربورغ  Zuckerberg)باالشرتاك مع زمالئه داستني موسكوفتيز(Dustin

Moskovitz)وكريس هيوز(Chris Hughes) يف جامعة هارفارد(Harvard) وقتها، وهم خمتصون يف الربجميات

، ليفتح جمال العضوية به أما جامعات 2004سة علوم احلاسب بتأسيس الفايسبوك كشبكة اجتماعية عام ودرا

  بعد ذلك. (Yale)، وجامعة يال(Columbia) وكلومبيا(Stanford)  ستانفورد

مث اتسع املوقع أكثر وفتح أبوابه أمام مجيع كليات مدينة بوسطن وجامعة آيفي ليصبح شيئاً فشيئاً متاحاً 

فتح املوقع أبوابه أمام مجيع  2006سبتمرب  26للعديد من اجلامعات من كندا وواليات املتحدة األمريكية. ويف 

.فأكثر، واللذين لديهم عنوان بريد الكرتوين صحيح 13األفراد البالغني من العمر 

الجتماعية األكثر وكما ذكرنا سابقا فإن موقع الفايسبوك يتصدر املركز األول من حيث مواقع التواصل ا

مليار. ومبا أن مكان دراستنا سيتم باجلزائر حتديداً. فقد بلغ عدد املسجلني على 1.23استخداما وشعبية عامياً بـ

% من 76 2عامليا، حسب املوقع 41حمتلة بذلك املرتبة  2013ماليني ونصف يف مارس  4موقع فيسبوك 

  سنة.35نهم ال يتجاوز عمرهم % م90% إناث، كما أن 33املسجلني هم من الذكور و

).2003-2002(، قسم الدعوة واإلعالم، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة،- غري منشورة -نقال عن عبدايل أمحد أمحد، مستخدمو االنرتنت، مذكرة ماجستري 1
2 http/3.bp.blogspot.com/Hj91US9eou/uxs71w-F2nl/AAAAAAAAIWC/p-8Q1K7/ooFU/S1600/nars2014.jpg

.19.38على الساعة  2014مارس  22مستخرج يوم   
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أما عن الوصف التقين ملوقع الفايسبوك، فهذا املوقع لديه جمموعة من امليزات اليت تسمح ملستخدميه 

�ȆǴȇƢǷ�©¦ǄȈŭ¦�ǽǀǿ�śƥ�ǺǷÂ�©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǂǌǻÂ�ǶȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦

 وهي اخلاصية متوفرة على أربع أنواع : :(compte)الرصید- أ

من خالله يتم التعرف على الشخص عن كثب من خالل معرفة :(profile)مستخدمرصید ال.1

جنسه، سنه، تاريخ ومكان والدته، أصله اجلغرايف، األماكن اليت درس فيها، الشهادات املتحصل عليها، 

عمله، وكذا اهتماماته.

les)صفحات المعجبین.2 pages des fans):  وهي خاصة باملشاهري وباملؤسسات

 كات احمللية والعاملية لغرض اإلشهاروالشر 

les)المجموعات.3 groupes):ǎ Ƭź�ƢŠ�ǲǯ�ƢȇƢǔǫ�Â¢�°Ƣǰǧ¢�ǂǌǼƥ�ǶƬē

 وهي خاصية التذكري للتجمع إلحياء حدث ما واقعي. :(évents)أحداث.4

هي صفحة خمصصة لكل مستخدم فايسبوك، حبيث تسمح ألصدقائه :(mur)الحائط- ب

 ر صور وفيديوهات من وإليه.تعليقات ونش بإرسالاملنتمني له 

مكان خمصص لتعبري املستخدم عن مكان وجوده وحالته النفسية وعن ما :(statut)الحالة- ت

وغريها من linksيقوم به من أعمال، ومن خالله أيضا يستطيع أن يتقاسم مع اآلخرين الصور و

 النشاطات.

Memoryأو  USB الـ ميكن حتميل صورة أو ألبوم من الصور من جهاز:(photos)الصور - ث

card  أو جهاز احلاسوب اآليل أو حىت اهلواتف النقالة الذكية أو غريها من األجهزة إىل الفايسبوك اخلاص
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�Ȃǿ�ƢĔǄź�À¢�ƢȀȈǴǟ�ǞǴǘǔŭ¦�ǺËǰŻ�ƢǸǯ�¿ƾƼƬǈǸǴǳ�ȆǐƼǌǳ¦�§ Ƣǈū¦�ȄǴǟ�ƢȀǼȇǄţÂ�ƢȀǜǨƷ�ǶƬȇ�Ʈ ȈƷ��Ǯ ƥ

اآلخر.

ح للمستخدم أن يرسلها ألحد من األصدقاء وهي خاصية تسم :(Poke)النكزة أو البحث بفضول- ج

أو من غري األصدقاء إلثارة انتباهه بأنه يتتّبعه ويرحب به.

تسمح للمستخدم أن يتقاسم (الصور، الفيديوهات، :partagerأو  shareالتشارك - ح

األحداث...اخل) مع أصدقائه أو مع أي جمموعة هو منتمي إليها.

سال رسالة ألي شخص عرب الفايسبوك سواء كان من ضمن وهي خاصية إر :(messages)الرسائل- خ

الئحته أو من غري الئحته.

هي خاصية مل تكن موجودة عند ظهور الفايسبوك ألول مرة، حيث قام :(j’aime)اإلعجاب- د

.j’aime منشور من صور أو غري ذلك تقوم بنقر املطورون بإصدارها وتعين إن أُعِجبت بشيء

قصد إحياء ذكرى أو حدث معني جتّمع:(Events)األحداث- ذ

»أصدره املوقع باستخدام برنامج:(chat)الدردشة- ر Comet ميزة تشبه الرسائل لكن إن كان  وهو«

الفرد املراد الدردشة معه على املباشر فتطلق عليها بالدردشة وليس الرسائل.

ني هذه السمات هي طرأ على الفايسبوك نوعا من التحديث من قبل املطورين، من ب 2006ويف عام 

facebook note وكذا خاصية ،News feed وهي ما يظهر على الصفحة الرئيسية. حبيث تنشر كل التغريات اليت

تطرأ على بروفايل من حالة االرتباط (أعزب، مرتبط، عالقة معقدة، عالقة حرة، متزوج، مطلق) والتعبري عن املزاج 
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أصبح ميكن للمستخدم  2014ليت كانت يف وقت ما جامدة واآلن ومع بإضافة الرموز املتوفرة لدى الفايسبوك وا

(Emoticons)أن ينّزل جمموعة من األيقونات املتحرّكة
، وكذا أعياد ميالد أصدقائك املنتميني لقائمتك.1

واليت جلبت العديد من األفراد إىل استخدام الفايسبوك دون غريه ممن (Webcam)واخلاصية األمجل هي 

,MSNنفس اخلدمة كـ" يوفرون  Skype ... وهذا بتفعيل اخلدمة واليت تسمح للمستخدم بعد ذلك بالتواصل "

  بالصوت والصورة مع األصدقاء املنتمني إىل قائمته.

إال أن كل ما يتعّلق بصفحة املستخدم الشخصية ومن مشاركاته ومن حالة املدنية وتاريخ ومكان والدته 

لومات الشخصية واالهتمامات، يتوقف االضطالع عليها من ِقَبل اآلخرين حسب وأماكن دراسته وغريها من املع

ضبط اإلعدادات اخلصوصية وهي ميزة يوفرها موقع فايسبوك للقدرة على التحكم يف البيانات اخلاصة باملستخدم 

¢�ƨǟȂǸĐ�Âومن يستطيع رؤيتها سواء له فقط، أصدقائه املقربني، منشورة للجميع، أصدقائه وأصدقاء أصدقائه،

من األصدقاء يعّينها هو.

حيث أصبح للفايسبوك أمهية اجتماعية، ثقافية، اقتصادية، وسياسية. فلق أثر يف الفكر اإلداري 

والتنظيمي للمجتمعات احلديثة وأنتج مفاهيم جديدة حول أسس التنظيمات من حيث البنية، القيادة، االتصال، 

  واالستفادة من مواهب اجلميع...

وهذا ما يعين 2عيا، فالفايسبوك غري من فكرة "اهلرمية" أو الطبقية ...يف التنظيمات التقليدية...اجتما ،

�ƨǷƢǟ�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ŐƬǠƫ�¼ƢȈǈǳ¦�ǆ Ǩǻ�ĿÂ��ƨȈǠǸƬĐ¦�ƨȈǸȈǜǼƬǳ¦�©¦ ƢǼƦǳ¦�Ŀ�ƨȈǬƦǘǳ¦�ƨȈǷǂŮ¦� ƢĔ¤

  .239-238ص  6.3، و237ص  5.3رقم توفرة على الفايسبوك يف امللحق ميكنك االضطالع على جمموعة من األيقونات امل  1
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/08806D71-3787-التواصل، مستخرج من ثورة الفقراء يف عصر  –حممد بن خمتار الشنقيطي، االنرتنت 2

139CBA977E1A.htm-AE02-40EC :14:12على الساعة:  22/10/2014يوم
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Ascenseur)والفايسبوك خاصة مصعد اجتماعي  sociale)
جمتمع متآلف ومتجانس بني ، وذلك خبلق 1

  أفراده بغض النظر عن حالتهم االجتماعية أو املادية...

وكذا تستعمل مواقع التواصل االجتماعي لتوطيد العالقات وكذا للتعبئة أي يف املدونات الدفاعية وذلك 

اجتماعية  بطرح جمموعة املدونات تنشر على صفحات معينة معنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان أو ملكافحة آفة

معّينة، كالفساد احلكومي والظلم والتهور البيئي أو غريها... 

 أما اقتصادياً، فكما ذكرنا سالفا، يقوم املطورون باستعمال املعلومات الشخصية للمستخدم لتوجيه

اإلشهار اخلاص بالشركات والسلع االستهالكية. أي توجيه اإلعالن للمستخدم حسب رغبة هذا األخري 

حبيث رصد هذه امليول والرغبات عن طريق معلوماته الشخصية اليت ينشرها على صفحة وميوله، 

  الفايسبوك اخلاصة به.

%(من جمموع مؤسسات ُأجريت عليها الدراسة) تقوم بتخصيص مبالغ هائلة للرتويج 43ُتظِهر أن 2ففي دراسة

�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǺǷ�ǲƟƢŮ¦�Ƕǰǳ¦�¦ǀđÂ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǰƦǌǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƢƴƬǼŭ الشخصية تسعى الشركات الكربى إىل

استعمال تقنية اإلعالن املوّجه، أي توجيه اإلعالن املناسب للمستخدم املناسب يتناسب مع ميوله ومتطلباته 

  وعلى حسب املعلومات اليت ينشرها عنه.

app»كما أن هناك خدمات ما تسمى بالـ store وهي منتشرة بكثرة كما ميكن استخدام صفحات «

« pages de fans ألغراض جتارية يعرض فيها املستخدم سلع وخدمات كما هناك جمموعة مفتوحة للجميع  «

يُعرض فيها املستخدمون أغراضهم وسلعهم للبيع.

1Ascenseur sociale:ǸƬĐ¦�ǲƻ¦®��ǾǴƻ¦®�ǶȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ǺǷ�śǷƾƼƬǈŭ¦�ǞǼŻ���řȇ®�Â¢�ȆǈǼƳ�Â¢��ȆǬƦǗ��řƯ¦�ǶȈǈǬƬǳ�®ȂƳÂ�ȏ�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦Â�ƨǷƢǟ�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠ

فالكل له احلق يف التواصل عن طريقه دون قيود.
2

43% des entreprises recrutent des nouveaux clients via les réseaux sociaux ; comment ça marche ;

«http://www.commentcamarche.net/news/5855 » 16:47على الساعة 22/10/2014:مستخرج في یوم
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 أما سياسياً، "توجد مدونات التسويق السياسي...بل جندها أكثر تغلغال وتأثريا يف توجيه الرأي وصناعة

) فعالية الشبكات االجتماعية 2008ئاسية األمريكية يف (نوفمرب القرار. وقد كشفت االنتخابات الر 

على االنرتنت، واملدونات يف املد من شعبية باراك أوباما وبينت أن شبكات البث الكربى واليت ال تزال 

» : حتظى باهتمام اجلماهري مثل time watner, CNN مل متنع فعل التدوين من اختاذ منحىن تعبوي  «

ƢǰƦǌǳ¦�ǺǷ�ǀţ¦�ƢǷƢƥÂ¢�½¦°Ƣƥ�À¤�ǲƥ��ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǨǳ¦�Ǧ©�مجاهريي على  ǴƬű�¿ƢǸƬǿ¦�§ ƢǘǬƬǇ¦�ÃȂƬǈǷ

االجتماعية مثل: الفايسبوك واملاي سبايس، ومن املدونات سالح خفي إلجناح محلته االنتخابية والفوز 

ů�Ŀ�ƢǏȂǐƻ�ƪ ǻŗǻȏ¦�ƨǰƦǋ�Őǟ�ǪǬƸƬȇ�ƢŶ¤�ŚǿƢǸŪ¦�Ŀ�ŚƯƘƬǳ¦�ÀƘƥ�ǾǼǷ�ƢǻƢŻ¤��ƨǇƢƟǂǳƢƥ�ǞǸƬĐ¦�ǲưǷ�ǞǸƬ

جراء نشر ما  ! . وكذا ما حصل من ثورات على مستوى الوطن العريب مبا يسمى بالربيع العريب1األمريكي

��¦ǂƻƚǷ�Ƣȇ°ȂǇÂ��ǆ ǻȂƫÂ�ǂǐǷ��ƢȈƦȈǳ�ǺǷ�ǶĔ¦ƾǴƥ�Ŀ�ǲǐŹ

فقد تغري مفهوم التظاهر واالحتجاج بعد وجود وسائل كشبكات التواصل االجتماعي، فلم يعد بالضرورة ذلك 

احلشد البشري املادي املثري للصخب واملؤدي للشغب والتخريب والقتل كما حيدث يف بلدان العامل العريب. وإمنا 

أصبحت أمواج الرسائل االحتجاجية أو التأييدية اليت ترد عرب االنرتنت تعّوض االحتشاد املادي يف مكان واحد، 

القوى القمعية أو اجتناب اآلثار السلبية والثمن الباهظ وإذا رأى أهل القضية أن يتفادوا املواجهة املباشرة مع 

�ƨǳƢËǠǧ�ƨȈǇƢȈǇ�̈¦®¢�ƢĔ¢�ȄǴǟ�² ƢǼǳ¦�śȇȐǷ�Â¢�» ȏ¡�ƢȀǠǫȂȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�ǒ Ɵ¦ǂǠǳ¦�ƪ Ǽǿǂƥ�ƾǫÂ��Ä®Ƣŭ¦�®ƢǌƬƷȐǳ

2تغين أحيانا عن هذه املظاهرات احلاشدة

شبكات التواصل االجتماعي خصوصا  فقد تفّطن رجال السياسة واإلعالم السياسي إىل أمهية وفاعلية

�Ƥ ǈǯÂ�ƨȈƥƢƼƬǻȏ¦�ǶēȐŧ�ǲȇȂǸƬǳ�śȈǠǷƢŪ¦Â�§ ƢƦǌǳ¦�ƨƠǧ�» ¦ƾȀƬǇ¦�µ ǂǤǳ�¦ǀǿÂ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�̈ƢȈū¦�Ŀ�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦

  األصوات والدعم وهذا ما الحظناه خالل الفرتة االنتخابية باجلزائر

1�́ ��ƨǼǇ�ÀÂƾƥ��² ®Ƣǈǳ¦�®ƾǠǳ¦��¾Ƣǐƫȏ¦Â�¿ȐǟȎǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǴĐ¦��ȄǓȂǨǳ¦Â�¿ƢǜǼǳ¦��ƾȇƾŪ¦�¿Ȑǟȍ¦��Ä°ƾȈū¦�ǺȇǄǳ¦�ƅ¦�ƾƦǟ33.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/08806D71-ثورة الفقراء يف عصر التواصل،مرجع سبق ذكره، مستخرج من –حممد بن خمتار الشنقيطي، االنرتنت 2

139CBA977E1A.htm-AE02-40EC-3787 :14:12على الساعة:  22/10/2014يوم
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ƻ¦®�ǲǟƢǨƬǳ¦�°ȂȀǛ�®ǂƴŠ�©ǂȀǛ�½ȂƦǈȇƢǨǴǳ�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƨȈŷȋ¦��ƢȈǧƢǬƯ�» ǂǠƬǳ¦�ȆǿÂ�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǲ

والتعريف مع أُناس ليسوا من ثقافتك وال من بيئتك، وهذا نوع من التثاقف واالنفتاح على اآلخر. إىل 

�̈ƾȇƾƳ�©ƢȈǘǠŠ�ƨȇŚƦȈǈǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ȆǿÂ�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǬǴƻ�Ŗǳ¦�©ƢǓ¦ŗǧȏ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�Ƥ ǻƢƳ

  دخلت على ثقافتنا بطريقة اعتباطية.

 یترالتو(Twitter):

وهو موقع من مواقع التواصل االجتماعي شهرًة وأكثرها استخداما بعد الفايسبوك، موقع الرمسي 

https://twitter.comشبكة معلومات آنية مدعومة من الناس يف مجيع أحناء العامل تسمح مبشاركة  ، وميّثل التويرت

what’s?«يف احلني، حبيث يطرح املوقع على واجهته سؤال:  واكتشاف ما حيدث happening now«  وجيعل

. ويقدم ملستخدمه مساحة على شكل مدونة صغرية يكتب 1اإلجابة تنشر إىل املاليني عرب العامل على الفور 

اهلاتف  كخدمة عن طريق الرسائل القصرية عرب  2006حرف. بدأ عام  140عليها ما يشاء دون أن يتعدى 

SMS  يتبادل املستخدم من خالهلا تفاصيل حياته مع اآلخرين، مث تطور املوقع وأصبح يستعمل ألغراض أخرى

كتبادل اآلراء والنقاش حول مواضيع الساعة. تدرجييا، ويضم عددا هائال من املسجلني وخاصة الشخصيات 

  فتح هلم جماالت النقاش.املهّمة كالسياسيني واملشاهري، توفر هلم املعلومات واألخبار وت

الیوتیوب(Youtube):

، حيث اختلفت اآلراء ما إن كان موقع اليوتيوب من مواقع www.youtube.comموقعه الرمسي 

videosالتواصل االجتماعي. فالبعض  يعتربونه  sharing sitesرب فكرته . هناك شعار على صفحته األولية وتعت

Broadcastاملبدئية وهي:" your self."

1
Jeffrey Bellin, Facebook, twitter, and the uncertain future of present sense impressions, University of

Pennsylvania Law Review, 2012, Vol.160, p 331.
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بواسطة ثالث: األمريكي تشاد هرييل والتايواين تشني والبنغايل  2005فرباير  4تأسس هذا املوقع يف 

»جاود كرمي اللذين يعملون يف شركة  Pay pal املتخصصة يف التجارة اإللكرتونية، يد أن جاود كرمي ترك رفقاءه «

. حيث يقوم 1علمية من كلية ستانفورد ليصبح الفضل وراء الثنائي اآلخر يف ظهور اليوتيوب للحصول على درجة

اهلواة بتحميل فيديوهات قد صّورت بتقنية عالية أو عن طريق كامريات اهلاتف النقال أو غريه من وسائل التصوير،  

ات الفيديو اليومية أو ما يطلق عليها كما تنشر يف املوقع كليبات الفيديو التليفزيونية، األفالم الفنية، ومدون

videobloggging.

غوغل بلس(google+):

وهي شبكة تعىن بتواصل مستخدميها مع اآلخرين بغية التعارف، تبادل املعارف، "، googleأنشئها موقع "

2والفيديوهات، والصور وغريها...

انستغرام(instgram):

،هو اآلخر اختلفت اآلراء حوله ما إن كان من مواقع التواصل www.instgram.comموقعه الرمسي 

االجتماعي. إذ يستطيع مستخدمه أن حيّمل آالف الصور اليت تعرض على الكل عرب االنرتنت وميكن التعليق 

  عليها من طرف اآلخرين.

القضایا التي تثیرها مواقع التواصل االجتماعي: .2.4.3

  من أهم القضايا اليت تثريها مواقع التواصل االجتماعي هي مايلي:

.194، ص 2011، عبد الرزاق حممد الديلمي، اإلعالم اجلديد والصحافة اإللكرتونية، دار وائل للنشر ، األردن، الطبعة األوىل1

2
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=oz&passive=1209600&continue=https://plus.google.com/ph

otos?hl%3Dfr%26gpsrc%3Dgplp0%26partnerid%3Dgplp0&hl=fr
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 يسمى ّحتققه باعتبار هو الشيء مآبه أن":الكفوي البقاء أليب "الكليات"كتاب  يف جاء:الهویة -أ

 املتعقل األمر "وأن "ماهيةيسمى االعتبار هذا من أعم أخذ هوية، وإذا يسمى تشخصه وذاتا، وباعتبار حقيقة

 حيث حقيقة،ومن يسمى اخلارجيف حيث ثبوته ماهية، ومن جواب "ما هو" يسمى يف مقول إنه ثحي من

.1هوية يسمى األغيار عن امتيازه

.2املطلق" الشجرة يف الغيب على النواة استمال احلقائق على املطلقة،املشتملة "احلقيقة :الجرجاني عند واهلوية

 خاصية عن تعرب " اليت Identité,Identity"كلمة  معىن ألداء ةاملعاصر  األدبيات " يفهويةكلمة" وتستعمل

 املضمون؛فاهلوية هذا عن خترج ال احلديثة املعاجم ويف3 ملثيله لنفسه، أو مطابقته الشيء مطابقة :املطابقة

 ةوحد أيضا غريه، وتسمى عن متيزه اجلوهرية، اليت صفاته على الشخص،املطلقة، املشتملةالشيء،أو حقيقة":هي

 "الذات

 العام املعىن احلديث، فإن الفلسفي املفهوم إىل هوية، أو استندنا لكلمة اللغوي املفهوم اعتمدنا فإذا ولذلك

أو  الفرد به خصوصية الذات، وما يتميزللنفس، أيالغري، واملطابقة عن االمتياز يشمل ال يتغري، وهو للكلمة

ǞǸƬĐ¦ ومقومات قيم ومميزات، ومن خصائص من األغيار عن.  

أما يف موضوعنا فنتحدث عن اهلوية اإللكرتونية، وهي اهلوية اليت ختلقها الفضاءات االفرتاضية اليت 

بدورها ختلقها مواقع التواصل االجتماعي. فبإمكان مستخدم الفايسبوك أن يقوم بنشر مجيع املعلومات حوله 

الوالدة، مكان اإلقامة، صور له، وغريها..." واليت من "االسم، مكان وتاريخ-وهذا ما ذكرناه سابقاً  - بالتفصيل 

ƢǫƾǏȋ¦�ƨǸƟƢǫ� ƢǌǻƜƥ�¿ȂǬȇÂ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�¦Ȃǔǟ �  اخلاص يصبح املستخدم امللف إنشاء بعد حتدد هويته. ومباشرة

961م، ص1995الرسالة، بريوت،املصري، مؤسسةدرويش،وحممد عدنان :الكليات، حتقيق :الكفوي البقاء أبو1
257، ص1995العلمية، بريوت، الكتب اجلرجاين، التعريفات، دار حممد بن علي الشريف2
.821، ص Âȋ¦�ƾǴĐ¦1995¾��العريب، بريوت، اإلمناء العربية، معهد الفلسفية املوسوعة  3
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1�ǒاليت ستكون أساسا هلذه الشبكة ǠƦǳ¦�ƘƴǴȇ�ƢǸǯ�ƨȈǬȈǬū¦�ǶȀƬËȇȂđ�ÀȂǳƾÉȇ�śǷƾƼƬǈŭ¦�ǒ Ǡƥ�ƾƳȂȇ�Ʈ ȈƷ��

ية ما سواء مشهورة أم مستعارة (افرتاضية)، كما ميكن للرجل أن ينتحل صفة امرأة والعكس  النتحال شخص

 عن القدم منذ املطروحة التساؤالت عن لالستفسار جديدة مقاربة حتقيق تؤدي إىل املسألة اليت هذه كذلك. ومثل

«�ǀǳ¦�ƨǠȈƦǗ�ǶȀǨǳ¦© بني الكامنة العالقة ƾē�Ŗǳ¦Â��ƾǈŪ¦Â�©¦ǀǳ¦،واضحة صورة أمام تضعنا واليت اإلنسانية 

   .واحدة جسد واحد هوية لكل أنه وهي

�ǲȈƳ�ºƥ�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǺǷ�©ƢȈǼȈǠǈƬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥÂ�©ƢȈǼȈǻƢǸưǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƾÊǳÉÂ�Äǀǳ¦�ǲȈŪ¦�Ǧ ǏȂȇ�ƢǷ�ƢƦǳƢǤǧ

ه الفضاء االنرتنت"، حيث مييل إىل التفاعل والتآلف االجتماعي وبناء هويته الرقمية مستثمرا اآلليات اليت يتيحها ل

.2االلكرتوين

Fannyمن ضمن الدراسات اليت أجريت حول اهلوية اإللكرتونية، جند أطروحة دكتوراه للباحثة   

GeorgesƢĔ¦ȂǼǟ:

«SÉMIOTIQUE DE LA REPRÉSENTATION DE SOI DANS LES DISPOSITIFS

INTERACTIFS»

   :أجزاء وفيها قسمت الباحثة اهلوية اإللكرتونية إىل أربعة

وهي البيانات اليت يدخلها املستخدم على املوقع خاصة عند تسجيل العضوية داخله ( اسم، :هویة تعریفیةـ 

  اهتمامات...).

تتشكل من الرسائل املسجلة من قبل الشبكة واملتعلقة بنشاطات املستخدم، صداقة جديدة :هویة نشطةـ 

ة. موقع فيسبوك يقدم يف خدماته معلومات للمستخدم على شبكة التواصل مثال أو تغيري يف البيانات الشخصي

1
Richard Harrison and Michael Thomas : Identity in Online Communities: Social Networking Sites and

Language Learning, International Journal of Emerging Technologies & Society, vol(2), 2009, p111
.الصادق رابح، الھویة الرقمیة للشباب: بین التمثالت االجتماعیة والتمثل الذاتي، مرجع سبق ذكره2
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�ǞǫȂŭ¦�ȄǴǟ�ǾƟƢǫƾǏ¢�©ƢǗƢǌǻ�ǎ ƼǴǷ�ń¤�ƨǧƢǓ¤��©ƢǟȂǸĐ¦�Ŀ�ƨȇȂǔǠǳ¦�©ƢƦǴǗ�Â¢��ƨǫ¦ƾǐǳ¦�©ƢƦǴǗ�®ƾǟ�Ǻǟ

  إن أضاف أحدهم صورة أو سجل عضويته يف جمموعة أو انضم إىل جمتمع افرتاضي... 

كة وتنقسم إىل متغريين، متغري كيفي حيدد مثال هي بدورها مسجلة من طرف الشب :هویة حسابیةـ 

en(املستخدمني املوجودين على اخلط  ligne( .ومتغري كمي أو التاريخ آخر مرة كانوا موجودين على الشبكة

مثل عدد أصدقائه وعدد  ،ل إليها الشبكة من خالل حساب نشاطات املستخدمتوصَّ يتألف من أرقام ت

�ÉǷ�Ŗǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦ َعجِ وعدد الصفحات اليت أُ ،اإليه مّ نض�ďŚǤƬŭ¦�À¢�Śǣ��Ƣđ�Ƥ ّي له تأويل كيفي، فعدد  الكم

مفهومه الرياضي ويلفت انتباه  تعّدىة املستخدم مثال. فالرقم يبعني املرتفع يدل على شعبيَّ ااألصدقاء أو املت

  املستخدم للداللة اليت يشري إليها. 

،م فيها�ËǰƸƬȇÂ�¿ƾƼƬǈŭ¦�ƢēƢǻƢȈƥ�ǲƻƾȇ�ƨȈǨȇǂǠƫ�ƨتكامل بني هويّ إذن حسب الباحثة، هي فاهلوية اإللكرتونية  

�ËȇȂǿÂ��ƨȈǐƼǌǳ¦�ǾƬƦǣ°�Ƥدِّ ها وحيُ غريِّ يُ  ǈƷ�ƢēƢǻƢȈƥ�ª ّل نشاطاته املختلفة على الشبكة والطلبات ة نشطة تسج

�ďŚǤƬŠ�ƨȈƥƢǈƷ�ƨȇȂǿÂ��ȆǓ¦ŗǧ¦�ǞǸƬů��ƨǟȂǸĐ�¿ƢǸǔǻ¦�©ƢƦǴǗ�Â¢�ƨǫ¦ƾǏ�©ƢƦǴǗ�ƪ ǻƢǯ� ¦ȂǇ�Ǿǳ�ƨǷƾǬŭ¦ يها

  الكمي والكيفي والدالالت اليت يشريان إليها.

ǺǰŻ��ƢǸƟ¦®�ƢȀȈǧ�¼ȂƯȂǷ�ǆ Ȉǳ�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȇȂŮ¦�ÀƜǧ�¦ǀǳ وتسجيل احلساب اسم تزييف 

.1مضللة تكون االجتماعية املالمح وبالتايل كاذبة حمددات هوية

العزلة االجتماعیة:-  ب

مني ملواقع التواصل االجتماعي يقضون وقتًا طويًال على من خالل دارستنا تبّني لنا أن ُجل املستخد

�Ǿǻ¢�̄¤�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ إىلشاشات احلاسوب وغريها من وسائل اإلعالم واالتصال، حبيث حيّسون باالنتماء 

1 Judith S. Donath, Identity and deception in the virtual community , London: Routledge, 1998, p13
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�ǶŮ�ÀȂǼǷƚȇ�ǶĔ¢�ƾƷ�ń¤�śȈǬȈǬƷ�Śǣ�Ǻȇǂƻȉ¦�Ƕǿ�ÀȂǻȂǰȇ�ƾǫ�ǺȇǀǴǳ¦�®¦ǂǧȋƢƥ�ǶȀǘƥǂƫ�Ŗǳ¦�ƨǫȐǠǳƢƥ�ÀȂǬưȇ

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǳǄǠǳƢƥ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢŲ�ǽ®¦ǂǧ¢Â�ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ÀȂǯŗȇÂ�ǶēƢȈǏȂǐƻ�Ǻǟ�ǶŮ�ÀȂƯƾƸƬوي

فيحّذر كثري من الرتبويني واألخصائيني النفسانيني من خطورة إدمان األفراد لإلنرتنت أو أي مستحدث 

�ƚƫ�Ʈ ȈƷ��ǶȀǯȂǴǇÂ�ǶēƢȈƷ�ƢǷ�ȄǴǟ�ƨȈƦǴǇ�©ƢǇƢǰǠǻ¦�ǺǷ�Ǿǳ�Ƣŭ��ƨǷƢǠƥ�ǂƻ¡�ȆƳȂǳȂǼǰƫ�ǞǸƬĐ¦�ǶȈǫ�ŚǷƾƫ�ń¤�Ä®

ومعايريه وانتشار السلوك املضاد للمجتمع كاجلرمية، العنف، والفوضى. باإلضافة إىل تعرض األبناء وخاصة 

املراهقني يف املرحلة الثانوية أو اجلامعية لكافة أشكال االضطرابات النفسية باالكتئاب والقلق والشعور بالوحدة 

.1الضغوط النفسية املتزايدة وفقدان الثقة بالنفسالنفسية والعزلة االجتماعية و 

الخصوصیة: -  ت

اخلصوصية هي األشياء اليت حيبذ الفرد أن يبقيها سرا وال يفشيها ألحد غريه، فعندما نتحدث عن 

�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�©ƢǰƦǋ�ȄǴǟ�¿ƾƼƬǈŭ¦�Ƣđ�Ņƾȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�Ǻǟ�ª ƾƸƬǻ�ǺƸǼǧ�ƨȈǏȂǐŬ¦

قد  فإما معهم، يتشاركون من مع الثقة و باأللفة االجتماعية الشبكات مستخدمي لشعور نتيجة و

ǶĔÂƚǋ�ǎ وما عملهم، بأماكن يتعلق ما أو الشخصية األمور يف سواء جيب، مما بأكثر يتشاركون ź  املالية

انتهاءً  و ماعياإلحراج االجت من بدًءا كثرية مشاكل يف يتسبب مما. وفضائحهم Ƕē مؤسسا يف احلاصلة التغيريات

 يف أسبوع إجازتك تقضي سوف أنك" فيسبوك " على حائطك يف تكتب أن فبمجرد القانونية. باملالحقات

.2للسرقة منزلك تعرض منك وعي بال حتًما فأنت تركيا،

حبيث من خالل األجوبة على أسئلة االستمارة وجدنا أن عددًا كبريًا من مستخدمي الفايسبوك ما يشغلهم هو 

¢ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ȄǴǟ�ǶēƢƸǨǏ�ǞƦƬƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾǻȂǴǠǨȇ�ƢǷÂ�ǶȀƟƢǫƾǏ¢�°ƢƦƻ½�تتّبع

سویف، محمد عبد الھادي وآخرون، إدمان االنترنت وعالقتھ بكل من االكتئاب والمساندة االجتماعیة لدى طالب الجامعة، مجلة كلیة التربیة ببني 1
.04، ص 2005القاھرة، العدد الرابع، یولیو 

، المعلوماتألمنالتمیز،مركزماعیةاالجتالشبكات في الخصوصیة:Ϳعبدبنتمالك2
http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/47-data-privacy/1494-privacy-in-
socialnetworks.html 20:48على الساعة: 23/11/2014تم استرجاعھا یوم:
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خاتمة الفصل:

تطّورت وسائل االتصال بني البشر حديثًا بصورٍة سريعٍة، فبعد أن كان االتصال قدميًا يتّم عن طريق 

 قّمة الّتطور يف طرق احلمام الزّاجل والّرسل، تطّور األمر ليصل إىل الربيد الورقّي واهلاتف وغريه حىت وصلنا إىل

، فصار العامل كأنّه قريًة صغريًة، (االنرتنيت) الّتواصل واالتصال حيث ظهر اهلاتف اخلليوّي والّشبكة العنكبوتّية

.احلدود اجلغرافّيةوختّطوا عقبات،سهولٍة وبدون حواجزبوأصبح البشر يتواصلون بعضهم ببعض 

يف الّتواصل عدٌد من املواقع االجتماعّية على الّشبكة وقد ظهرت حديثًا يف صورٍة من صور الّتطور

فكان منها مثًال موقع الفيسبوك وتويرت، وقد أتاحت هذه املواقع االجتماعية للّناس فرصة الّتواصل بل ،العنكبوتّية

امهت ببناء قاعدٍة الّتعلم والّتعليم ومتابعة األخبار بصورٍة آنيٍة حمّدثٍة دائماً، فشبكات الّتواصل االجتماعي س وحىت

وسّهلت الوصول إىل املعلومة وجعلتها مبتناول الّناس..ةٍ علميٍة ومعرفيّ 

هلا سلبيات، فاإلنسان أنّ تَ بُ وعلى الرغم من مزايا شبكات الّتواصل االجتماعي الكثرية إال أنّه قد ثَـ 

يام ببعض النشاطات اليت كان القتلك املواقع عن  لهيهِ تُ حيث احلاسوب شاشة أمام  طويلةٍ ساعاٍت لحني جيلس 

ƪ Ȉǻŗǻȏ¦�°ƾƼŭ�ǾȈǗƢǠƫ�ǲƦǫ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�� وال ريب أّن شّدة الّتعلق بتلك املواقع جيعل اإلنسان انعزاليًا حيب االنطواء

اإلنسان احلكيم يعرف كيف فضًال عن ما تسّببه تلك املواقع أحيانًا من تسهيل الّتواصل احملّرم بني اجلنسني. ف

، فتلك املواقع هي سالٌح ذو ...له عن العبادة والّتواصل احلسّي املادّي مع الّناسشغِ رٍة ال تُ يستفيد منها بصو 

حّدين، وعلى اإلنسان حسن استعماهلا مبا حيّقق له الفائدة واملنفعة .
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اللغة، خصائصها ووظائفها.-1

2-�ƨǤǴǳ¦Â�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦

  ا.الصفحات وأنواع اللغات املستعملة فيه-3
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مقدمة الفصل:

ت دراسة اجلماعات ولقد متّ ،يف تاريخ علم االجتماع بعيدٍ يضرب مفهوم اجلماعة االجتماعية مباضٍ 

�ďƾǠƬǷ�¼ǂǗÂ�¾ƢǰǋƘƥ�ƢēȐǟƢǨƫÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ َد�©ƢǨǈǴǧ�ȄǴǟ�¦®ƢǸƬǟ¦�Ƣđ�ǖƦƫǂƫ�Ŗǳ¦�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�Ƣǔȇ¢Â��̈

لشأن أن اإلنرتنت ساهم يف خلق أمناط غري تقليدية من اجلماعات وخلفيات اجتماعية متباينة. واجلديد يف هذا ا

�ȆǬȇǄȈǧ�°ƢǗƜƥ�Ƣǔȇ¢�ǖƦƫǂƫ�ȏÂ��Ƣē¦ǀƥ�ƨȈǷȂǫ�Â¢�ƨȇȂđ�ǖƦƫǂƫ�ȏ�Ŗǳ¦�©ȐǟƢǨƬǳ¦Â�ǲǏ¦ȂƬǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�ǺǷÂ

  ل بفضل االنرتنت.كّ شَ د املعامل واألبعاد. ولكنها تتم عرب الفضاء املعلومايت الذي تَ دَّ حمَُ 

د هلا كما هو متعارف يف دَّ ال يشرتط يف تأسيس هذه اجلماعات بيئة جغرافية واحدة أو هيكل أو بناء حمَُ 

�°ȂƦǠǳ¦�ƨȈǼǬƫ�¿¦ƾƼƬǇƢƥ�ǲǟƢǨƬŭ¦�ȂǔǠǳ¦�ƨǧǂǠǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨȇȂǔǠǳ¦�ǶƬƫ�ǺǰǳÂ��ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�©ƢǟƢǸŪ¦

  .الفرتاضية¦ƢǠǸƬĐ¦�ƢȀȈǴǟ�ǪǴǘȇ�ƨǯŗǌŭ¦�©ƢǷƢǸƬǿȏ¦Â�ƨǟƢǸŪ©�¦ إىل

�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ƢǸȈǧ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǟƢǨƬǳ¦�ǺǷ�̈ƾȇƾƳ�¶ƢŶ¢�ƪ ǻŗǻȏ¦�ƨǰƦǋ�ƪ ƯƾƸƬǇ¦�Ʈ ȈƷ

فر الوقت الالزم للمقابلة، حيث تتيح شبكة االنرتنت ايف أو تكلفة االنتقال أو عدم تو دون التقّيد باملوقع اجلغر 

ļƘȇ��̈ƾȇƾŪ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǺȇȂǰƫÂ�ǲǏ¦ȂƬǴǳ�ƨǨǴƬű�ƢǸǜǻ يف مقدمتها (Chat)  واملؤمترات التفاعلية(Vidéo

Conférence) ّدة سواء االتصال الصويت متوفر على وما هو متوفر على مواقع التواصل االجتماعي بأشكال متعد

facebook)الفايسبوك مسنجر  messanger) والفايرب(Viber)  أو املرئي  كاحملادثة عرب الكامريا(Web cam)  أو

   حملادثة الكتابية مثل الرسائل الفورية.عن طريق ا

، فقد أحدثت التطورات التكنولوجية احلديثة يف منتصف عقد التسعينات من القرن املاضي

�ÀȂǌȈǠȇ��°ƢǤǏÂ�°ƢƦǯ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǲǠƳ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��¾Ƣǐƫȏ¦�ŃƢǟ�Ŀ�ƨȈǬȈǬƷ�̈°ȂƯÂ�ƨȈǟȂǻ�ƨǴǬǻ

«�¦�ǺǷÂ��ǶēƢǫÂ¢�ǺǷ�Śưǰǳيف ظل عامل تقين وجمتمع افرتاضي سيطر على أكثر اهتم ǄǼƬǇ¦Â�ǶēƢǷƢ

بني أبرز تلك االهتمامات التواصل االجتماعي اليت توفرت هلم عن طريق شبكات اجتماعية على 
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االنرتنت، وكان هلذا العامل أثره الكبري على اهلوية االجتماعية والوطنية وعلى الرتابط االجتماعية 

ƦǻƢƳ�ȄǴǟ�ǂƯȋ¦�¦ǀǿÂ��ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®ني طبيعي وسليب.   

فالنص اخلاص بغرف الدردشة املتوفرة على موقع الفايسبوك يفرض لغة تستدعي االستعانة 

بكافة اإلمكانيات اليت يتيحها ذلك النمط من االتصال، وعلى رأسها، استخدام األشكال والرموز 

االتصال. ورغم التوضيحية املختلفة اليت تساعد على تدعيم التفاهم والتواصل بني أطراف عملية 

�ƢĔ¢�ȏ¤��ÄƾȈǴǬƬǳ¦�¾Ƣǐƫȏ¦�ǖŶ�ǺǷ�ǲǰǌǳ¦�Ǯ ǳ̄�¦Â®ƢƬǟ¦�Ǻŭ�ƨǸȀƦǷ�ÂƾƦƫ�ƾǫ�¾Ƣǰǋȋ¦�ǽǀǿ�À¢

لغة  عدُّ حتقق ذلك التواصل بني مستخدمي الفايسبوك اللذين تستهويهم هذه اللغة اليت أصبحت تُ 

وم يعد جمتمعه االفرتاضي ستخدم حىت يف احلياة اليومية الواقعية للفرد. فأصبح اإلنسان اليموازية تُ 

  . من ضمن اهتماماته ورمبا طغى على اجلانب االجتماعي الواقعي
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اللغة، مفهومها، خصائصها ووظائفها:.1

. مفهوم اللغة:1.1

فهي ختتلف عن لغات احليوانات، ولغات اإلشارة  ةميز امل من العالماتتعد اللغة الطبيعية نظاما 

، ولغة املرور.اجلسمية، ولغة الصم، والبكم

وسيتضح لنا عند احلديث عن خصائص اللغة كيف ختتلف اللغة الطبيعية عن لغات احليوانات، وغريها 

  .من األنظمة العالمية األخرى

"langage"إىل تفريق دو سوسور بني اللغة امللكة  -قبل اخلوض يف تعريف اللغة -وينبغي أن أشري هنا 

 ، فاللغ"langue"، واللغة املعينة 
َ
®��Ƕǿ¢�ǺǷ�ȆǿÂ��Äǂǌƥ�®ȂǳȂǷ�ǲǯ�Ƣđزوَّ ة فطرية بطبيعتها يُ رَ قدِ ة هي مَ كَ لَ ة امل

فهي  فرنسية أو...ا اللغة املعينة كالعربية، أو اإلجنليزية، أو الز اإلنسان عن احليوان. أمّ مات الفطرية اليت متيّ السِّ 

�ÉǷ¦Ȃǫ�©ƢǷȐǠǳ¦�ǺǷ�¿Ƣǜǻ�ƢĔ¤��ǆ ǻƢƴƬǷ�Ƥ ǈƬǰǷ�¿Ƣǜǻ1بىن".ه احتاد املعىن بامل

F.deواجلديد الذي أضافه دو سوسور  Saussure  يف تعريف اللغة املعينة (وهي املقصودة عادة عند

   .إطالق مصطلح اللغة) هو عنصر النظام كما سنشري

�ËƬƫ�Ŗǳ¦�ƢǗƢƦƬǟ¦�ƢȀȈǴǟ�ǞǓ¦ȂƬŭ¦�©ƢǷȐǠǳ¦�ǺǷ�¿Ƣǜǻ��ƢĔƘƥ�Ǧ ǐǻÂ�ƾǬǟ�Ņ¦ȂƷ�ǀǼǷ�ƨǤǴǳ¦�ƢǼǧËǂǟ�ƢǼǯ�ƾǫÂ سم

خذها الفرد عادة وسيلة للتعبري عن أغراضه، ولتحقيق االتصال باآلخرين، وذلك (بوساطة) ويتّ بقبوهلا للتجزئة، 

وقد صيغ هذا التعريف بعد دراسة عدد من تعريفات اللغويني القدامى، واحملدثني. ومازل حىت 2الكالم، والكتابة".

كونه يشري بدقة إىل حقيقتها، اآلن االعتقاد بأنه تعريف جامع ألهم خصائص اللغة، ووظائفها، إضافة إىل

  .وطبيعتها

1 F.de Saussure, Cours de linguistique général (Paris: Payot, 1968), p. 32.
.24)، ص 1993نشورات جامعة الفاتح، طرابلس، حممد حممد يونس علي، وصف اللغة العربية دالليا يف ضوء مفهوم الداللة املركزية: دراسة حول املعىن ومعىن املعىن (م2
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:. خصائص اللغة1.2

 :سأشرح فيما سيأيت املقصود بكل خاصية من خصائص اللغة الواردة يف التعريف

:كونها عالمات -أ

F.deعرف دو سوسور  Saussure العالمة"signe"���¾ȂǳƾŭƢƥ�¾¦ƾǳ¦�¶ƢƦƫ°¦�Ǻǟ�ǶƳƢǼǳ¦�̧ȂǸĐ¦��ƢĔƘƥ

:االعتباطیة - ب

مثال يف اللغة العربية، وتأملنا يف سبب اختيار العرب هلذه األصوات  "ضرب"ظرنا يف أصوات كلمة إذا ن

�¦ȂǴǸǠƬǈȇ�À¢�ǶĔƢǰǷƜƥ�ÀƢǯ�ǶĔ¤�ǲƥ��°ƢȈƬƻȏ¦�Ƥ ƦǇ�ǂǈǨƫ�ƨȈǬǘǼǷ�ƨǴǟ�ƾų�ǺǴǧ��§ǂǔǳ¦�ŘǠǷ�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�©¦ǀǳƢƥ

اين: "فلو أن واضع اللغة كان قد قال "ربض"، أو أي لفظ آخر للداللة على هذا املعىن. يقول عبد القاهر اجلرج

1(ربض) مكان (ضرب)، ملا كان يف ذلك ما يؤدي إىل فساد".

وهكذا ميكن أن نستنتج أن اختيار الدال ملدلول معني إمنا هو عمل عشوائي ال خيضع ملنطق، أو تعليل. 

 .لب املسيح عند النصارىة كإشارة الصليب اليت تدل على صويف هذا ختالف اللغة الطبيعية الرموز املعربِّ 

:كونها نظاما -ج

F.deكان اللغويون قبل دو سوسور  Saussure�Ǯ Ǵƫ��©¦ȂǏȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǤǴǳ¦�ń¤�ÀÂǂǜǼȇ

  .زةة مميّ م خبصائص فيزيائيّ سِ العناصر املادية اليت ميكن مساعها، ونطقها، وتتّ 

عّرف البيت بأنه أكوام من احلجر، يُ وبناء على ذلك، فإن تعريف اللغة على هذا النحو شبيه مبن

�ÉǷ��ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđ�ƪ ȈƦǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�ȄǴǟ�ƢǼȈǇ�Ǻƥ¦�µ ŗǟ¦�ƾǫÂ��«ƢƳǄǳ¦Â��Ƥ ǌŬ¦Â��śǘǳ¦Â��ƪ Ǽũȍ¦Â ًإىل ضرورة  شريا

.42)، ص 1983عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، حتقيق حممد رضوان الداية، وحممد فايز الداية (دار قتيبة، دمشق، 1
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F.deمراعاة اهليئة، والرصف، والرتتيب. وهو االعرتاض نفسه الذي وّجهه دو سوسور  Saussure ُف عرِّ على من ي

®�©¦ȂǏ¢�ƢĔƘƥ�ƨǤǴǳ¦°ȂǇȂǇ�Â®�¾ȂǬȇ��¿ƢǜǼǳ¦�ƨȈǏƢƻ�ǂǯ̄ �ÀÂF.de Saussure إن أخطاء مصطلحاتنا، وكل" :

1ا تصدر عن افرتاض مقصود مضمونه أن هناك جوهرا يف الظاهرة اللغوية".طرائقنا يف متييز أمور اللغة املعينة إمنّ 

¦ǂǘǳ¦�ǲƥ��ƢȀǼǷ�Ǧ ǳƘƬƫ�Ŗǳ¦�ƢƫȂǏ�śƯȐƯÂ�ƨǠƥ°ȋ¦�Ȇǿ�ƪ ǈȈǳ�ȐưǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢǧ�Ǯ Ǵƫ�Ƣđ�Ǧ Ǐǂƫ�Ŗǳ¦�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǪƟ

من  األصوات لتكوين كلمات، ومجل خمتلفة وفقا ألغراض املتكلم التخاطبية. فواضع اللغة استثمر عدداً 

من الكلمات بتقليب األصوات على أوجه خمتلفة، وتأليفها على االحتماالت املمكنة لصوغ عدد كبري جداً 

اللغة يركب املصرّفات، والكلمات املوضوعة على أوجه خمتلفة  أشكال متباينة لوضع كلمات جديدة. ومستخدم

 .تناسب املعىن املراد نقله ملخاطبه

:القابلیة للتجزئة -د

�Ǯ Ǵƫ�¦ȂƟǄŸ�À¢�ǶĔƢǰǷƜƥ�śǸǴǰƬŭ¦�À¢�řǠȇ�Ǯ ǳǀǧ��ƨǸǜǼǷ�ƨȈǧȐƬƟ¦�©¦ƾƷÂ�ƨȇȂǤǴǳ¦�©ƢǷȐǠǳ¦�ƪ ǻƢǯ�Ƣŭ

لما يفعل الطفل بألعاب الفّك والرتكيب حني يرسم أشكاال العالمات، ويعيدوا تركيبها للتعبري عن معىن مغاير مث

خمتلفة بإعادة الفك، والرتكيب.

:اإلنتاجیة - ه

اليت "، productivityمن أهم اخلصائص اليت متيز اللغة البشرية عن لغات احليوانات ما يعرف باإلنتاجية"

عوها من قبل، ويعود هذا إىل الوضع السابق تعين أن املتكلمني يستطيعون أن ينطقوا برتكيبات مل يسبق هلم أن مس

يقول ابن مالك: "إّن الدال .للغة؛ أي أّن ما تعارف عليه أهل اللغة يقتصر فقط على وضع املفردات، واألمناط

بالوضع البد من إحصائه، ومنع االستئناف فيه، كما كان ذلك يف املفردات، واملركبات القائمة مقامها، فلو كان 

1 F. de Saussure, همرجع سبق ذكر , 1968), p169.
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داّال بالوضع وجب ذلك فيه، ومل يكن أن نتكلم بكالم مل نسبق إليه، كما مل )utterance( لقولةالكالم يقصد ا

وما يقصده ابن  1."نستعمل يف املفردات إال ما سبق استعماله، ويف ذلك برهان على أن الكالم ليس داال بالوضع

يهم أن حيفظوا كل اجلمل اليت قيلت مالك هنا أن املتكلمني غري مقيدين يف كالمهم مبا قيل سابقا؛ أي ليس عل

��ƨȈƳƢƬǻȍƢƥ�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦�Ŀ�» ǂǠȇ�ƢǷ�ȂǿÂ��ÀÂ Ƣǌȇ�ƢǷ�ƢȀǼǷ�¦ȂǳȂǬȇ�À¢�ǶĔƢǰǷƜƦǧ�ǲǸŪ¦�ƢǷ¢��ǶȀǴƦǫproductivity"

  .فهم) مجل جديدة مل تنطق من قبل أي إمكان إحداث (أو

Ĕ¤�ǲƥ��ȆǰǈǷȂǌƫ�ƨǷƢǟǄƥ�śȈǴȇȂƸƬǳ¦�̈ƢƸǼǳ¦�¿ƢǸƬǿƢƥ�ƨȈƳƢƬǻȍ¦�ƨǐȈǐƻ�ȄǜŢÂ ا أهم أسس نظريتهم

على اإلطالق، وهي السمة الوحيدة اليت ميكن استنتاجها من تعريف تشومسكي للغة، حيث يرى أن اللغة هي 

2جمموعة من اجلمل غري حمدودة العدد، وكل مجلة منها حمدودة الطول مصوغة من جمموعة من العناصر احملدودة.

:النقل الثقافي -و

ĔȂǰƥ�©Ƣǻ¦ȂȈū¦�©ƢǤǳ�ǶǈƬƫ��Ŀ�ȐưǷ�ǖǘǬǳ¦�À¢�řǠȇ�¦ǀǿÂ��ƨƦǈƬǰǷ�ƪ ǈȈǳÂ��ƨƯÂ°ȂǷ�ƨȇǄȇǂǣ�ǲǠǧ�®Â®°�Ƣ

كل مكان يف العامل تستعمل األلفاظ نفسها، ويف هذا ختتلف عن اللغة البشرية اختالفا بّينا، إذ تتنوع اللغات 

Ǿǫǂǟ�Ǻǟ�ǂǜǼǳ¦�ǒ Ǥƥ�ǾȈǧ�Ǌ ȈǠȇ�Äǀǳ¦�ǖȈƄ¦�ǺǷ�ǾƬǤǳ�ǲǨǘǳ¦�Ƥ ǈƬǰȇÂ��©ƢǧƢǬưǳ¦Â��©ƢǠǸƬĐ¦�̧ȂǼƬƥ�©ƢǼȈŪ¦�Â¢��

اليت يرثها من والديه، فاملولود اإلجنليزي الذي يعيش يف بيئة لغوية فرنسية سيتحدث الفرنسية، وليس اإلجنليزية. وال 

.شك أننا نقصد هنا اللغة املعينة، وليس اللغة امللكة؛ ألن اللغة امللكة هي مقدرة موروثة كما سبقت اإلشارة

culturalإىل آخر بالتعلم، وليس بالوراثة، وهذا ما يسمى بالنقل الثقايف  فاللغة املعينة إذن تنتقل من جيل

transmission.3، وهو عنصر مهم يف اكتساب اللغة

.43، ص 1ت)، -قيق حممد جاد املوىل، وعلي البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم (بريوت: دار اجليل، (دجالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، حت1
2 N Chomsky, Syntactic Structures (The Hague: Mouton, 1957), p. 13
3 G Yule, The Study of Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 2
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. وظائف اللغة: 1.3

واحلديث عن موقع االتصال يف تعريف اللغة يدفعنا إىل احلديث عن وظائف اللغة، وبيان موقع االتصال 

أيضاً منها. 

��ǂǈǨƬǈȇÂ�ǾǻȂƠǋ�Ǌ اللغة وسيلة الفرد ǫƢǼȇ�ÅƢǔȇ¢�ƢđÂ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǾƦǳƢǘǷ�ǀȈǨǼƫÂ��ǾƫƢƳƢƷ� ƢǔǬǳ

ويستوضح، وتنمو ثقافته، وتزداد خرباته نتيجة لتفاعله مع البيئة اليت ينضوي حتتها. بواسطة اللغة يؤثر الفرد يف 

ƨǤǴǳƢǧ��ǞǸƬĐƢƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢǸȈǧ�ƢǷ¢��ǶŮȂǬǟ�Ŀ�ǂƯƚȇ�ƢǸǯ��ǶȀǨǗ¦Ȃǟ�ŚưƬǈȇÂ��Ǻȇǂƻȉ¦ هي املستودع لرتاثه، والرباط

الذي يربط به أبناءه فيوحد كلمتهم، وجيمع بينهم فكرياً، وهي اجلسر الذي تعرب عليه األجيال من املاضي إىل 

احلاضر واملستقبل. وأيا ما كانت تعريفات اللغة، فإن الوظيفة االتصالية تقف يف مقدمة الوظائف للغة. فعند 

لية اجتماعية للغة حىت يف الكالم املتمركز حول الذات، وأن الراشد يفكر يف فيجوتسكي أن مثة وظيفة اتصا

�Ȇǿ�ƢŶ¤Â��°Ƣǰǧȋ¦Â�ǂǟƢǌŭ¦�Ǻǟ�Å¦ŚƦǠƫ�ƪ ǈȈǳ�ƨǤǴǳ¦�À¢�ÄȂȇ®�ÀȂƳ�ƾǼǟÂ��Å¦ƾȈƷÂ�ÀƢǯ�ȂǳÂ�ŕƷ�Ǻȇǂƻȉ¦Â�ǞǸƬĐ¦

  بالدرجة األوىل وسيلة اتصال بني أفراد مجاعة تؤلف بينهم على صعيد واحد.

يف  Hallidayحيتاج الفرد إىل استعمال اللغة لالتصال فيها مواقف كثرية، جيعلها هاليداي  واملواقف اليت

:1سبع وظائف أساسية هي

Instrumental. الوظیفة النفعیة : 1 function

�Ŀ�Ä¦ƾȈǳƢǿ�ƢȀǐƼǴȇÂ��§ ¦ǂǌǳ¦Â��¿ƢǠǘǳ¦���ǲưǷ�ƨȇ®Ƣŭ¦� ƢȈǋȋ¦�ȄǴǟ�¾ȂǐƸǴǳ�ƨǤǴǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ

Iأريد" عبارة "أنا  want.

Regulatory. الوظیفة التنظیمیة : 2 function

دین السیوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، تحقیق محمد جاد المولى، وعلي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراھیم جالل ال1
.43بدون سنة، صت)، -(بیروت: دار الجیل، (د
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�Ŀ�Ä¦ƾȈǳƢǿ�ƢȀǐƼǴȇÂ��ǶȀǯȂǴǇ�ǾȈƳȂƫÂ��ǺȇǂƻȊǳ�ǂǷ¦Â¢�°¦ƾǏ¤�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ

Doعبارة "افعل كما أطلب منك"  as I tell you.

Interactional. الوظیفة التفاعلیة :3 function

�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ�Ŀ�Ä¦ƾȈǳƢǿ�ƢȀǐƼǴȇÂ��Ǻȇǂƻȉ¦Â�®ǂǨǳ¦�śƥ�°Ƣǰǧȋ¦Â��ǂǟƢǌŭ¦�¾®ƢƦƫ�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦

Meعبارة "أنا وأنت"  and you.

Personal. الوظیفة الشخصیة :4 function

�̈°ƢƦǟ�Ŀ�Ä¦ƾȈǳƢǿ�ƢȀǐƼǴȇÂ��ǽ°Ƣǰǧ¢Â��ǽǂǟƢǌǷ�Ǻǟ�®ǂǨǳ¦�ŐǠȇ�À¢�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ

HereI"إنين قادم"  come.

Heuristic. الوظیفة االستكشافیة :5 function

�ƢȀǐƼǴȇÂ��ƢȀǼǷ�ǶǴǠƬǳ¦�Ŀ�ƨƦǣǂǳ¦Â��ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�§ ƢƦǇ¢�Ǻǟ�°ƢǈǨƬǇȏ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ

Tellهاليداي يف عبارة "أخربين عن السبب"  me why.

Imaginative. الوظیفة التخیلیة :6 function:

¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ�ǞǷ�ǪƥƢǘƬƫ�Ń�À¤Â��®ǂǨǳ¦�̧ ¦ƾƥ¤�ǺǷ�©¦°ȂǐƫÂ��©ȐȈţ�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǤǴǳ

Letالواقع. ويلخصها هاليداي يف عبارة "دعنا نتظاهر أو ندعي"  us Pretend.

Representationalالوظیفة البیانیة :.7 function

ȀǴȈǏȂƫÂ��©ƢǷȂǴǠŭ¦Â�°Ƣǰǧȋ¦�ǲưŤ�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ ا لآلخرين. ويلخصها هاليداي يف

Iعبارة "لدي شيء أريد إبالغك به"(  have got somethingto tell you.(
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Play. وظیفة التالعب باللغة :8 function

�©ƢǻƢǰǷ¤�ǲǯ�¾ȐǤƬǇ¦�ƨǳÂƢŰÂ��ŘǠǷ�Ȑƥ�ƪ ǻƢǯ�ȂǳÂ�ŕƷ�ƢȀǼǷ�©ƢǸǴǯ� ƢǼƥÂ��ƨǤǴǳƢƥ�Ƥ ǠǴǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ

Billyيجا ريفرز يف عبارة "النظام اللغوي. وتلخصها ول Pilly."

Ritual. الوظیفة الشعائریة :9 function

�Ä¦ƾȈǳƢǿ�ƢȀǐƼǴȇÂ��ƢȀȈǧ�©ƢȈǯȂǴǈǳ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦Â��ƨǟƢǸŪ¦�ƨȈǐƼǋ�ƾȇƾƸƬǳ�ƨǤǴǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ

How(   يف عبارة "كيف حالك" do you do ?.(

المجتمعات االفتراضیة:.2

Ŀ�ȆǴƄ¦�ǞǸƬĐ¦�¿ȂȀǨǷ�» ǂǠȇ�¢ƾƦȇ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǾǻƘƥ�ǾǧǂǠǻ�À¢�ǺǰŻÂ��Ǧ ȇ°ƢǠƫ�̈ƾǟ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�¿ȂǴǠǳ¦�

جبماعة صغرية مث يتزايد العدد حىت يصل إىل مئات، وألوف، ورمبا ماليني من البشر، ويعرفه جورج هيلري بأنه

ة ما على جمموعة من الناس يشرتكون يف تفاعل اجتماعي وبعض الروابط املشرتكة بينهم ويشرتكون يف مساح"

Ȇǿ�Ǧ�"األقل لبعض الوقت ȇǂǠƬǳ¦�Ƥ ǈƷ�ȆǴƄ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǻȂǰǷ�À̄¤ ،اجلماعة، التفاعل، الروابط، املكان

ميكن احلديث عن جمتمع حملي يف مقابل جمتمع  ǲǿÂ��ȏ�¿¢�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ املكونات والزمان(هل تتوافر هذه

   ل من اإلعراب ؟افرتاضي يف الزمن الراهن؟ أم جمرد تسميات ليس هلا حم

�ƢǷ�ǞǷ�Ǯ ǳ̄Â�ǞǸƬĐƢƥ�ƢȀǴƬŹ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǻƢǰŭ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǿǳ�ƾǠȇ�Ń�ŅƢū¦�Ƣǻǂǐǟ�Ŀ�ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ȆǴƄ¦�ǞǸƬĐ¦�À¤

ƨǠƥƢǈǳ¦�̈°ƢǬǳ¦�°ȂȀǛ�ǞǷÂ�ȆƳȂǳȂǼǰƫÂ�řǬƫ�¿ƾǬƫ�ǺǷ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǾǧǂǠȇ "أصبح ميكننا أن جند جمتمعات  "اإلنرتنت

من األشخاص تربط بينهم جمموعة من العوامل كما تفرق بينهم أخرى من نوع جديد يتشكل داخلها جمموعات 

¦�ǞǸƬĐ" عوامل أخرى فمجتمع الشبكات العنكبوتية الذي بتنا نسمع عنه يف عصرنا الراهن أو ما يطلق عليه

اليت أصبحت تظم آالف األشخاص من خمتلف  ؛ "أو "اجلماعة االنرتناتية "¦ǖŬ¦�ȄǴǟ�ǞǸƬĐ" أو "االفرتاضي
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«�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶȀǧÂǂǛ�ŕƷÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶēƢǫȐǟÂ�ǶēƢǧƢǬƯÂ�ǶĔƢǗÂ¢Â�ǶēƢǤǳبقاع ال ȐƬƻ¦�ǞǷ��ŃƢǠ

...،�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǽǀǿ�ǲƻ¦®�ÀÂƾŸ�ǶȀǧ�ǶȀǼȈƥ�¼ǂǨȇ�ÀƢǷǄǳ¦Â�ÀƢǰŭ¦�ǲǷƢǟ�½ƢǼǿ�ÀȂǯ�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ� ȏƚǿ

نت مبثابة املالذ الواسع لكل من يريد اخلروج من واقعه نوع من التفاعل و التأثري فيما بينهم، لقد بات عامل االنرت 

�Ŗǳ¦�Ƥ،االجتماعي ǟƢǐŭ¦Â�ǲǯƢǌŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ǾǴƻ¦®�ǖƦƼƬƫ�Äǀǳ¦�ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�§ÂǂŮ¦�Ãǂƻ¢�ƨǤȈǐƥ�Â¢

وخاصة يف  �ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�ǲƻ¦®�śǰǸȀǼǷ�¦ȂƸƦǏ¢�®¦ǂǧȋƢǧ .واإلبداع من قدرة الفرد على التحدي واالبتكار تشلّ 

ل إىل عالقات باردة خالية من التفاعل والتأثر والتأثري املتبادل، �ËȂƸƬƫ�®Ƣǰƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶēƢǫȐǟ ربط

�Ëǰǋ�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐƢǧ سلت جمتمع حملي جديد؛ فالشخص الذي�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�ń¤�ǲƻƾȇ�» Ȃ

�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�®ƢǨƬǈŭ¦�À¢�ƢǸǯ��ǞǸƬůسيكون تقريبا معفيا من كل تلك الرمسيات وااللتزامات االجتماعية لكل 

االفرتاضي اجلديد هو خلق عالقات اجتماعية جديد وتبادل جمموعة من املعارف واخلربات والثقافات والقيم مبعىن 

ļƢǻŗǻȏ¦�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śǯ°Ƣǌŭ¦�śƥ�ƾȇƾƳ�ȆǟƢǸƬƳ¦�¾Ƣũ¢°�ǪǴƻ�ǂƻ¡.

ي بالضرورة جيمع داخله جمموعة الشخصيات اليت تعطي لنفسها ، جمتمع رقم"النت "ميكننا القول جمتمع

Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȀǼǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�ǞȈǘƬǈƫ�ȏ�Ŗǳ¦�ƢȀƬȈǐƼǋ�Ǻǟ�Ƣđ�¾ƾƫ�ƨǼȈǠǷ�±ȂǷ°Â�̈°ƢǠƬǈǷ� Ƣũ¢.

�¾ÂƢŹ�ǾǻƘǯ�Ãǂƻ¢� Ƣũ¢Â�©ƢǨǏ¦ȂŠ�ǂƻ¡�ǎ Ƽǋ�ń¤�¾ȂƸƬȇ�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�ǞǸƬĐ¦�ń¤�ǲƻƾȇ�ƢǷƾǼǟ�®ǂǨǳƢǧ

.ǾȈǴǟ�Ȇǿ�ƢǷ�Śǣ�ȄǴǟ�ƢǿǂȀǜȇ�Â�ƢȀǴǸŸ�À¢�¾ÂƢŹÂ�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�ǲƻ¦®�ƨȈǬȈǬالتملص من شخصيته احل

إنه عامل جديد يكاد يقوم بسلب الشباب عقوهلم خاصة العريب الذي فاجأته هذه التقنية املستحدثة 

، واليت فتحت أمامه باب واسع من املعارف واملعلومات و خلق عالقات مع أفراد آخرين من خمتلف أحناء العامل

فمن الشباب العريب مل يهتم باجلانب املعريف يف هذه التقنية بقدر ما جعلها وسيلة للبحث عن أوراق حنو الضفة 

اليت يتحول من خالهلا الشباب من الذكور  "الشات" األخرى مبعىن أنه سيقوم خبلق عالقة عرب عملية احملادثة أو

 نت ورموزه.واإلناث إىل آالت رقمية تكتب وتتحدث فقط بصيغة االنرت 
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. ماهیة المجتمعات االفتراضیة:2.1

يف تشكيل فضاء جديد وهو الفضاء  ،أحد منجزات الثورة االتصالية عدُّ تُ  يتاإلنرتنت وال تلقد سامه

Cyberالرمزي " space". ُلعالقات اجتماعية عابرة للقوميات واألماكن. فاملتعارف عليه أن  جديداً إطاراً عدّ الذي ي

عية جمموعة من األفراد جيمع بينهم قيم مشرتكة وشعور باالنتماء يعيشون يف بيئة جغرافية مكانية اجلماعة االجتما

ولكن اإلنرتنت ساهم يف تشكيل عالقات تتجاوز اإلطار الفيزيقي حتكمهم قيم وأعراف جيتمعون عليها. واحدة 

فيما م اهتمامات مشرتكة مجاعات الذين جيمع بينه ةً ل مستخدموه وخاصّ كَّ وشَ  .املكاين وتفاعل الوجه بالوجه

Virtualطلق عليها "يُ  Community"1 وهي شكل جديد من أشكال التفاعل اإلنساين.  ،اجلماعات االفرتاضية

والذين يستعملون احلاسب اآليل لالتصال بينهم وذلك خيتلف عن  ،ن هذه التجمعات من جمموعة من األفرادتتكوّ 

2اتصال الوجه بالوجه.

اء الرمزي الذي شكله اإلنرتنت يف اجلمع بني أفراد ينتمون إيل هويات خمتلفة ويعد هاورد فقد جنح الفض

Hawardرينجولد  Rhingold�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ƨǇ¦°®�§ȂǏ�ŃƢǠǳ¦�ǂǜǻ�ǾȈƳȂƫ�Ŀ�¦ȂŷƢǇ�Ǻȇǀǳ¦�ǲƟ¦Âȋ¦�ǺǷ

Virtualوقد جاء ذلك يف كتابه اجلماعات االفرتاضية  Community
د فيه بأن هذه اجلماعات ، والذي يؤكّ 3

لت من أماكن متفرقة يف أحناء العامل يتقاربون ويتواصلون فيما بينهم عرب شاشات جتمعات اجتماعية تشكّ 

الكمبيوتر والربيد اإللكرتوين يتبادلون املعارف فيما بينهم، ويكونون صداقات جيمع بني هؤالء األفراد اهتمام 

لواقع من تفاعالت ولكن ليس عن قرب. وتتم هذه التفاعالت عن مشرتك وحيدث بينهم ما حيدث يف عامل ا

4طريق آلية اتصالية هي االنرتنت الذي بدوره ساهم يف حركات التشكل االفرتاضية.

  .61, ص2002سبتمرب,  -, يوليو 32أمحد زايد, عوملة احلداثة وتفكيك الثقافات الوطنية, عامل الفكر, جملد  1
2 Bishop, Ann Peterson, Community for the new century, Journal of Adolescent & Adult Literacy, vol ,34 -
issue 5 Feb 2000,p 472.

Hawardجتدر اإلشارة إيل أن هناك نسخة إلكرتونية من هذا الكتاب علي شبكة اإلنرتنت ميكن احلصول علي هذه النسخة من موقع 3 Rhingold هذا ولقد ظهر

،كما ذكر سابقا.وحيتوي هذا الكتاب علي مقدمة وتسعة فصول 1993الكتاب عام 
4 Bishop, Ann Peterson, ipd, p420.
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 ىوكان أول من كتب عنه هو نظام الدردشة عل Rhingoldإن الشكل اجلديد للتفاعل الذي طرح له 

واملشاركات عرب الكمبيوتر بدخول أكثر من طرف يف تفاعل آين ويتم ذلك من خالل تبادل احلديث  .اإلنرتنت

فهناك تفاعالت اجتماعية  عرب اإلنرتنت، إال أن هذا مل يكن هو اخلط الوحيد لتجمعات اإلنرتنت االفرتاضية.

Beghetto-ldoوقد أطلق  1فائتة ال تتم يف نفس اللحظة ولكن تتم عن طريق الربيد اإللكرتوين. AaRon

التفاعالت اليت تتم داخل التجمعات االفرتاضية "اتصال إلكرتوين تفاعلي" يضم هذا االتصال  لىع)2001(

.2أفرادا متنوعني يشرتكون يف نفس األفكار واألنشطة

ƨǧÂǂǠǷ�Śǣ�ǶēƢȇȂǿ�©ȐǟƢǨƬǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�śǯŗǌŭ¦�À¢�ȏ¤�ƨȈǴǟƢǨƫ�©ȏƢǐƫȏ¦�ǽǀǿ�À¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟÂ�

ر يف أكثر من شخصية ويستطيع الفرد بذلك أن يعيد نفسه يف ذات اجلماعة ية يتنكّ فالفرد يف التجمعات االفرتاض

3أمام دراسة هذه التجمعات. وهذا هو اجلزء الذي يقف حتدياً ،بأكثر من هوية

�ƾƷ¢�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�ÀÂƾȇǂȇ�Äǀǳ¦�®¦ǂǧȌǳ�ƨƷƢƬǷ�ƢĔ¢�Ȇǿ،ز هذه التجمعات االفرتاضيةإن أهم ما مييّ 

tAlbertaفرتاضية علي حد قول ألربتا روبرت أمناطها، فاملدينة اال Roper  وميشيل جينكنسونJenkinson

Michael،فلقد 4فهناك دائما أفراد مشرتكون يف التفاعالت االفرتاضية حىت يف منتصف الليل" "مدينة ال تنام ،

ل أمهية باتت تشكّ ، اليتةمن حياة الناس واجلماعات االفرتاضية بأمناطها املختلف أصبح اإلنرتنت بشكل عام جزءاً 

  وجه خاص. ىللعديد من املهتمني باإلنرتنت عل

�ËƾǬƫ�ƢĔȂǯ�Ǯ ǳ̄Â�śưƷƢƦǴǳ�ŚƦǯ�ƾǟÂ�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǟƢǸƴǴǳ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƨǇ°¦ƾǳ¦�ǲǰǌƫ ًلفهم نتائج  م تفسريا

عوبات التقنية اإللكرتونية على التفاعل االجتماعي، على الرغم من أن ما يواجه هذا النوع من اجلماعات من ص

1 Mathew Smith, Community Building Strategies in online franzines, journal of popular culture, vol 33, issue
99.2, p 87.
2 A. Beghetto Ronaldo, virtually in the middle Alternative Avenues For parental Involvement in Middle , levels
schools, learning house , vol57 , issue 1, Sep- Oct 2001, P.23.
3 Alison Smith, Cyber Life and Cyber harm: a human rights approach, social alternatives, Vol17, issue 4 Oct
1998,P8 .
4 Jenkinson, Michael, Alberta Report, Welcome to the virtual world, Western report, Vol21 , issue 3,1/3/1994,
P24.
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قد ال تتوافر يف دراسة اجلماعات العادية ذات االتصاالت املباشرة. فهذه العالقات الكونية اجلديدة  ،يف دراستها

وليدة التقدم يف وسائل االتصاالت، فقد اختذت هذه التجمعات من اإلنرتنت آلية لالتصال والتفاعل وذلك بعدة 

لنقاش، صفحات الويب. وأن هذه التجمعات تفتقد إيل اإلطار مستويات وأبعاد منها الربيد اإللكرتوين، خدمة ا

1املشاركة الفيزيقية احليوية. ىاملكاين وهذه التجمعات جيمع بني أفرادها فضاء مشرتك ال يعتمد باألساس عل

ال خيتلف اثنان يف أن الرغبة يف التواصل مع الغري هي نزعة متأصلة لدى اإلنسان، ومهما قيل عن حوار 

واآللة واإلحبار يف حميطات اإلنرتنت، فليس هناك ما هو أروع لإلنسان من أن يقيم حوارا مع إنسان غريه اإلنسان 

على الطرف اآلخر يشاركه اهتماماته ومهومه ويتبادل معه معارفه وخرباته. ولقد اقرتب اليوم الذي لن يبقي فيه 

املعلومات، ومن الطبيعي أن تنمو الرغبة  شيء يصعب علي اإلنسان أن يشارك فيه غريه وذلك بفضل تكنولوجيا

يف التواصل مع ما نشهده يف زماننا هذا من ظاهرة االغرتاب واالنكفاء على الذات وانقطاع الصلة مع جار 

2السكن. رمبا يفسر لنا ذلك سرعة انتشار اجلماعات االفرتاضية على اإلنرتنت.

حيوياً يت تتفاعل بداخلها، وتلعب أيضا دوراً فاإلنرتنت سامهت يف تشكيل وعي الفئات االجتماعية ال

يف تكامل منظومة الثقافة، واألهم يف هذا الصدد هو أن البنية املعلوماتية اجلديدة توفر تفاعل بني منظومات 

netInternationalفالثقافة اليت جتمع بني األفراد الذين يتفاعلون عرب شبكة املعلومات الدولية  ،الثقافات املختلفة

Cyber"لق عليها لفظ الثقافة السيربية أط culture" وهي جمموعة متكاملة من النقالت النوعية على الصعيد

.3الثقايف

  .الوقت اإلنرتنت ختلق فرصا للحكومات ليس هلا مثيل ملراقبة حياة املواطنني اخلاصة نفس يفو 

1 C. kinnelly Susan problems and promises in the study of virtual community: A case Study, university of
Pennsylvania, school of social works USA 2000 www.isoc.orglinet2000/cdproceedings/29/29-.1htm مستخرج في.
 2014/11/24 على الساعة: 18:48.

.501، ص2001، 265اخلطاب الثقايف العريب، عامل املعرفة، العدد نبيل علي، الثقافة العربية وعصر املعلومات، رؤية ملستقبل2
العربیة للتربیة والعلوم ملنظمة نبيل علي، صورة الثقافات العربية واإلسالمية على اإلنرتنت وخطة تنفيذية مقرتحة إلقامة شبكة مواقع خدمات لإلعالم الثقايف العريب، ا3

.1ص،1999،تونس،صالإدارة البرامج العامة واالت،والثقافة
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�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�ǞǸƬĐ¦�ƶǴǘǐǷ�ƾǠȇVirtual Community اليت برزت من خالل ثورة  من املفاهيم اجلديدة

االتصاالت احلديثة وحياول الباحث أن يشري إيل تعدد الرتمجات حول املصطلح نظرا لطبيعة املفهوم اجلديد، 

فاملصطلحات اجلديدة أكثر إثارة للجدل منها إىل االتفاق السيما إن كان أصل املصطلح غربيا ولست أدل على 

املصطلح إيل  1لح سوى طرح بعض الرتمجات له فقد ترجم أمحد زايدذلك من االختالفات يف ترمجة هذا املصط

Virtual��ȆǴƟƢƻ��ƢĔ¢�ȆǴǟVirtualكلمة   2اجلماعات الفضائية.وقد ترجم نبيل علي Community  هي

مما يسمح باشتقاق خائلية، Virtual"اجلماعات اخلائلية" فقد اختار الكاتب اسم الفاعل (خائل) مقابل لكلمة 

يئل، خميئل، خيئلة، وخائالت. وقد مارس الكاتب يف هذا حقه يف توسيع فعل (خال) املتعدي (يف مثل خائلي، خي

حممد حميي  Virtualخال من السراب ماء) إىل معىن التعدية بأداة (خال له األمر كائنا). يف حني ترجم مصطلح 

Virtualبكلمة "متخيلة" لتصبح  3الدين Community ."اجلماعات املتخيلة"  

وقد تنوعت التعريفات حول مفهوم اجلماعات االفرتاضية من ذوي التخصصات املختلفة ما بني مهتمني 

ƢǠǸš©�4بعلوم احلاسب واالتصاالت ومهتمني من علماء االجتماع ورجال السياسة. وعرفه نبيل علي �ƢĔƘƥ

رأي ومجاعات السمر اجتماعية جتمع بني أصحاب االهتمامات املشرتكة وأهل التخصص الواحد وأصحاب ال

والدردشة، وتبادل املعلومات والنوادر. وميكن ألي عضو يف هذه اجلماعة أن يبث حديثه جلميع أعضائها دون 

استثناء أو خيتص فريقا منهم، أو يسر لفريق بعينه ما يريد أن حيجبه عن اآلخرين وميكن للعضو أن يقدم نفسه 

  و يف شخصيات متعددة.حتت أمساء مستعارة، بل وميكن أن يتنكر العض

أمحد زايد، عوملة احلداثة وتفكك الثقافات الوطنية، مرجع سابق.1
.301نبيل علي، الثقافة العربية وعصر املعلومات، مرجع سبق ذكره، ص2
3¦�¿ȂǴǠǳ¦�ƨǴů��ƨȈǴƼƬŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ��Ŀ¦ǂƳȂǼƯ¢ȂȈǈǈǳ¦�Ʈ ƸƦǴǳ�ƨȈƴȀǼŭ¦Â�ƨȇǂǜǼǳ¦�©Ȑǰǌŭ¦��Ǻȇƾǳ¦�ȆȈŰ�ƾǸŰ�ƾǴĐ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ32 ،18، ص2004، العدد الرابع
.501نبيل علي، الثقافة العربية وعصر املعلومات، مرجع سبق ذكره، ص4
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ȂǓ�Ŀ�ƪ �1وعرفها بسيوين إبراهيم محادة Ǵǰǌƫ�ƪ ǻŗǻȍ¦�ƨǰƦǋ�Őǟ�ǂȀǜƫ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�©ƢǠǸš �ƢĔ¢�ȄǴǟ

�ǞǸů�Ŀ�ǶĔƘǯ�ÀÂǂǠǌȇÂ�ǶȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ÀȂǴǏ¦ȂƬȇ��ƨǯŗǌŭ¦�©ƢǷƢǸƬǿȏ¦�ÄÂ̄�śƥ�ǞǸš �ƨưȇƾū¦�©ȏƢǐƫȏ¦�̈°ȂƯ

شبكة اإلنرتنت عندما يدخل عدد كاف من الناس يف  جتمعات اجتماعية تظهر عرب 2حقيقي وأشار أمحد زايد

مناقشات عرب فرتة كافية من الزمن، جيمع بينهم شعور إنساين كاف حبيث يشكلون مواقع للعالقات الشخصية 

3��ƨǠƟƢǌǳ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦�ǺǷ�ƨȈǴƼƬŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ƶǴǘǐǷ�À¢�ÃŚǧعرب الفضاء اإللكرتوين. أما حممد حميي الدين

فصلة من العالقات واألدوار واملعايري والنظم واللغات اليت تطور بوساطة األفراد لك األمناط املت والذي يشري إىل

�ƢȈǸǴǟ�ƢƸǴǘǐǷ�¾¦Ǆȇ�ȏ�ƨǴȈƼƬŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ƶǴǘǐǷ�À¢�ń¤�°Ƣǋ¢�ƢǸǯ��ǖŬ¦�ȄǴǟ�ǂǋƢƦŭ¦�¾Ƣǐƫȏ¦�©ƢȈǴǸǟ�¾Ȑƻ

  شكليا.

ية جتدر اإلشارة إىل أن هناك مثة اتفاق من خالل الطرح السابق للمفاهيم اليت تتعلق باجلماعات االفرتاض

  حول اآليت:

اجلماعات االفرتاضية تشري إىل جتمعات اجتماعية ال مكانية مبعين ال يشكل أعضاؤها جتمعا مكانيا، فال .1

جيمع بني أعضائها إطار جغرايف، ولكن هذه التجمعات تنطلق لتشمل أفرادا ينتمون إيل هويات 

 وقوميات خمتلفة.

يم اآلنفة على أنه مثة وسيلة جتمع بني أعضاء هذه اجلاليات اليت تنتشر يف الفضاء الرمزي اتفقت املفاه.2

 وهي الشبكة الدولية للمعلومات.

وث الدول النامية، كلية مركز الدراسات وحب بسيوين إبراهيم محادة، حرية اإلعالم اإللكرتوين الدويل وسيادة الدولة: مع إشارة خاصة إىل الوضع يف الدول النامية، كراسات التنمية،1

.53-34، ص2001االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
.61ص،2003سبتمبر -یولیو،3رقم المجلد ،عالم الفكر،عولمة الحداثة وتفكیك الثقافات الوطنیة،أحمد زاید2
.608, صبق ذكرهمحمد محیي الدین, مرجع س3
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هناك اتفاق بني مجيع املفاهيم على وجود اهتمامات مشرتكة حبيث يشرتط لعضوية الفرد يف إحدى .3

يث يتقابل مع أعضاء آخرين من نفس اجلماعات الدخول إىل موقع اجلماعة اليت تتفق واهتماماته. حب

 االهتمام بشكل مستمر أو متقطع.

ميكن ألي عضو يف اجلماعة أن يدخل يف مناقشات مع فرد واحد أو أكثر يف مضامني تتفق واهتمامات .4

 األفراد كما ميكن للفرد أن يشارك يف أكثر من مجاعة على حسب ميوله واهتماماته.

ƢǠǸƬĐ¦Â�ƨȈǬȈǬū¦�©ƢǠǸƬĐ¦�śƥ�©ƢǠǗƢǬƫ�½ƢǼǿ�À¢�¾ȂǬǳ¦�Ǻ©�من خالل هذه الرؤية السابقة ميك

االفرتاضية، إذ أنه يف الغالب حيدث بني املتفاعلني افرتاضيا مثلما حيدث يف الواقع احلقيقي ولكن ليس عن قرب. 

سيط الكرتوين ®�ËƾŰ�ƨȇȂǿ�Â¢�ƨȈǼƦƥ�ǖƦƫǂƫ�ȏ�ƢĔ¢�½°ƾȇ�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�©ȐǟƢǨƬǳ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ�ǲǷƘƬŭƢ�Â�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǶƬƫ�ƢĔȂǯ�̈ف

وهو االنرتنت. ويف هذا الشأن ميكن اخلروج مبجموعة من السمات اليت متيز هذا النمط من التفاعالت علي النحو 

 التايل:

¤�ǽǀǿ�À¢�½°ƾȇ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēȐǰǌƫ�ȆǴǟ�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƴƬǳ¦�ƨǬȈǬƷ�ǲǷƘƬŭ¦�Àاالنقطاع:.1

ستوي االجتماعي، فهذه العالقات امل ىقطيعة عل العالقات واالخنراط املستمر فيها يؤدي إىل

االفرتاضية تؤدي إيل انقطاع العالقة مع األصدقاء، جار السكن بل مع األسرة أحيانا. 

االفرتاضي بتعددية  ىاملستو  ىتتسم التفاعالت االجتماعية عل تعدد المراكز وتبادلها:.2

 هذه التجمعات إذ تسمح املراكز وتبادهلا، فهذه العالقات ال مركز هلا، فتبادل األدوار وارد يف

هذه التفاعالت بتعدد املراكز يف الوقت ذاته. من هنا فمن املمكن أن يكون للجماعة 

 .االفرتاضية أكثر من مركز يف موضوع االهتمام الواحد

إال  - إن العالقات االجتماعية االفرتاضية يف معظمها جتمعات خفيه جمهولة اهلوية  اإلخفاء:.3

د الذي ينخرط يف هذه التفاعالت له احلق أن خيفي نفسه حتت فالفر  - يف القليل منها
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مسميات خمتلفة، أو ينفصل من هويته، وأحيانا يدخل التفاعالت باسم مشهور من املشاهري، 

ختتفي يف ظل  تهوأحيانا يدخل الذكور بأمساء اإلناث والعكس... اخل. فهوية الفرد أو شخصي

دة. فال يستطيع الداخل يف هذه التفاعالت أن هذه التفاعالت بل وتتباين يف قوالب عدي

 .يعرف من الذي يتحدث إىل من

Grayطرح جاري كروج  التفكك:.4 Krug يف فصله املعنون بالتكنولوجيا كثقافة"Technology

as Culture"تفكيك العالقات  إىل ىإن ابتكار الواقع االفرتاضي وعوامله االلكرتونية أد

قصد بذلك أن تفاعالت الواقع االفرتاضي اليت تتم يف إطار اإلنرتنت ي .الفيزيائية بني األفراد

ولقد  .1أثرت بدورها علي تفكيك العالقة بني التفاعالت اليت تقوم على أساس الوجه بالوجه

Albertطرح ألربت بورمجان  Borgman ها أن حاسبتنا تبعدنا عن فادفكرة يف هذا الصدد م

ا يف التأثري علي األشخاص, وذلك ألنه أتاح فرصة تكوين عاملنا حيث أن اإلنرتنت يلعب دور 

سامهت هذه العالقات يف تفكك ما هو تقليدي من  2عالقات اجتماعية سهلة عرب فضائه

كل ما جيمعهم فقط هو  العالقات االجتماعية وتشكل ما هو افرتاضي على املستوي العاملي

 اهتمامات مشرتكة.

أن من  إذمرد واحلركات الثورية والتحررية، للتّ اً جديد االً لقد فتح الفضاء السيربي جم التمرد:.5

ضمن تشكيلة التفاعالت االفرتاضية تفاعالت متردية. فالفرد يستطيع أن يقول ما يريد خارج 

�ȏƢů�ƪ ǻŗǻȍ¦�ƶƬǧ�ƾǬǴǧ��ƨȇȂǘǴǈǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǏƢƻÂ��©ƢǠǸƬƴǸǴǳ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ǖƥ¦Ȃǔǳ¦

1Krug.Gary, communication, Technology and culture change, SAGE publications, London-Thousand Oaks, New
Delhi, P02.
2

Borgmann Albert, society in the postmodern era-the Washington Quartey, winter ,2000 ,P200-189.
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�ÄǄǷǂǳ¦� ƢǔǨǳ¦�Ŀ�¬ȂƬǨǷ�¾ƢĐƢǧ��ƨǳÂƾǳ¦�̈ǂǘȈǇ�Ǻǟ�«ǂţجديدا للتفاعالت تقوم على احلرية و 

 لالتفاق على الثورات أو التظاهرات من دون قيود املكان.

�ƢǼǿ�ƨȇ®ǂǨǳ¦�̈ǂǰǨƥ�ƾǐǬǻÂ��ƨȇ®ǂǨǳ¦�ń¤�ǾƫȐǟƢǨƫÂ�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̧الفردیة:.6 ÂǄǻ�½ƢǼǿ

 - ل عن السياق االجتماعي" احمليط بالفرد. فالفرد املنخرط يف التفاعالت االفرتاضية "االنعزا

إال انه يدخله بوصفه فردا من أمام شاشة كمبيوتر خاصة. تأخذه من  -حىت لو كانت مجاعية 

عامله الواقعي إىل عامل افرتاضي، يؤدي ذلك إىل ما ميكن تسميته عند التجاوز يف هذه 

 ع من أنواع االغرتاب وذلك يف حال انفصاله عن واقعه احلقيقي.التفاعالت إىل نو 

. الصفحات وأنواع اللغة المتداولة فیها:2.2

. "فايسبوك" عنا على الربامج املتاحة على موقع التواصل االجتماعيمن خالل دراستنا امليدانية وكذا تطلّ 

أي كان أن يفتح صفحة على الفايسبوك. هي مساحة عمومية بإمكان فالصفحات هي خدمة يوفرها املوقع واليت 

��©ƢǠǷƢƳ��² °¦ƾǷ��ÀƢǼǧ��Ƥ ƫƢǯ��ȐưǷ�½ƢǼȀǧ�ƨƸǨǐǳ¦�Ƙǌǻ¢�ǺǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â�ƢēƢȇȂƬŰ�Ƥ ǈƷ�Ǧ Ǽǐƫ�Ŗǳ¦Â

�ƘǌǼǷ�ÀƢǰǷƜƥ�ȂǿÂ�́ Ƣƻ�ǞƥƢǗ�ƢȀǴǧ�©ƢǟȂǸĐ¦�ƢǷ¢��ł¦���ƨȇ°ƢƦƻ¤�Ǟǫ¦ȂǷ��̈°ȂȀǌǷ�©ƢȈǐƼǋ��©ƢǈǇƚǷ

�ƨǷƢǠǳ¦�» ǂǐƫ�ƪ Ţ�ƨǟȂǸĐ¦�Ǟǔȇ�À¢�ƨǟȂǸĐ¦ والذي من خالله يستطيع أيا كان الدخول للمجموعة وتتبع

�ƢǷ¢�Ƣē¦°ȂǌǼǷ�ń¤�śǸƬǼŭ¦�«°Ƣƻ�ƾƷ¢�ǞȈǘƬǈȇ�ȏ�Ǻǰǳ�ƢȀǼǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�ƾǼǟ�ƨǟȂǸĐ¦�®ƢŸ¤�ǲǰǳ¦�ÀƢǰǷƜƦǧ�ǪǴǤǷ�ƨǷƾƻ

ǺǷ�ȏ¤�ƨǟȂǸĐ¦�©¦°ȂǌǼǷ�ǞƦƬƫ�Â¢�®ƢŸ¤�ǾǻƢǰǷƜƥ�ƾƷ¢�ȏ�ƢǼǿÂ�ÄǂǇ�ƨǷƾƻ�¦Śƻ¢Â��Ƣē¦°ȂǌǼǷ�ǞƦƬƬȇ�À¢�̧ȂǸĐ¦  هم

  منتمني إليها. 
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��ƨȈȀȈǧǂƫ��©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ǞǫȂǷ�ȄǴǟ�©ƢǟȂǸĐ¦Â�©ƢƸǨǐǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�Ƣǻ°ƢȈƬƻ¦�Ļ�ƾǫÂ

سياسية، ثقافية، اجتماعية، دينية) وهذا لنلم جبوانب املوضوع من كل النواحي، واليت متكننا من تصنيف اللغات 

  يلي: املستخدمة ويف أي جمال تستخدم كل لغة، وهي كما

الصفحات السیاسیة:-1

:1للشیتة والشیاتینجزائریة لمناهضةالمنظمة ال-1.1

ع، البلد األكثر تتبعا متتبِّ 168000، عدد متتبعي الصفحة هو 2012مت فتح هذه الصفحة يف 

  سنة. 34- 25أما الفئة العمرية األكثر تتبعا هلا ما بني  ،اجلزائر العاصمة وللصفحة ه

  يلي:يعّرف املنشئ الصفحة كما 

" شيات اليوم...شّبيح الغد (قول مأثور)، الشيتة من فعل شّيت يقال فالن شّيت لفالن أي باع ضمريه وشرفه 

لشخص آخر مقابل مصلحة أو امتيازات مادية. وغالبا ما يشّيت جمانا ويقف ضد احلق وضد املظلوم، وينصر 

بته".اكم وجب علينا حمار فان اهللا وإيّ مرض خطري عالشر والظلم. وهذا 

Photo) غطاءصورة التدخل هذه الصفحة ضمن منظمة سياسية،  de Couverture) ّن باألصفر ملو

مكتوب يف أعالها املنظمة اجلزائرية ملناهضة الشيتة والشياتني، يف ميني الصورة مرسوم رجل ملثم يضع ،واألسود

مدون ال للغاز الصخري وباللغة الفرنسية قناع حيمي من الغازات السامة، وأسفل الصورة مكتوب باللغة العربية صا

NON AU GAZ DE SCHISTE ، خصيةصورة الشالأما (Photo de profil)  فهي عبارة عن رجل يلبس طقم

.2فرشاةبداخلها ممنوع   إشارة  هذا األخريأسود بدون رأس ويف مكان 

1 http://www.facebook.com/antichitadz?FreF=ts . 11:12على الساعة:  12/04/2015مت وصف هذه الصفحة يف:   

.211ص  2.1.3ينظر امللحق رقم:  
يذكرها منشئ الصفحة بالعامية "شيتة"  2
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ȆǇƢȈǈǳ¦�¾ƢĐ¦�ǺǸǓ�ǲƻƾƫ�ƨƸǨǐǳ¦�À¢�Ƣǻǂǯ̄ �ƢǸǯÂ� وم مؤسسوها واملواليت يقƥ�Ƣđ�śǗǂƼǼ سب وشتم

اسة والقياديني اجلزائريني وكشف فضائحهم، باإلضافة إىل طرح املشاكل اليت تواجه املواطن اجلزائري يف حياته السّ 

  اليومية.

Ƣē¦°ȂǌǼǷ�Ŀ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�śƬǤǴǳ¦�Ȇǿ�ƨƸǨǐǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨǴǸǠƬǈŭ¦�ƨǤǴǳ¦1  أما التعليقات فهي تشمل ،

اختصارات يف اللغة الفرنسية وكذا استعمال الدارجة إضافة إىل اللغة املوازية منها  .لفرنسيةالعربية وا ،كال اللغتني

2باحلروف العربية والالتينية واألرقام

�ÉǸǴǳ�ǲǐƫ�Ŗǳ¦Â�Ƣđ�ǪȈǴǠƬǳ¦�ǒ ǠƦǴǳ�ƨǴȀǇ�ŐƬǠƫ�Ŗǳ¦Â ّقون على منشورات حبيث يستخدم املعلّ ،سلِ ي بشكل سَ تلق

  ة.اسَ السَّ لسبِّ هذه الصفحة بعض الكلمات النابية 

page)رشید نكاز -2.1 officielle)Rachid Nekkaz:
3

تزامنا مع االنتخابات الرئاسية اجلزائرية، عدد متتبعي الصفحة  2013 مت فتح هذه الصفحة يف

  سنة. 24- 18متتبع، البلد األكثر زيارة هلا هي اجلزائر العاصمة، والفئة العمرية األكثر زيارة هي 475000

يف إحدى رشيد نكاز  حيث قالهذه الصفحة إىل الشخصيات البارزة "شخصية سياسية"، تصنف ث حبي

��اً خاص أنه هو من يسّري صفحته بنفسه. ويضع رقماً القنوات اجلزائرية ȂǿÂ�ǶēȐǰǌǷ�¬ǂǘǳ�Ǿǳ�śǠƦƬƬŭ¦�ƨǷƾƻ�Ŀ

0772218401.

Photo)صورة الغالف  de couverture) ا باللغة العربية ضد الغاز الصخري، واملرتمجة لونة باألزرق مكتوب عليهم

GAZإىل اللغة الفرنسية  DE SCHISTE CONTRE TOTAL وباللغة االجنليزيةNO SHALE GAZ

.227، ص 7.2.3ميكنكم االضطالع على امللحق رقم:   1
228، ص 1.3.3ميكنكم االضطالع على امللحق رقم:   2

3 http://http://www.facebook.com/officielle.nekkaz?fref=search   15:44على الساعة :  06/05/2015مت استخراجها بتاريخ: 

.213، ص 4.1.3االضطالع على امللحق رقم:  ميكنكم
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AGAINST TOTAL خصيةصورة الشال، أما (Photo de profil)  عبارة عن خريطة اجلزائر عليها شريط أمحر

NOمكتوب عليه باللغة االجنليزية  SHALE GAZ AGAINST TOTAL.

عدد ما بني ، لكن تعليقات املنتمني للصفحة تت1اللغة املستعملة يف منشورات رشيد نكاز باللغتني العربية والفرنسية

Abréviationـالعربية والفرنسية واللغة املوازية واليت تتمثل يف الدراجة املكتوبة باألحرف الالتينية واألرقام وكذا ال
2.

صال الجزائریة:صفحات شركات االت-2

Djezzyجیزي -1.2
3:

متتبع، أكثرهم من اجلزائر العاصمة، أما الفئة 1679885، عدد متتبعيها 2002مت فتح الصفحة يف 

  سنة. 24- 18العمرية األكثر تتبعا هم من 

Photo)صورة الغالف de couverture)  عبارة عن صورة للهاتف الذكيSUMSUNG GLAXY Next is. أما

Photo) خصيةالشصورة ال de profil).فهي عبارة عن رمز جيزي التجاري  

« Bienvenue sur la page officielle de Djezzy, opérateur leader de la téléphonie mobile en

Algérie Appeler : 0770857777 »4.

يف طرح هي صفحة تعرض فيها جيزي عروضها، يف نفس الوقت بإمكان الزبون التواصل مع الشركة 

استفساراته واإلجابة عليها من طرف مصلحة الزبائن. حبيث تستعمل جيزي اللغتني العربية والفرنسية يف طرح 

Ƣē¦°ȂǌǼǷ5 أما تعليقات املنتمني للصفحة تتعدد ما بني اللغتني العربية والفرنسية باإلضافة إىل استعماهلم اللغة ،

.Abréviation6عن احلالة املزاجية والـ   املوازية واستعمال الرموز واأليقونات للتعبري

.221،ص 1.2.3امللحق رقم: ميكنكم االضطالع على  1
.229، ص 2.3.3ميكنكم االضطالع على امللحق رقم:   2

3 http://www.facebook.com/djezzy,FreF=ks .11:27على الساعة: 12/04/2015تم وصف الصفحة في: 
218، ص 9.1.3ميكنكم االضطالع على امللحق رقم: 

4
نقالة باجلزائر اتصلوا بنا على خدمة الزبائن كما يعرف املنشئ الصفحة جبملة مفادها باللغة العربية "مرحبا بكم يف الصفحة الرمسية جليزي، العامل االلكرتوين الرائد يف اهلواتف ال

0770857777."
.224،ص 4.2.3ميكنكم االضطالع على امللحق رقم:   5
3.3.3طالع على امللحق رقم:ميكنكم االض  6



- 106 -

Ooredooأوریدو-2.2
1:

، عدد متتبعيها هو األعلى نسبة بني شركات االتصال اجلزائرية وهو: 2010مت فتح الصفحة يف 

24-18األكثر تتبع هلا هي اجلزائر العاصمة، والفئة األكثر حبا للشركة هي ما بني  واليةمتتبع، ال2243802

  سنة.

Photo)ة الغالف صور  de couverture)  عبارة عن صورة لالعيب لایر مدريد باعتبار أوريدو هي الراعي الرمسي هلذا

Real »مفاده لایر مدريد. عش مبارات لایر مدريد يف برنابو النادي مكتوب على يسار الصورة باللغة الفرنسية 

Madrid vivez un match Real Madrid a Bernabeu Photo)خصيةورة الشصالأما ، « de profil)   فهي

  عبارة عن الشعار التجاري ألوريدو.

  صفحتها الرمسية باللغة الفرنسية: كما تعرف الشركة يف

« Ooredoo, opérateur de téléphonie mobile en Algérie, compte actuellement plus de 12

millions d’abonnées »2.

ȂǬȇ�¦ǀǯ�ƨƸǨǐǳ¦�Őǟ�ƢēƢǻȐǟ¤Â�Ƣē¦±ƢȈƬǷ¦�¬ǂǘƥ�¿ȂǬƫ�Âƾȇ°Â¢�©ȏƢǐƫ¿�يف هذه الصفحة اخلاصة بشركة اال

�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�śƬǤǴǳ¦�¿ƾƼƬǈȇ�Ʈ ȈŞ�ǶēƢǬȈǴǠƫ�ȄǴǟ�ƨƥƢƳȏ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǺƟƢƥǄǳ¦�©¦°ƢǈǨƬǇ¦�Ǻǟ�ƨƥƢƳȍƢƥ�ƨƸǨǐǳ¦�ǶǜǼǷ

ث اللغات تتعدد ، أما اإلجابة عن تعليقات الزبائن فيكون على حسب املعّلق واللغة اليت يستخدمها حبي3والعربية

�ºǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�¦ǀǯÂ�¿Ƣǫ°ȋ¦Â�ƨȈǼȈƫȐǳ¦�» ǂƷȋƢƥ�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ�ƨƦƬǯ�¦ǀǯÂ�ƨƳ¦°ƾǳƢƥ�ƢȀƬƠƴēÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�» ǂƷȋƢƥ�ƨƥƢƬǰǳ¦�śƥ

Abréviation4.

1
http://www.facebook.com/ooredooDZ?FreF=ts  11:32على الساعة:  12/04/2015مت وصف الصفحة بتاريخ: 

8.1.3بإمكانكم االضطالع على امللحق رقم:   
  مليون متتبع". 12و، العامل االلكرتوين للهاتف النقال يف اجلزائر، حيصي حاليا أكثر من مفادها باللغة العربية: " أوريد  2
.222، ص 2.2.3ميكنكم االضطالع على امللحق رقم:  3
.231-230،ص 3.3.3ميكنكم االضطالع على امللحق رقم:  4
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Mobilisموبیلیس -3.2 1:

، أكثر الواليات تتبعا هلا هي 1373000، عدد متتبعي الصفحة هو: 2004مت فتح الصفحة يف 

  سنة. 24-18العاصمة، أما الفئة العمرية يف ما بني  اجلزائر

Photo)صورة الغالف  de couverture) خصيةصورة الشالعبارة عن صور المتيازات الشركة، أما (Photo de

profil) .عبارة عن الشعار التجاري ملوبليس  

  يعرف املنشئ الصفحة بعبارة باللغة الفرنسية مفادها:

« Bienvenue sur la page officielle du 1ere opérateur de téléphonie mobile en Algérie qui

compte aujourd’hui plus de 13 millions d’abonnés »2.

ƨȈǈǻǂǨǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�śƬǤǴǳƢƥ�ƢēƢǻȐǟ¤Â�ƢēƢǷƾƻ�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�Őǟ�ƢȀƬƸǨǏ�ȄǴǟ�ƨǯǂǌǳ¦�µ ǂǠƫ3 ويتم طرح ،

وذلك باستعمال الدارجة حبروف عربية والالتينية واألرقام وكذا التساؤالت من طرف الزبائن عرب خدمة التعليق 

ويتم اإلجابة عن تساؤالت الزبون بنفس اخلدمة وعلى حسب اللغة املستخدمة  Abréviationالـ اللغة الفرنسية و

يقونات إن كانت تساؤالت الزبون بالعربية يتم اإلجابة بالعربية والعكس صحيح باإلضافة إىل استخدام الرموز واأل

.4للتعبري عن احلالة املزاجية

المجموعات الترفیهیة: -3

Bnateبنات الباهیة -1.3 El Bahia
5:

�ƢȀȈǳ¤�Ƣǻǂǋ¢�Ŗǳ¦Â�ƨǬǴǤŭ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ń¤�ȆǸƬǼƫÂ��½°ƢǌǷ 305وعدد املنتمني إليها هو:  2012مت فتح الصفحة يف 

  مسبقا!

1 http://www.facebook.com/gsm.1,FreF=ts 11:40على الساعة: 12/04/2015تم وصف الصفحة في: 
.216، ص 7.1.3یمكنكم االضطالع على الملحق رقم: 

  بع".مليون متت 13" مرحبا بكم يف الصفحة الرمسية للعامل االلكرتوين األول للهاتف النقال باجلزائر الذي حيصي لليوم أزيد من مفادها باللغة العربية:   2
.223، ص 3.2.3ميكنكم االضطالع على امللحق رقم:   3
.231-230، ص 3.3.3ميكنكم االضطالع على امللحق رقم:  4

5 http://www.facebook.com/groups/731368603563433 11:51الساعة:  على 12/04/2015تم وصف الصفحة بتاریخ: 
.212، ص 3.1.3ميكنكم االضطالع على امللحق رقم: 
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Photo)صورة الغالف  de couverture) اء وديكورات منازل وإكسسوارات.عبارة عن عارضات أزي  

وهي جمموعة متكن املنتمني إليها من عرض صور وطرح ملفات أو أي نوع من املنشورات واليت تكون يف إطار كل 

�¦ǀǯÂ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǲǸǠƬǈƫ�©¦°¦Ȃǈǈǯ¤Â�ƨȈǳǄǼǷ�¿±¦ȂǳÂ�ƨȇǂǐǟÂ�ƨȇƾȈǴǬƫ�ǆ ƥȐǷ�ǺǷ�ƨǓȂǷ�Ȃǿ�ƢǷ

Abréviation رف الالتينية واألرقام بكثرة والرموز واأليقونات للتعبري عن احلالة املزاجية. الدارجة باألح  

Femmeالمرأة الجزائریة -2.3 Algérienne
1:

مشارك، الوالية املنشأة للصفحة اجلزائر العاصمة، أما الفئة العمرية  293000هي صفحة ترفيهية تضم 

  سنة. 24- 18األكثر زيارة للصفحة هي ما بني 

Photo)الغالف صورة  de couverture) خصية صورة الشالعبارة عن صورتني لفتاتني تلبسان ألبسة تقليدية، أما

(Photo de profil)  فهي ملونة باألمحر واألسود تتوسطها حرف التيين«F».

ƨƥƢƳȍ¦Â��©ȏƢǫȂƦǳ¦�¬ǂǘƥ�¿ȂǬƫ�¦ǀǯÂ��ƨȇǂǐǠǳ¦Â�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƨǈƦǳ¢�¬ǂǘƥ�¿ȂǬƫ�©ȏƢĐ¦�̈®ƾǠƬǷ�ƨƸǨǏ�Ȇǿ  على

�ƨȈƥǂǠǳ¦�śƬǤǴǳ¦�Ƣē¦°ȂǌǼǷ�Ŀ�ƨƸǨǐǳ¦�ƨƠǌǼǷ�ǲǸǠƬǈƫأسئلة الفتيات ومشاكلهن وكذا طرح املشاكل االجتماعية. 

واللغة املوازية  Abréviation. أما التعليقات فتكون بالـ 2والفرنسية وكذا اللغة املوازية واالختصار يف اللغات األجنبية

.3وكذا استعمال الرموز واأليقونات

1

..224، ص5.2.3یمكنكم االضطالع على الملحق رقم:2
.225، ص 5.3.3یمكنكم االضطالع على الملحق رقم: 3
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صفحة دینیة: -3

:1من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل الجنة-1.4

Photo)هي صفحة شخصية صورة الغالف  de couverture)  ملونة باللون البين تتوسطها "من كان

profil)(Photo خصيةصورة الشالآخر كالمه ال إله إال اهللا"، أما  de  فهي أيضا ملونة بالبين تتوسطها " من

مشارك، والفئة العمرية األكثر زيارة �Ƣđ�śǯ°Ƣǌŭ¦�®ƾǟ���ƨǼŪ¦�ǲƻ®�ƅ¦�ȏ¤�Ǿǳ¤�ȏ�ǾǷȐǯ�ǂƻ7300000كان آ

  مصر. -سنة، والبلد املنشأ للصفحة فهو القاهرة 24- 18للصفحة ما بني: 

هي صفحة دينية تنشر كل ما له عالقة بالعقيدة الدينية اإلسالمية ونشر آيات قرآنية وأذكار الصباح 

، أما بالنسبة لتعليقات املشاركني بالصفحة فتتعدد ما 2املساء. كل هذا باللغة العربية باعتبار أن لغة القرآن العربية و 

.3بني اللغة العربية واللغة املوازية

المجموعات الثقافیة:-3

:4الباحث االجتماعي جمال الدین غرید-1.4

88، عدد املشاركني فيها هو 2013يف  هافتحهي عبارة عن جمموعة عامة كما ذكرنا مسبقا! مت 

Photo)مشارك. صورة الغالف  de couverture)  مجال الدين غريد"عبارة عن صورة األستاذ الراحل".  

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǧƢǬưǳ¦�ǶēÂ�ǞǸƬĐ¦�Ƕē�©ȏƢǬǷ�ǺǷ�śȈǠǷƢƳ�ƨƦǴǘǳ�©¦°ȂǌǼǷ�¬ǂǘƥ�ŘǠƫ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ

، �ƨǧǂǐǳ¦�ƨȈǈǻǂǨǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�śƬǤǴǳƢƥ�Ƕē¦°ȂǌǼǷ�¬ǂǘƥ�śǯ°Ƣǌŭ¦�¿ƾƼƬǈ5واللقاءات. ي لفاتاملاجلزائري، وكذا نشر 

.6وكذا نفس الشيء بالنسبة للتعليقات

1 http://www.facebook.com/home.php!/way2al 13:18على الساعة: 12/04/2015تم وصف الصفحة بتاریخ: 
.214، ص 5.1.3یمكنكم االضطالع على الملحق رقم: 

.232، ص 4.3.3یمكنكم االضطالع على الملحق رقم: 2
.4.3.3یمكنكم االضطالع على الملحق رقم: 3

4 http://www.facebook.com/333104726834319 13:23على الساعة: 12/04/2015تاریخ: تم وصف المجموعة ب
.215، ص 6.1.3یمكنكم االضطالع على الملحق رقم: 

.226، ص 6.2.3یمكنكم االضطالع على الملحق رقم: 5
.236، ص 8.3.2یمكنكم االضطالع على الملحق رقم: 6
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:1أصدقاء السوسیولوجیا-2.4

Photo). صورة الغالف 2010�Ƣđ�śǯ°Ƣǌŭ¦�®ƾǟ��8220هي جمموعة مت فتحها يف  de

couverture) نة باألسود عليها شريط مكتوب فيه أصدقاء عبارة عن صورتني، األوىل على اليمني ملو

  والثانية على اليسار صورة العالمة ابن خلدون ومكتوب جبانبها "مقدمة العالمة ابن خلدون". السوسيولوجيا

�©ȏƢǬǷ�ǺǷ�ƢȈƳȂǳȂȈǇȂǈǳ¦�¿ƾź�ƢǷ�ǲǯ�ǂǌǼƥ�ǶƬē��ƨȈǧƢǬưǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ǺǷ�ƢǿŚǤǯ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ

. أما التعليقات فهي تتعدد على حسب 2ني العربية والفرنسية وأحيانا االجنليزيةواليت طبعا تنشر باللغتوملتقيات. 

  املنشور إن كان بالعربية فالتعليق يكون بالعريب والعكس صحيح.

�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�ƲȀƬǼƫ�Ƣǔȇ¢�ÄǄȈƴǯ�ȆǰǴǇȐǳ¦�¾Ƣǐƫȏ¦�©Ƣǯǂǋ�Ƣđ�Ʈ ǠƦƫ�Ŗǳ¦�̈ŚǐǬǳ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦�©ƢǷƾƻ�À¢�ƢǸȈǧ

اليت هي عبارة عن أشكال متوفرة على لوحة مفاتيح احلاسوب واليت يتم تركيبها فتنتج  4وز ، ومن الرم3اللغة املوازية 

املتوفرة على موقع الفايسبوك وهي كثرية منها اجلامدة ومنها  5فتنتج مسايلز أو تعابري وجه، وأما بالنسبة لأليقونات

  املتحركة واليت تعرب عن احلالة املزاجية حسب ما ذكر سابقا .

¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�Ŀ�ƢȀǨǏÂ�Ļ�Ŗǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦Â�©ƢƸǨǐǳ¦�ĿÂ�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ǞǫȂǷ�ȄǴǟ�ƨǷƾƼƬǈŭأن اللغات ومن هنا جند 

  امليدانية جند:

نشورات دائما باللغة الفرنسية واليت يتم ترمجت حمتواها املجند أن  يف الصفحات السياسية املذكورة آنفا

ا ما جنده أيضا يف شركات االتصال اجلزائرية من  . وهذ1.2.3إىل اللغة العربية وهذا ما نالحظه يف امللحق رقم 

Djezzy, Mobilis, Ooredoo.��Ǻȇƾǳ¦�¾ƢŦ�ƾȇǂǣ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ƨǟȂǸƴǸǯ�ƨȈǧƢǬưǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�Ŀ�¦ǀǯÂ أما

للمجموعات الرتفيهية اليت تعىن باحلياة اليومية وما يهم املنزل واملوضة فاملنظمني ملثل هذه الصفحات  بالنسبة

1 http://www.facebook.com/asdikaasociologie 13:34على الساعة: 12/04/2015تم وصف المجموعة بتاریخ: 
.220، ص 11.1.3یمكنكم االضطالع على الملحق رقم:

.232، ص 4.3.3یمكنكم االضطالع على الملحق رقم: 2
.237، ص 4.3یمكنكم االضطالع على الملحق رقم: 3
.237، ص 5.3رقم: یمكنكم االضطالع على الملحق 4
.239-238، ص 6.3یمكنكم االضطالع على الملحق رقم:5
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ن اللهجة اجلزائرية بطريقتني ومها إما باحلروف العربية أو باألحرف الالتينية واألرقام وهي ما مسيناها باللغة يستعملو 

  االلكرتونية مع استعمال األيقونات والرموز للتعبري عن املشاعر.

وله وبالطبع فهي غري املنشورات، حبيث املعلِّق خيتار اللغة اليت ترحيه للتعبري عن ما يريد قأما التعليقات 

هناك اختالفات على حسب كل شخص وعلى حسب وصفنا للتعليقات على صفحة املنظمة اجلزائرية املناهضة 

التعليقات تكون باللهجة اجلزائرية وهنا ختتلف الكتابة ما بني أحرف عربية وما تسمى باللغة  1للشيتة والشياتني

�ŚƦǠƬǴǳ�©ƢǻȂǬȇȋ¦Â�±ȂǷǂǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�¦ǀǯÂ��ƨȈƥǂǠǳƢƥ�ƢȀƬƠƴēÂ االلكرتونية وهي خليط بني األحرف الالتينية واألرقام

�Ƣđ�©ǂǷ�Ŗǳ¦�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨƦǬƸǴǳ�¦ǂǜǻ�ƢǏȂǐƻ�ƨȈǈǻǂǨǳƢǯ�ƨȈƦǼƳȋ¦�©ƢǤǴǳ¦�À¢�Ãǂȇ�ǺǷ�½ƢǼǿ�¦ǀǯÂ��ǂǟƢǌŭ¦�Ǻǟ

كات نفس الشيء بالنسبة للتعليقات يف صفحات شر  اجلزائر فالفرنسية هي ثاين لغة مستخدمة من ِقَبل اجلزائري.

��2�ƨȈƥǂǠǳ¦�À¢�Ƕǣ°�Ƣǔȇ¢�Ƣđ�ǪďǴǠÉȇ�ǺǷ�ƾƴǼǧ�ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦�ƨǤǴǳ¦�ǺǷ�ǶǴǈÈƫ�Ń�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢƸǨǐǳ¦�ŕƷÂاالتصال اجلزائرية

.3لغة القرآن

أما الصفحات الرتفيهية اليت تعىن باملوضة واملطبخ واألشغال املنزلية فالتعليقات فيها يعترب خليط من اللغة 

.4وكذا الرموز واأليقوناتAbréviationة والـ االلكرتونية واللغة الفرنسي

  .228ص  1.3.3ميكنكم االضطالع على امللحق رقم   1
.231- 230ص  3.3.3ميكنكم االضطالع على امللحق رقم 2
.232ص  4.3.3ميكنكم االضطالع على امللحق رقم 3

.234ص  6.3.3 امللحق رقم:و  233ص  5.3.3ميكنكم االضطالع على امللحق رقم 4
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خاتمة الفصل:

االنرتنيت سامهت يف خلق أمناط غري تقليدية ملفهوم اجلماعة االجتماعية وكذا العالقات االجتماعية والتواصل بني أفراد 

�ËƾŰ� ƢǼƥ�Â¢�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨƠȈƦƥ�©Ƣƥ°ƢǬŭ¦�ǽǀǿ�ǲǯ�ǆ ȈǇƘƫ�Ŀ�¶ŗǌÉȇ�ȏ�ƶƦǏ¢�Ʈ ȈŞ��ǞǸƬĐ¦ د كما هو متعارف عليه تقليديا، وال

�ǲȈǋ°ƢǷ�¾ȂǬȇ�ƢǸǯ�̈ŚǤǏ�ƨȈǻȂǯ�ƨȇǂǫ�ŃƢǠǳ¦�ǺǷ�ƪ Ȉǻŗǻȏ¦�ƪ ǴǠƳ�Ŗǳ¦Â�ǒ ǠƦǳ¦�ǶȀǔǠƦǳ�ǞǸƬĐ¦� Ƣǔǟ¢�ǞȈŦ�ƨǧǂǠǷ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�¶ŗǌÉȇ

Marshalماكلوهان  McLuhan.

نرتنيت ميكن لنا أن فمن خالل االنرتنيت استحدثت أمناط جديدة للتواصل مهما بُعدت املسافات. فمن خالل اال

نرى الطرف اآلخر من عملية التواصل عرب شاشة الكمبيوتر أو اهلاتف احملمول الذكي، واليت تتسارع مواقع التواصل االجتماعي يف 

استحداث مواقعها لتسهيل عملية التواصل، واليت خلقت جمموعة من االفرتاضات من جمتمع افرتاضي، هوية افرتاضية، وحىت لغة 

Â¢�Ŀ�ŕƷÂ�©ƢǻȐǟȍ¦Â�©ȐƄ¦�©ƢƬǧȏ�ǺǷ�ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ÀƢȈƷȋ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�¾Â¦ƾƬƫ°¦¼� أصبحت���ƢĔ¢�ƾų�Ŗǳ¦Âافرتاضية

�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦Â�ǲǟƢǨƬǴǳ�ƨǸȀǷ�ƨǴȈǇÂ�ƢĔȂǯ�ǞǸƬĐ¦�®ƢǸÊǟ�ËƾǠƫ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦��©ƢǓ¦ŗǧȏ¦�ǽǀǿ�Ƕǿ¢�ǺǷÂ��©ƢǻƢƸƬǷȏ¦

�Ŀ�ǲưǸƬŭ¦Â�ȆǬȈƦǘƬǳ¦�Ƥففي هذا الفصل تطرقنا إىل ج ǻƢŪ¦Â��ƨǤǴǳ¦Â�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǎ ź�ƢǸȈǧ�ȆǬȈƦǘƫ�śƦǻƢ

��½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ǞǫȂǷ�ȄǴǟ�©¦°ȂǌǼǷÂ�©ƢǬȈǴǠƫ�ǺǷ�©ƢƸǨǐǳ¦Â�©ƢǟȂǸĐ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�Ǧ ǏȂǳ¦Â�ƨǜƷȐŭ¦ وهذه اللغة االفرتاضية أو

«�¦�ƨǤǴǳƢƥ�ƢȀƬƠƴēÂ�ƨȈǼȈƫȐǳ اللغة االلكرتونية أو اللغة املوازية والتعاريف تتعدد هلذا النوع من Âǂū¦Â�¿Ƣǫ°ȋ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ��ƨǤǴǳ¦

كذا استخدام الرموز واأليقونات للتعبري و، Abréviationالعربية، كما جندها يف االختصارات يف اللغات األجنبية أو ما يسمى بـ 

ف النقال وتطور استعماهلا يف مواقع التواصل عن املشاعر. واليت استخدمت هذه اللغة من قبل يف الرسائل القصرية عرب اهلات

االجتماعي، واليت اكتشفناها من خالل دراستنا امليدانية، واليت دامت قرابة السنة يف املالحظة امليدانية. وذلك من خالل فتح 

google.comحساب على الفايسبوك، والذي اخرتناه من بني مجيع املواقع األخرى ألننا قمنا بسرب آراء على موقع 
. مث قمنا 1

�̈ǂǿƢǜǳƢƥ�ǶǴǼǳ�¦ǀǿÂ��ƨȈǧƢǬƯ��ƨȈǟƢǸƬƳ¦��ƨȈǼȇ®��ƨȈǇƢȈǇ��ƨȈȀȈǧǂƫ��©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ǞǫȂǷ�ȄǴǟ�©ƢƸǨǏÂ�©ƢǟȂǸů�ǞƦƬƬƥ

.من مجيع نواحيها، واليت متكننا من معرفة يف أي جمال يتم استخدام هذه اللغة االلكرتونية

 ,facebook, twitterوالذي طرحنا سؤال عن ما هو املوقع من مواقع التواصل االجتماعي الذي تفضل التواصل من خالله: google.comقمنا بسرب آراء على موقع 1

MSN, yahoo, google+, youtube . وذلك ألن مميزاته تشمل مجيع مميزات املواقع التواصلية األخرى..؟ وكانت جل األجوبة تنصب يف اختيارهم ملوقع الفايسبوك
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  مقدمة الفصل
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:مقدمة الفصل

Spreadsheet االستمارة املقدمة هي استمارة الكرتونية طرحت على
لفرتة الزمنية اليت مت فيها نشر با، 1

) وكان جمموع االستمارات اليت 2014نوفمرب  27و 2014أوت  2( هذه االستمارة االلكرتونية فكان ما بني

مفردة فقط.  53 ملوقع االستمارة االلكرتونية هو العدد الزائر وكان االلكرتوين اخلاص بالباحث وصلت على الربيد

�Ņ¦ȂƷ�̈°ƢǸƬǇȏ¦�ȄǴǟ�śƦȈĐ¦�®ƾǟ�ǢǴƥ�Ŗǳ¦Â��©ƢǟȂǸĐ¦�ǒ Ǡƥ�ȄǴǟ�ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦�̈°ƢǸƬǇȏ¦�¬ǂǘƥ�ƢǼǸǫ�Ƥ Ʀǈǳ¦�¦ǀŮÂ

  يت كانت هذه األخرية كلها أسئلة إجبارية. وال ،منها لعدم إجابة البعض عن جل األسئلة 12واليت مت إلغاء  86

حبيث قمنا باالضطالع على األدبيات النظرية والدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة، 

وبعدها شرعنا يف إعداد النموذج األويل لالستمارة. وبعد االنتهاء من إعدادها قمنا بعرضها على جمموعة من 

�ȄǴǟ�ƢȀƷǂǘǳ�ƨǸƟȐǷ�ƪوذلك إلبداء رأيه 2احملكمني ǻƢǯ�À¤Â�©ƢƸǴǘǐŭ¦��ƨǤǴǳ¦�ƨǷȐǇ��ǺǷ�Ƕē¦®ƢǬƬǻ¦Â�ƢȀȈǧ�Ƕ

أفراد العينة، نوعية األسئلة وعالقتها مبوضوع الدراسة. وبعد االضطالع على التقارير قمنا بإعادة طرح األسئلة 

:3وجاءت االستمارة بالشكل واألسئلة التاليةبأخذ انتقادات احلكام بعني االعتبار. 

سؤال إجبارية منها املفتوحة واليت تسمح للمبحوث بإبداء رأيه بكل طالقة وحرية ومنها األسئلة  32تكونة من م

ذات تعدد االختيار، وكذا األسئلة املغلقة واليت متكن املبحوث من اإلجابة بنعم أو ال، وهي مقسمة إىل احملاور 

  التالية:

أسئلة عن: السن، اجلنس، املستوى  6بحث تتكون من فيه البيانات الشخصية لعينة ال المحور األول:

التعليمي، املستوى التعليمي للوالدين، األصل اجلغرايف، املستوى املادي.

یمكنكم االضطالع على الملحق أو عبر الموقع التالي:1
https://accounts.google.com/AccountChooser?Email=chahrazed.sociology%40gmail.com&continue=https%3A//

oTZcTHsMJZE-drive.google.com/open%3Fid%3D1j0F05hoZaef0jOAuKfX25pDQKN_Mt79
  ح سبع.تاذ رابساألاألستاذ: شلیح توفیق، 2
یمكنكم االضطالع على الملحق أو عبر الموقع التالي: 3

/accounts.google.com/AccountChooser?Email=chahrazed.sociology%40gmail.com&continue=https%3A//https:/
oTZcTHsMJZE-drive.google.com/open%3Fid%3D1j0F05hoZaef0jOAuKfX25pDQKN_Mt79
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سؤال: منذ مىت واملبحوث يستخدم الفايسبوك  12عادات وأمناط استخدام الفايسبوك فيها  المحور الثاني:

رات تصفحه لصفحته، عدد الساعات اليت قضيها على اخلاص به، اهلدف من فتحه لصفحة فايسبوك، كم عدد م

�Ä¢�ȄǴǟÂ� ƢǫƾǏȋ¦�®ƾǟ�ǶǯÂ��Ƕđ�́ ƢŬ¦�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ǶȀƸǨǐƬǳ�ƨǴǔǨŭ¦�©ƢǷƾŬ¦Â�ƨǼǰǷȋ¦Â�©¦ŗǨǳ¦Â�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦

�ǶĔÂ°ƢƬź�² ƢǇ¢

أسئلة مطروحة كاآليت: ما  6بعنوان الدوافع واحلاجات وراء استخدام الفايسبوك، يتضمن المحور الثالث:

لدافع وراء استخدام الفايسبوك، وما إن كانت معلومات الشخصية بالعينة حقيقية أم افرتاضية، وماذا يلبيه له ا

  الفايسبوك من حاجات ومدى ثقته مبا يقدمه له الفايسبوك من خدمات.

حتت عنوان: الفايسبوك ولغة احلوار، وهو أهم جزء من االستمارة ألن علىأما المحور الرابع واألخیر:

أسئلة تدور كلها حول اللغة املستخدمة  8أساس األسئلة املوجودة يف هذا احملور يبىن موضوع الدراسة، ويف جعبته 

يف التواصل بني أفراد العينة يف غرف الدردشة والتعليقات واملنشورات، وعن الرموز واأليقونات واالختصارات يف 

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȀǷƾƼƬǈȇ�ÀƢǯ�À¤Â��ƢȀǸǴǠƫ�Ǻȇ¢�ǺǷÂ��ǾŪƢź�ƢǷ�Ǻالكتابة باللغة األجنبية. وما إن كانت تعرب فعال ع

  الواقعي.
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تحلیل ومناقشة النتائج:-1

المحور األول: خصائص وسمات مجتمع الدراسة:- أ

): متغیر الجنس بالنسبة لعینة الدراسة01الجدول رقم (

النسبة بالـ (%)التكرار 

5151ذكورمتغير الجنس

4949إناث

100100جموعالم

% من عدد املشاركني يف اإلجابة عن 51من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة مشاركات الذكور 

مفردة، وهذا ما يؤكد أن اإلقبال  49% أي 49مفردة. أما بالنسبة للمشاركات من اإلناث  51االستمارة أي بـ 

  واصل االجتماعي.املتماثل والكبري من طرف اجلنسني على حد سواء على مواقع الت

یبّین متغّیر الجنس لعینة الدراسة.:02الشكل رقم 

متغیر الجنس لعینة الدراسة

51%49%
51

49

ذكور

إناث
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): متغیر السن بالنسبة لعینة الدراسة02الجدول رقم (

 السن التكرار النسبة بالـ (%)

22 22  سنة 20أقل من 

70 70  سنة 30إىل  20من 

8 8  سنة 30أكثر من 

100 100 ¸ȂǸĐ¦

ظاهرة يف اجلدول أعاله والرسم البياين أسفله ميكننا مالحظة أن الفئة من خالل مالحظتنا للنسب ال

مفردة وهي فئة الطلبة  70% من جمموع املبحوثني البالغ عددهم 70سنة) تضم  30- 20العمرية بني (

املبحوثني واملتمدرسني يف املراحل النهائية للطور الثانوي وكذا اجلامعيني، أما الفئة العمرية اليت تليها من حيث عدد 

سنة) وهي من الشباب ذو الطور املتوسط والثانوي. ومتس فئة  20املنتمني إليها هي الفئة العمرية (أقل من 

نستنتج أن مستخدمي مفردات من جمموع عينة الدراسة.  8% أي ما يعادل 8سنة) بـ  30(األكثر من 

§�هم من الشباب اللذين هم األكثر استخداما وتفاعال مع هالفايسبوك  ƢƦǋ�ǶĔ¢�ÀÂŐƬǠȇ�ǺȇǀǴǳ¦Â�ǞǫȂŭ¦�¦ǀ ميلك

�§ ƢƦǋ�Ƕǿ�Ƣǔȇ¢Â�ƢēƢǷ¦ƾƼƬǇ¦Â�©ƢȈǻÂŗǰǳȏ¦�Ŀ�ÄƾȈƳ�Ȃǿ�ƢǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�ǞǇ¦Â�̧ ȐǗ¦�ǶȀȇƾǳÂ�ƨȈƥȂǇƢū¦�©¦°ƢȀŭ¦

يعاين من الفراغ االجتماعي والوجداين. حيث أصبح هؤالء الشباب حيبذون العيش أكثر يف هذا العامل االفرتاضي 

   عن كل ما خياجلهم من أفكار.تهم فيه والذي يسمح هلم بالتعبرياللذين جيدون ضال
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: یبّین متغّیر السن لعینة الدراسة.30الشكل رقم 

متغیر السن لعینة الدراسة

22%

70%

8%

22

70

8

أقل من 20 سنة

من 20 إلى 30 سنة

أكثر من 30 سنة
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): متغیر الفئة العمریة بالنسبة للذكور واإلناث03الجدول رقم (

¦ȂǸĐ¸  اإلناث  الذكور

  النسبة بالـ%  ارالتكر   النسبة بالـ%  التكرار  النسبة بالـ%  التكرار

059.801734.692222  سنة 20أقل من 

4282.352857.147070  سنة 30-20من 

047.84048.160808  سنة 30أكثر من 

¸ȂǸĐ¦5110049100100100

) والذي يبني متغري الفئة العمرية بالنسبة للجنسني 03من خالل املعطيات املوضحة يف اجلدول رقم (

% ويتشارك كل من الذكور بـ 70سنة هي األكثر بنسبة  30سنة إىل  20ذكور واإلناث، جند أن الفئة من ال

% 22سنة واليت نسبتها  20%. أما الفئة األقل من 57.142857143% فيما اإلناث بنسبة 82.35

  %. 9.80% أما الذكور فبـ 34.69فاإلناث هلم احلصة األكرب فيها بنسبة 

سنة بأربع مفردات لكل منهما لكن نسبة اإلناث  30نسني يف الفئة العمرية أكثر من فيما يتساوى اجل

7.84ºƥ�°Ȃǯǀǳ¦�̧ȂǸĐ�Ǯ% عن الذكور الذين نسبتهم  8.16أكثر بـ ǳ̄Â��51 مفردة. 49مفردة واإلناث بـ  

ثر من واليت تقلص من استخدامهم للفايسبوك أك وقد يعود السبب إىل أن اإلناث لديهم انشغاالت منزلية

  الذكور.
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): متغیر مستوى التعلیمي بالنسبة لعینة الدراسة04الجدول رقم (

 املستوى التعليمي التكرار النسبة بالـ (%)

9 9  متوسط

9 9  ثانوي

64 64  جامعي

18 18  ما بعد التدرج

100 100 ¸ȂǸĐ¦

ة الدراسي مرتفع، حيث أن نسبة من خالل ما الحظناه يف اجلدول أعاله جند أن املستوى الدراسي لعين

مفردة هم  18% أي 18مفردة من جمموع عينة الدراسة، تليها نسبة  64% أي بـ64اجلامعيني تسيطر عليها بـ

يف مرحلة الدراسات العليا من ماجستري ودكتوراه ونسبة مهمة حيث يتخذون من موقع الفايسبوك مصدرا 

الدراسات العليا والتوظيف. أما يف املراتب األخرية جند أن   للمعلومات ومواكبة كل شيء جديد خيص مسابقات

  مفردات من جممل عينة الدراسة. 9% أي 9كل من املستوى املتوسط والثانوي هلما نفس النسبة بـ 

.: یبّین متغیر المستوى الدراسي لعینة الدراسة40الشكل رقم 

المستوى التعلیمي لعینة الدراسة

9%

9%

64%

18%

9

9

64

18

متوسط

ثانوي

جامعي

ما بعد التدرج
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لجنس لعینة الدراسة): عالقة متغیر المستوى الدراسي بمتغیر ا50الجدول رقم (

� �ºǳƢƥ�̧ȂǸĐ¦

 الذكور اإلناث  

 تكرار نسبة بالـ % تكرار نسبة بالـ % تكرار نسبة بالـ %   املستوى التعليمي

 متوسط 5 9.80 4 8.16 9 9

 ثانوي 2 3.92 7 14.28 9 9

64 64 63.26 31 64.703 33  جامعي

 ما بعد التدرج 11 21.59 7 14.28 18 18

100 100 100 49 100 51 ¸ȂǸĐ¦

املركب والرابط بني املستوى الدراسي ومتغري اجلنس لعينة الدراسة، ) 05رقم (من خالل هذا اجلدول 

% أي 64.70والذي نالحظ من خالهلا أن أكرب نسبة من ذكور املفردة املشاركني ذوي املستوى اجلامعي بنسبة 

أي  11ذكر. أما ذوي الدراسات العليا الذي بلغ عددهم  51مفردة من إمجايل الذكور املشارك  33ما يعادل 

من جمموع الذكور هم ذوي املستوى املتوسط، وأخريا نسبة  5% أي 9.80%، تليها نسبة 21.59ما يقارب 

  من جممل الذكور تعود للمستوى الثانوي. 2% ما يعادل 3.92

أنثى، أما ذوات  31% أي 26.63نفس املالحظة بالنسبة لإلناث فاجلامعيات هم أكرب النسب بـ 

بنسبة تقارب  49إناث من جمملهن  7املستوى الثانوي واحلامالت لشهادات عليا فهن متساويات يف العدد بـ 

  .%8.16% وأخريا اللوايت لديهن املستوى املتوسط بالنسبة املتبقية بـ 14.28
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: یبّین عالقة متغیر الجنس بمتغیر المستوى الدراسي.05الشكل رقم 

عالقة متغیر الجنس بمتغیر المستوى التعلیمي
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االناث

متوسط ثانوي جامعي ما بعد التدرج
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): متغیر الحالة االجتماعیة لعینة الدراسة60الجدول رقم (

 احلالة االجتماعية التكرار النسبة بالـ %

94 94  أعزب

 متزوج 5 5

 مطلق 1 1

100 100 ¸ȂǸĐ¦

مفردة من  94% من املفردات من اجلنسني عزّاب أي 94) أن 60نالحظ من خالل اجلدول رقم (

%.1%، وأخريا مطلقة واحدة فقط بنسبة 5مفردات أي  5، أما املتزوجون فقد بلغ عددهم جممل عينة البحث

وهذا ما يعّرب عن أن احلالة االجتماعية تلعب دورا يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي.

: بّین متغیر الحالة االجتماعیة لعینة الدراسة.60الشكل رقم 

متغیرالحالة االجتماعیة لعینة الدراسة

94%

5%

1%

94

5

1

أعزب

متزوج

مطلق
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المادي لعینة الدراسة): متغیر المستوى70الجدول رقم (

 املستوى املادي التكرار النسبة بالـ %

 ضعيف 1 1

97 97  متوسط

 عايل 2 2

100 100 ¸ȂǸĐ¦

% كلهم  97) والذي يبني أن جممل املفردات وهو 70كما هو مالحظ من خالل اجلدول رقم (

من مفردات  2، أما ميعرتنت يف متناول اجلاملستوى املادي املتوسط والذي يبني من خالله أن توفر االن إىلينتمون 

% يرى أنه من النساء الفقراء لكنه هذا ال مينعه 1العينة يرون أنفسهم من ذوي املستوى املادي العايل، والباقي بـ 

املتوفرة  الفضاء السيبرييمن التطلع على االنرتنت ألنه يستطيع التواصل عرب مواقع التواصل االجتماعي من خالل 

.، كما أن التعّود على االستعمال يؤدي إىل الزيادة يف االستخداممكان مبا يساعده ماديايف كل 

: یبّین متغیر الحالة المادیة لعینة الدراسة.70الشكل رقم 

المستوى المادي لعینة الدراسة

1%

97%

2%

1

97

2

ضعیف

متوسط

عالي
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): متغیر األصل الجغرافي لعینة الدراسة80الجدول رقم (

 األصل اجلغرايف التكرار النسبة بالـ %

62 62  املدينة

32 32  حي املدينةضوا

6 6  الريف

100 100 ¸ȂǸĐ¦

% من أفراد العينة يقطنون املدينة، مث تأيت 62) نالحظ أن 08من خالل اجلدول أعاله اجلدول رقم (

% من 62% فقط يسكنون الريف. أي أن 6% من أفراد العينة الذين يسكنون ضواحي املدينة وأخريا 32نسبة 

ة وضواحيها ذلك إلمكانية اتصاهلم باإلنرتنت أوال، مث أن هذه املناطق السكنية أفراد العينة يتواجدون بني املدين

واليت تتوفر على األماكن واملرافق معروفة بالضغط والصراع بني متغريات احلياة والتطلع لكل ما هو جديد وعصري 

  .أكثر من املناطق النائية

.: یبّین متغیر األصل الجغرافي لعینة الدراسة08الشكل رقم 

األصل الجغرافي لعینة الدراسة

62%

32%

6%

62

32

6

المدینة

ضواحي المدینة

الریف
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المحور الثاني: عادات وأنماط استخدام الفایسبوك-  ب

): متغیر الدافع وراء فتح حساب عبر الفایسبوك90الجدول رقم (

1ملاذا فتحت حساب على موقع فايسبوك؟ التكرار النسبة بالـ %

26,52 61  للتعارف والتواصل

22,60 52  للثقافة

20,43 47  للمتعة

22,17 51  اغللتنفيس عن وقت الفر 

8,26 19  أخرى

100 230 ¸ȂǸĐ¦

التعارف  بدافع "فايسبوك" موقع يستخدمون العينة أفراد أغلبيةمن خالل اجلدول أعاله جند أن 

% واليت تعادل 22,60بـ مقدرة بنسبة % وتليها التثقيف26,52واألصدقاء بنسبة تقدر بـ  والتواصل مع األهل

%، 22,17ة على الفايسبوك هو للتنفيس عن وقت الفراغ واليت تقدر بـتقريبا من يرون أن الدافع وراء فتح صفح

% يرون أن الفايسبوك موجود للتمتع ممن لعب وغريها من اخلدمات الرتفيهية اليت يوفرها 20,43تليها نسبة 

راء فتحن % وأكثرها من اإلناث اللوايت يرون أن الدافع و 8,26ملستخدميه. أما النسبة املتبقية واملقدر نسبتها بـ 

ǀđÂ¦� حساب على  الفايسبوك هو بدافع االرتباط والزواج وخلق عالقات غرامية كما هو الدافع للذكور أيضا.

يعترب الفايسبوك موقع اتصايل بالدرجة األوىل بني األهل واألصدقاء حيث أحضر الزمان واملكان وأصبح البعيد 

سؤال متعدد الخیارات، یسمح للمبحوثین اختیار أكثر من إجابة.1
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يتبادلون به عرب الفايسبوك عن الزيارات، من هنا مل تعد صورة فقد أغنت الرسائل النصية وما  .قريبا والقريب بعيدا

1األسرة اليت تعيش يف بيت واحد بينما ينهمك كل فرد من أفرادها يف عامله اخلاص

: یبّین متغّیر الدافع وراء فتح حساب على موقع التواصل االجتماعي 09الشكل رقم 

"فایسبوك"

لماذا فتحت حساب على موقع فایسبوك؟

52

61

47

51

19

0 20 40 60 80

22,60869565

26,52173913

20,43478261

22,17391304

8,260869565

لماذا فتحت حساب على موقع
فایسبوك؟

للتعارف

للثقافة

للمتعة

للتنفیس عن وقت الفراغ

أخرى

.174، ص 2014الم االلكتروني، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة األولى، الشریف عبد العزیز، اإلع1
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عّلق بـ: كم لدیك من حساب عبر الفایسبوك؟): السؤال المت10الجدول رقم (

 كم لديك من حساب عرب الفايسبوك؟ التكرار النسبة بالـ%

70 70  واحد حساب

30 30  أكثر من حساب

100 100 ¸ȂǸĐ¦

) واملتعّلق بالسؤال كم لديك من حساب عرب الفايسبوك؟ حيث يبّني من خالل هذا 10اجلدول رقم (

% ميلكون حساب واحد فقط عرب الفايسبوك، أما النسبة املتبقّية من 70مفردة أي  70أن اجلدول املبّني أعاله 

  % ميتلكون أكثر من حساب وهذا ألسباب متعددة نذكرها الحقا.30املائة وهي نسبة معتربة بـ 

: یبّین كم لدى عینة الدراسة من حساب عبر موقع الفایسبوك.10الشكل رقم 

كم لدیك من حساب عبر الفایسبوك؟

70%

30%

70

30

حساب واحد

أكثر من حساب
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متعّلق بالسؤال: هل تدخل لحسابك عبر الفایسبوك بشخصیتك ): ال11الجدول رقم (

الحقیقیة أم المستعارة؟

 هل تدخل للفايسبوك بشخصيتك؟ التكرار النسبة بالـ%

65 65  احلقيقية (الواقعية)

25 25  املستعارة (االفرتاضية)

10 10  كالمها

100 100 ƨǟȂǸĐ¦

% من جمموع 65مفردة أي ما يعادل  65) فإن 11من خالل ما الحظناه من خالل اجلدول رقم (

% فهم يفضلون الولوج يف الفايسبوك 25العينة يدخلون إىل الفايسبوك بشخصيتهم الواقعية أو احلقيقية، أما 

بشخصية مستعارة أو افرتاضية واليت تعترب نسبة معتربة وذلك ألسباب ستتضح الحقاً، أما النسبة املتبقّية واليت 

هم يدخلون إىل الفايسبوك بشخصيتني منها شخصيتهم الواقعية أو احلقيقية والشخصية % ف10تقّدر بـ 

االفرتاضية عن طريق حساب آخر ميلكه نفس الشخص لكن مبعلومات شخصية افرتاضية تسمح له مبمارسة بعض 

�ƾƷ¢�ǾǧǂǠȇ�À¢�ÀÂ®�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�Ƣđ�» ÂǂǠǷ�Śǣ�ƨǘǌǻȋ¦
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 ةعبر الفایسبوك بشخصی هاینة الدراسة تدخل لحساب: یبّین ما إن كانت ع10الشكل رقم 

حقیقیة أم مستعارة.

ھل تدخل للفایسبوك بشخصیتك؟

65%

25%

10%

65

25

10

الحقیقیة (الواقعیة)

المستعارة (االفتراضیة)

كالھما
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): عالقة متغیر السؤال : هل تدخل الى الفایسبوك بشخصیتك الحقیقیة أم 12الجدول رقم (

المستعارة، والسؤال كم لدیك حساب عبر الفایسبوك؟

¦ȂǸĐ̧�  أكثر من حساب  حساب واحد  

  النسبة بالـ%  التكرار  النسبة بالـ%  التكرار  النسبة بالـ%  ارالتكر   املتغريات

6592.85006565  شخصيتك احلقيقية

2066.662525  7.14  5  شخصيتك املستعارة

  10  10  33.33  10  0  0  كالمها

¸ȂǸĐ¦7010030100100100

عينة متلك حسابا أو أكثر وبني الذي يبني العالقة ما بني ما إن كانت ال )12رقم ( من خالل اجلدول

% من جمموع العينة 92.85ما إن كانت تدخل اىل الفايسبوك بشخصيتها احلقيقية أم املستعارة، حبيث جند أن 

�ȄǴǟ�ƾƷ¦Â�§ ƢǈƷ�ÀȂǰǴŻ�ǺǷ�Ƕǿ�Ƕđ�ƨǏƢŬ¦�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ƨƸǨǏ�ȄǴǟ�ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�Â¢�ƨȈǬȈǬū¦�ǶȀƬȈǐƼǌƥ�ÀȂǳƾȇ

حساب واحد ال يصرحون بشخصيتهم الواقعية ويفضلون الدخول  % من من لديهم7.14الفايسبوك، يف ما أن 

% من من لديهم أكثر من حساب فهم يدخلون إىل الفايسبوك 66.66اىل الفايسبوك بشخصية مستعارة، أما 

  % من هؤالء يفضلون الولوج يف الفايسبوك بشخصيتني واقعية وافرتاضية ألسباب.33.33بشخصية افرتاضية و

  ء معروفة أو غري معروفة وذلك لطرح مواضيع كالطابوهات.كتقّمص شخصيات سوا
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): عالقة متغیر الجنس بما إن كان أفراد العینة یدلون بشخصیتهم 13الجدول رقم (

الحقیقیة (الواقعیة)

هل تديل بشخصيتك احلقيقية عرب 

  الفايسبوك؟

¦ȂǸĐ¸  اإلناث  الذكور

 النسبة بالـ% التكرار النسبة بالـ% التكرار النسبة بالـ% التكرار

4894.112244.897070  نعم

2755.103030 5.88 03  ال

¸ȂǸĐ¦5110049100100100

��94.11�ǶēƢǷȂǴǠǷ�ÀȂǠǔȇ�°Ȃǯǀǳ¦�ǺǷ) املركب املبّني أعاله نرى أن 31من خالل اجلدول رقم (

% ال يضعون 5.88مفردة أي  51هو احلقيقية على موقع الفايسبوك، أما الباقي من جمموع الذكور الذي 

�À¢�ƶǓȂȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��§ ƢƦǇȋ�Ǯ ǳ̄Â�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ǞǫȂǷ�ȄǴǟ�ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�Â¢�ƨȈǬȈǬū¦�ǶēƢǷȂǴǠǷ

�Äǀǳ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ǾȈǴǟ�Ƕǿ�ƢǷ� ƢǨƻȍ�Ȇǟ¦®�ǺǷ�ǆ Ȉǳ�Ǿǻ¢�ÀÂƾŸÂ��ƨȈǬȈǬū¦�ǶēƢǷȂǴǠŠ� ȏ®ȍ¦�ǺǷ�ÀȂǨź�ȏ�°Ȃǯǀǳ¦

  يعيشون فيه. 

�ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǶēƢǷȂǴǠŠ�ÀȂǳƾȇ�¦ȂǻƢǯ�ƢǸȈǧ�Ƥ¢¿�فيما أن العك ǈǼǳ¦�Ŀ�Ǻƥ°ƢǬƫ�ļ¦ȂǴǳ¦�ª Ƣǻȍ¦�Ãƾǳ�ǆ

��ǀŮÂ�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ƨǰƦǋ�ȄǴǟ�ƨȈǬȈǬū¦�ǶēƢǷȂǴǠŠ� ȏ®ȍ¦�ÀȂǠȈǘƬǈȇ�ȏ�ǶĔ¢�ÀÂǂȇ�ǺȀǼǷ¦�55.10ال! حيث 

�ƢēƢǷȂǴǠǷ�Ǟǔȇ�À¢�ǲǿȋ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ƨǟȂǼŲ�ƢĔ¢��©¦°ƢǸƬǇȏ¦�Ŀ�ǂǯ̄ �ƢǸǯ�ƢȀǼǷ�§ ƢƦǇ¢ احلقيقية، وبعضهن يتقّمصن

�ƢĔƘƥ�Ǿǳ�ƶȇǂǐƬǳ¦�ǞȈǘƬǈƫ�ȏ�ƢĔȋ�ǾǠǷ�ƨȈǷ¦ǂǣ�©ƢǫȐǟ� ƢǼƥ�ƾǐǫ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ǾǧǂǠƫ�ŕǨƥ�̧ ƢǬȇȎǳ�¦ǀǿÂ�©ƢȈǐƼǋ

. قد تكون خجًال، أو للتجسس...تعرفه وغريها من األسباب..

§�¦ǧƾƫ�Ŗǳ%44.89أما  ƢƦǇȋ¦�ǺǷÂ�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈǬȈǬū¦�ǺēƢǷȂǴǠŠ�Ǻȇƾȇ�ǺȀǼǷ عن هؤالء اإلناث لذلك هو

   لسهولة البحث عنهن و معرفتهن على الفايسبوك من قبل األصدقاء.
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): یبین عدد المرات التي یتصفح فیها أفراد العینة الفایسبوك في الیوم.14الجدول رقم (

النسبة التكرار كم مرة تتصفح الفايسبوك يف اليوم؟

38 38 مرة

22 22 من مرتني إىل أربع مرات

40 40  أكثر من أربع مرات

100 100 ¸ȂǸĐ¦

 أكثر من أربع مرات يف "الفايسبوك" موقع يتصفحون العينة أفراد أغلبية أن أعاله ) 14اجلدول رقم ( نتائج تبني

% 22و مرة واحدة يف اليوم وهي نسب متقاربة نوعا ما. %38 يتصفحها حني يف %،40 بنسبة وذلك اليوم

 . أربع مرات يف اليوميتصفحونه من مرتني إىل

 فمن بني املوقع، على مدمنون اجلزائر يف اليوم "الفايسبوك" مستخدمي من العديد أن لتبني النتائج هذه وتأيت

 يكون "على "الفايسبوك واملدمن بالرضا، أحس كلما أكثر املوقع الشخص استخدم كلما عليه؛ اإلدمان مؤشرات

 املستخدم جتعل األسباب اليت بني من هذا ورمبا ،1ومتابعتها لتعليقاتا وبقراءة اجلدار على يكتب مبا مهووسا

 يفتح أن يف امللحة للمستخدم الرغبة أيضا املؤشرات بني ومن .اليوم يف أربع مرات من أكثر صفحته يتصفح

» ƾđ�ǾƬƸǨǏ املتصلني األشخاص وكذا التعليقات جديد معرفة.  

1
Jamieمستخرج من Lober, are you addicted to facebook is the internet causing you to avoid the

real life,[online] ; http://www.familytimemagazine.com/articles/AreYouAddictedToFacebookweb.pdf
14:29على الساعة: 20/12/2014في 
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صفح فیها عینة الدراسة صفحتها على : یبّین عدد المرات التي تت12الشكل رقم 

الفایسبوك.

كم مرة تتصفح الفایسبوك في الیوم؟

38%

22%

40% 38

22

40

مرة واحدة

من مرتین إلى أربع مرات

أكثر من أربع مرات
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السن وكم مرة یتم مفردات العینة ): جدول مركب بین متغیر الجنس و 15الجدول رقم (

في الیوم.تصفح الفایسبوك

سنة فيما اإلناث  20% من الذكور اللذين أعمارهم تقل عن 60) أن 15رقم ( اجلدول نتائج توضح

أي أن هذه األسر  % يتصفحون الفايسبوك مرة واحدة يف اليوم وذلك بأمر من الوالدين.70.58من نفس الفئة بـ

  ن خالل ضبط احلجم الساعي الستخدامهم الفايسبوك.مهتمة بأطفاهلا م

سنة فهم يتصفحون الفايسبوك  30و 20% من الذكور واإلناث اللذين ترتاوح أعمارهم ما بني 50أما 

% فهم 50سنة  واليت تقدر نسبتهم بـ  30أكثر من أربع مرات يف اليوم، أما الذكور اللذين تفوق أعمارهم 

�ªيتصفحون املوقع مرة واحدة يف Ƣǻȍ¦�ƢǷ¢��Śưǰƥ�ǞǫȂŭ¦�ƶËǨǐƫ�¼ȂǨƫ�Ŗǳ¦�ǶēƢȈǳÂƚǈǷÂ�ǶēȏƢǤǌǻȏ�Ǯ ǳ̄Â�¿ȂȈǳ¦�

والذي يعّرب عن والفراغ العاطفي % 50مرات يف اليوم بنسبة  4من نفس الفئة فهن يتصفحن املوقع من مرتني إىل 

  واالجتماعي الذي يؤدي بدروه إىل حالة اإلدمان يف استخدام املوقع.

¦ȂǸĐ¸  اإلناث  الذكور  املتغريات

   20أقل من سنة 30أكثر من سنة 30إىل  20من   سنة 20أقل من 

  سنة

سنة 30أكثر من سنة 30إىل  20من 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

03601228.57025012870.50828.5701253838  مرة واحدة 

 4إىل  2من 

  مرات

01200921.4201250317.640621.4202502222

 4أكثر من 

  مرات

0120215001250211.76145001254040

¸ȂǸĐ¦051004210004100171002810004100100100
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في الیوم.): یبّین كم من ساعة یقضیها مفردات العینة على الفایسبوك16الجدول رقم (

 كم ساعة تقضي على الفايسبوك؟ التكرار النسبة بالـ%

4 4  سا 1أقل من 

22 22  سا 3سا إىل  2من 

62 62  سا 5سا إىل  4من 

12 12  سا 5أكثر من 

100 100 ¸ȂǸĐ¦

العينة، ونالحظ ألفراد بالنسبة يومي بشكل "فايسبوكال" استخدام ساعات عدد )16( اجلدول يبني

 حني يقضي يف %،62 بنسبة وذلك ساعات 5أربع إىل  من أكثر للموقع تصفحهم يف يقضون أغلبهم بأن

 فيما ساعات. 5أكثر من  %12 يليهم "الفايسبوك" استخدام يف ساعات 3ساعتني إىل  من % منهم22

 مستخدمو Ƣđ�ǂǠǌȇ اليت املتعة بأن ذلك تفسري وميكن .ساعة من قل% من جمموع مفردات العينة أ4 يستغرق

 يستغرقونه الذي للوقت أمهية يعريون ال جيعلهم اآلراء ومشاركة أصدقائهم للموقع استخدامهم وقت "الفايسبوك"

Computer"الكمبيوتر  يطلق عليه انطوائية ما إىل هذا الصدد يف املتخصصون ويشري املوقع. تصفح يف

Phyliac"1 طويلة ساعات احلاسوب أمام  عليه اجللوس يف الشخص يستمر عندما احلالة هذه وتوجد.  

رة، مركز األسبار للبحوث والدراسات ابراھیم اسماعیل عبده،العالقات االجتماعیة عبر االنترنت، دراسة في الفرص الكامنة والمخاطر المستت1
http://www.asbar.com/ar/contents.asp?c=779من الرابط:14:09على الساعة 02/01/2015تم استرجاعھ بتاریخ2009واإلعالم، 
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: یبّین الحجم الساعي الذي تقضیه عینة الدراسة على الفایسبوك.13الشكل رقم 

كم ساعة تقضي على الفایسبوك؟

4%

22%

62%

12%

4

62

22

12

أقل من ساعة

من 2 سا إلى 3 سا

من 4 سا إلى 5 سا

أكثر من 5 سا
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عینة الدراسةتقضیهبالحجم الساعي الذي): یبین عالقة متغیر الجنس 17الجدول رقم (

لى موقع الفایسبوك.ع

  اجلنس         

  عدد الساعات

¦ȂǸĐ¸  اإلناث  الذكور

  النسبة بالـ%  التكرار  النسبة بالـ%  التكرار  النسبة بالـ%  التكرار

  4  4  2.12  2  3.92  2  أقل من ساعة

  22  22  26.53  13  17.64  9  سا 3سا اىل  2من 

54.903469.386262  28  سا 5سا اىل  4من 

  12  12  00  00  23.52  12  ساعات 5أكثر من 

¸ȂǸĐ¦5110049100100100

) املركب والذي جيمع متغري اجلنس بكم الساعات اليت يقضيها أفراد العينة 17من خالل اجلدول رقم (

ساعات على موقع  5سا إىل  4% من جمموع اإلناث يقضون من 69.38على موقع الفايسبوك. جند أن 

% من الذكور يقضون نفس الوقت على الفايسبوك. فيما أن 54.90فايسبوك، فيما يقابلها التواصل االجتماعي 

% من 23.52ساعات وهي تتصفح الفايسبوك يف املقابل جند أن  5ينعدم وجود أي أنثى تقضي أكثر من 

  الذكور ال جيدون أي عائق وراء قضائهم هذا الكم من الوقت على شبكة الفايسبوك.
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): مركب بین متغیر السن وكمیة الساعات التي یقضیها أفراد العینة على 18(الجدول رقم 

الفایسبوك

  السن             

  الفئات

¦ȂǸĐ¸  سنة 30أكثر من   سنة 30 -20من   سنة 20أقل من 

  النسبة بالـ%  التكرار  النسبة بالـ%  التكرار  النسبة بالـ%  التكرار  النسبة بالـ%  التكرار

  4  4  25  2  00  00  9.09  2  أقل من ساعة

  22  22  25  2  22.85  16  18.18  4  سا 3سا اىل  2من 

63.634462.854506262  14  سا 5سا اىل  4من 

  12  12  00  0  14.28  10  9.09  2  سا 5أكثر من 

¸ȂǸĐ¦221007010008100100100

الساعات اليت يقضيها أفراد العينة من خالل اجلدول املبني أعاله والذي ميثل عالقة متغري السن بكمية 

على شبكة الفايسبوك، أن مجيع الفئات العمرية تتشارك يف كمية الساعات اليت تقضيها على الفايسبوك ما بني 

 إىل 20%، تليها الفئة من 63.63اخلمس ساعات حبيث تقدر بنسبة فئة األقل من  سنة بـ إىلأربع ساعات 

سنة هي األقل  30سنة. والفئة األكثر من  30% للفئة األكثر من 50% وأخريا نسبة 62.85سنة بـ  30

�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ȄǴǟ�ÀȂǔǬȇ�ǺǷ�ƨƦǈǻ�ƢǷƢŤ�¿ƾǠǼƫ�Ʈ ȈŞ�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ȄǴǟ�ƢĔȂǔǬȇ�Ŗǳ¦�©ƢǟƢǈǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƢǷ¦ƾƼƬǇ¦

ساعات متساوية  4 إىلساعات فيما أن نسبة من يستخدمون الفايسبوك أقل من ساعة ومن ساعتني  5أكثر من 

  %.25بـ 

سنة هي الفئة األكثر إدمانا على  30- 20وما نالحظه من خالل هذه املعطيات أن الفئة ما بني 

الذي جيعلك ال حتس  % يقضون أكثر من مخس ساعات وهم على الفايسبوك14.28تصفح الفايسبوك حبيث 

   .بالوقت الذي قضيته
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1لفایسبوك): متغیر الفترات المفضلة ألفراد العینة لتصفحهم ا19الجدول رقم (

 ما هي الفرتات املفضلة لديك لتصفح الفايسبوك؟ التكرار النسبة بالـ%

7 7  صباحا

24 24  مساءا

41 41  ليال

10 10  من منتصف الليل إىل ساعات الفجر

18 18  كل الفرتات

100 100 ¸ȂǸĐ¦

الفايسبوك يف الفرتة الليلية ) أن أغلبية أفراد العينة يفضلون تصفح 19يتبّني لنا من خالل اجلدول رقم (

% منهم ال يفضلون وقتا حمدد بل 18% من من يفضلون الفرتة املسائية، و24%، تليها نسبة 41وذلك بنسبة 

�Ƣǔȇ¢�ǶēȏƢǤǌǻ¦�Ƥ ǈƷ�ȄǴǟÂ�Ƕđ�́ ƢŬ¦�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ƶǨǐƫ�ÀȂǠȈǘƬǈȇ�ÀÂƾȇǂȇ�ǺȇǀǴǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦

هي الفرتة املثالية لقضاء وقتهم على ساعات الفجر األوىل  إىل% يرون أن من منتصف الليل 10أما 

% من يرون أن الصباح هو أفضل فرتة لذلك. وقد يكون السبب وراء ذلك أن 7الفايسبوك، وأخريا تأيت نسبة 

الفرتة الصباحية وعلى حسب ما صرّح بعض املبحوثني أن هذه الفرتة هي الفرتة اليت يدخل فيها إىل العمل 

هلم متسع ولو بسيط يسمح هلم باالضطالع على مستجدات الفايسبوك  والبعض إىل أمكان الدراسة ويكون

�Ƕđ�́ ƢŬ¦

كثر من إجابة.سؤال متعدد الخیارات، یسمح للمبحوثین اختیار أ1
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: یبّین الفترات المفضلة لدى عینة الدراسة لتصفح صفحتهم على 14الشكل رقم 

الفایسبوك.

ما ھي الفترات المفضلة لدیك لتصفح الفایسبوك؟

7%

24%

41%

10%

18%
7

24

41

10

18

صباحا

مساءا

لیال

من منتصف اللیل الى الفجر

كل الفترات



- 142 -

): مرّكب بین متغیر الفترات المفضلة لتصفح الفایسبوك ومتغیر الجنس 20الجدول رقم (

سةلعینة الدرا

¦ȂǸĐ¸  اإلناث  الذكور  املتغريات

  النسبة بالـ%  التكرار  النسبة بالـ%  التكرار  النسبة بالـ%  التكرار

  7  7  12.24  6  1.96  1  صباحا

  24  24  24.48  12  21.56  11  مساءا

41.172142.854141  21  ليال

  10  10  4.08  2  15.68  8  هزيعا

  18  18  16.32  8  19.60  10  كل الفرتات

ǸĐ¦100  100  100  49  100  51  وع  

) نالحظ أن كال اجلنسني يفضالن تصفح الفايسبوك بالليل وهذا ألسباب 20من خالل اجلدول رقم (

%. تكون هي الفرتة اليت 42.85% أما اإلناث فبنسبة 41.17تعود إىل أن الفرتة الليلية بالنسبة للذكور بنسبة 

معظم العينة لديها انرتنت بالبيت مما جيعلها تتصفح الفايسبوك يف أي  ختلو من أعباء الدراسة والعمل، والعتبار أن

  وقت تريده.

% فقط، 1.96% بعكس الذكور وهو بنسبة 12.24فيما أن اإلناث يفضلون الفرتة الصباحية بنسبة 

% فقط من اإلناث 4.08وتقلب اآلية يف الفرتة من منتصف الليل إىل ساعات األوىل للفجر حيث جند أن 

  % من الذكور يقومون بذلك خالل هذه الفرتة.15.68ون تصفح الفايسبوك يف هذه الفرتة فيما أن يفضل

% من الذكور ال جيدون فرتة حمددة لتصفحهم الفايسبوك ويرون أن كل الفرتات متاحة هلم 19.60أما 

  % من اإلناث.16.32لذلك، وهذا ما تراه 
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فایسبوك في نظر عینة الدراسة.): یبین المكان المفضل لتصفح ال21الجدول رقم (

 ما هو املكان املفضل لتصفح الفايسبوك؟ التكرار النسبة بال%

76 76  املنزل

11 11  مقهى االنرتنت

1 1  مكان العمل

4 4  مكان الدراسة

8 8  أخرى

100 100 ¸ȂǸĐ¦

املنزل وهذا ما يعّرب  % من أفراد العينة يتصفحون الفايسبوك من76من خالل اجلدول املبّني أعاله أن 

% وهم من من يرتادون مقاهي االنرتنت 11عن أن جل أفراد العينة ميلكون االنرتنت يف منازهلم. تليها نسبة 

)Cyber 3% فاملكان ال يعين هلم عائق حبيث ميلكون خدمة 8)، أماD  اليت توفرها هلم شركات االتصاالت

,Djezzyاهلاتف النقال من  Ooredoo, Mobilisواء على اهلاتف النقال من نوع "سSmart phone أو يف "

Clé" شكل مفاتيح  USB وقد صرّح البعض بدافع املزح أو شيء آخر بأنه اآلن بإمكان أيًا كان أن يبحر يف "

  الشبكة العنكبوتية حىت يف املرحاض!!!

ها شبكة االنرتنت % يفضلون مكان الدراسة ليجولوا يف الفايسبوك وغريه من اخلدمات اليت توفر 4أما 

. أما النسبة املتبقية من املائة (WIFI) وقد تعود قلة النسبة إىل عدم توفر بعض األقسام على خدمة الواي فاي

% وهي نسبة من يشتغلون وجيدون أن مكان العمل هو املكان الذي يرتاحون فيه لتصفح الفايسبوك 1وهي 

�Ƕđ�́ ƢŬ¦
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لدى عینة الدراسة لتصفح الفایسبوك.: یبّین المكان المفضل 15الشكل رقم 

ما ھو المكان المفضل لتصفح الفایسبوك؟
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): یبّین عدد أصدقاء كل عینة.22الجدول رقم (

 كم عدد األصدقاء لديك عرب الفايسبوك؟ التكرار النسبة بالـ%

29 29  صديق 30أقل من 

14 14  صديق 60إىل  40من 

57 57  صديق 60أكثر من 

100 100 ¸ȂǸĐ¦

صديقا على  60% من أفراد العينة ميلكون أكثر من 57) جند أن 22(من خالل اجلدول رقم 

  صديق. 60إىل  40% هلا من 14صديق. فيما أن  30% هلا أقل من 29الئحتهم على الفايسبوك، أما 

حيث أن أفراد العينة هم من يتحّكمون يف إضافة أصدقائهم على الفايسبوك وذلك خباصية الرفض أو 

الفايسبوك. فمنهم من يضيفون أيًا كان على قائمة أصدقائهم فقط للفت االنتباه أنه ميلك  القبول اليت يوفرها هلم

أكرب عدد، ومنهم من يضيف فقط األصدقاء املقربون واألهل إىل الئحته.

: یبّین كم عدد األصدقاء لدى عینة الدراسة عبر الفایسبوك.16الشكل رقم 

كم عدد األصدقاء لدیك عبر الفایسبوك؟
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57%
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أكثر من 60 صدیق
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تار عینة الدراسة أصدقائها عبر الفایسبوك.): یبّین على أي أساس تخ23الجدول رقم (

 على أي أساس ختتار أصدقائك عرب الفايسبوك؟ التكرار النسبة بالـ%

29  ال يوجد معيار حمدد 29

 املستوى التعليمي والثقايف 22 22

 االهتمامات املشرتكة 5 5

 عالقة القرابة والصداقة 16 16

 أخرى  28 28

100 100 ¸ȂǸĐ¦

% ال يوجد لديهم معيار حمدد يف 29)، جند أن 23املعطيات اليت يقّدمها لنا اجلدول رقم ( من خالل

% خيتارون أصدقائهم ألسباب أخرى منها كما صرّح البعض على أساس 28اختيارهم ألصدقائهم، فيما جند أن 

% فهي ختتار 22والية وهي اجلمال والزواج والبلد الذي تعيش أو يعيش فيه الشخص املراد إضافته، أما النسبة امل

أصدقائها عرب الفايسبوك على أساس املستوى التعليمي والثقايف والذي يبّني لنا أن أفراد العينة يسعون إىل التعلم 

% منهم خيتارون على الئحتهم سوى األصدقاء يف الواقع االجتماعي ومن تربطهم 16ورفع مستواهم الثقايف. و

ƨƦǈǼǳ¦�ƢǷ¢��ƨƥ¦ǂǬǳ¦�ƨǫȐǟ�Ƕđ  فهم من خيتارون أصدقائهم على الفايسبوك على أساس 5املتبقية واملقدرة بـ %

  االهتمامات املشرتكة.
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: یبّین على أي أساس یتم اختیار عینة الدراسة ألصدقائها عبر الفایسبوك.17الشكل رقم 

على أي أساس تختار أصدقائك عبر الفایسبوك؟
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اس تختار عینة ): جدول یجمع متغیر الجنس والسن ومتغیر على أي أس24الجدول رقم (

الدراسة أصدقائها على الفایسبوك.

¦ȂǸĐ¸  اإلناث  الذكور  املتغريات

 30أكثر من   سنة 30- 20من   سنة 20أقل من سنة 30أكثر من   سنة 30- 20من   سنة 20أقل من 

  سنة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

600819.0400000847.051035.7100002929 03  ال يوجد معيار

47.05027.1401252222  08  25  01  23.80  10  00  00  املستوى التعليمي والثقايف

  05  05  00  00  10.71  03  00  00  00  00  4.76  02  00  00  االهتمامات املشرتكة

عالقة الصداقة والقرابة يف 

  الواقع

01200511.900250015.880517.8502501616

40.47012500000828.5701252828  17  20  01  أخرى

¸ȂǸĐ¦051004210004100171002810004100100100

) الذي جيمع متغري اجلنس والسن مع متغري على أي أساس ختتار عينة 24من خالل اجلدول رقم (

�ÀÂ°ƢƬź�ǶĔƜǧ�ÅƢǷعا 20البحث أصدقائها عرب الفايسبوك. جند أن بالنسبة للذكور اللذين تقل أعمارهم عن 

�ƢǸȈǧ��śȈǧƢǰǳ¦�ȆǟȂǳ¦Â�ƲǔǼǳ¦�ƨǴƷǂǷ�Ŀ�¦ȂǈȈǳ�ǶĔ¢�ƢǼǳ�ƶǓȂȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ�°ƢȈǠǷ�Ä¢�ÀÂ®�ǶȀƟƢǫƾǏ¢40.47 من %

§��ǺǷ�ǶȀǼǷÂ�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�Őǟ�ǶȀƟƢǫƾǏ¢�Ƣđ�ÀÂ°ƢƬź�Ãǂƻ¢�ŚȇƢǠǷÂ 30-20الفئة العمرية ما بني  ƢƦǇ¢�ǶȀǴǧ�ƨǼǇ

% من الذكور واإلناث اللذين هم تفوق 50جلنس اآلخر، وصرّح من ناحية الشكل اجلسم واجلمال وعقلية ا

سنة وهلم نوعا من الوعي حبيث يضيفون على الئحة أصدقائهم سوى أصدقاء العمل والدراسة  30أعمارهم عن 

  واألهل فقط.
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سنة ال يوجد أي معيار الختيارهم  30- 20% من فئة  من 35.71أما بالنسبة لإلناث فإن 

%  والاليت خيرتن أصدقائهن بدون أي معيار وهو لدوافع 47.05سنة بنسبة  20من  أصدقائهم كذا للفئة أقل

مماثلة لدوافع اجلنس اآلخر أي من ناحية اجلمال والعقلية واملال والبلد الذي يعيش فيه اجلنس اآلخر ومن يبعث 

أساس املستوى التعليمي هلن بدعوة لإلضافة تقبل دون أي تردد ، وهي النسبة نفسها للوايت خيرتن أصدقائهن على 

والثقايف وهذا ما يبّني لنا أن هلذه الفئة نوع من التطلع ملزيد من التثقيف. 
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): یبّین ما إن كان مفردات العینة عضو بمجموعة ما على الفایسبوك.25الجدول رقم (

 هل أنت عضو مبجموعة ما؟ التكرار النسبة بالـ%

72 72  نعم

28 28  ال

100 100 ¸ȂǸĐ¦

% من جمموع العينة ينتمون إىل جمموعات افرتاضية على 72من خالل اجلدول املبّني أعاله جند أن 

  للتعارف فقط. رتع% ال يهمهم األمر وجيدون أن الفايسبوك خم28موقع الفايسبوك، أما 

  ك.ن كانت عینة الدراسة منتمیة لمجموعة ما عبر الفایسبو إ: یبّین ما 18الشكل رقم 

ھل أنت عضو بمجموعة ما؟

72%

28%

72

28

نعم

ال
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1عینة الدراسة.إلیها): المتعّلق بنوع المجموعة التي تنتمي 26الجدول رقم (

 ؟هي ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ التكرار النسبة بالـ%

22,02 37  ترفيهية

30,35 51  ثقافية

14,88 25  سياسية

14,88 25  إعالمية

6,54 11  جنسية

11,30 19  دينية

100 *168 ¸ȂǸĐ¦

% من يشرتكون 30,35% يشرتكون يف جمموعات ترفيهية، تليها نسبة 22.02اله جند أن من خالل اجلدول أع

الدراسة يف رفع مستواها الثقايف، مع العلم أن الفئة األكثر يف جمموعات ثقافية وذلك يعّرب عن مدى اهتمام عينة

řǠƫ�Ŗǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�Ǯ ǴƬǳ� ƢǸƬǻȏ¦�ǶȀȈǴǟ�µ ǂǧ�Äǀǳ¦��śȈǠǷƢƳ�Ƕǿ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�ǺǷ  بكل ما هو يهم بتطوير

14,88�ƨȈǷȐǟȍ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ǺǷ�ǲǯ�ƨƦǈǼǳ¦�ǆمث تليها نسبة  وتنمية ثقافتهم. Ǩǻ�Ŀ�ÀƢǯ°ƢǌƬƫÂ��

�Ƕǿ®ËÂǄƫ�Ŗǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ŃƢǠǳ¦�Őǟ�ǲǐŹ�ƢǷ�©¦ƾƴƬǈǷ�ǲǰƥ�ÀȂËǸǴȇ�ƨǼȈǠǳ¦�®¦ǂǧ¢�À¢�ËśƦȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ

% يهتم باجلانب التوعوي الديين ، وأخريا النسبة املتبقية وهي 11,30ا بكل ما هو جديد على صعيد العامل. أم

  % فيشرتكون يف جمموعات تعىن باجلنس وهي نسبة معتربة.6,54

سؤال متعدد الخیارات، بإمكان المبحوثین اختیار أكثر من إجابة.1
.168* المجموع یفوق المائة ألن اإلجابات تتعدد ولھذا المجموع یساوي 
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: یبّین ماهیة هذه المجموعات التي تنتمي إلیها عینة الدراسة.19الشكل رقم 

ھذه المجموعة؟
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ن ونوع المجموعات التي تشترك ): جدول مرّكب بین متغیر الجنس والس27الجدول رقم (

فیها عینة الدراسة.

¦ȂǸĐ¸  اإلناث  الذكور  املتغريات

سنة 30أكثر من   سنة 30- 20من   سنة 20أقل من سنة 30أكثر من   سنة 30- 20من   سنة 20أقل من 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

35.710912.8501101544.11062001103722,02 05  ترفيهية

35.711622.8503301750062004405130,35  05  ثقافية

626.601102514,88  08  00  00  20  02  20  14  00  00  سياسية

14,88  25  20  02  20  06  5.88  02  20  02  17.14  12  7.14  01  إعالمية

12.850110000000000000116,54  09  7.14  01  جنسية

11,30  19 20 02 13.33 04 00 00 10 01 14.28 10 14.28 02  دينية

¸ȂǸĐ¦141007010010100341003010010100168100

27�ƨǼȈǟ�Ƣđ�½ŗǌƫ�Ŗǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�̧ȂǻÂ�Ǻǈǳ¦Â�ǆمن خالل اجلدول رقم ( ǼŪ¦�ŚǤƬǷ�śƥ�ǞǸŸ�Äǀǳ¦Â��

©ƢǟȂǸĐƢƥ�ǶƬē�ƨǼǇ�Ǻǟ�Ƕǿ°ƢǸǟ¢�ǲǬƫ�ǺȇǀǴǳ¦�°Ȃǯǀǳ¦�À¢�ƾų��ƨǇ¦°ƾǳ¦   الرتفيهية والثقافية أكثر من غريها بنسبة

35.71�ƨƦǈǻ�ƢȀȈǴƫ��ƨǇƢȈǈǳƢƥ�ƨƠǨǳ¦�ǽǀǿ�ǶƬē�ȏ�ƢǸȈǧ��14.28�ƢǷ�ǲǰƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�Ŀ�ÀȂǯŗǌȇ��

7.14�ÀȂǸƬȀȇ�ǺǷ�ƨƦǈǼǳ¦�ǆيهم الدين، إال أن ما يلفت االنتباه أن  Ǩǻ�Ŀ�½°ƢǌƬƫ�Ŗǳ¦Â�ƨȈǈǼŪ¦�ƨǧƢǬưǳƢƥ�ǶƬē��

Ŗǳ¦�©ƢǟȂǸĐƢƥ .تعىن باإلعالم  

%، تليها نسبة �ƨƦǈǼƥ�ƨȈǧƢǬưǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ǶȀƬǨǴȇ�ƢǷ�ǂưǯ¢�ƨǼǇ22.85 30-20فيما من أعمارهم بني 

20�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ǾǼǟ�ŚƦǠƬǳ¦�®ǂǨǳ¦�ǞȈǘƬǈȇ�ȏ�ƢŠ�ǪǴǠƬȇ�ƢŲ�ƢǿŚǣÂ�ƨǇƢȈǈǳ¦�Ǻǟ�ǶǴǰƬƫ�Ŗǳ¦�©ƢǟȂǸĐƢƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦Â��

  ت اإلعالمية ملواكبة كل ما هو جديد. ��17.14ƢǟȂǸĐ¦�ń¤�ǲȈŤخصوصا السياسة. أما  
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ƢǟȂǸĐ¦�Ȇǿ�Ƣđ�ÀȂǯŗǌȇ�Ŗǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ǂưǯ¢�ƾų�ƨǼǇ©� 30أما عند الذكور اللذين يفوق عمرهم 

��20�ǾȈǧŗǳƢƥ�ŘǠÉƫ�Ŗǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ƢǸȈǧ��ƨȈǇƢȈǈǳ¦Â�ƨȈǷȐǟȍ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ǺǷ�ǲǰǳ%، تليها نسبة 30الثقافية بـ 

  %.10ا نفس االهتمام بالنسبة هلذه الفئة بنسبة والثقافة اجلنسية والدين هل

�ȆǇ¦°ƾǳ¦Â�ĿƢǬưǳ¦�ǶȀȈǟÂ�ǺǷ�ƾȇǄƫ�Ŗǳ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�©ƢǟȂǸĐƢƥ�ÀȂǸƬȀȈǧ�ƨǼǇ�ǺǷ�ǲǫȋ¦�ª ƢǻȎǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƢǷ¢

��44.11�ƢǷ¢��ƨȈȀȈǧŗǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ń¤�®ȂǠƫ�Ŗǳ¦Â��5.88�©ƢǟȂǸĐƢƥ�ÀȂǸƬȀȇ%، تليها نسبة 50بنسبة 

30-20على علم بكل ما حيدث يف العامل أوال بأول، أما اإلناث اللوايت أعمارهن بني اإلعالمية واليت تكون 

26.66�ƨƦǈǻ�ƢȀȈǴƫ��©ƢǟȂǸĐ¦�ǽǀđ�Ǻǯ°Ƣǌȇ�ǺȀǼǷ��20%سنة فيتهمن أكثر بالسياسة وهذا ما يفاجئ حبيث 

�ƢǷ¢��¿Ȑǟȍ¦Â�ǾȈǧŗǳ¦Â�ƨǧƢǬưǳƢƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ǺǷ�ǲǯ�ƢȀȈǧ�½ŗǌƫ�Ŗǳ¦Â13.33في %�©ƢǟȂǸĐ¦�Ŀ�Ǻǯ°Ƣǌ

  اليت هلا عالقة بالدين.

%، 40سنة فيهتممن أكثر بكل ما له عالقة بالثقافة بنسبة  30أما اإلناث اللوايت تفوق أعمارهن 

20�ƢǷ¢��ƨȈǷȐǟȍ¦�©ƢǟȂǸĐƢƥ�Ǻǯ°Ƣǌȇ�ļ¦ȂǴǳ¦�ªتليها نسبة  ƢǻȎǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨƦǈǼǳ¦�ǆ ǨǻÂ�ǺȇƾǳƢƥ�ǺǸǸƬȀȇ�ǺǷ��

ية والرتفيهية على حد سواء وامللحوظ أن مجيع الفئات من الذكور يهتمون % فتعود للمجموعات السياس10

�©ƢƠǨǳ¦�ǞȈŦ�ǺǷ�ª Ƣǻȍ¦�ƾǼǟ�¿ƾǠǼƫ�ƢǸȈǧ�ƨȈǈǼŪ¦�©ƢǟȂǸĐƢƥ
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): ما هي الخدمات المفضلة لعینة الدراسة والتي یقوم الفایسبوك بتلبیتها 28الجدول رقم (

  له.

1يت يقدمها الفايسبوكاخلدمات املفضلة ال التكرار النسبة بالـ%

16,47 43  مشاركة الصور والفيديوهات واألفكار

8,81 23  ألعاب

17,62 46  التعليق

31,41 82  دردشة

25,67 67  إضافة األصدقاء اجلدد والتعرف عليهم

100 261 ¸ȂǸĐ¦

ه الفايسبوك  بنظر من خالل اجلدول املمّثل أعاله والذي يبّني لنا ما اخلدمات املفضلة واليت يقدمها ل

للميزات  % جيدون أن الدردشة هي اخلدمة املفضلة اليت يقدمها هلم موقع الفايسبوك31,41أفراد العينة. جند أن 

Ǟǫ¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ǽŚǣ�Ŀ�ǂǧȂƬƫ�ȏ�Ŗǳ¦Â�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ǞǫȂǷ�Őǟ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ƣđ�ǄËȈǸƬȇ�Ŗǳ¦ وهي خدمة 25,67، تليها نسبة %

% فيجدون أن التعليق على 17,62عرف على بعضهم من خالل املوقع، أما إضافة األصدقاء على الئحتهم والت

هي أفضل خدمة   paratager أو share% خدمة املشاركة أو 16,47املنشورات هي األفضل، تليها نسبة 

  %.8,81يوفرها املوقع. أما النسبة املتبقية فهي تؤول إىل األلعاب بـ

سؤال متعدد الخیارات بإمكان المبحوث اختیار أكثر من إجابة.1
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س والسن وما الخدمة المفضلة التي یوفرها ): یجمع بین متغیر الجن29الجدول رقم (

موقع الفایسبوك لعینة الدراسة

¦ȂǸĐ¸اإلناثالذكوراملتغريات

30أكثر من سنة30-20من سنة20أقل من 

  سنة

30أكثر من سنة30-20من سنة20أقل من 

  سنة

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت

05022123.070425036069.5204254316,47مشاركة الصور والفيديوهات واألفكار

0520055.490000048034.760000238,81ألعاب

05202224.170425024023.1704254617,62التعليق

05202224.17042524482336.5004258231,41الدردشة

05202123.07042517342946.0304256725,67إضافة األصدقاء والتعرف عليهم

¸ȂǸĐ¦251009110016100501006310016100261100

) الذي جيمع متغري اجلنس والسن وما اخلدمة املفضلة اليت يوفرها موقع 29من خالل اجلدول رقم (

سنة فكل اخلدمات املقدمة من طرف  20الفايسبوك لعينة الدراسة، نالحظ أن الذكور الذين أعمارهم أقل من 

% هي النسبة اليت تشرتك فيها مجيع اخلدمات، أما 20موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك" مفضلة لديهم حبيث 

سنة فهم يفضلون خدمات التعليق والدردشة أكثر من أي خدمة بنسبة  30- 20الذين أعمارهم ما بني 

وهات واألفكار و إضافة األصدقاء والتعرف عليهم بنسبة % تليها خدمتا مشاركات الصور والفيدي24.17

% عدى األلعاب ال 25سنة فهم يفضلون كل اخلدمات املذكورة بنسبة  30%، أما من يفوق عمرهم 23.07

�ƨȇǂǸǠǳ¦�ƨƠǨǳ¦�ǆ Ǩǻ�ǺǷ�ª Ƣǻȍ¦�Ä¢ǂǳ¦�Ŀ�ǶȀǯ°Ƣǌȇ�Äǀǳ¦Â�ƢƬƥ�ƢĔȂǴǔǨȇ
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سنة  30-20%، فيما اللوايت أعمارهن بني 48شة بـسنة يفضلون خدمة الدرد 20أما اللوايت أعمارهن أقل من 

�ƢĔȂǠǔȇ�Ŗǳ¦�©¦ƾƴƬǈŭ¦Â�ǶȀǘƟƢƷ�ƶǨǐƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǶȀȈǴǟ�» ǂǠƬǳ¦Â�®ƾŪ¦� ƢǫƾǏȋ¦�ƨǧƢǓ¤�ƨǷƾƻ�ÀȂǴǔǨȈǧ

  عليه من معلومات شخصية ومشاركات.
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ثرة عند ): یبّین ما الخدمة التي غالبا ما تستعملها عینة الدراسة بك30الجدول رقم (

تصفحها الفایسبوك.

1عندما تتصفح الفايسبوك فأنت غالبا ما تكتفي بـ؟ التكرار النسبة بالـ%

20,20 59  قراءة مشاركات األصدقاء

19,17 67  تضع مشاركات على حائطك

22,94 92  تعلق

31,50 56  تدردش

3,76 11  تلعب

2,39 7  أخرى

100 292 ¸ȂǸĐ¦

% تدردش وهذا ما يتماشى 31,50) جند أن 30 يقدها لنا اجلدول رقم (من خالل املعطيات اليت

��Ƕǫ°�¾ÂƾŪ¦�Ŀ�Ƣđ�Ņ®¢�Ŗǳ¦�©ƢȈǘǠŭ¦Â28 يرون أن خدمة الدردشة هي أفضل 31,41) حبيث نالحظ أن %

% وهي نسبة من يقومون 20,20% وهي تعود إىل التعليق، مث 22,94خدمة قدمها هلم املوقع. تليها نسبة 

% فيضعون مشاركات على حائهم، فيما 19,17شاركات أصدقائهم فقط دون التعليق عنها. أما بقراءة م

% يقومون باللعب وهي خدمة يوفرها املوقع حبيث حيتوي الفايسبوك على عدة ألعاب متنوعة منها 3,76

�À¦ƾǴƥ�ŕǋ�ǺǷ� ƢǫƾǏ¢�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦�Ƣđ�½°ƢǌǸǴǳ�ƶǸǈƫ�Ŗǳ¦Â�ƢȀǼǷÂ�ƨȈǨȈǬưƬǳ¦�ƢȀǼǷÂ�ƨȈȀȈǧŗǳ¦ العامل وبإمكانه أيضا

حيث متّكن العبيها من تشكيل جمموعات تتفاعل مع بعضها البعض والتعارف  التحدث معهم من خالل اللعب

iMingleومن هذه األلعاب اليت يوفرها موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك"هي 
. والنسبة املتبقية وهي 2

من إجابةسؤال متعدد الخیارات، بإمكان المبحوثین اختیار أكثر 1
2 http://apps.facebook.com/imingleapp/?fbsource=bookmark&countiMingleapps.facebook.com
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يانا للتجسس على شخص ما أو االضطالع على % وهم من املشرتكني اللذين يدخلون للفايسبوك أح2,39

�ƨǨǴƬƼŭ¦�©ƢǬȈƦǘƬǳ¦�ǲȈǸŢ�Â¢�©ȐĐ¦Â�Ƥ Ƭǰǳ¦�ǲȈǸƸƬǳ�ǶȀǼǷ�ƨȈƦǴǣȋ¦Â��ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ǞǬƫ�Ŗǳ¦�ª ¦ƾƷȋ¦�©¦ƾƴƬǈǷ

  واليت أيضا خدمة يوفرها املوقع جمانا.

: یبّین ما الخدمة التي تستعملها عینة الدراسة غالبا عند تصفحها 20الشكل رقم 

یسبوك.الفا

عندما تتصفح الفایسبوك فأنت غالبا ما تكتفي بـ؟

59

67

92

56

7

11

0 20 40 60 80 100

20,20547945

22,94520548

31,50684932

19,17808219

2,397260274

3,767123288

عندما تتصفح الفایسبوك فأنت غالبا ما
تكتفي بـ؟

قراءة مشاركات األصدقاء

تضع مشاركات على حائطك

تعلق

تدردش

تلعب

أخرى
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ما الخدمة التي غالبا ما تستعملها ): یجمع بین متغیر الجنس والسن و 31الجدول رقم (

عینة الدراسة بكثرة عند تصفحها الفایسبوك

¦ȂǸĐ¸اإلناثالذكوراملتغريات

سنة30أكثر من سنة30-20من سنة20أقل من سنة30أكثر من سنة30-20من سنة20أقل من 

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت

0516.662727.83042007141215.1804255920,20 قراءة مشاركات األصدقاء

0516.662727.83042006122227.840318.756719,17 تضع مشاركات على حائطك

0516.662121.64031525503443.0304259222,94 تعلق

056.6612222.68042010201113.9204255631,50 تدردش

0516.66000001050120000000073,76 تلعب

0516.66000004200120000016.25112,39 أخرى

¸ȂǸĐ¦301009710020100501007910016100292100

غري اجلنس والسن وما اخلدمة اليت غالبا ما يستعملها تم املركب أعاله بني) 31رقم (من خالل اجلدول 

عينة البحث بكثرة أثناء تصفحها موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك. تبّني لنا أن الذكور اللذين أعمارهم تقل 

%، فيما اإلناث من نفس الفئة العمرية يستخدمن 16.66سنة حيبذون كل اخلدمات دون استثناء بـ  20عن 

  عليق بكثرة عن أي خدمة أخرى.خدمة الت

سنة فهم يا إما يقرئون مشاركات أصدقائهم أو  30و 20أما الذكور اللذين ترتاوح أعمارهم بني 

�ƨƦǈǼƥ�Ƕđ�́ ƢŬ¦�Ǯ ƟƢū¦�ȄǴǟ�ǶēƢǯ°ƢǌǷ�ÀȂǠǔȇ27.83 أما اإلناث من نفس الفئة العمرية يعّلقون أكثر ،%

  %.43.03من استعمال أي خدمة أخرى بنسبة 

ص الذكور اللذين أعمارهم تفوق الثالثون سنة فنجدهم إما يقرئون مشاركات أصدقائهم أو وفيما خي

�ƨƦǈǼƥ�̈ǂưǰƥ�ÀȂǋ®°ƾȇ�Â¢�ƨǏƢŬ¦�ǶēƢǯ°ƢǌǷ�ÀȂǠǔȇ20 وهي نفس النسبة اليت يرون أن االقرتاحات مل %
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يل الكتب تكفيهم حبيث يرون أن املوقع ليس جمرد موقع للتواصل وإمنا هو موقع يستطيعون من خالله حتم

�©Ƣǯ°ƢǌǷ�ǺƟǂǬȇ�ƢǷ¤�ǺȀǧ�ƨȇǂǸǠǳ¦�ƨƠǨǳ¦�ǆ Ǩǻ�ǺǷ�ª Ƣǻȍ¦�ƢǷ¢����ƢǿŚǣÂ�©ƢǬȈƦǘƬǳ¦Â�ňƢǣȋ¦Â�°Ȃǐǳ¦Â�©ȐĐ¦Â

�ƨƦǈǼƥ�Ǯ ǳ̄Â�Ãǂƻ¢�ƨǷƾƻ�Ä¢�¾ƢǸǠƬǇ¦�ǺǷ�ǂưǯ¢�Ǻǋ®°ƾȇ�Â¢�ǺǬËǴǠȇ�Â¢�ǺēƢǯ°ƢǌǷ�ǺǠǔȇ�Â¢�ǶȀƟƢǫƾǏ¢25.%
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استخدام الفایسبوكالمحور الثالث: الدوافع والحاجات وراء -ج

): الدوافع التي تجعل من عینة الدراسة الستخدام موقع التواصل 32الجدول رقم (

1االجتماعي "الفایسبوك"

 الدافع وراء استخدام الفايسبوك: التكرار النسبة بالـ%

14,62 55  الرتفيه

11,70 44  التثقيف وزيادة املعارف

10,10 38  مواكبة األحداث

23,67 89  واصل مع األهل واألصدقاءالت

16,48 62  التعرف على أشخاص جدد

14,89 56  التخلص من الفراغ العاطفي واالجتماعي

6,11 23  التنفيس والتعبري حبرية عن ما مل تستطع التعبري عنه يف الواقع

2,39 9  اهلروب من الواقع املعاش

100 376 ¸ȂǸĐ¦

األول وراء استخدام الفايسبوك بالنسبة لعينة الدراسة هو من خالل اجلدول أعاله جند أن الدافع 

% واليت تعود إىل أن الدافع وراء االلتحاق 16,48%، تليها نسبة 23,67التواصل مع األهل واألصدقاء بنسبة 

باملوقع هو التعرف على أشخاص جدد من بيئة خمتلفة وثقافة خمتلفة، حبيث تتفاهم عينة الدراسة يف أن الدافع وراء

% بفارق بسيط ، 14,62% والرتفيه بـ 14,89استخدام املوقع هو التخلص من الفراغ العاطفي واالجتماعي بـ 

% ترى بأن الفايسبوك وسيلة لزيادة املعارف والتثقيف، 11,70من مفردات العينة أي ما يعادل  44تأيت بعدها 

  جابة.سؤال متعدد الخیارات، بإمكان المبحوثین اختیار أكثر من إ1
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من جمموع عينة الدراسة  23وًال بأّول. أما % جيدونه وسيلة تسّهل على الفرد مواكبة األحداث أ10.10فيما أن 

% ترى يف استخدام الفايسبوك نوعا من التنفيس والتعبري حبرية عن ما مل يستطيع الفرد التعبري عنه يف 6,11أي 

�ƨƦǈǼƥ�Ƣđ�² ƘƦǳ�ƨǟȂǸƴŠ�Ã®¢�Äǀǳ¦�³ ƢǠŭ¦�ǾǠǫ¦Â2,39 جتد يف املوقع هروبا من الواقع املعاش سواء كانت %

ادية أو غريها حبيث يستطيع املستخدم أن يغّري ما هو عليه يف الواقع خبلقه لشخصية خمالفة متاما حالة نفسية أو م

  عن ما هو عليه.

: یبّین الدافع وراء استخدام الفایسبوك لدى عینة الدراسة.21الشكل رقم 

الدافع وراء استخدام الفایسبوك

55

44

38

62

56

89

23

9

0 20 40 60 80 100

14,62765957

11,70212766

10,10638298

16,4893617

14,89361702

23,67021277

6,117021277

2,393617021

الدافع وراء استخدام الفایسبوك

الترفیھ

التثقیف وزیادة المعارف

مواكبة األحداث

التواصل مع األھل واألصدقاء

التعرف على أشخاص جدد

التخلص من الفراغ العاطفي واالجتماعي

التنفیس والتعبیر بحریة عن ما لم تستطع التعبیر عنھ في الواقع

الھروب من الواقع االجتماعي
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.): یجمع بین متغیر الجنس والسن والدافع وراء استخدام الفایسبوك33الجدول رقم (

¦ȂǸĐ¸  اإلناث  الذكور  املتغريات

  سنة 30أكثر من   سنة 30-20من   سنة 20أقل من   سنة 30أكثر من   سنة 30-20من   سنة 20أقل من 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

0515.62158.520417.391726.56101.660419.045514,62 الرتفيه

0515.62126.810417.391015.62101.660314.284411,70 التثقيف وزيادة املعارف

0412.52212.50313.04023.12058.33029.523810,10 مواكبة األحداث

0515.624626.130417.391726.561321.660419.048923,67 التواصل مع األهل واألصدقاء

0515.622212.50417.391015.621728.330419.046216,48 التعرف على أشخاص جدد

التخلص من الفراغ العاطفي 

 واالجتماعي

026.254425014.34069.37023.33014.76

5614,89

التنفيس والتعبري حبرية عن ما مل 

 تستطع التعبري عنه يف الواقع

039.37137.38028.69023.125011.66029.52

236.11

039.37021.13014.340000023.33014.7692,39 روب من الواقع املعاشاهل

¸ȂǸĐ¦3210017610023100641006010021100

376100

من خالل اجلدول املبّني أعاله والذي جيمع بني متغري اجلنس والسن والدافع وراء استخدام الفايسبوك 

سنة الدافع وراء استخدامهم الفايسبوك هو الرتفيه والتثاقف  20د أن الذكور األقل من بالنسبة لعينة الدراسة. جن

والتواصل مع األهل واألصدقاء املعروفني يف الواقع والتعرف على أشخاص مل يسبق له أن عرفهم بنسبة 

واألصدقاء بنسبة %، أما اإلناث من نفس الفئة العمرية فدوافعهن تتمثل يف الرتفيه والتواصل مع األهل 15.62

26.56.%

سنة فالدافع وراء استخدامهم موقع التواصل  30و 20أما الذكور اللذين ترتواح أعمارهم ما بني 

%، واإلناث من نفس الفئة   26.13االجتماعي هو البقاء على اتصال مع األهل واألصدقاء بنسبة 

  %.28.33بنسبة  العمرية دافعهن هو التعرف على أشخاص جدد مل يسبق هلن أن عرفوهم
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سنة فدوافعهم تتعدد ما بني التعرف على أشخاص  30أما فيما خيص الذكور اللذين يفوق عمرهم 

%، وكذا بالنسبة 17.39جدد وبني البقاء على تواصل مع األهل واألصدقاء وكذا الرتفيه وزيادة املعارف بنسبة 

اصل والرتفيه حبيث جيدون انه هو الدافع وراء % واليت تتساوى فيها كل من التعارف والتو 19.04لإلناث بنسبة 

  استخدام الفايسبوك.
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): یعبر عن الحالة التي تكون علیها مفردات العینة إن غابت لفترة عن 34الجدول رقم (

الموقع

 غيابك لفرتة عن الفايسبوك يشعرك بـ: التكرار النسبة بالـ%

5 5  القلق واالضطراب

30 30  فراغامللل وال

65 65  ال يشعرك بشيء

100 100 ¸ȂǸĐ¦

) والذي يوّضح لنا عن احلالة اليت يكون عليها مفردات العينة إن 34من خالل معطيات اجلدول رقم (

��65�Ǻǟ�ǶđƢȈǣ�ƾǼǟ� Ȇǌƥ�ÀÂǂǠǌȇ�ȏ�ǶĔƘƥغابوا لفرتة عن استخدامهم ملوقع الفايسبوك. حبيث صرّح 

Â��Ǯ% يق30استخدام الفايسبوك، فيما  ǳ̄�¾ƢȈƷ�¹¦ǂǨǳ¦Â�ǲǴŭƢƥ�ÀÂǂǠǌȇ�ǶĔƘƥ�ÀȂǳȂ5 من جمموع العينة %

 جيعل الذي "الفايسبوك" على اإلدمان أعراض بنييصّرحون بشعورهم بالقلق واالضطراب، وهذا ما يعرب عن 

.1بالرضا أحس كلما املوقع كثر استخدم كلما الشخص

1 Jamie Lober, are you addicted to facebook is the internet causing you to avoid the real
life,[online] ; مستخرج من 
http://www.familytimemagazine.com/articles/AreYouAddictedToFacebookweb.pdf 20/12/2014في  على 

14:29الساعة: 
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مفردات العینة إن غابت لفترة عن الحالة التي تكون علیها : یبّین عن 22الشكل رقم 

موقع الفایسبوك. 

غیابك عن الفایسبوك لفترة یشعرك بـ:

5%

30%

65%

5

30

65

القلق واالضطراب

الملل والفراغ

ال یشعرك بشيء
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): یبّین ما نیة أفراد العینة من استخدام الفایسبوك مستقبال:35الجدول رقم (

 هل تنوي مستقبال أن: التكرار النسبة بالـ%

10 10  أن تزيد من استخدام الفايسبوك

29 29  أن تقلل من استخدامه

43 43  ا هوأن ترتكه كم

18 18  أن تتوقف عن استخدامه

100 100 ¸ȂǸĐ¦

% من جممل أفراد العينة والذي ميثل النصف تقريبا يرغبون 34) نالحظ أن 35من خالل اجلدول رقم (

�ǲǏ¦ȂƬǴǳ�®ȂƳȂǷ�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�À¢�ÀÂǂȇ�ǺÈǷ�Ǻ
ÊǷ�Ƥ ǳƢǤǳ¦�Ŀ�ǶǿÂ��¾Ƣū¦�Ŀ�ǾȈǴǟ�Ȃǿ�ƢǸǯ�Ƕđ�́ ƢŬ¦�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�½ǂƫ�Ŀ

  صدقاء وفقط وليس للموقع دور آخر غريه.مع األهل واأل

% وهي نسبة 18% فهم يفضلون أن يقللوا شيئا ما من استخدامهم للموقع مستقبال، أما 29أما 

�ȆǿÂ�ƨȈǬƦƬŭ¦�ƨƦǈǼǳ¦�ƢǸȈǧ��ǞǫȂŭ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ǻǟ�ƢǷƢŤ�Ǧ ǫȂƬǳ¦�ǀËƦŢ�ƢĔƘƥ�¾ȂǬƫ�̈ŐƬǠǷ10 تنوي أن تزيد من %

طّوري املوقع بإضافة املزيد من التطبيقات وامليزات على املوقع يشعرون مبزيد استخدام الفايسبوك، حبيث كلما قام م

  من الرضا والثقة حيال استخدامهم للموقع.
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نّیة أفراد العینة من استخدام الفایسبوك مستقبال.: یبّین23الشكل رقم 

ھل تنوي مستقبال أن:

10%

29%

43%

18%

10

29

43

18

أن تزید من استخدامھ

أن تقلل من استخدامھ

أن تتركھ كما ھو

أن تتوقف عن استخدامھ
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المحور الرابع: الفاسبوك ولغة التواصل: -د

یوّضح ما اللغة التي یفضل أفراد العینة التواصل ونشر المعلومات بها ):36الجدول رقم (

على الفایسبوك.

1اللغة املستعملة يف الفايسبوك التكرار النسبة بالـ %

8,05 22  أجنبية

36,63 100  أجنبية إلكرتونية

17,94 49  عربية فصحى

0 0  عربية إلكرتونية

0,73 2  دارجة حبروف عربية

36,63 100  دارجة إلكرتونية

100 273 ¸ȂǸĐ¦

% من أفراد العينة 36.63) املبّني أعاله جند أن كل أفراد العينة أي 36من خالل اجلدول رقم (

يستعملون الدراجة اإللكرتونية وهي اللغة األجنبية املختصرة أو ما يسمى لدى الشرق األوسط بالعربيزي أي خلط 

وكلهم أيضا يستعملون اللغة األجنبية اإللكرتونية وهي اللغة األجنبية لكن خمتصرة  بني احلروف العربية واإلجنليزية ،

,Abréviation(lolأو ما يسمى بالـ  mdr, slt, bns, bnj, re, tkt…) 11,39. تليها نسبة %

% يستخدمون اللغة 17.94يستخدمون اللغة األجنبية بأنواعها يف تواصلهم مع اآلخر عرب الفايسبوك. أما 

عربية الفصحى والذي من خالل قراءة السبب حول استعمال اللغة وجدت دافع الغرية على لغة القرآن قوية جدا ال

�ƨǤǴǳ¦�ȄǴǟ�ǂǘƻ�ƢĔȋ�ȆǈȈƟǂǳ¦�Ƥ Ʀǈǳ¦Â�ƢǻƢȈƷ¢�ƨǷȂȀǨǷ�ŚǣÂ�ƨƦǠǏ�ƢĔÂƾŸ�Ŗǳ¦Â�ÄǄȈƥǂǠǳƢƥ�ǒ ǠƦǳ¦�ǾȈǸǈȇ�ƢǷ�ƨƥ°ƢƄÂ

سؤال متعدد الخیارات، بإمكان المبحوثین اختیار أكثر من إجابة.1
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حبروف عربية. وكما هو واضح يف املعطيات أنه ينعدم  % يستخدمون الدارجة0.73الرمسية، والنسبة املتبقية بـ 

  استخدام اللغة العربية اإللكرتونية.

: یبّین اللغة التي تفضل عینة الدراسة التواصل من خاللها عبر الفایسبوك.24الشكل رقم 

اللغة المستعملة في الفایسبوك

12%

33%

8%
0%

1%

46%

11,57894737

32,63157895

8,421052632

0

1,052631579

46,31578947

األجنبیة

أجنبیة إلكترونیة

عربیة فصحى

عربیة فصحى إلكترونیة

دارجة

دارجة إلكترونیة
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): یتعّلق بالسؤال عن ما إذا كانت عینة الدراسة تستخدم اللغة 37الجدول رقم (

سمى باللغة الموازیة مع أشخاص معینین أم بشكل مطلق.یترونیة أو ما االلك

 هل تستخدم هذه اللغة مع أشخاص معينني أو بشكل مطلق؟ التكرار النسبة بالـ%

46 46  معينني

54 54  بشكل مطلق

100 100 ¸ȂǸĐ¦

لغة املوازية وهي اللغة % من جممل عينة البحث يستخدمون ال54من خالل اجلدول املبّني أعاله جند أن 

العربية أو العامية حبروف التينية و اختصارات يف اللغة األجنبية خصوصا الفرنسية باعتبارها اللغة الثانية اعتبارا 

��ºƥ�ȄǸǈƫ�ƢǷ�Â¢�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�̈ŗǨǴǳAbréviation(lol, mdr, slt, bns, bnj,

re, tkt…)ǷÂ�ǪǴǘǷ�ǲǰǌƥ���Ƕǿ°Âƾƥ�Ƕǿ�®¦ǂǧ¢�ǞǷ�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�ÀȂǷƾƼƬǈȇ�ǶĔ¢�ǺǰŻ� ȏƚǿÂ��² ƢǼǳ¦�ƨǷƢǟ�Ǟ

��46�ǞǷ�ƢĔȂǷƾƼƬǈȇ�ǶȀǧيتقنون هذا النوع من اللغات ألنه هناك منهم من ال يفهمها، أما النسبة املتبقية بـ

نية؟ أشخاص معينني وعلى حسب التصرحيات واإلجابة على السؤال: مع من بالضبط تستخدم اللغة االلكرتو 

فإجابتهم كانت مع األصدقاء املقربني ومن جيلنا بالتحديد ألن اجليل الذي يسبقنا ال يفقهها، أما مع األساتذة 

أو أصدقاء العمل أو شيء له عالقة بالدراسة واألحباث والتطلع للعمل وغريه من األشياء اليت البد أن يكونوا فيها 

  ألجنبية بأنواعها بطريقة صرفة.رمسيني فيستعملون اللغة العربية الفصحى أو ا
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ما إذا كانت عینة الدراسة تستخدم اللغة االلكترونیة أو ما یسمى : یبّین25الشكل رقم 

باللغة الموازیة مع أشخاص معینین أم بشكل مطلق.

ھل تستخدم ھذه اللغة االلكترونیة مع أشخاص معینین أو بشكل 

مطلق؟

46%
54%

46

54

معینین
بشكل مطلق
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): یبّین ما إذا كانت مفردات العینة تستخدم رموز التعبیر عن المشاعر 38الجدول رقم (

.(1مثال («Smiles»و ما یسمى باألجنبیة أ

 ؟smilesهل تستخدم  التكرار النسبة بالـ%

83 83  نعم

17 17  ال

100 100 ¸ȂǸĐ¦

% يستخدمون 83) جند أن جل العينة بنسبة 37من خالل البيانات اليت يقدمها لنا اجلدول رقم (

مها املوقع واليت يطّورها يوما بعد يوم مطّورو املوقع واليت السمايلز وهي جمموعة من الرموز واأليقونات اليت يقد

أصبحت هذه األيقونات من جمرد أيقونات جامدة إىل أيقونات متحركة بأشكال وأنواع خمتلفة ومرحة وجتلب انتباه 

% العكس متاما ال يستعملون 17من يستعملها وهي تعرب عن ما ال يستطيع الفرد التعبري عنه بالكلمات. أما 

�ǆ Ȉǳ�Ʈ ȇƾūƢƥ�ÀȂǰȈǈǧ�ǶȀŪƢź�ƢǷ�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�¦Â®¦°¢�À¤Â�ǾǼǷ�̈ƾƟƢǧ�ȏÂ�ǶȀǷ�Śǣ� Ȇǋ�ƢĔÂŐƬǠȇÂ�ǪǴǘŭƢƥ�±ȂǷǂǳ¦

 بإرسال الرموز. وهذا ما سنالحظه يف السؤال القادم حول ما إذا كانت هذه الرموز تعرب عن ما تشعر به أم ال؟

01للتعرف على مزید من الرموز یرجى االضطالع على الملحق رقم 1
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تستخدم رموز التعبیر عن المشاعر أو ما إذا كانت مفردات العینة: یبّین26الشكل رقم 

.«Smiles»ما یسمى بـ

ھل تستخدم smilies؟

83%

17%

83

17

نعم

ال
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): یبّین ما إذا كان استعمال هذه الرموز واألیقونات یعبر فعال عن ما 39الجدول رقم (

یشعر به الفرد المستخدم لها أم ال.

 يعرب عن شعورك فعال؟ Smilies  هل استخدامك لـ التكرار النسبة بالـ %

97,59 81  نعم

2,40 2  ال

100 83 ¸ȂǸĐ¦

  * لقد مت طرح هذا السؤال على اللذين يستخدمون الرموز واأليقونات فقط.

% أي أن جل من يستخدم هذه الرموز واأليقونات فهو 97,59من خالل اجلدول املبّني أعاله جند 

يعتربون أن املشاعر احلقيقية أكرب  %2.40عند استخدامه هلا تعّرب فعال عن ما يريد قوله أو ما يشعر به. فيما 

�ǞǫȂŭ¦�ƢǿǂǧȂȇ�Ŗǳ¦�ƨǷƾƼǴǳ�ƨƦǯ¦ȂǷÂ�ƨȈǴǈƬǴǳ�ǖǬǧ�ƢĔȂǷƾƼƬǈȇ�ǶĔ¢Â�©ƢǻȂǬȇȋ¦Â�±ȂǷǂǳƢƥ�ƢȀǼǟ�ŐǠȇ�À¢�ǺǷ

: یبّین ما إن كان استعمال هذه الرموز واألیقونات یعبر فعال عن ما یشعر 27الشكل رقم 

به الفرد المستخدم لها أم ال.

ھل استخدامك لـ smilies یعبر عن شعورك فعال؟

98%

2%

97,59036145

2,409638554

نعم

ال
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): الدافع وراء استخدام هذه اللغة الموازیة عوضا عن اللغة الصرفة.40(الجدول رقم 

 هل تعتقد أن استخدام هذه اللغة يرجع إىل: التكرار النسبة بالـ%

21,34 35  رداءة التعليم

32,92 54 keyboardسهولة استخدام 

33,53 55  السرعة وعدم استهالك وقت كبري يف الكتابة

6,70 11  جيل االنرتنت تعتربها موضة

5,48 9  تستخدمها كشيفرة 

100 164 �̧ȂǸĐ¦

يعترب استعمال هذا النوع من اللغة عوضا عن اللغة العربية أو األجنبية الِصرفة عند بعض من 

مستخدميها يرجع إىل السرعة وعدم استهالك وقت كبري يف الكتابة حبيث تعترب نوعا ما خمتصرة يف اعتبارهم وذلك 

% واليت ترى أن السبب يرجع إىل سهولة استخدام لوحة مفاتيح 32,92%، فيما تليها نسبة 33.53بنسبة 

(Keyboard)باعتبار أن مجيع من يستخدم هذا النوع من اللغة يرجع إىل أن الـ  (Keyboard)جهاز الكمبيوتر 

األحرف الالتينية بغرض حيمل األحرف الالتينية وهذا سهل احلفظ عن أماكن األحرف العربية وهلذا يستخدمون 

�ƢǷ¢��ƨȈƥǂǠǳƢƥ�ƢȀƬƠƴē21,34 يرون أن رداءة التعليم هي السبب يف استعمال اللغة املوازية عوضا عن اللغة %

العربية أو األجنبية الصرفة حبيث جيدون أنفسهم ضعيفني يف القواعد امللمة بكل من اللغتني العربية واألجنبية فهم 

  ألجنبية أو العربية.يتجنبون اللغة الصرفة سواء ا

وباعتبار أن هذه اللغة هلا مجهورها املعروف جبيل االنرتنت حىت وإن استخدمت هذه اللغة مع ظهور 

��6,70�ǞǷ�ƨǋ®°ƾǳ¦�Ŀ�ƢĔȂǷƾƼƬǈȇ�Ń�À¤Â�ƨǓȂǷ�ƢĔÂŐƬǠȇاهلاتف النقال واستعماهلا يف الرسائل القصرية جند أن

ŭ¦�ƾƷ¢�¬ǂǏ�ƢǸǯ��ÀȂǨǴƼƬǷ�ǶĔÂŐƬǠȇ�ǶȀƟƢǫƾǏ¢�¾Ƣǫ�ƨǤǴǳ¦�ǽǀđ�ǾǼƥ¦�§ Ƣƴǟ¤�ÃƾǷ�Ǻǟ�ǽƾǳ¦Â�ǾǳƘǇ�ƢǷƾǼǟ�śƯȂƸƦ
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��5,48�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȇ±¦Ȃŭ¦�ƨǤǴǳ¦�ǽǀŮ�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�Ŀ�Ãǂƫ�ȆȀǧله:"أنت لست من جيلنا". أما النسبة املتبقية بـ 

  ال يفهما سوى هو وأصدقائه دون والديه.  (Code)شيفرة

موازیة عوضا عن اللغة الصرفة.: الدافع وراء استخدام هذه اللغة ال28الشكل رقم 

ھل تعتقد أن استخدام ھذه اللغة یرجع إلى:

21%

33%

34%

7%
5% 21,34146341

32,92682927

33,53658537

6,707317073

5,487804878

رداءة التعلیم

سھولة استخدام لوحة مفاتیح الحاسوب

السرعة وعدم استھالك وقت كبیر في الكتابة

تعتبرھا موضة جیل االنترنت

تستخدمھا كشیفرة
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نتائج الدراسة:-2

من خالل البيانات اليت قدمت يف الدراسة امليدانية واملتعلقة باالستمارة االلكرتونية املعروضة كما ذكر 

Googleعلى موقع  Spreadsheetسابقا على تطبيق  Drive فإن املتغريات الدميوغرافية السوسيولوجية لعينة .

سة تتعلق باجلنس، السن، املستوى الدراسي واحلالة االجتماعية، حبيث أن جمموع عينة الدراسة هو مائة واليت الدرا

%. وهي نسب متقاربة 49أي  94% من عينة الدراسة والباقي إناث املقّدر بـ51ذكر أي  51تتكّون من 

جمموع عينة الدراسة، وهذه األخرية % من 70سنة بـ  30إىل  20جدا، أما الفئة العمرية األكثر حضورا هي من 

% من 94% يف إطار التحضري لدراسات عليا. 18% منهم جامعيني و 64تتمتع مبستوى تعليمي عايل حبيث 

% مستواهم املادي معقول ومتوسط والذي 94% منهم متزوجون و مطلقة واحدة، 5جممل أفراد العينة عزّاب و

% 32% منهم من املدينة و 62ومتوفرة عرب مجيع أحناء البالد حبيث يعّرب عن أن االنرتنت يف متناول اجلميع، 

  % من الريف.6من ضواحي املدينة و

�ƾǬǧ��ǽȂǴǸǠƬǈǷ�Ƣđ�°ÂƢƸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦Â�ǾǷ¦ƾƼƬǇ¦�Ǟǧ¦Â®Â�ǾǗƢŶ¢�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�¾ȂƷ�ǽǀǿ�ƢǼƬǇ¦°®�À¢�ƢŠÂ

% وذلك 62 الفايسبوك بنسبة تبّني أن أغلب األفراد يقضون من أربع إىل مخس ساعات يف اليوم من وقتهم عرب

% وهي أفضل فرتة لتصفح 41% وذلك خالل فرتات الليل بـ40بتصفحهم إياه أكثر من أربع مرات يف اليوم بـ

الفايسبوك وحسب املعطيات وجدنا أن أفراد العينة تفضل تصفح الفايسبوك من املنزل الذي يعترب املكان األفضل 

  فراد تتوفر لديهم خدمة االنرتنت يف املنازل.لذلك وهذا ما يعّرب لنا عن أن جل األ

أما عن ما يفضله املبحوثني من خدمات مقدمة من طرف موقع التواصل االجتماعي فايسبوك، فريى 

% يرون أن خدمة 25.67% أن خدمة الدردشة هي أفضل ما يقدمه الفايسبوك هلم، تليها نسبة 31.41

  التعرف عليهم هي أفضل خدمة.إضافة األصدقاء اجلدد إىل الئحة األصدقاء و 
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 60إىل  40% من عينة الدراسة لديهم من 57ومن خالل تفريغ معطيات االستمارة وجدنا أن 

%28% من عينة الدراسة خيتارون أصدقائهم دون أي معيار، أما 29صديق عرب الفايسبوك، واللذين 

ǾȈǧ�Ǌ ȈǠȇ�Äǀǳ¦�ÀƢǰŭ¦�Â¢�¾ƢǸŪ¦�Â¢�©Ƣȇ®Ƣŭ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ǶĔÂ°ƢƬƼȈǧ فعلى 22الصديق املراد إضافته، أما %

16�ÀȂǨȈǔȇ�Â¢�³أساس املستوى التعليمي والثقايف، فيما  ƢǠŭ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ǶĔȂǧǂǠȇ�ǺȇǀǴǳ¦� ƢǫƾǏȋ¦�ÀȂǨȈǔȇ��

% خيتارون أصدقائهم على أساس 5األهل واملقربني فقط يف الئحة أصدقائهم عرب الفايسبوك. والباقي أي 

  االهتمامات املشرتكة.

��30.35�ƢȀȈǴƫ��ƨȈǧƢǬưǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ÀÂǀƦŹأفراد العينة هم أعضاء مبجموعات حبيث  % من72

ºƥ�ƨȈȀȈǧŗǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦22.02ºƥ�ƨƦǈǼǳ¦�ǆ ǨǼƥ�ƨȈǷȐǟȍ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ƢȀȈǴƫ���14.88�©ƢǟȂǸĐ¦�Ľ��

6.54ƢǷ�ƢǟȂǻ�®ȂǠȇ�©ƢǟȂǸĐ¦�°ƢȈƬƻ¦�À¢�Ʈ% وأخريا اجلنسية بـ 11.30الدينية بـ ȈŞ���  إىل الفئة العمرية اليت

�ƢǸȈǧ�ƨȈȀȈǧŗǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ÀȂǴǔǨȇ�ƨǼǇ 20ينتمي إليها كل فرد وحسب اجلنس أيضا فالذكور من فئة األقل من 

�ǺǷ�ǲǫȋ¦�ª 30و 20من هم ما بني  Ƣǻȍ¦�ń¤�ƨƦǈǼǳƢƥ�¦ǀǯ��ƨȈǧƢǬưǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ÀȂǴǔǨȇ�ǂưǯ¢Â�ƨǼǇ20  سنة

  سنة. 30واألكثر من 

انية أن أغلب عينة الدراسة يستخدمون الفايسبوك بدافع التواصل مع األهل وكشفت الدراسة امليد

  %.16.48% وبدافع التعارف بنسبة 23.67واألصدقاء بنسبة 

% لديهم أكثر من 30% من أفراد العينة لديهم حساب واحد فقط على الفايسبوك و70حيث أن 

% خيتارون الدخول 65ū¦�ǶȀƬȇȂđ�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ń¤�«ȂǳȂǳ¦�ÀȂǴǔǨȇ�ǶȀǼǷ���ƢǷ¢��ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�Â¢�ƨȈǬȈǬ25حساب. فـ

Â�ƨȈǓ¦ŗǧ¦�̈°ƢǠƬǈǷ�©ƢȇȂđ�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ń¤10 يفضلون اهلويتني واهلدف وراء ذلك إما التجسس أو التطرق إىل %

�³ ƢǠŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�©ƢǿȂƥƢǘǳ¦�ǺǷ�ǲưŤ�Â¢�ƨǟȂǼŲ�ǞȈǓ¦ȂǷ
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االجتماعي "فايسبوك" طرحنا السؤال عن ومن األسئلة اليت تبّني مدى تعّلق أفراد العينة مبوقع التواصل 

% ال يشعرون بشيء 65احلالة اليت يكون عليها الفرد إن غاب لفرتة دون أن يستخدم الفايسبوك؟ وجدنا أن 

% يشعرون بالقلق وهذه النسبة معتربة واليت تعّرب عن أن املوقع أضحى 5% يشعرون بامللل والفراغ و 30فيما أن 

جلزائري اليومية وهذا ما يعّرب عن حالة اإلدمان على استخدام املوقع وهذا ما تؤكده من أساسيات حياة الفرد ا

  الدراسات السابقة.

% منهم يتوقعون ترك صفحتهم على الفايسبوك كما هي 43وحسب توقعات أفراد العينة فنجد أن 

�ÀÂǂȇ�ǶĔȋ�ƢȈƟƢĔ�ǞǫȂŭ% يريدون التوقف عن استخدام ا18% يتوقعون أن يقللوا من استخدام املوقع و29عليه، 

�ƨȈǬƦƬŭ¦�ƨƦǈǼǳ¦�ƢǷ¢��ǽƢȇ¤�ǶȀǷ¦ƾƼƬǇ¦� ¦ǂƳ�Å ƢȈǋ¢�¦Âǂǈƻ�ǲƥ�̈ƾƟƢǧ�Ä¢�ÀÂ®�½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�Őǟ�ȐȇȂǗ�ƢƬǫÂ�¦ȂǟƢǓ¢�ǶĔ¢

  % يتوقعون الزيادة من استخدامهم املوقع مستقبال.10وهي 

نجد جتماعي " فايسبوك"، فأما عن احملور املهم يف دراستنا واملتعلق بلغة احلوار داخل موقع التواصل اال

% من أفراد العينة يستعملون الدراجة اإللكرتونية أو ما يسمى لدى الشرق األوسط بالعربيزي أي 47,15أن 

% يستعملون اللغة األجنبية اإللكرتونية وهي اللغة األجنبية 32.12خلط بني احلروف العربية واإلجنليزية ، فيما 

,Abréviation(lolـ لكن خمتصرة أو ما يسمى بال mdr, slt, bnj, tkt…).  يستخدمون 11,39تليها نسبة %

% يستخدمون اللغة العربية الفصحى 8,29اللغة األجنبية بأنواعها يف تواصلهم مع اآلخر عرب الفايسبوك. أما 

ما والذي من خالل قراءة السبب حول استعمال اللغة وجدت دافع الغرية على لغة القرآن قوية جدا وحملاربة 

�ǂǘƻ�ƢĔȋ�ȆǈȈƟǂǳ¦�Ƥ Ʀǈǳ¦Â�ƢǻƢȈƷ¢�ƨǷȂȀǨǷ�ŚǣÂ�ƨƦǠǏ�ƢĔÂƾŸ�Ŗǳ¦Â�ǖǇÂȋ¦�¼ǂǌǳ¦�Ŀ�ÄǄȈƥǂǠǳƢƥ�ǒ ǠƦǳ¦�ǾȈǸǈȇ

% يستخدمون الدارجة حبروف عربية. وكما هو واضح يف املعطيات أنه 1,03على اللغة الرمسية، والنسبة املتبقية بـ 

  ينعدم استخدام اللغة العربية اإللكرتونية.
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54�À¢�ǶȈǧ� ƢǼưƬǇ¦�ÀÂ®�²هذه اللغة اإللكرتونية  حبيث أن ƢǼǳ¦�ǞȈŦ�ǞǷ�ǪǴǘǷ�ǲǰǌƥ�ƢĔȂǴǸǠƬǈȇ��

46�ǲȈƴǴǳ�ƨǷȂȀǨǷ�ŚǣÂ�ƨȈũ°�Śǣ�ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�ƨǤǴǳ¦�ŐƬǠƫ�ƨƦǈǼǳ¦�ǽǀǿ�Ʈ ȈŞ�śǼȈǠǷ�́ ƢƼǋ¢�ǞǷ�ƢĔȂǴǸǠƬǈȇ��

ƾǳƢƥ�ŘǠƫ�©ƢǟȂǸů�ǞǷ�Â¢�ǶēǀƫƢǇ¢�ǞǷ�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�ǪƟȐǳ¦�ǺǷ�ǆ Ȉǳ�Ʈ ȈŞ�ƢȀǬƦǈȇ�Äǀǳ¦ راسات والبحوث

  العلمية.

يعترب استعمال هذا النوع من اللغة عوضا عن اللغة العربية أو األجنبية الِصرفة عند بعض من 

مستخدميها يرجع إىل السرعة وعدم استهالك وقت كبري يف الكتابة حبيث تعترب نوعا ما خمتصرة يف اعتبارهم وذلك 

ى أن السبب يرجع إىل سهولة استخدام لوحة مفاتيح % واليت تر 32,92%، فيما تليها نسبة 33.53بنسبة 

(Keyboard)باعتبار أن مجيع من يستخدم هذا النوع من اللغة يرجع إىل أن الـ (Keyboard)جهاز الكمبيوتر 

حيمل األحرف الالتينية وهذا سهل احلفظ عن أماكن األحرف العربية وهلذا يستخدمون األحرف الالتينية بغرض 

ƥǂǠǳƢƥ�ƢȀƬƠƴē�ƢǷ¢��ƨȈ21,34 يرون أن رداءة التعليم هي السبب يف استعمال اللغة املوازية عوضا عن اللغة %

العربية أو األجنبية الصرفة حبيث جيدون أنفسهم ضعيفني يف القواعد امللمة بكل من اللغتني العربية واألجنبية فهم 

  يتجنبون اللغة الصرفة سواء األجنبية أو العربية.

اللغة هلا مجهورها املعروف جبيل االنرتنت حىت وإن استخدمت هذه اللغة مع ظهور وباعتبار أن هذه 

��6,70�ǞǷ�ƨǋ®°ƾǳ¦�Ŀ�ƢĔȂǷƾƼƬǈȇ�Ń�À¤Â�ƨǓȂǷ�ƢĔÂŐƬǠȇاهلاتف النقال واستعماهلا يف الرسائل القصرية جند أن

§ Ƣƴǟ¤�ÃƾǷ�Ǻǟ�ǽƾǳ¦Â�ǾǳƘǇ�ƢǷƾǼǟ�śƯȂƸƦŭ¦�ƾƷ¢�¬ǂǏ�ƢǸǯ��ÀȂǨǴƼƬǷ�ǶĔÂŐƬǠȇ�ǶȀƟƢǫƾǏ¢�¾Ƣǫ�ƨǤǴǳ¦�ǽǀđ�ǾǼƥ¦

��5,48�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȇ±¦Ȃŭ¦�ƨǤǴǳ¦�ǽǀŮ�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�Ŀ�Ãǂƫ�ȆȀǧله:"أنت لست من جيلنا". أما النسبة املتبقية بـ 

 ال يفهما سوى هو وأصدقائه دون والديه.  (Code)شيفرة

ز اليت هي خدمة يوفرها موقع الفايسبوك وهي عبارة عن رمو  Smilesأما فيما خيص السمايلز أو 

ومنها [(،)،:،#،^....] يتم دجمها مع بعضها البعض (Keyboard)موجودة على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر 
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لتشكل بدورها رسومات على شكل وجوه لكل رمز تعبري، وقد مت املطورون بتطوير هذه السمايلز إىل رسومات 

¦�ŕƷ�ǶēƢƯ®ƢŰ�Ŀ�©ƢǻȂǬȇȋ¦Â�±ȂǷǂǳ % يستعملون هذه83متنوعة ومتحركة. ومن خالل فرز املعطيات وجدنا أن 

Â�ǶēƢǬȈǴǠƫ�Ŀ17�ǾǷ¦ƾƼƬǇ¦�ǺǷ�̈ƾƟƢǧ�ȏÂ�ǾǧƢƫ� Ȇǋ�ƢĔÂŐƬǠȇÂ�ƢĔȂǴǸǠƬǈȇ�ȏ��

مفردة ما إن كان استعماهلم هلا يعرب فعال عن  83فسألنا مفردات العينة اللذين يستخدمون هذه األيقونات وهم 

�ȆǫƢƦǳ¦�ƢǷ¢��ǾǼǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ÀÂƾȇǂȇ�ƢǷ�Ǻǟ�ŐǠƫ�ƢĔƘƥ�ÀȂƷǂ% يص97.59مفردة أي  81ما يشعرون به؟ وجدنا أن 

��2.85�śƦǯ¦ȂǷ�¦ȂǻȂǰȈǳÂ�ƨȈǴǈƬǳ¦�®ǂĐ�©ƢǻȂǬȇȋ¦�ǽǀǿ�ÀȂǷƾƼƬǈȇ�ǶĔ¢�ÀÂǂȇأي  83وهو مفردتني من أصل 

للتحديثات والتطبيقات اليت يوفرها املوقع ولكن املشاعر احلقيقية أكرب من أن يُعربَّ عنها برموز.
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:مةخات

لقد سعينا من خالل هذه الدراسة إىل تناول موضوع استخدام موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك" 

�Ƣđ�ǲǏ¦ȂƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦Â�®ǂǨǳ¦�©ƢǿƢš ¦Â�©ƢǯȂǴǇ�ȄǴǟ�ǾǷ¦ƾƼƬǇ¦�ǂƯ¢Â

 اإلنسانحيث أصبحت تقنيات االتصال ونقل املعلومات رافدا أساسيا وركنا مهما يف بناء منظومة 

قتصادية والسياسية والثقافية. يف ظل التحوالت والتطورات املعرفية يف هذا العصر، فمن املعلوم أن االجتماعية واال

�ƢǷ�ǞǸƬĐ¦�ǂǐǠƥ�Ǧ ǐƬƫ�ƢǷ�Â¢��ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�Àȉ¦Â��ƨȈǟƢǼǐǳƢǧ�ƨȈǟ¦°ǄǳƢƥ�©¢ƾƥ��©¦ǂǨǗ�¾Ȑƻ�ǺǷ�©°Ȃǘƫ�°ȂǐǠǳ¦

�©ƢǠǸƬĐ¦�©ƾȀǋ�ƾǬǧ��ȆǟƢǼǐǳ¦�ƾǠƥالقرن املاضي تطورات متسارعة خالل العقد األخري من  اإلنسانية

  واحلضاري. اإلنساينومتالحقة لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، سامهت يف تسهيل االتصال 

�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�ƪ ŷƢǇ�Ŗǳ¦Â�Śƻȋ¦�¦ǀǿ�ƢȀǬǴƻ�Ŗǳ¦�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�ǞǸƬĐ¦Â�ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦�ǂǟƢǌŭƢǧ

للمجتمع الواقعي أو احلقيقي الذي يتبادل فيه األفراد كل يف خلقها، جنحت وبشكل ملفت يف بناء جمتمع موازي 

  شيء حىت األشياء اليت ال يستطيع التعبري عنها يف جمتمع الواقعي كالطابوهات!

ورغم أن العديد من األفراد صّرحوا بأن ابتعادهم عن الفايسبوك لفرتة ال يشعرهم بشيء إال أن هناك نسبة معتربة 

�ǞǫȂŭ¦�¦ǀŮ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ÀƢǷ®¤�Ǻǟ�ŐǠȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��Ƣǣ¦ǂǧÂ�ȐǴǷ ترى يف ابتعادها عن املوقع

ولقد مازالت االنرتنت بشكل عام ومواقع التواصل االجتماعي بشكل خاص متثل حقال بكرا يستدعي جهود 

خل، العديد من التخصصات املختلفة مثل العلوم االجتماعية والنفس والسياسية والعالقات الدولية واالتصاالت...ا

ويف هذا السياق فإن الدراسة الراهنة متثل حماولة أولية للتعرف على مواقع التواصل االجتماعي وأثرها على سلوك 

�ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�ǲƻ¦®�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�Ƣđ�ǲǏ¦ȂƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ȆǿÂ�ƶǷȐŭ¦�Ƕǿ¢�» ȂǫȂǳ¦Â�ǾƫƢǿƢš ¦Â�®ǂǨǳ¦

املوازية أو االلكرتونية وأيضا املالحظة املباشرة مع الدردشة مع بعض من طرح تعليقات وصفحات تستخدم اللغة 

  األفراد.
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حيث يعترب النص أو اللغة املستخدمة عرب موقع التواصل االجتماعي خمتلف عن النص التقليدي أو 

املعرتف به، حبيث جتب تسميته بالنص املعّقد والالخطي، فهو ال ينجم عن النص أو اللغة بقدر ما يرتبط

اليت توفرها االنرتنت من  باإلمكانياتبشكلها، فتتخّلق لغة موازية ملثل هذا التعدد، لغة حتتمي إىل حد كبري 

جانب وتدعمها استخدام اآلالت االلكرتونية اليت أصبحت يف تطور جد متمّي وعايل! اليت متنح هلذه اللغة 

  شكلها اخلاص واملتميز.

ستخدمة عرب املوقع ويف حجرات الدردشة بشكل أكرب بنفس فال تنطبق السمات املرتبطة باللغة امل

الشكل والقدر، حيث ختتلف هذه السمات من صفحة إىل أخرى ومن متلقي إىل آخر ومن موضوع إىل آخر.  

�Ŀ�ǲǰǌǳ¦�ƨǳƘǈǷ�̈Ƣǟ¦ǂǷÂ�À¡ǂǬǳ¦�ƨǤǳ�ƢĔ¢�¦°ƢƦƬǟ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ȄǴǟ�· ƢǨū¦�Ǯ ȈǴǟ�ƾƥȏ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�©¦ǂƴūƢǯ

  غة األجنبية وكذا العربية يف الصفحات اليت تعترب خاصة بالبحوث والدراسات. استخدام الل

فاللغة املوازية أو ما تسمى يف الشرق األوسط بالعربيزي أو االختصارات يف اللغة األجنبية وما يسمى بـ 

Abréviation  ملستخدمها هي لغة واستعمال الرموز واأليقونات والرسومات املتحركة اليت تعرب عن احلالة املزاجية

يؤّمها مجهور كبري من الشباب اجلزائري، وصغار السن.

جند أن اللغة املستخدمة هته أو اللغة املوازية تعكس قدرا كبريا من التفكك والتشظي، األمر الذي يتفق 

واليت تقع يف مع توجهات األجيال اجلديدة األكثر استخداما لالنرتنت، واألكثر متثيال ملواقع التواصل االجتماعي، 

سنة. وتتمثل خطورة هذا التفكك يف خلق أجيال جديدة، وإن كانت تتعامل مع  30و 20الفئة العمرية ما بني 

�ŕƷÂ�ǶǿǄǷ°Â�śƬǤǳ�ƲǷƾƬǈȇ�ǽËȂǌǷ�ÄȂǤǳ�ǲǰǌƥ�ƢȀǠǷ�ǲǷƢǠƬƫ�ƢĔƜǧ��ƪ ǻŗǻȏ¦�ȆǿÂ�ƨȈŭƢǠǳ¦�¾Ƣǐƫȏ¦�ǲƟƢǇÂ�ª ƾƷ¦

ǬȈǬƷ�ÄƾǬǻ�čƾŢ�ÀÂƾƥ��ƨȈǧǂǠŭ¦�ǶǿǂǗ¢Â�ǶēƢȀƳȂƫ.ي وفاعل  

�ȄǴǟ�Ƣǿ°ƢƯ¡Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ǟǫ¦ȂŠ�ǶƬē�Ŗǳ¦�ƢȇƢǔǬǴǳ�ƨǘȈǈƥ�ƨƬǨǳ�ÃȂǇ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ȄǬƦƫ��¦Śƻ¢Â

الفرد االجتماعي وسلوكاته وتوجهاته وتطلعاته، آملني أن نكون قد ُوفّقنا ولو قليال يف توضيح الصورة. فموضوع 
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ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ƢƦǐƻ�ȐǬƷ�ȄǬƦƫ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦Â�ª ȂƸƦǳ¦

الثقافية، االقتصادية والسياسية.
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المالحق:

): التعریف بالفایسبوك01الملحق رقم (-1

موقع التواصل االجتماعي "الفایسبوك":.1-1
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 وك:على الفایسبحسابخدمة فتح.1-2
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خدمة فتح مجموعة على الفایسبوك:.1-3
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:خدمة فتح صفحة على الفایسبوك.1-4
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ملحق االستمارة االلكترونیة:-2

  جامعة وهران

  كلية: العلوم االجتماعية

  قسم: علم االجتماع

  ماجستري:ثقافـــــــات وجمتمعـــــــات

سيديت، سيدي.

اعية، ختصص "ثقافات وجمتمعات"، واليت يدور موضوعها يف إطار التحضري لرسالة املاجستري بقسم العلوم االجتم

دراسة لعينة من شباب  - " Facebook -حول: املمارسات اللغوية يف شبكة التواصل االجتماعي "فايسبوك 

  - مستخدمي الفايسبوك باجلزائر

) يف ˣمة (نرجو منكم التفضل مبساعدتنا يف اجناز هذه الرسالة وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة بوضع عال

1اخلانة املناسبة أو اإلجابة عن األسئلة اليت تتطلب اإلجابة عنها بفقرة خمتصرة.

األستاذ املؤطر:من إعداد الطالبة:

أ. رابح سبعشهرزاد بن كحيل

  السنة اجلامعية:

2014/2015

التي ستدلون بھا تبقى سریة وتوظف لغرض علمي بحت. وشكرا!مالحظة: كل األسئلة المطروحة إجباریة، والمعلومات 1
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  البيانات الشخصية:- أ

 اجلنس:-1

  ذكر                                          أنثى 

 السن:-2

  سنة 20أقل من -

 سنة  30إىل  20من -

 سنة  30أكثر من -

 املستوى التعليمي:-3

  متوسط-

 ثانوي-

 جامعي-

 ما بعد التدرج-

 املستوى املادي:-4

  ضعيف-

 متوسط-

 عايل-

 األصل اجلغرايف:-5

  مدينة-

 ضواحي املدينة-
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 ريف-

 احلالة املدنية (االجتماعية):-6

  أعزب (اء)-

 متزوج-

  مطلق-

  استخدام الفايسبوك: عادات وأنماط- ب

 ملاذا فتحت حساب على الفايسبوك؟-7

(ميكنك أن ختتار أكثر من خيار، وإذا كانت اخليارات املقرتحة غري كافية ميكنك طرح خيارك يف اخلانة "أخرى")

  للتعارف-

 للتثقيف-

 للمتعة-

 للتنفيس عن فراغ الوقت-

  أخرى:..........................................-

 ك من حساب عرب الفايسبوك؟كم لدي-8

  حساب واحد-

 أكثر من حساب -

 كم مرة تتصفح الفايسبوك يف اليوم؟-9

  مرة واحدة-
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 من مرتني إىل أربع مرات-

 أكثر من أربع مرات-

 كم ساعة تقضيها على الفايسبوك يف اليوم؟-10

  أقل من ساعة-

 من ساعتني إىل ثالث ساعات -

 من أربع ساعات إىل مخس ساعات-

 س ساعات أكثر من مخ-

 ما هي الفرتات املفضلة لديك لتصفح الفايسبوك؟-11

  (ميكنك أن ختتار أكثر من إجابة)

  صباحا-

 مساءا-

 ليال-

 من منتصف الليل إىل ساعات الفجر األوىل-

 ما هو املكان املفضل لديك لتصفح الفايسبوك؟-12

  كنك طرح خيارك يف اخلانة "أخرى")(ميكنك أن ختتار أكثر من خيار، وإذا كانت اخليارات املقرتحة غري كافية مي

  املنزل-

 (Cyber)مقهى االنرتنت -

 مكان العمل أو الدراسة-

  أخرى:.....................-
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 هل تدخل حلسابك عرب الفايسبوك بشخصية:-13

 (ميكنك أن ختتار أكثر من إجابة)

  حقيقية (واقعية)-

 مستعارة (افرتاضية)-

 كم عدد األصدقاء لديك عرب الفايسبوك؟-14

  صديق 30أقل من -

 صديق 60إىل  40من -

 صديق 60أكثر من -

 على أي أساس ختتار أصدقائك عرب الفايسبوك؟-15

(ميكنك أن ختتار أكثر من خيار، وإذا كانت اخليارات املقرتحة غري كافية ميكنك طرح خيارك يف اخلانة "أخرى")

  ال يوجد معيار حمدد-

-ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǫ¦ƾǐǳ¦Â�ƨƥ¦ǂǬǳ¦�ƨǫȐǟ

 املستوى التعليمي والثقايف-

 االهتمامات املشرتكة-

 أخرى:.........-

 ما هي اخلدمات املفضلة لديك واليت يوفرها لك الفايسبوك؟-16

(ميكنك أن ختتار أكثر من خيار، وإذا كانت اخليارات املقرتحة غري كافية ميكنك طرح خيارك يف اخلانة "أخرى")

  مشاركة الصور والفيديوهات-

 األلعاب -
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 التعليقات-

 الدردشة-

 إضافة األصدقاء اجلدد والتعرف عليهم-

 ……………………….أخرى:-

 عندما تتصفح الفايسبوك فأنت غالبا ما تكتفي بـ:-17

(ميكنك أن ختتار أكثر من خيار، وإذا كانت اخليارات املقرتحة غري كافية ميكنك طرح خيارك يف اخلانة "أخرى")

  قراءة مشاركات أصدقائك-

 (le mur)لى حائطك تضع مشاركات ع-

 تدردش-

تعّلق-

 تلعب-

  أخرى:..........-

 هل أنت عضو مبجموعات معينة على الفايسبوك؟-18

  نعم-

  ال-

-�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ǲȀǧ���ǶǠǻ���Ǯ ƬƥƢƳ¤�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤

(ميكنك أن ختتار أكثر من خيار، وإذا كانت اخليارات املقرتحة غري كافية ميكنك طرح خيارك يف اخلانة "أخرى")

  سياسية-

 ثقافية-
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 إعالمية-

 ترفيهية-

 جنسية-

  أخرى:...............-

 الدوافع واحلاجات وراء استخدام الفايسبوك: - ج

 ما الذي يدفعك الستخدام الفايسبوك؟-19

(ميكنك أن ختتار أكثر من خيار، وإذا كانت اخليارات املقرتحة غري كافية ميكنك طرح خيارك يف اخلانة "أخرى")

  الرتفيه-

 دة املعارفالتثقيف وزيا-

 مواكبة األحداث-

 التواصل مع األهل واألصدقاء-

 التعرف على أشخاص مل يسبق لك معرفتهم-

 التخلص من الفراغ العاطفي واالجتماعي-

 التنفيس والتعبري حبرية عن ما مل تستطيع التعبري به يف الواقع-

 اهلروب من الواقع املعاش-

 .أخرى:....................................-

 غيابك عن الفايسبوك لفرتة يشعرك بـ:-20

  القلق واالضطراب-

 الفراغ وامللل-
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 ال يشعرك بشيء-

 هل تنوي مستقبال أن:-21

  تزيد من استخدام الفايسبوك-

 أن تقلل من استخدامه-

 أن ترتكه كما هو-

-ǾǷ¦ƾƼƬǇ¦�Ǻǟ�ƢȈƟƢĔ�Ǧ ǫȂƬƫ�À¢

 الفايسبوك ولغة التواصل: -د

 نشر املعلومات بع=ها عرب موقع الفايسبوك؟ما هي اللغة اليت تفضل التواصل و -22

  (ميكنك أن ختتار أكثر من إجابة)

  األجنبية-

1أجنبية الكرتونية-

 عربية فصحى-

2عربية فصحى الكرتونية-

3دارجة حبروف عربية-

4دارجة الكرتونية-

من أين تعّلمت اللغة االلكرتونية هذه وكيف؟-23

..................................................................................................

 هل تستخدم هذه اللغة بشكل مطلق أم مع أشخاص معينني؟-24

  slt, 2rien, tkt, bns, bnj, koi 2 9, cvمثال:   1
  kayfa 7aloka la9ad 2ichta9na lakaمثال:   2
مثال: كیراك غایة؟3
!!! kirak ghaya twa7achnèkمثال:   4
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...................................................................................................

 العربية عوضا عن اللغة الصرفة؟ملاذا تستخدم اللغة االلكرتونية سواء األجنبية أو -25

...............................................................................................

 هل تعتقد أن سبب استخدام هذا النوع من اللغة يرجع إىل:-26

  خيارك يف اخلانة "أخرى") (ميكنك أن ختتار أكثر من خيار، وإذا كانت اخليارات املقرتحة غري كافية ميكنك طرح

  رداءة التعليم-

 سهولة استخدام لوحة مفاتيح احلاسوب-

 السرعة وعدم استهالك وقت كبري يف الكتابة-

تعتربها موضة جيل االنرتنت وإذا مل تستخدمها يعتربونك متخّلف-

  كي ال يفهمها والديك  (Code)تستخدمها كشيفرة -

 املتوفرة عرب الفايسبوك للتعبري عن املشاعر؟ 1(Smiles)هل تستعمل الرموز واأليقونات -27

  نعم-

 ال-

إذا كانت اإلجابة بـ"نعم" فهل هذه الرموز فعال تعرب عن ما حتس به بالفعل، -28

  وملاذا؟

.....................................................................................................

مثال:   1
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 ك:و موعات والتعلیقات على موقع الفایسبملحق الصفحات والمج-3

:والمجموعات. الصفحات3-1

صفحتي الخاصة:.3-1-1
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. صفحة المنظمة الجزائریة المناهضة للشیتة والشیاتین:3-1-2
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Bnate. صفحة بنات الباهیة أو 3-1-3 elbahia:
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:. صفحة رشید نكاز الرسمیة3-1-4
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:اهللا دخل الجنة إال اله . صفحة من كان آخر كالمه ال3-1-5
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. صفحة الباحث االجتماعي غرید جمال الدین:3-1-6
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:Mobilis. صفحة موبیلیس 3-1-7
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:Ooredoo. صفحة اوریدو3-1-8
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:Djezzy. صفحة جيزي9- 3-1
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Femme. صفحة المرأة الجزائریة10.1.3 Algerienne:
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. مجموعة أصدقاء السوسیولوجیا:11.1.3
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. المنشورات:3-2

. منشورات على صفحة رشید نكاز:3-2-1
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:Ooredoo. منشورات على صفحة3-2-2
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:Mobilis. منشورات على صفحة3-2-3
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:Djezzy. منشورات على صفحة3-2-4
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Bnate. منشورات على المجموعة 3-2-5 el bahia:
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غرید جمال الدین:. منشورات على المجموعة الباحث االجتماعي 3-2-6
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. منشورات على صفحة المنظمة الجزائریة لمناهضة الشیتة والشیاتین:3-2-7
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. التعلیقات:3-3

المنظمة الجزائریة المناهضة للشیتة والشیاتین:. تعلیقات على صفحة1.3.3
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. تعلیقات على صفحة رشید نكاز:2.3.3
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,Djeezyل . تعلیقات على شبكات االتصا3.3.3 Mobilis, Ooredoo:



- 231 -



- 232 -

اهللا دخل الجنة: إال. تعلیقات على صفحة من كان آخر كالمه ال إله 4.3.3
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Bnate. تعلیقات على مجموعة5.3.3 elbahia:
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Femme. تعلیقات على صفحة6.3.3 Algérienne:
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. تعلیقات على مجموعة أصدقاء السوسیولوجیا:7.3.3
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:تعلیقات على مجموعة الباحث االجتماعي جمال الدین غرید.8.3.3
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. الرسائل القصیرة اإلعالنیة التي ترسل لزبائن شبكة جیزي:3-4

. الرموز واألیقونات التي تستخدم في مواقع التواصل االجتماعي:3-5
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. بعض األیقونات المستعملة في الدردشة عبر الفایسبوك:3-6
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:فهرس األشكال

الصفحة:عنوان الشكل:الرقم:

  68  تطور شبكات التواصل االجتماعي عرب االنرتنيت  01

  116  متغري اجلنس لعينة الدراسة  02

  118  متغري السن لعينة الدراسة  03

  120  متغري املستوى التعليمي لعينة الدراسة  04

  122  عالقة متغري اجلنس مبتغري املستوى التعليمي  05

  123  متغري احلالة االجتماعية لعينة الدراسة  06

  124  متغري احلالة املادية لعينة الدراسة  07

  125  متغري األصل اجلغرايف لعينة الدراسة  08

  127  الدافع وراء فتح حساب على الفايسبوك  09

  128  كم لدى عينة الدراسة من حساب عرب الفايسبوك  10

130ينة الدراسة إىل الفايسبوك، احلقيقية أم املستعارةبأي شخصية يتم الولوج ع  11

  134  عدد املرات اليت يتم فيها تصفح الفايسبوك يف اليوم  12

  137  احلجم الساعي الذي تقضيه عينة الدراسة على الفايسبوك  13

  141 الفرتات اليت تفضلها عينة الدراسة لتصفح الفايسبوك  14

  144 ة لتصفح الفايسبوكاملكان املفضل لعينة الدراس  15

  145 عدد أصدقاء عينة الدراسة عرب الفايسبوك  16

  147 على أي أساس يتم اختيار عينة الدراسة ألصدقائها عرب الفايسبوك  17

  150 إن كانت عينة الدراسة منتمية إىل أي جمموعة أو صفحة على الفايسبوك  18

19ȀȈǳ¤�ȆǸƬǼƫ�Ŗǳ¦�©ƢƸǨǐǳ¦Â�©ƢǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ƨȈǿƢǷ152 ا عينة الدراسة  
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20ƢĔȂǷƾƼƬǈȇ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�Ŗǳ¦Â�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�ƢȀǴǔǨƫ�Ŗǳ¦�ƨǷƾŬ¦�Ȇǿ�ƢǷ159

  163 الدافع وراء استخدام عينة الدراسة للفايسبوك  21

  167 احلالة اليت تكون عليها عينة الدراسة إذا غابت لفرتة عن استخدام الفايسبوك  22

  169 الفايسبوك مستقبال ما نية أفراد العينة من استخدام  23

24½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�Őǟ�Ƣđ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�ǲǔǨƫ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƢǷ171

  173 هل تستخدم عينة الدراسة اللغة االلكرتونية أو ما يسمى باللغة املوازية  25

  Smiles» 175»هل تستخدم عينة الدراسة الرموز واأليقونات   26

176سة من مشاعر وأحاسيسار دجل عينة الانات يعرب فعال عن ما خيهل استعمال هذه الرموز واأليقو   27

  178 ما الدافع وراء استخدام اللغة االلكرتونية بدال من اللغة الصرفة سواء العربية أو األجنبية.  28
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قائمة الجداول:

الصفحةعنوان الجدولرقم ال

  116  متغري اجلنس لعينة الدراسة01

  117  سن بالنسبة لعينة الدراسةمتغري ال02

  119  جدول مركب بني متغري اجلنس والسن لعينة الدراسة03

  120  متغري املستوى التعليمي04

  121  جدول مركب بني متغري املستوى التعليمي ومتغري اجلنس05

  123  متغري احلالة االجتماعية لعينة الدراسة06

  124  متغري املستوى املادي لعينة الدراسة07

  125  متغري األصل اجلغرايف لعينة الدراسة08

  126  الدافع وراء فتح حساب على موقع الفايسبوك09

  128  كم لدى عينة الدراسة من حساب عرب الفايسبوك10

11ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�¿¢�ƨȈǬȈǬū¦�ǶēƢȈǐƼǌƥ�½ȂƦǈȇƢǨǴǳ�ǲƻƾƫ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�ƪ ǻƢǯ�À¤�ƢǷ129

§��ǶēƢȈǐƼǌƥ�½ȂƦǈȇƢǨǴǳ�ÀȂǴƻƾȇ�¦ȂǻƢǯ�À¤�ƢǷÂ��½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�Őǟجدول مركب بني كم لدى عينة 12 ƢǈƷ�ǺǷ�ƨǇ¦°ƾǳ¦

  احلقيقية أم االفرتاضية

131

13ƨȈǓ¦ŗǧȏ¦�¿¢�ƨȈǬȈǬū¦�ǶēƢȈǐƼǌƥ�½ȂƦǈȇƢǨǴǳ�ǲƻƾƫ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�ƪ ǻƢǯ�À¤�ƢǷÂ�ǆ ǼŪ¦�ŚǤƬǷ�śƥ�Ƥ ǯǂǷ�¾ÂƾƳ132

  133  معدد املرات اليت يتم تصفح فيها الفايسبوك يف اليو 14

  135  جدول مركب بني متغري اجلنس والسن وعدد املرات اليت يتم تصفح فيها الفايسبوك يف اليوم15

  136  احلجم الساعي الذي تقضيه عينة الدراسة على الفايسبوك يف اليوم.16

  138  جدول مركب بني متغري اجلنس واحلجم الساعي الذي تقضيه عينة الدراسة على الفايسبوك يف اليوم.17
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  139  جدول مركب بني متغري السن واحلجم الساعي الذي تقضيه عينة الدراسة على الفايسبوك يف اليوم.18

  140  الفرتات املفضلة عند عينة الدراسة لتصفح الفايسبوك19

20½ȂƦǈȇƢǨǳ¦�ƶǨǐƬǳ�ƢĔȂǴǔǨȇ�Ŗǳ¦�©¦ŗǨǳ¦Â�ǆ ǼŪ¦�ŚǤƬǷ�śƥ�Ƥ ǯǂǷ�¾ÂƾƳ142

  143  فايسبوكاملكان املفضل لتصفح ال21

  145  عدد أصدقاء عينة الدراسة عرب الفايسبوك22

  146  على أي أساس ختتار عينة الدراسة أصدقائها عرب الفايسبوك23

  148  جدول مركب بني متغري اجلنس والسن وعلى أي أساس ختتار عينة الدراسة أصدقائها عرب الفايسبوك24

25ƨǟȂǸĐ�ȆǸƬǼƫ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�ƪ ǻƢǯ�À¤�ƢǷ 150  معينة عرب الفايسبوك  

26ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�ƢȀȈǳ¤�ȆǸƬǼƫ�Ŗǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�̧Ȃǻ�ƢǷ151

27ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�ƢȀȈǳ¤�ȆǸƬǼƫ�Ŗǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�̧ȂǻÂ�Ǻǈǳ¦Â�ǆ ǼŪ¦�ŚǤƬǷ�śƥ�Ƥ ǯǂǷ�¾ÂƾƳ153

  155  اخلدمات املفضلة اليت يلبيها الفايسبوك لعينة الدراسة 28

  156  لسن واخلدمات املفضلة لدى عينة الدراسةجدول مركب بني متغري اجلنس وا29

  158  ما اخلدمة اليت تستعملها عينة الدراسة بكثرة عرب الفايسبوك30

  160  جدول مركب بني متغري اجلنس والسن واخلدمة اليت تستخدمها عينة الدراسة بكثرة عرب الفايسبوك31

  162  الدوافع اليت جعلت من عينة الدراسة تستخدم الفايسبوك32

  164  جدول مركب بني متغري اجلنس والسن والدافع وراء استخدام عينة الدراسة ملوقع الفايسبوك33

  166  ما شعور عينة الدراسة إن غابت لفرتة دون استخدامها ملوقع الفايسبوك34

  168  ما نية عينة الدراسة من استخدام الفايسبوك مستقبال35

ȂƦǈȇƢǨǳ¦�Őǟ�Ƣđ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǂǌǻÂ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦170½اللغة اليت يفضل أفراد عينة 36

  172  هل يتم استعمال اللغة االلكرتونية مع أشخاص ويف صفحات معينة أم بشكل مطلق37

Smiles »هل تستعمل الرموز واأليقونات 38 »174
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  176  هل تعرب هذه الرموز واأليقونات عن ما تشعر به عينة الدراسة فعال 39

  177  دافع وراء استخدام اللغة املوازية أو االلكرتونية عوضا عن اللغة الصرفة سواء العربية أو األجنبيةال40
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