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ملخص

على أداة االعتمادولقد مت يف اجلزائر "الفايسبوك"االجتماعية من خالل دراسة عينة من مستخدمي موقع 

احملور األول عادات وأمناط : االستمارة إىل ثالثة حماورحيث مت تقسيماالستبيان جلمع البيانات من املبحوثني، 

،"الفايسبوك"لدى اجلزائريني، والثاين الدوافع واحلاجات اليت تكمن وراء استخدام "الفايسبوك"موقع استخدام 

" الفايسبوك"استخدام أثرالستكشافمنايف حماولة"ليكرت"أما احملور الثالث فتم االعتماد فيه على مقياس 

:لدراسة إىل جمموعة من النتائج أمههاايف العالقات االجتماعية، وقد توصلت 

، ويفضل "الفايسبوك"تقضي النسبة األكرب من املبحوثني أكثر من ثالث ساعات يف استخدام 

بدافع "الفايسبوك"العينة موقعأفرادأغلبيستخدم.بالدرجة األوىلأغلبهم خدمة التعليقات والدردشة

بني إحصائيةبينت النتائج أن هنالك فروق ذات داللة وقدع األهل واألصدقاء إىل جانب التثقيف، التواصل م

ّ أيضا ، استخدام الذكور واإلناث استخدامهم عندا يتعاملون بنوع من الوعي املبحوثني األكرب سنّ نّ أوتبني

يؤثر يف االتصال الشخصي وجها لوجه، ويف هذا املوقع الدراسة أن استخدام أسفرتكما ،"لفايسبوكا"وقع مل

التفاعل لفرد من لاالنسحاب امللحوظ

.االجتماعي

."الفايسبوك"مواقع الشبكات االجتماعية،:الكلمات الدالة



Abstract

This study is aiming to reveal the effect of using the social networking web

sites in social relationships through a sample study about users of Facebook in

Algeria, depending on questionnaire for data collecting which was divided into three

parts: part one consist of habits and types of using Facebook by Algerians, part two

consists of prompts and necessities behind using Facebook, concerning part three it

was based on Lickert scale to know the impact of Facebook on the social

relationships, the study had reached a set of results most important are:

The majority of our sample spend more than three hours in using Facebook

and they prefer the service of comments and chatting; most of them use Facebook to

communicate with family and friends in addition to learning new things .

The result has shown that there is significant statistical differences between

the use of male and female, it has been shown also that the mature people are more

conscious in using Facebook. the study shown also that using Facebook affects face -

to-face interaction between individuals and the users interaction with there families,

relatives and friends, it also leads to the individual isolation.

Key words :social Networking websites, Facebook , Virtual community, Social

relationship.



مقدمة
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تغيريات جديدة وأحدث قد فتح آفاقاً ما جاءت به التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال إنّ 

 ِ كبري على كافة أمناط ر بشكلٍ أثّ كما،الفكرية واالجتماعية،الثقافيةاإلنسانية،احلياةِ بِ جوانعميقة يف خمتلف

اال حيث،اإلنسايناالتصال  تح  .ال ماكلوهانرشإليه ماأشارلتجسيد مفهوم القرية الكونية الذي واسعاً ف

شري مفهوم تكنولوجيا االتصال إىل التجهيزات والوسائل اليت اكتشفتها أو اخرتعتها البشرية جلمع ويُ 

اتمعات واألفراداملعلومات االتّ وإنتاج وبث ونقل واستقبال وعرض  بني  ية  ولقد استطاع التطور املذهل .صال

جزءا مهما يف فأصبحتيف حقول تكنولوجيا االتصال أن يتيح هلا االرتباط بكافة جماالت األنشطة اإلنسانية 

.احلياة اليومية لألشخاص

يف فتح اليت جنحت إىل حد كبري و جتلياً احلديثةصالاالتّ مظاهر تكنولوجياأكثر ن بني مِ نرتنيت عترب األتُ و 

تنتهي افرتاضيةاجتماعيةمن خالل بناء عالقات فرص جديدة أمام األفراد للتفاعل ونقل مهومهم ومشاكلهم 

.عند حدود الشاشة

له أن كل من يتأمل التطورات اليت طالت احلياة االجتماعية بفعل التكنولوجيا احلديثة لالتصال، البد إنّ 

ا الشك فيه أن العالقات االجتماعية قد تأثرت يالحظ التغري الكبري يف العالقات االجتماعية يف جمتمعاتنا فممّ 

وبدل االتصال وجها لوجه دخل 

ليتحول الشخص إىل فرد افرتاضي الذي تغلغل يف كل منحى من مناحي احلياةاالتصال الوسيطي على اخلط

ل سهّ حيث فاعالً اوأصبح هلذا النوع من االتصاالت دور ، رتاضييتفاعل ضمن جمتمع اف

ال إلغاء بعض لغات االتصحول القضاياا

.ف السننيالمنذ آاإلنسانيةاملواجهي مثل تعابري الوجه واإلمياءات وغريها من طرق االتصال اليت عرفتها 

.ي نقطة حتول هامة يف جمال االتصال االجتماعييليصبح االتصال الوسط



ب

مواقع ي أتاح إمكانيات جديدة يف االتصال عرب الشبكة من خاللألنرتنيت الذّ لومع ظهور اجليل الثاين 

دمان االنرتنيت كظاهرة جمتمعية لديها الكثري من اآلثار النفسية الشبكات االجتماعية زاد االهتمام بدراسة إِ 

واالجتماعية والصحية اليت تؤثر على األشخاص الذي يقضون وقتا أكرب على اخلط املباشر خمصصني بذلك 

فهوم جتسيدها ملاملواقع من خاللهلذهكبريالر دو الويظهر؛

، "كو فايسب"، "تويرت"موقع من بينهاو ؛ومسامهتها يف بناء الشبكات االجتماعية االفرتاضيةالوسيطياالتصال

يف صدارة هذه املواقع نظرا لنجاحه الكبري يف دعم فكرة "الفايسبوك"ويأيت موقع . وغريها"ماي سبيس"

.وهي الفكرة اليت انطلق منها املوقع من البداية؛التواصل مع األصدقاء واحلفاظ على العالقات بني الطلبة

تانة على مشكل خطورةً غري يف طبيعة التواصل أصبح يهدّ هذا التّ 

فظهرت العالقات االفرتاضية ،إىل جانب تأثريات أخرى على خمتلف املستوياتالعالقات األسرية ومتاسكها، 

اليت تسعى حملاكاة الواقع وبالتايل للتأثري بشكل كبري على طبيعة "اتياالفرتاض"واهلوية االفرتاضية وغريها من 

اتمع ببعضهم البعضالعالقات السائدة واليت كانت دائما اللحمة اليت تربط اد  فر .أ

جعلتنبالتفكك العالقات هذه املخاطر

يكلت اليت وهذا ما نسعى ملناقشته من خالل هذه الدراسةسيما يف منظومة العالقات االجتماعية 

:نظري وميداين باإلضافة إىل اخلامتة حيث اشتمل القسم النظري على ثالثة فصول؛يف مقدمة وقسمني

إشكالية بتحديد يف اجلانب املنهجي قمناحيث ،اإلطار املنهجي والنظري للدراسةالفصل األولتناول 

ض الدراسات وكذا عر . 

السابقة ومناقشتها، كما عرضنا املنهجية املتعبة يف هذه الدراسة من حيث املنهج وأدوات مجع البيانات والعينة 

عليها لالنطالق يف هذه االستخدامات واالشباعات كنظرية استندناوتناول اإلطار النظري نظرية. املختارة

.النظريات املستخدمة يف دراسات اإلعالم اجلديدوباعتبارها من أهمالدراسة من تراكم معريف حاصل



ج

اا:الفصل الثانينا يفوتعرض ام تخد اس ية و اع تم االج ات  بك لش قع ا حيث قدمنا فيه تعريفات للشبكات ،ملوا

.متمثلة يف اخلصوصية، اهلوية االفرتاضية والعزلة االجتماعيةاليت تثريها

ساسية والقواعد األفتطرقنا فيه لتعريف العالقات االجتماعية الكالسيكية وخصائصها الفصل الثالثأما 

وكذا العالقات وكيف تساهم مواقع الشبكات االجتماعية يف تشكيلهالتشكلها 

.

حتليل وتفسري إجابات املبحوثني حول حماور يهفناللدراسة على فصل واحد تناولالتطبيقيطاراإلواشتمل 

، الدوافع واحلاجات اليت تكمن وراء "الفايسبوك"موقع االستمارة اليت تضمنت عادات وأمناط استخدام 

"ليكرت"أين اعتمدنا على مقياس وكذا الفايسبوك وتأثريه يف العالقات االجتماعيةهذا املوقع،تخدام اس

.الدراسةأهدافة مباشرة خلدمة لسعيا منا لتوجيه األسئلالجتاهات



الفصل األول
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II.اإلطار النظري للدراسة
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I. اإلطار المنهجي للدراسة

إشكالية الدراسة.1

وقد أتاحت ،حيتل االتصال مكانًة حمورية

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فرصا وإمكانيات جديدة يف جمال التواصل فتعددت أشكاله ووسائله 

.وتأثرياته

مل غريت العديد من املفاهيم واألدوار، فاألنرتنيت مثالً ائلة يف جمال تكنولوجيا االتصال التطورات اهلهذه 

.صبح هلا العديد من اإلنعكاسات الثقافية واالجتماعيةتعد تؤدي دور نقل املعلومات وإرساهلا فقط وإمنا أ

فثورة اجليل الثاين من األنرتنيت مبختلف وسائلها اليت يأيت يف مقدمتها مواقع الشبكات االجتماعية 

استطاعت أن جتعل الشباب االنتشارأصبحت ظاهرة عاملية واسعة "وتويرت" ماي سبيس" فايسبوك"مثل 

ام، تطلع غية ضمّ بُ 2004عام " مارك زوكر بريغ"الذي أنشأه األمريكي اليهودي "الفايسبوك"فموقع و

رتك أصدقاء اجلامعة وضمان استمرارية التواصل فيما بينهم، أضحى اليوم يضّم ما يفوق نصف املليار مش

ليصبح من أكثر املواقع استخداما، نظرا للخدمات املتنوعة اليت يقدمها وطبيعة التواصل االجتماعي اليت 

سامهت بشكل كبري يف ربط استخدام هذه املواقع وإن كان يعرب عن صيحة تكنولوجية الفتة إّن يتيحها، 

قوم بهلدور اخلطري الذي تأنه حييلنا أيضا على اإالّ ميع املسافات جلئهاالعديد من العالقات بعد إلغا

اتمع، فاألفراد أصبحوا يقضون وقتاً هم يف نرتنت يف عزل األفراد اجتماعيًا وتفكيك العالقات بيناأل

بطريقة الفته تسرتعي االهتمام، نرتنت طويًال يف التعامل مع الكمبيوتر واأل

ا يؤدي إىل نممّ 
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وهذا . ....)عالقات الدراسة، اجلرية األسرة، مجاعات الصداقة،(سلبية يف منظومة العالقات االجتماعية 

:ما يقودنا إىل اإلشكالية التالية

لعالقات االجتماعية ؟ما أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على ا

على املستخدمني استخدام مواقع الشبكات االجتماعية أثربالبحث يفدراسةمن خالل هذه السنقوم و 

ملعرفة مدى تأثري االستخدام املفرط ملواقع الشبكات االجتماعية اليت هم من خالل دراسة عينة مناجلزائريني

اسم موعة من التطبيقاتالتشاركمبنية على ،افرتاضيةاجتماعيةعالقات تسمح بنسج تق الفيديوهات و وال

:ومن أجل تبسيط دراستنا نطرح التساؤالت الفرعية التالية،والصور

؟لدى اجلزائريني"فايسبوك"موقع التواصل االجتماعي عادات وأمناط استخدام هي ام

؟"الفايسبوك"اجلزائريني ملوقع الدوافع واحلاجات اليت تكمن وراء استخدام هي ما

 ؟لدى اجلزائرينيعلى العالقات االجتماعية"يسبوكالفا"كيف يؤثر استخدام

:هذه التساؤالت الفرضيات التاليةتحت وتندرج 

لدى اجلزائريني من مستخدم إىل آخر"فايسبوك"موقع التواصل االجتماعي ختتلف طرق استخدام

.تبعا ملتغريي اجلنس والسن 

 يف اجلزائر إليه بسبب فراغ اجتماعي وعاطفي"الفايسبوك"موقع يلجأ مستخدمو.

 يؤدي إىل االنسحاب امللحوظ للفرد من النشاطات االجتماعية ويقلل من "الفايسبوك"استخدام

.اتصال املستخدم الشخصي بعائلته وأصدقائه
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مفاهيم الدراسة.2

تكتسب احلقائق واألشياء قيمتها من املعىن والصور املشرتكة اليت يرمسها األفراد هلا ويتفقون عليها يف 

البيئة الواحدة، وهذه املعاين والصور تصاغ يف شكل رموز ذات داللة حبيث تستدعي هذه الرموز مبجرد ذكرها 

.املعاين والصور اليت تعرب عنها

والتعميمات والتفسريات العلمية اليت تقوم اتهذه احملددولتأكيد االتفاق على . احملددات اخلاصة لكل مفهوم

ن خالهلا مجلة من املفاهيم واليت غالبا ما تتصادم على بناء املفاهيم تظهر حاجتنا إىل هذه املرحلة لكي حندد م
1.

االستخدام. 1.2

يبدو مفهوم االستخدام من خالل النظرة األوىل مفهوما واضحا وبسيط املعىن غري ذي حاجة أو 

والتطبيقية تصطدم مبفهوم نشاط يتوخى ضبطه غري أن أية حماولة تستهدف ضبط املعاين والدالالت النظرية 

الداخل يف تركيبة اختالف ما هو اجتماعي وما هو تقينغامض ومتنوع حيتمل الكثري من الدالالت املختلفة ب

تكنولوجيا االتصال واإلعالم احلديثة، الغموض الذي حييط باللفظ مردُه إىل استعماله يف تعيني وتقرير وحتليل 

. 2جمموعة السلوكيات واملظاهر

" الفايسبوك"في موقع عملية التصفح التي يقوم بها الفرد ونقصد باالستخدام في دراستنا هذه

.وأنماط هذا التصفحعادات و 

159صعالم الكتب،:،القاھرة1، طالبحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة: محمد عبد الحمید1
جامعة األمیر عبد القادر، قسم الدعوة واإلعالم، : قسنطینة،مذكرة ماجیستر غیر منشورة ) 2003- 2002(،مستخدمو االنترنت:أحمد عبدلي- 2

. 6- 4ص
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العادات. 2.2

وهو سلوك إنساين وظاهرة فردية خاصة هلا ضوابطها، تتكون مع التعلم وتكرار "عادة"مفردها 

العادة هي كل ما عاود "الروس"وجاء يف املعجم العريب األساسي .االستجابات

أا عرّ وتُ .فعله الشخص حىت صار يفعله من غري تفكري لى  يضا ع .1يتكرر على وترية واحدةعلٌ فِ ف أ

ويشري مفهوم العادة يف علم النفس إىل سلوك منتظم يكتسبه الفرد بفضل التعلم، وتستثريه مواقف حمددة، 

يكتسبه بتكراره، وذلك استجابة هلذه املواقف بقدر من الثبات النسيب واالستقرار مع سهولة يف األداء إىل كما 

.2حد اآللية

أما في هذه الدراسة فنقصد بعادات استخدام الشبكات االجتماعية مدى انتظام مستخدمي 

ية والفترات الزمنالوقت المخصص لذلك،الشبكات االجتماعية من خالل مستوى وحجم الدخول،

. ى طريقة االستخدام إذا كانت فردية أو جماعيةواألماكن المفضلة باإلضافة إل

األنماط. 3.2

الصنف - أسلوبطريقة و :مجعه أمناط ومناط وهيالنمط "الروس"جاء يف املعجم العريب األساسي 

.  من الشيء مجاعة من الناس أمرهم واحدأو النوع أو الطراز

ف علماء االجتماع النمط بأنه جزء من السلوك التفاعلي يتكرر بشكل غالب كتناول أفراد األسرة عرّ ويُ 

ثالث أكالت يف اليوم أو نوم األطفال واستيقاظهم يف وقت حمدد، فالنمط هو جمموعة متناسقة من السلوك

لبعض أو يوجد بينهم اعتمادا التفاعلي الذي يقوم به الفرد الذي يربط بني األفراد وجيعلهم يتأثرون ببعضهم ا

.3متبادال أو تأثريا متبادال

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة األمیر عبد ، عادات وأنماط مشاھدة طلبة سكیكدة للفضائیات العربیة):2005.(عبد الكریم بابوري1
15الجزائر، ص- القادر اإلسالمیة،قسنطینة

381الھیئة العامة للكتاب، ص: مصراالجتماعیة،معجم العلوم):1975.(ابراھیم مذكور2
–دراسة في استخدامات واشباعات طلبة جامعة منتوري :جمھور الطلبة الجامعیین واألنترنیت):2008-2007.(بادیس لونیس3

10جامعة األمیر عبد القادر،ص:،مذكرة ماجستیر غیر منشورة،قسنطینةقسنطینة
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ونقصد بأنماط استخدام الشبكات االجتماعية تفضيالت الطلبة لما يتصفحونه في اإلنترنيت وأساليب 

.تعاملهم مع ما يفضلونه وما تتيحه هذه الوسيلة

اإلشباعات. 4.2

دافع، وتدل الكلمة أيضا على احلال اليت يتم فيها إلشباع هو إرضاء رغبة أو بلوغ هدف أو خفض ا

فالرتاكم والتنبيه يولد . ذلك، ويعين اإلشباع يف نظرية التحليل النفسي خفض التنبيه والتخلص من التوتر

إحساسا باألمل ويدفع اجلهاز إىل العمل لكي حيدث مرة أخرى حالة إشباع يدرك فيها خفض للتنبيه كأنه 

.باعات مبفاهيم أخرى هي احلاجة والرغبة والدافعفهوم االشك يرتبط موبذل. 1لذة

الحاجة والرغبة.5.2

جاء يف موسوعة علم االجتماع أن احلاجة حالة أو أمر يضع املرء يف موقف صعب أو حمنة، ويف زمن 

.2املصاعب واملتاعب مبا يشعره بالعوز والرغبة إىل شيء ضروري

عرف يف جمال علم النفس وتُ 

وهي ال تعين جمرد االفتقار، بل البد من ، شباعالذي يعتقد أنه سوف حيقق له اإلالتصرف متجها حنو اهلدف

إىل موضوع توفر اإلحساس امللزم بضرورة حتقيق هذه احلاجة، إذا البد باإلضافة إىل إدراك النقص أو االفتقار

.3احلاجة من وجود قوة دافعة حمركة حتفز إىل العمل على اإلشباع

وهناك فرق بني احلاجة والرغبة، فالرغبة هي الشعور بامليل حنو أشخاص أو أشياء معينة كرغبة الطفل يف 

ها أو ذكره تقبيل أمه مثال، ال تنشأ من حالة نقص أو اضطراب كما هي احلاجة، بل تنشأ من تفكري الفرد في

.4ملفالرغبة تستهدف التماس اللذة، بينما احلاجة تستهدف جتنب األإياها، أو إدراكه ألشياء مرغوبة 

4874دار الفجر،ص : ،مصراإلعالميالمعجم ) 2004.(محمد منیر حجاب1
دار المعرفة الجامعیة، :،ترجمة عادل مختار الھواري،سعد عبد العزیز مصلوح،مصرموسوعة العلوم االجتماعیة:) 1999.(میشیل مان2

483ص
208محمد منیر حجاب، مرجع سبق ذكره، ص3
19دار المسیرة،ص: عمان،1، طسیكولوجیة الدافعیة واالنفعاالت): 2007.(محمد محمود بني یونس4
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الدوافع.6.2

ومعناها حيرك، فالدافع عبارة عن أي شيء motiveشار إىل مفهوم الدافع يف اللغة االجنليزية بكلمة يُ 

أي أن كلمة دافع مأخوذة من الفعل الثالثي . مادي أو معنوي، يعمل على حتفيز وتوجيه األداء والتصرفات

.1دفع أي حرك الشيء من مكان إىل مكان آخر ويف اجتاه معني

اره يف سلوكاتنا املعرفية واالنفعالية مفهوم افرتاضي وإجرائي ميكن أن نلمس آث"كما يعرف الدافع على أنه 

واالجتماعية والفسيولوجية أيضا، ويتضمن مجلة من احلاجات والرغبات واالهتمامات اليت تعمل على استثارة 

."2الكائن احلي وتنشيط سلوكه وتوجيهه حنو حتقيق أهداف معينة

،"الفايسبوك"استخدام موقع إلىاالنترنتمستعمليدفعتالتياألسبابالمصطلحا بهذونقصد

.ذلكخاللمنعهاوإشباتلبيتهادونير يالتيوالرغباتالحاجاتو 

ةياالفتراضالعالقات.7.2

املتكررةاالتصاالتخاللمنالشبكات االجتماعية،مستخدمينيبتنشأاليتالعالقاتتلكانقصد

.الواقعيفةيقيحقعالقةإىلتحول حىتيأنكنمياجتماعي،رابطإىلتتحولاليت

اإلعالم الجديد.8.2

اإلعالم اجلديد بشكل خمتصر ويصفه بأنه High tech Dictionaryيعرف قاموس التكنولوجيا الرفيعة 

اإلعالم اجلديد باختصار lesterوحبسب ليسرت " اندماج الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر والوسائط املتعددة 

اليت تولدت من التزاوج بني الكمبيوتر والوسائل التقليدية االتصالهو جمموعة تكنولوجيات 

3"لإلعالم، الطباعة والتصوير الفوتوغرايف والصوت والفيديو

18-17ص ص ، ،مرجع سبق ذكرهمحمد محمود بني یونس1
15المرجع نفسھ،ص2

31دار الشروق ،ص : عماناإلعالم الجدید المفاھیم والوسائل والتطبیقات،).2008(.عباس مصطفى صادق-3
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وتكنولوجيا وتقوم فلسفة اإلعالم اجلديد على مبدأ استغالل بني الوسائل احملوسبة والشبكات االلكرتونية 

االتصاالت املتقدمة للوصول إىل أكرب عدد من اجلمهور املهتم باملعلومة اليت تقدمها مؤسسة اإلعالم بأقل 

ونية، رت ومن أهم وسائل اإلعالم اجلديد املدونات اإللك.1تكلفة وأقصر طريقة، وأسرع نقل للمعلومة زمنيا

وغريها..wikiesالشبكات االجتماعية، الويكيز 

االتصال الوسيطي. 8.3

ونقصد ،2وسيط بدال من نقلها وجها لوجهعن طريق هو أي شكل من أشكال مشاركة ونقل الرسائل

باالتصال الوسيطي يف هذه الدراسة االتصال عن طريق مواقع الشبكات االجتماعية وحتديدا موقع 

.االفرتاضييف الفضاء الذي يعترب كوسيط لنقل الرسائل بني املتفاعلني "فايسبوكلا"

أسباب اختيار موضوع الدراسة.3

:من األسباب دفعتنا للخوض يف هذا املوضوع

األسباب الذاتية . 1.3

 األفرادحماولة التعرف على أمهية مواقع الشبكات االجتماعية يف حياة.

جتماعي مع األسرة التفاعل االالرغبة يف معرفة مدى تأثري استخدام مواقع التواصل االجتماعي على

..صدقاءواألقارب واأل

 عرب األنرتنيت يف استمالة عدد كبري جدا من االجتماعيةالرغبة يف التعرف على سبب جناح الشبكات

.املستخدمني

من10/02/2012إلكترونیة تم استرجاعھا بتاریخ ،سلسلة مثقف في ساعة،نسخة مدخل إلى اإلعالم الجدید): 2011.(محمد عواد1
http://books.google.com.eg/books?id=QI-SxIoo- g=PP1&pg=PP1&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

2 George Rodman.(2009) : mass media in a changing world, New York : McGraw ,p07

http://books.google.com.eg/books
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ألسباب الموضوعيةا. 2.3

 يعترب موضوع الدراسة حيوي وحديث إىل جانب قلة الدراسات العربية عموما واجلزائرية خصوصا اليت

.االجتماعيةتدرس تأثري مواقع الشبكات 

 بشكل كبري بني خمتلف الفئات يف اجلزائر سيما موقع االجتماعيةانتشار استخدام مواقع الشبكات

."الفايسبوك"

للدراسةالجدوى النظرية والعملية .4

الجدوى العلمية.1.4



.إثارة آفاق جديدة ويربز أسئلة ومشكالت جديدة

.

وتأثرها باستخدام الشبكات االجتماعيةكمن أمهية هذه الدراسة يف تسليط الضوء على العالقات ت

.األمثل ملا تتيحه التكنولوجيا احلديثةاالستخداممما خيلق بعض النقاط املهمة اليت توضح االفرتاضية

 الدراسة مبثابة إثراء نظرا لقلة الدراسات اليت تتناول مواقع الشبكات االجتماعية ميكن أن تكون هذه

.للدراسات اإلعالمية واالجتماعية

social informaticsعرفيوالذياينسبدياجلداملعريفاال"ضمنتدرجأنالدراسةهلذهكنميُ و 

املعلوماتاتيتكنولوجاستعمالقيتطبريتأثتتناولاليتالدراساتو البحوثهيو ؛ ةياالجتماعةياملعلوماتأو 

على النسق االجتماعي، أو التغريات الناجتة عن تطبيق واستعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

. 1واالتصاالت

.515عدد العربي،مجلة،اإلنترنیتشاشةعلىحیاة):2001(.أحمد محمد الصالح1
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CMC(computer-mediatedب اختصارااملعروفةالبحوثضمنكذلكتدرجأنكنميكما

communication) وبالفرنسيةla communication médiatisée parordinateur(CMO) أو االتصال

اال  وب وهو  اس احل ام  تخد اس ) االنرتنيت(الذي يهتم بدراسة التفاعالت واالتصاالت عرب احلاسوب املعريفب

لقة ا تع امل اهر  لظو .1وا

الجدوى العملية. 2.4

استطاعت حيث ،

وهو ما تسعى الدراسة إىل تأثريها يف خمتلف املناحي من احلياة واضحا سيما على التفاعل االجتماعي

.مناقشته خدمة للمجتمع

ختدم االجتماعيوتقدمي خدمات جديدة من خالل مواقع التواصل حماولة تلبية حاجات اجتماعية

.العالقات االجتماعية

أهداف الدراسة.5

ختتلف أهدافه وتتعدد معطياته ويهدف تبين أي باحث ملوضوع اً واسععترب جمال البحث العلمي جماالً يُ 

:إىل األهداف التاليةاالجتماعيةالعالقات يفاستخدام مواقع الشبكات االجتماعية 

لتكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال يف حياة األشخاصمعرفة الدور الكبري الذي تلعبه ا.

 مواقع الشبكات االجتماعيةالتعرف على أهم اخلدمات اليت توفرها.

معرفة مدى تأثر العالقات االجتماعية بسبب استخدام الشبكات االجتماعية االفرتاضية.

1Rancois Magenot. (2004):analyse semio-pragmatique des forums pédagogiques sur Internet,
hyperlectures, cybertextes et méta-éditions , p. 103-123. , [en ligne] http://w3.u-
grenoble3.fr/espace_pedagogique/Chap6-defis.pdf

http://w3.u-
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التعرف على األسباب اليت ساعدت يف انتشار العالقات االفرتاضية على.

منهج الدراسة.6

املنهج هو عبارة عن مجلة اخلطوات املنظمة اليت على الباحث إتباعها يف إطار االلتزام بتطبيق قواعد 

يعرفه حممد طلعت بأنه وسيلة ميكن عن طريقها الوصول إىل و .  معينة متكنه من الوصول إىل النتيجة املسطرة

.1احلقيقة

، ومبا أننا يف دراستنا هذه ويرتبط اختيار املنهج املتبع يف الدراسة بناءا على اإلشكالية اليت مت حتديدها

ستخدام على االجتماعية وكيف أثر هذا االمستخدمي مواقع الشبكات حولنسعى إىل مجع معلومات 

ام  األحداثحيوتوضبشرح"و فإن هذه الدراسة تندرج ضمن البحاالجتماعيةعالق

تلكعليه تدورالذيالواقعليحتلوحماولةمهمةاهرظو جمموعةأوظاهرة عناملعربةاملختلفةواملواقف

إىلالوصولبقصداألحداث،لتلكاهرية الظاألسبابريتفسو ليحتلحماولة(...)الوقائعو األحداث

بعضكتنفيالذيالغموضأو املعوقاتإزالةأواملشكالتحليفتسهمدة،يمفةيمنطقاستنتاجات

ويستهدف هذا ؛2"دةيجدسلوكومناذجومعلوماتأفكارواستحداثالواقعريتطو أجلمن،هرالظوا

املنهج تصوير وتوثيق الوقائع واحلقائق اجلارية ويهتم يف جمال دراسة مجهور املتلقني بوصف حجم وتركيب هذا 

.3ملن؟ أي مجهور املتلقني: يف هذا اإلطار اإلجابة على السؤال ومستويات االهتمام والتفضيل وميثل الوصف

.166مكتبة الفالح، ص: ، القاھرةالبحث العلمي، إجراءاتھ ومناھجھ) 2002.(السید أحمد مصطفى عمر- 1
دار:اإلسكندریة،السیاسیةالعلومواإلعالمفيتطبیقاتھاوالعلميالبحثمناھج:)2007.(بكأبومیالدخیرالطائي،حمیدمصطفى2

95الوفاء،ص
159، مرجع سبق ذكره ،صالبحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة:محمد عبد الحمید3
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املتصل بطريقةيف جانبهوذلكومتطلباته،البحثطبيعةمعيتناسبالذياملنهجهوالوصفيواملنهج

ءاأثبتتاليتاملسحيةالدراسات ا اممواقفدراسةيفكف اه اجت اس و القضايابشأن خمتلفوآرائهمالن

يشوااليتوالظواهرواملوضوعات .1اليوميةيعا

أحد األشكال اخلاصة جبمع اعتبارهيف الدراسة يعود بالدرجة األوىل إىل المسح الوصفيواعتماد منهج

اا العالقات فيوتأثيره االجتماعيةاستخدام مواقع الشبكات " دراسة وهو ما حنتاجه يف هذه ال،مبفرد

حيث يسمح هذا املنهج بدراسة عدد كبري من املتغريات يف وقت واحد مثل السمات العامة " االجتماعية

واالجتماعية والنفسية وكذلك أمناط السلوك االتصايل وبالتايل فهو يتيح لنا معرفة درجات التأثري وكيفية التأثري

.وحجمه على العالقات االجتماعية

أدوات جمع البيانات.7

2الواقعمناتيملعطاجبمع تسمحكوسائلاعتبارها  كنمياليتو ،اايوتقنالبحثأدواتصخيمايفأما

وات اليت داألأكثرومت اعتماد هذه األدوات باعتبارها،كأداة رئيسيةواالستبيانفلقد اعتمدنا على املالحظة 

.تسمح لنا جبمع معلومات عن املبحوثني يف شكل معمق

المالحظة.1.7

تمكنيثيحة،يعيالطبفهاظرو ووفقزياملتمرهاإطايفكثب،عنالدراسةحملهرةالظاهدةمشاهي

األدواتأكثرنيبمنتعترباملالحظةفإن Freyوحسب . 1نياملبحوثتفاعالتتصرفاتمراقبةمنالباحث

.2واملعلوماتاناتيالبمنريكبعددمجعزةيممنتوفرهملا،التصدراسات االيفاستخداما

.والنشرللطباعةدار الفالح: العین ،2ط"،ومناھجھ وإجراءاتھمفھومھ:اإلعالميالبحث) .2003. (أحمدمصطفى ،السید1
107صالقصبة،دار:صحراوي،الجزائربوزید.تر،2،طاإلنسانیةالعلومفيالعلميالبحثمنھجیة:)2006.(أنجرسموریس2
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"الفايسبوك"االفرتاضي الذي يتيحه موقع 

التفاعل الذي يتجسد يف التعليقات واملشاركات يف صفحات األصدقاء إىل جانب املعلومات الشخصية اليت 

يحوا .يت

االستبيان. 2.7

أداة هامة من األدوات املنهجية اليت تستعمل يف مجع املعلومات والبيانات املتعلقة االستمارةتعترب 

وهي عبارة عن جمموعة من األسئلة املصممة بعناية ودقة حبيث تكون متسلسلة وواضحة ،مبوضوع الدراسة

نة من عييف هذه الدراسة على أداة االستبيان أو االستقصاء اليت وزعت علىناالصياغة، ولقد اعتمد

كأمنوذج باعتباره من أكثر املواقع استخداما حسب ما أفادت به العديد من "الفايسبوك"مستخدمي موقع 

.اإلحصائيات

االستبيان أكثر أدوات مجع البيانات استخداما إلمكانية مجع املعلومات من خالله عن موضوع ويعترب 

.

وتأثيره على العالقات االجتماعيةاستخدام مواقع الشبكات "ومت اعتماد هذه األداة يف دراسة 

:لألسباب التاليةفي الجزائر،"الفايسبوك"دراسة عينة من مستخدمي موقع" االجتماعية

من إمكانية استخدام ة العدد والتشتت بالشكل الذي حيدّ اجلمهور املستهدف يتميز بضخام

–أساليب أخرى كاملقابلة هلذا العدد الكبري يف حني يستطيع االستبيان تغطية عدد كبري من األفراد 

.جغرافية متباعدةأماكنويف - حسب العينة املختارة

203الجامعیة، صالمطبوعاتدیوان:الجزائر،2ط،االتصالواإلعالمعلومفيالعلميالبحثمناھج:)2005.(مرسليبناحمد1
2 Asako. M, Kazumitsu.S.(2005): Social intelligence design in online chat communication: a
psychological study on the effects of “congestion”, AI & Society,vol19(1).
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 استهدفت الدراسة دراسة تأثري الشبكات االجتماعية على العالقات االجتماعية وهي املعلومات

.وصول إليها من خالل االستمارةاليت ميكن ال

:منها مث صياغة أسئلة االستمارة وتقسيمها إىل ثالث حماور أساسية وهي كاآليتلالستفادةالدراسة 

12-1.(سؤاالً 12ويضم لدى اجلزائريني،"الفايسبوك"عادات وأمناط استخدام :المحور األول(

ويضم ،"الفايسبوك"اجلزائريني ملوقعالدوافع واحلاجات اليت تكمن وراء استخدام :المحور الثاني

.)23-13(سؤاالً 11

أكثر وهو ) 39-24(سؤاال 16والعالقات االجتماعية ويضم "الفايسبوك": لمحور الثالثا

أربعة أبعاد حيث تضمن1ومت اختيار العبارات على أساس فئوي،اجلوانب مساسا بأهداف الدراسة

:أساسية

.يف االتصال الشخصي وجها لوجه"الفايسبوك"البعد املتعلق بتأثري االتصال عرب.أ

على التفاعل االجتماعي ألفراد العينة مع "الفايسبوك"البعد املتعلق بتأثري استخدام .ب

ئالم ومعارفهم .عا

. احلفاظ على العالقات االجتماعية وتوسيعهاو "الفايسبوك"استخدام بلبعد املتعلق ا.ج

.على االنتماء االجتماعي"الفايسبوك"البعد املتعلق بتأثري استخدام.د

عينة توزيعبقمنا بدايةً حيث :مت اختبار صدقها بطريقيتني أساسيتنيلالستمارةوقبل اإلعداد النهائي 

االستمارة نا عرضمث .استمارات للوقوف على جوانب القصور والغموض فيها10توزيع و ذلك باختيارية،

.دركھ الطالبة دون أن یظھر للمبحوثتُ 1
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قمنا بإجراء التعديالت الالزمة واملالحظات اليت مت مجعهاراء آلواستنادا للتحكيمها 1ساتذةعدد من األعلى 

.وإخراج االستمارة يف شكلها النهائي

البيانات لتفسريوحتليللشرحوآلياتأساليبمنلناالبدالبياناتتفريغعمليةمناالنتهاءبعد

:ولقد اعتمدنا على ما يليمفصالتفسرياالظاهرة

الكميالتحليلأسلوب. أ

علىتدلوجداول رقميةإحصائية،معطياتشكليفتأيتمئويةونسبأرقامخاللمنيتم

النتائجوتتيح استخالصاجلامدة،والنسبلألرقاموفعاليةحيويةتعطيارتباطيه،عالقاتذاتمؤشرات

:الدراسةهذهيفاملعتمدةالكميالتحليلومن أنواع.علمياومناقشتها

للمتغريالتوزيعاتدرجةيفاالختالفاتفلمعرفةاجلداول،بكلعلقتتو: المئويةوالنسبالتكرارات

للمتغريحساب النسبيتماالجتاه،علىوالسناجلنس،تأثريعنللكشفكذاالصف،متغريالتابع

.رأي الشخص املبحوثعلىتؤثراليتهياالجتماعيةاملتغرياتأنأساسعلىاملستقل

اإلحصائيةالداللةمقياس

وذلك ملعرفة ما إذا كان هنالك فروق ذات ²كااإلحصائيةلقد اعتمدنا يف هذه الدراسة مقياس الداللة 

)ذكور، إناث(استخدامات أفراد العينة حسب متغري اجلنس بنيإحصائيةداللة 

:المحسوبة كاآلتي ²فنقوم بداية بكشف قيمة كا²أما كيفية تطبيق كا

²)التكرار المتوقع -التكرار المشاهد=      ( المحسوبة²كا
التكرار المتوقع

نصر الدین العیاضي أستاذ محاضر بجامعة الشارقة : الدكتور: تشكر الطالبة1
الدكتور أحمد عیساوي أستاذ محاضر في جامعة باتنة 

.تاذ محاضر بجامعة عنابةالدكتور جمال العیفة اس
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والذي اجلدولية بالرجوع إىل اجلدول الذي أعده كارل بريسون ²احملسوبة مع كا²مبقارنة كاممث بعد ذلك نقو 

للفرق املعنوي وهذا من خالل حدد فيه توزيع القيم املختلفة عندما تكون الصدفة هي العامل الوحيد املسبب 

مقارنة قيمة درجة احلرية احملصل عليها بتوزيع القيم املختلفة اليت تقابلها يف اجلدول مع أخذ نسبة احتمال 

اجلدولية عند درجة ²احملسوبة أكرب من كا²إذا كانت كا.1%5الصدفة املطبقة يف العلوم االجتماعية والبالغة 

لبديل بوجود فروق فهذا يعين رفض الفرض الصفري وقبول الفرض ا) 0.05(غالبا ومستوى ثقةاملعينة رية احل

.والعكس بالعكسبني الظاهرتني ئيةذات داللة إحصا

مقياس شدة االتجاه
، وهو املقياس املستعمل بصفة شائعة يف العلوم االجتماعيةليكرتقد اعتمدنا يف دراستنا على مقياس ل

ؤال بلغة درجات عديدة للموافقة أو عدم املوافقة سوفيه تطرح أسئلة على أفراد العينة ليجيبوا على كل 

.2أوافق بشدة، أوافق، غري متأكد، أعارض بشدة: مثال

تبعاذلكوخيتلفعليهايتفقونالذيناملبحوثنيبعددعبارةلكلالعاماالجتاهتقديرويتم

:وألننا اعتمدنا يف دراستنا العبارات اإلجيابية قد طبقنا القانون التايلسلبية،أمكانتإجيابيةالعباراتلطبيعة

1X 2+ 5تكرارX3+4تكرارX3تكرار

)عدد العبارات في كل بعد(ن

:وبعد الحصول على النتيجة نقوم بمقارنتها بعدد المحايدين في كل بعد

إجيايباالجتاهاحملايدين    جمموع>النتيجةكانتإذا

سليباالجتاهاحملايدين  جمموع<النتيجةكانتإذا

473صدیوان المطبوعات الجامعیة،: الجزائر،مناھج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصال):2007.(أحمد بن مرسلي1
، االعالم والمجتمع رؤیة سوسیولوجیة مع تطبیقات على المنطقة العربیة واإلسالمیة) :2010(عبد الرحمن عزي، السعید بومعیزة2

424دار الورسم، ص:الجزائر
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التحليل الكيفيأسلوب .ب

يفسلفااحملددةالسببيةالعالقاتربطحاولناكماوالنتائج،البياناتوتفسريبوصفقمناحيث

اجلداولدائرةمنلهإخراجاومقارنة خمتلف البيانات حسب املتغريات وذلك امليداين،بالقسمالنظريالقسم

.وتناسقهاالدراسةلتكاملامليداينجبانبهالنظريللشقوربطااجلامدةوالتكرارات

وعينة الدراسةمجتمع .8

منتتطلبوهي االجتماعيةالبحوثيفاملنهجيةاخلطواتأهممنالبحثجمتمعحتديدمرحلةتعترب

شروعهعندويواجه الباحثنتائجه،وكفاءةوتصميمهالبحثإجراءعليهايتوقفحيثبالغة،دقةالباحث

دراستهعليهاسيجريالعينة اليتأوالبحثجمتمعاختيارأيالعملنظامحتديدمشكلةببحثهالقياميف

.يف اجلزائر"فايسبوكال"وجمتمع البحث يف دراستنا هذه هو مستخدمو موقع . 1وحتديدها

عينة الدراسة وطريقة اختيارها

لبحث، قمنا باختيار أسلوب العينة، ونظرا نظرا لصعوبة القيام بدراسة شاملة جلميع مفردات جمتمع ا

يف اجلزائر دون غريهم فقد مت اختيار العينة القصدية أو "فايسبوكال"القتصار عينتنا على مستخدمي موقع 

"وهي العمدية

باقتناء املفردات املمثلة أكثر من غريها ملا يبحث عنه من معلومات وبيانات، وهذا إلدراكه املسبق شخصيا

تايل ال جيد صعوبة يف سحب ومعرفته

اا مفردة وقد متت عملية توزيع االستمارة يف 280وعليه فلقد اخرتنا عينة تتكون من .2بطريقة مباشرةمفرد

:بالواليات التالية"الفايسبوك"على عينة من مستخدمي2012جانفي إىل بداية فيفري 

شرق، غرب، وسط، (ألننا أردنا أن تشتمل العينة على أربع مناطق من الوطن ) اجلزائر، ورقلةباتنة، مستغامن،(

112المكتب الجامعي الحدیث،ص:،اإلسكندریةإلعداد البحوث االجتماعیةةالخطوات المنھجی):1999.(محمد شفیق1
198-197أحمد بن مرسلي،مرجع سبق ذكره،ص ص 2
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265ونظرا لعدم اسرتجاع بعض االستمارات وإلغاء أخرى فلقد كان العدد النهائي لالستمارات . )جنوب

:كاآليتحسب متغريي اجلنس والسنوكانت عينة الدراسة موزعة. استمارة

توزيع العينة حسب الجنس والسنيمثل ): 1(جدول 

نس الظاهرة اجلمتغريبياناتفحصومن خالل املدروسة، العينةأعاله خصائص اجلدولوضحيُ 

عددبلغفيما، جنس الذكورمنهي العينةمفرداتمن%57.73بنسبةةمفرد153باجلدول يتضح أن 

موقع استخدامعلىلذكوراإقبالأنمن خالل هذه البياناتيتبنيو ،%42.36مفردة، بنسبة 112اإلناث 

موقع إقبال اإلناث وهي نتيجة تؤكدها إحصائياتمنأكثر"فايسبوك"التواصل االجتماعي 

socialbackers.com يف "الفايسبوك"مستخدمي بلغ عدد 2012اليت أشارت إىل أنه مع بداية عام

.% 32يف حني بلغ عدد اإلناث %68الذكور اجلزائر 

سنة أكثر استخداما 25و15أما من حيث الفئات العمرية فقد كانت فئة الذين ترتاوح أعمارهم بني 

37مث أكثر من % 37.73سنة ممثلني نسبة 36و26بني ينةيليها أفراد الع% 46.79بنسبة "لفايسبوكا"لـ

هقون اأن الشباب واملر وتعترب هذه النتائج منطقية ذلك أن أغلبية الدراسات أثبتت%.15.47سنة بنسبة 

دعدرا لتأكثر استخداما لألنرتنيت ومواقع الدردشة والشبكات االجتماعية نظ

.األخرىالعمرية لتلبيتها واليت قد ال جندها لدى الفئات 

تصنيف العينة الفئات المتغيرات
57.73% 153 ذكر الجنس
42.26% 112 أنثى
100% 265 المجموع

46.79% 124 15 -25 السن
37.73% 100 26 -36

15.47% 41 37أكثر من 

100% 265 المجموع
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الدراسات السابقة.9

االجتماعيةاليت هلا ارتباط باستخدام الشبكات لقد اعتمدنا الجناز هذا البحث على عدد من الدراسات 

بل تعرضت حتديدااالجتماعيةمل تعاجل تأثري الشبكات االجتماعية على العالقات أغلبها، ولو أنّ 

أمشل وهو دراسة آثار األنرتنيت عموما أو الشبكات االجتماعية  من حيث االستخدام، ضوع بصورة و للم

.وغريهاالتأثريات واالجتاهات

الدراسات األجنبية.1.9

هااأجر :الدراسة األولىKeith N. Hampton لصاحل مركز األحباث من جامعة بنسيلفانياآخرونو

،بعنوان مواقع الشبكات 2011جوان 16بتاريخAmerican life projectو PEWاألمريكي 

التأثري االجتماعي الستخدام مواقع الشبكات ، الدراسة انطلقت من حماولة دراسة1وحياتنااالجتماعية

,facebook, linkedlnاالجتماعية مثل  my space وtwitter . التاليةاإلشكاليةحيث طرحت:

لت الشبكات االجتماعية األشخاص و هل عز * 

دراسة الشبكات American life projectلالنرتنيت و "pew"بآخرين ؟  وقد قرر كل من مركز أحباث

كيف ارتبط استخدامها مبفهوم الثقة، التسامح، الدعم االجتماعي، جتماعية من خالل مسح شامل هلا و اال

.اتمع و املشاركة السياسية

:وكانت نتائج الدراسة ما يلي

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

يستخدمون على األقل موقع واحد من مواقع ) من مستخدمي االنرتنيت% 59من أصل (%47حوايل أي

1 Keith N. Hampton and al.(2011),social networking sites and our lives, Pew Research Center’s
Internet & American Life Project, [online]
http://pewinternet.org/Reports/2011/Technology-and-social-networks.aspx
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وهذا ما يقارب ضعف نسبة البالغني الذين استخدموا الشبكات االجتماعية يف .الشبكات االجتماعية

متوسط إىل ذلك أنأضف).من مستخدمي االنرتنيت%34من أصل (%26واليت كانت حوايل 2008

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

.من املستخدمني هم إناث%56و.35يف عمر 

من العينة %92هو الشبكة االجتماعية األوسع استخداما حيث Facebookتوضح أن ومن خالل املسح 

يستخدمون %13وlinkdlnيستخدمون my space،18%موقع %29يف حني يستخدميستخدمونه 

.twitterموقع 

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

من %7بصورة يومية يف حني امليهإيلجون twitterمن مستخدمي %33و"الفايسبوك"مستخدمي 

6linkdlinوmy spaceمستخدمي  واحداليوم اليف "الفايسبوك"متوسط استخدام أما .يفعلون ذلك%

:فأسفرت النتائج أن

.حيدثون صفحتهم الشخصية5%- 

.يعلقون على صفحات اآلخرين الشخصية و على ما ينشرونه22%- 

.يعلقون على صور اآلخرين20%- 

.حيبون املضمون الذي يضعه اآلخرون26%- 

.يرسلون رسائل خاصة للمستخدمني اآلخرين10%- 

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

.بني األفرادساعد بشكل كبري يف إجياد عالقات وثيقة"الفايسبوك"إىل أن استخدام أيضاعامني، وتوصلت

.من قبل"الفايسبوك"يف أمريكا مل يلتقوا بأصدقائهم يف "الفايسبوك"جزء صغري فقط من مستخدمي و 

http://pewinternet.org/Reports/2011/Technology-and-social-networks.aspx
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م ا كل من:الدراسة الثانية ا أمهية بعنوان Cathy HarissonوMark Grindelandق

ShesConnectedوكالة نشراو ؛"1املتعلقة باملرأةلتها باألحباث وصِ االجتماعيةالشبكات 

Multimedia Corp ة دف ل هي وكا من قوة الشبكات االجتماعية ووسائل اإلعالم لالستفادةو

عينة من النساء ملعرفة أسباب الدراسة طالت ،ة

من هن النساء :ولقد انطلقت هذه الدراسة من التساؤالت التالية،االجتماعيةوطرق استخدماهن للشبكات 

هي أكثر الاليت تستخدمن الشبكات االجتماعية؟ كيف تستخدم املرأة الشبكات االجتماعية وملاذا ؟ وما

خصائص الشبكات االجتماعية أمهية بالنسبة هلن؟

:يليوكانت النتائج التي توصلت إليها الدراسة في ما 

.يليه لينكدن، مث تويرت% 83بنسبة "الفايسبوك"تشرتك أغلب النساء عينة الدراسة يف موقع- 

.شبكات االجتماعية مرتني يف اليومملواقع النتدخل% 59أغلبية النساء  - 

عالقة تشرتكن يف جمموعات هلا% 34،من النساء تتصلن بأصدقائهن يف الشبكات االجتماعية% 63- 

صديق يف الشبكات 50لديهن أكثر من % 83.عالقة باهلواياتهلا% 13جمتمعية،% 17بالتجارة ،

أن التحكم يف إعدادات اخلصوصية من أهم خصائص الشبكات االجتماعية نتعتقد% 93. االجتماعية

التعليقات وضع % 72منهن % 86بالنسبة هلن، يف حني أن 

.صداقةتفضلن دعوات ال% 71و

.%)55(تستخدم أغلبية النساء أفراد العينة الشبكات االجتماعية منذ أكثر من سنتني

العربيةالدراسات .2.9

1Mark Grindeland.Cathy Harisson,(2009). the power of social networking for women research study,
ShesConnected Multimedia Corp,vol(1).
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لدراسة األولىا:

يفاإلنرتنتعرباالتصالتأثرياتمعرفةإىلالدراسةهدفت1)اتمع القطريدراسة ميدانية يف (االجتماعية 

قطرمن دولةفرًدا(471)اخترياهلدفهذاحتقيقأجلومن.يالقطر اتمعيفالعالقات االجتماعية

النوع:كانتفالدراسةوأما متغريات،سؤاال21منتتألفاستبانهعليهموزعتعشوائيةبطريقة

اإلنرتنتاستخدامساعاتوعدداالجتماعيةاملهين واحلالةوالوضعالتعليمياملستوى، العمر، االجتماعي

كالمنالعينةأفرادأنإىلالدراسةتوصلتوقد.االستخداميفسنوات اخلربةعنفضالاليوم،يف

اميفاإلنرتنتاجلنسني يستخدمون أكثراإلناث كانيفاإلنرتنتتأثريلكنمتفاوتة،بنسباليوميةحي

التأثري؛هذايفأثرًااالستخدامساعاتوعددالتعليمملتغرييأنأيًضاتبنيكما.الذكوريفتأثريهمن

أسرهممعاملباشرالشخصيالعينةأفراداتصاليفتأثريًاتركاإلنرتنتعرباالتصالأنأيًضاوتبني

لالتصالقدرةهناكأنتبنيكما% 43بنسبةومعارفهمبأصدقائهماتصاهلميفوتأثريًا،%44.4بنسبة

عربالزواجفكرةيف ميانع المنهم%28.8نسبتهماجعلتقويةعاطفيةعالقاتتكوينيفعرب اإلنرتنت

العينةأفراداالجتماعي بنيالتفاعلنسقيفلإلنرتنتتأثريوجودإىلأيًضاالدراسةوتوصلت.اإلنرتنت

ارموبني امعددتراجعيفمتثلأق ار ارمزي اميفوتراجع%44.7بنسبة ألق اط بنسبةاالجتماعيةنش

العالقاتشبكةتوسيععلىاإلنرتنتقدرةالدراسةإليهاتوصلتاليتاألخرىالنتائجومن.43.9%

عن باالغرتابمنهم%40.3نسبتهماويشعر استخدامها ،%64.5بنسبةالعينةاالجتماعية ألفراد

.احملليجمتمعه

مجلة جامعة : ،دمشقتأثیر االتصال عبر األنترنیت في العالقات االجتماعیة دراسة میدانیة في المجتمع القطري،)2008.(حلمي خضر ساري1
295، العدد األول والثاني،ص24دمشق،المجلد
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املواقع االجتماعية وتأثريها على : بنان علي دخيل ومشاعل البشر بعنواناتقام:انيةالدراسة الث

،1اتمع السعودي

طالباتمنعينةعلىاستبيانقامت الباحثتني بتوزيعالسعوديالشبابعلىاملواقعهذهتأثريمدىوملعرفة

ماإذاتوضحمتنوعةأسئلةمثانيةعلىاالستبياناحتوى.السعوديالشبابمتثلكفئةسلطاناألمريجامعة

عددعنباإلضافةا،للتسجيلفعتهم داليتالدوافعوما هياملواقع،هذهتستخدمالطالباتكانت

قني امشاركةيف ورأيهم،االجتماعيةالشبكات تصفحيقضينها يفاليتالساعات اه وكانت نتائج . املر

:الدراسة كاآلتي

.ااتمشاركريغ%14مقابلاالجتماعيةاملواقعأحدمشاركات يفالطالباتمن86%-

."يسبوكاالف"مشرتكات يفمنهن % 40من الطالبات املشرتكات يف الشبكات االجتماعية % 86من بني - 

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

لشهرة %5ألسباب ختص الدراسة والعمل، و% 10لتكوين صداقات جديدة، % 18األهل واألصدقاء، 

.اراة العصر احلايلاملوقع وجم

 -56 %

.يعتقد أنن ستواجهن صعوبة إذا تركن هذا االستخدام% 44

.سنة إىل هذه املواقع18من املشرتكات يف الشبكات االجتماعية دخول مادون % 70ض نسبة ار وتع

المحليةات الدراس. 3

التكنولوجيات احلديثةظليفالشبابأوساطيفاالتصال":بعنوانهارونأجرا مليكة:األولىدراسةال

سنةاجلزائرجامعةاالتصال،واإلعالمعلومبقسمنوقشتماجستريرسالةوهي،"االتصالولإلعالم

:من15/01/2012بتاریخ ، تم استرجاعھا االجتماعیة وتأثیرھا على المجتمع السعوديالمواقع :بنان علي دخیل،مشاعل البشر1
www.psu.edu.sa/pscw/index.html

www.psu.edu.sa/pscw/index.html
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قطاعجيسدوكيفالشبابأوساطاالتصال يفطبيعةما: انطلقت الدراسة من اإلشكالية التالية2004

؟ االنرتنتخاصةاالتصالاإلعالمالشباب لتكنولوجياتاستخداممدىمااالتصال،الشباب هذا

النتائجوتوصلت هذه الدراسة اليت تصنف ضمن البحوث الوصفية واليت اعتمدت على املسح بالعينة إىل

:التالية

.املعلوماتعلىللحصولاالنرتنتعلىيعتمدونالشبابمعظمأنالدراسةأظهرت- 

.اخلطعلىالتحاورخدمةمثااللكرتوينالربيدخدمةاملستعملة هياخلدماتأكثر-

ام االجتماعية علىاحملافظةمنمينعهممللالنرتنتالشباباستخدامأنالدراسةأظهرت-  عالق

.املباشرةالشخصية

ام ا:الدراسة الثانية منتديات احملادثة والدردشة االلكرتونية :بعنوان)2008- 2007(1:بعزيزإبراهيمق

. جامعة اجلزائر

هي دوافع استخدام منتديات ما:وتندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، انطلقت من اإلشكالية التالية

احملادثة االلكرتون

:وتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية

؟الدردشةملنتدياتاستخدامااألكثرالفئاتما هي- 

؟ةياإللكرتوناحملادثةخاللمنعهاإشباإىلاإلنرتنتمستعملوسعىياليتاحلاجاتما هي- 

ة؟ياإللكرتوناحملادثةاتيمنتدفيهاتستخدماليتااالتهيما- 

؟األخرىاإلنرتنتخدماتمنأكثرةياإللكرتونالدردشةاتيمنتداستعمالأسبابهيما- 

؟ةياإللكرتونالدردشةاتيمنتداستعمالعناملرتتبةاآلثارو االنعكاساتهيما- 

منتدیات المحادثة والدردشة اإللكترونیة دراسة في دوافع االستخدام واالنعكاسات على الفرد ):2008- 2007.(ابراھیم بعزیز1
.جامعة بن یوسف بن خدة،قسم علوم اإلعالم واالتصال:مذكرة ماجستیر غیر منشورة،الجزائروالمجتمع، 
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األخرى؟اإلعالموسائلاستخدامعلىةياإللكرتوناحملادثةاتيمنتداستخدامأثرهل- 

ما؟حدإىلةيابجياأاأمةيسلبةيااللكرتوناحملادثةتعتربفعالهل- 

.مفردة220واقتضت طبيعة الدراسة وهدفها استخدام املسح امليداين بالعينة من خالل استمارة اشتملت على 

باببوزريعة،مسوس،بين:التاليةاملناطقيفمتوزعةانرتنت،مقهى11يفاالستماراتعيتوز عمليةمتتقدو 

بعضعلىبعض االستماراتتوزيعمتكمامراد،ديدوششارعبوعلي،بنحسيبةشارععكنون،بنالزوار،

:ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي.باملنزلاإلنرتنتشبكةلكونمينيالذاألشخاص

والفئاتسنتني،ألكثر منالدردشةمنتدياتيستعملون%)50(املبحوثنيمعظمأنالدراسةخاللمنتبني- 

%58بنسبةذلكو.سنة،25و15بنيماأعمارهاترتاوحهلا هي اليتاستخدامااألكثر

.العاميةاللهجة تأيتمثالفرنسية،مثاالجنليزية،مثالعربية،هياستخدامااألكثراللغة-

.مقاهي األنرتنيتيفااللكرتونيةاحملادثةمنتدياتيستخدموناملبحوثنيمعظم-

.غريهامنأكثرالليليةالفرتاتيفالدردشةيفضلوننياملبحوثغالبية-

.اجلماعيةعلىالفرديةالدردشةيفضلوناملستجوبنيمعظم-

:معه كان ترتبها كما يلييتحادثونالذيالشخصاملدردشونأساسهاعلىخيتاراليتاملعايري-

%09.04انةيالد،%16.3اللغة ،%19.5البلد،%25.3اجلنس،%29العلميوالثقايفاملستوى

عربةياالفرتاضالعالقاتمنأكثر%73املباشرةةيقياحلقالعالقاتفضلونينياملبحوثمعظم-

.%20.5االنرتنت

ة،يااللكرتونالدردشةعربيهعلتعرفواشخصمعتقابلوا%48.5نياملبحوثنصفبايتقر هناك-

.إناثنهمم12%
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اإلشارةمعلكنالدردشة،بفعلاالجتماعيطياحملعنالعزلةو بالوحدةشعرونيالنياملستجوبةيغالب-

اتيمنتداستخدامبنسبةمباشربشكلمرتبطةبالوحدة،شعرونيممن%27.5هامةنسبةوجودإىل

.الدردشة

أكثر،نياملدردشمجاعةةياالفرتاضاجلماعةإىلاالنتماءباأللفةسونحينيالذمنمعتربةنسبةهناك- -

.مجاعتهم األوليةمن

.الوحدةشعورمنالتخلصعلىتساعدةيااللكرتونالدردشةأننياملبحوثمن%59رىي-

صدقونيوالمعهمدردشونينيالذاألشخاصيفثقونيال%61.5نياملبحوثمنةري الكبةياألغلب-

.هلمتقدماليتاناتيالب

ام ا يامني بودهان : الدراسة الثالثة اآلثار النفسية واالتصالية لتعرض الشباب بعنوان )2010-2009(ق

:دكتوراه جامعة اجلزائر، انطلقت الدراسة من اإلشكالية التاليةأطروحة،ملضامني األنرتنيتاجلزائري 

االتصالية اليت تظهر على الشباب اجلزائري أثناء تعرضه ملضامني شبكة االنرتنيت - ما هي اآلثار النفسية

االتصالية  ؟

:ومن أهم النتائج التي توصل إليهاوالمقابلة االستمارةلقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي وعلى أداة 

.اإلناثإقبالمنأكثراالنرتنتاستخدامعلىلذكوراإقبال-

من جمموع مستخدمي شبكة االنرتنيت من الشباب يلجون إىل مواقع الشبكة %)54(ما نسبته -

بشكل دائم

وح من ساعة إىل مثان ساعات من الذكور مواقع االنرتنيت ملدد زمنية ترتا%62.5يستخدم ما نسبته-

من اإلناث الشبكة أيضا لنفس ) مفردة60(، دون فرق كبري مع فئة اإلناث ،حيث تستعمل يوميا

.املدة الزمنية
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البحث عن املعلومات لغرضاالنرتنتتستخدممن الشباب املستجوب % 30نسبةاتضح أن -

االتصال باآلخرين باستخدام الربيد االلكرتوين أو احلصول على األخبار و يليها غرضي ،والتثقيف

من %)11(، فيما أشار %)21(و %)23(، على التوايل اللكرتونية اآلنية بنسب متقاربةاحملادثة ا

أم ي بني  تجو ملس ض االستماع إىل األغاين، األفالم،، مث يليه غر لجون للمواقع الدينية واإلسالميةا

من %) 6(األلعاب االلكرتونية وحتميلها وكذا الدخول للمواقع الرياضية بنفس عدد التكرارات وبنسبة 

.جمموع مفردات العينة

تبني من خالل نتائج حتليل االستمارة أن اغلب الذكور يستخدمون شبكة االنرتنيت من أجل -

ث يف ، وتستعمله اإلنا)%51(وبنسبة )..احملادثة والدردشة ، إرسال الربيد (التواصل االلكرتوين 

مؤشر ، وتقارب نسب االستخدام بني اجلنسني )%49(لكن بنسبة مقاربة ،مرتبة ثانية مقارنة بالذكور

ا من البيانات أعاله أن الفتيات 

)%58,5(، بنسبةغرض البحث عن املعلومات والتثقيفلن أكثر الستخدام االنرتنيت لمت

ألا %)59(، وبنسبةالفئة الغالبة من الشباب-

.حتقق هلم حاجات ورغبات معرفية ووجدانية واندماجية ال يستطيعون حتقيقها بوسائل أخرى

إرسال الربيد النسبة الغالبة من الشباب اجلزائري تستخدم اجلانب التواصلي لالنرتنيت من اجل -

ل احملاورة والدردشة تستخدمها من اج% )24(سبة ، مث تليها ن%)27(االلكرتوين بنسبة 

.غرف الشات اخلاصة والعامة اليت توفرها بعض املواقععرب،االلكرتونية

من جمموع مفردات العينة يستخدمون أمساء )%66(أن أغلبية الشباب وبنسبة أظهرت الدراسة -

.%34مستعارة، بينما اظهر ما نسبته 
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أشخاص الغالبة من الشباب املدروس ال جيدون حرجا من إجابة طلبات دردشة الكرتونية معالنسبة-

فوم من قبل يعر ء ال  ا ؤالء باستكشاف عوامل ، وقد يفسر هذا السلوك مبيل نفسي لدى هغرب

، ورمبا إلقامة عالقات تواصلية مع 

.اآلخر اجلنس 

كان دافعها األساسي للدردشة مع أشخاص غرباء تكوين عالقات فئة من الشباب اجلزائري  اتضح أن -

.غرامية مع اجلنس اآلخر

%)67.5(أجاب -

.افرتاضية 

اد شيء ما حينما افتقرتيهم إحساس بالفراغ و ث يعمن الشباب اجلزائري املبحو %)43.5(نسبة -

أم يشعرون )%17(ما نسبته، و شبكة االنرتنيتعدم استخداممعينة تفرض عليهم ظروف ا  ذكرو

.بالقلق واالضطراب النفسي حني ال يستخدمون االنرتنيت

مناقشة الدراسات السابقة.4

إلعطاء سهامات علمية ونتائج مهمة وجب الوقوف عندها إما من شك أن يف الدراسات السابقة 

:وكذا االنطالق من تراكم معريف يساعدنا يف صياغة فرضيات الدراسةالبحث بعده التأصيلي النظري

األوىل بدراسة تأثري استخدام الشبكات اهتمت حيث ،بأمهية بالغةالدراستين األجنبيتينتمتيز لقد - 

الدراسة الثانية الضوء على استخدام املرأة للشبكات سّلطتاالجتماعية يف العالقات االجتماعية يف حني 

االجتماعية  دون دراسة التأثري، غري أن املالحظ هو أن الدراسة األوىل توصلت إىل نتائج خمتلفة عن النتائج 

أخرى فيما يتعلق بتأثري الشبكات االجتماعية أو االتصال عرب األنرتنيت عموما يف اليت توصلت إليها دراسات

ساعد بشكل كبري يف إجياد عالقات وثيقة بني "الفايسبوك"أن استخدام كشفتحيث  ،العالقات االجتماعية
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تبدو هذه النتيجة منطقية عندما ندرك بأن أغلبية أصدقاء املبحوثني هم أصدقاء هلم يف الواقع قبل و . األفراد

وقد ساعدتنا هاتني الدراستني .املتواصلني معهم عرب املوقعال يعرفون هم جزء صغري فقط منو "الفايسبوك"

التأثري خاصة الدراسة األوىل 

.األقرب إىل دراستنا موضوعا ومنهجا

لقد اهتمت األوىل بدراسة تأثري االتصال عرب األنرتنيت عموما يف العالقات فأما الدراسات العربية-

درست االجتماعية يف حني 

.الطالبات

. وكلتا الدراستني ذات أمهية بالغة حيث ساعدتنا يف صياغة الفروض اخلاصة بالدراسة

إىل موضوع دراستنا يف شقه املتعلق بتأثري االتصال عتمدت املسح بالعينة واليت تقرتب البحوث الوصفية واليت ا

، غري أن عينة لثانية تأثري الشبكات االجتماعيةوختصص اعرب األنرتنيت عموما وتأثريه يف العالقات االجتماعية

على عدد من الطالبات فقط يف حني أنه ميكن أن يكون هناك اختالف يف تأثري املواقع االجتماعية حسب 

،وقد استفدنا كثريا من هاتني الدراستني إذ زادت من اطمئنانا .خمتلفاالتأثريس وبالتايل يكون متغري اجلن

.للمنهج املستخدم باإلضافة إىل حتديد أكثر لألسئلة اليت تضمنتها أسئلة االستقصاء

على البيئة )األجنبية والعربية(تاأنه يصعب بطبيعة احلال إسقاط نتائج هذه الدراساإلشارةلكن جتدر 

لكن رغم ذلك ،اجلزائرية واملستخدم اجلزائري، ذلك أن البيئة اجلزائرية ختتلف كلية عن البيئات األخرى

.ساعدتنا هذه الدراسات كثريا يف جانبها املنهجي والنظري مع مراعاتنا لطبيعة كل جمتمع وخصائصه

ال تقلّ من جهتهاالدراسات المحلية-

حيث تلقي األوىل الضوء على تأثري التكنولوجيا احلديثة يف طبيعة االتصال بني الشباب وتتناول الدراسة الثانية 
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آلثار النفسية واالتصالية لتعرض لفيما تعرضت الثالثة ، 

اليتبقية الدراسات نتائجعنخمتلفةوىلاألنتائج الدراسةأنالقولوميكن،ملضامني األنرتنيتالشباب اجلزائري 

تقلبكثرةهذه اخلدمةاألفراد الذين يستعملونأنو االلكرتونيةاحملادثةاستخداما هياألكثراخلدمةأنأثبتت

ام توصلت إىل أن استخدام التكنولوجيا مل مينع املستخدمني من وىلحيث أن الدراسة األ؛الشخصيةعالق

.

. دهاجتسيمن خالل خاصة على العالقات االجتماعية 

مأ

.اتصاله املباشر مع الشباب عرب األنرتنيتخاللمناآلثارساعدت الباحث يف التعرف على العديد من 

ل إىل نتائج و مما سهل الوصكانت واضحة األهداف دقيقة الفروض الدراسات الثالثةقول منهجيا ميكن ال- 

أا متس الدراسةوضدام منهج مناسب هو املسح بالعينة وساعدتنا كثريا يف صياغة فر واضحة باستخ اصة و خ

.جمتمع البحث وهو املستخدم اجلزائري لألنرتنيت

II.اإلطار النظري للدراسة
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حىت ال ننطلق من فراغ يف دراستنا هذه؛ نعتقد أنه ومن األنسب لنا أن نستند على نظرية حمددة، 

األمر الذي من شأنه أن يقدم نسبيا صفة العمق والشمول لدراستنا، وذلك من خالل االستفادة من الرتاكم 

واضحا والفرضيات حتديدا املعريف ومن مث توجيه مسارنا يف العمل التطبيقي من خالل حتديد التساؤالت 

من الرتاكم املعريف احلاصل، ونظرا إىل أن موضوعنا حول استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريه انطالقا 

رأينا أنه من األنسب أن نستند على نظرية االستخدامات واإلشباعات أمال يف فإننا يف العالقات االجتماعية 

.للموضوعالوصول إىل نتائج أكثر مشوال وخدمة

شباعات وفروضهامفهوم نظرية االستخدامات واال.1

نظرية االستخدامات واالشباعات

الفا خِ . . منظمة

نظرية اآلثار املوحدة أو الرصاصة السحرية اليت ترى اجلماهري عبارة عن كائنات سلبية : للنظريات املبكرة مثل

أكثر قوة من املتغريات فأسلوب األفراد أمام وسائل اإلعالم. ومنفصلة، وتتصرف بناءا على نسق واحد

1.االجتماعية والسكانية والشخصية

، فخالل عقد ةشباعات بدراسة االتصال اجلماهريي دراسة وظيفية منظمإلتم نظرية االستخدامات واو 

عواقب الفروق الفردية، والتباين االجتماعي على إدراك السلوك ى إدراك األربعينات من القرن العشرين أدّ 

وكان ذلك حتوال من . املرتبط بوسائل اإلعالم، إىل بداية منظور جديد للعالقة بني اجلماهري ووسائل اإلعالم

اإلعالم باجلمهور؟ بل ماذا يفعل اجلمهور ماذا يفعل: م يعد السؤال املطروحفل2مفضل من وسائل اإلعالم

ما هي اإلشباعات اليت حيققها؟ وتنطوي هذه األسئلة و باإلعالم؟ وملاذا يستخدم اجلمهور املنتجات اإلعالمية؟ 

.584دار الفجر للنشر والتوزیع، ص : ،القاھرة1، طالمعجم اإلعالمي)2004(محمد منیر حجاب،1
239،صالدار المصریة اللبنانیة: ،القاھرة5،طاالتصال ونظریاتھ المعاصرة): 2004.(حسن عماد مكاوي، لیلى حسین السید2
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عن انتقال موضوع التأثري من مضمون املادة اإلعالمية فحسب، إىل السياق االتصايل برمته، فمنبع اإلشباعات 

املتلقي من اإلعالم اجلماهريي، قد يتعلق باملضمون اخلاص للرسالة أو بالتعرض للوسيلة صل عليها اليت حي

حيث تستند نظرية 1".أو بالوضعية االتصالية اخلاصة املرتبطة بوسيلة إعالمية ما. اإلعالمية حبد ذاته

اصة، فهذه النظرية 

ال

ام ألي إعالم يستخدمون وكيف يستخدمونه ار اختي .2عن 

:3ويلخص كاتز وزمالءه الفروض األساسية للنظرية فيما يلي

 مجهور نشط ويتسم باالجيابية والفاعلية ويرتبط استخدامه بوسائل االتصال اإلعالممجهور وسائل

.بأهداف حمددة لديه

 رغباته وحاجاتهإشباعاليت يوقع منها اإلعالمخيتار اجلمهور وسائل.

 احتياجات اجلمهور مثل االتصال الشخصي أو إلشباعاألخرىمع الوسائل اإلعالمتتنافس وسائل

وغريها وتتأثر العالقة بني اجلمهور ووسائل االتصال بعوامل بيئية عديدة األكادمييةوأاملؤسسات الرمسية 

.لديه

هور قادر على حتديد اهتماماته واحتياجاته ودوافع تعرضه لوسائل اإلعالم وبالتايل خيتار الوسائل اليت ماجل

.تشبع حاجاته ورغباته

ميكن استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم األنساق وامل

.اجلمهور هو الذي حيدد طبيعة استخدامه للمحتوى الذي يرغب فيهأنذلك 

:عناصر نظرية االستخدامات واالشباعات.2

.155ص ، دار الفكر المعاصر، بیروت، 1، طعلوم االتصال والمجتمعات الرقمیة)2002(:مھنافریال مھنا، فریال 1
2 George Rodman.(2009) : mass media in a changing world, New York : McGraw –hill, P55

261-260ص ص دار النھضة العربیة: القاھرةنظریات االتصال،): 2006(میرفت الطرابیشي، عبد العزیز السید3
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اجلمهور باعتباره إىلالنظريات القدمية كانت تنظر أنHowitيزعم هوويت: افتراض الجمهور النشط-

ا يريد أن مّ الرسالة وتأثريها الفعال حىت ظهر مفهوم اجلمهور العنيد الذي يبحث عقوة أماممتلقيا سلبيا 

حيث أعاد هذا االفرتاض النظرية اليت كانت 1يتعرض إليه، ويتحكم يف اختيار الوسائل اليت تقدم هذا احملتوى

ه مجهور نوأصبح ينظر إليه على أله وال قوة ويسهل التأثري عليهمتلقيا سلبيا ال حولتنظر للجمهور باعتباره 

هنشيط ينتقي وخيتار ما  .2من رسائل وسائل االتصال ليشبع حاجاته يف النهايةيهّم

االنتقائيلقد أدى ظهور مفهوم اإلدراك :اإلعالماالجتماعية والنفسية الستخدام وسائل األصول-

افرتاض أن األمناط املختلفة من البشر خيتارون األنشطة بأنفسهم ويفسرون إىللى الفروق الفردية املرتكز ع

وجود حوافز وأن حتدد تؤدي  إىلالعوامل النفسية ميكن أن وسائل اإلعالم بطرق متنوعة ومتباينة، أي أنّ 

.3أصول كثري من استخدامات وسائل اإلعالم

غرفية واالجتماعية يف التعرض و على دور العوامل الدميمربيقيمت العديد من الدراسات الدليل اإلوقد قد

.4واملستوى التعليمي واالجتماعي واالقتصادياملهنةلعمر،امثل ارتباط هذا التعرض بالنوع،:اإلعالملوسائل

توجد وجهات نظر متباينة لدراسة دوافع تعرض اجلمهور لوسائل :تعرض الجمهور لوسائل اإلعالمدوافع -

:5اإلعالم ولكن بوجه عام فإن معظم دراسات االتصال تقسم دوافع التعرض إىل فئتني مها

ومجيع أشكال التعلموتستهدف التعرف على الذات، واكتساب املعرفة واملعلومات واخلربات:دوافع نفعية*

.بوجه عام واليت تعكسها برامج األخبار والربامج التعليمية والثقافية

االسرتخاء والصداقة واأللفة مع الوسيلة واهلروب من و متضية الوقت وتستهدف:طقوسيةدوافع *

.واملنوعات وغريهاواألفالماملشكالت وتنعكس هذه الفئة يف الربامج اخليالية مثل املسلسالت 

243مرجع سبق ذكره،ص.حسن عماد مكاوي،لیلى حسین السید1
267مرفت الطرابیشي،عبد العزیز السید، المرجع نفسھ،ص2
21دار الفكر العربي،ص:،مصرالوظیفة اإلخباریة لوسائل اإلعالم ): 1991(حمدي حسن3
244مرجع سبق ذكره،ص.حسن عماد مكاوي،لیلى حسین السید4
247-246ص ص مرجع سبق ذكره،.حسین السیدحسن عماد مكاوي،لیلى 5
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وبذلك 1"أن التوقعات هي االشباعات اليت يبحث عنهاكاتزيرى "التوقعات من وسائل اإلعالم -

فالتوقعات تساهم يف اختيار الوسائل واملضامني، وختتلف توقعات األفراد من وسائل اإلعالم وفقا للفروق 

ر إحدى وسائل اإلعالم اخيتاإلنسانيف هذا الشأن أن شرامالفردية وكذلك وفقا الختالف الثقافات، ويرى 
2

أشارت دراسات عديدة إىل وجود عالقات ارتباط بني البحث عن االشباعات التعرض لوسائل اإلعالم -

والتعرض لوسائل اإلعالم، ويعرب زيادة تعرض اجلمهور بوجه عام لوسائل اإلعالم عن نشاط هذا اجلمهور،

.3وقدرته على اختيار املعلومات اليت تليب احتياجاته

تعد اشباعات وسائل اإلعالم مبثابة احملصلة اليت ترتتب على استخدامات : اإلعالماشباعات وسائل -

اجلمهور لوسائل اإلعالم وتتوقف االشباعات اليت تتحقق لدى اجلمهور وفقا لنوع الوسيلة ونوع املضمون 

.4املقدمة وطبيعة الظرف االجتماعي الذي مت فيه االتصال

وهي نوعني اإلعالمة من التعرض ملضامني وسائل االشباعات الناجتوتشمل :اشباعات المحتوى*

قصد ا شبكة  ي ة  ي اع تم اج ات  اع اشب ، و فع لدا يد ا أك ات وت لوم املع لى  حلصول ع ا تضمن  ه ت توجي ات  اع اشب

.عالقاته االجتماعية 

ال عملية االتصال، بل تتعلق بطبيعة عملية االتصوهي ال ترتبط خبصائص حمتوى :اشباعات العملية*

اا واختيار نوعية الوسيط الذي يتم التعرض إليه وتشمل شعور باملتعة وجتديد الإشباعات شبه توجيهية مثل : ذ

النشاط والنوع الثاين اشباعات شبه اجتماعية كالتخلص من امللل وعدم الشعور بالوحدة والشعور بالتواجد مع 

.اآلخرين

23حمدي حسن، المرجع نفسھ،ص1
دار المعرفة :،ترجمة أحمد طلعت البشیشي،مصراالتصال الجماھیري والمجتمع المعاصر): 2005(ویلیام ریفرز وآخرون2

296الجامعیة،ص
248حسن عماد مكاوي،لیلى حسین السید،مرجع سبق ذكره،ص3
277-276،مرجع سبق ذكره،ص ص العزیز السیدمرفت الطرابیشي،عبد 4
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الرقمي االتصالتطبيق نظرية االستخدامات واإلشباعات في .3

مواكبة هذه التغريات؛التأثريمل تستطع العديد من نظريات مع التطورات اليت تشهدها شبكة األنرتنيت 

وهذا ما جعل نظرية االستخدامات واإلشباعات تتصدر العديد من البحوث اليت تدرس استخدام األنرتنيت 

الدخول للشبكة هو أحد بدائل االستخدام اليت أنتبار باعواليت يأيت يف مقدمتها استخدام االتصال الرقمي

وذلك لسهولة تطبيق الفروض اخلاصة بنظرية االستخدامات واالشباعات يف خيتار الفرد من بينها لتلبية حاجاته 

.هذه البحوث والدراسات

األساسية التي عدد من النقاط تطبيق هذه النظرية في بحوث االتصال الرقمي يتطلب مراعاة غير أنّ 

:1وجزها فيما يلي ن

إذا كانت فروض النظرية تشري إىل نشاط مجهور وسائل اإلعالم واالستخدام املوجه لتحقيق أهداف 

فإن فئات مجهور مستخدمي الشبكة أكثر نشاطا ومشاركة يف العملية االتصالية بتأثري التفاعلية اليت معينة 

يف االجتاهني التاليني األول هو االتصال بالغري استخدام شبكة االنرتنيتيتمثلز ا االتصال الرقمي؛ و تميي

والثاين هو التجول بني املواقع . من خالل الوسائل املتاحة عرب الشبكة سواء كان املستخدم مرسال أو مستقبال

اجة إىل التسلية والرتفيه أو املتعددة لتلبية احلاجات املستهدفة واليت يتصدرها احلاجات املعرفية باإلضافة إىل احل

..احلاجة إىل اإلعالن والتسويق

احلاجات، حيث أن التجول بني املواقع املختلفة مسة إشباعال تعترب شدة االستخدام بصفة عامة دليال على - 

.من مسات استخدام شبكة األنرتنيت ولذلك يفضل البحث يف عادات االستخدام واألمناط السلوكية له

يفرض استخدام شبكة األنرتنيت والتجول بني مواقعها دراسة مشكالت االستخدام وقدرة املستخدم على - 

جتاوزها 

)بتصرف(254عالم الكتب، ص :مصر1، طعلى شبكة االنترنیتواإلعالماالتصال ): 2008.(محمد عبد الحمید1



38

ااوخصائص العادات وملالستخداملفة االعتبار املعايري املخت توي أن هناك فجوة بني الفئات نظرا إىلس

.املختلفة يف استخدام األنرتنيتاالجتماعية

احلاجات وكذا جيب علينا أن نفرق يف وإشباعومن جانب آخر يفرتض مراعاة العالقة بني االستخدام 

ضع يف عني االعتبار ننوجيب أ،قياس شدة االستخدام بني االستغراق يف احملتوى واالستغراق يف التجول

.مواقع الشبكة واستخدامهاالدخول إىلأثناء التجول واألخرى الدافعة إىلاحلاجات املتجددة اليت تظهر 

:على األنترنيتاالجتماعيةتطبيق االستخدامات واإلشباعات في دراسات استخدام الشبكات .4

لدراسة واسع باعتبارها األكثر مالءمةً لقد أصبحت نظرية االستخدامات واإلشباعات تستخدم بشكل

فإن اإلعالم اجلديد يعترب ساحة خصبة WilliamsوRiceستخدام األنرتنيت، وحسب رايس و وليمزاِ 

الختبار العديد من النظريات والنماذج، ومنها نظرية االستخدامات واإلشباعات، وباإلضافة إىل رايس 

أشارت إىل مدى مالءمة نظرية 1996وديسمرب 1994وويليمز، مقاالت ويليمز، ستورفر و قرانت بني 

أن نظرية Rafaeliو Newhagenيد، ويقرتح االستخدامات واإلشباعات لبحوث اإلعالم اجلد

.1االستخدامات واإلشباعات ستكون صاحلة لالستخدام خاصة  يف ظل حتولية األنرتنيت

أن األنرتنيت ستساهم يف العديد من البحوثعدد من من خالل Ruggiero)2000(وتوقع روجري 

وسائل اإلعالم إىل جانب األدوار الشخصية ا يؤدي إىل تغريات عميقة يف عادات مستخدميممّ التحوالت،

احلق يف توقعاته، كلو  روجري مع كان ومع التحول السريع يف هذه العادات واألدوار خاصة  .واالجتماعية

ئي إىل كيان على ل املهين حتول من العامل الفيزياتصاحيث أن التفاعل الشخصي مع األصدقاء والعائلة واال

"تويرت"، "يوتيوب"،"ماي سبيس"، "فايسبوك"ل مثاألنرتنيت نظرا الزدياد شعبية مواقع الشبكات االجتماعية 

فإن الشبكات االجتماعية هي أماكن Bonds-Raackeو Raackeوغريها من مواقع التدوين  وحسب 

1 Samuel Ebersole(2000), Uses and Gratifications of the Web among Students, [online],
http://jcmc.indiana.edu/vol6/issue1/ebersole.html
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خلق جمتمع كثريون فيه غري قادرين على إجياد وبالتايل افرتاضية تليب حاجات جمموعات حمددة من األشخاص
1.

ويعترب تطبيق نظرية االستخدامات واالشباعات اليوم يف دراسات مواقع الشبكات االجتماعية ذو أمهية 

ة االستخدامات بالغة، حيث وبعد استعراض األدبيات السابقة مت التوصل إىل أكثر العوامل لفتا بالنسبة لنظري

أن عوامل )2009(وآخرون parkواالشباعات واليت هلا عالقة مع الشبكات االجتماعية، حيث وجد

التعريف خلق صداقات، التسلية، :االستخدام واإلشباع الرئيسية اخلاصة مبواقع الشبكات االجتماعية هي 

اة Eastin(2004)وLaRose، احلصول على املعلومات، يف حني وجدبالذات مش رى  أخ مل  ا عو

.وهي األكثر انتشارااالجتماعيةالتسلية والرتفيه إىل جانب احلاجات البحث عن املعلومات،: يفتتمثل 

االجتماعية االشباعات*

من أهم االستخدامات املتعلقة بتطبيق الشبكات االجتماعيةيفتعترب االستخدامات االجتماعية

مييلون إىل التعرف االجتماعيةالذين يستخدمون الشبكات األشخاصاالستخدامات واالشباعات، فأغلبية 

ام السابقةعلى أشخاص جدد عالق لى  اظ ع احلف ا  .. ، وكذ

Raackeولقد توصلت يف هذا الصدد دراسة   and Bonds-Raacke من %96إىل أن (2008)

تخدموا مستخدمي الشبكات االجتماعية  للحفاظ %91.1و. على اتصال بأصدقائهم القدامىاليبقو يس

.2للتعرف على أصدقاء جدد%56.4ن، يف حني أعلى العالقات القائمة

1 Augustin J. Gallion(2008): Applying the Uses and Gratifications Theory to Social Networking Sites  A
Review of Related Literature;Indiana University, [online]
http://ipfw.academia.edu/AugustinGallion/Papers/1130381/Applying_the_Uses_and_Gratifications_Theory_
to_Social_Networking_Sites_A_Review_of_Related_Literature

2 JOHN RAACKE; JENNIFER BONDS-RAACKE(2008).:my space and facebook applying the uses and
gratification theory to exploring friend networking sites, CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR,vol
11(1).p171
2 Augustin J. Gallion,op cit

http://jcmc.indiana.edu/vol6/issue1/ebersole.html
http://ipfw.academia.edu/AugustinGallion/Papers/1130381/Applying_the_Uses_and_Gratifications_Theory_
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واعات بأن مستخدمبشولقد كشفت العديد من الدراسات اليت هلا عالقة باالستخدامات واال

وذلك للحفاظ على العالقات القائمة بالدرجة األوىلشباعات اجتماعيةإيستخدمونه لتحقيق "الفايسبوك"

ية ومييل املستخدمني إىل استخدام الشبكات االجتماعية اجتماعيا نظرا للتفاعل.والتعرف على أصدقاء جدد

إرسال وتلقي الرسائل"يسبوكاف"مثال أو "تويرت"خالل موقع ميكن منحيثحمدودة اليت توفرها الالّ 

، من خالل tweetsواملستجدات وحتديثات األخبار العاجلة من رسائل التبليغ، واملعروفة باسم تويتس

على هللمشرتكني معولصاحب احلساب أختصص فالتفاعليةاهلاتف أو الربيد االلكرتوين أو موقع انرتنت، 

موقعه صفحة تستعرض آخر املستجدات،كما ميكن اختيار احلصول عليها عرب اهلاتف من خالل الرسائل

."الفايسبوك"كن أيضا احلصول عليها عن طريق كما ميأو من خالل رسالة بريد الكرتوين،SMSالقصرية

إىل أن عديد املنتمني إىل جمموعات )2009(:التعريف بالذات*

شباعات احملتملة اخلاصة ومن بني اإل"فايسبوكية"

الذي باحلفاظ على شخصية الفرد يف األنرتنيت واليت تتكامل مع شخصيته الواقعية هو مقدار الكشف الذايت 

َ دميها ملستخالشبكات االجتماعية تتيحه من اً عدد)1Tufecki)2008نه من االتصال، ويقرتحكّ والذي ُمي

العوامل اليت تساعد الشخص يف تقدمي نفسه عرب الشبكات االجتماعية واليت تتمثل يف الصداقات والعالقات 

.االجتماعية، مكان اإلقامة، وغريها

بكات االجتماعية يرون أنه من بني أهم االشباعات شالعديد من مستخدمي ال:الحصول على المعلومات*

وآخرون ة، وحسب باركول على املعلومات املخصصة هلم على الشبكات االجتماعيصهي احلأيضا احملققة 

يلتمسون احلصول على معلومات األحداث داخل وخارج اجلامعة، والقضايا "ايسبوكفال"ومستخدمنفإ

.السياسية واملدنية

1 Ibid
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Ancu وCozma)2009( بتطبيق نظرية االستخدامات

حيث ركز الباحثني على املعلومات، االجتماعيةملستخدمي الشبكات اسيةيواالشباعات يف اإلشباعات الس

أنه من خالل السعي للحصول على Ancu1وcozmaوقد توصل الرتفيه، والتفاعل واالجتماعي

اختاروا الشبكات "ماي سبيس"من مستخدمي %67فإن myspaceاملعلومات السياسية يف موقع 

ة ألا متكنهم  ي اع تم املختارين للرئاسة ومع أنصار املرشحني من التفاعل االجتماعي مع مرشحيهماالج

استخدامات الشبكات االجتماعية أيضا بني وإىل جانب هذه االستخدامات تتعدد .والسياسات األخرى

استطالعات إجراء التعاون، وغريها وأيضا االستخدامات اإلعالمية مثل لنقاش،ااستخدامات معرفية مثال

إخل..املباشرةلمؤمترات والندواتلالبث احليمتابعةوقياس االجتاهات،الرأي

يتفق الباحثون و يف املاضي نظرا للطبيعة الفردية للنموذج،قدت نظرية االستخدامات واالشباعاتانتُ لقد

على أنه من البديهيات املعروفة ومن خالل التجارب الشخصية لألفراد أن مجهور وسائل اإلعالم يسعى أيضا 

ولكن هذه املسألة .إلشباع حاجات ورغبات معينة من تعرضه لوسائل اإلعالم واستخداماته املختلفة هلا

أفرزت حبوثا

وحبث أوجه العالقة بينها لبلورة الرؤية حول األسباب والدوافع اليت حتققها، ولذلك تعترب حبوث االستخدامات 

املعقدة ألا تنطلق من فرضيات ال تشم وث  بح من ال ات  اع االشب ل استخدام األفراد للوسائل فقط، ولكن و
2.

على سبيل يف الشبكات االجتماعيةمممثلةومع ذلك فمن املمكن أن استخدام أشكال اإلعالم اجلديد 

اشى وإصدار أحكام نظرية جديدة تتم،ستخدامات واالشباعات مرة أخرىن من إثبات دراسات االميكّ املثال

.مع تطورات اإلعالم املتسارعة

1 Augustin J. Gallion,op cit
، بحث منشور في المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة، جامعة الكویت، قصور النظریة في الدراسات اإلعالمیة)2003.(محمد بن سعود البشر2

44-41، ص 83العدد
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ك لهنايزال جيعلنا نوقن متاما أنه ماهلذه املواقع يوما بعد يوما مي األنرتنيت الذين يتجهوندتزايد مستخإنّ 

.الشبكات االجتماعيةاالستخدامات واالشباعات ومواقعنظرية الكثري لبحثه فيما يتعلق بدراسة العالقة بني



الثانيالفصل 
مواقع الشبكات االجتماعیة و استخداماتھا

I.ماھیة الشبكات االجتماعیة

II.أھم مواقع الشبكات االجتماعیة

III.تثیرھااستخدامات الشبكات االجتماعیة و القضایا التي
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تمهيد

بعد مسامهة أمناطا كثرية يف حياة الناسالتطور اهلائل يف تكنولوجيا االتصال احلديثة غريّ ا ال شك فيه أنّ ممّ 

درجة فتكنولوجيا األنرتنيت مثَالَ◌ بلغت. هذه األخرية يف العديد من القضايا اليت ترتبط حىت بالعالقات اإلنسانية

ب الكثري من املفاهيم وأتاح عديد اخلدمات من خالل متقدمة من التطور فربز اجليل الثاين من األنرتنيت الذي قلَ 

برزت خالل هي ظاهرة عرب األنرتنيت؛ و الشبكات االجتماعية مواقع ه املتنوعة اليت يأيت يف مقدمتهاوسائل

عرب تطورت منذ بداية ظهورها إىل يومنا هذا لتصبح من أكثر املواقع استخدامَا◌َ املاضية و السنوات اخلمس 

ا من عن خمتلف النشاطات التقليدية املاضية من خالل تفاعل عدد كبري جدّ حيث حتولت إىل بديلاإلنرتنيت، 

و فأصبح األشخاص يقضوناملستخدمني، 

هائالاومع هذا التزايد امللموس يف استخدام هذه املواقع من خمتلف الفئات تعددت وتنوعت مقدمة بذلك عدد

، ..وغريها "تويرت"، "لينكدن"، "فايسبوك"، "ماي سبيس"فظهر موقع من اخلدمات اليت تتنوع من موقع إىل آخر

إا لوجية قدمت العديد من اإلجيابيات للمستخدم؛ هذا التطور وإن كان يعرب عن صيحة تكنو  قلبت من جهة ف

اأخرى يما  يم س اه املف من  يد  عد ل ، منها موضوع اخلصوصيةالقضايا عدد من إثارةتمعية منها مؤدية بذلك إىل ا

جتدر اإلشارة غري أنه . على منظومة العالقات االجتماعيةاحملتملةالعزلة االجتماعية واهلوية إىل جانب التأثريات

خلق نوع من عدم االتفاق على عرب األنرتنيتإىل أن التطور املتسارع الذي يشهده جمال الشبكات االجتماعية

"اليوتيوب"حدود هذه الشبكات وخصائصها وهذا ما نلمسه من خالل اختالف الباحثني مثال يف تصنيف موقع 

.Video Sharing Sitesبني موقع تشبيك اجتماعي أو موقع مشاركة الفيديو

I .االجتماعيةالشبكات مواقعماهية



44

اليت االفرتاضياالجتماعيةالشبكات مواقع مفهوم تربيع

وهذا ما نالحظه من خالل تزايد عدد مستخدميها بشكل كبري يوما بعد يوم األخرية،  ها يف السنواتتيصذاع 

تستوقفنا أمام هذه نذ ظهورها األول عرب الشبكة وذلكم

◌ِ التطور السريع هلذه املواقع الظاهرة هو  نلمسه من مل تستطع الدراسات العلمية أن تواكبه وهذا ما على حنِو

. االجتماعيةالشبكات مواقعالواضح يف وضع احملددات املفاهيمية األساسية ملوضوعاالختالفخالل 

مواقع الشبكات االجتماعيةعريفت1.

على االنرتنيت انتشارا واسعا خالل السنوات األخرية وتعددت االجتماعيةشهدت مواقع الشبكات لقد

،Facebookويأيت يف مقدمتها موقع وتنوعت حماولة تقدمي العديد من اخلدمات وحتقيق خمتلف اإلشباعات،

Myspace،LinkedIn،Twitterوغريها.

Balasباالس وختتلف من باحث إىل آخر حيث  يعرفهااالجتماعيةوتتعدد تعريفات مواقع الشبكات 

يبعضهم"على2006

-Maloneyمالوني كريشمارو Preeceبريس وباملثل يعرف ،"البعض لعديد من األسباب املتنوعة

Krichmar)2005( أااالجتماعيةالشبكات مواقع لى  مكان يلتقي فيه الناس ألهداف حمددة وهي " ع

.1"موجهة من طرف سياسات تتضمن عدد من القواعد واملعايري اليت يقرتحها الربنامج

"وتعرف أيضا على 

ام اخلاصة أيضا واملعلومات ؛معهم يف االتصال فح لى ص االطالع ع ية  مكان إ املتاحة، علما أن طبيعة وتسمية مع 

1 Wasinee Kittiwongvivat, Pimonpha Rakkanngan. (2010):facebooking your dream, Master Thesis;p20
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.1"هذه الروابط ختتلف وتتنوع من موقع إىل آخر

د بالتعريف بأنفسهم شبكات التواصل االجتماعيوتعرف 

. 2اجتماعيةمن خالهلا يقومون بإنشاء عالقات اجتماعيةشبكات واملشاركة يف

الشبكات من جمموعة من الفاعلني الذين يتواصلون مع بعضهم ضمن عالقات حمددة مثل وتتكون هذه 

صداقات، أعمال مشرتكة أو تبادل معلومات وغريها، وتتم احملافظة على وجود هذه الشبكات من خالل استمرار 

.3تفاعل األعضاء فيما بينهم

الثاينجمموعة من املواقع على شبكة األنرتنت، ظهرت مع اجليل "وكذلك عرفت الشبكات االجتماعية بأنها

بلد (، جيمع بني أفرادها اهتمام مشرتك أو شبه انتماء افرتاضيبنية جمتمع يفتتيح التواصل بني األفراد 2.0للويب 

ات يتم التواصل بينهم من خالل الرسائل، أو االطالع على امللف) . اخل ... شركة- جامعة - مدرسة - 

ام  لوم ارهم ومع أخب لشخصية، ومعرفة  يحوا للعرضاليتا بني األفراد، االجتماعيوهى وسيلة فعالة للتواصل . يت

"الواقع، أو أصدقاء نعرفهم من خالل السياقات االفرتاضية يفسواء كانوا أصدقاء نعرفهم 

هي خدمات عرب شبكة األنرتنيت تسمح لألفراد االجتماعيةمواقع الشبكات 2007بويد وإليسونوحسب 

:4ب

.بناء شخصية عامة أو شبه عامة من خالل نظام حمدد-

اركوم - يش ين  لذ مني ا تخد ملس اصة با ئحة خ يح ال وض .االتصالت

اصة م والقوائم اخلاصة بآخرين خالل نفس النظام- اخل الت  ا تص اال ئمة  از قا اجتي رض و .ع

1 Danah m. Boyd, Nicole B. Ellison. (2010): Social Network Sites; Definition, History and Scholarship,
Journal of omputer Mediated Communication, vol (13),(1) [online]
http://icmc.indiana.edu/vol13issue1/boyd.ellison.html
2 Xue Bai a and Oliver Yao. (2010): Facebook on campus: the use and friend formation in online social
networks,College of Business and Economics, Lehigh University, [online]
http://ssrn.com/abstract=1535141 p02
3 Amy Y. Chou,  David C. Chou. (2009):Information System Characteristics and Social Network Software
,p336. [online] www.swdsi.org/swdsi2009/Papers/9K02.pdf
4 Jamel alrshad. (2010):Towards a Taxonomy of Privacy Concerns of Online Social Network Sites Users,
Master of Science Thesis , Stockholm, Sweden, .p11. [online] kth.diva-portal.org/smash/get/.../FULLTEXT01

http://icmc.indiana.edu/vol13issue1/boyd.ellison.html
http://ssrn.com/abstract
www.swdsi.org/swdsi2009/Papers/9K02.pdf
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تعدد وختتلف من باحث إىل آخر غري أن التعريفات اليت أوردناها تالجتماعية نالحظ أن تعريفات الشبكات ا

سابقا تتفق يف عدد من النقاط وختتلف يف أخرى سنحاول من خالل حتديدها أن نقدم تعريفا إجرائيا ملواقع 

.االجتماعيةالشبكات 

تركز يف جمملها على تشكيل هذه االجتماعيةالشبكات مواقع جند أن أغلبية التعريفات اليت تتناول 

اتمع  رف ب يع ات ملا  بك لش وكذا للعالقات اليت جتمع أفراده والتفاعل بينهم هذا إىل جانب الرتكيز على االفرتاضيا

يف حني مييل بعض . الذين يكون التفاعل معهم عرب الشبكةاألصدقاءقضية اهلوية اليت حتدد من خالهلا قوائم 

من خالل اخلدمات اليت تقدمها وهذا ما نالحظه من عرب األنرتنيت االجتماعيةلشبكات الباحثني إىل تعريف ا

.خالل تعريف كل من بويد وإليسون

بعض التعريفات على اهلدف من الدخول للشبكة وهذا ما ذهب إليه كل فيه تركز يأيت هذا يف الوقت الذي 

عرب االجتماعيةحيث ينظران إىل الشبكات Maloney-Krichmarمالوني كريشمارو Preeceبريس من 

.

:تقديم التعريف اإلجرائي التاليومن خالل النقاط السابقة يمكننا 

عرفون فيه هي جمموعة من املواقع اليت تتيح لألفراد التواصل يف جمتمع افرتاضي يُ االجتماعيةمواقع الشبكات "

، يقوم األفراد من خالل هذه املواقع بنشر عدد من املواضيع والصور والفيديوهات االهتمامبأنفسهم ويتبادلون فيه 

مون هلذه الشبكات وميلكون وغريها من النشاطات اليت يستقبلون تعليقات عليها من طرف املستخدمني الذين ينت

:وتتيح هذه المواقع العديد من الخدمات التي تختلف من موقع إلى آخر نوجزها في التالي روابط مشرتكة 

وهى ملفات يقدم فيها الفرد بياناته األساسية، مثل االسم، :الملفات الشخصية أو صفحات الويب

هو بوابة الوصول إىل الشخصيالبلد، االهتمامات، والصور الشخصية، ويعد امللف تاريخ امليالد،السن، 

.لشخصااملع
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الواقع، أو الذين يفوهى خدمة متكن الفرد من االتصال باألصدقاء الذين يعرفهم :األصدقاء أو العالقات

ومتتد عالقة الشخص ليس فقط بأصدقائه، ولكن تتيح . يفيشاركونه االهتمام نفسه 

.الشبكات االجتماعية فرصة للتعارف مع أصدقاء األصدقاء بعد موافقة الطرفني

غري قائمة الشخص، أويفتسمح هذه اخلدمة بإرسال الرسائل، سواء إىل األصدقاء الذين : إرسال الرسائل

.القائمةيفاملوجودين 

من األلبومات، ورفع مئات الصور، ائيتتيح هذه اخلدمة للمستخدمني إنشاء عدد ال :ومات الصورألب

.وإتاحة املشاركات هلذه الصور لالطالع عليها وحتويلها أيضا

الشبكات االجتماعية فرص تكوين جمموعات ألهداف حمددة، ويوفر موقع مواقع تتيح :المجموعات

اموعة أو  سس  ملؤ ات  بك لش مني ا مساحة من احلرية أشبه مبنتدى حوار مصغر، كما تتيح ا ت مله ا بني و تس املن

. احلاضرين

بإنشاء بشكل فعال، حيث تسمح هذه اخلدمة التجاريمت استخدام هذه اخلدمة على املستوى :الصفحات

اليتمحالت إعالنية موجهة تتيح ألصحاب املنتجات التجارية فرصة عرض السلع، أو املنتجات للفئات 

.

. وتطورهااالجتماعيةنشأة الشبكات 2

األوىل هي ،جتدر اإلشارة إىل مرحلتني أساسيتنياالجتماعيةعند احلديث عن نشأة وتطور الشبكات 

غري أن أكثر 2.0webواملرحلة الثانية هي اجليل الثاين لألنرتنيتweb1.0مرحلة اجليل األول للويب 

.مجاهريية ظهرت خالل املرحلة الثانيةاالجتماعيةمواقع الشبكات 

 المرحلة األولى
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إىل شبكة املعلومات املوجهة األوىل اليت وفرها عدد قليل من الناس لعدد كبري جدا من 1.0webيشري

وميكن وصف هذه املرحلة .1املستخدمني تتكون أساسا من صفحات ويب ثابتة وتتيح جمال صغري للتفاعل

ومن أبرز 1.0ظهرت مع اجليل األول للويب اليتباملرحلة التأسيسية للشبكات االجتماعية، وهى املرحلة 

منح لألفراد الذي-Sixdegreesسيكس دقريز –هذه املرحلة شبكة موقع يفتكونت اليتالشبكات 

ومن ،2000وقد أخفق هذا املوقع عام . يفاملتفاعلني 

منتصف التسعينيات، وكان يفالذى ظهر " كالس مايت"الجتماعية أيضا موقع املواقع التأسيسية للشبكات ا

"شهدت هذه املرحلة أيضا إنشاء مواقع شهرية أخرى، مثل موقع . الغرض منه الربط بني زمالء الدراسة

وكان أبرز ما ركزت عليه مواقع . 1999كوريا سنة يفأنشئ الذي"كايوورلد"وموقع "اليف جورنال

أا وفرت . بدايتها خدمة الرسائل القصرية واخلاصة باألصدقاءيفالشبكات االجتماعية  من  لرغم  لى ا وع

بعض خدمات الشبكات االجتماعية احلالية، إالّ 

.منها البقاء

المرحلة الثانية

مدونات، مواقع املشاركة، الوسائط املتعددة (إىل جمموعة من التطبيقات على الويب 2.0يشري الويب 

اتمعات ) ..وغريها ير  تطو مت ب ت ولقد .2والتعاونواالندماجمركزة على درجة كبري من التفاعل االفرتاضيةاه

وتعترب مرحلة اكتمال الشبكات خدمات شبكة االنرتنيت ارتبطت هذه املرحلة بشكل أساسي بتطور

وهو املوقع األمريكى املشهور، مث - ماي سبايس –وميكن أن نؤرخ هلذه املرحلة بانطالقة موقع . االجتماعية

وتشهد املرحلة الثانية من تطور الشبكات االجتماعية على اإلقبال املتزايد من قبل . موقع الفيس بوك

1 Richard Harrison and Michael Thomas.(2009): Identity in Online Communities: Social Networking Sites
and Language Learning , International Journal of Emerging Technologies & Society,vo7(2),p112
2 Ibid.
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اإلنرتنت على مستخدميويتناسب ذلك اإلقبال املتزايد مع تزايد . املستخدمني ملواقع الشبكات العاملية

. مستوى العامل 

وأمام هاتني املرحلتني بدا واضحا اختالف اآلراء حول أول شبكة اجتماعية عرب األنرتنيت وسنحاول هنا أن 

بأن أول موقع خاص عرب األنرتنيت ؛حيث يرى البعض اجتماعيةنورد اآلراء اليت تبحث عن أول شبكة 

، والذي مسح للمستخدمني 1997الذي ظهر عام SixDegrees.com1هو موقع االجتماعيةبالشبكات 

ام الشخصية  لوم وضع مع بالسماح للمستخدمني 1998ووضع قائمة أصدقائهم وبدأ منذ عام profileب

ع اليت سبقت موقع بتصفح قائمة األصدقاء، هذه املالمح أو اخلصائص ظهرت يف عدد من املواق

SixDegrees.comفاملعلومات الشخصية ، "Profiles " وجدت يف مواقع التعارف"Dating sites "

رغم أن قائمة األصدقاء مل تكن ظاهرة بالنسبة " Community sites"االجتماعيةوحىت يف املواقع 

املدارس أو الثانويات أو لألشخاص االنتساب إىل Classmates.comولقد أتاح موقع  . للمستخدمني

الكليات اليت ينتمون إليها وتصفح الشبكات اخلاصة باألفراد الذين ينتمون إليها غري أن املستخدمني مل يكن 

ام خلق صفحات خاصة مك إ وهلذا يعترب موقع. سنوات متأخرةوحتديد قائمة لألصدقاء إال بعدب

SixDegrees.com واخلصائص ولقد روج هذا املوقع لنفسه كأداة  تساعد أول موقع مجع بني كل هذه املالمح

لكن يف الوقت الذي استطاعت هذه اخلدمة أن جتذب ماليني من ،الناس يف التواصل وإرسال الرسائل آلخرين

يرى مؤسسو هذا املوقع أنه  و ، 2000تبقى دائمة حيث مت إيقاف اخلدمة عام أناملستخدمني إالّ 

.آنذاك خاصة مع بداية ارتفاع عدد مستخدمي األنرتنيت يف العاملكان يف الصدارة

يبات متنوعة بدأت هذه األدوات االجتماعية تتزايد بأشكال متعددة وترك2001إىل سنة 1997ومن 

AsianAvenueالشخصية مع التوضيح العلين لقائمة األصدقاء فظهرفيما يتعلق بالصفحات

BlackPlanet,وMiGenteخبلق صفحات شخصية ومهنية حتدد هوية األصدقاء اليت تسمح للمستخدمني

1 Danah m. boyd, Nicole B. Ellison.OP CIT.
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تعيني  البعض األشخاصاستطاع ,LiveJournalدون البحث عن املوافقة من خالل االتصاالت، ومن خالل 

Cyworldالكوري  االفرتاضياكأصدقاء ألجل متابعة جم

حيث تضمن قائمات األصدقاء وخدمة 2001عام االجتماعيةد مالمح مواقع الشبكات وجسّ 1999عام

ألجل مساعدة 2001عام Ryze.comتدوين املذكرات وغريها، أما املوجة الثانية فكانت مع إطالق 

يف الظهور حيث ظهر االجتماعيةوتوالت بعد ذلك الشبكات 1يف زيادة فعالية الشبكات التجاريةاألشخاص

MySpace ،Twitter،Facebook ،التنوع يفاالجتماعيةتستمر ظاهرة مواقع الشبكات لوغريها من املواقع

.2والتطور

1 Danah m. boyd, Nicole B. Ellison.op cit.
2 Xue Bai a and Oliver Yao,op cit.
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عبر األنترنيتاالجتماعيةيوضح تطور الشبكات ) 1(1شكل

1 Danah m. boyd, Nicole B. Ellison.op cit.
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االجتماعيةخصائص الشبكات 3.

بعدد من اخلصائص اليت جتعلها تتميز عن بقية التطبيقات واملواقع يف شبكة االجتماعيةتتميز الشبكات 

األمر الذي ساهم  يف رفع أسهم هذه املواقع بالنسبة للمستخدمني، ورغم تنوع هذه اخلصائص من ،األنرتنيت

:

هي إنشاء صفحة معلومات شخصية االجتماعيةالشبكات اخلطوة األوىل للدخول إىل:التعريف بالذات

ويقوم من خالهلا بالتعريف بنفسه من خالل النص، ،وهي الصفحة اليت يضعها املستخدم ويطورها

االجتماعيةكما تسمح مواقع الشبكات . الصور املوسيقى والفيديوهات وغريها من الوظائف األخرى

ام لألشخاص بتعب عالق يم  نظ ة وت االجتماعيةئ

تهم ا  .رؤي

مع أصدقاء لألشخاص خبلق صداقاتاالجتماعيةتسمح الشبكات :طرق جديدة لتكوين المجتمع

لوم ايب االفرتاضي1واحملتوىاالهتمامد

بني لالتصالدعمت طرق جديدة االجتماعيةالشبكات غري أن تنيمنذ بداية تطبيقات األنرت املتواجد

" Tags"ساليب الرقمية مثل الوسم خيريون يف االتصال بني خمتلف األالناس، فمستخدمي هاته املواقع 

جمموعات قراء الكتب كما بإمكان األشخاص االنضمام إىلوالتطبيقات املدجمة يف مواقع الشبكات

.وغريها من اخلدمات…2حول الكتب اليت أحبوهالتواصلل

 هياالجتماعيةمن بني األمور اليت ساعدت بشكل كبري يف انتشار الشبكات :االستخدامسهولة

ميكنه خلق وتسيري موقع شبكة االنرتنيتبساطتها لذا فإن أي شخص ميلك مهارات أساسية يف 

1 Wasinee Kittiwongvivat, Pimonpha Rakkanngan ,op cit p20
2 Romina Cachia.(2008):Social Computing:Study on the Use and Impact of Online Social Networking ;JRC
scientific and technical reports. [online] ftp.jrc.es/EURdoc/JRC48650.pdf
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عرب الشبكة من خالل احلصول على احلصول على تواجداألشخاصفمن قبل كان بإمكان اجتماعية،

استضافة املوقع غالبا ما صفحات شخصية ولكن املشكل كان صعوبة خلق هذه الصفحات وتطويرها و 

جمانية ومفتوحة أمام اجلميع فأغلبيتها تتيح االجتماعيةالشبكات أنحنييف. يتحمل تكاليف

يل فيها يف الوقت الذي يتم فيه التسجيل يف مواقع أخرى من خالل إرسال دعوة من لألشخاص التسج

.1طرف أعضاء سابقني يف املوقع

جتسيد التفاعلية بني أفرادها منذ بداية ظهورها إىلاالجتماعيةلقد سعت مواقع الشبكات:التفاعلية

.والتطوراالستمراريةلضمان 

تبىن من خالل مصلحة مشرتكة مثل األلعاب، املوسيقى، سوق املال، السياسة، اتهي شبك: االهتمام

.2رجية وغريهااالصحة والشؤون اخل

:3أيضااالجتماعيةومن بين خصائص مواقع الشبكات 

. جمموعة غري متوقعة من املشاركنيتشتمل هذه الشبكات على -

.يتبادل األعضاء عدد غري منظم من املعلومات -

.األعضاء يعملون على تطوير احلاجة إىل املعلوماتكل -

أن حتافظ على تطور هذه املواقع على االنرتنيت استطاعت االجتماعيةوبسبب الطبيعة الديناميكية للشبكات 

.حمتوى املعلوماتكذا املشرتكني و 

طريقة جيعلنا نالحظ التغري الكبري يف استخدام األشخاص لألنرتنيت و أخذ كل هذه اخلصائص معاً إن

االم الشخصية وفقا للبيئات تنظيم تص بشكل  رت أثّ االجتماعية الشبكات ويبدو جليا أناملختلفة، االجتماعيةا

.االجتماعيةاالتصاالتتسيري الشخصي وكذا كيفيةت إىل تشكيل طريق جديد لالتصال وأدّ كبري 
1 Romina Cachia:op cit
2 Wasinee Kittiwongvivat, Pimonpha Rakkanngan ,op cit p20
3 Amy Y. Chou,  David C. Chou :op cit, p336
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1 Romina Cachia:op cit,
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II.االجتماعيةكات أهم مواقع الشب

بني شبكات شخصية وعامة تطمح تعددت وتنوعت ملواقع الشبكات االجتماعية األولظهورالمنذ 

،"جتارية مثال"لتحقيق أهداف حمددة 

"أو ماي نيوز"أمهية كبرية وصدى واسع مع بداياته األوىل وكذلك موقع "سيكس دقريز"فتارخييا كان ملوقع 

حيث تتصدر القائمة ،أصبح تصنيفها يأيت بالنظر إىل اجلماهرييةاالجتماعيةومع تطور الشبكات ، وغريها

وهي املواقع اليت سنتحدث "لينكدن"، و"فليكر"، "يويتوب"، "تويرت"، "فايسبوك"عدد من الشبكات وهي 

.وكذا بالنظر إىل اختالف ختصص كل موقعيف الوقت احلايلاالجتماعيةعنها باعتبارها من أهم الشبكات 

facebook.com:"فايسبوكال"موقع .1

واحدا من أهم مواقع التشبيك االجتماعي، وهو ال ميثل منتدى اجتماعيا فقط "فايسبوكال"يعترب موقع 

.1وإمنا أصبح قاعدة تكنولوجية سهلة بإمكان أي شخص أن يفعل بواسطتها ما يشاء

"فايسبوك"dictionary of media and communications2قاموس اإلعالم واالتصال ويعرف 

facebook ويتيح نشر الصفحات اخلاصة 2004أسس عام االجتماعيموقع خاص بالتواصل "على أنه

profiles وقد وضع يف البداية خلدمة طالب اجلامعة وهيئة التدريس واملوظفني لكنه اتسع ليشمل كل

". األشخاص

Mark)"مارك زوكربريج"بوك كفكرة بسيطة ألحد طلبة هارفارد سبدأ في ZUCKERBERG) الذي أصبح فيما

كانت تقضي بإنشاء موقع انرتنت بسيط جيمع من خالله طلبة "زوكربريج"فكرة .بعد أصغر ملياردير يف العامل

،هارفارد يف شكل شبكة تعارف بغية تعزيز التواصل بني الطلبة واإلبقاء على الروابط بينهم بعد التخرج

218،الشروق ،ص 2008،والتطبیقاتاإلعالم الجدید المفاھیم والوسائل : )2008(.عباس مصطفى صادق1
2 Marcel Danesi.(2009) :Dictionary of media and communications, M.E. Sharpe, New York,p117
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ليصبح اومع انطالق املوقع حقق جناحا كبري 2004فيفري 4وبالفعل جسد فكرته هذه اليت رأت النور يف 

.وأكثرها استخداما على اإلطالقاالجتماعيةاليوم من أهم مواقع الشبكات 

،مليون مستخدم800حوايل 2011النشطني يف العامل إىل غاية جويلية "الفايسبوك"بلغ عدد مستخدمي

إىل %50، يدخل "الفايسبوك"من سكان العامل ميلكون حساب يف %11وتشري اإلحصائيات أن 

. 80و130، ومتوسط عدد األصدقاء للمستخدم الواحد يوميا"الفايسبوك"

:1ثانية فقط 60وخالل ،"الفايسبوك"مليون تطبيق يسجل يوميا يف 20وتشري اإلحصائيات أنه 

510أالف مستخدم يضع تعليقاتPosted comments

 ألف حالة 293يتم حتديثStatus updates

 ألف صورة 163يتم حتميلUploaded photos

30بليون قطعة حمتوى يتم مشاركتها يف الشهر.

50% مبجرد "الفايسبوك"سنة يفتحون صفحة 34و18م بني همن املشرتكني الذين ترتاوح أعمار

ام قبل النوم % 28استيقاظهم من النوم يف حني أن  فح فحصون ص ت .ي

املتخصص يف متابعة شبكات التواصل االجتماعي 2Socialbacker.comات موقعيئاوحسب إحص

وذلك "الفايسبوك"تأيت الواليات املتحدة األمريكية يف أول القائمة من حيث عدد مستخدمي ؛على االنرتنيت

35مليون مشرتك مث الربازيل بأكثر من 41تليها اندونيسيا واهلند بأكثر من ،مليون مستخدم157بأكثر من 

ماليني مشرتك مث تسعة مليون مشرتك، أما يف العامل العريب فتتصدر مصر القائمة بعدد مستخدمني فاق 

الرابعة مبا يقارب الثالثة ماليني مستخدم مث تونس تليها اجلزائر يف املرتبة ماليني4السعودية واملغرب بأكثر من 

.واإلمارات بأكثر من مليوين مستخدم

/http://thesocialskinny.com/100-social-media-statistics-for-2012من2012جانفي24تم استرجاعھا بتاریخ 1
یعتبر من أھم البوابات اإلعالمیة المتخصصة في إحصائیات اإلعالم االجتماعي في العالم ویغطي مجموعة واسعة Socialbackerموقع 2

جدا من إحصائیات اإلعالم االجتماعي، ویتخصص الموقع في إحصائیات عن الفایسبوك، تطبیقاتھ، التطورات المختلفة،إلى جانب سعر 
.وغوغل بلس. أیضا في تقدیم إحصائیات عن موقع لینكدن، ومستخدمي تویتراإلعالنات عبر الفایسبوك، ویتخصص الموقع 

http://thesocialskinny.com/100-social-media-statistics-for-2012
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وبإمكان املشرتك اجلديد أن خيتار أحد تلك التصنيفات مث يبدأ بالتصفح واختيار ، واملدرسة، واجلامعةالعمل

.فيهالالشرتاكجمموعة 

أهم

، حىت أعياد ميالد 

البيع والشراء اخلاصة باألعضاء، ولكل عضو مساحة يضيف فيها إلعالناتكما توجد مساحة األعضاء،

إىل إتاحة التعارف بني صوره الشخصية إىل جانب وجود مدونات مرتبطة باملوقع، ويهدف املوقع بشكل عام

.1الشباب

2في الجزائر"الفايسبوك"إحصائيات موقع *

دخول نسبة ارتفاع سجلت يف اجلزائر 2012ومع بداية عامهأنsocialbacker.comكشف موقع 

.بالنظر إىل مستخدمي األنرتنيت%60.32مقارنة بعدد السكان يف اجلزائر وبـ %8.20قدرت ب للفايسبوك 

وأشار ذات املوقع أن عدد الذكور اجلزائريني ، ألفا835مليونني و"الفايسبوك"عدد مستخدمي حيث بلغ

يف حني بلغ عدد اإلناث %68حيث بلغ عدد الذكور أكثر من عدد اإلناث "الفايسبوك"الذين يستخدمون 

32.%

183دار وائل للنشر، ص : ،األردن1، طاالعالم الجدید والصحافة االلكترونیة).2011.(عبد الرزاق محمد الدلیمي1
Socialbackers.comمن 2012جانفي24تم استرجاعھا بتاریخ 2
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في الجزائر حسب الجنس"الفايسبوك"يبين إحصائيات استخدام ) 3(شكل

اإلستخدام األكرب كان لفئة من فكشف نفس املوقع أن حسب السن "الفايسبوك"أما احصائيات استخدام 

حصائيات إ".سنة فيما تتفاوت النسب بني بقية الفئات العمرية، كما يوضح ذلك املخطط أدناه24إىل 18

"2012جانفي 19

في الجزائر حسب السن"الفايسبوك"يبين إحصائيات استخدام ) 4(شكل

مجاهريية خاصة مع تطور خدماته يوما بعد يوما االجتماعيةاليوم من أكثر الشبكات "الفايسبوك"ويعترب 

.مزيدا من املشرتكنييوميا مما يستميل 

58

في الجزائر حسب الجنس"الفايسبوك"يبين إحصائيات استخدام ) 3(شكل

اإلستخدام األكرب كان لفئة من فكشف نفس املوقع أن حسب السن "الفايسبوك"أما احصائيات استخدام 

حصائيات إ".سنة فيما تتفاوت النسب بني بقية الفئات العمرية، كما يوضح ذلك املخطط أدناه24إىل 18

"2012جانفي 19

في الجزائر حسب السن"الفايسبوك"يبين إحصائيات استخدام ) 4(شكل

مجاهريية خاصة مع تطور خدماته يوما بعد يوما االجتماعيةاليوم من أكثر الشبكات "الفايسبوك"ويعترب 

.مزيدا من املشرتكنييوميا مما يستميل 

58

في الجزائر حسب الجنس"الفايسبوك"يبين إحصائيات استخدام ) 3(شكل

اإلستخدام األكرب كان لفئة من فكشف نفس املوقع أن حسب السن "الفايسبوك"أما احصائيات استخدام 

حصائيات إ".سنة فيما تتفاوت النسب بني بقية الفئات العمرية، كما يوضح ذلك املخطط أدناه24إىل 18

"2012جانفي 19

في الجزائر حسب السن"الفايسبوك"يبين إحصائيات استخدام ) 4(شكل

مجاهريية خاصة مع تطور خدماته يوما بعد يوما االجتماعيةاليوم من أكثر الشبكات "الفايسبوك"ويعترب 

.مزيدا من املشرتكنييوميا مما يستميل 



59

Twitter.comموقع تويتر.2

هو شبكة اجتماعية يستخدمها ماليني الناس يف مجيع أحناء العامل للبقاء على اتصال مع "تويرت"موقع 

ارم ئهم وأق اتف النقالة، وتسمح واجهة و رتو زمالء العمل من خالل أجهزة الكمبيو أصدقا

ءا من طرف مستخدمي املوقع،140بنشر رسائل قصرية تصل إىل "تويرت" ا قر ميكن  وميكن للمستخدم حرفا و

ذا هذه الشخصيات قد إغ هذا الشخص يف حال ما يعلن متابعته ألحد الشخصيات ويف هذه احلالة يبلّ أن

.1وضعت مشاركة جديدة

ماذا "وميثل تويرت شبكة معلومات آنية مدعومة من الناس يف مجيع أحناء العامل تسمح مبشاركة واكتشاف 

What’s happeningماذا حيدث اآلن : املوقع يف واجهته السؤال طرح، حيث ي"حيدث اآلن

now2وجيعل اإلجابة تنتشر إىل املاليني عرب العامل على الفور.

عدد من اليت تسمح بنشراالجتماعيمن بني التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم "تويرت"موقع دويع

تدوين مصغر برز يف نشر وتنظيم موقع"تويرت"ويعترب من مصادر رمسية وغري رمسية، على األنرتنيت املعلومات

واالنتخابات الرئاسية األمريكية يف نفس العام 2008املعلومات حول األحداث الكربى مثل حرائق كاليفونيا 

.20093واحتجاجات االنتخابات اإليرانية عام 

جزءا من نظم وسائل اإلعالم املختلفة حيث ميكن املستخدمني من استقبال تدفق "تويرت"ولقد أصبح 

.4املعلومات الواردة من كل وسائل اإلعالم

1 Bernardo A. Huberman and al (2008): Social networks that matter: Twitter under the microscope,
Social Computing Lab, Cornell University, [online]
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1313405&http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstrac
t_id=1313405
2 Jeffrey Bellin. ( 2012): Facebook, twitter, and the uncertain future of present sense impressions ,
University of Pennsylvania Law Review,Vol.160, p 331.
3 Alfred Hermida .(2010): Twittering the News: The Emergence of Ambient Journalism, Journalism
Practice, Vol.4, (3), pp. 297-308
4 Alfred Hermida .op cit

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm
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مليون 106يف ذكرى تأسيسه اخلامسة فإن هناك أكثر من "تويرت"وحسب اإلحصائيات اليت نشرها موقع 

ويف حني مت حتديد عدد حروف . ألف مشرتك كل يوم300عدد يتضاعف ب هذا املوقع؛مستخدم يف 

مليون تغريدة يف 55يرسلون أكثر من هحرفا فإن مستخدمي140ب "تويرت "املشاركة على "tweetالتغريدة 

خاصة خالل يومي اخلميس واجلمعة، وحسب "تويرت"وينشط مستخدمو تغريدة يف الدقيقة046اليوم أي 

تغريدات أو أكثر يف اليوم يف حني أن 10ينشرون هذا املوقع من مستخدمي %20نفس اإلحصائيات فإن 

.من املستخدمني مل ينشروا وال تغريدة منذ فتحهم حساب على املوقع41%

مليون 140حوايل إرساهلامتوسط التغريدات اليت مت بلغ وحده 2011مارس شهر فإنه يف "تويرت"وحسب 

مليون تغريدة يف 200هو "تويرت"ورسلها مستخدماليت أفإن متوسط التغريدات2011ويف جوان . تغريدة

.اليوم

2010إلى 2007في اليوم من " Tweets"يوضح تضاعف عدد التغريدات)5( 1شكل

عن طريق اهلاتف "تويرت"وقع يدخلون مل%55فإن thesocialskinny.com2وحسب إحصائيات موقع 

"تويرت"من األندونيسيني يدخلون إىل موقع %21تويرت، ألف مستخدم يوميا ل500تقريبا ، ويضاف النقال

/http://www.marketinggum.com/twitter-statistics-2011-updated-statsمن  2012-01-15تم استرجاعھا بتاریخ 1
/http://thesocialskinny.com/100-social-media-statistics-for-2012من2012جانفي 24تم استرجاعھا بتاریخ 2

http://www.marketinggum.com/twitter-statistics-2011-updated-stats
http://thesocialskinny.com/100-social-media-statistics-for-2012
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يف حني أن اليابان هو البلد الوحيد الذي يستخدم فيه . هذا املوقعإدمانا على بولذا مت اعتبارهم أكثر الشعو 

."فايسبوكال"أكثر من "تويرت"

اليت تتمتع جبماهريية عالية واليت متيل االجتماعيةالشبكات إىل يومنا احلايل من أهم "تويرت"ويبقى موقع 

والتعرف على مدى اهتمام اجلماهري الشخصيات املهمة إىل استخدامها حىت تكون أقرب إىل اجلماهري

.

Linkedin.comموقع لينكدن.3

ااالتمنديالعديفرتفات احملرتفني واحملالعديد منتضموالتجارةبالعملخمتصةةياجتماعشبكةهي

.اهتماماتجمموعةتشاركونيو 

االجتماعيةففي الوقت الذي تركز فيه مواقع الشبكات ،هو شبكة اجتماعية مهنيةموقع لينكدن و 

لينكدن يسمح ،واالجتماعيةالشخصية على العالقاتmyspace"ماي سبيس"و"فايسبوك"مثل 

 .

.املهنيةاالجتماعيةإال أنه اليوم أصبح من بني أهم الشبكات 2002ورغم بداياته يف 

معلومات مهنية شخصية تتضمن تفاصيل فيه املستخدمنييضع على أنه موقع* يعرفه موقع تكنوبيدياو 

مثل اخللفية التعليمية، التاريخ الوظيفي والعملي وكذا قائمة املشاريع املهنية الكربى إىل جانب الشهادات 

.1املهنية والعضوية املهنية وكل هذه املعلومات توضع يف امللف الشخصي الذي ميثل دليل املستخدم

:ومن بين خصائص موقع لينكدن

ميكن للمستخدمني وضع صور ومشاهدة امللفات الشخصية والصور اخلاصة باآلخرين.

 الذين يبحثون عنهماألشخاصميكن للمستخدمني التعرف على عدد.

http://www.techopedia.com/definition/26940/linkedin-liمن 19.01.2012تم استرجاعھا بتاریخ 1
موقع تكنوبیدیا من بین المواقع المھنیة المھمة جدا خاص بالمعلومات المھنیة وھو موقع مجاني أسسھ كل من دال جانسن وكوري *

.جانسن ویتیح الموقع العدید من الخدمات المھنیة

http://www.techopedia.com/definition/26940/linkedin-li
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ميكن ألصحاب العمل وضع قائمة وظائف البحث عن مرشحني حمتملني.

 عرب األنرتنيتيسمح بتضمني عدد من التطبيقات وكذا عرض الكتب اليت ميكن شراءها.

شات حول اقالدخول يف ناموعات تتيح ألي شخص أن يشكل فريق من املهنيني و إنشاء خاصية

. الوظائف

مليون 136فإن عدد مستخدمي موقع لينكدن أكثر من Socialbacker.comوحسب موقع 

59ألف مستخدم، وتتصدر الواليات املتحدة األمريكية القائمة بعدد مشرتكني بلغ أكثر من 787و

ماليني مستخدم، 8مليون مستخدم مث اململكة املتحدة بأكثر من13مليون مستخدم تليها اهلند بأكثر من

ألف مشرتك 873اإلمارات املتحدة القائمة بعدد مستخدمني بلغ أكثر من أما يف الوطن العريب فتتصدر

ألف مستخدم مث تأيت مصر، وحسب ذات املوقع فإنه ال يوجد وال مستخدم 600مث السعودية مبا يقارب 

. 12012جانفي 15ن إىل غاية من اجلزائر يف لينكد

Flickr.comفليكرموقع .4

خاص بتبادل الصور ومقاطع الفيديو على األنرتنيت، ويستخدم املوقع اجتماعيهو موقع "فليكر"موقع 

بشكل كبري يف تبادل الصور الشخصية بني األصدقاء، وكذا من طرف اخلرباء أو اهلواة الذين يرغبون يف نقل 

.الصور اليت التقطوها إىل العامل

بعد أن قامت الشركة ludicorpلودي كورب بواسطة شركة 2004يف فيفري "فليكر"مت تطوير موقع 

ظل قائما ليتحول "فليكر"بتأسيس لعبة مجاعية عمالقة على األنرتنيت مث مت التخلي على اللعبة ولكن مشروع 

بشراء شركة لودي كورب "ياهو"شركةقامت 2005ويف مارس . اليوم إىل أكرب قاعدة لتبادل الصور

http://www.socialbakers.com/linkedin-statisticsمن 2012- 01- 14تم استرجاعھا بتاریخ 1

http://www.socialbakers.com/linkedin-statistics
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ملستخدميه بتنظيم صورهم كمجموعات شخصية أو جمموعات عامة تشرتك يف هذا املوقعويسمح 1وفلكر

.صفات معينة كليهما معا

ليسمح للمستخدمني بتعديل  "فلكر"يقوم بتنظيم الصور املوجودة يف حساب برنامج املنظم فهوأما 

ور يف جمموعات ضافة الصور يف جمموعات شخصية وإضافة الصملفاتيح، ووصف الصور، وتنظيم أو إاكلمات 

.عامة وإضافة صور على خريطة للعامل

اهدا أو ظ الصور بشكل عام للزائرين حيث يخدمة حف"فلكر"ويوفر  مش قع  لمو فح ل تص أي م يع  تط س

يستطيع حممل الصور جعلها خاصة فال تتوفر إالّ 

ها مالك املستخدم عند حتميل الصور أن حيدد من يستطيع مشاهدة الصور أو ال، الصور اخلاصة يشاهد

احلساب بشكل دائم، ولكنه 

.2يستطيع املستخدم مشاركة الصور ا

اليوم نعلن حتديثا جديداً ": بالكلمات التالية 3مدونتها الرمسيةالتحديث اجلديد يف "فليكر"ووصفت 

مركزا لصورك على اإلنرتنت، رمبا لديك عدة أماكن "فليكر"يضاف إىل وظائف موقعنا ملساعدتك على جعل 

للتواصل مع "الفايسبوك"رمبا كنت تستخدم . تزورها على شبكة اإلنرتنت حيث ميكن التعبري عن نفسك

مدونة خاصة بك بالنسبة لألشخاص الذين يشاركونك اهتماماتك، أو"تويرت"ليتك، وموقع األصدقاء يف كُ 

قل ا أفكارك ن مرة واحدة فقط، وأعد نشرها عرب كل إليناصورك ارفعهو "فليكر"يف اآلنشعارنا العاملإىل ت

".الوسائط السابقة بضغطة زر واحدة

http://www.cases.public.lu/fr/publications/dossiers/flickr/flickr.pdfمن 2012–01- 15تم استرجاعھا بتاریخ 1
216مرجع سبق ذكره، ص:عباس مصطفى صادق2

3 http://blog.flickr.net/2011/03/30/upload-once-share-everywhere/

http://www.cases.public.lu/fr/publications/dossiers/flickr/flickr.pdf
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وحيظي املوقع ،اخلمسة مليارات صورةربايق، يضم موقع فليكر ما2010وحسب إحصائيات عام 

املخزن األول للصور يف شبكة االنرتنت وفق وصف ، مما جيعله صورة يتم رفعها يف الدقيقة3000بأكثر من 

.العديد من املواقع التقنية

Youtube.comيوتيوبموقع ال.5

حيث متيل بعض ،أو الاجتماعيةإذا كان هذا املوقع شبكة وما"يوتيوب"اختلفت اآلراء حول موقع 

مواقع الشبكات كنوع من تصنيفهغري أن ،video sharing siteاآلراء إىل اعتباره موقع مشاركة الفيديو 

يف عدد من اخلصائص جعلنا نتحدث عنه كأهم هذه املواقع نظرا لألمهية معهانظرا الشرتاكه االجتماعية

.ةالكبري 

بواسطة ثالثة موظفني هم 2005كموقع مستقل يف الرابع عشر من فرباير من عام "يوتيوب"تأسس

املتخصصة يف pay palاألمريكي تشاد هرييل والتايواين تشني والبنغايل جاود كرمي الذين يعملون يف شركة 

ليصبح . ردأن جاود كرمي ترك رفقاءه للحصول على درجة علمية من كلية ستانفو دَ يْ التجارة اإللكرتونية بَـ 

الذي نراه اليوم للثنائي اآلخرين اللذان جنحا يف تكوين أحد أكرب "يوتيوب"ظهور الفضل احلقيقي يف 

.1الكيانات يف عامل الويب يف الوقت احلايل

Broadcast youselfبث لنفسك أو ذع لنفسك : على فكرة مبدئية هي "يوتيوب"ويقوم موقع 

و األيوضع هذا الشعار يف الصفحة 

ل عليه يوميا أفالم من صنع اهلواة من حول العامل بعضها مت تصويره بكامريا جهاز اهلاتف  الشعيب، إذ حتّم

أو و اجتماعية لدواع فنية أو سياسية أإنتاجهاملتحرك لنقل حدث ما غريب أو مضحك أو مثري، وكثري منها مت 

ويتضمن املوقع أنواعا ال حصر هلا من  . مجالية أو حىت إليصال رسالة شخص

194عبد الرزاق محمد الدلیمي، مرجع سبق ذكره،ص 1

http://blog.flickr.net/2011/03/30/upload-once-share-everywhere/
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كليبات الفيديو التلفزيونية واألفالم الغنائية املصورة ومدونات الفيديو اليومية أو ما يطلق عليها الفيديو بلوغني

Videoblogging 1نظومة التاليةوفق امل"يوتيوب"يعمل:

لعامل، وتصفح ماليني يستطيع املستخدمون حتميل وتبادل مقاطع الفيديو وتسميتها يف مجيع أحناء ا

.صلية اليت قام بتحميلها املستخدمون األعضاءاملقاطع األ

 ا وتسهيل االتصال مع من لديهم االهتمامات نفسها وااللتحاقالعثور على مجاعات فيديو

واالشرتاك يف خدمة تبادل مقاطع الفيديو املقصورة على األعضاء وحفظ املقاطع املفضلة ووضع قوائم 

.تشغيل املقاطع

 مع مواقع الشبكة اليت تستخدم تقنيات حديثة وأيضا جعل "يوتيوب"بـدمج مقاطع الفيديو اخلاصة

.عامة أو خاصةمقاطع الفيديو 

 ئالم فيها ئهم وعا أصدقا اركة  مبش أو  م  ا بشكل ع اطعهم  رض مق ار وع اختي تخدمون  ملس ا يع  تط يس

.بصورة خاصة عند التحميل

األحدث واحلاصلة على أعلى تقييم واليت حتظى بأكرب قدر من النقاش : حيتوي املوقع على املقاطع

.واألكثر تفضيال واألكثر اتصاال مبواقع أخرى

 العلوم ميديا والفن والرسوم املتحركة إىلأبواب خمتلفة من الكو أيضا مقاطع الفيديو إىلتصنف

.والتكنولوجيا

:2لعدد من الشروط"يوتيوب"وختضع خدمات 

 ّيكون لألفالم حقوق نشر حمفوظة من دون إذن صاحب العملأال.

ال يسمح املوقع بنشر األفالم اإلباحية.

216مرجع سبق ذكره، ص: عباس مصطفى صادق1
195عبد الرزاق محمد الدلیمي، مرجع سبق ذكره،ص 2
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 األفالم اليت تشجع على اإلجرامال يسمح املوقع بنشر.

 ال يسمح املوقع بنشر األفالم اليت تسيء لشخصيات معينة أو األفالم الفاضحة أو اإلعالنات

.التجارية

 ا بايت غجي1امللفات املرفوعة للموقع ال تزيد عن.

يف كثري من البلدان بسبب ما تضمنه املوقع من خمالفة للنظام األخالقي وما "يويتوب"منع موقع لقد

لكن هذا مل مينع تزايد عدد .ساءة لشخصيات مهمة أو احلكومات يف هذه البلدانإتضمنه من فضائح أو 

عن عدد من اإلحصائيات خالل ذكرى تأسيسه السادسة Youtubeكشف موقع يوتيوب حيث  همستخدمي

ساعة يف الدقيقة 48ارتفع عدد ساعات الفيديوهات اليت يتم تنزيلها على املوقع إىل 2011يفمفادها أنه 

.1بليون مشاهد يف اليوم3إىل جانب ارتفاع عدد مشاهدي املوقع إىل . 2010ساعة عام 35بعد أن كان 

منذتيوب في الدقيقة يديوهات التي يتم تنزيلها على يو يوضح تطور ساعات الف) 6(شكل
2007

، تمد على توزيع مقاطع الفيديو"يويتوب"إن منوذج 

وقع العربية نت، لكنها ال تصل إىلوإذ توجد بعض املواقع العربية اليت تفرد جانبا ملشاركات الفيديو مثل م

1 New youtube statistics :25 may 2011, earchenginewatch.com/article/2073962/New-YouTube-Statistics-
48-Hours-of-Video-Uploaded-Per-Minute-3-Billion-Views-Per-Day
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من مشاركات املقاطع املصورة ومن ضمنها الكثري من مقاطع الفيديو "يوتيوب"احلجم اهلائل الذي حيمله 

.1العربية

م ففي عا؛يتزايد بشكل مستمر يومياعموما االجتماعيةتشري اإلحصائيات أن استخدام الشبكات 

"بلسغوغل "وحده يف حني وصل موقع "الفايسبوك"مليون حساب أضيف يف 200حوايل 2011

Google plus يوم أما 780تويرت بلغ هذا العدد خالل (يوم16ماليني مستخدم خالل 10إىل

ستخدمني قد ه أن عدد املر وكان غوغل بلس قد كشف يف إحدى تقاري) يوم852فكان خالل "فايسبوك"

.مليون مستخدم62بلغ 

ية كبرية وبالرغم من ري أصبح هلا مجاهاالجتماعيةأن الشبكات اإلحصائياتنالحظ من خالل هذه 

مني تضاعف بشكل كبري وهذا ما حديثة اإلنشاء إال أن عدد املستخد"غوغل بلس"االجتماعيةأن الشبكة 

.كل يوماالجتماعيةاهتمام الناس اليوم باجلديد الذي تتيحه الشبكات يعكس

في العالم حسب السن والجنساالجتماعيةيوضح تزايد عدد مستخدمي الشبكات 2)7(شكل

يف العامل أكثر من عدد املستخدمني )%55(االجتماعيةتشري اإلحصائيات أن عدد مستخدمات الشبكات 

ناث اإلمثال يف اجلزائر تستخدمه"الفايسبوك"ـوختتلف من بلد إىل آخر ومن موقع إىل آخر ف) %45(ذكور 

217مرجع سبق ذكره، ص: عباس مصطفى صادق 1

/http://thesocialskinny.com/100-social-media-statistics-for-2012من 2012جانفي 16تم استرجاعھا بتاریخ 2

http://thesocialskinny.com/100-social-media-statistics-for-2012
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Socialbacker.com.أكثر من الذكور حسب إحصائيات موقع 

يتحدثون مع آخرين عرب األنرتنيت أكثر %57فإن Thesocialskinny.comإحصائياتوحسب 

16ترتاوح أعمارهم بني نالذياالجتماعيةمن مستخدمي الشبكات %15من حتدثهم معهم وجها لوجه، و

من أي طريقة أخرى مقارنة أكثراالجتماعيةسنة يفضلون استقبال خدمات الزبائن عن طريق الشبكات 24و

44و35من الذين ترتاوح أعمارهم بني %3سنة و34و25فقط من الذين ترتاوح أعمارهم بني %8ب 

.سنة

يتزايد بشكل كبري حىت بني خمتلف أصبحاالجتماعيةحصائيات أن استخدام الشبكات وتشري كل هذه اإل

.)7شكل(الفئات العمرية 

III.والقضايا التي تثيرهااالجتماعيةالشبكات استخدامات

وجنحت هذه املواقع ،شهدت مواقع الشبكات االجتماعية استخداما واسعا منذ بدايات ظهورها األوىل

بدأ جير معه العديد االستخداميف كسب املزيد من املستخدمني من خالل تنوع اخلدمات اليت تتيحها، هذا 

البيئة ري باختالف ساعات االستخدام واجلنس وطبيعة وخيتلف التأثيت تؤثر يف املستخدم من القضايا ال

املوقعحسب وكذا وأسبابهالستخداموا

بصفة خاصة نظرا لطبيعة اخلدمات اليت تتيحها االجتماعيةاستخدام األنرتنيت بصفة عامة ومواقع الشبكات 

االجتماعيةاهلوية، اخلصوصية والعزلة : لشبكات، وسنركز يف هذا اجلانب عن ثالث قضايا أساسية وهيهذه ا

تشكل االجتماعيةلقد أصبحت مواقع الشبكات :ةمواقع شبكات التواصل االجتماعياستخدامات.1

جمموعة الفضاء االفرتاضي الذي يتيح للمستخدم العديد من املمارسات والنشاطات املختلفة وذلك من خالل

:1من اخلدمات واليت ميكن أن ندرج أمها فيما يلي

: مقدم من طرف2011-11-15وردت ھذه الفكرة بتصرف من تقریر تم استرجاعھ بتاریخ 1
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االتصال الدائم ا تتيحه من خالل االستمرارية يفذلك مل:واألصدقاءاالتصال مع أفراد العائلة

.واألصدقاءوالفوري مع خمتلف أفراد األسرة

ل الفضاء الذي يقوم شكّ حيث أصبحت مواقع شبكات التواصل االجتماعية تُ :الممارسات السياسية

توجهاته، وخمتلف املمارسات كعملية سياسية من عن طريق إبداء آرائه و فيه املستخدم باملشاركة ال

.قضايا عرب تلك املواقعاالستفتاء حول العديد من ال

البيئة االفرتاضية اليت مواقع شبكات التواصل االجتماعيلقد أصبحت:تكوين العديد من األصدقاء

.ن من خالهلا املستخدم أصدقاءه وفقا للمعايري اليت خيتارها هووّ كَ يستطيع أن يُ 

 فمواقع شبكات التواصل االجتماعي أصبحت تشكل املتنفس الذي يقوم :ممارسة الهواياتالتسلية و

خمتلف مواقع األلعاب والتسلية، باإلضافة إىل ذلك ملستخدم بقضاء وقت فراغه من خاللمن خالله ا

مباشرة، ومن جهة يف نفس اللعبة مع أفراد آخرين و أصبحت هذه األخرية تتيح للفرد إمكانية اشرتاكه

.اهتماماتهملستخدم مبمارسة خمتلف هواياته و البيئة اليت يقوم من خالهلا اأخرى أصبحت تشكل

حيث أصبحت خمتلف املؤسسات االقتصادية تعتمد على مواقع شبكات التواصل :التسويق واإلعالن

.كما أصبحت توفر احمليط الذي تقوم من خالله مبختلف العمليات التسويقية

الصفحات املتعلقة باإلرشادات و النصائح الطبية، الطب عن خمتلف حيث تتيح :الخدمات الطبية

.اخل...بعد، الطب البديل

شباعات اليت يسعى إىل واإلحسب طبيعة املستخدماالجتماعيةمواقع الشبكات تاستخداماوتتعدد

.أو ثقافية وغريهااجتماعيةحتقيقها سواء كانت معرفية، نفسية، 

Danah Boyd.(2008)Understanding Socio-Technical Phenomena in Web 2.0 Erea ; Microsoft Research
New Englend ; Combridge MA ; [online] http://www.danah.org/papers/talks/MSR-NE-2008.html;
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يقضي فيها العديد من الشباب واملراهقني وقتا طويال جدا يف التفاعل مع بعضهم االجتماعيةهذه الشبكات 

البعض، وعرب هذا التفاعل الثابت مع جمتمعات كبرية يستطيع الشباب تطوير فهم ثقايف أفضل وصفات قيادية 

لشباب لضروريةاالجتماعيأداة للتطور "ماي سبيس"ومن املمكن أن تكون املواقع الشهرية مثل . أقوى

وإىل جانب نهغري أ.1تمع اليومواالقتصادية، والثقافية واالجتماعيةلإلسهام

.املفرط إىل عدد من القضايااالستخدامها استخدام هذه املواقع، يقود اليت يقدماخلدمات اإلجيابية

االجتماعيةالقضايا التي يثيرها استخدام الشبكات .2

الهوية .أ

ن املستخدمني كّ متُ يتالخلطوة األوىل فهي ااالجتماعيةتلعب اهلوية دورا رئيسيا على مواقع الشبكات 

عترب اهلوية من بني أهم ، وتُ م وتقييم هذا التفاعلهْ وبالتايل فَـ ،شخاص الذين يتواصلون معهممن معرفة األ

االجتماعيةالقضايا اليت يطرحها استخدام مواقع الشبكات 

صدقاء اليت يقوم األوشبكاتالشخصية الصفحاتوتعترب،الفيزيائيحمددات اهلوية اليت اعتدنا عليها يف العامل 

البا ـاملستخدم مطيكوناالنرتنيتعرب فيها لتسجيل اعدفبَ االجتماعيةاملستخدم خبلقها جوهر مواقع الشبكات 

.تتنوع حسب طبيعة املوقعاليتو د هويتهدّ اليت حتُ خبلق صفحته الشخصية

ويف نفس وفر نظام يسمح للمستخدمني بإنشاء معلومات مفصلة جدا عنهم يُ على سبيل املثال "لفايسبوكا"

وعادة ما يشتمل هذا . الوقت يتيح للمستخدم اختيار ما إذا كانت هذه املعلومات ستكون عامة أو خاصة

االهتمامات مكان اإلقامة،اال على صورة فوتوغرافية للمستخدم وتتألف من معلومات مثل العمر،

امللف اخلاص إنشاءومباشرة بعد .لتقدمي تفاصل أكثر" عين":شخصية إىل جانب بعض التفاصيل مثلال

.2يصبح املستخدم 

213،ص مرجع سبق ذكره: عباس مصطفى صادق1
2 Richard Harrison and Michael Thomas,op cit.P111

http://www.danah.org/papers/talks/MSR-NE-2008.html
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من قبل خمتلف الفئات أصبح موضوع اهلوية من االجتماعيةغري أنه ومع زيادة استخدام  مواقع الشبكات 

ففي الوقت الذي يفضل البعض جتسيد هويته احلقيقية على ،بني أهم القضايا اليت أثارها هذا االستخدام

.الشبكات فإن البعض يتجه اجتاها آخر بانتحال الشخصيات أو خلق هويات جديدة وألغراض خمتلفة

واليت به كأصل مشرتك هلا املرتبطة العديد من اهلويات االلكرتونيةقد يكون من السهل على شخص ما إنشاءف

من عدداا جيعلنا نطرح ممّ ،

وهل هذه الشخصيات واهلويات تأخذ ،اهلويات اليت هلا أصل واحدمعالتساؤالت حول العالقة اليت جت

ؤدي ومثل هذه التساؤالت تُ من منشئها األساسيواملسؤولياتلصفاتا

إىل حتقيق مقاربة جديدة لالستفسار عن التساؤالت املطروحة منذ القدم عن العالقة الكامنة بني الذات 

واضحة وهي أنه لكل جسد واحد ، واليت تضعنا أمام صورةالذات اإلنسانيةواجلسد 

.هوية واحدة

فيها العديد يونبينما يواجه املشرتكون الفعلمتسارعالشبكات االجتماعية عرب االنرتنت بشكل جدّ ىتتنام

كما أو العكس  لرجل إنشاء هوية الكرتونية على انه امرأة كن لهذه الفضاءات االفرتاضية ميففي مثل ،اليومية

ام من خالل خوض جتربة عالقيقوم متصفحون آخرون بتطوير مزعومة أو مع شخصياتخاصة اتعالق

.االفرتاضاتعلى عدد من تكون مبنية أساسا اليت تلك العالقة ،باألحرى جمهولة

ُ احلقيقةفهناك من يضع هويته االجتماعيةوخيتلف التعامل مع اهلوية يف مواقع الشبكات  بّ وهناك من حي

وال يكشف عنها وبالتايل يكون بوسعه أن يقوم بالعديد من األدوار يف خلف اسم مستعارإخفاء هويته 

ينشئهاويف كل مرة حسب اهلوية اإللكرتونية اليت االفرتاضياتمع 

.والعالقات اليت يتفاعل من خالهلا حسب طبيعة اهلوية
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ليست موثوقة دائما، ميكن تزييف اسم احلساب وتسجيل حمددات لذا فإن اهلوية 

.1تكون مضللةاالجتماعيةهوية كاذبة وبالتايل املالمح 

وكذا مدى قييم مدى مصداقية املعلوماتلتاالفرتاضي

ذلك مقياسا للحفاظ على عدّ ويُ لبناء الثقة القائمة بني األصدقاء املقربنيجدا ضرورية وهي فاعلية االتصال

اتمعالفرد ومسُ شخصية اء  ته ألجل بن القضايا على اإلطالق اليت أثارها استخدام ل أهمثّ لذلك فهي متُ ع

. االجتماعيةالشبكات 

الخصوصية.ب

نشر معلومات عن أنفسهم، فثمة أمور تدخل يف عداد و إفشاء أمإن اخلصوصية هي حق األفراد يف عد

وعلى أية ،األمور اخلاصة مثل اإلدالء بصوتك يف االنتخابات وماذا تقول يف خطاب مرسل من خالل الربيد

اخلصوصية حتت ضغوط ت

.2هائلة وصعبة

لشخصي، رقم هاتفه، ونقصد باخلصوصية املعلومات الشخصية اليت تتضمن اسم الشخص، عنوانه ا

مييل اخلاص به وغريها من املعلومات اليت يعرف من خالهلا الشخص بنفسه يف الشبكات مكان عمله، اإل

.اليت يعترب عضوا فيهااالجتماعية

اخلصوصيةو األمانف،االجتماعيةوتعترب اخلصوصية من بني القضايا اليت أثارها استخدام مواقع الشبكات 

مدىاملستخدمونال يدركقداليتاملخاطرتعددتلذلكنتيجةعاملواقهذهملالكياألوىلاألولويةتكنمل

.ويسرسهولةبكلام ملعلومالوصوليستطيعالذياجلمهورحجماألشخاصيدركالفقدتأثريها

1 Judith S. Donath,(1998) . Identity and deception in the virtual community , London: Routledge,p13
175ص،ةاللبنانیالمصریةالدار:القاھرة،االجتماعیةالتأثیراتوالتحدیاتالمخاطراالتصال،تكنولوجیا)2000(.اللباندرویششریف2
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قد حتدثا عن اخلصوصية الفردية ) Ferencz)1997و Reszmierskiوكان 

ام الشخصية، لوم لى مع يطرة ع لس ا

وبإمكان هذه املواقع أن تنقل املعلومات الشخصية إىل طرف ثالث دون أن خترب املستخدم وهنا 1لصاحل املوقع

.تكمن اخلطورة

قدمفإمعهم،من يتشاركونمعالثقةو باأللفةاالجتماعيةالشبكاتمستخدميلشعورنتيجةو 

املاليةمشؤو وما خيصعملهم،بأماكنما يتعلقأوالشخصيةاألموريفسواءجيب،بأكثر ممايتشاركون

اإلحراجات االجتماعيةمنبدًءاكثريةمشاكليفيتسببمما.وفضائحهمميف مؤسسااحلاصلةالتغيريات

أسبوعتقضيسوفأنك"بوكسفي"علىحائطكيفتكتبأنفبمجرد.القانونيةباملالحقاتا نتهاءاو 

افأنتتركيا،يفإجازتك اخلصوصية من مستوياتوختتلف،2للسرقةزلكنمتعرضمنكوعيبالحتًم

My spaceوFacebookففي إحدى الدراسات اليت أجريت على موقعي، شبكة اجتماعية ألخرى

ونتج عنها دالئل على أن . خصوصيتهمأعرب مستخدمو الشبكتني عن مستويات متقاربة من القلق بشأن

اليت (Trust level)على الشبكة ال حيتاج إىل نفس مستوى الثقةتفاعل املستخدمني مع بعضهم

ام ،  لوم اركة صورهم ومع ملش اد  عد است لى  اس ع أن الن و

.3يف الشبكة أكثر من الواقع

االجتماعيةإعدادات الخصوصية في بعض الشبكات *

1 Dianne M. Timm, Carolyn J. Duven. ,(2008) :Privacy and Social Networking Sites, Wiley InterScience,
no. 124 ,p90

2012-01-11،مركز التمیز ألمن المعلومات، تم استرجاعھا بتاریخ الخصوصیة في الشبكات اإلجتماعیة: مالك بنت عبد هللا2
http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/47-data-privacy/1494-privacy-in-social-

networks.html
.المرجع نفسھ3

http://coeia.edu.sa/index.php/
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مثال تتضمن صفحة "الفايسبوك"وختتلف إعدادات اخلصوصية من شبكة اجتماعية إىل أخرى فموقع 

:1اخلصوصية ما يلياتإعداد

حالتك ومنشوراتك،صورك.

سريتك واقتباساتك املفضلة.

عائلتك وعالقاتك االجتماعية.

 قام أحد بإضافتك فيهاصور ومقاطع الفيديو اليت(Tagged in).

الديانة، وجهة نظرك السياسية.

ألماكن اليت قمت بتسجيل الدخول منهاا.

:الصالحية إىل جمموعات مصنفة، وهيوبإمكانك أن تعطي هذه

.أنت فقط•.أصدقائك•.أصدقاء أصدقائك•.اجلميع•

:الخصوصية التاليةإعداداتفيقدم "تويتر"أما موقع 

متكن املستخدمني من الوصول إىل صفحتك عن طريق خاصية البحث عن طريق الربيد االلكرتوين

.اللكرتوينالبحث عنك عن طريق الربيد ا

تسمح هذه اخلاصية بإضافة املكان الذي تواجد فيه أثناء نشرك هلذا و إضافة املكان لتحديثاتك•

.التحديث

باإلطالع على (Followers)اخلاصية لألشخاص املصرح هلم فقطوتسمح هذه.امحي حتديثاتك•

.حتديثاتك

.مالك بنت عبد هللا، مرجع سبق ذكره1
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إذا كان يرغب يف أن تبقى هذه املعلومات خاصة فيتيحها ألشخاص حمددين أو أن االختيارولكل شخص 

.تكون عامة 

هذه ؛2020هي العملة األكثر تداوال على اإلنرتنت يف عام '' املعلومات الشخصيةتوقع أن تكون ويُ 

هي النتيجة اليت وصلت إليها دراسة أمريكية هذا العام، واملقصود بالعبارة أنه إذا كان املقابل املادي هو العملة

Business Currency اليت تستخدم للحصول على اخلدمات وشراء األشياء يف عامل اإلنرتنت اليوم، فإنه

غري مهم، حيث تتحول املعلومات الشخصية إىل طريقة أساسية يتم على سيكون هناك تَ 2020يف عام 

.1أساسها مقايضة اخلدمات على اإلنرتنت بني األفراد والشركات أو الشركات والشركات

إعطاء أمهية كبرية ملوضوع اخلصوصية على االجتماعيةسات األخرية يف جمال الشبكات اولقد شهدت الدر 

نظرا ملخاطر نشر املعلومات الشخصية بشكل كبري على الشبكة وذلك حبثا عن االجتماعيةمواقع الشبكات 

. السبل األمثل الستخدام هذه املواقع دون أية مشاكل

االجتماعية العزلة .جـ

مستحدثأو أيلإلنرتنتاألفرادإدمانخطورةمنالنفسينياألخصائينيو نيالرتبويمنكثريحيذر

امعليسلبيةانعكاساتمنلهملابعامة،آخرتكنولوجي ام،حي لوكي قيمتدمريإىلتؤدي حيثوس

األبناءتعرضإىل،باإلضافةوالفوضىوالعنفكاجلرميةللمجتمعاملضادالسلوكر وانتشاومعايري،اتمع

والشعوروالقلقكاالكتئابالنفسيةاالضطراباتأشكال لكافةاجلامعيةأوالثانويةاملرحلةيفاملراهقنيوخاصة

.2بالنفسالثقةوفقدانالنفسية املتزايدة،والضغوطاالجتماعية،والعزلةالنفسيةبالوحدة

6611،صحیفة اإلقتصادیة اإللكترونیة، عددوبدأت معارك المعلومات الشخصیة:عمار بكار1
http://www.aleqt.com/2011/11/17/article_598932.html

مجلة:القاھرة، طالب الجامعةىإدمان األأنترنیت وعالقتھ بكل من اإلكتئاب والمساندة اإلجتماعیة لد):2005(محمد عبد الھادي وآخرون،2
04،ص، یولیو4سویف،العددببنيالتربیةكلیة

http://www.aleqt.com/2011/11/17/article_598932.html
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التطور حيث ومعاليت أفرزها استخدام االنرتنيت االجتماعيةالقضايا من بني االجتماعيةوتعترب العزلة 

ئواالكبري للشبكات االجتماعية عرب األنرتنيت أصبح األفراد يتعلقون بشكل كبري بالعالقات اليت  نش عربها ي

.االجتماعيةعالقات خمتلفة وهو ما يؤدي إىل العزلة هم ينجتمعهم ب

ونظرا للوقت الكبري الذي يقضيه األفراد وهو يتصلون مع آخرين عرب الشبكة أكدت الكثري من الدراسات 

، كلما قل الوقت الذي يقضيه األفراد مع األشخاص احلقيقيني يف االنرتنيتأنه كلما زادت ساعات استخدام 

ويتسبب يف العديد من املشاكل يأيت يف مقدمتها االجتماعيةنه أن يؤثر على العالقات ام وهذا من شأيح

.االجتماعيةالعزلة 

جند أن كل فرد يف األسرة " أبوان وأطفال"ففي املنزل احلديث الذي تقطنه أسرة ذات نواة واحدة 

. 1الية اخلاصةأصبحت له وسائله املنفصلة للوصول إىل مصادره االتص

ويعمل  ،يزداد اهتمام املواطن العريب السيما اجليل اجلديد مبا حتويه الشبكة العنكبوتية من مزايا وخدماتو 

.2كثري منهم على استثمارها كأحد الشروط املطلوبة للحصول على املواقع والوظائف والتقدم االجتماعي

شبكة اإلنرتنت وغرف الدردشة تعبريًا عن صيحة علمية إىلكان الكمبيوتر والدخول لكن  حىت وإن  

، كما أن اإلقبال الشديد على غرف الكمبيوتر صر الذي يغلب عليه الطابع املاديوخصوصًا يف هذا الع

عن غياب الضبط األسري واهلروب من العالقات - يف أحيان عديدة - والدردشة عرب االنرتنت يعرب

195صمرجع سبق ذكره، : اللباندرویششریف1
88مرجع سبق ذكره، ص :عبد الرزاق محمد الدلیمي2
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االجتماعية املباشرة والواضحة إىل عالقات حمكومة بالسرية وحماطة بالكتمان ومأمونة العواقب يف ظاهرها إال 
1.

الشبكات االجتماعية وتجسيدها القوي لمفهوم مواقع ونظرا للخدمات المتعددة التي أتاحتها 

أصبح األفراد يمارسون من خاللها مختلف األدوار األمر الذي دفعهم إلى االفتراضيالمجتمع 

فكان .االندماج بشكل كبير في هذا المجتمع االفتراضي وبالتالي االنسحاب من المجتمع المادي

وبالتالي بروز االفتراضيةعلى األنترنيت دور كبير في تشكيل المجتمعات االجتماعيةللشبكات 

ءا من طبيعة االتصال ونوعه التي تختلف عن نظيرتها في الواقع بدْ االفتراضيةاالجتماعيةالعالقات 

.انهووصوال إلى البيئة التي تنشأ فيها هذه العالقات والمجتمع الذي تتفاعل ضمن كي

،مركز أسبار للبحوث العالقات اإلجتماعیة عبر األنترنیت دراسة في الفرص الكامنة والمخاطر المستترة):2009(إبراھیم إسماعیل عبده1
http://www.asbar.com/ar/contents.aspx?c=779من 20/03/2011والدراسات واإلعالم،تم استرجاعھا بتاریخ 

http://www.asbar.com/ar/contents.aspx


الثالثالفصل 
المجتمعات االفتراضیة و العالقات االجتماعیة 

I.یة و أنواعھاعمفھوم العالقات االجتما

II.المجتمعات االفتراضیة المفھوم و الخصائص

III.العالقات االجتماعیة االفتراضیة في الشبكات االجتماعیة
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هيدتم

ن املتعددة األبعاد مهذه العملية برزتحول اهليكلي، و التّ عاملنا منذ عقدين من الزمن عمليةلقد دخل 

الوقت الذي ، ويف جيا االتصال قاعدة هلاو تتخذ من املعلومات وتكنولالل ظهور مناذج تكنولوجية جديدة خ

.األخرية حسّ 

املفاهيم واملصطلحات اجلديدة اليت فُِتَح تكنولوجيا االنرتنيت السريعة لالتطوراتوأمام

؛ يف العالقات االجتماعية املتفاعلة يف فضائه، طبيعي

، فغالبا د يندمج فيه أكثرالثاين لالنرتنيت وتطور مواقع الشبكات االجتماعية أن جيعل الفر استطاع مع اجليل 

ما يدفع منط االتصال القائم على االستثمار املكثف لالنرتنيت الكثري من األفراد إىل اإلحساس باالنفالت من 

من اليقني بإمكانية اإلقامة يف االواقع وإكراهاته املتعددة، بل األمر قد يتجاوز ذلك ليخلق عند البعض نوع

، ومع انتشار ما يعرف بالعالقات االفرتاضية احتدم اجلدل بني اجتاهني 1واقع مواز ومغالبة الواقع الفيزيائي

يف حني ،

ظهر اجتاه ينادي بضرورة أخ

.

شؤون اجتماعیة : اإلمارات العربیة المتحدة-،الشارقةالتكنولوجیات االتصالیة الحدیثة وإشكالیة الروابط االجتماعیة):2008(الصادق رابح،1
.99العدد
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I.مفهوم العالقات االجتماعية وأنواعها

وبذلك تكشف حاجة اإلنسان ،البشريةية للطبيعةئإنّ 

وأنّ ،تنطوي على حب التجمع وااللتقاء باآلخريناأ

الرغبة يف التفاعل مع اآلخرين وامليل للعيش معهم يؤكد ما تنطوي عليه الطبيعة البشرية من األلفة واالستئناس 

احلاجات اليت تولدها احلياة االجتماعية لدى اإلنسان مثل حاجته إىل الشعور باالنتماء وأنّ .ببين البشر

واالتصال باآلخرين إمنا هي من صلب طبيعته البشرية، وبالتايل تكون الطبيعة البشرية حصاد التفاعل بني 

وذلك يشري إىل أن . دونهاإلنسان والفرد واحمليط االجتماعي الذي صنعه اإلنسان والذي ال يستطيع العيش ب

يوفر لإلنسان شبكة من العالقات تساعده الذياإلنسانية الطبيعية تتطلب وجود احمليط االجتماعي للمجتمع 

.1على مواصلة احلياة

تعريف العالقات االجتماعية.1

،إىل ترتيب أو تنظيم ثابت للعناصر اليت تظهر يف الفعل االجتماعي"العالقة االجتماعية"يشري مفهوم

متخيلة للفعل ال ميكن تصورها على "فهي ال توجد مبعزل أو خارج األفعال االجتماعية، بل هي ترتيبات 

ارد كأمناط الفعل االجتماعي نحو  .2ال

أا نتيجة التفاأيضا العالقات االجتماعيةف عرّ تُ كما  لى  التأثري والتأثر أو األخذ (عل االجتماعي ع

ومن .3بني شخصني يشغالن موقعني اجتماعني داخل اجلماعة أو التنظيم أو املؤسسة االجتماعية) والعطاء

هي":أيضاالعالقات االجتماعيةتعريفات 

وتعترب العالقات . 

34مؤسسة شباب الجامعة،ص:،الجزء الرابع،مصرالمجتمع البشري): 1995.(السید علي شتى1
329ص .دار المعرفة الجامعیة:،االسكندریة، علم االجتماع الحضريالسید عبد العاطي2
77الشروق، ،ص:،األردن3ط،البناء االجتماعي أنساقھ ونظمھ): 1999(معن خلیل3
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كوا بغض النظر عن  - تفاعلهم مع بعضهم البعض ىبني األفراد يف جمتمع ما بناء علاالجتماعية اليت تتبلور 

"من أهم ضرورات احلياة- عالقات إجيابية أو سلبية 

يستخدم غالبا لكي يشري إىل املوقف "العالقة االجتماعية"وقد ذهب ماكس فيرب إىل أن مصطلح 

الذي من خالله يدخل شخصان أو أكثر يف سلوك معني واضعا كل منهم يف اعتباره سلوك اآلخر، حبيث 

وعلى ذلك تشمل العالقة االجتماعية إمكانية جتديد سلوك األفراد بطرق . يتوجه سلوكه على هذا األساس

فرمبا خيتلف حمتوى العالقة على أساس الصراع أو العداوة ة،خاصة وتعترب خاصية عامة للعالقات االجتماعي

1..أوالتجاذب اجلنسي أو الصداقة  أو الشهرة أو الصيت أو تبادل السلع 

العالقة االجتماعية هي كل عالقة تقوم بني "ميكننا تبين التعريف التايلبناءا على التعريفات السابقةو 

اتمع معينة، وهي جمموعة من الروابط لتلبية حاجة اجتماعيةأكثرشخصني أو  اد  فر بني أ لة  اد واآلثار اليت املتب

".تنشأ 

 ُ مثالبداية،مرحلةأوال2:يليفيما" برنت روبن"ر العالقات اإلنسانية على عدد من املراحل حيددها وَمت

التعرففيهايتماليتاالستكشاف

، مث مرحلة التقنني اليت يتم من خالهلا وضع احلدود الفاصلة اليت ال املستمرلصاالعالقة بعد التعرف اجليد والتو 

النظر، وأخريا مرحلة معايري، وبعد ذلك تبدأ مرحلة إعادة و ينبغي جتاوزها، أي أن هذه العالقة ختضع لقواعد 

.إمكان العالقة أن تستمربضروريا فنفصال وقطع العالقة لكن هذا ليس التدهور اليت يتم فيها اال

والعالقات االجتماعية ال ميكن مالحظتها بطريق مباشر إال أن هنالك ظواهر ميكن مالحظتها ومنها ميكن 

332،دار المعرفة الجامعیة:،االسكندریةعلم االجتماع ودراسة المجتمع):2003.(أحمدغریب محمد سید 1
35ابراھیم بعزیز، مرجع سبق ذكره،ص2
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قائمة متثل هذه الظواهر على النحوREXمعينة وقد وضع جون ريكساستنتاج وجود عالقة اجتماعية 

:1التايل

 اهتماماته ومصاحلهأوهدف الفاعل.

توقعات لسلوك اآلخرين.

اعل ا لف دى معرفة ا ين وم اآلخر اف  .أهد

املعايري اليت يعرفها الفاعل ويتقبلها اآلخرون.

رغبة اآلخرين يف الفوز واحلصول على موافقة الفاعل.

بني أعضاء وأقسام الكيان للعالقات االجتماعية ثالثة مفاهيم أساسية يف حتليله وايت استخدم ولقد 

:2االجتماعي وميكن إمجاهلا فيما يلي

مع "أ"االتصال الشخصي اخلاضع للمالحظة والقياس مثل كيف يتفاعل الشخص إىلالذي يرمز :التفاعل.أ

؟."ب"الشخص 

.األعضاء داخل اإلطار الكياين واخلاضعة للمالحظة والقياسكل ما يقوم به اليت تشري إىل  :النشاطات.ب

.أي مشاعر األشخاص ملا حيصل ويدور حوهلم:األحاسيس.جـ

وأي تغري حيصل يف إحداها يؤدي إىل تغري يف املفهومني . إن هذه املفاهيم الثالثة مرتبطة الواحدة باألخرى

أي هناك تأثريات من احمليط . ي يف أغلب األحياناآلخرين هذا التغري يأيت خارج أقسام الكيان االجتماع

:3وللعالقات االجتماعية ثالث مستويات رئيسية هي.االجتماعي

األسرة، مجاعات اللعب،والصداقة واجلرية(المستوى األولي(

املدرسة، اجلامعة والكلية والنادي(المستوى الثانوي(...

333دار المعرفة الجامعیة، ص:علم االجتماع ودراسة المجتمع،االسكندریة):2003.(غریب محمد سید أحمد1
78صالشروق،:،األردن3ط،البناء االجتماعي أنساقھ ونظمھ): 1999(معن خلیل2
119،ص1،1999ط، الشروق ،عمان،مقدمة في علم االجتماع: ابراھیم عثمان3
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عليه من معان وقيم واجتاهات فكرية أو عقائدية االنتماء للجماعات، ما تقوم (المستوى المرجعي

.)أو فنية

القواعد األساسية لبناء العالقات االجتماعية وكوامن تشكلها.2

عالقات االجتماعية اجلانب األكرب من اهتمامات العلوم االجتماعية العامة واألنرتوبولوجيا خاصة، حتتل ال

مت ا كل االجتاهات املنهجية  ت اه ا  لذ اتمع والثقافة، وعلى ذلك و بني  ية  ادل اخل التب ملد ا ية و يف لوظ ية وا تطور ال
1:

نظام أو تشري إىل كافة متضمنات ومستويات الفهم التنظيمية اخلاصة بأيَ :Structureقاعدة البناء.أ

احلياة العائلية وعالقات اجلوار وما تشتمله طبيعة أداء األدوار االجتماعية نسق اجتماعي مبا يف ذلك نسقٌ 

.

وتشري إىل كافة اخلصائص والسمات اليت متيزت :Contentقاعدة أو مبدأ المحتوى أو المضمون.ب

.

وهي عالقات ذات األمهية والدالالت احليوية واليت غالبا ما حتدث بني :العالقات السائدة أو المسيطرة.ج

.يف التأثري والفعالية ما يؤثر يف اآلخرينشخصني أو أكثر ويكون هلا

:2وغالبا ال تقام العالقة من فراغ بل هناك كوامن تشكلها هي ما يلي

ام االجتماعية من خالل إشباع :اإلرضاء الذاتي عالق يطورون  نمون و اص ي األشخ عض  ب أحيانا  رى  ن

عني ا و حاجات ذاتية لكال الطرفني املشرتكني يف العالقة إذ جيدون أنفسهم م ت رغبون يف إمنائها يتم

.وتطويرها

186-185دار المعرفة الجامعیة، ص ص : ،االسكنریةالتنمیة والعشوائیات الحضریة:محمد عباس ابراھیم1
77معن خلیل،مرجع سبق ذكره، ص2
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.اعيا إذا كان املسامهون يف عملية التفاعل االجتمبغض النظر عمّ :األهداف والمصالح العامة

.مهتمون ببعضهم البعض فإن هناك مصاحل واهتمامات مشرتكة على تقارب إلجناز أهداف مشرتكة

ر ا الطرف اآلخر ويلتزم يف كل عملية تفاعل هناك التزامات وتوقعات يشعُ :االلتزامات والتوقعات

.ا يؤدي ذلك إىل تكوين عالقة اجتماعية فيما بينهما وتكون بينهما عالقة قائمة على االلتزاما ممّ 

اتمعات املعقدة:التساند المشترك ند  اصة ع جند والرأمساليةاهليكل كالصناعة املتقدمةبصورة خ

ساند لعناصر احلياة االجتماعية الواحدة مع األخرى وجند هذا التساند يف العالقات االقتصادية اليت ت

.قرابيةأوتتضمن سلسلة من العالقات اليت ال تسبقها معرفة اجتماعية 

أنواع العالقات االجتماعية .3

ْ ما يلي تَ وسنورد يف، وختتلف من باحث آلخراالجتماعيةتتعدد تصنيفات العالقات  :أساسينيصنيفني

.ة والثاين العالقات األولية والثانويةاألول العالقات املفتوحة واملغلق

العالقات المفتوحة والعالقات المغلقة1.3.

رتباطات اليت االيقصد بالمفتوحة نوعني من العالقات االجتماعية املفتوحة واملغلقة، وماكس فيبريطرح 

أو غري األقارب أو غري املنتمني إىل طبقة اجتماعية معينة أو طائفة دينية خاصة أو نقابة يقبل فيها الغرباء 

بينما عىن .د واالحرتام املتبادلحرفية وعادة تكون خالية من املنافع املادية املتبادلة والعاطفية الغرامية بل الوِ 

دموية وقرابية أو املنتمني إىل طبقة اقتصادية أو –رتباط احملصور بني األقارب اال)العالقات المغلقة( بالثانية 

حاجاتإشباعأجل أو اليت تربط بني أصحاب ذوي املصاحل املتبادلة منالعالقة املوقعية اليت متلك السلطة 

.1ورغبات مادية ومعنوية

العالقات األولية والعالقات الثانوية.2.3

81معن خلیل عمر،مرجع سبق ذكره، ص1
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قيم معيارية للتمييز بينهما ةم أربعتخدَ والثانوية واسْ " األولية "بني نوعني من العالقات كنكزليز ميّ 

:موضحة فيما يلي

1ن العالقات األولية والعالقات الثانويةالفروق بي: )2(جدول

.IIلمجتمعات االفتراضية المفهوم والخصائصا

235الشروق، ص:،األردنثنائیات علم االجتماع) 2001.(معن خلیل عمر1

عالقات ثانيةعالقات أوليةالقيم المعيارية

الظروف الفيزيقية*

اخلصائص االجتماعية *

عالئق حمدودة وصغرية *

مجاعات صغرية*

األفراد، تدوم لفرتة زمنية تضم عددا قليال من 

.طويلة، تأخذ حيزا زمانيا ضيقا

متماثلة مع أهدافها تعمل على بلورة قيم 

ة ا، يعرف كل منهم اآلخر بشكل  اص خ

واضح وصريح ويشعر كل منهم حبرية وتلقائية 

.غياب التعامل الرمسي فيها.جتاه اآلخر

مثل الصديق وصديق، الزوج وزوجته األبوين 

.املعلم والتلميذوأبنائهم، 

مثل مجاعة اللعب واألسرة والقرية واجلرية وفريق 

.العمل

تضم عددا كبريا من األفراد، ال تدوم لفرتة زمنية طويلة، 

.تأخذ حيزا مكانيا واسعا

تتباين يف أهدافها، القيم االجتماعية اليت تنشأ من 

معرفة كل واحد . عرضية وغري جوهريةخالهلا تكون

منهم لآلخر حمدودة من خالل اختصاصهم املهين 

. وبذلك تكون من النوع الرمسي ومكلفة وجماملة

مثل صاحب املتجر والزبون، املذيع واملستمع، املمثل 

.واملشاهد، الرئيس واألتباع، الكاتب والقارئ

.مثل املنظمات املهنية والشركات التعاونية
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ة صال يف مجيع املستويات ويف مجيع مناحي احلياة  وكافّ رت التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتّ لقد أثّ 

هذه التكنولوجيا .اتصالية جديدةاحيث أتاحت بذلك أمناطً ،املعاصرمنها الفردُ الفضاءات اليت يتحرك ضِ 

أحدثت

اجتماعية فضاءاتٍ يف القيم؛ يف الذهنيات والنفسيات، يف أساليب الرتبية والتعليم، سامهت كذلك يف خلقِ 

على رغم تباعد الفضاءات اجلغرافية اليت يتواجدون فيها، ،تديات النقاش واملدوناتجديدة اللتقاء األفراد كمن

ينعدم هذا سر أو األصدقاء أو خمتلف اجلماعات تلتقي ببعضها البعض جسمانيا بل يكاداألفراد، فلم تعد األُ 

. 1التواصل

وبالتايل جنحت هذه األمناط االتصالية اجلديدة اليت تتيحها شبكة األنرتنيت يف خلق مفاهيم جمتمعية جديدة 

تتأسس من خالل البيئة اليت حيدث من خالهلا هذا التواصل وطبيعة تشكله ضمن الفضاء املعلومايت الذي 

اتمع " علية جديدة حتاكي البيئة التقليدية أطلق عليها تفابذلك بيئةً ؤسسةً تشكل بفضل األنرتنيت مُ 

".االفرتاضي

 َ اتمع دُ جي أو  عي  ي لطب أو ا

الكالسيكي 

.الكالسيكي

تعريف المجتمع.1

12ص،دار الیازوري:عمانتحوالت اإلعالم المعاصر،).2012.(یامین بودھان1
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رجع يف مصطلحات العلوم امل"

ة من احلياة االجتماعية فاملعىن العام جوانب هامّ امات الثالثة الشائعة له تشري إىل، ألن االستخد"االجتماعية

من اجلنسني ومن كل اإلنسانيةللكائنات كل جتمعٍ قات االجتماعية بني الناس أو هو  يعين جمموع العال

ويعرف رشوان .1املستويات العمرية يرتبطون معا داخل مجاعة اجتماعية هلا كيان ذايت ونظمها وثقافتها املميزة

معينة ويعيشون معا عدد من اجلماعات أو جمموعة من الناس يقيمون يف منطقة جغرافية "اتمع على أنه 

تلقائيا لفرتة دائمة نسبيا مما ينجم عنه تفاعل اجتماعي وعالقات اجتماعية ينشأ عنها وجود مجاعات 

.2"ومنظمات ومؤسسات

 ٍ من البناءات االجتماعية النظامية كاف

ام من خالل تكوين عالقات دور متبادلة تشمل بناء ألفراد ومجاعات وتنظيمات يست اج اع ح إشب دف  ه

"3النسق الكلي

من األفراد واجلماعات تعيش يف موقع جغرايف واحد وتربط بينها جمموعة أيضا على أنهيعرف المجتمع و

:4. ودينيةعالقات اجتماعية وثقافية 

 اتمع اد  فر اك أ أم يكونون وحدة واحدةإدر .وشعورهم ب

نطا.

.

 حد مامتكن.

 والصراعوجود سلوكيات اجتماعية داخله مثل التعاون، التكافل.

بناء اجتماعي خاص به.
68دار أسامة،ص:، األردن1طاإلعالم والمجتمع،): 2011.(عزام أبو الحمام1
473عالم الكتب،ص : الریاض،تأثیر األنترنیت في المجتمع):2001.( محمد بن صالح الخلیفي2
235دار النھضة العربیة، ص :،بیروت1طعلم االجتماع العام،):2003.(سامیة محمد جابر3
66عزام أبو الحمام، مرجع سبق ذكره، ص4
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المجتمع المحليرغم من صعوبة التوصل إىل تعريف حمدد دقيق يف العلوم االجتماعية ملفهوم لوبا

Community ّذا اخلصوص منها ما قام به كثرية يف هأن هناك بعض احملاوالت للجمع بني تعريفاتٍ إال

تعريفا94حوايلبنيمنماعلى حنوجامعاتعريفامستخلصاGeorge Hilleryجورج هيللري 

تفاعليفيشرتكونالناس،منجمموعةعنعبارة" :بأنه) الطبيعي(احمللياتمعيعرفإذ،سوسيولوجيا

هناكوإذن،. الوقتلبعضاألقلعلىما،مساحةيفويشرتكونبينهم،الروابط املشرتكةوبعضاجتماعي،

.الزمان-والروابط، واملكانوالتفاعل،اجلماعة،وهياحمللي؛اتمعلتكوينأساسيةعناصرأربعةعامة،بصفة

ومع التطورات الكبرية يف جمال تكنولوجيا االتصال كثرت املفاهيم املستحدثة اليت نشأت بتطور تقنيات 

بعد أن حتولت ؛العديد من املصطلحات اجلديدةواليت يأيت يف مقدمتها األنرتنيت ما أدى إىل ظهوراالتصال 

اال أمام ظهور ما يعرفمجيع أنشطتنا وتفاعالتنا االجتماعية إىل ما يعرف بالفضاء السيرب  احتة  بالفضاء ي ف

هذا العامل اجلديد، : "قائالاإلنرتنت شبكة عابد اجلابر ويف هذا الصدد يعرف ،السيربي و 

عامل اإلنرتنيت، يضم مجيع أنشطة عاملنا الواقعي املعتاد، أو يف إمكانه أن يضمها مجيعها ويضم أشياء جديدة 

أخرى، فقط مع هذا الفارق وهو أن مجيع أشيائه وأنشطته تسمى بأمساء يسبقها أحد املقطعني، سيرب 

Cyber، وتليTélé ،أما هوية األشياء اليت حيتويها . معناه عن بعداألول يدل على التحكم، والثاين

، وليس بـ "اعتباري"وحنن نرتجم هذه الكلمة بـ Virtuel:واألنشطة اليت تتم فيه فتتحدد بالوصف اعتباري

حسب املعىن األصلي للكلمة، ألن األمر هنا يتعلق، ليس مبجرد وجود تصوري مفرتض " ومهي"أو " افرتاضي"

م، بل بوجود واقعي مشاهد عرب الصورة والكلمة ومجيع الرموز، ولكنه مع ذلك من صنع اخليال أو الوه

1.، مبعىن أن االتصال فيه يتم عن بعد وعرب رموز)من العبور واالعتبار معا" (اعتباري"

تعريف المجتمع االفتراضي.2

من  12/06/2011، تم استرجاعھا بتاریخ ھندسة المكان االفتراضي منتجة لخطاب ثقافي) 2009. (جمال الزرن1
http://jamelzran.jeeran.com/archive/2009/3/821002.html

http://jamelzran.jeeran.com/archive/2009/3/821002.html
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جمموعة من األفراد يتفاعلون يف : 

ىن لألدوار والسلوك والقيم مبا يتقيدون بقواعد أو بُ . يتميزون بكيان ذايت وثقافة متميزة. عالقات اجتماعية

مبعىن . أما عنصر اإلقليم فهذه مسألة خالفية،ذلك مكانات السلطة، إنه مستمر لفرتة طويله من الزمان

فراد قد يشكلون جمتمعا يتمتع مبختلف العناصر أو الشروط األساسية ليست شرطا متفقا عليه ألن بعض األ

دون أن يكون اإلقليم من ضمنها، ومن خالل التعريف السابق الذي أوردناه للمجتمع الطبيعي ميكننا تعريف 

 .

اتمع Dictionary of media and communicationاإلعالم واالتصاليعرف قاموس

."1يتبادلون االهتمامو جمموعة من األشخاص يتفاعلون يف األنرتنيت مثل غرف الدردشة "االفرتاضي على أنه

حلقاتاحملادثة،منتدياتيستخدمونأفرادجمموعة":بأنهاالفرتاضياتمع" ف سريج بروكسعرّ ويُ 

األذواق،واحدة ويتقامسون نفسمجاعةإىلانتماءعالقةتنشأ بينهمالذينو،...احلوارأو جمموعاتالنقاش،

2"مشرتكةاالهتمامات وهلم أهدافالقيم،

الباحثني للوصول إىل طة االنطالق اليت اعتمدها عدد من

.ة تتيحها طبيعة االتصال والتفاعلولكن خبصائص ومسات جديد

جديد يعيش يف م العناصر اليت متُ ذلك أن معظ

المح الثقافية املميزة ويتصف بقدر واضح من النظم والقواعد واألدوار، بقدر من امل" ربيالفضاء السي"جغرافيا

1 Marcel danesi(2009), dictionary of media and communication, United States of America : Library of
Congress Cataloging-in-Publication Data,p300
2 Serge Proulx( 2004) , les communauté virtuelles, construisent-elles du lien social ?, colloque
international:l’organisation media, dispositifs médiatiques, sémiotiques et des médiations de l’organisation,
université Jean moulin, Lyon.
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حول االستخدامات املختلفة لنظم األنرتنيت اليت تدور 

.1لي

ويعترب 

حني يستمر أناس بعدد  .NET" عرفها بقوله

Cyberspace2"الشخصية يف الفضاء السيبريي 

تصاالت االيفاندجمواأشخاصجمموعة"بأنهفيعرف (Karasar)اأمّ 

فريى أن Schrammأما االلكرتونية،احملادثةمنتدياتأوالنقاشحلقاتيفوالتفاعالت عرب األنرتنيت

الوقتيفهذايتمماغالباونعرفهم،الأفرادمعلالتصال،فضاءتقاسمعمليةهواالفرتاضياتمع

كماحقيقيةاتصاالتو فعليونأناسفيهيوجدالالواقعي، لكنللمجتمعانعكاسعنعبارةوهواحلقيقي،

وهو عبارة عن مجهور من كل أحناء العامل، جالسون أمام شاشة الكمبيوتر ) أي(الواقعيف

.3للتواصل مع بعضهم البعض

أا وعرف بسيوين إبراهيم محادة  لي  جتمعات اجتماعية تظهر عرب شبكة "ع

يتواصلون فيما بينهم ،احلديثة جتمع بني ذوي االهتمامات املشرتكةاإلنرتنت تشكلت يف ضوء ثورة االتصاالت 

"4.

فهناك ؛اجتاها معينااختذ كل باحثنالحظ أنمجتمع اإلفرتاضي للاملتعددةالتعريفاتأمام هذه

التفاعل،اجلماعة،

90عزام أبو الحمام، مرجع سبق ذكره، ص1
65، ص347عالم المعرفة،عدد :تماع اآلليعلم االج:)2008(علي محمد رحومة2
73صمرجع سبق ذكره،.ابراھیم بعزیز3

كراسات , مع إشارة خاصة إلي الوضع في الدول النامیة, حریة اإلعالم اإللكتروني الدولي وسیادة الدولة): 2001.(بسیوني إبراھیم حمادة4
.53-34مركز الدراسات وبحوث الدول النامیة، ص:التنمیة، القاھرة
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،وغريهاوالروابط، واملكان والزمان

رف الدردشة واحلوار وغريها يف حني أن ة مثل غُ إىل تكوينه أو تشكله يف عدد من االستخدامات األساسي

وذلك من خالل العالقات االجتماعية االفرتاضية واهلويات االفرتاضية ي أكثراالفرتاضي بشكل واضح وواقع

الذي هارولد راينغولدوالتفاعل االفرتاضي والروابط اليت جتمع بني املستخدمني، ويف دراستنا هذه نتبىن تعريف 

ذلك أن هذه ، تمعات

؛)املعلوماتشبكة(التكنولوجيابيئةيف)اجتماعيةجتمعات(االجتماعي الدافعبفعلأصالتنشأاتمعات

رقميااالجتماعيتفاعلهميفويستمرونواألعضاءاملشاركنيمنكافاجتماعية، بعدد-تكنوظروفيفأي

الفضاء يفاملتبادلةواجلماعيةالشخصيةالعالقاتمنشبكاتبناءهلميكفلمن الزمن،كافلوقت

.1الكويناالفرتاضي

اتمع  ا  مل يكن ليظهر فجأة ولكن حدث نتيجة عدد من العوامل اليت مهدت )االفرتاضي(إن هذ

،ها الشبكة الدولية للمعلومات وتشكل الفضاء الرمزيلظهوره أمهّ 

،ذلك ألنه مرتبط بتكنولوجيا االتصال،صورته بعد

وذلك لعدة ،التكهن بالصورة األساسية للمجتمع االفرتاضي يف املستقبلالتشكل وال يستطيع أحدٌ 

:اعتبارات منها

 ,يات اليت تتطور يف عاملنا بشكل وارتباط حتوالته بصناعة الربجم

.ملحوظ

معھد النفط :اجتماعي،لیبیا-تنمیة المجتمعات االفتراضیة عومال نجاح جدیدة للتطویر الشبكي التكنو): 2009(،ةعلي محمد رحوم1
4صاللیبي،



91

واآلن يتعامل إذ أن هذه التفاعالت بدأت علي املستوي النخبوي, كثرة املتفاعلني يف السياق االفرتاضي

.معها كل من جييد أساسيات التعامل مع الكمبيوتر

جميع ف،رية واحدةإذ انه ال يرتبط بشرحية عم،ىتفاوت أعمار املرتددين عل

.الشيخوخة تتفاعل يف هذا السياقاألعمار منذ الطفولة حىت



.ومدونات وغريها من طرق التفاعل،بريدية وقوائم بريدية ومنتديات

فيه موضوع ؛ يف الوقت الذي ظلّ لألشخاص حىت يتفاعلوا مع بعضهم البعضامهمة جدّ وأصبحت وسيلةً 

،

ومع االندماج حيث . 

.1األمث

أو االفرتاضي الذي تشكل فيه نإ

أصبح ينبئ بتفاعالت وتعامالت جديدة متيزها طبيعة االتصال يف حد ذاته األمر الذي نرتنيت بيئة التفاعل، األ

ملفاهيم اجلديدة سواء فيما يتعلق باالتصال والتفاعل أو حىت اهلويات واملشاعر وطبيعة أنتج العديد من ا

.

خصائص المجتمعات االفتراضية.3

1 Anita L. Blanchard : Definition, Antecedents, and Outcomes of Successful Virtual
Communities,USA :university of north carolina.p05
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،إن أهم ما مييز هذه التجمعات

Jenkinsonوميشيل جينكنسون Alberta Ropertحد قول الربتا روبرتىفاملدينة االفرتاضية عل

Michaelوال يف منتصف الليلفهناك دائما أفراد مشرتكون يف التفاعالت االفرتاضية حىت. مدينة ال تنام

فرتاضية بأمناطها املختلفة فلقد أصبح اإلنرتنت بشكل عام جزءا من حياة الناس واجلماعات اال-غرابة يف ذلك

Mariaوجه خاص وذلك ما دعا ماريا باكردجيفاىللعديد من املهتمني باإلنرتنت علباتت تشكل أمهية 

Bakardjievaأن تعلن أن احلاسوب أصبح أسلوب حياة وذلك يف الفصل الذي أعدته بعنوان إىل

1التكنولوجيا يف حياتنا اليومية

 للمجتمعات االفرتاضية أن األفراد ينتظمون دون عالقة حمددة تربطهم من بني اخلصائص األساسية

.2مبكان وزمان معني

االتصال والتفاعل:

دعميفأن هذه الوسائط أداة فاعلة(Weberians)الفيربياالجتماععلماءويرى . الوسيطي

اتمعاتاليت هي برأيهم السبب الرئيس يف التغري االجتماعي يف(Rationalism)العقالنية 

واملكانالزمانيفرضهااليتالقيودعلى ختفيفبرأيهم،الوسائط،هذهتعملإذالغربية؛الرأمسالية

ورغم هذه . وعنائهمجهدهممنالكثريوختتصرفيما بينها،تتواصلحنياملتصلةاألطرافعلى

اإللكرتويناالتصالتكنولوجيايفاملتسارعالتطورالرؤية االجيابية هلذا النوع من االتصال فإن

الباحثنيمنالعديددفعقدكانمسبوق،غريبشكلكافة احلياةمناحيوانتشاره يفالوسيطي،

من11/01/2012تم استرجاعھا بتاریخ ،نحو مقاربة للمفھوم. المجتمع االفتراضي):2009.(ولید رشاد زكى1
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96350&eid=897

2 Jan  A.G.M ,VAN Dijk.the reality of virtual communities.utrecht,p55,
[online]university.p55http://www.utwente.nl/gw/vandijk/publications/the_reality_of_virtual_communi.pdf

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx
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االوسائطهذهإيالءاالجتماعيني إىل فهمهميفالنظرإعادةإىلودعاهماالهتمام،منمزيًد

.1االجتماعيةوالعالقاتاالجتماعياالتصاليفألبعادها االجتماعية

على الرغم من أن التعبري على املشاعر عادة يكون : التعبير عن المشاعر في المجتمعات االفتراضية

يكون هذا التعبري يف وغريها،بالعديد من امليكانيزمات غري اللغوية مثل الضحك، االبتسام، تعابري الوجه 
2

Emoticons أو مسايليزSmilies.

 األعضاء لديهم غرض  مشرتك، مصلحة واهتمام واحتياج، أو نشاط بسبب االنتماء للمجتمع املعين

.ة أن يكون لديها على األقل نشاط واحد حمددمن بني خصائص و 

 املوجود.

اتفاق إضافة إىل ذلك فقد كان هناك .هناك إطار مشرتك للتقاليد االجتماعية واللغة والربوتوكوالت املتبعة

:3بشأن نقاط أخرى تكثف وتؤثر يف التفاعالت على اخلط، وهيبني الباحثني 

وجود دليل على أن املشرتكني األعضاء لديهم أدوار خمتلفة.

وعي حبدود العضوية وهوية اجلماعةال.

.



 والطقوس اليت ميارسها األعضاءاألحداث امللحوظة.

البيئات الطبيعية املشرتكة.

303، صمرجع سبق ذكره .حلمي خضر ساري1
2 Anna Chmiel and al,(2011) Collective Emotions Online and Their Influence on Community Life ,
PLoS ONE.vol6 (7) ,

74مرجع سبق ذكره،ص،علم االجتماع اآللي:علي محمد رحومة3

http://www.utwente.nl/gw/vandijk/publications/the_reality_of_virtual_communi.pdf
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جهات النظر بشأن هذه اخلصائص وفق احلقل املعريف املعين ومدى تركز بعضها وميكن أن ختتلف وُ 

.التعريفات باخلصائص احملددة للمجتمع يف حد ذاتههذه

المجتمع االفتراضي

مجموعة من األشخاص 
یتفاعلون في فضاء سیبري 

تتیحھ األنترنیت

أول استخدام للمصطلح كان 
من خالل كتاب 1993عام 

لراینغولد  

الوسیط العضویة

 اجتماعیة مجموعات

برامج التعلیم  غرف الحوار و 
الدردشة

Email

مواقع الشبكات 
االجتماعیة

أخرى
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المجتمع اإلفتراضي:1)8(شكل

اإلفتراضيجتمع الطبيعي والمجتمعالفوارق بين الم.4

أن هناك العديد من الفوارق اليت ميكن ل كبري للمجتمع الطبيعي إالّ شك

:من خالهلا التمييز بينهما

د هدّ مُ االفرتاضي

.جمرد انقطاع يف االتصال باألنرتنيت أو انقطاع يف الكهرباءبالزوال يف أي حلظة مع 

.

إعداد الطالبة1
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ساالفرتاضية غالبا ما جتمعهم مصاحل مشرتكة عك

.ذلك

.

اتمع الطبيعي ندرك مي أن  لقول ب ا ا فيه الواقع كنن

كما يتميز التفاعل ")09(انظر شكل ".من خالل جمموعة من األفكار واملفاهيم واآلراء وغريهااالفرتاضي 

غريها يف حني و وتعابري الوجه إىل جانب لغة اجلسد والتعابري عن املشاعر مثل الضحك والقلق واإلضراب 

.املتفاعلني لتوصيل طبيعة مشاعرهم للطرف اآلخر املتفاعلني معه بفعل التكنولوجيا

1الواقع واالفتراض: )09(شكل

1 Jim Banister.(2004) word of mouse, the new age of networked media,Chicago :Agate, p53

وھو الذي یمكننا إدراكھ                                                                                                       
النظر، السمع، :بحواسنا الخمس

الشم اللمس،الذوق

وھو ما ال یمكن إدراكھ 
أفكار، : بحواسنا الخمس

خیال، مفاھیم، الماضي 
والحاضر
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مبا توفره تكنولوجيا . وميكن القول بأن 

-فهو جمتمع على اخلط يتفاعل يف بيئة الكرتونية. املعلومات واالتصاالت من تقنيات وخدمات عالية املستوى

وقد يكون هناك . املشرتكةافرتاضية ويشرتك أعضاؤه يف الكثري من الروابط واالهتمامات واألنشطة االجتماعية

براجمي، يف –أي جمرد حضور افرتاضي ،خلف أجهزة احلواسيب، أو ال يكون ذلك) شخصي(حضور طبيعي 

فالبيئة الربجمية للتفاعل تتقاسم أمناطا متنوعة للتفاعل وأحجاما صغرية أو كبرية من املشاركني .أوقات معينة

فتتفاعل مجاعات النقاش اء السيبريي بدال من الفضاء الطبيعي،وفرتات زمينية غري مقيدة كل ذلك يتيحه الفض

واحلوار وحيدث التآالف وتنمو املصاحل الشخصية االجتماعية واالهتمامات النفسية والثقافية والسياسية 

ت واإلقتصادية واألدبية املشرتكة

االجتماعية حواالتصال التقين املفيد معرفيا واجتماعيا، والذي بدوره يكتسب نوعا من العادات والتقاليد واللوائ

.1

- من جانب آخر- بالطبع قد جيادل البعض 

فعليا 

أيضااالفرتاضي، كحاجة الفرد للغذاء والكساء والزواج والتناسل والصراع 

األفراد لنقل حتركعن غينيُ سيساهم بشكل كبري يف توفري هذه احلاجات من الناحية اللوجستية لكن ذلك لن 

األطفال وتربيتهم إلجنابتلك احلاجات أو لتصنيعها أو للقاء حتت سقف واحد والعيش معا لفرتة طويلة 

.2. إخل..

أهم الفروق بين المجتمع الطبيعي والمجتمع الطبيعي)03(جدول

العالقاتاالتصالاإلدراكالعالمية/المحليةالمكانالبقاء

65،صمرجع سبق ذكره،علم االجتماع اآللي:علي محمد رحومة1
91عزام أبو الحمام، مرجع سبق ذكره، ص2



98

حمصور مبجال دائمالمجتمع الطبيعي

جغرايف

من خالل احلواس احمللية

اخلمس

حقيقيةمواجهي

المجتمع 

االفتراضي

مهدد 

بالزوال

غري حمصور 

مبجال جغرايف

من خالل األفكار، والكونيةالعاملية 

...اآلراء، املفاهيم 

افرتاضيةوسيطي

التفاعل ىم تفسريا لفهم نتائج التقنية اإللكرتونية علقدّ تُ الدراسة العلمية للجماعات االفرتاضية إنّ 

الرغم من أن ما يواجه هذا النوع من اجلماعات من صعوبات يف دراستها قد ال تتوافر يف ىاالجتماعي عل

فهذه العالقات الكونية اجلديدة وليدة التقدم يف وسائل - ذات االتصاالت املباشرة-دراسة اجلماعات العادية 

ة مستويات وأبعاد االتصاالت فقد اختذت هذه التجمعات من اإلنرتنت آلية لالتصال والتفاعل وذلك بعد

اإلطار املكاين وهذه صفحات الويب وأن هذه التجمعات تفتقد إىل،خدمة النقاش،منها الربيد اإللكرتوين

ومع تطور 1املشاركة الفيزيقية احليويةىفضاء مشرتك ال يعتمد باألساس علالتجمعات جيمع بني أفرادها

ساهم التزايد الكبري يف استخدام  ةافرتاضيخدمات االنرتنيت تأسست بشكل واضح عالقات اجتماعية 

.

III.العالقات االجتماعية االفتراضية في الشبكات االجتماعية

اإلنسان ومهما قيل عن ىالرغبة يف التواصل مع الغري هي نزعة متأصلة لدال خيتلف اثنان يف أنّ 

فليس هناك ما هو أروع لإلنسان من أن يقيم حوارا مع ،حوار اإلنسان واآللة واإلحبار يف حميطات اإلنرتنت

ولقد اقرتب اليوم الذي . الطرف اآلخر يشاركه اهتماماته ومهومه ويتبادل معه معارفه وخرباتهىإنسان غريه عل

ومن الطبيعي ،يشارك فيه غريه وذلك بفضل تكنولوجيا املعلوماتاإلنسان أنىلن يبقي فيه شيء يصعب عل

1 C. kinnelly Susan(2000). problems and promises in the study of virtual community:A case Study,
university of Pennsylvania,USA : school of social works [online]
www.isoc.orglinet2000/cdproceedings/29/29-.1htm.
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الذات وانقطاع ىأن تنمو الرغبة يف التواصل مع ما نشهده يف زماننا هذا من ظاهرة االغرتاب واالنكفاء عل

1اإلنرتنتىيفسر لنا سرعة انتشار اجلماعات االفرتاضية علهذا ما رمبا و .الصلة مع جار السكن

انتشار االستخدام املفرط ملواقع الشبكات االجتماعية على االنرتنيت أصبح األفراد مييلون إىل قضاء وأمام 

وقتهم يف عامل يوازي عاملهم الفيزيائي األمر الذي دفعهم إىل االنقطاع عن العديد من النشاطات االجتماعية 

.تها االفرتاضيةوالتقليل من العالقات االجتماعية التقليدية واالستئناس أكثر بنظري

ويف هذا الصدد مل يرتدد الكثري من علماء النفس يف تقدمي تشخيص سوداوي غالبا ما يتجلى يف السلوك 

:2االنطوائي وذلك من خالل مالحظة أن

االستخدام املكثف لألنرتنيت مييل إىل فصل األنرتنايت عن احلياة الفعلية أو احلياة احلقيقة.

تبدو اصطناعية على عكس الروابط ) الروابط االلكرتونية(رتنيت للفرد الروابط اليت تتيحها االن

.االجتماعية والعالقات اإلنسانية األصيلة 

.

االفتراضيةالشبكات االجتماعية وتشكيل المجتمعات .1

يفويتجمعونفيما بينهم،روابطبإقامةمواقع الشبكات االجتماعيةيستخدمونالذيناألفراديقوم

تغريحيثمنبديناميكيةاجلماعاتهذهوتتميز.واحدةكلخمتلفة،مجاعات

بعيد،حدإىلالواقعيةحياتنايفاحلقيقيةتبددها وهي تقريبا تشبه اجلماعاتأوتكواوطريقةأعضائهاعدد

.بينهمامشرتكةومميزاتخصائصعدةفهناك

501ص, 2001, 265عدد , عالم المعرفة, رؤیة لمستقبل الخطاب الثقافي العربي, الثقافة العربیة وعصر المعلومات)2001(نبیل علي1
شؤون اجتماعیة : اإلمارات العربیة المتحدة-،الشارقةالتكنولوجیات االتصالیة الحدیثة وإشكالیة الروابط االجتماعیة):2008(الصادق رابح،2

3،ص99العدد

www.isoc.orglinet2000/cdproceedings/29/29-.1htm
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تتالعب باألبعادإلكرتونيةمعداتعرب◌ّ إالتتمالالوضعية،هذهيفالواقع،علىالفردإطاللةإن

املادي،يف بعدهللفضاءاالنثروبولوجيةاإلكراهاتمنختلصالذيالفردهذا.للواقعواالجتماعيةالفيزيائية

هذهتصيبقداألعطال اليتأقلأندرجةإىلللواقع،متثُّلهيفاالتصاليةللمعداتتبعيةعالقةيفإذايصبح،

.1لهبالنسبةوجوديةكارثةمتثلوظائفها،أداءمنبالتايلومتنعهااألجهزة،

تفاعل بني خمتلف مكونات من خالل خصائصها اليت تتيح الالشبكات االجتماعية مواقع ولقد جنحت 

ن جتُ اتمع أ

يقتضي التحليل املوضوعي القول بأن العالقات االجتماعية على اإلنرتنت، أو استخدام حيث الشبكات،

ة للتواصل مع اآلخرين والتفاعل معهم حول االهتمامات أو النشاطات املشرتكة يف ظل اخلدمات االلكرتوني

عامل افرتاضي؛ هو أمر ميكن أن يقدم وسيلة ممتازة ملتابعة اهلوايات وتأسيس الصداقات اجلديدة وتعزيز تلك 

.2املكونة أصًال، وممارسة األلعاب والتشارك باألفكار

اتمع الكالسيكي الذي يتكون من  الشبكات أفراد ومجاعات جنحت من خالل دخوهلا إىلف

وأصبح التفاعل اإلجتماعية أن ختلق أمناطا اتصالية جديدة، فالفرد أصبح يتصل مع فرد آخر اتصاال وسيطيا 

غيب فيه حدود الزمان واملكان ومتأله اهلويات اإللكرتونية االفرتاضية، وحتافرتاضيا ت

الكالسيكي الذين بدأوا ينسحبون إىل الشبكات اإلجتماعية إىل أفراد إفرتاضيني يتفاعلون افرتاضيا وينتمون 

.جلماعات افرتاضية ويشاركون يف نشاطات حياتية متنوعة تدور كلها يف عامل واحد هو العامل اإلفرتاضي

اتمع الطبيعي م تكون  ذي ي ل قت ا لو في ا ن أفراد ومجاعات تتفاعل فيما بينها فإن الشبكات االجتماعية ف

تتيح عددا عدد من املعايري والقواعد اليت تسهل هذا التفاعل وتردع يف الوقت ذاته أي جتاوزات كالتعدي على 

اآلخرين بالسب أو مضايقة شخص ما أو اإلساءة لديانة، هذه التفاعالت الواقعية انتقلت من خالل 

286-265،ص)2(8،المجلة المصریة لبحوق الرأي العام،األنترنیت كفضاء  مستحدث لتشكل الذات) 2007.(الصادق رابح1
.مرجع سبق ذكره.ابراھیم اسماعیل عبده2
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من حيث التفاعل، طبيعة الشبكات اال

الشبكات مواقع ليصبح الفرد يعيش من خالل ) 10انظر شكل.(االتصال، حدود الزمان واملكان وغريها 

يف االنتشار حيث سامهت هذه األخرية بشكل كبري.االجتماعية يف جمتمع آخر مواز للمجتمع احلقيقي

.جود على شبكة األنرتنيتا الو هلذواسعال

الشبكات االجتماعية وتشكيل المجتمعات االفتراضية:1)10(شكل

الفوارق بين العالقات االفتراضية والعالقات الكالسيكية.2

الفضاء اإللكرتوين حبثا عن معلومات من مصادر متنوعة، فإنه ليس مفصوال بحر األنرتنايت يف عندما يُ 

فإذا كانت الشاشة باعتبارها وسيطا تقنيا، حتيل يف أذهاننا على معىن . متاما عن عوامله املادية كما يبدو للبعض

محيمية تكون ) احلضوري(اإلخفاء واسقاط إمكانية التفاعل الوجهي 

إعداد الطالبة1

المجتمع 
يالكالسیك

فرد

جماعة

مكان وزمان

المجتمع 
االفتراضي

فرد افتراضي-

جماعة افتراضية 

ال أهمية للزمان 
والمكان

العالمیة

مجتمع 
مھدد 
بالزوال

اتصال 
وسیطي

المحلیة

مجتمع 
دائم

اتصال 
مواجھي

الشبكات 
االجتماعیة 

عبر 
األنترنیت

یویتیوبأخرىتویترفایسبوك
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هذه املساحة احلميمة وإن كنا نعتمد فيها على الوجود .1ا مهمة وقيمةأداتنا يف توصيل املعلومات اليت نرى أ

ام احلياة بعيدا عن الشاشةالعديد من األشخاص الذين مل يعد  مك إ .ب

كيفية تشكليفجذريتغيريإىلاالنرتنت،شبكةرأسهاعلىو احلديثةاالتصالتكنولوجياأدتلقد 

هذه متانةعلى أساسهاتقاساليتاملعايريتغريتكمااالجتماعية،العالقاتوبناءاالجتماعي،النسيج

الفرد تكوينيفكبريادورااجلغرايف يلعبالبعداملاضييفكانأنفبعداستمرارها،وإمكانيةالعالقات

) ...العملأماكنالسوق،املدرسة،(األماكنيف خمتلفاليومياالحتكاكو اجلغرايفالتقاربأنأيلعالقاته،

تكنولوجياتيفاحلاصلةالتطوراتمعاألمرأصبحفقدالروابط االجتماعيةأساسه هذهعلىتكونهو الذي

يكونوالعاملأحناءخمتلفمنأفرادمعيتعارفأنشخصأليفيمكنمتاما،واالنرتنت خمتلفااالتصال

.لوجهوجهاأبدامعهميلتقملإنووحىتجغرافياعنهمبعيداكانإنوحىتمعهم عالقة،

النوعهذاأنواملختصني يرونابالكتّ منريالكثيبقىتشكلهاوكيفيةالعالقاتطبيعةيفالتبدلهذاورغم

.املعايريلنفستقريباختضعاأأيالكالسيكية،القائمةللروابطامتدادإالهوماالروابطمناجلديد

: عدبن أساسيني البعد األولوميكننا أن نفرق بني العالقات االفرتاضية والعالقات الكالسيكية من خالل بُ 

.2االتصال والتفاعلالقرب الوظيفي والبعد الثاين

والمكاناإلنسان:العالقةجدليةالوظيفيالقرب:األولالبعد

منيتموالومهيالقرباملعلوماتيةيف عصر–االجتماعيواالتصالاالحتكاكلبدايةالقربأمهية

.احلقيقياملكانمنبدالً افرتاضياملكان-املكاينخالل الفراغ

والزماناإلنسان:العالقةجدليةوالتفاعلاالتصال:الثانيالبعد

شؤون اجتماعیة : اإلمارات العربیة المتحدة-،الشارقةالتكنولوجیات االتصالیة الحدیثة وإشكالیة الروابط االجتماعیة):2008(الصادق رابح،1
5،ص99العدد

جامعة الملك سعود، الجمعیة السعودیة لعلوم العمران:،الریاضثورة المعلومات والعالقات االجتماعیة):2003.(نوبي محمد حسن2
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-حمددمكانويفحمددزمنخالليتم مناحلضور-املباشراالتصالعلىالتقليديةاالتصاالتتعتمد

فالتفاعل يكون يف أي مكان ويف أي . املتزامناحلضورمنبدالً بعدوعنمتزامنغرييف املعلوماتيةاحلضور

:ساسية بين العالقات االفتراضية والعالقات الكالسيكية فيما يلي الفروق األوتظهر .وقت

الفروق بين العالقات االجتماعية والعالقات الكالسيكية) 04(جدول

العالقات االجتماعية االفتراضيةالعالقات االجتماعية الكالسيكية

انعدام احلضور الفيزيائيوجود احلضور الفيزيائي وجها لوجه

ليس بالضرورة أن يكون هناك تقارب جغرايف هناك تقارب جغرايف بني األفراد يف أغلب األحيان 

أغلبية هذه العالقات قد تكون مبنية على معلومات مزيفة وليس . املعلومات عن بعضهم البعضكل ونيعرف املتفاعل

.من السهل الوصول إىل معلومات عن الذين يتم التفاعل معهم

كون هنا االعتماد على اهلوية االفرتاضية من خالل تقدمي يقد يقة يف األغلب لديها حمددات معينة اهلوية حق

علومات عن الشخص يف صفحات الربوفايل مثال عدد من امل

وبالتايل قد يتفاعل الشخص من . واليت ال متت بصلة للمستخدم

.

حبكم االتصال وجها لوجه واالحتكاك الدائم تكون 

.العالقة قوية

عالقة مؤقتة وغري وطيدة نظرا للشكوك اليت حتيط بالطرف اآلخر 

.

"شبكة األنرتنيت"وجود وسيط تقينعم وجود وسيط تقين  

الوجه، التعبري على املشاعر يكون من خالل تعابري 

البكاء، الضحك، االبتسام

ميكن التعبري على املشاعر من خالل االعتماد على ما يعرف 

باإلميوتيكونات أو من خالل الرسائل النصية اليت يتبادهلا 

.املتفاعلون

مكملة للثانية،األوىلتبقىوالكالسيكية،االفرتاضيةالعالقاتبنياملوجودةالفروقهذهكلورغم

،خبصائصيتميزكانلوجهوجهاالتقليدياالتصالألن،رغم التخوفات املقرتحةهلاامتدادإالهيفما
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فإن" مد حمفوظحم"يقولوكمااألخرى،امليزاتبعضلتضفياحلديثةالتقنياتعرباالتصاالتفجاءت

اليتوبعد،عناالتصالونقائصثغراتبسددائماتقومأايبنياالتصاللتكنولوجياالتارخييالتطور"

باالتصالمقارنةبعدعناالتصاليفالنقائص املوجودةأنيعين،الشخصي املواجهياالتصاليفتنعدم

جتعلوظروفتقنياتوسائل،توفريخاللمنإزالتها،علىدائمااالتصاليةالتكنولوجيااملواجهي تعمل

لكن وإن آمنا بتكاملية هذه العالقة فإن.1جغرافيةأوزمنيةحدوددونبهتصليمن معبأنهحيساملتصل

االنتشار الواسع للعالقات االفرتاضية يف حياة األشخاص سواء كانت نتيجة للتفاعل االجتماعي عرب األنرتنيت 

.ساؤالت حول مستقبل العالقات االجتماعية التقليديةمن الت

ومستقبل العالقات االجتماعية التقليدية عبر الشبكات االجتماعية العالقات االفتراضية .3

الروابطتأثرإمكانيةاالتصالتكنولوجياتاملهتمون باستخداماترسونالداأبدى

لالتصال،احلديثةوالقنواتهذه الطرقظهوربفعلاألفراد،بنياالجتماعية

الزمين،التوافقاجلغرايف،التقاربو االجتماعياحلضورأوالفيزيائياحلضوررأسا على عقب بعد أن جعلت

حيث أصبح األفراد داخل البيئة االتصالية .األفرادبنيإلقامة التواصلتوفرهايشرتطالأموراالثقايف،والتماثل

نهم كّ تعبريي جديد ميُ كأسلوباجلديدة يتمتعون بقدرة على خلق فضاءات اتصالية افرتاضية يلتقون فيها ظرفيا  

ومع تزايد االعتماد على هذه الفضاءات االفرتاضية بدأت تتجلى العديد من 2من االتصال باآلخرين

ا على عن استخدام األنرتنيت يؤثر سلبشار العالقات االفرتاضية الناجتةا كان انتذالتساؤالت حول ما إ

.العالقات االجتماعية التقليدية يف املستقبل أو يساهم يف دعمها وتقوية روابطها

71ابراھیم بعزیز،مرجع سبق ذكره،ص1
، بحث مقدم لملتقى وطني حول األنترنیت نحو میالد بیئة اتصالیة جدیدةالمواقع التواصلیة لشبكة ): 2010.(یامین بودھان2

2010أكتوبر 18/19تأثیرات وسائل اإلعالم الجدیدة على األفراد والمجتمعات،جامعة سطیف،
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Pew Research Center’s Internetمفردة من مستخدمي األنرتنيت توصل 895يف دراسة على 

أ%85:نإىل أAmerican Life Projectو قدون ب ت ام بصورة قّيمونعندما سي2020يف عام ميع حي

ام و  وغريها من العالقات سيجدون بأن األنرتنيت كان هلا قوة إجيابية على عالقتهم الزوجيةعامة، صداق

عندما ينظرون إىل %2020  14

ام الشخصية وعالقتهم الزوجية األنرتنيت كان هلا قوة سلبية على سيجدون بأنّ ،وغريها من العالقاتصداق

ام االجتماعية برؤية مستقبل العالقات متعلقنينيأمام هذه التصورات ظهر اجتاهني أساسي.1عالق

)11شكل(.االجتماعية يف ظل انتشار العالقات االفرتاضية

دعم العالقات االجتماعيةيلشبكات االجتماعية امواقع و نترنيت االتصال عبر األ:االتجاه األول.1.3

قد  )Barry)2001كان باري

بأن GuliaوWellmanاملؤانسة والدعم، املعلومات،الشعور باالنتماء واهلوية االجتماعية، ويقول 

،اإلمييليدعم الشبكات االجتماعية من خالل جمموعة متنوعة من اخلدمات مثلالكمبيوتر

.وغريها..الدردشة،

اتمع الرقمي لألشخاصالفرص  ات هو  تمع من ا

أاشخاص الذين يعتربون بأن األولقد أشار العديد من األ2.االفرتاضي ب

مسحت هلم بإنشاء العديد من العالقات سواء كانت قوية أو ضعيفة، حيث مل يعد البعد اجلغرايف ميثل عائقا 

العديد ممن يدعمون هذا االجتاه إىل أن الشبكات ؤكدوي3.أمام احلفاظ على هذه العالقات وتقويتها

واحلفاظ عليها ومثال الجتماعية دعم العالقات ااالجتماعية عرب األنرتينت والتواصل من خالهلا يساهم يف

1 Janna Quitney Anderson, Lee Rainie(2010): The future of social relations, Washington : Pew
Research Center’s Internet & American Life Project.p2
2 Anonymous (2011) : Do-virtual-communities-and-social-networks-enhance-andor-destroy-peoples’-
relationships-in-reality, [online] http://networkconference.netstudies.org/2011/05/do-virtual-communities-
and-social-networks-enhance-andor-destroy-peoples%E2%80%99-relationships-in-reality/
3 Janna Quitney Anderson, Lee Rainie :op cit

http://networkconference.netstudies.org/2011/05/do-virtual-communities-
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شخاص حيث يرى العديد من مستخدميه بأن حياة األاليوم يف"فايسبوكال"موقع ذلك الدور الذي يلعبه 

و امل

للمستخدمني أن يبقوا على اتصال مع األصدقاء يف "تويرت"و"كفايسبو "حيث مسحت هذه املواقع مثل 

بني الدراسات بأن وتُ 1،..أوقات فراغهم حىت يف الوقت الذي جيلس فيه يف املكتب أو ينتظر القطار 

وغريها، وتساهم إقليميةكلية، مدارس، عمال، شبكات 47000مؤخرا أصبح يضم أكثر من "فايسبوك"

تها يف العمليات التعليمية يف مجع العديد من ذوي االجتماعية من خالل مسامهلشبكات اليوم مواقع ا

يركز على إنتاج "لفايسبوكا"وقع وجتدر اإلشارة بأن زوكر بريغ من خالل تصممه مل. االهتمامات املشرتكة

املوقع يبدو املنفعة االجتماعية اليت تربط الناس ببعضهم البعض يف مجيع أحناء العامل وليس تركيزه على جعل 

ويُ .2جذابا وحسب

كن حتديد نوعني يتيحه هلم الواقع هم األكثر قدرة على بناء عالقات اجتماعية مقربة من خالل األنرتنيت، وميُ 

ام واكت يق ذو تطعون حتق يس ذي ال  ل اص ا األشخ هم ؛النوع األول؛عن طريق األنرتنيتإالّ هاشافمن هؤالء 

والنوع الثاين هم األشخاص الذي ،من خالل تواصلهم وجها لوجهاجتماعيبقلقاألشخاص الذين حيسون 

.يشعرون بالوحدة

أنّ John.Thompsonويرى.3ة يكون التفاعل فيها وجها لوجهياجتماعية حقيقأن تتحول إىل عالقات 

"4يلغ التفاعل املباشر وجها لوجه وإمنا جاء ليكمله ويتمهالتطور احلاصل يف جمال تكنولوجيات االتصال مل 

االجتماعيةؤثر سلبا على العالقات الشبكات االجتماعية يو األنترنيتاالتصال عبر:الثانياالتجاه.2.3

1 Angelo Antoci and al.(2010) See you on Facebook: the effect of social networking on human
interaction,p02
2 Ibid
3 Katlyn Y.A Mackenna(2002) :relationship formation on the internet : what’s the big attraction,journal
of social issues, vol 58,(1),p 9-31
4 John B.Thompson , (2000) : transformation de la visibilité, réseaux n. 100,p.193
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يف عزل األفراد اجتماعيًا وتفكيك العالقات بني نرتنيت هلا دور كبرياألإىل أن1إمساعيلإبراهيميشري 

، مبا واإلنرتنت بطريقة الفته

ينطوي عليه ذلك يف كثري من األحيان من حاجة إىل العزلة عن اآلخرين خالل فرتة االستخدام، األمر الذي 

يؤدي بدوره إىل إشاعة حالة من العزلة االجتماعية، وبالتايل إجياد نوع من التفكك االجتماعي، خاصة يف ظل 

ويشري املتخصصون يف هذا . تمع العريب كله

وتوجد هذه احلالة عندما يستمر Computer Phyliacالكمبيوترانطوائيةالصدد، إىل ما بات يطلق عليه 

الشخص يف اجللوس أمام احلاسوب ساعات طويلة كل يوم بشكل يشبه مدمين القمار، طبعًا مع استثناء 

ذوي الشخصيات االنعزالينيد توجد هذه احلال لدى األفراد األشخاص الذين يستدعي عملهم ذلك، وق

االنطوائية

ليفرغوا فيه طاقتهم ومهومهم، فضال عن اإلجهاد والتوتر النفسي الذي ينتج من استخدام احلاسوب لفرتات 

.طويلة

حيان يف االتصال داخل يتدخل يف الكثري من األوآخرون أن استخدام األنرتنيت قد Wellmanيرى 

يتفاعلون مع الكمبيوتر بدال من األسرةأعضاء، عندما يصبح "بعد األسرةما"ـاملنزل، وخلق ما يعرف ب

يرى البعض حسب حيث.هو وجه من تأثري السليب على التفاعل داخل األسرة،2تفاعلهم مع بعضهم البعض

الوقت بأن Pew Research Center’s Internet & American Life Projectكشفت عنه دراسة ما  

الذي يقضونه مع األنرتنيت يسرق الكثري من الوقت الذي يفرتض أنه خمصص لالتصال وجها لوجه واألنرتنيت 

.،مرجع سبق ذكرهإبراھیم إسماعیل عبده1

2 Angelo Antoci and al.(2010) See you on Facebook: the effect of social networking on human
interaction,p06
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األنرتنيت يعرض املعلومات الشخصية إىل عزز عالقات غري قوية، هذا إىل جانب أن الدخول إىلتيف العادة 

.1اخلطر

ومن خالل هذين االجتاهني ميكننا الوصول إىل اجتاه وسط يدعم التفاعل عرب الشبكات االجتماعية من 

مما من الواقع ع حماولة دعمه وتطويره من خالل هذه املواقع بدال من االنسحاب الكلي التفاعل وجها لوجه م

.يشكل خماطر كبرية على منظومة العالقات االجتماعية

1 Janna Quitney Anderson, Lee Rainie ,op cit.

العالقات االفتراضیة عبر 
الشبكات االجتماعیة

تأثیر إیجابي تأثیر سلبي

تعزیز وتوسیع 
العالقات االجتماعیة 
الحقیقیة  والحفاظ 

علیھا

توتر العالقات 
الحقیقیة  بسبب 
سیطرة العالقات 

االفتراضیة 
باإلفتراضیة  

عالقة 
افتراضیة
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1العالقات االفتراضية عبر الشبكات االجتماعية ومستقبل العالقات االجتماعية:)11(شكل

نموذج من إعداد الطالبة1

مشاركة العالقات 
االفترضایة في دعم 
العالقات االجتماعیة 

وتوسیعھا الكالسیكیة

توتر العالقات 
االجتماعیة التقلیدیة 
بسبب دخول العالقات 
االفتراضیة على الخط 

تحول الفرد 
االنطوائي 
إلى فرد 
اجتماعي 

االتجاه األولاالتجاه الثاني
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III.الفایسبوك و العالقات االجتماعیة
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I. الفايسبوك"موقعاستخدامعادات وأنماط"

"الفايسبوك"مدة استخدام المبحوثين لموقع :)5(جدول 

؟"الفايسبوك"تستخدم موقع منذ متى :)1(سؤال 

النسبة المئويةالتكرار
6123.01سنةمنذ أقل من 

13852.07من سنة إلى ثالث سنوات

6624.90أكثر من ثالث سنوات

265100المجموع

، وتشري نتائج "فايسبوك"التواصل االجتماعي استخدام أفراد العينة ملوقعةل اجلدول أعاله مدثّ ميُ 

وذلك بنسبة "سنة إىل ثالث سنوات"ذمناملوقعأكثر من نصف العينة بدؤوا يستخدمون أنّ إىل اجلدول 

منذ أكثر من %24.90يستخدمهيستخدمونه منذ أقل من سنة يف حني% 23.01ميليه،52.07%

إىل "الفايسبوك"وميكن إرجاع سبب تأخر العديد من اجلزائريني يف تسجيل الدخول يف . ثالث سنوات

:التاليةاألسباب 

 وهلذا جند أن عددًا قليًال فقط من . إّال أن استخدامه كان حمدودا2004رغم إنشاء املوقع يف فيفري

.اجلزائريني أفراد العينة يستخدمون املوقع منذ أكثر من ثالث سنوات

 ا جعله يستميل العديد من الشبابممّ وخدماته "الفايسبوك"يف الثالث سنوات األخرية تنوعت أدوار.

يف السنوات " الفايسبوك"ملوضوع الشبكات االجتماعية بكثرة وحتديدا ةتناول وسائل اإلعالم التقليدي

.لون يف املوقعجعل العديد من الشباب يسجّ ممّا األخرية 
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"الفايسبوك"استخدام أفراد العينة لموقع الوقت المستغرق في يبين )  06(جدول

؟بشكل يومي"الفايسبوك"ما هو عدد الساعات التي تقضيها على شبكة )2(سؤال

،العينةألفرادبالنسبةيوميبشكل"الفايسبوك"استخدامساعاتعدد) 07(اجلدوليبني

حنييف% 27.16بنسبةوذلكساعاتثالثمنأكثرللموقعتصفحهميفيقضونأغلبهمبأنّ الحظونُ 

إىلساعتنيمن% 23.77مليهي" الفايسبوك"استخداميف" ساعتنيإىلساعة"منمنهم% 26.03يقضي

.ساعةمنأقل% 23.01يستغرقفيماساعاتثالث

ومشاركةللموقعاستخدامهموقت"الفايسبوك"ومستخدمايشعراليتاملتعةبأنذلكتفسريوميكن

اليتالنتيجةنفسوهي. املوقعتصفحيفيستغرقونهالذيللوقتأمهيةيعريونالجيعلهماآلراءأصدقائهم

اتمعالفردعلىوتأثريها1والدردشةاحملادثةمنتدياتدراستهيفبعزيزإبراهيمإليهاتوصل إىلتوصلحيث،و

اليت- الدردشةمنتدياتيستخدمونوهمالوقتمنساعتنيإىلساعةمنيستغرقونالعينةأفرادأغلبيةأن

ااتتقاطع تضييعإىليؤديأنشأنهمنماوهذا-"الفايسبوك"يتيحهااليتاخلدماتمعكبريبشكلخدم

يطلقماإىلالصددهذايفاملتخصصونويشري. واألعمالالواجباتمنالكثريوإمهالالوقت،منالكثري

اجللوسيفالشخصيستمرعندمااحلالةهذهوتوجدComputer Phyliac"2الكمبيوترانطوائية"عليه

.طويلةساعاتاحلاسوبأمام

126ص.ذكرهسبقمرجعبعزیز،ابراھیم1
.ذكرهسبقمرجععبده،إسماعیلإبراھیم2

النسبة المئويةالتكرار
6123.01أقل من ساعة

6926.03من ساعة إلى ساعتين

6323.77من ساعتين إلى ثالث ساعات

7227.16أكثر من ثالث ساعات

265100المجموع
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االستخدام حسب متغير الجنسالوقت المستغرق فييبين )07( جدول

ّ يُ  بني

الذكورأنّ النتائجبنيوتُ ،"الفايسبوك"استخداميفناثاإلو ذكوراليستغرقهالذيالوقت) 07(اجلدول

ّ حيث؛باإلناثمقارنة"الفايسبوك"استخداميفأطولوقتايقضون من%33.33أناجلدولنتائجتبني

نفساإلناثمن%18.75نسبةتقضيحنييف،االستخداميفساعاتثالثمنأكثريستغرقونالذكور

ويقضي. ساعةمنأقل%26.78و.ساعتنيإىلساعةمناملوقعتتصفحنمنهن%38.39مقابلالفرتة،

".الفايسبوك"معساعاتثالثإىلساعتنيمنالعينةذكورمن29.41%

مقارنةأطولوقتالهوخيصصون" الفايسبوك"مبوقعاإلناثمنتعلقاأكثرالذكورأنالنتائجهذهوتبني

²كامنأكربوهي2.99ـبقدرتاحملسوبة²كاأنحيث²الكااختبارنتائجتؤكدهماوهذاباإلناث؛

الجنس
الفئات

المجموع الكليإناثذكور

%ت%ت%ت

3120.263026.786123.01أقل من ساعة

2616.994338.396926.03من ساعة إلى ساعتين

4529.411816.076323.77من ساعتين إلى ثالث ساعات

5133.332118.757227.16ساعاتأكثر من ثالث 

153100112100265100المجموع

2.24:الجدولية²كا3:درجة الحرية2.99:المحسوبة²كا
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بنيإحصائيةداللةذاتفروقهناكوبالتايل،10.05ثقةومستوى3حريةدرجةعند2.24ـباملقدرةاجلدولية

.واإلناثالذكوريقضيهااليتاملدة

المستغرق في االستخدام حسب متغير السنيبين الوقت ) 08(جدول

أكثرسنة36و26بنيأعمارهمترتاوحالذينالعينةأفرادأن) 08(اجلدوللنتائجاملتأمليالحظ

ثالثمنأكثرمنهم% 36يستغرقحيث،األخرىالعمريةبالفئاتمقارنة"لفايسبوكا"وقع ملاستخداما

37منأكثر% 9.75وسنة25و15بنيأعمارهمترتاوحالذينالعينةأفرادمن% 25.80مقابلساعات

يستغرقحيثسنة37مناألكثرهمللموقعاستخدامااألقلالفئاتأنإىلاجلدولنتائجوتشري. سنة

.ساعةمنأقلمنهم% 58.53

ميليهاملوقعاستخداميفساعتنيإىلساعةمنيستغرقونفأغلبيتهمسنة25و15بنينو املبحوثأما

.ساعاتثالثإىلساعةمنيقضون% 27.41

" فايسبوك"االجتماعيالتشبيكموقععلىإدماناأكثرسنة36و26بنيالفئةأناجلدولنتائجوتبني

.العمريةالفئاتببقيةمقارنةاملوقعمعساعاتثالثمنكثرألأغلبهمجللوسنظرا

% 5نسبةتمثلھاالنتائجفيالخطأنسبةأنیعنيبما0.05x100 =5أنحیثإلیھاالمتوصلالنتائجفيالخطأنسبة0.05نسبةتمثل1
االجتماعیةالعلومفيالمعتمدالمستوىأنھإلىنظرا0.05ثقةمستوىعلىالدراسةنتائجكلفياعتمدناولقد. صحیحةنتیجة% 95لتعتبر
473ص،،واالتصالاإلعالمعلومفيالعلميالبحثمناھج:كتابفيمرسليبنأحمدأوردهماحسبوھذاعموما

السن
الفئات

المجموع الكلي37أكثر من 15-2526-36

%ت%ت%ت

2016.1217172458.536123.01أقل من ساعة

3830.642929024.876926.03من ساعة إىل ساعتني

3427.4118181126.826323.77من ساعتني إىل ثالث ساعات

3225.803636049.757227.16أكثر من ثالث ساعات

12410010010041100265100اموع



114

الواحدفي اليوم"الفايسبوك"موقع أفراد العينة لعدد مرات تصفح)09(دولج
في اليوم الواحد" الفايسبوك"كم مرة تتصفح حسابك في ) 03(سؤال

مراتثالثإىلمرتنيمن" الفايسبوك"موقعيتصفحونالعينةأفرادأغلبيةأنأعالهاجلدولنتائجبنيتُ 

مرة% 26.79ومراتثالثمنأكثر%30.56يتصفحهاحنييف، %42.64بنسبةوذلكاليوميف

.واحدة

فمن ،املوقععلىونمدمناجلزائريفاليوم" الفايسبوك"مستخدميمنالعديدأنلتبنيالنتائجهذهوتأيت

علىواملدمنبالرضا،أحسّ كلماأكثراملوقعالشخصاستخدمكلما؛يهعلاإلدمانمؤشراتبني

األسباببنيمنهذاورمبا1ومتابعتهاالتعليقاتوبقراءةاجلدارعلىيكتبمبامهووسايكون"الفايسبوك"

ةامللحّ الرغبةأيضااملؤشراتبنينومِ . اليوميفمراتثالثمنأكثرصفحتهيتصفحاملستخدمجتعلاليت

.املتصلنياألشخاصوكذاالتعليقاتجديدمعرفةدفصفحتهيفتحأنيفللمستخدم

1 Jamie Lober . (2011) : are you addicted to facebook is the internet causing you to avoid the real life,
[online] ; http://www.familytimemagazine.com/articles/AreYouAddictedToFacebookweb.pdf

النسبة المئويةالتكرار
7126.79مرة واحدة

11342.64من مرتين إلى ثالث مرات

8130.56أكثر من ثالث مرات

265100المجموع

http://www.familytimemagazine.com/articles/AreYouAddictedToFacebookweb.pdf
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في اليوم حسب متغيري السن والجنس"الفايسبوك"يبين عدد مرات تصفح ) 10(جدول

وقع ملتصفحاأكثرسنة36و26بنيأعمارهمترتاوحالذينالذكورأنّ نتائج اجلدولوضحتُ 

حنييف؛مراتثالثمنأكثرهيتصفحون% 46.66أنحيثالعمريةالفئاتقيةببمقارنة "لفايسبوكا"

مراتثالثإىلمرتنيمنيتصفحونهسنة25و15بنيأعمارهمترتاوحالذينالعينةأفرادمن47.05%

%.33.33بنسبةوذلكسنة37منأكثرأعمارهمالذينللذكوربالنسبةوكذلك

مرةهنتصفحت%) 44.64(سنة25و15بنينأعمارهترتاوحّاليتالاإلناثأغلبيةأنجندحنييفو 

من% 23.52مقابل. مراتثالثإىلمرتنيمنهنتتصفحمنهن%28.57أننالحظ،اليوميفواحدة

.واحدةمرةيتصفحونهالعمريةالفئةنفسمنالذكور

بنسبة"الفايسبوك"نتصفحتسنة36و26بنيالعينةأفراداإلناثأن) 10(اجلدولنتائجوتبني

.سنة37منأكثراإلناثمن% 31.25مقابلمراتثالثإىلمرتنيمن% 72.5

،اليوميفالتصفحمراتعددخاللمنواإلناثالذكوربنيواضحةفروقتوجدالأنه²كانتائجوتشري

ومستوى10حريةدرجةعند) 3.17(احملسوبة²كامنأكربكانت) 3.94(اجلدولية²كاقيمةأنحيث

.0.05ثقة

إناثذكور
الكليالمجموع 37أكثر من 36- 3715.2526أكثر من36- 2526- 15

%ت%ت%ت%تت%ت%ت
1623.52122005202544.640512.508507126.79مرة واحدة

من مرتين إلى 
ثالث مرات

3247.052033.3311441628.572972.50531.2511342.64

أكثر من 
ثالث مرات

2029.412846.6609361526.7806150318.758130.56

681006010025100561004010016100265100المجموع

3.94:الجدولية²كا10:درجة الحرية3.17: المحسوبة²كا
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لدى أفراد العينة"الفايسبوك"الستخدام المفضلة فترات ال)11(جدول

؟"الفايسبوك"هي الفترات المفضلة لديك لتصفح ما):4(سؤال 

النسبة المئويةالتكرار
3713.96صباحا

4918.49مساءا

16361.50ليال

166.03هزيعا

265100المجموع

الساعةمنليالً " الفايسبوك"استخداميفضلونالعينةأفرادأغلبيةأنلنايتبنياجلدولنتائجفحصبِ 

مساءا،استخدامهمنهم%18.49يفضلحنييف،%61.50بنسبةوذلكالليلمنتصفإىلالسادسة

.هزيعامنهم6.03نسبةاستخدامهوتُفّضلصباحا% 13.96و

أغلبيةفيهايتفرغاليتاألوقاتهيالليلةوالفرتةاملسائيةالفرتةأنحيثمنطقياالرتتيبهذاويبدو

بقيةعكسلالستخداماملناسبالوقتاختيارفرصةتتيحنرتنتاإلأنذلكإىلضفنرتنت،لإلاألشخاص

.اإلعالميةالوسائل

األنسبهوالوقتذلكيكونوقدا،صباحً املوقعيفاإلحبارلونيفضّ املستخدمنيمنقليالً عددابأنّ وجند

للبعض،بالنسبةفراغوقتهيالصباحيةالفرتةباعتبارأومثالالعملأماكنمنللموقعيدخلونملنبالنسبة

مقارنةقلياليكونقداألصدقاءاتصالوألنمتأخرالوقتألناهلزيعفرتةيفاالستخدامقلةتربيروميكن

.للمستخدمنياستقطابااألكثرالسابقةبالفرتات
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حسب متغير الجنس"الفايسبوك"األوقات المفضلة الستخدام يبين ) 12(دولج

بني ي

وتوضح بأن نسبة الذكور ،العينةلذكور وإناثبالنسبة "الفايسبوك"األوقات املفضلة الستخدام ) 12(اجلدول 

مقابل % 73.85نسبة الذكورالذين مييلون إىل استخدام املوقع ليال أكثر من نسبة اإلناث حيث بلغت

. من اإلناث% 44.64

مقارنة بالذكور %  33.03يف الفرتة املسائية بنسبة "لفايسبوكا"ـالعينة أكثر استخداما لإناث يف حني جند بأن 

اإلناث أكثر استخداما ومن جهة أخرى نالحظ بأن %. 7.84الذين يستخدمونه يف نفس الفرتة بنسبة 

يف همن الذكور الذين يفضلون استخدام% 10.45مقارنة بنسبة % 18.75للموقع يف الفرتة الصباحية بنسبة 

.نفس الفرتة

اث وما نستنتجه من هذه املالحظات أنه ليس هنالك فروق كبرية يف تفضيل االستخدام بني الذكور واإلن

لون االستخدام ليال، غري أننا نلمس بأن الذكور أكثر تفضيال للفرتة الليلة حيث نالحظ بأن كال اجلنسني يفض

إىل تصفح ارج البيت وهذا ما يدفعهم مقارنة باإلناث ورمبا ألن الذكور  

،على خمتلف الفرتات"لفايسبوكا"ـاألنرتنيت يف تلك الفرتة يف حني أننا جند بأن اإلناث توزعن استخدامهن ل

أوقات فراغهن اليت قد تكون صباحا أو مساءا أو ليال، خاصة وأن االستخدام سبوهي األوقات اليت تنا

الجنس
الفئات

الكليالمجموعإناثذكور

%ت%ت%ت
1610.452118.753713.96صباحا

127.843733.034918.49مساءا

11373.855044.6416361.50ليال

127.84043.57166.03هزيعا

153100112100265100المجموع

²كا3:درجة الحرية32.64: المحسوبة²كا
24.48:الجدولية
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األنرتنيت يف املنزل وهذا ما سنالحظه لنظر إىل أن أغلبية املستخدمني لديهم متاحا يف خمتلف الفرتات باأصبح

والذكور تبني لنا اإلناثل االستخدام بني يملعرفة مدى وجود فروق جوهرية يف تفض²وبتطبيق اختبار كا.الحقا

عند 24.48اجلدولية اليت قدرت ب ²كانت أكرب من كا)32.64(احملسوبة ²أن هنالك فروق حيث أن كا

وبالتايل هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني تفضيل  أوقات . 0.05ومستوى داللة 03درجة حرية 

.االستخدام بني الذكور واإلناث

حسب متغير السن"الفايسبوك"يبين األوقات المفضلة الستخدام ) 13(جدول

ليال،املوقعاستخداميفضلونالعمريةالفئاتخمتلفمناملبحوثنيأن) 13(اجلدولخاللمنالحظنُ 

همملنبالنسبة%42و%73.38نسبة 25و15بنيالعينةمستخدمو املوقع ليال بالنسبة ألفرادلحيث مثّ 

.سنة37منأكثرللمبحوثني %73.17مقابلسنة36و26بني

) سنة36و26بني(الثانيةالعمريةللفئةبالنسبةخاصةالتفضيالتحيثمنالثانيةهياملسائيةالفرتةوتأيت

.%2.43بنسبةسنة37منأكثرمث%17.74بنسبةسنة25و15بنياألوىلالفئةتليها

الفرتةيف"لفايسبوك"وقع ملاستخداماأكثرسنة36و26بنيالعينةأفرادأناجلدولنتائجخاللمنونالحظ

.سنة37منأكثر% 12.19وسنة25و15بنيهمملن%3.22ـبمقارنة%28بنسبةالصباحية

فبالرغماخليارات،خمتلفبنيالنسبلتفاوتنظراالعمريةالفئاتخمتلفبنياالستخدامفروقبعضوتظهر

لالستخداممييلونسنة36و26بنيالعينةأفرادأنإالليالاالستخداميفضلوناملستخدمنيأغلبيةأنمن

السن
الفئات

37أكثر من 15-2526-36

%ت%ت%ت
043.2228280512.1913.9613.96صباحا
2217.742626012.4318.4918.49مساءا
9173.3842423073.1761.5061.50لیال

075.6404040512.196.036.03ھزیعا
12410010010041100100100المجموع

المجموع 
الكلي 
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املتبقيتنيالفئتنييفالعينةأفرادنصفمنأكثرأننالحظحنييف،العمريةالفئاتبقيةمنأكثرمساءا

الدراسةأوالعملوظروفالفراغألوقاتوفقاعادةاالستخدامتفضيالتوتأيت. ليالاالستخداميفضلون

.العمريةالفئاتملختلفبالنسبة

أواجلامعةيفطلبةالفئةهذهأفراديكونقدسنة25و15بنياألوىلالعمريةالفئةيفمثالفنجد

إموبالتايلالثانويةيفتالميذ .الفرتاتبقيةمنأكثرليالنرتنتلإليتفرغونف

"للفايسبوك"أفراد العينة أماكن استخدام )14(جدول

؟"الفايسبوك"من أين تدخل لشبكة ) 05(سؤال

من املنزل بنسبة "لفايسبوكا"ـموقع أكثر من نصف أفراد العينة يدخلون لتبني نتائج اجلدول أعاله أن 

من % 7.16من اجلامعة و% 9.43يدخلون للموقع من مقهى األنرتنيت مث % 21.88تليها نسبة % 61.50

.مكان العمل

حيث كشفت يف السنوات األخرية يف اجلزائر األنرتنيت وميكن تفسري هذه النتائج بالتطور الكبري الذي عرفته 

4اجلزائر بلغ يف عدد مستخدمي االنرتنيتأن Internet World Statsنرتنيت العاملية ألإحصائيات ا

، يف الوقت 2011ديسمربحسب إحصائيات% 13.4بنسبة دخول بلغت مستخدم ألف  700ماليني و

النسبة المئويةالتكرار
16361.50المنزل

5821.88االنترنيتمقهى 

259.43الجامعة

197.16مكان العمل

265100المجموع
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وتزايد االستخدام يف اجلزائر . ألف مستخدم50يقارب 2000الذي كان فيه عدد األنرتنتيني يف اجلزائر سنة 

.1جعل اجلزائر حتتل املرتبة السابعة على املستوى اإلفريقي

وحسب إحصائيات يف السنوات األخرية، األنرتنيت يف املنازل ارتفاعا كبرياً اشرتاكاتوشهدت 

وهذا ما . 2مشرتك3754.84باالنرتنت ذات التدفق العايل جلوابنيشرتكاتصاالت اجلزائر فلقد بلغ عدد امل

ليال يدل على وجود األنرتنيت يف فميول املستخدمني الستخدام املوقع) 14(و) 13(يفسر لنا نتائج اجلداول 

من اجلامعة نظرا إىل أن العديد من "الفايسبوك"ة نسبة الدخول إىل لّ ود قِ وتعُ خاصة ما يتعلق باإلناث،  نزلامل

نشري أن األنرتنيت يف رغم ذلك و . اليت متكن الطلبة من االتصال"الويفي"األقسام يف اجلامعة ال توفر خدمة 

.متوفرة بشكل كبري ويف خمتلف املؤسسات وهذا ما يتيح استخدامها يف أي مكانتبحصاجلزائر اليوم أ

"الفايسبوك"مع من يستخدم أفراد العينة )15(جدول

حين تستخدم الفايسبوك هل تكون لوحدك، مع أصدقائك، مع أحد أفراد عائلتك؟) 06(سؤال 

%87.92بنسبةوذلكلوحدهم"الفايسبوك"يستخدمونالعينةأفرادأغلبيةأن) 15(اجلدولخاللمنيبدو

االستخدامطبيعةإىلذلكتفسريوميكنالعائلة،أفرادأحدمع%5.66واألصدقاءمع%6.41نسبةتليها

احملمول،الكمبيوتراستخدامانتشارذلكإىلضفواحدامستخدمايتطلبحيثالكمبيوترجلهازالفردي

:من 05/04/2012تم استرجاعھا بتاریخ 1
http://www.algerie360.com/algerie/internet-en-algerie-un-taux-de-penetration-de-13-4/

: من موقع اتصاالت الجزائر07/04/2012تم استرجاعھا بتاریخ 2
http://www.algerietelecom.dz/AR/?p=chiffres

النسبة المئويةالتكرار
23387.92لوحدك

176.41مع أصدقائك

155.66احد أفراد عائلتك

265100.المجموع

http://www.algerie360.com/algerie/internet-en-algerie-un-taux-de-penetration-de-13-4
http://www.algerietelecom.dz/AR/
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) 14جدول(العينةأفرادمن%21.88ـلبالنسبةتنرتناإلمقهىمنللموقعالدخوليؤثرأخرىناحيةومن

. فردياكونهيففيساهماالستخدامعلى

علىالبحثأوالتسليةهمتشاركإىلأصدقائهمرفقة" الفايسبوك"ملوقعاملبحوثنياستخدامإيعازوميكن

.وغريهاواألصدقاءاملعلومات

حسب متغير الجنس"الفايسبوك"مع من يستخدم أفراد العينة يبين ) 16(جدول

،"الفايسبوك"ملوقعالفردياالستخدامعلىيتفقونالعينةناثإِ و ذكورأنّ اجلدولائجنتبنيتُ 

%82.14وللذكوربالنسبة%92.15بنسبةوذلكلوحدهماملوقعيستخدموناألغلبيةأنالحظنُ حيث

. لإلناثبالنسبة

لنالعينةإناثأناجلدولخاللمنوُنالحظ الذكور؛منأكثرآخرينمع" الفايسبوك"الستخدامَمتِ◌

أفرادأحدمعتستخدمه%)8.92(النسبةونفسأصدقائهن،معاملوقعاإلناثمن%8.92تستخدمحيث

.العائلةأفرادأحدمع% 3.26وأصدقائهممعاملوقعيستخدمونالذكورمن%4.75مقابلالعائلة

" الفايسبوك"استخدامإىلوذكوراإناثااملبحوثنيأغلبيةمييلالذيالوقتيفأنهاجلدولمنونستنتج

استخدامهيفضلونأماألرقامتبنيالذينالذكورمنأكثرأصدقائهنرفقةهنتستخدماإلناثفإنّ لوحدهم

يتسماملوقعاستخدامأناالستمارةيفتلقيناهاتعليقاتخاللمنالذكورمنالعديدويشريلوحدهم،

بالراحةالبعضيتحججفيمااالستخدام،وْقتأحدمعهمجيلسأنالالئقغريمنأنهيرونلذاباخلصوصية

الجنس
الفئات

المجموعإناثذكور

%ت%ت%تلوحدك
14192.159282.1423387.92مع أصدقائك

074.57108.92176.41مع أحد أفراد عائلتك
053.26108.92155.66المجموع

37.83:الجدولية²كا2:درجة الحرية56.75:المحسوبة²كا
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الذكوراستخدامبنيإحصائيةداللةذاتفروقاً هنالكأن²الكانتائجوتُبني. الفردياالستخداموقت

فاقت0.05ثقةومستوى03حريةدرجةعند56.75قيمتهابلغتواليتاحملسوبة²كاأنحيثواإلناث

بالنسبةآخرينمعأوالفردياالستخدامتفضيالتبنيجوهريةفروقهنالكتظهروبالتايلاجلدولية²كاقيمة

.واإلناثللذكور

ألفراد العينةلدىالمفضلة "فايسبوك"يبين خدمات ) 17(جدول

؟المفضلة لديك" فايسبوك"ما هي خدمات ) 07(سؤال

بنسبةوذلكالتعليقاتخدمةهيالعينةأفراديفضلهاخدمةأكثرَ أنلنايتبني)17(اجلدولنتائجإىلبالنظر

فُيفّضلالثالثةاملرتبةيفأما،%22.17بنسبةمبحوثا147فضلهااليتالدردشةخدمةتليها،25.18%

الفيديومشاركةمث%15.23مقاربةبنسبةالروابطمشاركةتليها%)15.38(الصورمشاركةاملبحوثون

يقابلهاما%3.92بنسبةالتفضيالتآخريفالتطبيقاتخدمةوتأيت% 5.88بنسبةفاأللعاب% 12.21

. مبحوثا26

كن اهوآرائهمأفكارهمعنللتعبريمبيلهمالتعليقاتخلدمةالعينةأفرادتفضيلتفسريوُمي خمتلفجتُ

اموعاتالصفحاتخمتلفيفأواألصدقاءيضعهااليتاملشاركات .إليهاينتموناليتو

النسبة المئويةالتكرار
10215.38مشاركة الصور

10115.23مشاركة الروابط

8112.21مشاركة الفيديو

395.88األلعاب

14722.17الدردشة

263.92التطبيقات

16725.18التعليقات

663100اموع
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هلمتسمحواليتاالفرتاضيةالعالقاتبناءهلمتسهلاليتاخلدماتأكثرألارمباالدردشةخدمةتفضيلأما

امعيتوسعلىتساعدهموكذا،"لفايسبوكا"يفأصدقائهمعلىأكثربالتعرف واالندماجاالجتماعيةعالق

.الشبكةتتيحهالذياالفرتاضياتمعيفأكثر

المفضلة حسب متغير الجنس"فايسبوك"يبين خدمات ) 18(جدول

هناكأنإىل النتائجوتشرياجلنس،متغريحسباملفضلة" فايسبوك"خدمات)18(اجلدوليوضح

)13.37(احملسوبة²كاقيمةأنحيث²كااختباريؤكدهوالذيواإلناثالذكوربنيالتفضيليفاختالفاً 

جوهريةفروقفهناكوبالتايل،0.05ثقةومستوى06حريةدرجةعند)11.46(اجلدولية²كاقيمةفاقت

ففياجلنسني،بنيمتفاوتاكانالنسبعتوزُ أنإالّ التفضيالتبعضيفاالتفاقفرغمواإلناث،الذكوربني

اإلناثمن%31.75املقابليفجند،التعليقاتخدمةالعينةذكورمن% 21.62يفضلالذيالوقت

بالنسبة%23.17بنسبةوذلكالذكورمنأكثرالدردشةخدمةإىلاإلناثومتيلاخلدمة،نفستفضلن

والفيديووالصورالروابطملشاركةمييلونالذكورأنإىل اجلدولنتائجوتشريللذكور،بالنسبة%21.62ولإلناث

الجنس
الفئات

المجموعإناثذكور
الكلي %ت%ت

7517.442711.5810215.38مشاركة الصور

7116.513012.8710115.23مشاركة الروابط

5813.48239.878112.21مشاركة الفيديو

245.58156.43395.88األلعاب

9321.625423.1714722.17الدردشة

163.72104.29263.92التطبيقات

9321.627431.7516725.18التعليقات

430100233100663100المجموع

11.46:الجدولية²كا06:درجة الحرية13.37: المحسوبة²كا
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وكذلك%) 5.58(الذكورمنأكثراأللعاب) %6.43(اإلناثوتفضلاجلدول،نتائجتظهرهماحسباإلناثمنأكثر

.النسبتقاربرغمللتطبيقاتبالنسبةاحلال

المفضلة حسب متغير السن"فايسبوك"خدمات يبين ) 19(جدول

نتائجتبينهماوهذا،العمريةالفئاتخمتلفبنيستخدامالايفاً واضحاً اختالفكهناأنالحظنُ 

ّ حيث)19(اجلدول سنة37منوأكثر%)26.51(سنة36و26بنيالعينةأفرادأنلنايتبني

سنة25و15بنيمبحوثا80بأننالحظحنييف،األوىلبالدرجةالتعليقاتخدمةيُفّضلون%) 26.36(

%.21.42بنسبةالتعليقاتتليها،%24.84بنسبةالدردشةيفضلون

الصورمشاركةخدماتتفضيلإىلمييلونسنة25و15بنيالعينةأفرادأنإىلاجلدولنتائجوتشري

منأكثراأللعابيُفّضلونسنة36و26بنيالعينةأفرادأننالحظحنييفالعمرية،الفئاتبقيةمنأكثر

األوىلالعمريةالفئةمناملبحوثونيُعتربحنييفمبحوثا،20يقابلهاما% 7.57بنسبةوذلكالفئاتبقية

غيابونالحظ،سنة36و26بنيهمملنبالنسبة3.03ـبمقارنة% 5.59بنسبةللتطبيقاتتفضيالاألكثر

.سنة37منأكثرالعينةألفرادبالنسبةائياالتطبيقاتتفضيل

الدردشةهيالعمريةالفئاتملختلفاستمالةً " فايسبوك"خدماتأكثرأنالنتائجهذهلناوتبني

أنهكشفتواليتThesocialskinny.comموقعقدمهااليتاإلحصائياتالنتائجهذهوتؤكدوالتعليقات،

المجموع37أكثر من 36- 2526- 15السن
الكلي %ت%ت%ت

5617.393914.77079.0910215.38مشاركة الصور

4413.664416.661316.8810115.23مشاركة الروابط

3711.493212.121215.588112.21مشاركة الفيديو

185.59207.57011.29395.88األلعاب

8024.845119.311620.7714722.17الدردشة 

185.59083.030000263.92التطبيقات

6921.427026.512836.3616725.18التعليقات

32210026410077100663100المجموع

الفئات
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ألف 163يتم حتميل و Posted commentsالف مستخدم يضع تعليقات آ510فقطثانية60خالل

Uploadedصورة  photos .وبينما ختتلف تفضيالت أفراد العينة لبقية اخلدمات فإن نسبة تفضيل

جديد مليون تطبيق 20أنإىلتشرياإلحصائياتأنرغمووتعددها،تنوعهارغمجداقليلةالتطبيقات

".فايسبوك"يوميا يف موقع لسجّ يُ 

"للفايسبوك"وقت تصفحهم ةالعينيستخدمها أفراد أكثر خدمة يبين)20(جدول

همأغلبأجابوقد" للفايسبوك"تصفحهموقتاملبحوثونيستخدمهاخدمةأكثرأعالهاجلدولبنييُ 

يضعون% 24.67نسبةلنيممثّ مبحوثا76ميليه% 28.24بنسبةاملشاركاتعلىقونعلّ ويُ يقرؤونأم

بقراءة% 10.38يكتفيحنييف،أصدقائهممعمن العينة% 23.37ويدردش،حائطهمعلىمشاركات

" للفايسبوك"استخدامهمأثناءأصدقائهممعباللعب%9.09ويقوم. عليهاالتعليقدوندقاءصاألمشاركات

.التطبيقاتمنعددبتجريب%4.22يقومحنييف

ّ حيث)17(اجلدولخاللمنإليهتوصلناماالنتائجهذهوتؤكد دمةخِ لونفضّ يُ املستخدمنيأغلبيةأنتبني

.املوقعيفوتتنوعتتعدداليتبالتطبيقاتاهتمامهميغيبحنييف. والدردشةالتعليقات

التفاعليةفيهاكونتاليتاخلدماتيفضلونمستخدميهمنالعديدجيعلبالتفاعلية"الفايسبوك"موقعزيُ ومتَ 

. الدردشةخدمةوكذااألصدقاءطرفمنعليهاوالردومناقشتهاالتعليقاتكتابةخاللمنغريهامنأكثر

النسبة المئويةالتكرار
3210.38تكتفي بقراءة مشاركات األصدقاء

7624.67تضع مشاركات على حائطك

7223.37تدردش مع أصدقائك

8728.24تقرأ وتعلق على مشاركات أصدقائك

134.22تجرب عدد من التطبيقات

289.09تلعب مع أصدقائك

308100المجموع
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"الفايسبوك"عدد أصدقاء أفراد العينة في موقع يبين ) 21(دولج

؟"الفايسبوك"كم عدد أصدقائك في ): 09(سؤال

،صديق130هو"الفايسبوك"يفاألصدقاءعددمتوسطأناإلحصائياتفيهبينتالذيالوقتيف

" الفايسبوك"صديق يف 170150أنأعالهاجلدولخاللمننالحظ

% 15.09تليها % 20.75صديق بنسبة 300مبحوثا أكثر من 55يف حني ميلك %64.15وذلك بنسبة 

.مبحوثا40صديق ومتثلها إجابات 300إىل 150من 

من أهم اخلدمات اليت يقدمها واليت تدعم بناء عالقات الصداقة "الفايسبوك "وتعترب طلبات اإلضافة يف 

َد  عرب املوقع، يف حني يُتيح املوقع للمستخدم خاصية املوافقة أو رفض طلبات الصداقة وهو ما جيعل عَد

جدا ايف حني يكون العدد كبري ،بالنسبة للبعض ممِّن ال يضيفون أي أحد إىل قوائمهماء حمدوداألصدقا

بالنسبة ملن يسعون للتعرف على أكرب عدد من األشخاص وحسب اإلجابات اليت تلقيناها يف االستمارة كان 

ده املبحوثون لعدد أصدقائهم يفوق  .  صديق يف حني كان أقل عدد ثالثة أصدقاء1500أكرب رقم حّد

أوسعجمالخلقيفبالرغبةالعينةأفرادمن% 20.75لدىاملوقعيفالكبرياألصدقاءعددتفسريكنومي

عددزادكلماحيثالشبكةتتيحهالذياالفرتاضياتمعيفللفردالكبريالتفاعلحجمولزيادةللتفاعل

بفضلعديدةردوداتتلقىواليتاملتنوعةاملشاركاتخاللمن"الفايسبوك"يفالتفاعلنسبةزادتاألصدقاء

.آرائهمواختالفوتعددهماألصدقاءتنوع

حسب متغيري الجنس والسن"فايسبوك"عدد أصدقاء أفراد العينة على موقع يبين ) 22(دولج

%ت
15017064.15أقل من 

3004015.09إلى 150من 

3005520.75أكثر من 

265100المجموع
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150منقلألديهمسنة25و15بنيالعينةوإناثذكورأغلبيةأن) 22(اجلدولنتائجتكشف

لإلناثبالنسبةالثانيةاملرتبةيفويأيت. لإلناثبالنسبة% 82.14وللذكوربالنسبة% 67.64بنسبةصديق

بالنسبةالثانيةاملرتبةيفصديق300منأكثرجندحنييفصديق300إىل150منالعمريةالفئةنفسمن

.سنة25و15بنيللذكور

بنسبةصديق300منأكثرلديهمسنة37منأكثرالذكورأغلبيةأنالنتائجتبنيأخرىجهةومن

%.68.75بنسبةاصديق150منأقلأغلبيتهنلدىالّاليتالعمريةالفئةنفسمناإلناثعكس،52%

بلغتواليتصديق300منأكثرلديهمالذينالذكورفنسبة)سنة36-26(الثانيةالفئةمنالعينةأفراداأمّ 

%.17.5نسبةنمثلّاليتوالالعددنفسنلديهّاليتالاإلناثنسبةتفوق% 28.33

أكثرالذكورفأصدقاء،اإلناثمن"الفايسبوك"معتفاعالأكثرالذكورأنلناتؤكداجلدولنتائجإن

ّ يُ ماوهواإلناثأصدقاءمن منكبريعددمعكبريةوتواصلتفاعليةشبكةخلقإىلكورالذّ ليْ مَ بني

ّ الذي²كااختباريؤكدهماوهو.املوقعيفاألصدقاء الذكوربنيإحصائيةداللةذاتفروقهنالكأنبني

احملسوبة²كامنأقلكانت)3.94(اجلدولية²كاقيمةأنحيثاجلدولهذانتائجخاللمنواإلناث

.10حريةودرجة0.05ثقةمستوىعند)16.17(

إناثذكور
المجموع
الكلي

أكثر 36- 2526- 15
37من

37أكثر من 36- 15.2526

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت
1504667.642846.6610404682.142972.51168.7517064.15أقل من 

-150من 
300

0811.76152502080610.7104100531.254015.09

3001420.581728.331352047.140717.500005520.75أكثر من 

681006010025100561004010016100265100المجموع

3.94:الجدولية²كا10:درجة الحرية 16.17: المحسوبة²كا
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"الفايسبوك"في موقع أفراد العينة ألصدقائهممعايير اختيار )23(جدول

؟"لفايسبوك"على أي أساس تختار أصدقاءك في ا)10(سؤال

القرابةعالقةعلىابناءً أصدقاءهمخيتارونمبحوثا135أنلنايتبني،)23(اجلدولنتائجفحصبِ 

مقابلوالثقايفاملعريفاملستوىحسبأصدقاءهممنهم% 31.23خيتارحنييف% 38.68بنسبةوالصداقة

يقيمحنييفالعينة،أفرادمندافر 74اتإجابمتثلهماوهواملشرتكاالهتمامبأصدقائهمجيمعهم% 21.20

%.8.88بنسبةوذلكمعيارأيودونعشوائيةبطريقةأشخاصمعصداقةعالقاتامبحوث31

معللتواصلهيستخدمونالعينةأفراد"الفايسبوك"مستخدميمنابأسالنسبةأنالنتائجتبنيو 

ارمأصدقائهم اللذيناالجتاهنيعلىحييلناماوهذاالثقايفاملستوىورفعللتعلمالبعضيسعىحنييفوأق

حيافظجيعلهقارباألو صدقاءاألمعالتواصلفهل:"سبوكالفاي"بتأثريواملتعلقةالنظريةالفصوليفهلماتطرقنا

منعليهلإلجابةسنسعىمااهذ؟املواجهياالتصالغياببسببعليهاسلبايؤثرأوالعالقاتهذهعلى

.املقبلةاألسئلةخالل

معايير اختيار أفراد العينة ألصدقائهم حسب متغيري السن والجنس) 24(جدول

إناثذكور
الكليالمجموع أكثر 36- 2526- 15

37من
37أكثر من 36- 15.2526

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت

النسبة المئويةالتكرار
10931.23المستوى المعرفي والثقافي

13538.68عالقة القرابة والصداقة

7421.20االهتمام المشترك

318.88ال يوجد أي معيار

349100المجموع
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المستوى 
المعرفي 
والثقافي 

3636.733232.9806242232.350921.420421.0510931.23

عالقة القرابة 
والصداقة 

3838.772828.8607283145.582047.611157.8913538.68

االھتمام 
المشترك

1414.282525.7710401014.701126.190421.057421.20

1010.201212.370208057.35024.760000318.88ال یوجد معیار 
981009710025100681004210019100349100المجموع

7.26: الجدولية²كا15:درجة الحرية 9.35: المحسوبة²كا

أفرادبنيالنسبيفاواضحاتفاوتهنالكأنإالّ والسناجلنسمتغرييحسباإلجاباتتقاربرغم

والصداقةالقرابةعالقةحسباألصدقاءأغلبهنختتارسنة37منأكثراإلناثأننالحظحيث،العينة

االهتماموحسبواملعريفالثقايفاملستوىعلىبناءانأصدقاءهمبحوثاتأربعةتارختحنييف% 57.89بنسبة

بطريقةأصدقاءهنخترتنالأنالفئةهذهإناثاستجاباتمناتضححنييف%21.05نسبةممثلةاملشرتك

.عشوائية

نفسمنباإلناثمقارنةألصدقائهماختيارهميفسنة37منأكثرالعينةأفرادالذكورخيتلفجهتهم،من

الصداقةعالقةعلىبناءا% 28نسبةتليهاملشرتكاالهتمامحسبأصدقاءهممنهم% 40خيتارحيثالفئة

أيدونقائمتهمإىلأشخاصايضيفون% 8بأنونالحظ،%22بنسبةوالثقايفاملعريفاملستوىمثوالقرابة

.واضحمعيار

ّ آخرجانبمن-  أصدقاءهمأغلبيتهمخيتارسنة36و26بنيالعينةأفرادالذكورأناجلدولنتائجلناتُبني

وختتلف% 28.86بنسبةوالقرابةالصداقةعالقةتليه% 32.98بنسبةوالثقايفاملعريفاملستوىحسب

القرابةعالقةعلىبناءاأصدقاءهنخترتنالاليتالعمريةالفئةنفسمناإلناثاختياراتعنالذكوراختيارات

والثقايفاملعريفاملستوىمث% 26.19بنسبةاملشرتكاالهتمامخياريليها% 47.61بنسبةوالصداقة

21.42.%
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معواإلناثللذكوربالنسبةنفسهكاناخلياراتفرتتيب) سنة25-15(األوىلالعمريةللفئةبالنسبةأما

.اختياركلعناملعربةاملئويةالنسبيففقطاختالف

استخدامهميفالوعيمنبنوعيتعاملونسنااألكربالعينةأفرادأنالنتائجهذهمنونستنتج

يقومونوإمنابعشوائيةأصدقاءهمخيتارونالأمنالحظحيثاألصدقاء،اختيارحيثمن"لفايسبوكا"ـل

املستوىحسبألصدقائهمأغلبيتهماختيارخاللمننستنتجهماوهذاواإلفادةاالستفادةدفبانتقائهم

ترفيهياكانإن" الفايسبوك"استخداممناهلدفحيدداألصدقاءواختياراملشرتك،واالهتماموالثقايفاملعريف

.املشرتكةلالهتماماتتبادالأومعرفياأو

للذكوربالنسبةاألصدقاءاختيارمعايريبنيإحصائيةداللةذاتفروقهناكأنه²الكااختبارلناويؤكد

ثقةومستوى15حريةدرجةعنداجلدولية²كاتفوقوهي9.35بلغتاحملسوبة²كاقيمةأنذلكواإلناث

0.05.

مشاركة أفراد العينة في المجموعات) 25(جدول
"الفايسبوك"هل أنت عضو في مجموعات معينة على ) 11(سؤال

النسبة املئويةالتكرار
19172.07نعم
7427.92ال

265100المجموع
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وذلك"الفايسبوك"علىافرتاضيةجمموعاتإىلينتمونالعينةنصفمنأكثرأن)25(اجلدوليبني

أهمبنيمناموعاتإىلاالنتماءويأيت،مل  ينتسبوا للمجموعاتمنهم% 27.92مقابل% 72.07بنسبة

خمتلفمنبآخرينجيتمعأناالفرتاضيللفردتتيحأاذلك"الفايسبوك"مستخدمايقوماليتالنشاطات

. وغريهااقتصادياأوثقافياأوسياسياكانسواءاالهتمام،يشاركونهالعاملأرجاء

أساسعلىأصدقاءهمخيتارونالذين) 23اجلدول(العينةأفرادمن% 21إجاباتلتؤكدالنتائجهذهتأيت

فيلتقي مبن يشاركونه االهتمام املستخدممن شأنه أن يساعد معينةجمموعاتإىلوالدخول،املشرتكاالهتمام

...غريهاو فكرية،ةفني،ةاقتصادي،ةسياسيتكانسواءٌ ويناقش معهم خمتلف املواضيع

وعات التي يشارك فيها أفراد العينة حسب متغيري الجنس والسنجممنوعية ال) 26(جدول

المجموع الكليإناثذكور
37أكثر من 36- 3715.2526أكثر من36- 2526- 15

%ت%ت%ت%تت%ت%ت
0808.5044.040515.620000023.920000195.82سیاسیة

اجتماعی
ة

1414.892323.23026.2508201121.5602206018.40
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3436.174747.471340.621742.51529.41033012939.57ثقافیة

3031.912020.200515.621127.51631.3702208425.76ترفیھیة
0808.5055.050721.8704100713.7203303410.42إعالمیة

941009910032100401005110010100326100المجموع
10.85: الجدولیة²كا20:درجة الحریة14.14:المحسوبة²كا

علىجمموعاتيفأعضاء%)72.07(العينةأفرادأغلبيةأن)25(اجلدولنتائجلناأكدتأنبعد

بنسبةثقافيةجمموعاتيفنو مشاركاملبحوثنيأغلبأن)26(اجلدولنتائجلناتُوضح،"الفايسبوك"

االجتماعيةاموعاتمث،%25.76بنسبةالرتفيهيةاموعاتتليهامبحوثا،129يقابلهماأي% 39.57

اموعاتوتأيتاإلعالمية،اموعاتيف% 10.42بنسبةمبحوثا34يشاركفيما%18.40بنسبة

%.5.82بنسبةاالختياراتآخريفالسياسية

الثقافيةاموعاتتتصدرالعمريةالفئاتخمتلفمنالعينةأفرادأغلبيةأنإىلاجلدولنتائجوتشري

ام تمام اموعاتإىلينتمونسنة37منأكثرالعينةأفراداإلناثبأننالحظحنييفالرتفيهيةتليهااه

%).30(النسبةبنفسواإلعالميةالثقافية

اموعاتالصفحاتاختياروكذابدقةأصدقائهماختيارملستخدميهيُتيح" الفايسبوك"موقعإن اليتو

حيددماوهذاللموقع،استخدامهمخاللمنلتحقيقهايسعوناليتاإلشباعاتهلمحتققأنميكنها

ام ار منللمجموعاتاالنتماءهذاوغريها،أثقافيةأوترفيهيةأواجتماعيةكانتسواءللمجموعاتاختي

.املشرتكاالهتمامفيهاجيمعهماليتاالفرتاضيةالعالقاتشبكةتوسيعيفيساعدهمأنشأنه

وجمموعاتالثقافيةاموعاتيفاالشرتاكإىلالعينةأفرادمن" الفايسبوك"يممستخدأغلبيةومييل

ميكنمسليةأموريفاالندماجحماولةوكذاالثقايفاملستوىرفعذلكمناهلدفيكونوقد،التسلية

أغلبيةعزوفنالحظحنييف.الواقعمشاكلمنواهلروبالرتفيهدفتتيحهاأناالفرتاضيةللجماعات

.السياسيةاموعاتيفاملشاركةعنالعينةأفراد
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واإلناثالذكورمشاركاتبنيإحصائيةداللةذاتفروقهنالكأنلناتَبني²كااختبارعلىوباالعتماد

بلغتاليتاحملسوبة²كاقيمةمنأقلكانتاجلدولية²كاقيمةوهي10.25أنّ حيثاموعاتيف

.20حريةودرجة0.05ثقةمستوىعندوذلك14.14

II. الفايسبوك"الدوافع والحاجات التي تكمن وراء استخدام"

"لفايسبوك"ـدوافع استخدام أفراد العينة ل) 27(دولج

؟"الفايسبوك"مالذي يدفعك الستخدام )13(سؤال

النسبة المئويةالتكرار
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التواصل مع دافعب"فايسبوك"يالحظ املتأمل لنتائج اجلدول أن أغلبية أفراد العينة يستخدمون موقع 

مث 13.84يليها زيادة املعلومات واملعارف بنسبة % 14.75ف بنفس النسبة املقدرة بـ يوالتثقواألصدقاءاألهل 

خبار ومواكبة األحداث بأن التعرف على األمبحوثاً 84يف حني أجاب %12.71الرتفيه والتسلية بنسبة 

يريدون التعرف على أشخاص 9.30مقابل % 9.53اجلارية هو ما يدفعهم الستخدام املوقع وذلك بنسبة 

التخلص من القلق وامللل يف من أفراد العينة يستخدمون املوقع بدافع % 8.28وتشري نتائج اجلدول أن . جدد

ونالحظ ضية الوقت،لتم% 6.24بدافع التخلص من الفراغ العاطفي واالجتماعي و% 7.26حني يستخدمه 

%.3.29نسبة ممثال أن دافع اهلروب من الواقع كان آخر دافع 

للتواصل مع األهل "الفايسبوك"يستخدمون موقع وتأيت هذه النتائج لتبني لنا أن أغلبية أفراد العينة 

ونالحظ صدقاء وهو ما حييلنا على احليز الكبري الذي يشغله االتصال الوسيطي يف حياة األفراد اليوم، واأل

اليت بأن أغلبية أفراد العينة مشاركني يف جمموعات )26(أيضا بأن نتائج هذا اجلدول تؤكد لنا نتائج اجلدول 

أهم الدوافع الستخدام املوقع هو التثقيف وكذا التعرف على حيث نالحظ بأنه من بني % 39ثقافية بنسبة 

.األخبار ومواكبة األحداث اجلارية

11212.71الترفيه والتسلية

13014.75التثقيف

12213.84المعلومات والمعارفزيادة 

13014.75للتواصل مع األصدقاء واألهل

556.24لتمضية الوقت

829.30للتعرف على اشخاص جدد

849.53للتعرف على األخبار ومواكبة األحداث الجارية 

293.29للهروب من الواقع

647.26للتخلص من الفراغ االجتماعي والعاطفي

738.28القلق والمللالتخلص من 

881100المجموع
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استخدام املوقعيلجأون إىلأن بعض املستخدمني جندومن جهة أخرى

بني االتصال االجتماعية حيث يؤدي الفراغ وامللل الذي قد يكون سببه قلة االتصال بني أفراد األسرة أو

لتعويض طرق جديدةأو غريه من الشبكات االجتماعية حبثا عن "الفايسبوك"لدخول إىل لبالفرد األصدقاء

لتعرف على احيث يأيت دافع . هذا الفراغ الذي كثريا ما يكون عن طريق بناء عالقات اجتماعية افرتاضية

إىل التواصل اليت تأيت "الفايسبوك"تخدمي أشخاص جدد والتواصل مع األهل واألصدقاء ليبني لنا حاجة مس

.حسب ما توضحه نتائج اجلدولاملوقعمن بني أهم الدوافع اليت تدفعهم الستخدام 

حسب متغير الجنس"لفايسبوكا"موقع دوافع استخدام أفراد العينة ل) 28(دولج

المجموعإناثذكوراجلنس
الكلي
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بنسبةواملعارفاملعلوماتزيادةدف"الفايسبوك"موقعيستخدمونالعينةذكورأغلبية: أنالنتائجبنيتُ 

يليه التواصل مع األهل ، %14.74بنسبةالتثقيفدافعللذكوربالنسبةالثانيةاملرتبةيفويأيت% 15.63

أم بمن أفراد العينة افرد59فيما أجاب %) 11.54(مث الرتفيه والتسلية ،%13.32واألصدقاء بنسبة 

ملواكبة % 9.76ويستخدمه% 10.47يستخدمون املوقع بدافع التعرف على أشخاص جدد ممثلني نسبة 

.األحداث اجلارية

ّ نتائُج اجلدول أن هنالك اختالفًا يف دوافع االستخدام بني اإلناث والذكور حيث أن التواصل مع ،وتُبني

الرتفيه ايليه يف املرتبة الثانية داِفع،%17.29األهل واألصدقاء يتصدر دوافع االستخدام بالنسبة لإلناث بنسبة 

ويأيت دافع زيادة املعلومات واملعارف %) 14.77(بنفس النسبةمن جهة أخرى والتثقيف من جهة والتسلية 

ثّلهن نسبة 30مث التخلص من الفراغ االجتماعي والعاطفي تِباًعا حسب % 10.69بنسبة  % 9.43مفردة ُمت

.من إناث العينة املوقع لزيادة املعلومات واملعارف% 9.11يف حني تستخدم 

%ت%ت
6511.544714.7711212.71الترفيه والتسلية

8314.744714.7713014.75التثقيف

8815.633410.6912213.84زيادة المعلومات والمعارف

7513.325517.2913014.75للتواصل مع األصدقاء واألهل

335.86226.91556.24لتمضية الوقت

5910.47237.23829.30للتعرف على اشخاص جدد

559.76299.11849.53للتعرف على األخبار ومواكبة األحداث الجارية 

254.44041.25293.29للهروب من الواقع

346.03309.43647.26للتخلص من الفراغ االجتماعي والعاطفي

468.17278.49738.28التخلص من القلق والملل

563100318100881100المجموع

6.39: الجدولية²كا09:درجة الحرية7.10: المحسوبة²كا
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ففي الوقت الذي جند فيه أن أغلبية الذكور يستخدمون ،ختتلف دوافع االستخدام بني اإلناث والذكور

جند أن إناث العينة يستخدمونه للتواصل مع ،املوقع لزيادة املعلومات واملعارف والتثقيف يف املراتب األوىل

األهل واألصدقاء إىل جانب الرتفيه والتسلية، وتشرتك دوافع استخدام املبحوثات مع الدوافع اليت توصلت إليها

اتمععلىوتأثريهااالجتماعيةاملواقع"بـاملعنونةدراستهمايفالبشرومشاعلدخيلعلينبنا

حنييفالوقت،لتمضية"الفايسبوك"نتستخدمالطالباتمن% 36أنإىلتوصلتاحيث،1"السعودي

معإليهاوصلنااليتالنتائجوتتوافق،جديدةصداقاتلتكوين% 18وواألصدقاء،األهلمعللتواصل% 31

الشبكات االجتماعية قوة"يف دراستهماCathy HarissonوMark Grindelandأيضاإليهتوصلما

لالتصال بأصدقائهن بنسبة "الفايسبوك"تستخدم مفردات العينةواليت وجدت أن أغلبية 2ملرأةلدراسة حبوث ا

.3املوقع كوسيلة للتواصل االجتماعيوتبني لنا هذه النتائج أن أغلبية اإلناث متِلن الستخدام، 63%

بدافع اهلروب من الفراغ االجتماعي " لفايسبوك"وتبني لنا نتائج اجلدول بأن اإلناث أكثر استخداما لـ

والعاطفي مقارنة بالذكور، يف حني نالحظ بأن الذكور أكثر استخداما للموقع للهروب من الواقع مقارنة 

ه ذا الدافعبالنسبة الضئيلة لإلناث الّاليت ن تخدم يف حني تتقارب نسبة الذكور واإلناث الذين . تس

" الفايسبوك"يستخدمون املوقع للهروب من امللل والقلق ويأيت استخدام 

مها واليت  يت يُقّد

²وتظهر هذه الفروق يف الدوافع بني الذكور واإلناث من خالل اختبار كا. جتعل املستخدم يتعلق به أكثر

احملسوبة بلغت ²، فـ كا09ودرجة حرية 0.05حصائية عند مستوى ثقة إالذي بني وجود فروق ذات داللة 

.6.39ت اجلدولية اليت كان²وبالتايل فاقت قيمة كا7.10قيمتها 

.مرجع سبق ذكره:البشردخیل،مشاعلعليبنان1
2Mark Grindeland.Cathy Harisson,(2009). Op cit

البیئةعنالنظربغضللموقععموماالمرأةاستخداممعرفةمنھالھدفواألجنبیةالعربیةالدراسةإلیھتوصلتمامعالدراسةلنتائجمقارنتنا3
الجزائريالمستخدمفبیئةالمحیطةوالظروفبالبیئةویتأثرآلخرمستخدممنیختلفوالتأثیراالستخدامأنیقینعلىونحنفیھاتقطنالتي

.وغیرھاالسعودیةأوأمریكافيالمستخدمبیئةعنتختلف
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حسب متغير السن" للفايسبوك"دوافع استخدام أفراد العينة ) 29(دولج

تبني من نتائج اجلدول أعاله أن هنالك فروق واضحة يف االستخدام بني خمتلف الفئات العمرية، يَ 

سنة يستخدمون املوقع بدافع الرتفيه والتسلية يف املرتبة األوىل بنسبة 25و15فاملستخدمني  أفراد العينة بني 

صدقاء ودافع التواصل مع األهل واألمث % 12.94يليه دافع زيادة املعلومات واملعارف بنسبة % 14.21

%.12.43التثقيف يف املرتبة الثالثة بنفس النسبة 

بأن أغلبية أفراد العينة يستخدمون سنة فيتبني لنا 36و26أما ترتيب الدوافع بالنسبة للفئة الثانية بني 

مث دافع ،%15.42ثقيف بنسبة يليه دافع الت،%17.35بنسبة واألصدقاءبدافع التواصل مع األهل املوقع 

%.15.15زيادة املعلومات واملعارف يف املرتبة الثالثة بنسبة 

سنة مغايرة لدوافع الفئات األخرى حيث أن 37وتأيت الدوافع الثالثة األوىل بالنسبة ألفراد العينة أكثر من 

بنسبة األخبار ومواكبة األحداث اجلاريةللتعرف على املوقع أغلبية أفراد العينة من هذه الفئة يستخدمون 

المجموع37أكثر من 36- 2526- 15السن
الكلي %ت%ت%ت

5614.214011.011612.9011212.71الترفيه والتسلية

4912.435615.422520.1613014.75التثقيف

5112.945515.151612.9012213.84زيادة المعلومات والمعارف

4912.436317.351814.5113014.75للتواصل مع األصدقاء واألهل

3208.121704.68064.83556.24لتمضية الوقت

4210.653409.36064.83829.30للتعرف على اشخاص جدد

2807.103008.262620.96849.53للتعرف على األخبار ومواكبة األحداث الجارية 

1604.061303.580000293.29للهروب من الواقع

3408.622506.880504.03647.26للتخلص من الفراغ االجتماعي والعاطفي

3709.393008.260604.83738.28التخلص من القلق والملل

394100363100124100881100المجموع
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بدافع التثقيف مث التواصل مع األهل واألصدقاء بنسبة % 20.16يف حني تستخدمه نسبة % 20.96

14.51.%

ّ وتُ  ة مقارنة الستخدام املوقع للرتفيه والتسليالً سنة أكثر ميْ 25و15لنا نتائج اجلدول أن أفراد العينة بني بني

سنة يستخدمون املوقع استخدامات إعالمية أكثر من الفئة 37أكثر من نياملبحوثو ، األخرىبالفئات العمرية

ومواكبة األخباراألوىل والثانية حيث جند بأن أغلبية أفراد العينة من هذه الفئة يستخدمونه للتعرف على 

يف حني جند .كوسيط إعالمي"الفايسبوك"بني هذه النتائج الدور الكبري الذي يلعبه موقع األحداث اجلارية وتُ 

دوافع تتصدرها سنة مييلون أكثر لالستخدامات االجتماعية 36- 26سنة و25-15بني أن أفراد العينة

.سنة37مقارنة بأفراد العينة أكثر من التواصل والتعرف على آخرين

املوقع بدافع التخلص من القلق ) 36- 26(والفئة الثانية ) 25-15(ويستخدم أفراد العينة من الفئة األوىل 

).سنة37أكثر من (وامللل والتخلص من الفراغ االجتماعي والعاطفي أكثر من أفراد العينة من الفئة الثالثة

:من خالل هذه النتائج إىل عدد من املالحظاتونصل 

 داما اجتماعياسنة املوقع استخداما إعالميا وثقافيا أكثر منه استخ37يستخدم أفراد العينة أكثر من.

 سنة إىل الرتفيه والتسلية أكثر من غريهم من املستخدمني من الفئات 25و15مييل أفراد العينة بني

حياة الشباب والرتفيه من خالل العمرية األخرى وهذا ما حييلنا على الدور الذي يقوم به املوقع يف 

واملشاركات املسلية وقراءة تعليقات إما من خالل تبادل الصور والفيديوهاتيكون" الفايسبوك"موقع 

.ترفيهية للموقعأخرىاألصدقاء عليها إىل جانب خدمات 

 يعترب دافع التواصل من أهم الدوافع بالنسبة ملختلف الفئات العمرية رغم التفاوت املالحظ يف

.النسب
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 سنة يستخدمون املوقع بوعي 37يبدو من نتائج اجلدول أن الفئة العمرية من املستخدمني أكثر من

سنة 36و26سنة و25و15أكثر من الفئات األخرى فنجد مثال أن العديد من أفراد العينة بني 

قع ذا 37يستخدمون املوقع للهروب من الواقع يف حني جند أنه وال فرد أكثر من  ملو ا تخدم  يس سنة 

. الدافع

"الفايسبوك"الهوية التي يدخل بها أفراد العينة إلى ) 30(دولج

باسمك الحقيقي أو باسم مستعار" الفايسبوك"هل تدخل إلى حسابك في ) 14(سؤال

االجتماعيالتواصلموقعإىليدخلونالعينةأفرادأغلبيةأن) 30(اجلدولنتائجمناملالحظ

أفرادمنافرد90يدخلنيحيف%66.03بنسبةوذلكاحلقيقيامسهممستخدمنيةيحقيقيةو "فايسبوك"

%.33.96نسبةممثلنيمستعارباسمملوقعاالعينة

أنوجدحيثالدردشةمنتدياتحولدراستهيف1بعزيزإبراهيمإليهتوصلماالنتائجهذهوتوافق

شخصيةيستخدمون% 36مقابل% 62بنسبةاحلقيقيةبأمسائهمالدردشةملواقعيدخلوناملبحوثنيأغلبية

أجابوا%) 66(العينةأفرادفأغلبيةدراستهيف2بودهانيامينإليهتوصلمامعتتعارضحنييف. مستعارة

أم .احلقيقيةهويتهمنهم% 34يستخدمحنييفاألنرتنيتعربتواصلهمأثناءمستعارةهويةيستخدمونب

علىالتعرفمناملتصلنيمتكنأاذلكاالجتماعيةالشبكاتمواقعيفأساسيادورااهلويةوتلعب

الفيزيائيالعامليفعليهااملتعارفاهلويةحمدداتاختالفمنالرغموعلىمعهم،يتواصلونالذيناألشخاص

131صذكره،سبقمرجعبعزیز،إبراھیم1
ذكره،سبقمرجع،اآلثار النفسیة واالتصالیة لتعرض الشباب الجزائري لمضامین األنترنیت.بودھانیامین2

النسبة المئويةالتكرار
17566.03االسم الحقیقي
9033.96االسم المستعار

265100المجموع
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كراهاتاإلِ جتاوزمنافضائهضمناملتفاعلنيمتكنينرتنتاإليفجتديديةاألكثراألبعادبنيمنأنهإالّ 

لقدا،بطابعهالتبادلتطبعافرتاضيةلسياقاتواستحداثهان،املكاوطقوساحلضوربسياقاتاملرتبطةالفيزيائية

للفردتتيحبطريقةموحماور "ءالغربا"اآلخرينإىلاحلديثالبشري،االتصالتاريخيفمرةوألولممكنا،غدا

.1تزامنيةصيغةالتبادلعلىوتضفيجسدي،التّ غريواحلضورالفعلية،هويتهعلىالتامالتكتم

العالقاتهذهأمهيةمدىيفتتمثلاليتاألساسيةالنقاطمنعددمننتأكدحىتالسؤالهذاأدرجناوقد

هلويةالبعضفاستخداماملوقع،الستخدامتدفعهماليتاحلقيقيةاألسبابيفوالبحث،للمستخدمنيبالنسبة

.واليةاملاجلداوليفعليهالتعرفسنحاولماوهذا،واألسبابالدوافعمنالعديدوراءهيكونقدمستعارة

حسب متغيري الجنس والسن"الفايسبوك"الهوية التي يدخل بها أفراد العينة إلى ) 31(دولج

"الفايسبوك"موقعيدخلونالعينةأفرادأغلبيةأن) 30(اجلدولنتائجفيهأكدتالذيالوقتيف

اجلنسمتغرييحسباملوقعإىلالعينةأفرادايدخلاليتاهلوية)31(اجلدوللنايبنياحلقيقيةبأمسائهم

:أنالنتائجوتبنيوالسن،

مقابلللذكوربالنسبة% 70بنسبةاحلقيقيةأمساءهميستخدمونأغلبهمسنة36و26بنيالعينةأفراد- 

احلقيقية،أمساءهن%) 82.5(الفئةهذهإناثمناألكربالنسبةوَتستخدم،مستعارةمساءأيستخدمون% 30

) سنة37منأكثر(الثالثةللفئةبالنسبةاملالحظةونفسمستعارة،أمساءمنهن% 17.5تستخدمحنييف

265،ص)2(8العام،الرايلبحوثالمصریة،المجلةالذاتلتشكلمستحدثكفضاءاألنترنیت):2007.(رابحالصادق1

المجموع إناثذكور
الكلي

أكثر 36- 2526- 15
37من

37أكثر من 36- 15.2526

%ت%ت%ت%تت%ت%ت
3957.35427020803053.573382.51168.7517566.03االسم الحقيقي

2942.64183005202646.420717.50531.259033.96االسم المستعار

681006010025100561004010016100265100المجموع

1.14: الجدولية²كا05:درجة الحرية6.97: المحسوبة²كا
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ويةاملوقعيستخدمون% 20مقابلاحلقيقيةويتهميدخلونالفئةهذهذكورمن% 80أنجندحيث

% 31.25تستخدمحنييفاحلقيقيةهويتهنسنة37منأكثراإلناثمن% 68.75وتستخدممستعارة

.مستعارةهوية

ببقيةمقارنةمستعارةألمساءاستخداماأكثرسنة25و15بنياملبحوثنيأناجلدولنتائجوتكشف

من% 37.35ـفواحلقيقيةاملستعارةاألمساءمستخدميبنيكبريةفروقوجودعدمنالحظحيثالفئات

بالنسبةاحلالوكذلكةمستعار ويةيدخلون% 42.64يقابلهماحلقيقيةأمساءهميستخدمونالفئةهذهذكور

أمساء%46.42تستخدماحلقيقيةبأمسائهنمنهن% 53.57فيهتدخلالذيالوقتففيالفئةنفسإلناث

.مستعارة

بدافع" الفايسبوك"يستخدمونسنة25و15بنياملبحوثنيأنجند) 29(اجلدولنتائجإىلوبالعودة

كنوبالتايلاألوىل،بالدرجةوالتسليةالرتفيه الرتفيهإىلالعينةأفرادالشبابمْيلإىلالنتائجهذهإرجاعُمي

افرتاضيكعامل" الفايسبوك"يتيحهفمااهلويةحدودأمامالوقوفدوناملوقعهلممايتيحهانذلالوالتسلية

تلف اخيَ العالقاتأنفاألكيدالرتفيهبدافعللموقعيدخلوناملستخدمنيمنالعديدوألن،الواقعيُتيحهعّم

عليهميتعرفالأناإلمكانقدرفيحاولوناهلدف،هذالبلوغا يسعونببنائهايقوموناليتاالفرتاضية

أمإقناعهمخاللمناآلخرون يسعىاحلالة،هذهيففردفالافرتاضيا،يصنعوااليتاهلويةتلكأصحابب

يلةاملتخاهلويةهذه◌ّ أنأساسعلىمعهالتعاملإىلمعهواملتفاعلنيحماوريهدفعدفويتهالتالعبإىل

،طالبهوبينمامثالأستاذويةاحلواريةاملنتدياتيفيشاركأنالشكل،ذاويستطيعالفعلية،هويتههي

امرأةأو،مراهقالواقعيفهوبينماالسنيفكبرياأو،املدنسكانمنأنهرغمالقرىسكانمنعلى أنه أو

.1رجلهوبينما

266صذكره،سبق،مرجعالذاتلتشكلمستحدثكفضاءاألنترنیت):2007.(رابحالصادق1
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اإلناثاتدخلاليتاهلويةبنيإحصائيةداللةذاتفروقهنالكأنلناتبني²كااختبارخاللومن

05حريةدرجةعند) 1.14(اجلدولية²كاقيمةفاقت) 6.97(احملسوبة²كاأنحيثالذكوراويدخل

وقد،الذكورمناملستعارةلألمساءاستخداماأكثراإلناثأناجلدولخاللمنونالحظ،0.05ثقةومستوى

األسباباملقبلةاجلداوليفوسنكشفاالجتماعي،حميطهنمنواملشاكلاإلزعاجلتجنبهنهذايكون

. العينةأفرادإجاباتحسبواملستعارةاحلقيقيةاهلويةالستخداماحلقيقية

أفراد العينة لألسماء الحقيقية والمستعارةأسباب استخدام ) 32(دولج

تبني

بة، نس"لفايسبوكا"يفاحلقيقيةأمساءهميستخدمونالذينالعينةأفرادمن% 66.03بنيمنأنهالنتائج

أمأجابوامنهم% 60.57 تخدمواب حىت% 39.42يستخدمهاحنييفبسهولةمعارفهمجيدهمحىتيس

.معهماملتفاعلنيبثقةواضحي

النسبة المئويةالتكرار
تفضل استخدام 
اسمك الحقيقي

10660.57حتى يجدك معرفك بسهولة

6939.42حتى تحظى بثقة المتفاعلين معك

175100المجموع

تفضل استخدام 
اسم مستعار

5257.77التصرف بكل حرية

2123.33الخوف من أن يعرف اآلخرون هويتك

1718.88تقمص شخصية غير شخصيتك

90100المجموع
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تخدمواهمأغلب% 33.96نسبةميثلوننوالذيمستعارةأمساءيستخدمونالذينالعينةأفرادبأنجندو  يس

عليهميتعرفأنمنخوفا% 23.33نسبةتليها،%57.77بنسبةاملوقعيفحريةبكلالتصرفدف

.شخصيتهمغريشخصيةلتقمص%18.88واآلخرون،

:يليكمااجلدولنتائجتفسريوميكن

إجابتهمخاللمننلمسهماوهذااألصدقاءمعالتواصلهواألولهدفهماحلقيقيةاألمساءمستخدمو- 

امعلىاحلفاظوبالتايلبسهولة،جيدوهمحىتألصدقائهمالفرصةبإتاحةاملتعلقة نحيثعالق أياملوقعميّك

مباشرةالصديقهذاوسيجدبالبحثاخلاصةاخلانةيفامسهكتابةخاللمنمعارفهعلىالعثورمنمستخدم

كاناألصدقاءمعالتواصلوإبقاء(.طبعااحلقيقيبامسهيدخلكانإناملوقعيفاملسجلنيقوائميف

.)إنشائهبدايةمنذاملوقعمؤسسهدف

مواقعيفاهلويةأنذلك،املتفاعلنيبنيالثقةمنانوع" الفايسبوك"يفاحلقيقيةاألمساءاستخدامحيقق- 

كناليتاملعطياتمنوعدداالسمخاللمنتتحدداالجتماعيةالشبكات جلميعإتاحتهاللمستخدمُمي

.بعضهمأواألصدقاء

بنيمنالرتفيهأنوباعتبار،املوقعيفحريةبكلتصرفإىل الأغلبهميهدفاملستعارةاألمساءمستخدمو- 

دونحريةبكلالتصرفمناملستخدمنميكّ املستعارةاهلويةفاستخدامالعينةأفرادلدىاالستخدامدوافعأهم

.معارفهطرفمنإزعاجألييتعرضأن
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أسباب استخدام الهوية الحقيقية حسب متغيري السن والجنس) 34(دولج

اختالف كبري يف أسباب استخدام اهلوية احلقيقية بني يوجدأنه ال يتبني لنا من خالل اجلدول أعاله 

مع سنة تدفعهم الرغبة يف التواصل 25و15من الذكور بني % 51.28حيث جند أن ،خمتلف الفئات العمرية

ونفس . هم معارفهم بسهولة

ةوأكثر من نصف أفراد العينة يف الفئة الثالث% 69.04سنة بنسبة 36و26احلال النسبة ألفراد العينة بني 

%.55ولة وذلك بنسبة هيستخدمون هويتهم احلقيقية حىت جيدهم معارفهم بس) سنة37أكثر من (

% 53.33بسهولة بنسبة نرفهامعنحىت جيدهن األمساء احلقيقية تستخدمنأغلبية اإلناث من جهته- 

سنة يف حني بلغت نسبة 36و26بالنسبة لإلناث بني % 66.66سنة و25و15بالنسبة ألفراد العينة بني 

صدقاء ألألسنة الاليت تستخدمن ا37اإلناث أفراد العينة أكثر من 

72.72.%

االختيارينال توجد فروق كبرية يف النسب بني إجابات املبحوثني املوزعة على ونالحظ من خالل اجلدول أنه- 

وجود²اختبار كاأكديف حني .األول حىت جيدك معارفك بسهولة والثاين حىت حتظى بثقة املتفاعلني معك"

المجموعإناثذكور
الكلي

أكثر 15-2526-36
37من

37أكثر من 15.2526-36

%ت%ت%ت%تت%ت%ت
حتى يجدك 

معارفك بسهولة
2051.282969.0411551653.332266.660872.7210

6
60.57

حتى تحظى بثقة 
المتفاعلين معك

1948.711330.9509451446.661133.330327.276939.42

39100421002010اموع
0

30100331001110017
5

100

1.14: الجدولية²كا05:درجة الحرية3.44:المحسوبة²كا
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احملسوبة فقات قيمة كا اجلدولية عند  درجة ²فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث حيث أن كا

.0.05ومستوى ثقة 05حرية 

أسباب استخدام الهوية المستعارة حسب متغيري السن والجنس) 35(دولج

علىاملوزعنيالعينةوإناثذكوروحسب،األسبابمنللعديديعوداملستعارةاألمساءاستخدام

:يليمااجلدولنتائجتوضحالثالثةالعمريةالفئات

مثحرية،بكلالتصرفدفمستعارةأمساءسنة25و15بنيالعينةأفرادمن% 58.62يستخدم- 

احلقيقةهويتهمعلىاآلخرونيتعرفأنمناخلوفيليها،%24.13بنسبةشخصيتهمغريشخصيةلتقمص

%.17.24بنسبة

األمساءمستخدماتمناألكربفالنسبةالذكورإلجاباتمقارِبَةالفئةنفسمناإلناثإجاباتوكانت- 

بنسبةعليهناآلخرونيتعرفأنمناخلوفبسببمث، % 50بنسبةحريةبكلالتصرفهدفهناملستعارة

%.19.23بنسبةالرتتيبآخريفشخصيتهنغريشخصيةتقمصهدفليأيت،30.76%

حنييف،باإلناثمقارنةشخصيتهنغريشخصيةلتقمصميالأكثرالفئةهذهمنالذكوربأنونالحظ- 

.بالذكورمقارنةالشخصيةهويتهنعلىاآلخرينتعرفمنخوفاأكثراإلناثأنجند

إناثذكور
المجموع

الكلي
37أكثر من 36- 3715.2526أكثر من36- 2526- 15

%ت%ت%ت%تت%ت%ت
1758.621161.110510013500342.850357.145257.77التصرف بكل حرية 

الخوف من أن يتعرف 
اآلخرون على هويتك

0517.240316.6600000830.760342.850242.852123.33

تقمص شخصية غير 
شخصيتك

0724.130422.2200000519.230114.2800001718.88

29100181000510026100071000510090100المجموع

3.94: الجدولية²كا10:درجة الحرية3.44:المحسوبة²كا
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بنسبةاملوقعيفحريةبكلالتصرفيريدونمستعارةأمساءيستخدمونّممنسنة36و26بنيالذكور- 

خوفا من أن %16.66، بنسبةشخصيتهمغريشخصيةلتقمص% 22.22يستخدمهايف حني،61.11%

.يتعرف اآلخرون على هويتهم

منوخوفااملوقعيفحريةبكلالتصرفدفمستعارةأمساءخدمنتتسف) سنة36-26(الفئةنفسإناثأما

نّ يتعرفأن املستعارةاهلويةتستخدمأافقطواحدةأجابتحنييف% 42.85النسبةبنفسأحدعليِه

%.14.28نسبةممثلةشخصيتهاغريشخصيةلتقمص

يفيتصرفواحىتمستعارةأمساءيستخدمونمجيعهمجند بأّن سنة37منأكثروبالنظر إىل إجابات الذكور

%.100بنسبةحريةبكلاملوقع

ْ اإلناثإجاباتتقاربتحنييف % 57.14بنسبةكانوالذياملوقعيفحريةبكلالتصرفيارخبني

.% 42.85بنسبةأحدعليهنّ يتعرفأنمنواخلوف

استخدامهنيعودوقد،أحدعليهنّ يتعرفأنمنخوفاأكثراإلناثأناإلجاباتخاللمنونالحظ

.االجتماعيحميطهنيفهلاتتعرضنأنميكناليتواملشاكلإلزعاجلجتنبااملستعارةلألمساء

ويعودغريهم،شخصيةلتقمصميالأكثرسنة25و15بنيالذكورالعينةأفرادبأنأيضانالحظحنييف

خاللمننالحظحنييف،باملوقعاالنبهارفرتةيعيشونمازالواالفئةهذهيففالشباب،الرتفيهيفلرغبتهمهذا

مقارنةاملوقعاستخداميفللجديةميالأكثر37منوأكثر36و26بنيالعمريةالفئاتأناإلجابات

). سنة25و15بني(األوىلالعمريةالفئةيفالشباببإجابات

اجلدولية²كاقيمةأنيثحوالذكور،اإلناثبنيفروقتوجدالأنهلنايتبني²كااختبارنتائجخاللومن

.10حريةودرجة0.05ثقةمستوىعند) 3.44(احملسوبة²كاقيمةفاقت) 3.94(
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العينة حيال طلبات الصداقة من الغرباءتصرف أفراد ) 36(جدول
هل توافق على طلبات الصداقة من أشخاص غرباء؟)17(سؤال

دخلشخصأليميكنحيث"الصداقةطلبات"دمةخِ "الفايسبوك"موقعيزميُ مابنيمن

أميعتقدالذينأوواقعيايعرفهمالذيناألشخاصمنعددإىلصداقةطلباتيرسلأنحديثا"الفايسبوك"

ائمة من أصدقاء األصدقاء يف حال الضغط قأيضا اجلديد، كما يقرتح املوقع على املستخدماالهتماميبادلونه

أويعرفهمقدأشخاصمنصداقةطلباتاملوقعمستخدمويتلقى،" أشخاص رمبا تعرفهم"عبارةعلى

أن)36(اجلدوللنا يوضححيثحيال ذلكوختتلف استجابات املستخدمنيلهةبالنسبغرباءأشخاص

% 44.90يوافقحنييف،غرباءأشخاصمنالصداقةطلباتعلىيوافقونالالعينةأفرادمن% 55.09

.الغرباءمنالصداقةطلباتعلىمنهم

خصوصيتهمعلىخبوفهمغرباءأشخاصمنالصداقةطلباتعلىالعينةأفرادموافقةعدمتفسريوميكن

أمساءهميستخدمونالعينةأفرادأغلبيةأنذلكمنطقيةالنتائجهذهوتبدوالقرصنة،منواخلوفالغرباءمن

املبحوثنيمنالعديدوأنخاصة املوقعاستخداميفاجلديةمننوعهناكأنيبدووبالتايل،احلقيقية

. السابقةاجلداولنتائجحسباملعلوماتوزيادةالتثقيفبدافعيستخدمونه

النسبة المئويةالتكرار

11944.90نعم

14655.09ال

265100المجموع
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تصرف ذكور وإناث حيال طلبات الصداقة من الغرباء )37(جدول

النتائجوتبني،غرباءأشخاصمنالصداقةطلباتحيالالعينةوإناثذكورتصرف)37(اجلدولبنييُ 

الحنييف،%60.78بنسبةوذلكغرباءأشخاصمنالصداقةطلباتعلىيوافقونالذكورأغلبيةبأن

الصداقةطلباتترفضناإلناثمنالعينةأفرادأغلبيةبأننالحظأخرىجهةومنعليها،% 39.21يوافق

.عليهاتوافقن% 23.21مقابل% 76.78بنسبةوذلكغرباءأشخاصمن

وتعامل "الفايسبوك"بني تعامل الذكور مع الغرباء يف اواضحاوتبني نتائج اجلدول أن هنالك اختالف

احلرج من إضافة غرباء إىل قائمتها وبالتايل تتعامل حبذر مع طلبات بفقد تشعر الكثري من اإلناث ،اإلناث

شركة الBitdefenderتوصلت إليه شركة ما، وتتوافق هذه النتائج مع على خصوصيتهنحفاظااإلضافة

من النساء دائما% 64.2أن أظهرت الدراسة حيث ،الرائدة يف حلول احلماية على االنرتنت

الرجال يفعلون الشيء من %55.4بينما ،طلبات الصداقة من الغرباء على الشبكات االجتماعيةترفضن

الغرباء على الشبكات االجتماعية % 24.5حوايلو . نفسه

.من النساء% 21.8ـمن الرجال يشاركون مواقعهم مقارنة ب%25.6من النساء، و% 16ـمقارنة ب

المجموعإناثذكوراجلنس
الكلي %ت%ت

9360.782623.2111944.90نعم

6039.218676.7814655.09ال

153100112100265100اموع

4.42:الجدولية2كا1:درجة الحرية8.84:المحسوبة²كا
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الرجال "Bitdefenderمن اإلعالم االجتماعي يف بتديفندرأباحث يف وهوGeorge Petreويقول

وتوصلت الدراسة . 1"يعرضون أنفسهم للخطر أكثر من النساء خصوصا عندما يقبلون صداقات من الغرباء

Mark Grindeland وCathy Harisson ّأن التحكم يف نتعتقدمن النساء % 93إىل أن

.2إعدادات اخلصوصية من أهم خصائص الشبكات االجتماعية بالنسبة هلن

²كاقيمةأنحيثالعينةأفرادواإلناثالذكوربنيإحصائيةداللةذاتفروقهناكأن²كااختبارويؤكد

.0.05ثقةومستوى01حريةدرجةعند) 4.42(اجلدولية²كاقيمةتفوق)  8.84(احملسوبة

أفراد العينة على طلبات الصداقة من أشخاص غرباءدوافع موافقة ) 38(جدول

ما هي دوافع موافقتك على طلبات الصداقة من الغرباء؟) 18(سؤال

علىللتعرفغرباءالمنالصداقةطلباتعلىيوافقونالعينةأفرادأغلبيةأناجلدولنتائجمنيتضح

مث،%31.69بنسبةاآلخراجلنسمعغراميةعالقاتلتكويناملوافقة تليها،%54.2بنسبةجددأشخاص

%.14.08بنسبةالوقتومتضيةالتسليةدف

http://www.bitdefenderme.com:من20/01/2012بتاریخاستراجعھاتم1
2 Mark Grindeland.Cathy Harisson,op cit

النسبة املئوية التكرار 

7754.2التعرف على أشخاص جدد

2014.08التسلية وتمضية الوقت

4531.69تكوين عالقات غرامية 

142100المجموع

http://www.bitdefenderme.com
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يقبلونالشبابأغلبيةبأنوجدحيثدراستهيف1بودهانيامنيإليهتوصلمامعالنتائجهذهوتتوافق

غراميةعالقاتتكويندافعيليه،%54بنسبةجددأشخاصعلىالتعرفبدافعغرباءأشخاصمعالدردشة

%.27بنسبةاآلخراجلنسمع

"الفايسبوك"موقعيستخدمونالعينةأفرادأنوهو،)30(اجلدوليف إليهتوصلناماالنتائجهذهوتؤكد- 

التشبيكمواقعتتيحهااليتالتواصليةالسمةعلىالنتائجهذهوحتيلنا. اآلخرينمعوالتفاعلالتواصلدف

العديدويربطونكبريبشكلايتعلقونالشبابجعليفجنحتواليت"الفايسبوك"يتصدرهااليتاالجتماعي

ام،يفخاصامكاناهلاوخيصصونفيها،االفرتاضيةالعالقاتمن علىمبنيهً الروابطهذهتكونوقدحي

اايهدفأووالتسليةالرتفيهدفتكونقدغراميةعالقاتلتكوينأواالهتماموتبادلالصداقةأسس أصح

. املستقبليفهلمحقيقينيشركاءاألصدقاءهؤالءواختاذالعالقةلتعزيز

257صذكره،سبقمرجع،اآلثار النفسیة واالتصالیة لتعرض الشباب الجزائري لمضامین األنترنیت:بودھانیامین1
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دوافع موافقة  ذكور وإناث العينة  على طلبات الصداقة من أشخاص غرباء) 39(جدول

يوافق ذكور العينة على طلبات الصداقة من أشخاص غرباء بدافع التعرف على أشخاص جدد يف 

مث التسلية % 34.51نسبة بعالقات غرامية مع اجلنس اآلخر ينيليه دافع تكو %  52.21املرتبة األوىل بنسبة 

للتعرف على أشخاص %) 62.06(ومن جهة أخرى متيل أغلبية اإلناث %. 13.27ومتضية الوقت بنسبة 

على طلبات الصداقة من الغرباء لتكوين عالقات غرامية مع اجلنس اآلخر % 20.68جدد يف حني توافق 

.بدافع التسلية ومتضية الوقت% 17.42وتوافق 

اإلناث أكثر ميال للتعرف على أشخاص جدد من الذكور يف حني جند أن) 39(ونالحظ من خالل اجلدول 

.بأن الذكور أكثر ميال لتكوين عالقات غرامية مع اإلناث

وميكن تفسري هذا االجنذاب حنو تكوين العالقات الغرامية بالنسبة للموقع بالنظر إىل ما يتيحه من خدمات 

أو اإلعجاب اليت ميكن " Like"يقات وتبادل الصور وكذا فكرة فباإلضافة إىل خدمة الدردشة تأيت خدمة التعل

اليت " أنكز"أو Pokeإىل جانب خدمة . للمستخدم أن يضغط عليها يف حال إعجابه مبشاركات معينة

كل هذه اخلدمات توفر نوع من " Tag"اإلشارة تستخدم عادة للفت انتباه شخص معني،وأيضا خدمة 

الجنس 
الفئات

المجموع الكليإناثذكور

%ت%ت
5952.211862.067754.2التعرف على أشخاص جدد

1513.270517.242014.08التسلية وتمضية الوقت

3934.510620.684531.69تكوين عالقات غرامية 

11310029100142100المجموع

5.04:الجدولية²كا02:درجة الحرية7.57: المحسوبة²كا
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أدوات التفاعل بني املستخدمني من خالل تبادل الصور تتنوع فيها امية اجلاذبية يف تكوين عالقات غر 

.والتعليقات والرسائل وغريها

حملسوبة ا²بني إجابات الذكور واإلناث حيث أن كاإحصائيةهنالك فروق ذات داللة أن²ويبني اختبار كا

.0.05ومستوى ثقة 2عند درجة حرية ) 5.04(اجلدولية ²تفوق كا) 7.57(

ألفراد العينة "الفايسبوك"الحاجات التي يلبيها موقع )40(جدول

؟"الفايسبوك"ما هي الحاجات التي يلبيها لك موقع ):19(سؤال

الغلبةأناجلدولمنويتبنيالعينة،ألفراد"الفايسبوك"موقعيلبيهااليتاحلاجات) 40(اجلدولوضحيُ 

حريةبكلوالتعبريالتنفيسحاجةتليها،%38.91بنسبةاآلخرينمعوالتفاعلالتواصلحلاجةكانت

حاجةالثالثةاملرتبةيفمث،%)26.35(النسبةبنفساملعلوماتعلىواحلصولالفضولإشباعإىلواحلاجة

%.08.37بنسبةالواقعمناهلروب

خاللمنواألصدقاءاألهلمعالتواصلحاجةتلبيةيفجنح"الفايسبوك"موقعأناجلدولنتائجوتؤكد

يف"الفايسبوك"ساعدهمحاجةأهمأنالعينةأفرادويعتقدببنائها،املستخدميقوماليتالعالقاتشبكة

قائمةتصدرهذا املوقععربواألصدقاءاألهلمعالتواصلدافعأنذلك،اآلخرينمعالتواصلهيتلبيتها

).27(اجلدولحسبالعينةألفرادبالنسبةالدوافع

النسبة المئويةالتكرار

10726.35التنفيس والتعبير بكل حرية 

10726.35اشباع الفضول والحصول على معلومات

3408.37الهروب من الواقع

15838.91التواصل والتفاعل مع اآلخرين

406100المجموع
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حسب فتنوعهاعلىلمستخدمنيلالعديدحاجاتتلبيةيفاالجتماعيةالشبكاتمواقعجنحتلقد

RaackeوBonds-Raackeمنحمددةجمموعاتحاجاتتليبافرتاضيةأماكنهيهذه املواقعفإن

امإجيادعلىقادرينغريفيهكثريونجمتمعخلقوبالتايل،األشخاص اج ماوهو.1األنرتنيتبيئةخارجح

لالتصالومييلونايتعلقوناألشخاصجعليفاالجتماعيةالشبكاتمواقعبهتقومالذيالدورعلىحييلنا

أامنافرتاضياواألصدقاءاألهلمعالتواصلوحاجةافرتاضية،عالقاتوبناءالوسيطي علىتؤثرأنش

العالقاتاري نظعلىاالفرتاضيةالعالقاتسيطرةإىليؤديماوهواتمعأفرادبنيلوجهوجهااالتصال

".االجتماعيةوالعالقاتبالفايسبوك"املتعلقالثالثاحملورخاللمنسنؤكدهماوهذا،احلقيقية

والتعبريالتنفيسيفساعدهماملوقعبأنيعتقدونالعينةأفرادمنكبريةنسبةبأننالحظأخرىجهةومن

مستوىيفنقصمنيعانونالذيناألشخاصبأنكنداجبامعةباحثونأوضحالصددهذاويف،حريةبكل

حتررااألكثرالفرصةتعدّ "يسبوكاالف"علىاالجتماعيالتواصلشبكةبأناعتقادااألكثرهمالنفسيفالثقة

نفسهمأبثقتهمعلىسلباتؤثراليتاحملرجةواملواقفهمإحباطعنللتعبريهلمواملالذرقابةواألقلحريةواألكثر

االموعنآرائهمعنحريةكلبالتعبريللمستخدمنياملوقعيتيححيث. نشغ يستخدمونكانواإذاخاصةا

.مستعارةأمساء

1 Augustin J. Gallion(2008): op cit
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لذكور وإناث العينة"الفايسبوك"الحاجات التي يلبيها موقع ) 41(جدول

منأكثر: أنحيث،متفاوتةبنسبجاءواإلناثللذكوربالنسبةاحلاجاتترتيبأناجلدولنتائجبنيتُ 

التواصلحاجةتلبيةيفساعدهم"الفايسبوك"بأنيعتقدون%) 51.04(اإلناثمنالعينةأفرادنصف

.ذلكيعتقدونالذكورمن% 32.31أنحنييفاآلخرينمعوالتفاعل

وحسب ترتيب احلاجات بالنسبة إلناث العينة كانت احلاجة إىل التنفيس والتعبري بكل حرية يف املرتبة الثانية 

لتأيت حاجة اهلروب من الواقع % 21.69مث إشباع الفضول واحلصول على معلومات بنسبة % 22.37بنسبة 

%.04.89يف آخر الرتتيب بنسبة 

املعلومات جاءت يف املرتبة الثانية ىشباع الفضول واحلصول علإأما بالنسبة للذكور فنالحظ بأن حاجة 

27ـل"الفايسبوك"يف حني يليب %).  28.51(مقاربة حلاجة التنفيس والتعبري بكل حرية بنسبة %) 28.89(

%.10.26حاجة اهلروب من الواقع بنسبة مبحوث 

ففي الوقت الذي أجاب ،وتؤكد لنا هذه النتائج أن الذكور أكثر ميال للهروب من الواقع مقارنة باإلناث

أامبحوث27 سبعاهلروب من الواقع إىل االفرتاض جند أن ونيريدمب

."الفايسبوك"يلبيها هلا 

الفئاتالجنس
المجموعإناثذكور

الكليّ 
%ت%ت

7528.513222.3710726.35التنفيس والتعبير بكل حرية 

7628.893121.6710726.35معلوماتاشباع الفضول والحصول على 

2710.260704.893408.37الهروب من الواقع

8532.317351.0415838.91التواصل والتفاعل مع اآلخرين

263100143100406100المجموع

7.83: الجدولیة²كا03:درجة الحریة10.44:المحسوبة²كا
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لتلبيتها وحاجات الذكور حيث أن  اإلناثفروق بني احلاجات اليت تسعى وجودأيضا عن²ويفصح اختبار كا

.0.05ومستوى داللة 03عند درجة حرية ) 7.83(اجلدولية ²أكرب من كا) 10.44(احملسوبة ²كا

ألفراد العينة حسب متغير السن"الفايسبوك"الحاجات التي يلبيها موقع ) 42(جدول

" الفايسبوك"هلميليبسنة25و15بنيالعينةأفرادأغلبأنلنايتبني)42(اجلدولبياناتفحصبِ 

بنسبةحريةبكلوالتعبريالتنفيسحاجةتليها،%43.09بنسبةاآلخرينمعوالتفاعلالتواصلحاجة

والتفاعلالتواصلحاجةوتتصدر،%17.12بنسبةمعلوماتعلىواحلصولالفضولإشباعمث،30.38%

املرتبةيفمث،%34بنسبةوذلك،أيضاسنة36و26بنيالعينةألفراداملوقعيلبيهااليتاحلاجاتاآلخرينمع

بكلوالتعبريالتنفيسخياريليها،%30.66بنسبةاملعلوماتعلىواحلصولالفضولإشباعحاجةالثانية

%.11.33بنسبةالواقعمناهلروبمث،%)24(حرية

امقائمةاملعلوماتعلىواحلصولالفضولإشباعحاجةفتصدرتسنة،37منأكثرالعينةأفرادأما اج ح

بنسبةحريةبكلوالتعبريالتنفيسمث،%)38.66(اآلخرينمعوالتفاعلالتواصلحاجةتليها،%40بنسبة

.الواقعمناهلروبحاجةالفئةهذهأفرادلدىاملوقعيليبحنييف،21.33%

السن
الفئات

المجموع 37أكثر من 15-2526-36
الكليّ 

%ت%ت%ت

5530.3836241621.3310726.35التنفيس والتعبير بكل حرية 

3117.124630.66304010726.35اشباع الفضول والحصول على معلومات

1709.391711.3300003408.37الهروب من الواقع

7843.0951342938.6615838.91التواصل والتفاعل مع اآلخرين

18110015010075100406100المجموع
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جندالذيالوقتففي،العمريةالفئاتحسبيتغري"الفايسبوك"استخدامأنلناتبني)42(اجلدولنتائجإن

بأننالحظللموقع،استخدامهمأثناءالواقعمنهروبااالفرتاضإىليتجهون األوىلالفئاتمنالعينةأفرادفيه

األوىلاحلاجةالفئةهذهمنالعينةفأفراد. الواقعمنللهروبحاجةلديهمليسسنة37منأكرباملبحوثني

أفرادأنلنايؤكدماوهذامعلومات،علىواحلصولالفضولإشباعهي"الفايسبوك"موقع هلميلبيهااليت

.أكربوجديةبوعياملوقعيستخدمونسنة37منأكثرالعينة

ألفراد العينة"الفايسبوك"االشباعات االجتماعية التي يحققها ) 43(جدول

؟"الفايسبوك"ما هي االشباعات االجتماعية التي يحققها لك ) 20(سؤال

يقوم بدور مهم جدا يف إشباع العديد من احلاجات " الفايسبوك"أشار العديد من الباحثني أن موقع 

وذلك " ربط عالقات صداقة"لدى املستخدمني، ويتصدر قائمة االشباعات اليت حيققها املوقع ألفراد العينة 

مث إجياد حلول ملشاكلهم االجتماعية % 15.90يليها ربط عالقات مع اجلنس اآلخر بنسبة % 73.86بنسبة 

%.10.22بنسبة 

وتتعدد عوامل استخدام املوقع واالشباعات املتحققة منه غري أن ربط عالقات الصداقة تعترب من أهم 

اإلشباعات اليت توصلت إليها العديد من الدراسات، وهذا راجع إىل طبيعة املوقع يف حد ذاته وتضمينه للقب 

وآخرون Parkوجد ولقدألشخاص املضافني إىل القائمة اليت يطلق عليها قائمة األصدقاء، لكل ا" الصديق"

خلق صداقات، :أن عوامل االستخدام واإلشباع الرئيسية اخلاصة مبواقع الشبكات االجتماعية هي ) 2009(

.وغريها، احلصول على املعلوماتالتعريف بالذاتالتسلية، 

النسبة المئويةالتكرار
19573.86ربط عالقات صداقة

4215.90ربط عالقات مع الجنس اآلخر

2710.22إيجاد حلول لمشاكلك االجتماعية 

264100المجموع
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ولقد كشفت العديد من الدراسات اليت هلا عالقة باالستخدامات واالشباعات  بأن مستخدمي 

يستخدمونه لتحقيق اشباعات اجتماعية بالدرجة األوىل وذلك للحفاظ على العالقات القائمة "الفايسبوك"

يف حني جند أن ربط عالقات مع اجلنس اآلخر تأيت يف املرتبة الثانية . والتعرف على أصدقاء جدد وغريها

أم يقبلون أجاالبحوثنيمن % 31.69جند أن بأن )38(لإلشباعات املتحققة وبالعودة إىل اجلدول  ا ب بو

اء دف تكوين عالقات غرامية مع اجلنس اآلخر اص غرب أشخ من  لصداقة  ات ا وهذا ما يؤكد لنا بأن طلب

.العديد من مستخدمي املوقع يستخدمونه للدخول مغامرات عاطفية افرتاضية 

العينةلذكور وإناث"الفايسبوك"التي يحققها موقع االجتماعيةاإلشباعات ) 44(جدول

نسبة مثل حيث،لقائمة اإلشباعات بالنسبة للذكور واإلناثداقةصال"ربط عالقات"رغم تصدر 

بقية اإلشباعات االجتماعية بني رتيبخيتلف ت؛بالنسبة لإلناث%79.13بالنسبة للذكور و% 69.79

.الذكور واإلناث

يليه % 23.48ففي الرتتيب الثاين بالنسبة للذكور اإلشباع احملقق هو ربط عالقات مع اجلنس اآلخر بنسبة 

%.6.71إجياد حلول ملشاكلك االجتماعية بنسبة 

الجنس
الفئات

المجموعإناثذكور
الكليّ 

%ت%ت
10469.799179.1319573.86ربط عالقات صداقة

3523.48076.084215.90ربط عالقات مع الجنس اآلخر

106.711714.782710.22إيجاد حلول لمشاكلك االجتماعية 

149100115100264100المجموع

17.92: الجدولیة²كا02:درجة الحریة26.89:  المحسوبة²كا
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% 14.78يف حني جند أن اإلشباع الثاين احملقق بالنسبة لإلناث هو إجياد حلول ملشاكلهن االجتماعية بنسبة 

%.6.08مث ربط عالقات مع اجلنس اآلخر بنسبة 

 -

إلناث أفراد العينة يعتقدون بأن استخدامهن للموقع ساعدهن يف إجياد حلول اآلخر يف حني جند بأن ا

ملشاكلهن االجتماعية بالدرجة األوىل أكثر من كونه وسيلة لتحقيق اإلشباع املتعلق بربط عالقات مع اجلنس 

.اآلخر

احملسوبة ²، كا02حيث أنه عند درجة حرية ²إن الفروق بني إشباعات الذكور واإلناث يؤكدها اختبار الكا

.0.05عند مستوى ثقة ) 17.92(اجلدولية  ²كانت أكرب من كا)26.89(

"الفايسبوك"ثقة أفراد العينة فيما يقدمه لهم موقع ) 45(جدول

أغلبية أفراد العينة يثقون فيما يقدمه هلم املوقع لكن حسب صاحب أن يالحظ املتأمل لنتائج اجلدول

من %5.25منهم فيما يقدمه هلم املوقع، ويثق % 18.11يف حني ال يثق % 76.60املشاركة وذلك بنسبة 

م هلم بشكل مطلق .املبحوثني  فيما يقّد

إن هذه النتائج تبني لنا أن الثقة يف ما يقدمه املوقع ترتبط بالدرجة األوىل بصاحب املشاركة مبعىن ليس 

.هم حمل ثقة بالنسبة إليه" الفايسبوك"بالضرورة أن كل أصدقاء املستخدم يف 

إنشاء للمستخدم أن يقوم بالعديد من النشاطات من خالله كالتعليقات، " الفايسبوك"يسمح موقع - 

النسبة المئويةالتكرار
145.28نعم بشكل مطلق 

20376.60حسب صاحب المشاركة 

4818.11ال أثق

265100المجموع
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عن طريق مشاركة الصور أو التعليقات أو غريها من اخلدمات، وهذا الكم اهلائل من املعلومات الذي يتلقاه 

من األصدقاء أو أصدقاء األصدقاء أو األعضاء املشرتكني

.صحيحا طاملا أن املصدر يبق افرتاضيا وغري معروف بالنسبة للمستخدم

مستقبال"لفايسبوكا"ـهم لتوقعات أفراد العينة حول استخداميوضح : )46(جدول

تبني لنا نتائج اجلدول أن أغلبية أفراد العينة راضني عن طريقة تعاملهم مع املوقع ويتوقعون أن يبقى 

ر % 48.30تعاملهم معه كما هو بنسبة  15.09يف التقليل من استخدام املوقع مقابل % 27.92فيما يُفّك

.من أفراد العينة أن يتوقفوا عن استخدام املوقع مستقبالً %8.67يريدون أن يزيدوا من استخدامه، ويتوقع 

يعيش العديد من املستخدمني حالة االستقرار يف استخدام املوقع فأغلبيتهم يفكرون يف ترك االستخدام  

كما هو؛ اعتقادا منهم

الل هذه الدراسة الستخدام املوقع رمبا إحساسا منهم أن املوقع يأخذ الكثري من وقتهم علما أننا توصلنا من خ

.بالنسبة ألفراد العينة هو من ساعة إىل ساعتني يف اليوم الواحد" الفايسبوك"إىل أن متوسط ساعات استخدام 

مفردة من أفراد العينة يفكرون يف زيادة استخدام املوقع وهو على األغلب من 40يف حني نالحظ بأن 

.لت حتديثات خدمات املوقع تنجح يف جعلهم يتعلقون به أكثرالفئة اليت مازالت تعيش انبهارا باملوقع ومازا

النسبة المئوية التكرار 
4015.09أن تزيد من استخدامك للفايسبوك

7427.92استخدامهتقلل من 

12848.30تتركه كما هو 

238.67تتوقف  عن استخدامه

265100المجموع
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مستقبال حسب متغيري السن "فايسبوكال"لـهم توقعات أفراد العينة حول استخداميوضح : )47(جدول
والجنس

المجموعإناثذكور
الكليّ 

37أكثر من 36- 3715.2526أكثر من36- 2526- 15
%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت

تزيد من استخدامك أن
للفايسبوك

1420.581016.6600001221.42041000004015.09

1623.522338.3310401628.570717.50217427.92تقلل من استخدامه

3450244013522239.2824601168.7512848.30تتركه كما هو 

045.88030502080610.710512.50318.75238.67تتوقف  عن استخدامه

681006010025100561004010016100265100المجموع

7.26:الجدولية²كا15: درجة الحرية12.96:المحسوبة²كا

:أعاله إىل النتائج التاليةنصل من خالل بيانات اجلدول 

فبالرغم من أن أغلبيتهم "الفايسبوك"وقع أكثر تعلقا مب) سنة25و15بني (ذكور وإناث الفئة العمرية األوىل - 

من ذكور هذه العينة يفكرون يف زيادة % 20.58يفكرون يف ترك استخدامهم للموقع كما هو نالحظ أن 

26العينة بني ذكورمن % 16.66بالنسبة إلناث نفس الفئة، يف حني % 21.42استخدامهم للموقع مقابل 

أما املالحظ بالنسبة للفئة . من إناث نفس الفئة% 10سنة يفكرون يف زيادة استخدامهم للموقع و36و

.األخرية أنه وال مبحوث يفكر يف زيادة استخدامه للموقع

"الفايسبوك"سنة أكثر ميال للتقليل من استخدام 37وتشري نتائج اجلدول إىل أن أفراد العينة أكثر من - 

% 12.5من ذكور هذه الفئة يفكرون يف التقليل من استخدامه إىل جانب % 40والتوقف عن استخدامه فـ 

% 18.75يف حني نالحظ أن إناث هذه الفئة أكثر ميال للتوقف عن استخدام املوقع بنسبة . من اإلناث

.من الذكور% 8مقابل 
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سنة  يف 25و15من ذكور أفراد العينة بني % 5.88لفئات العمرية فنالحظ أنه يف حني يفكر أما بقية ا- 

واملالحظ أن اإلناث أكثر . من اإلناث من نفس العينة تفكرن يف ذلك% 10.71جند أن "الفايسبوك"ترك 

ميال للتوقف عن استخدام املوقع مستقبال وهذا ما تؤكد لنا نتائج الفئة الثانية حيث أجابت اإلناث بنسبة 

من املستخدمني من نفس الفئة يفكرون يف % %5 12.5

.ذلك

اإلناث وهذا ما تبينه العديد من بمقارنة"الفايسبوك"وتبني لنا هذه النتائج أن الذكور أكثر تعلقا مبوقع 

الذكور أكثر من "الفايسبوك"الدراسات إىل جانب اإلحصائيات اليت كشفت بأن مستخدمي موقع 

اجلدولية ²ذلك أن كاأن هنالك فروق بني الذكور واإلناث²وتبني نتائج كا. مستخدماته من اإلناث

، 15ومستوى ثقة 15، عند درجة حرية 12.96احملسوبة واليت بلغت ²كانت أقل من قيمة كا) 7.26(

.وبالتايل هناك فروق ذات داللة احصائية بني استخدام الذكور واإلناث للفايسبوك

ععينة في حال عدم استخدامهم للموقيبين شعور أفراد ال)48(جدول

؟لفترة" الفايسبوك"بماذا يشعرك غيابك عن ) 23(سؤال

بنسبة لفرتة "الفايسبوك"

"الفايسبوك"منهم بالفراغ وهذا مؤشر عن وقوع العديد من مستخدمي % 40يف حني يشعر % 48.30

القلق يعترب الذي جيعل املستخدم حيس بأنه يفتقد شيئا ما يف حال عدم دخوله للموقع حيث ضحايا اإلدمان

النسبة المئويةالتكرار
3111.69القلق واإلضطراب

10640الفراغ

12848.30ال يشعرك بشيء

265100المجموع
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هو ر واإلنرتنتبعيدًا عن الكمبيوتيكون املستخدم وما حيدث فيه عندما "بوكيسالفا"والتفكري املفرط يف 

.مؤشر من مؤشرات اإلدمان على املوقع

% 11.69عدد مهم من أفراد العينة ميثل - 

.1الذي جيعل الشخص كلما استخدم املوقع أكثر كلما أحس بالرضا"الفايسبوك"بني أعراض اإلدمان على 

جنح يف جعل العديد من املستخدمني يتعلقون به ويدمنون عليه إىل هذا املوقعوحتيلنا هذه املؤشرات إىل أن 

احلد الذي جيعل البعض مبجرد اخلروج من املوقع يفكر يف الدخول إليه،  وهذا اإلدمان من شأنه أن يؤثر على 

رتناتية افرتاضية إىل يف ممارسات أناملستخدم س ينغمفحالة الفرد النفسية وكذا على عالقاته مع أهله وأصدقائه 

، (Otakus)األوتاكوسدرجة االنطوائية والشعور أن احلياة خارج االنرتنيت هي حياة ثانوية ، على شاكلة 

امأنأدمنوا االنرتنيت إىل درجة أصبحوا يعتقدوننوهم مراهقون يابانيو  2ثانويةحياةهياالنرتنتخارجحي

حاالت حيذر اتوبال

.منها العديد من الباحثني واألخصائيني ملا هلا من تأثريات سلبية على حياة الفرد

يبين شعور ذكور وإناث العينة في حال غيابهم عن الموقع) 49(جدول

1 Jamie Lober, op cit, p11
.،مرجع سبق ذكرهاألنترنیت كفضاء مستحدث لتشكل الذات):2007.(الصادق رابح2
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ظهر بيانات اجلدول أن تُ 

الذكور أكثر إحساسا بالفراغ يف أنبالنسبة لإلناث، يف حني نالحظ ب% 51.78بالنسبة للذكور و% 45.75

ام عن املوقع وذلك بنسبة  ال غي من % 14.28من اإلناث ، يف حني حتس % 33.92مقابل % 44.44ح

.من الذكور بذلك% 9.80يف حال الغياب عن املوقع يف حني يشعر واالضطراباإلناث بالقلق 

تعاملهم مع املوقع حيث تسفر لنا نتائج اختبار وتبني لنا نتائج اجلدول أن هنالك فروقا بني الذكور واإلناث يف

²تفوق كا10.67قدت بـاحملسوبة اليت²ذات داللة احصائية بني الذكور واإلناث فقيمة كاقفرو عن²كا

.0.05ومستوى داللة 2عند درجة حرية ) 7.11(اجلدولية 

المجموعإناثذكوراجلنس
الكليّ  %ت%ت

1509.801614.283111.69القلق واإلضطراب

6844.443833.9210640الفراغ

7045.755851.7812848.30ال يشعرك بشيء

153100112100265100المجموع

7.11: الجدولیة²كا02:درجة الحریة10.67: المحسوبة²كا

المجموع 37أكثر من 36-2526-15السن
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متغير السنيبين شعور أفراد العينة أثناء غيابهم عن استخدام الموقع حسب ) 50(جدول

الحظ املتأمل لنتائج اجلدول أنه على رغم اتفاق أفراد العينة املوزعني على الفئات العمرية الثالث على ي

شعرهم بشيء فإن هنالك اختالفا واضحا يف النسب بني اخليارات ال يُ "الفايسبوك"أن الغياب عن استخدام 

ام عن 25و15بني املبحوثونففي الوقت الذي أجاب فيه .الثالثة أن غي ال يشعرهم "الفايسبوك"سنة 

سنة 37جند أن أكثر من نصف أفراد العينة الذين أعمارهم أكثر من % 49.19بشيء بنسبة 

سنة36و26بني يف حني أن أقل من نصف أفراد الفئة% 65.85ال يشعرون بشيء والذين ميثلون نسبة 

.أجابوا بنفس اإلجابة%)40(

واالضطرابسنة أكثر شعورا بالقلق 25و15وتبني لنا نتائج اجلدول أن أفراد العينة بني 

.من أفراد الفئة الثانية% 13مقابل % 14.51املوقع بنسبة 

وهي نسبة مرتفعة مقارنة بأفراد العينة من الفئات % 47سنة بالفراغ بنسبة 36و26ويشعر أفراد الفئة بني 

.األخرى

وتؤكد لنا هذه النتائج ما توصلنا إليه من خالل اجلداول السابقة وهو أن األكرب سنا يستخدمون املوقع 

رد منهم بالقلق واالضطراب وقت غيابه عن سنة ال يشعر وال ف37اد العينة أكثر من ر فأفأيضا)50(

.واالضطرابمن املبحوثني يف الفئة األوىل والثانية يعانون من القلق ا، يف حني جند أن عددا كبري "الفايسبوك"

يلكلّ االفئات
%ت%ت%ت

1814.51131300003111.69القلق واإلضطراب

4536.2947471434.1410640الفراغ

6149.1940402765.8512848.30ال يشعرك بشيء

12410010010041100265100المجموع
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متأل حياة األفراد االفرتاضيةالعالقاتوأصبحتاألشخاص"لفايسبوك"وقع أصبح مل- 

سنة 36و26ما جعل العديد من املستخدمني حيسون بالفراغ عندما ال يستخدمون املوقع وأفراد العينة بني 

.إحساسا بذلكاملبحوثنيأكثر 

عدد من العوامل منها يتحكم فيهعامل معه والت"الفايسبوك"أن طريقة استخدام إىلوحتيلنا هذه النتائج 

وقدرته على مقاومة يف مدى وعي املستخدم انيتحكمين املتغريين حيث أن هذ، تخدمسن املسجنس و 

يف كل مرة يتعلقون به أكثر فأكثر املستخدمنيستماالت املتكررة من القائمني على املوقع اليت جتعلاال

الوقت الذي خيصصونه ويقضون فيه وقتا أطول من االفرتاضي العاملالتفاعل يففيتحولون إىل مدمنني على 

.قيقياالجتماعي احلللتفاعل ضمن حميطهم
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III ."والعالقات االجتماعية"الفايسبوك

على العالقات "فايسبوك"صال عرب موقع التواصل االجتماعي تعىن هذا احملور بدراسة تأثري االيُ 

االجتماعية، وملعرفة هذا األثر قمنا بتقسيم اجتاهات املستخدمني إىل أربع فئات أساسية تنطوي كل فئة على 

.سة وحتقق أهدافهاموضوعات فرعية ختدم الدرا

في االتصال الشخصي وجها لوجه"الفايسبوك"البعد المتعلق بتأثير االتصال عبر .1

النتائج ظهروتُ ،يف االتصال الشخصي"الفايسبوك"ول املتعلق بتأثري االتصال عرب البعد األ) 51(يمثل جدول 

يف اتصاهلم الشخصي هذا املوقععرب أن هنالك تباينا يف إجابات أفراد العينة حول مدى تأثري االتصال 

من حيث الوقت الذي يقضونه معهم وكذا طبيعة العالقة اليت جتمعهم بأصدقائهم عرب ،بعائلتهم وأصدقائهم

ري ومدى محيمية هذه العالقة واختالفها عن نظ،"الفايسبوك"

لقة ذا البعد ك تع امل لة  : ما يلياألسئ

لقد وضعنا ثالثة أسئلة ملعرفة مدى :وتأثيره في االتصال المواجهي"الفايسبوك"استخدام موقع 1.1.

وكانت ،على االتصال وجها لوجه بني املستخدم وأفراد عائلته أو معارفه"الفايسبوك"تأثري استخدام 

:استجابات املبحوثني كما يلي

أكثر من الوقت الذي "الفايسبوك"رفك وأصدقائك عبرتقضي وقتا في التحادث مع معا:10عبارة

تجلس فيه مع أسرتك

الوقت املخصص ألسرهم أقل من الوقت أن أغلبية أفراد العينة ال يوافقون على أن)51(بني نتائج اجلدولتُ 

تليها % 27.92وغري املوافقني بشدة % 36.60حيث ميثل غري املوافقني نسبة ،"الفايسبوك"الذي يقضونه يف 

%.10.56مبحوثا بنسبة 28من املوافقني مث املوافقني بشدة والذين عربّ عنهم % 20.75نسبة 
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25و15مل يوافقوا على هذه العبارة لكن بنسب متفاوتة، فالذكور بني - ذكورا وإناثا-أفراد العينة أغلبهم -

على ذلك، ونالحظ أن الفروق منهم % 26.47يف حني يوافق منهم على هذا الطرح، % 29.41سنة مل يوافق 

منهم على % 46.66سنة فلم يوافق نسبة 36و26بني املوافقني وغري املوافقني متقاربة، أما الذكور بني 

منهم موافقني على أن جلوسهم مع أسرهم قليل مقارنة بالوقت الذي يقضونه يف % 20الطرح، مقابل 

ام بني 37من أما الذكور أكثر . "الفايسبوك"التحادث مع أصدقاء  إجاب نت  غري موافقني % 48سنة فتباي

20.%

إناث العينة من جهتهن تؤكد أغلبهن أن الوقت املخصص ألسرهن أكرب من الوقت املخصص ألصدقاء - 

غري % 30.35على الطرح املقرتح، ونسنة مل توافق25و15من اإلناث بني % 37.5حيث أن"الفايسبوك"

منهن رأيها واختارت موقف % 8.92دِ بْ على ذلك يف حني مل تُـ اتموافق% 17.85بشدة مقابل اتموافق

.احلياد

"فايسبوكال"مل توافق أغلبهن على أن الوقت الذي تقضيه مع أصدقاء ) سنة36- 26(إناث الفئة الثانية - 

مقابل % 27.5فقات بشدة ايف حني بلغت نسبة عدم املو ،%30بنسبة أكثر من الوقت املخصص ألسرهن،

سنة فنسبة غري املوافقات بشدة تصدرت اخليارات 37بشدة على ذلك، أما اإلناث أكثر من اتموافق% 25

.اتغري موافق% 25على ذلك واتموافق%31.25مقابل % 37.5حيث بلغت 

أكثر من الوقت الذي "الفايسبوك"نتبني من هذه النتائج أن الذكور يقضون وقتا أطول من اإلناث مع و 

ت العمرية على الرغم من أن ، يف حني ال توجد اختالفات كبرية بني إجابات خمتلف الفئاخيصصونه ألسرهم

ئالم قليل مقارنة هم كانوا معارضني إّال أن نسبة املوافقني بشدة واملوافقني على أن الوقأغلب لعا صص  ملخ ا ت 

.الفتة للنظرلت نسبة مثّ "لفايسبوكا"وقع بوقتهم املخصص مل
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أكثر من الوقت الذي تجلس "الفايسبوك"في التحادث مع أصدقائك عبر الوقت الذي تقضيه:2عبارة

فيه معهم وجها لوجه

قضونه مع أصدقائهم وجها لوجه أكثر من على الرغم من أن أغلبية أفراد العينة أجابوا بأن الوقت الذي ي

، غري أن نسبة %)26.03بلغت نسبة غري املوافقني على العبارة ("الفايسبوك"الوقت الذي يقضونه معهم يف 

أن الوقت الذي % 21.88، حيث يوافق بة من النسبة األوىليوقر املوافقني بشدة واملوافقني متثل نسبة مهمة

بشدة % 17.35أكثر من الوقت الذي يقضيه معهم وجها لوجه ويوافق "بوكالفايس"يقضيه مع أصدقائه يف 

.على ذلك

يف اواضحاسبة لذكور وإناث العينة املوزعني عرب خمتلف الفئات العمرية فنالحظ بأن هنالك اختالفأما بالن- 

ام، فأغلبية الذكور بني  تجاب أم يقضون يوافقون بشدة عل% 29.41ميثلون نسبة نسنة الذي25و15اس ى 

يف حني يعارض "الفايسبوك"وقتا أقل مع أصدقائهم يف الواقع مقارنة بالوقت الذي يقضونه معهم يف 

يف حني توافق ، %39.28على ذلك ومتثلن نسبة قنوافتوجند بأن إناث نفس الفئة ال منهم، % 20.51

.منهن% 14.28

ى أن الوقت الذي يقضونه مع أصدقائهم يف منهم عل% 33.33سنة ال يوافق 36و26ذكور العينة بني - 

بشدة نياوى املوافقون بشدة وغري املوافقأكثر من الوقت املخصص هلم وجها لوجه، يف حني تس"الفايسبوك"

أما إناث نفس الفئة فأغلبيتهن ،  %13.33واحتل املوافقون واحملايدون املرتبة الثانية بنسبة ،%20ممثلني نسبة 

يف % 25مث غري املوافقات بنسبة % 30تليها املوافقات بنسبة % 32.5ذلك ومتثلن نسبة ال توافق بشدة على 

فقني يبني أن هنالك تباينا اونالحظ بأن تساوي النتائج بني املوافقني وغري املو %. 10حني بلغ عدد احملايدات 

.واضحا يف االستخدام بني األفراد
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مل توافق م، فأكثر من نصف إناث هذه العينةيدا الجتاههسنة كانوا أكثر حتد37أفراد العينة أكثر من - 

أكثر من التحادث معهم وجها لوجه"الفايسبوك"ة على أن الوقت الذي تتحدث فيه مع أصدقائهن يف بشدّ 

غري املوافقات عدد منهن على ذلك ويف املرتبة الثالثة تساوى عدد احملايدات مع % 18.75يف حني توافق 

.%12.5بنسبة 

يف حني مثل املوافقون % 40ن بلغت نسبتهم و فاحملايد،مر بالنسبة لذكور هذه العينة كان خمتلفااأل- 

يف الوقت الذي مل يعرب فيه وال فرد من هذه الفئة عن معارضته ،%28هيواملوافقون بشدة نسبة واحدة

أكثر من "لفايسبوكا"الوقت الذي يقضيه يف التحادث مع أصدقائه عرب الشديدة هلذا الطرح القائل بأن 

.الوقت الذي جيلس فيه معهم وجها لوجه

وتؤكد هذه النتائج سيادة هذا النمط االتصايل اجلديد الذي من شأنه أن يؤثر على االتصال وجها لوجه  

.هانعلقة بالبوح باملشاعر والتعبري عكما من شأنه أن يطرح العديد من اإلشكاالت املت

ك ومعارفك الذين تعرفهم وجها لوجهئأكثر من أصدقا"الفايسبوك"عبر رفك ك ومعاؤ أصدقا: 3عبارة

صديق، 300من خالل نتائج اجلداول السابقة تبني لنا أن نسبة كبرية من أفراد العينة لديهم أكثر من 

صدقاء أكثر من األ"الفايسبوك"إىل أن أغلبية أفراد العينة يوافقون على أن أصدقاء ) 51(وُتشري نتائج اجلدول 

فوم وجها لوجه  يعر ين  لذ % 21.13، يف حني ال يوافق )ونموافق% 24.15موافقون بشدة، %26.79(ا

ما ، أيمبحوثا25عددهمغأما عدد احملايدين فبل، غرب موافقني%18.49إىل جانب ،على ذلكبشدة

.%09.43نسبته

عدديفوق"الفايسبوك"يف سنة على أن عدد أصدقائهم25و15من الذكور بني % 35.29يوافق - 

،من الذكور بشدة% 29يف حني يعارض ،من اإلناث املوافقات% 32.14وتنظم إليهم ،هم يف الواقعئأصدقا

.الجند نسبةً بينماث، نامن اإل% 17مقابل 
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منهم بشدة على أن % 26.66احلياد، يف حني وافق سنة موقف 36و26اختار أغلبية ذكور العينة بني - 

فوم وجها لوجه، وعارضهم بشدة ئأكثر من أصدقا"الفايسبوك"أصدقاء  يعر ين  لذ من ذكور نفس % 20هم ا

نسبة يف حني وافقت، %32.5ذلك بنسبة نإناث نفس الفئة العمرية عارضالفئة، ومن جهة أخرى نرى بأن 

.أكثر من أصدقاء الواقع"الفايسبوك"على أن أصدقاء منهن بشدة% 32

أكثر من األصدقاء الذين "الفايسبوك"أصدقاء كونسنة  37من أفراد العينة أكثر من % 40عارض - 

فوم  .اث من نفس الفئة على ذلكنمن اإل% 31.25يف حني توافق ،وجها لوجهيعر

،ناث املوزعني عرب خمتلف الفئات العمريةوتؤكد لنا نتائج اجلدول أن هنالك اختالفا واضحا بني الذكور واإل

سنة يوافق أغلبهم بشدة على أن أصدقاءهم يف 25و15ففي الوقت الذي جند ذكور وإناث العينة بني 

فونأكثر من األصدقاء الذي"الفايسبوك" سنة خاصة 37وجها لوجه جند بأن أفراد العينة أكثر من ميعر

خاصة حظ أيضا بأن الذكور أكثر تأييدا هلذا االجتاه من اإلناث، ناليعارضون ذلك بشدةمنهم الذكور 

. سنة ذلك بنسبة أكرب من ذكور نفس الفئة37اإلناث أكثر من ، يف حني تؤيدثانيةبالنسبة للفئة العمرية ال

وهو ما ،

ئهم م -حظه من خالل ختصيص وقت كبري ألصدقائهم يف الفايسوك نال لقا تهم م وعدم  ف رغم عدم معر

-وجها لوجه

ضونه معهم وجها لوجه، أكثر من الوقت الذي يقلوقتٍ "الفايسبوك"العينة إىل التحادث مع أصدقائهم عرب 

السابقةاحملاوريفإليهتوصلناماالنتائجهذهوتؤكد. املتنوعة للموقع، واألساليب املتعددة لالتصال عن طريقه

األشخاصمنالعديدأنحيثكبريتأثريلديهاليومتنرتناإلعرباالتصالأنمفادهاواليتلالستمارة

تنتهيبلواقعيةعالقةبينهمتكنملوإنحىتاألصدقاءمنكبريعددمعالتواصليفوقتهميقضون
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ام هوإمنا"الفايسبوك"معالعينةأفراديقضيهالذيالوقتيفالنسيباالرتفاعوهذا.الشاشةحدودعندعالق

ينافساإلنرتنت،عرباالتصالوهواتمع،هذايفاالتصالأمناطمنجديدمنطتشكلبدايةعلىمؤشر

ااالتصالوهواتمعيفالراسخالتقليدياالتصال .1اآلخرينمعلوجهوجًه

مختلففيوجرأةبصراحةبالتكلملكتسمح"الفايسبوك"طريقعنعالقاتكأنتشعر: 4عبارة
لوجهوجهااتصالكمنأكثرالمواضيع

عربالتفاعلخاللمنالشاشةوراءالتخفييتيحأنميكنالفيزيائي،ووجودهالشخصمالمحغيابيف

يفمعهيتفاعلونالذيناألصدقاءمعاملواضيعخمتلفيفوجرأةبصراحةيتكلمأنللمستخدم"الفايسبوك"

املوافقون(% 28.67و% 29.05عربّ ولقدلوجه،وجهاماتصالهأثناءوجرأتهصراحتهمنأكثراالفرتاض

املوافقةبعدم%14.71ذلكيفوأيده% 19.24يوافقملفيماالطرح،هلذاموافقتهمعن) بشدةواملوافقون

%.8.30بنسبةاألخريالرتتيباحملايدونليأخذبشدة،

:يليكمامواقفهمكانتالعمريةالفئاتخمتلفعربنو املوزعالعينةذكور- 

رَ و نو صرحيأمعلى %)41.17(بشدةأغلبيتهموافقسنة25و15بنيالذكور-  عربتكلمهمأثناءءآُج

الثالثةاملرتبةاحملايدونليحتلبشدة% 23.52ذلكيفوعارضهملوجه،وجهاتكلمهممنأكثر"الفايسبوك"

%  35بنسبةالطرحهلذاموافقتهمعنيتهمأغلبفعربّ سنة36و26بنيالعينةذكورأما،%17.64بنسبة

فردواليتجهوملمواقفهمعنعربواالعينةأفرادكلأنالفئةهذهيفاملالحظمنهم،% 26.66يوافقملفيما

.الطرحهذاعلىبشدةمنهم% 18.33وافقفيماالشديدةممعارضتهعن% 20عربحيثلحياد،لممنه

نسبةلتأيت%)44(سنة37منأكثرالعينةذكورلدىالنسبةنفسلتهممثّ دةبشنو ملوافقوااملوافقنيغري- 

%).4(بشدةاملوافقنيغريو%)8(الثانيةاملرتبةيفاملوافقني

25صذكره،سبقمرجعساري،خضرحلمي1
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لتمثّ حيث،وجرأةبصراحةبالتكلمهلنيسمح"الفايسبوك"أنعلى أغلبهنوافقتفلقدالعينةإناثأما- 

37منوأكثرسنة36و26بنيالعينةإناث%37.5ونسبةسنة،25و15بنياإلناث% 41.07نسبة

.سنة

بالنسبةالثانيةاملرتبةففي،أخرىإىلعمريةفئةمناختلففلقدلإلناثبالنسبةاخلياراتترتيبأما

مث% 19.64بنسبةبشدةاملوافقاتتليها،%23.21املوافقاتغرينسبةكانتسنة25و15بنيلإلناث

املوافقاتسنة36و26بنيلإلناثبالنسبةالثاينالرتتيبيفوكان،%8.92نسبةنلمثّ الاليتحملايداتا

بنسبةاحملايداتمث) بشدةموافقاتغري% 10موافقات،غري% 15(املوافقاتغريتليها،%25بنسبةبشدة

12.5.%

أنعلى بشدةاملوافقاتكانتالثانيةاملرتبةففي،خمتلفاكانسنة37منأكثراإلناثاجتاهإن- 

غريمث% 18.75املوافقاتغريتليها% 31.25بنسبةوجرأةبصراحةالتكلمفرصةهلنيتيح"الفايسبوك"

.احليادإىلمنهنواحدةوالتذهبملفيما،%12.5بشدةاملوافقات

يف تلبيته حلاجة التواصل "ايسبوكالف"لقد جنح موقع:وحميمية العالقة"الفايسبوك"معارف الثقة في 2.1.

تعبريات الوجه، واإلمياءات الوسيطي الذي يتيحه من شأنه أن يلغياالتصال إّال أن،والتفاعل مع اآلخرين

االتصال املواجهي، فهل رغم غياب  اليت هلا دور يف إضفاء احلميمية على اجلسدية وغريها من لغات التواصل 

وهل هذه ؟يف كسب ثقة املتفاعلني ضمن حدود الشاشة"الفايسبوك"تفاعل جنح لغات يف الكل هذه ال

اا العالقات متلك من القوة واحلميمية ما أصح فع  هذا ما سنحاول اإلجابة عليه من ؟وجها لوجهلاللتقاءد

:ةالتاليسئلةخالل األ

ك في الواقع أكثر من ثقتك في معارفك وأصدقائ"الفايسبوك"تثق في معارفك وأصدقائك في:5عبارة
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"الفايسبوك"امبحوث122أنّ )51(يتبني من اجلدول

وافقني على هذا املغري من % 23.01يدعمهم و% 46.03متثلهم نسبة ،الواقعدقاءأكثر من ثقتهم يف أص

ت فيما وافق،%25.28نسبة ممثلنياجتاه احلياد واوأخذ،رأيه يف املوضوعامبحوث67بدِ يف حني مل يُ ،الطرح

.باملوافقة بشدةمبحوثا%0.75اعلى هذا الطرح ودعمه) %4.90(نسبة ضئيلة 

) غري املوافقني بشدة(سنة 25و15من ذكور أفراد العينة بني % 44.11لقد عرب -

. آراءهم% 22.05يف حني مل يبد ) غري املوافقني(لفئةمن نفس ا% 26.41وأيّدهم يف ذلك ،"الفايسبوك"

مفردة % 30.35نسبة يف ذلك نبشدة على ذلك ودعمتهمنهن % 46.42أما إناث نفس الفئة فلم توافق 

.منهن عن رأيها حيال هذا الطرح% 19.64فيما مل تعرب 

دعمتهم يف ذلك ،طرحسنة عن معارضتهم الشديدة هلذا ال36و26من الذكور بني % 51.66لقد عربّ -

من اإلناث احملايدات،  أما أفراد العينة % 50موقف احلياد مقابل % 15يف حني اختذ ،من اإلناث% 27.5

اسنة فعرب أكثر من نصفهم إناثا وذكور 37أكثر من 

.من الذكور% 60و% 56.25مثلتهم اإلناث بنسبة وقد ،أكثر من معارف الواقع"الفايسبوك"معارف 

ويتبني لنا بأنه رغم الوقت الكبري الذي يقضيه أفراد العينة يف استخدام املوقع، وعلى الرغم من العدد 

حوا هلم بأمسائهم احلقيقية ،الكبري ألصدقائهم

ن باملوافقة اعرب عنهما مبحوثسنة25و15باحلديث يف خصو 

.الشديدة على الطرح يف حني مل يوافق وال فرد من أفراد العينة من بقية الفئات على هذه العبارة

لتي  تعادل في حميميتها العالقات ا"الفايسبوك"تشعر أن العالقات التي كونتها عن طريق :6عبارة

كونتها عن طريق االتصال المواجهي
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تعادل يف محيمتها "الفايسبوك"للطرح القائل بأن عالقات ممن أفراد العينة عن عدم موافقته% 29.05عربّ - 

نياملوافقليأيت غري،منهم على ذلك% 23.77العالقات اليت كونوها عن طريق االتصال املواجهي فيما وافق 

ليليهم املوافقون بشدة بنسبة ،%13.96أما احملايدون فمثلوا نسبة ، %21.13بنسبة بشدة يف املرتبة الثالثة 

12.07.%

أغلبيتهم عن سنة عربّ 25و15فالذكور بني ،السن واجلنسيري ملتغتباينت استجابات أفراد العينة تبعاً -

النسبة متقاربة حيث مثلت وبني املوافقني وغري املوافقني بشدة كانت، %26.47موافقتهم هلذا الطرح بنسبة 

غري وتأيت هذه النتائج يف الوقت الذي تصدرت فيه اإلناث ،%20.58املوافقني بنسبة يليهم غري،23.52%

مث غري املوافقات بشدة بنسبة % 28.57احملايدات بنسبة نتليه،%30.35املوافقات الرتتيب بنسبة 

%.7.14بنسبةاملوافقات بشدة، وأتت%14.28تهنأما املوافقات فمثلت نسب،19.64%

.مقارنة بإناث نفس الفئة"الفايسبوك"ونالحظ بأن ذكور هذه العينة أكثر إحساسا حبميمية عالقات 

منهم على هذا الطرح وأيدهم % 31.33سنة مل يوافق 36و26ذكور العينة الذين ترتاوح أعمارهم بني - 

%.14املوافقون بنسبة مليهي،%20نسبةاملوافقون بشدة مثل يبشدة يف ذلك، ل% 26.66

تعادل "الفايسبوك"على أن محيمية عالقات نوافقتم لفسنة 36و26بني %) 50(أما نصف اإلناث -

يد% 22.5فيما وافقت ،محيمية عالقات االتصال املواجهي لك وأ لى ذ بشدة يف الوقت % 15ن نسبةع

.منهن عن موقفها%5الذي مل تعرب فيه 

، حيث وافق )%0احملايدون (هذا الطرحجتاه مواقفهم مجيعهم عن سنة عربّ 37نة أكثر من ذكور العي- 

،تعادل يف محيميتها عالقات االتصال املواجهي"الفايسبوك"نوها عن طريق على أن العالقات اليت كوّ % 56

أما إناث نفس ، %20بنسبة غري املوافقنيمليهي،%24ـني بشدة يف املرتبة الثانية بفيما كانت نسبة غري املوافق
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منهن على هذا الطرح، % 31.25منهن عن رأيها، وافقت % 18.75الفئة ففي الوقت الذي مل تعرب فيه 

%.12.5لتتساوى نسبة املوافقات بشدة وغري املوافقات الاليت مثلن نسبة ،بشدة% 25وعارضتها يف ذلك 

سنة حيث نالحظ 37السابقة ألفراد العينة أكثر من ونالحظ أن هذه النتائج غريبة مقارنة باالستجابات 

مقارنة ببقية "الفايسبوك"بأن الذكور واإلناث يف هذه الفئة أكثر إميانا حبميمية العالقة اليت جتمعهم بأصدقاء 

.الفئات العمرية

دفعك لاللتقاء بهم وجها لوجه"الفايسبوك"إحساسك بحميمية العالقة مع أصدقائك في :7عبارة

يتغلغل يف كل منحى من مناحي حياة األشخاص، وعلى الرغم من "الفايسبوك"يف الوقت الذي بدأ 

إال أن هذا ويربطون العديد من العالقات،،أن مستخدميه اليوم يقضون وقتا طويال يف التفاعل من خالله

مثل مالمح الوجه وغريها من األمور االتصال يفتقد للعديد من اللغات اليت تعودنا عليها أثناء تواصلنا املباشر 

هذه اللغات جعلنا نطرح هذا السؤال ملعرفة ما إذا كان اليت تضفي على هذه العالقات طابع احلميمية، غيابُ 

ا مم،فها طابع خصوصية املوقعجنح يف خلق هذه احلميمية اليت يغلّ قد "الفايسبوك"االتصال الوسيطي عرب 

قات حقيقية بدال من افرتاضيتها، ولقد كانت استجابات أفراد العينة كما يدفع األشخاص جلعل هذه العال

:يلي

وميثلون نسبة ،دفعته لاللتقاء بأصدقائه وجها لوجه"الفايسبوك"مبحوثا على أن محيمية عالقات 81يوافق -

يف حني يوافق منهم موقف احلياد،% 19.62منهم ذلك، وأخذ % 26.41يف حني يعارض ، 30.56%

.بشدة% 6.79وتعارضه نسبة ،بشدة على هذا الطرح% 16.66

محيمية العالقة اليت جتمعهم بأصدقاء كونسنة ذكورا وإناثا  37ة أكثر من لقد عارض أغلبية أفراد العين-

اء م وجها لوجه"الفايسبوك" تق لالل تهم  . من اإلناث% 37.5من الذكور و% 40حيث مثلتهم نسبة ،دفع
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من الذكور املوافقني، ليمثل احملايدون نسبة % 28إلناث على هذا الطرح مقابل من ا%  18.75ووافقت 

.بالنسبة للذكور% 12بالنسبة لإلناث و% 6.25

من الذكور يف حني % 32.35لوا نسبة سنة مثّ 25و15املوافقون على هذا الطرح من أفراد العينة بني -

ولقد احتل احملايدون املرتبة .من املوافقات% 28.57ل مقاب%) 35.71(احتلت نسبة املعارضات املرتبة األوىل 

%.21.42واإلناث % 26.47ل الذكور نسبة  إذ مثّ ،الثانية بالنسبة لذكور وإناث هذه العينة

سنة أبدوا موافقتهم على أن محيمية العالقة بني أصدقائهم دفعتهم 36و26ذكور وإناث العينة بني - 

اء م وجها لوجه، بنسبة تق بالنسبة لإلناث، ليحتل املعارضون املرتبة % 35بالنسبة للذكور، و% 31.66لالل

يف حني احتلت املوافقات بشدة املرتبة الثانية بالنسبة إلناث نفس الفئة ،%)26.66(الثانية بالنسبة للذكور

.من املعارضات بشدة% 7.5من املعارضات و% 20مقابل % 22.5الاليت مثلن نسبة 

عدد أن أغلبية استجابات أفراد العينة كانت باملوافقة على هذا الطرح، يف حني نالحظ بأن إن املالحظ هو-

أو-ليكرتمقياسحسبوهؤالء% 19.62ممثلني نسبة فهموقوعدم حتديدمبحوثا اختذ موقف احلياد50

يعرفونالألمإما-هااختاذورمبا-مواقفهمحتديد/التصريحرفضواالذينهم-عامةبصفةاالجتاهملقاييستبعا

اجتاههمتلخيصعليهميصعبحبيثاألمور،فيهامعهمختتلطاليتالدرجةحىتباملوضوعالزائدةملعرفتهمأو

أنإىلهذاإيعازوميكن،1بالتوازناعتقاداالصمتإىلينزعونجيعلهمماد،وحمدّ واضحواحد،موقفيف

اميفالعالقاتهذهأمهيةمدىفهمبعديستطيعواملاملستخدمنيمنالعديد لقاءهمأنجيدونأمأوحي

منهمإحساسابالضرورةوليسمشرتكةمصلحةأومشرتكالهتمامٍ رمباكان"الفايسبوك"أصدقاءبعضمع

.العالقةحبميمية

ماجستیررسالة،اسرئیلمعالسالمعملیةحیالالجزائريامعيالجستاذاألواتجاھاتاإلخباریةالفضائیات): 2010- 2009(كبور،منال1
123صالجزائر،-باتنةواالتصالاإلعالمقسممنشورة،غیر
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االتصاليبقىاحلميمية،مننوعخلقيفوجناحهاالعالقاتهذهإىلالعينةأفراداملستخدمنيميولرغمو 

وفوريةاحلميميةحملحيلأنأبدالالتصال االفرتاضيميكنوال(..) اإلنسانيةالتفاعالتأقوىاملواجهي

الوقت،و اجلسد،وحركاتالوجه،وتعابريالعيون،فلغة. واحدةغرفةيفيتحدثانشخصنيبنياالستجابة

وتدعم.1التواصلأثناءالرسالةترمجةطريقةعلىؤثرتاملنطوقةغرياللغاتهذهكلاملتحدثنيبنيواملسافة

لفوزميلهرايسدراسةوكذاساريخضرحلميدراسةمنهاالدراساتمنالعديدُ إليهاتوصلنااليتالنتائج

Rice and Loveالذينالشباببنيخاصنوعمنمشاعروجودعلى نااألخري ناهذدأكّ حيث

بأنفعالاإلميانإىلاالجتاههذاويقودنا،)تنرتناإل(2االتصاليةالوسيلةهذهخاللمنبعضهمإىلتعرفوا

ألن،احليةللمشاعراملغايرةطبيعتهالنظرااملستخدمنيياةحيفخاصةمكانةهلاأصبح" ونيةكرت اإللعراملشا"

ميكنالللتعبريثالم"الفايسبوك"موقعيتيحهفما،ذاتهحديفخمتلفٌ املشاعرهذهخاللمنالتفاعلطبيعة

الوقتإىلبالنظرالواقعمنينسحبونبدؤوا"الفايسبوك"مستخدميبأنفعالآمناوإذايتيحه،أنللواقع

امعلىاملشاعرمنالنوعهذاسيطرةنتوقعأنبإمكاننافإنهاالتصاليةالوسيلةهلذهاملخصصالكبري . حي

بنيالتواصليفجديدةأساليبإىلتنبهناالشخصيةمالحظتناخاللنومالدراسةهلذهإجرائناأثناءو هإن

امعنيعربونأصدقائهممعلوجهوجهاتواصلهمفأثناء،الشباب عج وأ"Like"بقوهلممابشيءإ

"J’aime" ،إعجابهحاليفعليهاالضغطللمستخدمميكناليت"الفايسبوك"خدماتبنيمنوهي

ّ املثالذاهنسردمعينة،مبشاركة علىحىت"الفايسبوك"عرباالفرتاضيةالتفاعالتمنالعديدسيطرةلنبني

خصوصيةيبنيماوهوالبحتة"الفايسبوكية"املصطلحاتبعضهلتتخلأصبحتالذي،املواجهياالتصال

يطراالوسيلةهذه جديدةمشاعرخلقيففعليايساهمأنشأنهمنالذياألمر،مستخدميهاعلىوس

.املوقعمبستخدميأساسامرتبطة

1Kathleen .A,(2004) :face to face communication,USA :library of congress,
http://www.axzopress.com/downloads/pdf/1560526998pv.pdf

322صذكره،سبقمرجع،ساريخضرحلمي 2

http://www.axzopress.com/downloads/pdf/1560526998pv.pdf
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يجابي تجاه هذا البعد اإليسفر على أن االتجاه 1عموما فإن القانون اإلحصائي لشدة االتجاه

حين بمواقفهم يؤثر في االتصال الشخصي وجها لوجه، ألن قيمة المصرّ "االتصال عبر الفايسبوك"

248مثلت الحياد في هذا البعد والتي وبالتالي فهي تفوق مجموع إجمالي إجابات302.14بلغت 

. محايد

عدد (ن/3تكرار3x+ 4تكرار2x+ 5تكرار1x: توصلنا إلى عدد المعبرین عن مواقفھم من خالل تطبیقنا للقانون التالي 1
.اإلستبانة ال تحوي وال عبارة سلبیةنظرا إلى أن في كل عبارات العبارات وجاء تطبیقنا لھذا القانون . ) العبارات في البعد
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في االتصال الشخصي وجها لوجه"الفايسبوك"متعلق بتأثير االتصال عبر ) 51(جدول

المجموع الكلي إناث ذكور

% ت 37أكثر من  26 -36 15 -25 37أكثر من  26 -36 15 -25

% ت % ت % ت % ت % ت ت

10.56 28 06.25 01 25 10 5.35 03 20 05 06.66 04 7.35 05 1 1ع

س

25
20.71 55 31.25 05 17.5 07 17.85 10 12 03 20 12 26.47 18 2

04.15 11 00 00 00 00 8.92 05 00 00 00 00 8.82 06 0

36.60 97 25 04 30 12 37.5 21 48 12 46.66 28 29.41 20  -1

27.92 74 37.5 06 27.5 11 30.35 17 20 05 26.66 16 27.94 19  -2

100 265 100 16 100 40 100 56 100 25 100 60 100 68 المجموع

17.35 46 00 00 2.5 01 10.71 06 28 07 20 12 29.41 20 1 2ع

س

27

21.88 58 18.75 03 30 12 14.28 08 28 07 13.33 08 29.41 20 2

12.83 34 12.5 02 10 04 14.28 08 40 10 13.33 08 2.94 02 0

26.03 69 12.5 02 25 10 39.28 22 04 01 33.33 20 20.58 14  -1

21.88 58 56.25 09 32.5 13 21.42 12 00 00 20 12 17.64 12  -2

100 265 100 16 100 40 100 56 100 25 100 60 100 68 المجموع

12.07 32 12.5 02 15 06 7.14 04 00 00 20 12 11.76 08 1 س

2823.77 63 31.25 05 22.5 09 14.28 08 56 14 15 09 26.47 18 2

13.69 37 18.75 03 05 02 28.57 16 00 00 6.66 04 17.64 12 0

29.05 77 12.5 02 50 20 30.35 17 20 05 31.66 19 20.58 14  -1

21.13 56 25 04 07.5 03 19.64 11 24 06 26.66 16 23.52 16  -2

100 265 100 16 100 40 100 56 100 25 100 60 100 68 المجموع

28.67 76 31.25 05 25 10 19.64 11 44 11 18.33 11 41.17 28 1 3ع

س

29

29.05 77 37.50 06 37.5 15 41.07 23 08 02 35 21 14.70 10 2

08.30 22 00 00 12.5 05 8.92 05 00 00 00 00 17.64 12 0

19.24 51 18.75 03 15 06 23.21 13 44 11 26.66 16 2.94 02  -1

14.71 39 12.50 02 10 04 7.14 04 04 01 20 12 23.52 16  -2

100 265 100 16 100 40 100 56 100 25 100 60 100 68 المجموع

26.79 71 25 04 30 12 33.92 19 24 06 26.66 16 20.58 14 1 4ع

س

31

24.15 64 31.25 05 20 08 32.14 18 20 05 06.66 04 35.29 24 2

09.43 25 06.25 01 00 00 03.75 02 00 00 33.33 20 2.94 02 0

18.49 49 18.75 03 32.5 13 12.50 07 40 10 13.33 08 11.76 08  -1

21.13 56 18.75 03 17.5 07 17.85 10 16 04 20 12 29.41 20  -2

100 265 100 16 100 40 100 56 100 25 100 60 100 68 المجموع
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مع عائالتهم على التفاعل االجتماعي ألفراد العينة"الفايسبوك"تأثير استخدام بالبعد المتعلق.2
ومعارفهم

على تفاعل أفراد العينة االجتماعي مع أصدقائهم "الفايسبوك"بتأثري استخدام ) 52(يتعلق اجلدول 

صنا هلذا البعد أربعة أسئلة حناول من خالهلا التعرف على مدى تأثري استخدام لقد خصّ و ومعارفهم،

م من خالهلا التفاعل االجتماعي ألفراد العينة، وجاء الطرح يف شكل عبارات تقييمية، ليقيّ على"الفايسبوك"

بتفاعلهم قبل استخدامهم للموقع، هذه مقارنةً "لفايسبوكا"ـهم االجتماعي بعد استخدامهم لأفراد العينة تفاعلَ 

:املواقف قمنا باستقائها من خالل العبارات التالية

"الفايسبوك"اعلك مع أسرتك قل منذ بدأت تستخدم تشعر أن تف:8عبارة

يتبني لنا أن أغلبية أفراد العينة ال يوافقون على أن تفاعلهم مع أسرهم قلّ ) 52(بفحص نتائج اجلدول 

منهم على ذلك، % 27.16يف حني يوافق % 33.58عنهم نسبة تعربّ و "الفايسبوك"وا يستخدمون ؤ منذ بد

ايدون يف املرتبة الرابعة ليأيت احمل،%18.86نسبة نيلعلى ذلك ممثّ ا بشدةمبحوث50يوافق اليف املرتبة الثالثة

.يوافقون بشدة على هذا الطرحمن املبحوثني % 9.05جند أنيف حني،%11.32ممثلني نسبة 

0.75 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02.94 02 1 5ع

س

32

04.90 13 00 00 10 04 03.57 02 00 00 06.66 04 04.41 03 2

25.28 67 31.25 05 50 20 19.64 17 28 07 15 09 22.05 15 0

23.01 61 12.5 02 12.5 05 30.35 17 12 03 26.66 16 26.41 18 -1

46.03 122 56.25 09 27.5 11 46.42 26 60 15 51.66 31 44.11 30 -2

100 265 100 16 100 40 100 56 100 25 100 60 100 68 المجموع

16.60 44 12.5 02 22.5 09 5.35 03 12 03 21.66 13 20.58 14 1 6ع

س

33

30.56 81 15.75 03 35 14 28.57 16 28 07 31.66 19 32.35 22 2

19.62 52 06.25 01 15 06 21.42 12 12 03 20 12 26.47 18 0

26.41 70 37.5 06 20 08 35.71 20 40 10 26.66 16 14.70 10  -1

06.79 18 25 04 7.5 03 8.92 05 08 02 00 00 5.88 04  -2

100 265 100 16 100 40 100 56 100 25 100 60 100 68 المجموع
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بدأ سنة على موافقتهم على أن اتصاهلم مع أسرهم قل منذ 25و15من ذكور العينة بني % 33.82يعرب -

بشدة يف نيفقامن غري املوافقني، ليأيت احملايدون وغري املو % 27.94ويعارضهم "لفايسبوكا"وقع استخدامهم مل

.مبحوثني06عن مواقف تعربّ % 14.70املرتبة الثالثة بنسبة متساوية 

ات من املوافق% 35.71وتؤكد نسبة ،من جهتهن توافقن على هذا الطرح) سنة25-15(إناث هذه الفئة-

من % 32.14ضهن نسبة مقاربة لألوىل ، وتعارِ "الفايسبوك"أن تفاعلهن مع أسرهن قّل منذ بدأن يف استخدام 

.منهن موقف احلياد% 8.92فيما أخذت غري املوافقات على ذلك،

سنة ال يوافقون على أن 36و26بني %) 55(أكثر من نصف  الذكور ،عكس ذكور الفئة العمرية األوىل-

منهم بشدة على ذلك فيما يوافق % 20، ويعارض "لفايسبوكا"ـبأسرهم قّل بعد استخدامهم لاتصاهلم 

.فاختاروا عدم التعبري عن رأيهم% 11.66منهم ، أما نسبة % 13.33

،أما إناث نفس العينة فاألمر خمتلف- من % 37.5جند أن غلبيةاألفيه تففي الوقت الذي عارضمعهّن

يف حني منهن على ذلك بشدة،% 27.5قّل، وتوافق نّ مع أسرهنعلى أن تفاعلههذه الفئة موافقات إناث 

.منهن بشدة هذا الطرح% 15سنة وتعارض 36و26من اإلناث بني % 20تعارضهن 

تليهم ،من الذكور ال يوافقون على ذلك% 36سنة فنجد أن 37أما ذكور وإناث أفراد العينة أكثر من -

يف حني احتل املرتبة الثالثة املوافقون واحملايدون ممثلني نسبة واحدة،لى ذلكال يوافقون بشدة ع% 24نسبة 

العينة من إناث أما %. 8ن نسبة البشدة على ذلك وميثّ وافقان هذه الفئة فن مان اثناأما مبحوث%. 16تبلغ

ت يف املرتبة الثانية تأيت احملايدامث ،%43.57نفس الفئة العمرية فتعارض أغلبهن بشدة هذا الطرح ومتثلن نسبة 

يف حني مثلت املوافقات بشدة نسبة ،%)12.50(ليتساوى عدد املوافقات وغري املوافقات ،  %25بنسبة 

6.25.%
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وتبني لنا هذه النتائج أن هنالك اختالفا واضحا يف االستجابات بني الذكور واإلناث وبني خمتلف الفئات 

دت لنا فيه،العمرية "الفايسبوك"نتائج اجلداول السابقة أن الذكور أكثر تعلقا مبوقع ففي الوقت الذي أّك

املوقع، جند أن إجابات اإلناث تؤكد أن تفاعلهن مع أسرهن قّل منذ بدأن يف استخدام ،مقارنة باإلناث

سنة تفاعلهم 25و15عكس الذكور الذين عارضوا هذا الطرح، غري أننا نالحظ بأن اإلناث والذكور بني 

.را مقارنة ببقية الفئات العمريةي مع أسرهم يعترب األكثر تأثّ االجتماع

"الفايسبوك"أن زيارتك ألقاربك قلت منذ بدأت تستخدم بتشعر :9عبارة

لفرتات طويلة إىل نوع من اإلدمان جيعل املستخدم يعيد فتح "الفايسبوك"يؤدي االستغراق يف استخدام 

ب بقائه متصال طول الوقت حبثا عن اجلديد يف صفحته أو صفحات ، هذا إىل جاناصفحته مبجرد إغالقه

توضح و ه، اربت ويستغين عن زيارة أقنرتنقاء مع اإلجيعل الشخص مييل إىل البكل هذا من شأنه أن،األصدقاء

:لنا نتائج هذا الطرح ما يلي

عن % 27.54عرب يف حني،امبحوث99استجابات ما ميثله،متاما على هذا الطرح% 37.35ال يوافق - 

، أما "الفايسبوك"هماستخدامبدء % 19.24مقابل موافقة ،عدم موافقتهم

.بشدة على ذلك% 3.39فاختارت موقف احلياد يف حني وافق% 12.45نسبة 

"يسبوكللفا"سنة يعتقدون بأن استخدامهم 25و15من الذكور بني %26.47و% 32.35نالحظ بأن - 

ارم مل يؤثر على ارم ألق ي منهم إىل موقف احلياد % 17.64يف حني جلأ ) بشدةنيواملوافقنينسبة املوافق(ز

ويف املقابل جند ، %10.29مبحوثني عن موافقتهم الشديدة ممثلني نسبة 7على ذلك وعربّ % 13.23ووافق 

ّ وافقات وغري املوافقمن اإلناث غري امل% 28.57و% 33.92بأن  ،عن معارضتهن هلذا الطرحنات بشدة عرب

% 17.85يف حني وافقت يف املرتبة الثالثة 

.بشدة على ذلك% 3.57منهن رأيها يف حني وافقت % 16.07بدِ ، ومل تُ "الفايسبوك"
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ور يف هذه العينة للحياد جند أن اإلناث يف املرتبة يف الوقت الذي جلأ فيه العديد من الذكهونالحظ بأن

.ن باملوافقة على هذا التأثريالثالثة عربّ 

ارم قّلت منذ بدسنة على 36و26من ذكور العينة بني % 40مل يوافق -  ارم ألق ي وا يف استخدام ؤ أن ز

ن إناث نفس العينة م% 72.5وأيدت هذا االجتاه ، بشدةذلك منهم% 33.33وعارض نسبة ،"الفايسبوك"

.من الذكور املوافقني% 26.66منهن مقابل % 25يف حني وافقت 

منهم إىل % 28يف حني جلأ ،من الذكور بشدة% 40مل يوافق ،سنة37بالنسبة ألفراد العينة أكثر من - 

عن موافقتهم أن استخدام % 12ن عن عدم موافقتهم، يف الوقت الذي عرب و آخر % 20ليعرب ،احلياد

ارمأثّ "ايسبوكالف" ارم ألق ي على ز .ومل يؤيدهم وال مبحوث بشدة يف ذلك ،ر 

من غري املوافقات، يف % 12.5،%37.5تهنّ وافقات بشدة من اإلناث مثلت نسبغري امل- 

سنة عن موقفها وجلأت إىل احلياد، يف الوقت الذي وافقت 37من اإلناث أكثر من % 31.25حني مل تعربّ 

.على هذا الطرحمنهّن % 18.75يه ف

نشاطاتك االجتماعية في المناسبات العائلية تراجعت منذ بدأت تستخدم تشعر أنّ :10عبارة
"الفايسبوك"

طرحنا هذا السؤال ملعرفة ما إذا أثر ،التفاعل االجتماعيعلى"الفايسبوك"ملعرفة مدى تأثريمنااولةً حم

مني يف النشاطات االجتماعية واملناسبات العائلية مثل حفالت الزواج أو يف مشاركة املستخد"الفايسبوك"

: كانت استجابات أفراد العينة كما يليف،وغريهاكذا العزاءو العودة من احلج أو حفالت النجاح 

من غري املوافقني، يف % 28.67دهم يف ذلك أيّ ،من أفراد العينة بشدة على هذا الطرح% 29.05مل يوافق - 

قلّ للموقعأن استخدامهم على من أفراد العينة % 18.49وافق حني 

.من املبحوثني موقف احلياد% 14.71الذي أخذ فيه 
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بني %) 32.35(و عنة املوزّ وإناث العيّ ذكورُ - 

ام االجتماعية، "يسبوكلفاا"ـلى تأثري استخدامهم لسنة وافقوا ع25و15 اط نش لى  عارضهم بشدة بينما ع

أما ،%14.70ليحتل احملايدون املرتبة الرابعة بنسبة ،على الطرح% 17.64يف حني مل يوافق ،26.47%

يد،توافقن على هذا الطرحمل % 28.57فاألغلبية ،إناث نفس الفئة فكان هلم اجتاه خمالف يف ذلك نوأ

فوافقت على % 19.64إىل احلياد، أما نسبة % 21.42من غري املوافقات بشدة، يف حني ذهبت % 25نسبة 

اا االجتماعية قّلت منذ أن  اط .على ذلك بشدة% 5.35ووافقت ،يف استخدام الفايسوكبدأننش

ث بلغت نسبة غري حي،على عدم املوافقةمنهم سنة اتفق األغلبية 36و26ذكور وإناث العينة بني - 

وكانت نسبة املؤيدين من غري املوافقني بشدة يف املرتبة ،من اإلناث% 37.5و،%38.33فقني من الذكور ااملو 

من % 20وتأيت هذه النتائج يف الوقت الذي عرب فيه %).25(واإلناث ،%)21.66( الثانية بالنسبة للذكور 

ام االجتماعية"الفايسبوك"فكرة أن ذكور نفس الفئة العمرية على موافقتهم الشديدة ل اط نش لى  ،أثّر ع

.من املوافقات بشدة% 7.5فقات ووامن اإلناث امل% 17.5املوافقة، مقابل % 13.33واختار 

% 44لوا نسبة سنة كان غري املوافقني بشدة يف الصدارة حيث مثّ 37أفراد العينة أكثر من ، يفمن جهتهم- 

،%)36(واحتلت نسبة غري املوافقني املرتبة الثانية بالنسبة للذكور ،بة لإلناثبالنس% 68.78بالنسبة للذكور و

سنة فاحتلت 37أما اإلناث أكثر من ، %20ليتجه بقية أفراد هذه الفئة من الذكور إىل احلياد وميثلوا نسبة 

قات ممثالت نسبة فيما تساوى عدد املوافقات وغري املواف،%18.75املرتبة الثانية بنسبة منهّن احملايدات 

ان االجتماعيةقلّ "الفايسبوك"من اإلنـاث الاليت رفضن الطرح القائل بأن استخدام % 6.25 اط نش من  .ل 

إن هذه النتائج ومبقارنتها بالنتائج السابقة اليت ترى بأن أغلبية أفراد العينة يقضون وقتا طويال يف 

جتعلنا نتأكد من سيطرة هذا الوسيط االتصايل على حياة ،"الفايسبوك"

على حضورهم للمناسبات العائلية وغريها فإننا "الفايسبوك"املستخدمني، وإذا كان أغلبية أفراد العينة مل يؤثر 
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ام االجتماعية تُ نالحظ بأن نسبة الذين أقروا بأن استخدامه قلّ  اط نش من  الفتة للنظر خاصة عترب نسبةً ل 

.سنة25و15بالنسبة لذكور أفراد العينة بني 

"الفايسبوك"تشكو منك أسرتك بسبب الوقت الطويل الذي تقضيه مع : 11عبارة

الفرد األسرة بأن تفاعل هذا أفراد على إحساس "الفايسبوك"سري بسبب استخدام ر األُ حييلنا التذمّ 

رهم الدائم، األمر الذي يؤدي إىل تذمّ هظم وقته معفأصبح يقضي مع،لموقعقد تغري بعد استخدامه لممعه

أسرم تشكو منهم %  25.28يف الوقت الذي يوافق : ه كما يلينإجابات أفراد العيكانت وقد   أن  لى  نهم ع م

فيما عربّ ،ال يوافقون على ذلك% 23.77جند أن ،"الفايسبوك"بسبب الوقت الطويل الذي يقضونه مع 

، يليهم "الفايسبوك"م تشكو منهم بسبب قضائهم وقتا طويال مع هسرَ أن أُ ى علعن موافقتهم بشدة % 20

%.13.20مث احملايدون بنسبة ،%17.73بنسبةاملوافقني بشدةغريُ 

سنة عرب أغلبيتهم بنسبة 25و15كور بني فالذّ ،استجابات أفراد العينة كانت خمتلفة تبعا للفئات العمرية

دهم يف وأيّ ،"الفايسبوك"م تشكو منهم بسبب قضائهم وقتا طويال مع هن أسر أعلى عن موافقتهم % 29.41

ت أما إناث نفس الفئة فعربّ ،%22.05يليهم غري املوافقني بشدة بنسبة ،من املوافقني بشدة% 23.59ذلك 

يدا ،موافقتها الشديدةلىمنهن ع% 35.71 %17.5من املوافقات فيما عارضتها  % 25وأ

.تِباًعااملوافقات وغري املوافقات بشدةمن غري%16.09و

منهم ذلك ووافق % 25منهم على هذا الطرح، فيما عارض% 33.33سنة فوافق 26و16ا الذكور بني أمّ - 

ابشدة، أما إناث نف% 20عليه  إجاب فت  ل اخت ة ف ي عمر ل ة ا ئ لف نسبةحيث مل توافق،عن الذكورنس ا

، ويف الوقت الذي أخذت يف "الفايسبوك"الوقت الطويل مع منها بسببها تشكور سَ أُ على أنّ % 32.5

.مبوافقتها بشدة على الطرح% 12دا وافقت على ذلك وأيّ % 22.5جند أن نسبة ،موقف احلياد% 27.5
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على هذا % 36سنة عن موقفهم، مل يوافق 37كثر من األمن الذكور % 40فيه ويف الوقت الذي مل يعربّ - 

منهن إىل خيار عدم % 56.20من ذكور هذه الفئة، أما اإلناث فاجتهت % 16الطرح الذي وافق عليه

دِ بْ فيما مل تُـ % 25وأيّ ،"لفايسبوكا"ـمن استخدامهن لررهن تتذمّ أن أسَ على املوافقة بشدة 

.ها جتاه هذا الطرحرأيَ % 18

وا فإذا كان العديد من أفراد العينة أقرّ ،قد أثّر بشكل كبري على حياة األشخاص"الفايسبوك"إن استخدام 

أن حىت زيارات األقارب والتهاين القرابة والصداقة فهذا يعين جتمعهم م عالقةُ هذا املوقعبأن أصدقاءهم يف 

يكتفي بنشرها يف شكل مشاركة على حائطه، ويكتفي يف "الفايسبوك"م اخلاصة بالعائالت قّلت، فمستخدِ 

األمر الذي ،لكل من هم يف قائمة أصدقائه" tag" ويقوم بإشارة،"يد لكل األصدقاءعيد سع"األعياد بكتابة 

خالهلا ل االستعاضة عنها بالنشاطات االفرتاضية اليت خيتصر من جيعله يستغين عن العديد من النشاطات ويفضّ 

. "الفايسبوك"عبارة على حائط طريق الزيارة والتهنئة يف

سفر على أن االتجاه إيجابي تجاه ة االتجاه يُ انون اإلحصائي لشدّ القنفإ،ا مع ما سبقوتماشيً 

رين عن ذلك أن عدد المعبّ "لتفاعل االجتماعي ألفراد العينةعلى ا"الفايسبوك"تأثير "هذه البعد

وبالتالي فإن ، في هذا البعد137ر عددهم بـ يفوق عدد المحايدين الذي قدّ 321.5مواقفهم 

النشاطات ممارسةتفاعل االجتماعي لمستخدميه، ويدفعهم إلىيؤثر على ال"الفايسبوك"

كما يجعل المستخدم يستعيض عن التواصل مع أسرته بالتواصل عبر ،االجتماعية افتراضيا

.على التفاعل مع أسرته وأصدقائه وأقاربه"الفايسبوك"ل التفاعل عبر ويفضّ ،"الفايسبوك"
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ألفراد العنيةفي التفاعل االجتماعي "الفايسبوك"متعلق بتأثير استخدام ) : 52(جدول 
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والحفاظ على العالقات االجتماعية وتوسيعها"الفايسبوك"البعد المتعلق باستخدام .3

كربريغ هو إبقاء التواصل بني و من طرف مارك ز "الفايسبوك"لقد كان اهلدف األول من إنشاء موقع 

صدقاء مثلما جيمع أفراد العائلة وأصحابَ موقع جيمع األتحول إىليخدماته و قبل أن تتوسع ،أصدقاء اجلامعة

على العالقات االجتماعية من "لفايسبوكا"ـاالهتمامات املشرتكة، وألن النتائج السابقة أظهرت التأثري الكبري ل

حبفاظ قواملتعلّ ا آخر للبحث عدً وقلة الزيارات وغريها، أردنا أن نطرح بُ سرة ة التواصل بني أفراد األلّ خالل قِ 

ا منا للتعرف على ما إذا كان استخدام هذا القائمة وتوسيعها، سعيً على العالقات االجتماعية "ايسبوكالف"

عالقات املوقع يؤثر سلبا على العالقات االجتماعية أم أنه يساهم أيضا يف احلفاظ عليها خاصة منها ال

هو وسيلة تفاعل اجتماعي فإنه يساعد "فايسبوكال"وألن ،..)األصدقاء رفقاء الدراسة، (االجتماعية القدمية 

اجتاهات أفراد العينة اليت  على توسيع العالقات وتعميقها حىت وإن عّز اللقاء وجها لوجه، وهذا ما كشفت عنه

:كانت كما يلي

توسيع عالقاتك االجتماعية علىدك ساع"الفايسبوك"االتصال عبر :12عبارة

ام االجتماعية، يؤيدهم يفساعدهم "الفايسبوك "موقعاستخدامعلى أن% 38.11يوافق -  عالق يع  توس

ّ ، %29.81بشدة يف ذلك  ، %15.47وا عن مواقفهم من احملايدين بنسبة أما املرتبة الثالثة فكانت ملن مل يعرب

.من غري املوافقني بشدة% 5.66دهم يف ذلك عن معارضتهم هلذا الطرح وأيّ % 10.94يف حني عرب 

إىل املوافقة بشدة % 26.47واجته ،%47.05سنة مثلتهم نسبة 25و15ن من ذكور العينة بني املوافقو - 

.موقف املعارضة% 5.88واختذ ،إىل احلياد% 20.58يف الوقت الذي ذهب ،على الطرح

ام مماثلة إلجابات الذكور إجاب نت  فكا ئة  لف فس ا ن اث  ا إن من % 44.64رغم تباين النسب حيث أن ،أم

ّ اإلناث ع يف حني كانت نسبة غري املوافقات يف املرتبة ،%44.64لن نسبة ن عن موافقتهن هلذا الطرح ومثّ رب
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فيما ) %12.5(لتحتل احملايدات املرتبة الرابعة ،%16.07املوافقات بنسبة ّن تليه،%19.64الثانية بنسبة 

%.07.14نسبةلت غري املوافقات بشدةمثّ 

سنة 36و26أفراد العينة بني - 

غري ، %20من املوافقني، وعاد احملايدون ليحتلوا املرتبة الثالثة ممثلني نسبة % 30دهم يف ذلك وأيّ ،36.66%

ليتجه ،واحملايدين

ويف . فيما مل يعرب وال فرد من أفرادها عن عدم موافقته،من ذكور هذه العينة للمعارضة بشدة% 13.33

ر فيه املوافقون بشدة من الذكور ترتيب االستجابات جند بأن نسبة املوافقات من اإلناث  الوقت الذي تصدّ 

لتأيت عدم املوافقات بنسبة ،%32.50نسبة على ذلك بشدة نّ ووافقته،%40يف املرتبة األوىل بنسبة تكان

مقارنة بالذكور حيث نهذه الفئة أكثر تعبريا عن مواقفهونالحظ من خالل هذه العبارة أن إناث ، 17.5%

%.2.5كانوا أكثر من احملايدات اإلناث الّاليت مثلن نسبة %) 20(أن احملايدين الذكور

بالنسبة للذكور يف % 48الرتتيب بنسبة منهم بشدةتصدر املوافقونسنة 37ذكور وإناث العينة أكثر من - 

وعارضتهن % 25املوافقات بنسبة نتليه،%31.25حني تساوت نسبة املوافقات بشدة واحملايدات ممثالت نسبة 

%) 20(نييليهم غري املوافق%) 24(الذكور فكان املوافقون يف املرتبة الثانية بنسبة لدى أما ، %12.50يف ذلك 

.%08احملايدون الذين مثلوا نسبة مث

وال فرد من أفرادها عن معارضته الشديدة للطرح القائل أن ذكور وإناث هذه الفئة مل يعربّ إىل مع اإلشارة - 

.ساعده يف توسيع عالقاته االجتماعية"الفايسبوك"بأن 

األصدقاء الذين جتمعهم به الذي مينح املستخدم خدمة إضافة عدد كبري من"الفايسبوك"إن استخدام - 

ل هذه العالقات منكثريا جيعل  عالقات صداقة أو قرابة أو اهتمامات مشرتكة  مع مرور الوقت إىل تتحّو

يف التعرف على هذا الصديق عالقات حقيقية قد جتمعها مصاحل مشرتكة أو قد يكون اهلدف منها فضولٌ 
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لعديد من املبادرات اليت تدفع الشباب خاصة للقاء ا"الفايسبوك"االفرتاضي واقعيا، ولقد شهدت صفحات 

"لماذا ال نلتقي في معرض الكتاب الدولي"ونذكر منها مبادرة ،أصدقائهم االفرتاضيني

الذين ذهبوا للقاء "الفايسبوك"ولقيت املبادرة ترحيبا من طرف العديد من الشباب أصدقاء "الفايسبوك"

لوجه، وبالتايل فإن التفاعل االجتماعي من خالل هذا املوقع ساهم يف توسيع العالقات أصدقائهم وجها 

عنه وهذا ما عربّ ،الل التفاعل عن بعد عرب املوقعمن خالل حتويلها إىل حقيقية أو من خاالجتماعية سواءٌ 

.

"الفايسبوك"ى أقاربك الذين تتواصل معهم عبر تشعر أنك أصبحت أقرب إل: 13عبارة

بناءا على عالقة القرابة والصداقة، "الفايسبوك"% 38.68عربّ - 

من خالل مسامهته يف تعميق العالقات اليت جتمع املستخدم بأقاربه "الفايسبوك"ويتجسد الدور الفاعل ملوقع 

:أفراد العينة عن مواقفهم جتاه هذا الطرح كما يلي معهم من خالل املوقع، ولقد عربّ الذين يتواصل 

م جعلهم حيسّ "الفايسبوك "من أفراد العينة أن استخدامهم ملوقع % 35.74عترب يَ -

ْ الذين يتواصلون معهم عَ  % 20ذي مل يعرب فيه يف الوقت ال، %27.16يف ذلك) املوافقون بشدة(هم د، وأيهرب

.منهم عن رأيه

جعلهم أقرب "الفايسبوك"أن موقع على مل يوافقوا بشدة % 4.15مقابل ،فعارضوا هذا الطرح% 13.20أما 

.

من % 33.82وأيدهم يف ذلك ،%36.76سنة مثلوا نسبة 25و15املوافقون متاما من ذكور العينة بني - 

من ذكور هذه % 5.88يف حني مل يوافق ،%23.52ليعود احملايدون وحيتلوا املرتبة الثالثة ممثلني نسبة ،املوافقني

.الفئة على هذا االعتقاد
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ارن،"الفايسبوك"هن على أن جند إناث نفس الفئة توافق أغلبيف املقابل ان بأق ق ّق عال م وتعارضهن يف ع

، جند )احملايدات(عن رأيهن% 17.85يف الوقت الذي مل تعرب فيه و ،وافقاتغري املمن % 28.57ذلك نسبة 

% 7.14يف حني تعارض ،توافقن بشدة على الطرح% 14.28أن 

.جعلهن أقرب إليهم"الفايسبوك"

ئة العمرية األوىل، فالذكور املؤيدون سنة خمتلفة مقارنة بالف36و26لقد كانت استجابات أفراد العينة بني - 

،من احملايدين% 13.33كانوا يف الرتتيب األول يليهم %) 41.66املوافقون و %45املوافقون بشدة (للطرح 

نفس الفئة من إناث. سنة من الذكور عن رفضه هلذا الطرح36و26يف الوقت الذي مل يعرب وال فرد بني 

تليها ، %22.5واحتلت نسبة غري املوافقات املرتبة الثانية بنسبة % 50ة هن للموافقة بنسبجهتهن اجتهت أغلب

ارنقرّ "الفايسبوك"أن على املوافقات بشدة  من أق لتمثل احملايدات وغري املوافقات بشدة ، %)12.5(ن 

.% 7.5نسبة واحدة متثلت يف 

% 32ة األوىل بالنسبة للذكور بنسبة سنة فتصدر احملايدون املرتب37ذكور وإناث العينة أكثر من لدى أما - 

الذين و ليأيت يف املرتبة الثانية املوافقون واملوافقون بشدة حسب إجابات مخسة مبحوثني ، %50واإلناث بنسبة 

.% 20ميثلون نسبة 

الفايسبوك جعل سنة عربوا عن معارضتهم الشديدة لفكرة أن استخدام 37من ذكور العينة أكثر من % 16-

ّ ،األمر الذي كان خمتلفا بالنسبة إلناث نفس الفئة. يف ذلك% 12ووافقهم ،أقرب إليهمأقرباءهم  وال مفردة عن فلم تعرب

املوافقات نّ تليه،%)18.75(املوافقات وغري املوافقات نفس النسبة فيه معارضتها الشديدة للطرح يف الوقت الذي مثلت 

%.12.5بشدة بنسبة 

يف جتسيد القرب النفسي بني املستخدم وأقاربه "الفايسبوك"نا الدور الكبري ملوقع إن هذه النتائج تبني ل

"لفايسبوكا"وقعنت النتائج اليت تباينت بني أفراد العينة أن ملالذين يتواصل معهم رغم البعد املكاين عنهم، وبيّ 

ارم الذكبريٌ تأثريٌ  نة وأق لعي اد ا فر بني أ ات  عالق ل يق ا عم ت لى  أفراد العينة عن معهم، لقد عرب أغلبين يتواصلون ع



193

سنة كانوا أكثر حيادا مقارنة 37يف حني نالحظ بأن أفراد العينة أكثر من ،

عنها بنسب صغرية عربّ إاليعربوا عن رفضهم للطرحملأفراد العينةقية اإلجابات، كما نلمس أن أغلبَ بب

ا ما يؤكد وجود فروق وهذ. سنة36و26سنة وبني 25و15نة وكذا اإلناث بني س37الذكور أكثر من 

النسب هتؤكدهو ما و . الفروق إىل االضمحاللضئيلة يف االستخدام بني خمتلف الفئات العمرية رغم ميل هذه

.املتقاربة جدا يف خمتلف االستجابات

االجتماعية القديمة والقائمة جعلك تحافظ على عالقاتك"لفايسبوكا"ـاستخدامك ل:14عبارة

Keith N. Hamptonيفاالجتماعيةالعالقاتأنإىلوآخرون

" الفايسبوك"استخدامأنإىلالدراسةلتوتوصّ عامني،قبلعليهكانتممامحيميةأكثرأصبحتأمريكيا

لنتعرفالبعدهذاضمنالسؤالهذاوضعناولقد.1األفرادبنيوثيقةعالقاتإجياديفكبريبشكلساعد

أفرادعربّ وقدوالقائمة،القدميةاالجتماعيةالعالقاتعلىاحملافظةيف"الفايسبوك"بهيقومالذيالدورعلى

:يليكماآرائهمعنالعينة

امعلىاحلفاظيفساعدهم"الفايسبوك"موقعأنعلىالشديدةموافقتهمعنمبحوثا119عربّ -  عالق

ليأخذ، )املوافقون(% 35.09ذلكيفوأيدهم،%44.90نسبةممثلنيوالقائمةالقدميةاالجتماعية

% 1.88يوافقملفيما،الطرحعلىيوافقوامل% 6.03بأنجنداملقابلويفاحلياد،موقفمنهم12.07%

أنيبنيماوهواملوافقنيوغريبشدةوافقنياملبنيجدامتباعدةالنسببأنونالحظ. ذلكعلىبشدةمنهم

امعلىاحلفاظيفيساعدهماملوقعبأنيعتقدونالعينةأفرادأغلبية أفراداستجاباتأمااالجتماعية،عالق

:يليكماجابات  اإلفكانتالعمريةالفئاتخمتلفعرباملوزعنيالعينةوإناثذكورحسبالعينة

،%)39.28واإلناث،%48.52الذكور(للطرح،موافقتهمعنسنة25و15بنيالعينةوإناثذكورعربّ - 

بالنسبةالثالثةاملرتبةيفاحملايدونليأيت،اإلناثمن% 35.71والذكورنم% 33.82بشدةذلكعلىووافق

1 Keith N. Hampton and al, op cit



194

مأعمارهترتاوحالذينالعينةوإناثذكوراختلفلقد.)لإلناث%19.64وللذكور% 8.82(اجلنسنيلكال

الشديدرفضهاعناإلناثمنواحدةوالتعربملالذيالوقتففي،اخلياراتبعضيفسنة25و15بني

كانواالذكورمن%5.88أن جند،االجتماعيةالعالقاتعلىاحلفاظيفيساعد"الفايسبوك"أنلفكرة

.الطرحعلىوافقوا% 2.94وبشدةموافقني

توزعتالذيالوقتففيالفئةنفسبإناثمقارنةً خمتلفةكانتسنة36و26بنيالعينةذكوراستجابات- 

بنسبةاملوافقاتتليها%) 15(بنسبةاحليادمث%) 72.5(بشدةاملوافقةبنياإلناثاستجاباتفيه

عربحنييف،)املوافقون(ذلكيف% 40وأيدهم%46.66بنسبةهمأغلبوافقالذكوربأنجند،%)12.5(

.احليادموقفنفسهاالنسبةوأخذتللطرحمعارضتهمعن% 6.66نسبةنو لثّ ميمبحوثني04

وا منهم% 48عربسنة37منأكثرالعينةذكور-  "الفايسبوك"بأنالقائلللطرحالشديدةمموافقتهعنعربّ

أخذحنييف% 24ذلكعلىووافق،والقائمةالقدميةاالجتماعيةالعالقاتعلىاحلفاظم علىساعده

%.12نسبةلنيممثّ ةثالثالاملرتبةنياملوافقوغريُ ايدوناحمل

% 43.75نسبةفيهعربتالذيالوقتيفحيث،خمتلفةاالستجاباتفكانتالفئةنفسإناثلدى أما- 

% 12.5وفضلت% 18.75عليهوافقتحنييفالطرحعلىنتوافقمل%25أنجندالشديدةنّ موافقتهعن

.قفهاامو إبداءعدم

"الفايسبوك"أنتؤكداملوافقنيوغرياملوافقنيبنيالكبريةالفروقأنإالّ النسبتفاوترغمأنهالنتائجبنيوت- 

يفساهموكذا،العينةأفراديربطهااليتاجلديدةالعالقاتخاللمناالجتماعيةالعالقاتتوسعيفساعد

.هاعليواحلفاظواألصدقاءاألقاربمعالقائمةالعالقاتتعميق

اإيجابيكاناالتجاهأنتبينحيثلالتجاهاتليكرتلمقياساإلحصائيالقانونُ النتائجَ هذهويؤكد

رينالمعبّ فعدد،"استخدام الفايسبوك والحفاظ على العالقات االجتماعية وتوسيعها"البعدهذاتجاه
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هذافيامحايد126ةقيممثلواالذيالمحايدينعددمنأكبركان189.66بلغالذيمواقفهمعن

األولاهلدفحققاجلزائرينياملستخدمنيمنالعينةأفرادلدىالفايسبوكموقعاستخدامفإنوبالتايل. البعد

االجتاهنييؤكدماوهو،عليهاواحلفاظاالجتماعيةالعالقاتتوسيعيفكبريبشكلوساهماملوقعإنشاءمن

ّ يتوالالنظريةالفصوليفطرحنامهااللذين العالقاتعلىمعاوسلبيةإجيابيةتأثرياتٌ "الفايسبوك"ملوقعأنتبني

.االستخداموطريقةللمستخدمتبعااالجتماعية

المجموع 
الكلي

إناث ذكور

% ت 37أكثر من  26 -36 15 -25 37أكثر من  26 -36 15 -25
% ت % ت % ت % ت % ت ت

29.81 79 31.25 05 32.5 13 16.07 09 48 12 36.66 22 26.47 18 1 ع
12

س
37

38.11 101 25 04 40 16 44.64 25 24 06 30 18 47.05 32 2
15.47 41 31.25 05 02.5 01 12.50 07 08 02 20 12 20.58 14 0
10.94 29 12.5 02 17.5 07 19.64 11 20 05 00 00 05.88 04  -1
05.66 15 00 00 07.5 03 07.14 04 00 00 13.33 08 00 00  -2
100 265 100 16 100 40 100 56 100 25 100 60 100 68 المجموع

27.16 72 12.50 02 12.5 05 14.28 08 20 05 45 27 36.76 25 1 ع
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االجتماعياالنتماءعلىوتأثيره"الفايسبوك"استخدامبالمتعلقالبعد.4

اإلحساسإىلاألفرادمنالكثريَ نرتنتإللفاملكثّ االستثمارعلىالقائماالتصالمنطيدفعماغالبا

اليقنيمننوعاالبعضعندليخلقذلكيتجاوزقدراألمإنّ بل. املتعددةكراهاتهإو الواقعمنباالنفالت

الذيالواقعنمقطعنيأنللفردميكنمدىأيفإىلالفيزيائي،الواقعومغالبة،موازٍ واقعٍ يفاإلقامةبإمكانية

ماغالباسوداويتشخيصتقدمييف)Viricel1999( النفسعلماءبعضيرتددملعنه؟وينفصلبهحييط

عموماتنرتناإلاستخدامتأثريإمكانيةمنالباحثنيمنالعديدروحيذّ ،1"االنطوائي"لسلوكايفيتجّلى

والالطّ والساعاتفرطاملُ االستخدامبسببيشعرالذيالفردعلىخصوصااالجتماعيةالشبكاتواستخدام

باالنتماءلإلحساسهيدفعُ ماوهو،االجتماعيحميطهعنوالعزلةبالوحدةالكمبيوترمعهاجيلسُ اليت

هذهخاللمناستقصاءهأردناماوهذاالواقع،أصدقاءمنأكثر"الفايسبوك"يفأصدقائهمعاالجتماعي

:األسئلة

االجتماعيمحيطكعنوالعزلةبالوحدة"الفايسبوك"استخدامركشعِ يُ :15عبارة

. ،مرجع سبق ذكرهالتكنولوجیات االتصالیة الحدیثة وإشكالیة الروابط االجتماعیةالصادق رابح، 1

35.47 94 18.75 03 50 20 32.14 18 20 05 41.66 25 33.82 23 2 13

س
39

20 53 50 08 07.5 03 17.85 10 32 08 13.33 08 23.52 16 0
13.20 35 18.75 03 22.5 09 28.57 16 12 03 00 00 05.88 04  -1
14.18 11 00 00 07.5 03 07.14 04 16 04 00 00 00 00  -2
100 265 100 16 100 40 100 56 100 25 100 60 100 68 المجموع

44.90 119 43.75 07 72.5 29 35.71 20 48 12 46.66 28 33.82 23 1 ع
14

س
40

35.09 93 18.75 03 12.5 05 39.28 22 24 06 40 24 48.52 33 2
12.07 32 12.5 02 15 06 19.64 11 12 03 06.66 04 08.82 06 0
06.03 16 25 04 00 00 05.35 03 12 03 06.66 04 02.94 02  -1
01.88 05 00 00 00 00 00 00 04 01 00 00 05.88 04  -2
100 265 100 16 100 40 100 56 100 25 100 60 100 68 المجموع

وتوسيعهااالجتماعيةالعالقاتعلىوالحفاظ"الفايسبوك"استخدام) 53(جدول
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يتيحهالذياالفرتاضياتمعيفتخدماملساندماجمدىعلىنتعرفحىتالسؤالهلذاطرحناجاءلقد

جمتمعهحيالالفردشعورعلىاالندماجهذاتأثريعلىنتعرفومنه،"فايسبوك"االجتماعيالتواصلموقع

استخدامنأعلىموافقتهمعدمعنالعينةأفرادمن% 42.64عربّ ولقدإليه،ينتميالذياحلقيقي

أفرادنسبةأنّ غري،%26.79ذلكيفوأيدهماالجتماعيحميطهمعنوالعزلةبالوحدةشعرهميُ "الفايسبوك"

بشدة% 5.66وافقحنييف% 14.33مثلتحيثللنظرالفتةً نسبةتعتربموافقتهمعنعربواالذينالعينة

.احليادموقف% 10.56أخذفيماالطرحهذاعلى

بالوحدةشعرهميُ "الفايسبوك"أنعلىسنة25و15بنيالعينةأفرادمنمواقفهمعناملعربينأغلبيةيوافقمل- 

ذهبفيماذلكعلىوافقوا%19.11مقابل%44.11نسبةممثلنياالجتماعيحميطهمعنوالعزلة

غري%11.76(تنيمتقارباكانتاملوافقنيوغريبشدةاملوافقنينسبةأنظواملالحَ احلياد،إىل14.70%

نتوافقملالعمريةالفئةنفسإناثمن% 44.64املقابليفوجند،)بشدةنو موافق%10.29بشدة،موافقني

يد،الطرحهذاعلىبشدة بالوحدةمنهّن %16.07تشعرفيما) بشدةموافقاتغري(%19.64ذلكيفنأ

بنيأعمارهنترتاوحالاليتاإلناثمن%7.14نسبةذلكيفبشدةوتؤيدها،االجتماعيحميطهاعنوالعزلة

.املوضوعيفرأيهامنهن% 12.5بدِ تُ ملفيما،سنة25و15

شعورهمعدمعناوإناثذكوراأغلبيتهمعربسنة36و26بنيأعمارهمترتاوحالذينالعينةأفرادجهتهممن- 

ذكور،%46.66املوافقنيغري("لفايسبوكا"ـلاستخدامهمأثناءاالجتماعيحميطهمعنوالعزلةبالوحدة

ذكورمن%13.33عربيماف،)إناث% 37.5وذكور% 33.33(بشدةاملوافقنيغري،)إناث42.5%

أمابشدة،واملوافقاتاملوافقاتاإلناثمن% 7.5نسبةذلكيفوأيدته،الطرحهلذاموافقتهنعالفئةهذه

.لإلناثبالنسبة%5وللذكوربالنسبة%6.66نسبةفمثلوااحملايدون



198

يوافقوامل-وإناثاذكورا-همفأغلبُ ،خمتلفةكانتسنة37منأكثرأعمارهمنالذيالعينةأفراداستجابات- 

% 43.57ذكور،% 40(االجتماعيحميطهمعنبالعزلةشعرهميُ "الفايسبوك"استخدامأنعلىبشدة

سبةبالن% 18.75وللذكوربالنسبة% 36نسبةممثلةالثانيةاملرتبةيفاملوافقنيغرينسبةكانتولقد،)إناث

احملايداتتانسبفيهتساوتالذيالوقتيف،للذكوربالنسبةالثالثةاملرتبةاحملايدوناحتلحني يف،لإلناث

أنعلىبشدةمنهن مفردةوالتوافقملةئالفهذهإناثأنالحظواملُ ،%)7.5(اإلناثلدىواملوافقات

عربّ العمريةالفئةهذهمن%) 4ميّثل (اواحداثمبحو بأنجندحنييف،والعزلةبالوحدةشعرهايُ "كالفايسبو "

.)املوافقني(املبحوثنيمن% 8دهوأيّ الطرحهلذاالشديدةموافقتهعن

عنوالعزلةبالوحدةإحساساثركأسنة25و15بنيواإلناثالذكوربأننالحظالنتائجهذهومبقارنة

. األخرىالعمريةلفئاتايفاملوزعنيالعينةبأفرادمقارنةاالجتماعيحميطهم

ليةاألو الجماعاتمنأكثر"الفايسبوكيين"أصدقائكجماعةمعاالجتماعيباالنتماءتحس: 16عبارة

..)األصدقاءاألسرة،(

إىلاالفرتاضيةبالعالقاتواالستعاضةبأصدقائهالفردلقاءةوقلّ األسرةأفرادبنيالتواصلةلّ قِ تؤديقد

األسرةيفاملتمثلةاألوليةاجلماعاتمنأكثر"الفايسبوكيني"أصدقائهمجاعةإىلالنتماءباالفردإحساس

املوافقنيغري(%33.96ويؤكد،الطرحهلذارفضهمعن%)37.35(العينةأفرادأغلبيةعربّ لقدو واألصدقاء،

يعربّ ملفيما،األوليةتاجلماعامعهحيسّ الذياالجتماعيباالنتماءشعرهيُ ال"كالفايسبو "أن) بشدة

.رأيهعناملبحوثنيمن15.84%

أونفيؤكد%8.30أما األسرةمنأكثر"الفايسبوك"يفمأصدقائهإىلاالجتماعيباالنتماءونحيسّ مب

ةقلّ إىلرمبا املستخدمنيمنالنسبةهذهلدىاإلحساسهذاويعودبشدة،%4.52مويوافقهواألصدقاء

أصدقاءمعاليوميوالتفاعلالدائمالتواصلَ جيعلالذياألمر،التواصلوقلةاألسرةأفرادبنياحلوار
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الساعاتفرطمنالواقعإىلانتمائهمنأكثراالفرتاضإىلبانتمائهاساً حسإشخصللعطيي"الفايسبوك"

. املوقعيفيقضيهااليتالطويلة

25و15بنيأعمارهمترتاوحالذينالعينةذكورمن) نياملوافقوغرياملوافقون(% 25و% 38.23أنرغم- 

ّ سنة األولية،اجلماعاتإىلبانتمائهممقارنة"الفايسبوكيني"أصدقائهممعباالنتماءشعورهمعدمعنواعرب

أاسيما،استهانيُ النسبةعتربتُ %20.35بلغتاليتاملوافقنينسبةَ فإن جليايبدوبشبابتتعلقو

أاومن،االفرتاضيلعاملااندماجهم يف امنفسيتهمعلىأعمقتأثرياتإىلتؤديأنش هذهتأيت،وحي

.اجتاههعنيعربّ أندوناحليادإىلمنهم%13.23فيهذهبالذيالوقتيفاالستجابات

اعةمجإىلاالجتماعيباالنتماءحتسأاعلىأغلبهنتوافقملجهتهنمنسنة25و15بنيالعينةإناث

بشدةاملوافقاتغري،%41.07املوافقاتغري(الواقعأصدقاءمنأكثر"الفايسبوكيني"أصدقائها

املوافقاتنّ تليه،%16.07تهنّ نسبلتمثّ الاليتاحملايداتنسبةالثالثةاملرتبةيفلتأيت%)30.35

أكثرسنة25و15بنيرالذكو مناملوافقنينسبةبأنونالحظ،%)5.35(بشدةاملوافقاتمث،%)7.14(

واليت،السابقةاجلداولخاللمنإليهاتوصلنااليتالنتيجةإىلحييلناماوهذا،اإلناثمناملوافقاتنسبةمن

.اإلناثمن"فايسبوكلا"بـتعلقاأكثرالذكوربأنتؤكد

غري%38.33وبشدةنيموافقغري% 40(منهم الذكورأغلبيةعربّ فقدسنة36و26بنيالعينةأفرادأما- 

ا،موقفهعنالذكورمن% 13.33نسبةفيهعربتملالذيالوقتويف،الطرحهلذاموافقتهمعدمعن) نيموافق

األسرةمنأكثر"الفايسبوك"أصدقاءمعاالجتماعيباالنتماءحيسونأمفكرة بشدةمنهم%8.33دأيّ 

هذاعلىتوافقمل%47.5هنّ مناألكربالنسبةأنفنجدالعمريةالفئةنفسإناثأما،..وغريهمواألصدقاء

الشديدة،موافقتهنعدمعنفعربت%15نسبةأما،%22.5بنسبةالثانيةاملرتبةاحملايداتلتحتل،الطرح
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"الفايسبوكية"اجلماعاتمعاالجتماعيباالنتماءإحساسهاأنموافقتهانعمنهن%10نسبة عربتفيما

.بشدةالفئةنفسإناثمن%5ذلكيفداوأيّ األولية،اجلماعاتمعباالنتماءإحساسهامنأكثر

عنالتعبريإىلهمأغلبواجته،الطرحهذاعلىمتاماسنة37منأكثرهمممنالعينةوإناثذكوريوافقمل- 

أقائلالاالعتقادهلذامموافقتهعدمعنالفئةهذهذكورمن%60عربحيثاحلياد،أواملعارضة ونحيسمب

نسبةمثلتفيما،ينيالواقعئهمأصدقامنأكثر"الفايسبوك"يفمأصدقائهمجاعةإىلاالجتماعيباالنتماء

بنسبةالرتتيببشدةاتاملوافقغريتفتصدر ةنالعينفسإناثلدى أما،%20واحملايدينبشدةاملوافقنيغري

%.12.5نسبةتممثالاتواحملايداتاملوافقغريتليهن،75%

جلماعةاالنتماءفكرةعلىبشدةاملوافقةلعدمميالأكثراإلناثبأنجيدالنتائجهذهيف لاملتأمّ إن

.احليادأواملوافقةلعدممييلونالذكورأنجندفيما،األوليةاجلماعاتمنأكثر"الفايسبوكيني"

"الفايسبوك"ىإلتهربجعلكوالعاطفياالجتماعيبالفراغالشعور: 17عبارة

الفراغمنصالتخلّ بدافع"للفايسبوك"يدخلونأم) 28جدول(العينةأفرادمن%7.26عربّ لقد

املعلوماتوزيادةللتواصليستخدمونه%14ـ بمقارنةكبريةتكنملالنسبةوهذه،والعاطفياالجتماعي

أكثرالعينةأفراداندماجعلىوالعاطفيياالجتماعالفراغتأثريمدىمنللتأكداألوىل،بالدرجةواملعارف

كمامواقفهمعنالعينةأفرادليعرب،السؤالهذاطرحنا"الفايسبوك"مجاعاتمعأكثرباالنتماءوإحساسهم

:يلي

نسبةممثلني،"للفايسبوك"يهربجعلهوالعاطفياالجتماعيبالفراغشعورهأنبشدةمبحوث100يرفض

ّ ممن% 30.18كذليفدهموأيّ ،37.73% منللنظرالفتةنسبةوافقتحنييفموافقتهم،عدمعنواعرب

.للحياد% 9.05ليتجهالطرح،هذاعلى) موافقون%10.56بشدة،موافقون% 12.46(املبحوثني
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ممثالاالفرتاضيللعامليدخلوناملستخدمنيمنالعديدأنعلى للمعارضةاألغلبيةميلرغمالنتائجهذهوتؤكد

منالفراغهذايعوضأنميكنماعلىاحلصولَ آملني،وعاطفياجتماعيفراغمنهروبا"الفايسبوك"يف

خمتلفعرباملوزعنيواإلناثالذكورحسبالعينةأفراداستجاباتتباينتولقد.افرتاضيةعالقاتربطخالل

االجتماعيالفراغأنعلىبشدةهمأغلبيوافقملسنة25و15بنيالعينةوإناثذكورف،ةالعمريالفئات

يفاملوافقنيغرينسبةلتأيت،)اإلناثمن% 41.07والذكورمن%35.29("الفايسبوك"إىليهربونجعلهم

هذهذكورمن%16.17لفضّ لقدلإلناث،بالنسبة%32.14وللذكوربالنسبة%27.94الثانيةاملرتبة

نفسدتهوأيّ الطرحهذاعلىالشديدةموافقته%10.29بدىأفيما،موقفهعنالتعبريعدمالعمريةالفئة

فراغسببهكان"للفايسبوك"ندخوهلأنعلىمنهّن % 10.71نسبةفوافقتاإلناثأماذلك،يفالنسبة

يدوعاطفياجتماعي موقفهاعنالتعبريعدممنهّن % 8.92نسبةللتفضّ بشدة،%7.14ذلكيفنوأ

).احملايدات(

املوافقونفيهغابالذيالوقتففي،اخمتلفاألمرفقد كان سنة36و26بنيالعينةذكورلبالنسبة- 

%55ذلكيفليعارضهم،الطرحهذاعلىبشدةوافقواالذكورمن%18.33أنجندواحملايدون،

خمتلفةً اإلجاباتفكانتالفئةنفسإناثِ لدى أما،)تِباًعانياملوافقغريبشدة،نياملوافقغري(%26.66و

% 22.5نسبةلنمثّ املوافقاتأنجندالرتتيبتصدرتاليت%)32.5(املوافقاتغرينسبةفبعد،متاماً 

.%7.5نسبةنلفمثّ احملايداتأمامتاما،الطرحهذا%17.5لتعارض،بشدةرأيهننفسعن%20توعربّ 

عنأغلبيتهمعربّ سنة37منأكثركورفالذ ،العمريةالفئاتخمتلفبنيالعينةأفرادإجاباتاختلفتلقد- 

%40نسبةلنيممثّ ،"الفايسبوك"إىليهربونجعلهموالعاطفياالجتماعيبالفراغالشعورأنلفكرة معارضتهم

%8أنجنداحليادموقف%16فيهاختارالذيالوقتويفوافقني،املغريمن %36وبشدةوافقنياملغريمن 

والعاطفياالجتماعيالفراغأنأغلبهنفتعتقدالعمريةالفئةنفسإناثأما،الطرحهذاعلىوافقواالذكورمن
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تساوىفيماموافقتهاعن%25لتعربّ ،)موافقاتغري%31.25("للفايسبوك"نوهلدخوراءالدافعهوليس

.%6.25فكانتاحملايداتأما%18.75نسبةلنمثّ الاليتبشدةاملوافقاتوغريبشدةاملوافقاتعددُ 

بالذكورمقارنةوالعاطفياالجتماعيالفراغبسبب"الفايسبوك"إىلهروباأكثراإلناثأنالنتائجهذهبنيوتُ 

.سنة37منوأكثرسنة36و26بنيةالعمريالفئةيفخاصةاإلناثإجاباتبدا جلّيا منماوهذا

مثلواوالذينآرائهمعنالمعبرينعددفإنلالتجاهات"ليكرت"لمقياساإلحصائيللقانونوتبعا

هذاتجاهاإيجابيكاناالتجاهأنيعنيامّ م،94عددهمالبالغالمحايدينمنأكبركانوا375.66قيمة

البعد،

االنسحابإلىفعالويؤديالعينةألفراداالجتماعياالنتماءعلىيؤثر"الفايسبوك"موقع فوبالتالي

"فايسبوكية"بجماعاتتعويضهاو الحقيقةاالجتماعيةالجماعاتضمنالتفاعلمنللفردالملحوظ

منأكثراالفتراضيةالجماعاتإلىباالنتماءيحسوعاطفياجتماعيبفراغيحسالذيالفردتجعل

...)واألصدقاءاألسرة،(األوليةالجماعاتإلىباالنتماءإحساسه

المجموع 
الكلي

إناث ذكور
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االجتماعياالنتماءعلىوتأثيره"الفايسبوك"استخدام) 54(جدول



نتائج الدراسة
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ر بقبول وجتاوب الكثري من مواقع الشبكات االجتماعية اليت تستأثِ أنّ إىلةتوصلت الدراسة النظري

،الناس ويف مجيع أحناء العامل تطرح العديد من القضايا

أشخاصجمتمع افرتاضي يقوم من خالله ببناء عالقات افرتاضية مع 

من أهم مواقع الشبكات االجتماعية "الفايسبوك"الواقع 

يف إمكانية التقاء األصدقاء القدامى وكذلك األصدقاء اجلدد وتبادل املعلومات وآخر الذي تتلخص فكرته 

ولقد أسفرت ،تأثرياته يف العالقات االجتماعيةاألنباء والتطورات معهم، وتتعدد استخدامات املوقع وختتلف 

انتائج الدراسة امليدانية  : يلي عّم

يستخدمونه منذ سنة إىل فقد تبني أن أغلب أفراد العينة"الفايسبوك"عادات وأنماط استخدام لبالنسبة-

، للموقعمأكثر من ثالث ساعات يف استخدامهمنهم %27.16ويقضي )%52.07(ثالث سنوات 

،%42.64املوقع من مرتني إىل ثالث مرات يف اليوم بنسبة يتصفحوناملبحوثنيأغلبوتشري النتائج أنّ 

.هالليلية الستخدامالفرتة منهم %61.50ل ويفضّ 

الستخدام اإىل منهم%87.92يل ميو%61.50من املنزل بنسبة "لفايسبوكا"لـ أفراد العينةيدخل أغلب- 

. مع أصدقائهم%6.41يف حني يستخدمه للموقعالفردي

تليها مشاركة %)22.17(مث الدردشة " الفايسبوك"خدمة التعليقات يف املبحوثنيمن %25.18ل فضّ يُ - 

هي لموقعوقت تصفحهم لوا أكثر خدمة يستخدمو .)%15.23(مث مشاركة الروابط)%15.38(الصور 

%) 24.67(مث وضع مشاركات على حائطهم % 28.24قراءة مشاركات األصدقاء والتعليق عليها بنسبة 

%.23.37تليها خدمة الدردشة مع األصدقاء بنسبة 
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%20.57و"الفايسبوك"صديق يف150من أفراد العينة لديهم أقل من % 64.15كشفت الدراسة أنّ - 

) %38.68(بالدرجة األوىلعالقة القرابة والصداقةصديق، يتم اختيارهم على أساس 300لديهم أكثر من 

%.21.20يليه االهتمام املشرتك % 31.23مث املستوى الثقايف واملعريف بنسبة 

اموعات الثقافية فرتاضيةاموعات االمن أفراد العينة يف% 72.07يشارك -  ا  قدمه ت مث % 39.57، ت

%.18.40واالجتماعية بنسبة %  25.76

فلقد تبني من إجابات أفراد العينة "الفايسبوك"وبالنسبة للدوافع والحاجات التي تكمن وراء استخدام -

مث ، %14.75التثقيف بنفس النسبة إىل جانب بدافع التواصل مع األهل واألصدقاء يستخدمونهأن أغلبهم 

.%12.71يليه الرتفيه والتسلية % 13.84زيادة املعلومات واملعارف بنسبة 

% 66.03ويتهم احلقيقية بنسبة  "الفايسبوك"يدخلون ملوقع املبحوثنيكما توصلت الدراسة أن أغلب - 

رفهم بسهولة بنسبة ااهلوية احلقيقية حىت جيدهم معهؤالءوية مستعارة، ويستخدم % 33.33فيما يدخل 

.بثقة املتفاعلني معهمحيظواحىت % 39.42يستخدمها فيما % 60.57

تخدموا اهلوية املستعارة فأغلبهم أما مستخدمو -  %57.77بدافع التصرف بكل حرية يف املوقع بنسبة يس

%18.88عن هويتهم احلقيقية فيما يستخدمها من أن يتعرف اآلخرونخوفا%23.33نسبة يستخدمها و 

.حىت يتقمصوا شخصية غري شخصيتهم 

يف حني يوافق عليها ، %55.09غرباء بنسبة د العينة على طلبات الصداقة من أشخاص ال يوافق أغلب أفرا- 

مع اجلنس اآلخروتكوين عالقات غرامية% 54.2دف التعرف على أشخاص جدد بنسبة % 44.90

%.14.08مث التسلية ومتضية الوقت بنسبة % 31.69بنسبة  
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من احلاجات تتقدمها حاجة التواصل والتفاعل مع اآلخرين بنسبة للمبحوثني العديد"الفايسبوك"يليب - 

التنفيس والتعبري بكل حرية وإشباع الفضول واحلصول على معلومات بنفس النسبة يليها38.91%

%.08.37مث اهلروب من الواقع بنسبة 26.35%

، %73.86ألفراد العينة ربط عالقات صداقة بنسبة"بوكالفايس"يتصدر قائمة االشباعات اليت حيققها موقع - 

%.10.22االجتماعية بنسبة همشاكلمث إجياد حلول مل% 15.90ربط عالقات مع اجلنس اآلخر  يليها 

فيما ال يثق ،حسب صاحب املشاركةلكن "الفايسبوك"يقدمه ة فيمامن أفراد العين% 76.60يثق - 

.منهم بشكل مطلق%  5.28يثق يف ما يقدمه، يف حني منهم 18.11%

الذي ينوي فيه يف الوقت،كما هو"لفايسبوكا"ـلماستخدامهونسيرتكمأاملبحوثنيمن % 48.30يتوقع - 

ينوي % 8.67ينوي أن يزيد من استخدامه و % 15.09مقابل للموقع،أن يقلل من استخدامه% 27.92

."الفايسبوك"التوقف عن استخدام 

ام عن حال من أفراد العينة ال يشعرون بشيء يف % 48.30تبني من نتائج الدراسة  أن لقد -  غي

.بالقلق واالضطراب%  11.69بالفراغ و منهم%40، يف حني يشعر لفرتة" الفايسبوك"

البعد املتعلق بتأثري االتصال عرب وحتديدا ، والعالقات االجتماعية"الفايسبوك"اخلاص بـأما بالنسبة للمحور - 

فقد تبني أن أغلب أفراد العينة ال يوافقون على أن الوقت ،يف االتصال الشخصي وجها لوجه"الفايسبوك"

غري % 27.92غري موافقون، % 36.60("الفايسبوك"سرهم أقل من الوقت الذي يقضونه يف املخصص ألُ 

.)املوافقون واملوافقون بشدة(منهم على ذلك %10.56و% 20.75فيما يوافق ) موافقون بشدة

أكثر من الوقت "الفايسبوك"عرب هميف التحادث مع أصدقائهالوقت الذي يقضونال يوافقون أن % 26.03- 

.بشدة يف ذلك% 17.35منهم على ذلك و يؤيدهم % 21.88ويوافق ، فيه معهم وجها لوجهالذي جيلسون
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من أكثرألفراد العينة بالتكلم بصراحة وجرأة يف خمتلف املواضيع "الفايسبوك"العالقات عن طريق حتسم- 

.على ذلك)املوافقون واملوافقون بشدة(%28.67و %29.05يوافق حيث العالقات وجها لوجه 

%29.05يوافقال كما،"الفايسبوك"يف معارف وأصدقاء ) %46.03(املبحوثني النسبة الكبرية من تثق ال - 

طريق تعادل يف محيميتها العالقات اليت كونوها عن"الفايسبوك"العالقات اليت كونوها عن طريق أنّ منهم 

إحساسهمن أفراد العينة أن % 30.56حيث يعتربعلى ذلك،منهم%23.77االتصال املواجهي، فيما يوافق

منهم ذلك، فيما % 26.41يعارض و م وجها لوجه لاللتقاءدفعه "الفايسبوك"أصدقاء حبميمية العالقة مع 

.منهم موقف احلياد% 19.62أخذ 

تأثري " ن االجتاه إجيايب جتاه هذا البعدألنا اتضح"ليكرت"باعتمادنا على القانون اإلحصائي ملقياس و - 

" الفايسبوك"االتصال عن طريق حيث تبني أّن " يف االتصال الشخصي وجها لوجه"الفايسبوك"االتصال عرب 

خرين وجها اآلمن خالل اختزال الوقت الذي يتعامل فيه الفرد مع ةينألفراد العيؤثر يف االتصال الشخصي 

."الفايسبوك"لوجه واعتماده على االتصال الوسيطي من خالل 

مع على التفاعل االجتماعي ألفراد العينة "الفايسبوك"المتعلق بتأثير استخدام أما بالنسبة للبعد -

يف بدؤوامنذ قلّ أسرهمى أن تفاعلهم مع ال يوافقون عل% 33.58فلقد توصلنا إىل أنئلتهم ومعارفهم اع

زيارته من أفراد العينة أن% 37.35كما ال يوافق ،  على ذلك%27.16يف حني يوافق "الفايسبوك"استخدام 

مل أخرى ، ومن جهة عن موافقتهمنهم %19.24يف الوقت الذي عرب املوقعت منذ بدأ يف استخدام ألقاربه قلّ 

ام االجتماعية قلّ املبحوثنيمن % 29.05يوافق  اط نش أن  لى  ة ع "لفايسبوكا"ـت بعد استخدامهم لبشد

.%28.67دهم يف ذلك وأيّ 

"الفايسبوك"تشكو منهم بسبب الوقت الطويل الذي يقضونه مع أسرمأن املبحوثنيمن %25.28ويؤكد - 

.بشدة على ذلكمنهم %20منهم ويوافق %23.77يف حني ال يوافق 
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على "الفايسبوك"تأثري"جتاه هذه البعداالتجاه إيجابيلشدة االجتاه على أن اإلحصائيالقانون أسفرو -

ر على التفاعل االجتماعي من خالل ثّ أ"الفايسبوك"استخدام حيث أن "لتفاعل االجتماعي ألفراد العينةا

إىل وكذا من خالل قلة زيارة األقارب تشكو منهتقليل اتصال الفرد مع عائلتهم األمر الذي جعل أسرته 

.قلة املشاركة يف النشاطات االجتماعيةجانب

فقد توصلنا ات االجتماعية وتوسيعها والحفاظ على العالق"الفايسبوك"أما نتائج البعد املتعلق باستخدام - 

يف "الفايسبوك"يوافقون على أن % 38.11إىل أن  

أصبحواأم %35.74ويعتقد،%29.81ذلك 

،%27.16نسبة ذلكيف ) املوافقون بشدة(بشدة هم دوأيّ "الفايسبوك"

"الفايسبوك"أفراد العينة بشدة أن من%44.90يوافق-

.%35.09القدمية والقائمة ويؤيدهم يف ذلك

على العالقات والحفاظ"الفايسبوك"استخدام "عموما فإن االجتاه كان إجيايب أيضا جتاه هذا البعد و - 

ساعد أفراد " الفايسبوك"حيث أكد القانون اإلحصائي لشدة االجتاه أن االتصال عرب "سيعهاتو و االجتماعية 

.

%42.64لم يوافقفوتأثيره على االنتماء االجتماعي "الفايسبوك"المتعلق باستخدام بالنسبة للبعد أما - 

على % 14.33يف حني وافق يشعرهم بالوحدة والعزلة عن حميطهم االجتماعي "وكلفايسبا"ـاستخدامهم لأنّ 

.ذلك

أم%)37.35(عرب أغلبية أفراد العينة -  ئل  لقا لطرح ا فضهم ل حيسون باالنتماء االجتماعي مع مجاعة عن ر

...)األسرة، واألصدقاء(أكثر من اجلماعات األولية "الفايسبوكيني"أصدقائهم 
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باالنتماء االجتماعي الذي مال يشعره"الفايسبوك"أن ) غري املوافقني بشدة(من املبحوثني % 33.96أكدو 

.جتاه هذا الطرحمن املبحوثني عن رأيه% 15.84فيما مل يعرب . ه مع اجلماعات األوليةونحيس

"لفايسبوكا"ـالعينة بشدة أن شعوره بالفراغ االجتماعي والعاطفي جعله يهرب لمن أفراد % 37.73يعارض - 

ممن عربوا عن عدم موافقتهم، يف حني وافقت نسبة الفتة للنظر من املبحوثني  % 30.18وأيدهم يف ذلك 

.)موافقون% 10.56موافقون بشدة، % 12.46(

استخدام تأثري "جتاه كان إجيايب جتاه هذا البعداالفإنلالجتاهات ليكرتوتبعا للقانون اإلحصائي ملقياس- 

تأثري على االنتماء االجتماعي "الفايسبوك"موقع فالستخدام، "على االنتماء االجتماعي للفرد" الفايسبوك"

اتمع تقة  بو اعله ضمن  تف لفرد و .طبيعيالل

خيتلف من مستخدم إىل آخر "الفايسبوك"موقع لوحظ من خالل نتائج حتليل البيانات أن استخدام لقد 

²اختبار كاعلى اعتماداذلك ، ولقد توصلنا إىلالفرضية األولى للدراسةتبعا ملتغريي اجلنس والسن وهي 

حيث انعدمت هذه الفروق ،الذي أسفر أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني استخدام الذكور واإلناث

أسباب استخدام اهلوية يف يف اليوم والثانية"الفايسبوك"األوىل فيما يتعلق بعدد مرات تصفح موقع ،مرتني

مرة يف عادات وأمناط االستخدام وكذا الدوافع 16إحصائيةيف حني اختذت الفروق داللة ،املستعارة

ين الفئات العمرية لفروق بأما ا."لفايسبوكا"ـواحلاجات اليت تكمن وراء استخدام كل من الذكور واإلناث ل

:فلقد اتضح أن 

نظرا جللوس أغلبيتهم "فايسبوك"سنة أكثر إدمانا على موقع التشبيك االجتماعي 36و26أفراد العينة بني - 

.أكثر من ثالث ساعات مع املوقع مقارنة ببقية الفئات العمرية

من "لفايسبوكا"وقعالوعي يف استخدامهم مليتعاملون بنوع من )سنة37أكثر من(اأفراد العينة األكرب سنّ - 

،حيث اختيار األصدقاء
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االستفادة واإلفادة وهذا ما نستنتجه من خالل اختيار أغلبيتهم ألصدقائهم حسب املستوى املعريف والثقايف 

إن كان ترفيهيا أو معرفيا أو "الفايسبوك"األصدقاء حيدد اهلدف من استخدام واختيار،واالهتمام املشرتك

.تبادال لالهتمامات املشرتكة

سنة أكثر ميال الستخدام املوقع للرتفيه والتسلية مقارنة 25و15وتبني لنا النتائج أن أفراد العينة بني - 

سنة يستخدمون املوقع استخدامات إعالمية 37بالفئات العمرية األخرى، ونالحظ بأن أفراد العينة أكثر من 

أغلبية أفراد العينة من هذه الفئة يستخدمونه للتعرف على األخبارأكثر من الفئة األوىل والثانية حيث جند بأنّ 

.ومواكبة األحداث اجلارية

.سنة أكثر استخداما ألمساء مستعارة مقارنة ببقية الفئات25و15بني أفراد العينة- 

"فايسبوك"استخدام موقع التواصل االجتماعي "وتبين هذه النتائج تحقق الفرضية األولى التي ترى بأن 

."يختلف من مستخدم إلى آخر تبعا لمتغيري الجنس والسن

إليه بسبب فراغ يف اجلزائر"فايسبوك"مو موقع التواصل االجتماعي ديلجأ مستخ"الفرضية الثانيةأما 

"لفايسبوكا"ـول وراء استخدام أفراد العينة لالل نتائج الدراسة أن الدافع األفنالحظ من خ" اجتماعي وعاطفي

يف حني نالحظ بأن من ،والتثقيف وكذا احلصول على معلومات جديدةواألصدقاءكان التواصل مع األهل 

وعززت هذه النتائج %7.26اعي والعاطفي مثلوا نسبة بدافع التخلص من الفراغ االجتميلجأون للموقع  

من املوافقني على أن اهلروب من الفراغ االجتماعي والعاطفي % 10.56من املوافقني بشدة و% 12.46نسبة 

قع دف التواصل االجتماعي . "لفايسبوكا"ـ لون لجعلهم يدخ ملو ا لون  دخ ي نة  لعي اد ا فر ة أ ي أغلب أن  نالحظ  و

اإلناث أكثر استخداما ونشري بأن ،سئلةحسب استجابات العينة ملختلف األوربط عالقات الصداقة

نسبةبالنظر إىلو ، مقارنة بالذكور)%9.43(بدافع اهلروب من الفراغ االجتماعي والعاطفي" لفايسبوك"لـ

الفرضية الذين يدخلوناملبحوثني
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إليه بسبب فراغ اجتماعي ونيلجأ"فايسبوك"مستخدمو موقع التواصل االجتماعي "التي ترى بأن 

للحالة للجنس والسن وكذا أن دوافع االستخدام قد تتغير تبعا إلى بالنظرقد تحققت نسبيا " وعاطفي

الذي يعيش فيه والتي تدفعه الستخدام ته بمعارفه ومحيطه االجتماعي النفسية للمستخدم وطبيعة عالق

.الموقع

يؤدي إىل االنسحاب امللحوظ للفرد من النشاطات "الفايسبوك"استخدام "أما الفرضية الثالثة 

ظ بأن نتائج القانون اإلحصائي حفنال" االجتماعية ويقلل من اتصال املستخدم الشخصي بعائلته وأصدقائه

املتعلقة األبعادحيث أن االجتاه كان إجيايب جتاه كل ؛تعترب مؤشر عن حتقق هذه الفرضية"ليكرت"ملقياس 

وأصدقائهمهيف االتصال املواجهي وتأثري "الفايسبوك"بتأثري 

حيث تبني أن استخدام أفراد العينة ،على االنتماء االجتماعي ألفراد العينة"الفايسبوك"وكذا اخلاص بتأثري  

لل من الوقت الذي يقضونه مع قرهم وكذا ل من تواصلهم وجها لوجه مع أصدقائهم وأسقلّ "لفايسبوكا"وقع مل

احلقيقة ى إىل االنسحاب امللحوظ للفرد من التفاعل مع اجلماعات االجتماعية أسرهم األمر الذي أدّ 

حيس - ةخاصّ –جتعل الفرد الذي حيس بفراغ اجتماعي وعاطفي واالستعاضة عنها جبماعات افرتاضية 

..) األسرة، واألصدقاء(النتماء إىل اجلماعات األولية باالنتماء إىل اجلماعات االفرتاضية أكثر من إحساسه با

.صحة الفرضية الثالثةيؤكدوهذا ما 

آثارا سلبية على منظومة العالقات " الفايسبوك"هذه النتائج اليت تبني أن الستخدام موقع ورغم 

من الضروري اإلشارة إىل البعد اآلخر املتحقق من خالل هذه الدراسة واملتعلق حبفاظ االجتماعية فإنه 

يؤثر سلبا على على العالقات االجتماعية القدمية والقائمة وتوسيعها، حيث تبني أن املوقع ال "الفايسبوك"

التواصل الدائم بني يف توسيعها واحلفاظ عليها من خالل بقاء أيضاالعالقات االجتماعية فقط وإمنا يساعد 
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هذا املوقع توسيع العالقات االجتماعية من نواطالعهم على أخبار بعضهم البعض، كما بإمكااألشخاص

.خالل حتوهلا من عالقات افرتاضية إىل عالقات حقيقية

يف اجلزائر مستخدم نشط لديه العديد من احلاجات "الفايسبوك"النتائج على أن مستخدم وتؤشر هذه

، هذه احلاجات والدوافع تتغري تبعا للعديد وانتقائه للمحتوىاليت يسعى إلشباعها من خالل استخدامه للموقع

احلاجة إىل التواصل ن املتغريات االجتماعية والنفسية، وحسب نتائج الدراسة تأيت يف مقدمة هذه احلاجات م

يف وقت طويل استغراق يف حتقيق هذه احلاجة رغم أن "الفايسبوك"الصداقة، وقد جنح موقع وربط عالقات 

اأدى إىل تأثريات متعددة على طبيعة عالقة املتلقي بأسرته ومعها استخدام املوقع الشباع

.من التفاعل االجتماعيامللحوظوأدى إىل انسحابه



خاتمة
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لقد أفضى التقدم اهلائل يف تكنولوجيا االتصال إىل إنتاج وسائل اتصال جديدة عملت على تغيري 

ستغىن عن اللقاءات املباشرة فأصبح الفرد ي،تفاعلهم مع بعضهم البعضوأشكالعالقات الناس االجتماعية 

خيتزل الوقت من شأنه أن افرتاضي يف تفاعل طويالاوقتفيقضيلشاشة الكمبيوتر ويستسلموجها لوجه 

.ألشخاص الواقعيني يف حياتهلاملخصص

وأثر هذا سعينا من خالل هذه الدراسة إىل تناول موضوع استخدام مواقع الشبكات االجتماعية لقد

الكشف عن هذا األثر انطالقا من الدالالت االجتماعية اليت حماولني . العالقات االجتماعيةيفاالستخدام 

من خالل الوقت املخصص له االتصال الوسيطي يف حياة األفرادقوم بهظهر الدور الكبري الذي أصبح يتُ 

التفاعالت ن من خالله بالنسبة هلم،نسجوا وأمهية العالقات اليت ي

الشبكات مواقع مع التفاعالت االفرتاضية اليت تتيحها األنرتنيت عموما و النعزالاوتفضيلهم االجتماعية

شخاص الذين يتفاعلون معهم فراد حيسون باحلميمية حىت مع األبعد أن أصبح األ؛االجتماعية خصوصا

بل إن هذا الشعور حبميمية العالقة كثريا ما يقود إىل حتويل العالقات ،

.الدراسةهذه االفرتاضية إىل عالقات واقعية وهذا حسب ما توصلت إليه 

إن املشاعر االلكرتونية والعالقات االفرتاضية اليت سامهت مواقع الشبكات االجتماعية يف خلقها 

الله مشاكلهم وأحالمهم مجتمع الطبيعي يتبادل األفراد من خجنحت بشكل كبري يف بناء واقع مواز لل

ام تطلع س بشيء املستخدم حيوأصبحفانتقلت العالقات والنشاطات االجتماعية من الواقع إىل االفرتاض و

ه من االستغناء عن استخدامه فرغم أن العديد من أفراد العينة صرحوا بأن ابتعادهم عن قوي يربطه باملوقع ومينع

يشعرهم "الفايسبوك"نسبة الفتة للنظر قد أجابت بأن االبتعاد عن استخدام إنوقع ال يشعرهم بشيء فامل

ضمن يتفاعلون معهماليت ألفرادبالفراغ وهذا مؤشر واضح عن تعلق املستخدمني باملوقع وخبدماته وحىت با

.حدوده االفرتاضية
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يف العالقات "الفايسبوك"استخدام موقع أثر لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة استجالء 

على "الفايسبوك"عن طريق االتصال تأثريبدءا من ،االجتماعية اعتمادا على عدد من األبعاد االجتماعية

ثقافة الكرتونية تواصلية جديدة بني جتسيد قد جنح يف هذا املوقعحيث توصلنا إىل أن ،املواجهياالتصال 

أكثر من تواصلهم وجها "الفايسبوك"حيث أصبح األفراد يتواصلون عن طريق ة جديدمشاعراً األفراد أنتجت 

ام اما يسمح هلم بنقل آر "الفايسبوك"وقت احلديث مع أصدقاء أكثر ءآوأصبحوا جر لوجها اه اجت ئهم و

.أفضلةوالتعبري عن مشاعرهم بطريق

له انعكاس "الفايسبوك"من أبعاد االتصال عن طريق مهم اجتماعين بعد وكشفت الدراسة أيضا ع

يؤثر على التفاعل االجتماعي هذا املوقعحيث تبني أن استخدام،على طبيعة العالقات االجتماعية

ووضع املشاركات والرد على ت طويل يف تصفح املوقع، فقضاء وقومعارفهللمستخدم مع عائلته وأصدقائه 

فنجد أن تفاعل العديد من املبحوثني مع أسرهم ،التعليقات جيعل املستخدم ينسى نفسه أما شاشة الكمبيوتر

ارم  ارم ألق ي مشاركتهم يف خمتلف النشاطات االجتماعية منذ بدؤوا يف كما تراجعتمقارنة بالسابق  تقلّ وز

.استخدام املوقع

بل قد يعين أيضا ،من قبلبالضرورة تغيري السلوكات واالجتاهات اليت كانت سائدة إن األثر ال يعين 

على طبيعة العالقات سلبا وإن كان يؤثر "الفايسبوك"، فلقد كشفت الدراسة أن موقع واحلفاظ عليهاتعزيزها

قد جنح هذا ساهم يف توسيع هذه العالقات واحلفاظ عليها، فلقد فإنه من جهة أخرى السائدة االجتماعية 

خاصة منهم املدرسة ورفقاء اجلامعة وكذا سهل التواصل مع األقارب أصدقاءاملوقع يف أن جيمع عددا كبريا من 

.ذين يقطنون يف مناطق بعيدةال

العديد واليت نتج عنها "الفايسبوك"ومن بني األبعاد االجتماعية اخلطرية أيضا الناجتة عن استخدام 

ت فبعد مو على االنتماء االجتماعياستخدام املوقع هي تأثري ؛على نفسية املستخدممن التأثريات السلبية 
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املسافات 

همشعور أن على يشعرهم بالوحدة والعزلة عن حميطهم االجتماعي كما وافق البعض"لفايسبوكا"ـاستخدامهم ل

شعور املستخدم بالعزلة عن حميطه االجتماعي من بالفراغ االجتماعي والعاطفي جعلهم يدخلون للموقع، إنّ 

حاجاته ورغباته أو قد يكون سبب ذلك أيضا االنسحاب من الواقع للبحث عن مكان آخر يليب من خالله

قلة تواصل ، كما ميكن اعتباريف عالقاته االجتماعيةمايف الواقع بسبب خللاإلشباعاتده هلذه اافتق

ات عن اغرتاب املستخدم أحد املؤشر مشاركته يف النشاطات االجتماعيةاملستخدم مع عائلته وأصدقائه وتراجع

باالنتماء مع إحساسهمفمجرد ؛خاصة بالنسبة للمستخدمني األصغر سناأثرياتالتوتظهر هذه ،عن جمتمعه

وشعورهم بالراحة وقت التواصل وسيطيا أكثر من االتصال األصدقاء االفرتاضيني أكثر من أصدقاء الواقع 

اممن شأنه أن يؤثر وجها لوجه  لوكي تهم وس فسي ن لى  .سلبا ع

والعالقات يف النهاية ال ميكننا القول بأن العالقة بني استخدام مواقع الشبكات االجتماعية 

اتمعات وبكل الثقافاتالدور السليب مرتاوأن هذدائماسليب تأثري هي عالقة االجتماعية  بكل  ههذإّن ،بط 

من جمتمع آلخر ومن مستخدم آلخر التأثريوخيتلف هو متباعد جتمع ماقد املواقع قد تفكك ما هو متالحم و 

فإن مواقع "نصر الدين العياضي"الدكتور على حد تعبري وعلىة،تبعا للعديد من املتغريات االجتماعي

ما كان ألنّ . بية هي نسبيةجياوالقيم املعيارية السلبية واال.جتمع وتفرق يف آن واحدالشبكات االجتماعية 

انعتربه سلبيا يف هذوما. ع الزمنسلبيا أصبح اجيابيا م

أا قضية بيضاء ولكن "الفايسبوك"ولذلك ال ميكننا احلكم بأن قضية " أو تلك الثقافة اء وال ب التأثريسود

.والثقافة اليت ينتمي إليهااتمع جانب وغريها إىلتخدم حسب اجلنس، السن،ىل باملسو مرتبط بالدرجة األ
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تبقى هذه الدراسة يف اخلتام حلقة من حلقات البحث املتواصلة الستكشاف العالقة اجلدلية بني 

ما يتعلقعرب عن كل لنتائج تُ نابلغبأنناندعيال االجتماعية والعالقات االجتماعية،مواقع الشبكات 

يف استخدام الشبكات االجتماعية نا كشفنا عن كل آثار كما ال ميكننا القول بأن"لفايسبوكا"ستخدمي مب

ين، ممهدالتأثريبعض جوانب فقط استجالء لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة،االجتماعيةالعالقات

.السبيل لباحثني آخرين الستكشاف مقاربات أخرى مل تتعرض هلا هذه الدراسة



قائمة المراجع
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-باتنة–جامعة الحاج لخضر 

قسم علوم اإلعالم واالتصال 

:موضوع الرسالة

االجتماعیةوتأثیره في العالقات االجتماعیةاستخدام مواقع الشبكات 

دراسة عینة من مستخدمي موقع الفایسبوك في الجزائر 

.في علوم اإلعالم واالتصالماجستیر استمارة مقدمة في إطار تحضیر رسالة 

:إشراف الدكتور:                                                                      إعداد الطالبة 

نومار مریم نریمان                                                                  بن زروق جمال 

على العبارة المناسبة ، نعلمكم أن ) X(الرجاء اإلجابة على أسئلة االستمارة بالشطب: مالحظة 
وشكرا. االستمارة توظف لغرض علمي بحت ، والمعلومات التي تدلون بھا تبقى سریة 
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:البیانات الشخصیة

أنثى ذكر   : الجنس

فما فوق 2526-3637-15:السن 

"الفایسبوك"عادات وأنماط استخدام : األولورحلما

"الفایسبوك"منذ متى وأنت تستخدم .1
 منذ أقل من سنة

 ثالث سنواتمن سنة إلى

أكثر من ثالث سنوات

إذا كنت تدخل بشكل متقطع (بشكل یومي؟"الفایسبوك"ما ھو عدد الساعات التي تقضیھا على شبكة .2
)الموقعما مجموع الساعات الیومیة على 

 أقل من ساعة

 من ساعة إلى ساعتین

 من ساعتین إلى ثالث ساعات

...............................................أكثر حددھا 

:في الیوم الواحد "الفایسبوك"تتصفح حسابك في .3
 مرة واحدة

 من مرتین إلى ثالث مرات

أكثر من ثالث مرات

المفضلة لدیك لتصفح الفایسبوك ؟ما ھي الفترات .4
12إلى الساعة 06من الساعة (صباحا(

18إلى الساعة 12من الساعة (مساءا(

إلى منتصف اللیل18من الساعة (لیال(

 6من منتصف اللیل  إلى الساعة (ھزیعا(

" الفایسبوك"من أین تدخل لشبكة .5

..........................حددهمكان آخر الجامعة   مقھى األنترنیت  المنزل 
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:ھل تكون"الفایسبوك"حین تستخدم .6
 لوحدك

 مع أصدقاءك

 مع أحد أفراد عائلتك

 أشخاص آخرین أذكرھم..................................................

.....................................................................السببأذكر *

المفضلة لدیك "فایسبوك"ما ھي خدمات . 7

  مشاركة الصور

 مشاركة الروابط

  مشاركة الفیدیو

  األلعاب

الدردشة

 التطبیقات

 التعلیقات

 أخرى تذكر..........................................

:فأنت غالبا"الفایسبوك"عندما تتصفح . 8

 تكتفي بقراءة مشاركات األصدقاء

مشاركات على حائطك تضع

 تدردش مع أصدقائك

 تقرأ وتعلق على مشاركات أصدقائك

 تجرب عدد من التطبیقات

 تلعب مع أصدقائك

 أخرى..........................................................................

"الفایسبوك"كم عدد أصدقاءك في . 9
 150أقل من

 300إلى 150من

 300أكثر من

أذكر العدد..................................
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"الفایسبوك"على أي أساس تختار أصدقاءك في .10

 المستوى المعرفي والثقافي

  عالقة القرابة والصداقة

  االھتمام المشترك

ال یوجد أي معیار

أخرى تذكر................................................................

"الفایسبوك"أنت عضو في مجموعات معینة على ھل . 11

ال نعم    

إذا كانت إجابتك نعم فھل ھذه المجموعات .12

 سیاسیة

 اجتماعیة

 ثقافیة

 ترفیھیة

إعالمیة

أخرى........................................................



230

"الفایسبوك"الدوافع والحاجات التي تكمن وراء استخدام :المحور الثاني

"لفایسبوكا"مالذي یدفعك إلى استخدام. 13

للتواصل مع األصدقاء واألھل زیادة المعلومات والمعارف تثقیف لاوالتسلیةلترفیھا

للتعرف على األخبار ومواكبة األحداث الجاریة للتعرف على أشخاص جدد الوقت  مضیةلت
 للھروب من الواقعللتخلص من الفراغ العاطفي واالجتماعيالتخلص من القلق والملل

:مستعاروباسمباسمك الحقیقي "الفایسبوك"ھل تدخل إلى حسابك في . 14

تفضل استخدام اسم مستعارتفضل استخدام اسمك الحقیقي

:ھل ذلك يإذا كنت تستخدم اسمك الحقیق. 15

 حتى یجدك معارفك بسھولة

  حتى تحظى بثقة المتفاعلین معك

.........................................................................أسباب أخرى تذكر

:راجع إلى اسم مستعار ھل ذلكتستخدمإذا كنت و. 16

 التصرف بكل حریة في الموقع دون أن یتعرف علیك أحد رغبة

 أن یتعرف اآلخرون على ھویتك الحقیقیة   الخوف من

       رغبة منك في تقمص شخصیة غیر شخصیتك

 اذكرھاأخرى،أسباب:..............................................................

من أشخاص غرباء لصداقةھل توافق على طلبات ا.17

ال نعم

..ذلك بدافعإذا كانت إجابتك بنعم ف.18

تكوین عالقات غرامیة مع الجنس التسلیة وتمضیة الوقت   التعرف على أشخاص جدد  
.......................................................أسباب أخرى أذكرھااآلخر 
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"الفایسبوك"یلبیھا لك موقع الحاجات التي يھما.19

الھروب من الواقع الفضول والحصول على معلومات إشباعالتنفیس والتعبیر بكل حریة 

اآلخرینالتواصل والتفاعل مع 

............................................................................أخرى

"الفایسبوك"ماھي اإلشباعات االجتماعیة  التي یحققھا لك .20

  ربط عالقات صداقة

 مع الجنس اآلخرربط عالقات

 إیجاد حلول لمشاكلك االجتماعیة

:"الفایسبوك"ھل تثق بما یقدمھ لك .21

بشكل مطلق ،نعم

حسب صاحب المشاركة ،نعم

 ال أثق بما یقدمھ لي

:ھل تنوي مستقبال-22

لفایسبوكا"ـأن تزید من استخدامك ل"

لفایسبوكا"ـأن تقلل من استخدامك ل"

 كما ھو "لفایسبوكا"ـاستخدامك لأن تترك

 الفایسبوك"أن تتوقف عن استخدام"

:لفترة یشعرك بـ"الفایسبوك"غیابك عن -23

ال یشعرك بشيءالفراغ  واالضطرابالقلق 
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االجتماعیةوالعالقات "الفایسبوك": لمحور الثالثا

غیر موافق 
بشدة

غیر 
موافق

محاید موافق موافق 
بشدة

العبارات
الفایسبوك بالوحدة والعزلة عن "یشعرك استخدام -24

.محیطك االجتماعي
عبروأصدقائكمعارفكمعالتحادثفيوقتًاتقضي-25

.أسرتكمعفیھتجلسالذيمن الوقتأكثرالفایسبوك
مع جماعة االجتماعيتحس باأللفة واالنتماء -26

أصدقائك الفایسبوكیین أكثر من الجماعات األولیة 
...)األسرة،واألصدقاء(

الوقت الذي تقضیھ في التحادث مع أصدقائك عبر -27
.األنترنیت أكثر من الوقت الذي تقضیھ معھم وجھا لوجھ

تشعر أن العالقات التي كونتھا عن طریق -28
تعادل في حمیمیتھا العالقات التي كونتھا عن "الفایسبوك"

.المواجھيطریق االتصال 
تسمح لك "الفایسبوك"تشعر أن عالقاتك عن طریق -29

بالتكلم بصراحة وجرأة في مختلف المواضیع أكثر من 
.اتصالك بھم وجھا لوجھ

الشعور بالفراغ العاطفي واالجتماعي جعلك تھرب -30
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."الفایسبوك"معھم عبر 
جعلك تحافظ على عالقاتك "لفایسبوكـا"استخدامك ل.40

القدیمة والقائمة 
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