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--------------------------------------------------------------------------سياق التفاعل لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
دراسة استطالعية على عينة من الشباب املستخدم ملوقع فايسبوك بـ مدينة عني الدفلى
فريدة صغري عباس :ابحثة دكتوراه
كلية علوم اإلعالم واالتصال /جامعة اجلزائر3
ملخص :
هدفت هذه الدراسة بصفة رئيسية معرفة سياق التفاعل و أشكاله لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ،وقد
اشتملت الدراسة على عينة حبثية قوامها  200مبحوث ومبحوثة من الشباب املستخدم ملوقع فايسبوك مبدينة عني
الدفلى ،وقد استخدمنا االستمارة كأداة رئيسية جلمع البياانت من خالل معرفة عادات املبحوث يف استخدام
فايسبوك ومدى تفاعله مع حمتوايت هذا املوقع ومضامينه ،اعتمدان على حتليل البياانت اإلحصائية ابالستعانة بربانمج
 Spss v23وتوصلت دراستنا إىل جمموعة من النتائج أبرزها أن ممارسة وشكل التفاعل عند املبحوثني الزال يف
صورته احملتشمة مرده أن العالقة بني الشباب و التقنيات احلديثة حتما تبدأ ابحلذر و التحاشي لتصل مبرور الوقت
إىل عالقة تناغم و أكثر إجيابية يف حماولة لالنسجام مع املعطى التقين اجلديد،كما أن شكل التفاعل يتأثر إجيااب
بعدد من العوامل داخل العملية االتصالية وهي جنس املشاركني ونوع املشاركة.
الكلمات املفتاحية  :التفاعل ،االستخدام ،مواقع التواصل االجتماعي ،فايسبوك .
Abstract
The main objective of this study was to know the interaction patterns of users of social networking
sites. The study included a sample of 200 researchers and researchers from the youth of Facebook
in ain defla. We used the questionnaire as a main tool for collecting data by knowing the habits
of the respondents in using Facebook and The interaction with the contents of this site and its
implications، we relied on the analysis of statistical data using the program Spss v23 and our study
reached a set of results، most notably that the practice and form of interaction in the respondents
still in his image is divided because the relationship between young people Modern techniques
inevitably s e positive relationship in an attempt to harmonize with the new technical given، and
the form of interaction positively affected by a number of factors within the communicative
process، which is the sex of the participants and the type of participation.
Key words: interaction، use، social networking sites، Facebook
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--------------------------------------------------------------------------مقدمة:
مسح التطور الكبري الذي عرفته تكنولوجيا اإلعالم و االتصال بربوز االنرتنيت كشبكة عاملية مفتوحة أمام اجلميع و
اليت أاتحت بدورها لألفراد و اجلماعات إمكانية التواصل و التفاعل كمستخدمني خاصة جيل الشباب الذي وصفته
إيفون مريلبري أبنه جيل االنرتنيت مييل إىل التواصل و التفاعل و التآلف االجتماعي انطالقا من استثمار اآلليات
املتاحة عرب الفضاء االلكرتوين لتفتح تكنولوجيا االتصال اجلديدة عصرا جديدا من عصور االتصال التفاعلي الذي
أصبحت فيه عملية رجع الصدى فورية وسهلة االجناز ليتحول املتلقي إىل حمور العملية التفاعلية وصياغة احملتوى و
إمكانية أن نطلق عليه عدة تسميات أبرزها " املتقبل النشط و الفاعل املتفاعل كمفهوم جديد كرسته فلسفة التقنيات
احلديثة لإلعالم و االتصال ومنها شبكات التواصل االجتماعي اليت تعزز التفاعل و التواصل ،و مبا أن الشرةحة
األكرب اليت تستخدم هذه الوسائط هي فئة الشباب كان ال بد من دراسة ظاهرة التفاعل كبديل ملصطلح االتصال
اجلماعي من خالل الكمبيوتر .
ولقد ركزت العديد من البحوث و النظرايت يف العلوم اإلنسانية على التفاعل كشرط أساسي الستكمال العملية
االتصالية وهو ما يربزه ارتباط مفهوم االتصال مبفهوم التفاعل عند عدد كبري منم الباحثني على اختالف اجتاهاهتم
و اهتماماهتم العلمية مؤكدين على ضرورة وجود تفاعل لتنجح العملية االتصالية املكونة من مرسل ومستقبل ووسيلة
ورسالة ورجع صدى فصار هناك نوع من التداخل و التطور النوعي أمهية اختفاء احلدود بني املرسل و املستقبل
ليصبح اجلمهور هو طرف صانع للمحتوى إىل نشط أكثر فاعلية يف ضل تزايد عدد مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي اليت اصطلح عليها أهنا أهم الظواهر التكنولوجية يف القرن .21
إشكالية الدراسة :

أسهم التقدم التقين ومنو شبكة االتصال الرقمية يف تدعيم التدفق السريع للمعلومات و تفعيل أمناط االتصال والتبادل

بني الشعوب ،وكما هو احلال مع أية تقنية جديدة صاحب ظهور مواقع التواصل االجتماعي ظهور جمتمعات شبكية
يتفاعل من خالل مستخدمو هذه الشبكات و أبرزها الشباب الذي يعترب أكثر تفتحا على العامل بوصفه أيضا جيل
تواصلية ومنهم الشباب اجلزائري الذي وجد يف مواقع التواصل االجتماعي و أبرزها الفايسبوك فضاء للتفاعل ليصبح
ها املوقع ذا دور حموري يف تشكيل الكتلة الشبابية املستخدمة لتؤسس ما ميكن أن يسمى بشعب الفايسبوك الفاعل
و املتفاعل مع املضامني و احملتوايت املنشورة عرب صفحات الفايسبوك وتتحول بذلك ممارسات االستخدام إىل
ممارسات تفاعل ولتتحول مواقع التواصل االجتماعي اىل حركات اجتماعية جديدة قادت اىل أتسيس منط جديد
من التواصل او التفاعل والتالف االجتماعي ضمن سياق افرتاضي جتاوز افرتاضي جتاوز كل االكراهات الفيزايئية
املتصلة بسياق احلضور وطقوس املكان وبذلك وفر هذا السياق االفرتاضي جماال اجتماعيا للمستخدم للقيام
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--------------------------------------------------------------------------بتفاعالت  ،وكان للشباب النصيب األكرب يف هذا العامل الرقمي فتمثل وتفاعل مع مضامينه وحمتوايته ،ال انصب
اهتمامنا على دراسة شكل التفاعل لدى مستخدمي موقع فايسبوك مما يقودان إىل رصد ممارسة ونوع هذا التفاعل
يف سياق اتصايل منطلقني من السياق اإلشكايل األيت :ما سياق و أشكال التفاعل لدى الشباب املستخدم
للفايسبوك مبدينة عني الدفلى؟
و انبثق التساؤل الرئيسي تساؤالت فرعية أمهها :
ماعادات وأمناط استخدام موقع فايسبوك لدى عينة البحث؟ماهي دوافع استخدام موقع فايسبوك لدى أفراد العينة وما االشباعات احملققة نتيجة هذا االستخدام؟ما سياق وأشكال ممارسة التفاعل لدى املبحوثني عرب موقع فايسبوك؟أمهية الدراسة:

تربز أمهية دراسة سياق و أشكال تفاعل الشباب املستخدم للفايسبوك انطالقا من الثورة الرقمية والتحوالتاجلذرية اليت يشهدها عامل االتصال واليت ميزها ظهور كياانت رقمية خلقت فضاءا افرتاضيا للمستخدمني وخاصة
فئة الشباب من خالل متثله وتفاعله ورصد اهتماماته ودوافع وجوده ومشاركته للمضامني من خالل جتواله االفرتاضي.
 كما تنبع أمهية الدراسة أيضا يف كوهنا تساهم يف تطوير جمموعة من االعتبارات األساسية اليت تتصل بطبيعة العالقةبني الشباب وموقع فايسبوك ابعتبارها األبعاد اليت حتدد طبيعة التفاعل،وتتصل هذه االعتبارات جبوانب كثرية ابرزها
دوافع ولوج الشباب اىل موقع فايسبوك وأمناط مشاركته يف هذا املوقع إضافة إىل الدور الذي يلعبه هذا املوقع يف
تشكيل الكتلة الشبابية اليت تتفاعل يف اجملال االفرتاضي.
أهداف الدراسة :

معرفة عادات و امناط استخدام الشباب(عينة البحث )ملوقع فايسبوكإبراز التفاعالت اليت حتدث يف هذا الفضاء االلكرتوين وخمتلف أشكاهلاالتعرف على البيئة اليت يتم فيها هذا النشاط االتصايل (التفاعل) وهي فئة الشباب يف اجملتمع اجلزائريمفاهيم الدراسة :
 -1التفاعل

جاء يف معاجم اللغة العربية أن التفاعل من األصل اللغوي فعل الشيء فعال وفعاال أي عمله ،وافتعل الشيء أي
اختلقه ويقال تفاعال أي أثر كل منهما يف األخر (.)1
وينسب املفهوم أيضا إىل التفاعلية اليت تفيد املمارسة و التبادل بني شخصني أو بني شخص وحمتوى اتصايل (.)2
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--------------------------------------------------------------------------عرف الدكتور نصر الدين لعياضي التفاعل أبنه مفهوم ابتكر يف البداية للداللة عن شكل خاص للعالقة بني السمعي
البصري و املشاهد ،ويهدف إىل حتويل املشاهد الساكن و السليب إىل عنصر فاعل ونشيط يف شكل مؤثر يف
الربجمة،لكن االستخدام التدرجيي هلذا املفهوم أصبح يدل على كل أنواع املشاركة املتلقي يف الرسالة (.)3
كما يرى  M.Wardأن التفاعل يبدأ عندما يصبح املتلقي مشاركا ،وفيه قد يتحول إىل منتج للمحتوى
( . )4( ،) content provider
أما إجرائيا فسنعتمد مفهوم التفاعل كصفة لعملية تواصلية بني مستخدمي فعالية مما يسمح هلم ابلتحكم التكنولوجي
يف اختيار احملتوى املتفاعل معه ،فهو خاصية بني املستخدم و الوسيلة و احملتوى .
 -2االستخدام :
إن مفهوم االستخدام طرحه " جاك بريوت " "  " jaques perantيف كتابه " منطق االستخدام " يف بداية
الثمانينيات ،يعرف يف الواقع معاين متعددة و متعددة ،مكلمة استخدام توظف كمرادف لالستعمال و املمارسة يف
بعض األحيان و يف أحيان أخرى إىل التملك (.)5
مفهوم االستخدام معقد ويثري عدة تعاريف ليست ابلضرورة وفاقية فهو عبارة بناء اجتماعي وليس عن مادة طبيعية
لغوية ويتحدد من خالل االستعمال العادي ألي تقنية جديدة عن طريق وسائط خدمية مسهلة الستخدام وظيفي
يف احلياة (.)6
املعىن اإلجرائي :

نقصد ابالستخدام يف هذه الدراسة الفعل االتصايل الذي تعود الشباب على ممارسة و الذي جتسد من خالل
شبكات التواصل االجتماعي لتحقيق أهداف وحاجات اتصالية تربط مبختلف املواضيع و اجملاالت اليت يهتم هبا
الشباب .
 -3مواقع التواصل االجتماعي :

من خالل م راجعة الباحثة لعدد من املصادر و املراجع ذات الصلة مواقع التواصل االجتماعي تعددت تعريفات
الباحثني هلذا املفهوم حيث تشاهبت يف بعض اجلوانب واختلفت يف بعضها االخر وذلك تبعا لتعامل كل منهم
واستخدامه هلا .
يعرفها حسني شفيق أبهنا عبارة عن مواقع على االنرتنيت يتواصل من خالهلا ماليني البشر الذي جتمعهم اهتمامات
أو ختصصات معينة ،ويتاح ألعضاء هذه الشبكات مشاركة امللفات و الصور وتبادل الفوري وسبب وصف هذه
الشبكات ابالجتماعية ألهنا تتيح التواصل و تقوي الروابط بني أعضاء هذه الشبكات االجتماعية ()7
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--------------------------------------------------------------------------يؤكد جانيس بليد أن التواصل االجتماعي ليست جتاوز أفراد معزولني ،و إمنا هي هيكل اجتماعي حقيقي يستند
إىل متاسك أعضائه عرب مستويني ،أوال داخل اجلماعة من خالل املشاركة يف استخدام اللغة ،الرموز ،احلاالت
العاطفية ،ابملقابل مع العامل اخلارجي من خالل املنطق املانوي ،حيث يتواجه النقيضان "هم" و" حنن " (.)8
أما إجرائيا فنقصد مبواقع التواصل االجتماعي تلك املواقع اليت تشكل جمتمعات افرتاضية ضخمة وتقدم جمموعة من
اخلدمات اليت من شأهنا تدعيم التواصل و التفاعل ليشكل املتلقي وضمنه الشباب حمور العملية التفاعلية .
 -4فايسبوك :
يعرف قاموس اإلعالم و االتصال  dictionnary of media and communicationالفايسبوك
 facebookعلى أنه موقع خاص ابلتواصل االجتماعي أسس عام  2004ويتيح نشر الصفحات profiles
وقد وضع يف البداية خلدمة طالب اجلامعة وهيئة التدريس وسرعات ما انتشر ليشمل كافة األفراد وةحقق جناحا
ليصبح اليوم من أهم مواقع شبكات التواصل االجتماعية و أكثرها استخداما()9
أما إجرائيا فنقصد ابلفايسبوك ذلك املوقع الذي يستخدمه الشباب أفراد العينة ويتفاعلون به مع احملتوايت االتصالية.
منهج الدراسة و أدواهتا :

تنتمي دراستنا إىل نطاق الدراسات الوصفية اليت هتتم يف األساس بشرح وتوضيح األحداث و املواقف املختلفة املعربة
عن ظاهرة أو جمموعة ظواهر مهمة حماولة حتليل الواقع الذي تدور حوله األحداث و الوقائع وحماولة حتليل وتفسري

األسباب الظاهرية لتلك األحداث بقصد الوصول إىل استنتاجات منطقية مفيدة ،تسهم يف حل املشكالت و إزالة
املعوقات و الغموض الذي يكشف بعض الظواهر من أجل استحداث أفكار ومناذج سلوك جديدة ( )10وابعتبار
جمتمع البحث كبري جدا وال ميكن حصره اخرتان منهج املسح امليداين .
يعرف الباحث (ذوقان عببيدات) املنهج املسحي أبنه املنهج الذي يقوم على مجع املعلومات و البياانت عن الظاهرة
املدروسة قصد التعرف على وضعها احلايل وجوانب قوهتا وضعفها ( )11وهنا جلأان إىل استخدام أسلوب املسح
ابلعينة نظرا لضخامة و شساعة جمتمع دراستنا .
أدوات الدراسة :
أما فيما خيص أدوات البحث وتقنياته و اليت ميكن اعتبارها كوسائل تسمح جبمع معطيات من الواقع فقد اعتمدان
على أداة االستمارة اليت وزعناها يف مدينة مخيس مليانة وذلك لتحقيق أهداف الدراسة .
مواصفات استمارة االستمارة :مرت االستمارة اليت اعتمدان عليها مبراحل عدة أوهلا النظر يف الرتاث النظري للدراسة
ومعاينة بعض الدراسات السابقة اليت تتمحور يف نفس السياق الذي حتذو فيه دراستنا لالستفادة منها مت تقسيمها
إىل حماور أساسية وهي كاأليت :
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--------------------------------------------------------------------------احملور األول  :ةحتوي على البياانت الشخصية ألفراد العينة وتضم متغريات ( :اجلنس ،السن ،املستوى التعليمي،
احلالة االجتماعية ).
احملور الثاين  :يتعلق بعادات استخدام شبكات التواصل االجتماعي وةحتوي على  4أسئلة .
احملور الثالث  :يتعلق ابالشباعات احملققة من استخدام أفراد العينة لشبكات التواصل االجتماعي وةحتوي على 3
أسئلة .
احملور الرابع  :يتعلق ب سياق و أشكال ومستوايت التفاعل لدى مستخدمي الفايسبوك من خالل النشاط عرب
هذه املواقع ودرجة ممارسته وحجمه ونوعه ويشمل  4أسئلة .
*صدق األداة :

تشري هذه العملية إىل التحليل املنطقي حملتوى االستمارة أو التثبيت من متثيله للمحتوى املراد قياسه ( )12إذا
يفحص األداة للكشف عن مدى متثيل أسئلة جوانب السمة اليت تفرتض أن يقيسها ،يعرب صدق األداة عن مدى
صالحيتها لقياس ما وضعت لقياسه ،حيث مت التأكد من صدق فقراهتا كالتايل :

*-صدق احملكمني :

مت عرض االستمارة على عينة من أساتذة املنهجية و علوم اإلعالم و االتصال ،وقد استجبنا ألراء احملكمني إبجراء
ما يلزم من التعديالت يف فحوى االستمارة وحذف ما ينبغي حذفه لتتخذ االستمارة شكلها النهائي .

ثبات األداة :

ويقصد به ثبات النتائج اليت يتم التوصل اليها بتكرار القياس على اخلاصية نفسها أو األفراد أنفسهم يف املواقف

والظروف نفسها  ،فقد أجرينا خطوات الثبات على أداة الدراسة عن طريق التطبيق و إعادة التطبيق Test
 reteslmethodحيث قمنا ابختبار االستمارة على عينة قبلية قوامها  52مفردة وبعد مرور  15يوما قمنا
بتكرار العملية للمرة الثانية ،أظهرت املعاجلة اإلحصائية أبن معامل االرتباط بريسون يساوي  1.85دال عند
( )0.01وهذا يعين أن أداة الدراسة على درجة مقبولة من الثبات .
بعد ذلك متت املعاجلة اإلحصائية للبياانت بعد مجعها و مراجعتها وإدخاهلا يف احلاسب األيت من خالل استخدام
برانمج إحصائي للعلوم االجتماعية . Spss V23
جماالت الدراسة :
يعترب حتديد جماالت الدراسة خطوة أساسية يف البناء املنهجي ألي حبث علمي ألنه يؤطر الدراسة يف قالب يسمح
لنا يف التحكم يف كل خطوات حبثنا وميكن أن منيز من خالل هذه الدراسة ثالثة أنواع من اجملاالت
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-------------------------------------------------------------------------- -1اجملال املكاين للدراسة  :ويقصد به املكان الذي مت إجراء الدراسة فيه ويتمثل اجملال املكاين هنا يف مدينة عني
الدفلى .
 -2اجملال البشري للدراسة  :ويقصد به عينة جمتمع حبث الدراسة ويتعلق جمتمع البحث ذات الصلة ابملوضوع
دراستنا ابلشباب املستخدم ملوقع التواصل االجتماعي "فايسبوك " وهم الشباب الذين ينتمون اىل الفئة العمرية

من15اىل  31سنة.
-3اجملال الزمين للدراسة  :ويقصد به الوقت الذي استغرقته الدراسة أو الفرتة الزمنية اليت أجريت فيها الدراسة
و اليت امتدت من  3نوفمرب 2017إىل  3جانفي  ،2018وختللتها الدراسة امليدانية من فرتة توزيع االستبيان
و حتليل وتفريغ االستمارات وصوال اىل النتائج املطلوبة.
عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية:

خصص هذا القسم من الدراسة لعرض النتائج و املعطيات احملصل عليها من االقرتاب امليداين من املبحوثني الذي
مت ابستخدام األداة البحثية املتمثلة يف االستمارة على عينة من الشباب املستخدم ملوقع فايسبوك .
جدول رقم  : 01ميثل توزيع أفراد العينة حسب متغري  :اجلنس ،السن ،املستوى التعليمي ،احلالة االجتماعية.
املتغريات

اجلنس

السن

املستوى التعليمي

املستوى املعيشي
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الفئات

تصنيف العينة
العدد

النسبة املئوية

ذكر

135

%67.5

أنثى

65

% 32.5

اجملموع

200

%100

20 -15

27

%13.5

25 - 20

125

%62.5

31 - 26

48

%24

اجملموع

200

%100

ابتدائي

03

%1.5

متوسط

07

%3.5

اثنوي

40

%20

جامعي

150

%75

اجملموع

200

%100

ضعيف

20

%10

متوسط

165

%82.5

العدد األول 2018
اجمللد التاسع
املعيار
--------------------------------------------------------------------------عايل

15

%7.5

اجملموع

200

%100

من خالل القراءة األولية للجدول يتبني أن نسبة الذكور املستخدمني للفايسبوك تقدر بـ  ،%76.5اما نسبة اإلانث
فقد قدرت بنسبة  ،%32.5أما ابلنسبة ملتغري السن فقد قدرت نسبة الذين يستخدمون الفايسبوك بـ %62.5
ممن ترتاوح أعمارهم بني  20و  25سنة ،تليها نسبة  %24وهم فئة الذين ترتاوح أعمارهم من  26إىل  31سنة،
مث نسبة  %13.5وهم الذين ترتاوح أعمارهم بني  15إىل  20سنة ،أما ابلنسبة ملتغري املستوى التعليمي فقد قدرت
نسبة اجلامعيني أبعلى النسب و املقدرة بـ  %75تليها نسبة الثانويني و الذين قدرت نسبتهم بـ  %40مث نسبة
التعليم املتوسط بـ  ،%3.5تليها نسبة االبتدائي بـ  %1.5وابلنسبة ملتغري املستوى املعيشي فقد قدرت نسبة
املستخدمني ذو املستوى املعيشي املتوسط بـ  %82.5وهي نسبة مرتفعة ،تليها نسبة املستخدمني ذو املستوى
املعيشي املتدين أو الضعيف و اليت قدرت بـ  ،%10فاملستوى العايل بـ . %7.5
من هذا التفاوت يف النسبة نستنتج أن أغلب املبحوثني أفراد العينة هم ينتمون إىل جنس الذكور و اغلبهم ينتمون
إىل الفئة العمرية الثانية نظرا لفتوة هذا السن ورغبة أفراد ألي اإلطالع على كل جديد من خالل صفحات امليداي
و شبكات التواصل االجتماعي و أغلبهم طلبة ذو مستوى جامعي واثنوي يرون ضرورة استخدام الفايسبوك لتلبية
اشباعات معرفية أما من الناحية متغري املستوى املعيشي فيالحظ أن أغلب املستخدمني ذو مستوى معيشي متوسط.
جدول رقم  : 02يوضح وترية استخدام موقع فايسبوك لدى املبحوثني .
البدائل

التكرار

النسبة

دائما

173

%86.5

أحياان

22

%11

اندرا

5

%2.5

اجملموع

200

%100

من خالل القراءة األولية للجدول تبني أن أغلب املبحوثني يستخدمون موقع الفايسبوك بوترية دائمة بنسبة %86.5
بتكرار  173مفردة ،بينما الذين يستخدمونه بوترية أحياان جاءت بتكرار  22مفردة أي بنسبة  %11يف حني أن
نسبة الذين يستخدمون الفايسبوك بوترية " اندرا " جاءت بتكرار  05أي بنسبة  %2.5فقط .
ومنه ميكن أن نستنتج أن أغلب الشباب عينة البحث يستخدمون الفايسبوك بوترية دائمة نظرا مليزات هذا املوقع
الذي أصبح وسيط اتصاليا مهما يف احلياة اليومية لشباب اجلزائر ،كما أوجدت شبكات االتصال اجلديدة  36و
 46ظهور خاصية االستخدام املفتوح مبعىن بقاء املستخدم على اتصال مبواقع على مدار اليوم .
جدول رقم  : 03ميثل كيفية التعرف على شبكات التواصل االجتماعي " فايسبوك " ابلنسبة ألفراد العينة .
كيف التعرف على موقع فايسبوك
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العدد

النسبة املئوية
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املعيار
--------------------------------------------------------------------------عن طريق الولوج االنرتنيت

100

%50

مسعت عنه من صديق

60

%30

مسعت عنه من اإلعالم وحديث الناس

40

%20

اجملموع

200

%100

من خالل القراءة األولية للجدول يالحظ تباين سبل تعرف املبحوثني على موقع فايسبوك ،حيث أجابه  %50من
أفراد العينة أهنم تعرفوا على املوقع فايسبوك انطالقا من ولوج االنرتنيت ،تليها نسبة الذين تعرفوا على املوقع عن طريق
أصدقائهم و الذين قدرت نسبتهم بـ  ،%30أما أفراد العينة الذين تعرفوا على موقع فايسبوك عن طريق وسائل
اإلعالم وحديث الناس فقد قدرت نسبتهم بـ  %20ميكن أن نفسر تباين هذه النسبة أن ارتفاع االشهارات املتعلقة
ملوقع الفايسبوك وغريه من املواقع االجتماعية حتظى ابهتمام كبري من طرف املواقع االلكرتونية املدرجة يف االنرتنيت
اليت متثل أعلى نسبة ،تليها جتسيد االنضمام للفايسبوك عن طريق الصديق جاءت لتجسد الفكرة اليت يقوم عليها
موقع الفايسبوك أو املتمثلة يف نسج عالقات الصداقة اليت تتم من خالل تبادل دعوات االنضمام .
جدول رقم  : 04يوضح مدة استخدام أفراد العينة للفايسبوك :
مدة االستخدام

العدد

النسبة املئوي

اقل من سنة

27

%13.5

منذ سنتان

22

%11

منذ ثالث إىل  5سنوات

111

%55

منذ أكثر من  5سنوات

40

%20

اجملموع

200

%100

تشري نتائج اجلدول أن أكثر من نصف العينة كانت بداية استخدامهم ملوقع " الفايسبوك " من  03إىل  05سنوات
وذلك بنسبة  ،%55.5يليهم  %20ممن هم ضمن املوقع منذ أكثر من  5سنوات و الذين قدرت نسبتهم بـ
 ،%20يف حني يستخدمه  %13.5منهم منذ أقل من سنة و  %11منهم النسب ميكن تفسري أن استخدام
معظم أفراد العينة ملوقع فايسبوك منذ ثالثة إىل  5سنوات ومنذ أكثر من  5سنوات إىل األسباب التالية  :تنوع أدوار
" الفايسبوك وخدماته مما جعل الشباب يقبلون على التسجيل يف املوقع ،أيضا الشهرة اليت اكتسبها املوقع يف السنوات
األخرية .
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--------------------------------------------------------------------------جدول رقم  : 05يبني الوسيلة اليت يتعرض من خالهلا املبحوثني ملوقع فايسبوك
الوسيلة

التكرار

النسبة %

احلاسوب

21

%10.5

اهلاتف

147

%73.5

اللوح االلكرتوين (اتبالت)

32

%16

اجملموع

200

%100

تشري نتائج اجلدول الوسائل اليت يستخدمها املبحوثني يف الولوج إىل موقع فايسبوك ،واليت أبرزها استعمال اهلواتف
الذكية بنسبة  ،%73.5ومن مث نسبة إستخدام اللوح االلكرتوين () TABLETEبنسبة  %16ليأيت استخدام
احلاسوب بنسبة . %10.5
وعليه ميكن تفسري ارتفاع الولوج إىل الفايسبوك عن طريق اهلواتف الذكية نظرا الرتفاع عدد مستخدمي اهلواتف
الذكية ذات الوسائط املتعددة يف اجلزائر نتيجة العروض املغرية اليت تقدمها للجمهور منها شراء هاتف ذكي = شرةحة
جماان  +إمكانية االستفادة من شهرين انرتنيت و فايسبوك ذو تدفق عايل جماان .
جدول رقم  : 06يوضح دوافع تعرض املبحوثني ملوقع الفايسبوك .
الدوافع

التكرار

النسبة %

البقاء على اتصال مع األهل و األصدقاء

121

%60.5

التعرف على أشخاص جدد

47

%23.5

إعادة ربط الصلة ابألشخاص القدامى

19

%9.5

التسلية و الرتفيه

03

%1.5

التعرف على آخر املستجدات الوطنية و الدولية

05

%2.5

تسهيل التفاعل مع اآلخرين

05

%2.5

اجملموع

200

%100

من خالل القراءة األولية للجدول نالحظ تنوع استخدام للمبحوثني للفايسبوك وقد جاءت هذه الدوافع كما يلي
 %60.5من املبحوثني يستخدمون موقع الفايسبوك هبدف البقاء على اتصال مع األصدقاء و معرفة أخبارهم،
يليها دافعية التعرف على أشخاص جدد بنسبة  ،%23.5مث دافعية إعادة ربط الصلة ابألشخاص القدامى بنسبة
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-------------------------------------------------------------------------- %9.5و دافعية التعرف على األحداث الوطنية و الدولية وتسهيل التفاعل االجتماعي بنسبة  ،%2.5مث التسلية
و الرتفيه بـ نسبة . %1.5
من خالل هذه النتائج يتبني لنا أن أغلبية أفراد العينة يستخدمون موقع الفايسبوك للبقاء على اتصال و تواصل بني
األصدقاء ومعرفة أخبارهم و هو ما ةحيلنا إىل احليز الكبري الذي يشغله االتصال الوسطي يف حياة األفراد يضاف
إليها الدوافع األخرى على غرار أتسيس عالقة اجتماعية و التفاعل االجتماعي .
جدول رقم  : 07يوضح االشباعات احملققة للمبحوثني من جراء استخدام للفايسبوك .
االشباعات

التكرار

النسبة %

حرية احلوار و إبداء الرأي

120

%60

تبادل املعلومات يف خمتلف اجملاالت

25

%12.5

التعبري عن الذات

05

%2.5

االرتياح النفسي

14

%7

التسلية و الرتفيه

25

%27

االندماج يف جمتمعات افرتاضية

11

%5.5

اجملموع

200

%100

تشري نتائج اجلدول إىل أن  %60يرون أن الفايسبوك أاتح هلم حرية احلوار وإبداء الرأي وذلك معدل  120مفردة،
بينما أجاب  25مفردة أبن الفايسبوك حقق هلم إشباعات معرفيا و وسيلة للتسلية و الرتفيه مبعدل  %12.5تليها
نسبة  %07الذين يرون أن الفايسبوك حقق هلم إشباع مبعدل  14تكرار ،فيما أجاب  %5.5أن موقع فايسبوك
حقق هلم االرتياح النفسي .
أن الفايسبوك ساعدهم على االندماج يف جمموعات افرتاضية ،تليها آخر نسبة للذين عربوا أن الفايسبوك يشكل
فضاء للتعبري عن الذات و الذين قدرت نسبتهم بـ . %2.5
ومنه نستنتج تعدد االشباعات احملققة من استخدام موقع فايسبوك غري أن إشباع حرية الرأي و اإلطالع و االتصال
تعترب من أهم االشباعات احملققة وهو ما نسميه ابالشباعات االجتماعية .
اجلدول رقم  : 08يوضح املواضيع اليت أشبعت رغبات املبحوثني من خالل موقع فايسبوك .
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--------------------------------------------------------------------------اقتصادية

11

%05.5

ثقافية

31

%15.5

رايضية

19

%9.5

اجتماعية

107

%53.5

دينية

08

%04

اجملموع

200

%100

يتضح من خالل اجلدول أن املواضيع االجتماعية هي أكثر املواضيع اليت أشبعت رغبات املبحوثني وذلك بنسبة
،%53.5تليها املواضيع الثقافية بنسبة  ،%15.5مث املواضيع السياسية بنسبة  ،%12مث املواضيع الثقافية بنسبة
،%9.5فاملواضيع الدينية بنسبة  %04فقط .
وعلى هذا النحو ميكن أن يفسر أبن املواضيع االجتماعية هي اليت أشبعت رغبات مستخدمي موقع الفايسبوك وقد
يكون اهلدف من ذلك هو حماولة االندماج يف شؤون اجملتمع احمللي و الوطين أما االشباعات الثقافية فيكمن تفسريها
مبحاولة االندماج يف أمور ثقافية اليت تتيحها اجملموعات عرب الفايسبوك و اليت تساعد على الرتفيه و اهلروب من
الواقع املعاش وضغوطات احلياة ،تليها املواضيع السياسية اليت يطلع على املبحوثني عرب الفايسبوك وذلك رغبة يف
اإلطالع على الواقع السياسي للبالد ،مث املواضيع الرايضية و اليت تعكسها أن اجلمهور اجلزائري هو مجهور رايضي
ابلدرجة األوىل لكن شغفه ابلرايضة قد تالشى نوعا ما انعكاسا لتبعات عدم أتهل املنتخب الوطين اجلزائري
لنهائيات كأس العامل . 2018
اجلدول رقم  : 09يوضح ممارسة و سياق التفاعل لدى أفراد العينة .
سياق و ممارسة التفاعل

التكرار

النسبة

أطلع على احملتوى فحسب

21

%10.5

أقوم إببداء رأي أو تعليق

153

%76.5

مشاركة املنشور على يوميايت

26

%13

اجملموع

200

%100

من خالل القراءة األولية للجدول يالحظ تباين درجة ممارسة التفاعل لدى املبحوثني،حيث أجاب  %76.5منهم
أبهنم يكونون عنصر أساسي يف التفاعل من خالل إبداء الرأي أو التعليق ،فيما أجاب  %13منهم أهنم يشاركون
احملتوايت و املناشري على يومياهتم ،أما  %10.5فقط فقد أجابو أبهنم يطلعون على احملتوى فقط
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--------------------------------------------------------------------------من خال ل هذا التباين نستنتج أن ممارسة التفاعل ال تزال سطحية نوعا ما قد يعكسها عدم التعود على ممارسة
التفاعل عرب االستخدام الرقمي .
اجلدول رقم  : 10يوضح شكل التفاعل لدى املبحوثني :
شكل التفاعل

التكرار

النسبة

أكتفي إببداء رأي  /تعليق دون متابعة ردود أفعال بقية املستخدمني

42

%21

أسعى إىل التعمق يف البحث عن طريق الدخول يف نقاش افرتاضي جاد

60

%30

املشاركة يف النشر و التدوين

98

%49

اجملموع

200

%100

بينت نتائج اجلدول شكل التفاعل الذي مع احملتوايت لدى املبحوثني ،فجاءت أكرب نسبة للذين يشاركون يف النشر
و التدوين وذلك بنسبة  %49تليها نسبة  %30ممن أجابوا أهنم يتفاعلون من خالل التعمق يف احلدث عن طريق
الدخول يف نقاشات افرتاضية حاد مع أعضاء اجملموعات االفرتاضية ،مث نسبة  %21من املبحوثني يكتفون إببداء
رأي أو تعليق دون متابعة ردود أفعال بقية املستخدمني .
ومنه نستنتج أن مواقع التواصل االجتماعي وأبرزها موقع فايسبوك ساهم يف خلق فضاء للحوار اجلماعي معزز ملبدأ
التدوين واحلرية يف مناقشة املواضيع اليت هلا عالقة بقضااي الشأن العام وهو ما ةحيلنا اىل حتول املتلقي اىل مشارك يف
العملية االتصالية من خالل اإلدالء آبرائه والدخول يف نقاش حر ما اثر بذلك يف تفاعالته .
جدول رقم  : 11يوضح درجة مواظبة أفراد العينة على التفاعل مع احملتوايت .
أواظب على زايرة موقع فايسبوك و التفاعل
مع املضامني
اجملموع

آليا

%25

عندما يشدين موضوع

%60

عندما يسمح الوقت

%15

%100

من خالل القراءة األولية لبياانت اجلدول نالحظ أن املواظبة املسجلة عند املبحوثني هي مواظبة انتقائية حتكمها
امليوالت اخلاصة %60،من أفراد العينة الذين صرحوا أبهنم مواظبون على زايرة موقع فايسبوك أبهنم مواظبون على
التفاعل عندما يشدهم املوضوع أو احملتوى أو اخلرب فقط ،أما نسبة املواظبة الغري املشروطة و اآللية فقد قدرت بـ
 ،%25تليها نسبة الذين يواظبون على التفاعل كلما مسح هلم الوقت بذلك.
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--------------------------------------------------------------------------ومنه نستنتج أن املواظبة على التفاعل حتددها درجة االستخدام و احلاجة إليه انطالقا مما تطرق إليه سارج لويرو عن
املمارسات االنية عرب امليداي اجلديدة
جدول رقم  : 12يوضح ما إذا كان اندماج املبحوثني يف موقع فايسبوك قد ساهم يف تعزيز تفاعلهم االجتماعي
الواقعي(عالقتهم الواقعية ) .
البدائل

التكرار

النسبة

نعم

175

%87.5

ال

25

%12.5

اجملموع

200

%100

بني اجلدول أن نسبة عالية من املبحوثني يوافقون على أن اندماجهم يف موقع فايسبوك قد ساهم يف تعزيز تفاعلهم
االجتماعي الواقعي إذا يرون ذلك بنسبة  %87.5مقابل نسبة  %12.5ممن أجابوا بـ ال .
ومنه نستنتج أن بياانت اجلدول حتمل داللة تفيد أن خمتلف التفاعالت االفرتاضية على موقع فيسبوك ابلنسبة
للمبحوثني تساهم يف تعزيز تفاعلهم االجتماعي احلقيقي مع األحداث يف اجملتمع الواقعي وهذا ما يربز دور الفايسبوك
ابلنسبة للعالقة االجتماعية يف اجملتمع الواقعي .
نتائج الدراسة :
يف ضوء حتليل البياانت توصلت دراستنا إىل نتائج أمهها :
 انتشار استخدام موقع الفايسبوك خيتلف من الذكور إىل اإلانث وأظهرت نتائج الدراسة طغيان عنصر الذكورو الذين قدرت نسبتهم بـ  %67.5يف حني بلغت نسبة املبحوثني اإلانث بـ . %32.5
 أغلبية مستخدمي موقع فايسبوك ينتمون إىل الفئة العمرية من  20إىل  25سنة وهم جيل فيت يشكل مستقبلو عماد التطور و التقدم و اإلنتاج وجيل ميداي ابمتياز
 أغلب مستخدمي موقع الفايسبوك هم جيل شباب طلية جامعيون و تالميذ الطور الثانوي . يستخدم أغلب املبحوثني موقع الفايسبوك بوترية دائمة وهو ما يعكس أمهية املوقع اليت استأثرت بقبول وجتاوبعدد كبري من األفراد فئة الشباب .
 أن االنرتنيت هي الوسيلة األكثر تعريفا مبوقع الفايسبوك وهو ما يعكس املدى الذي أاتحته هذه الوسيلة لتدعمالتواص ل اإلنساين من جهة و حتقق قدرا كبريا من االندماج بني اجملتمعات وذلك من خالل التفاعل بني
األشخاص .
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-------------------------------------------------------------------------- أغلبية أفراد العينة يستخدمون موقع فايسبوك قصد البقاء على اتصال و تواصل مع األصدقاء و معرفة أخبارهم.
 أهم املواضيع اليت أشبعت رغبات الشباب مستخدمي موقع الفايسبوك هي املواضيع االجتماعية و الثقافية الفايسبوك كفضاء حر للحوار وتبادل الرأي يعترب من أهم االشباعات احملققة من استخدام موقع الفايسبوكلدى أألغلبية .
 ممارسة وسياق التفاعل عند املبحوثني الزالت يف صورهتا احملتشمة مردها أن العالقة بني الشباب و التقنياتاحلديثة حتما تبدأ ابحلذر و التحاشي لتصل مبرور الوقت إىل عالقة تناغم و أكثر إجيابية يف حماولة لالنسجام
مع هذا املعطى التقين .
 املمارسة الرقمية التفاعلية عند الشباب عينة البحث مرتبطة أكثر إبشباع حاجات اتصالية نفعية أمهها ارتباطأي موضوع ةحقق هلم إشباعات نفعية ابلدرجة االوىل.
 معظم املبحوثني يرون أن موقع فايسبوك ال يقلل من تفاعلهم على أرض الواقع و إمنا يعترب كمعزز للتفاعلاالجتماعي احلقيقي ليربز بذلك الدور االجيايب للفايسبوك ابلنسبة للتفاعالت االجتماعية يف اجملتمع الواقعي
خامتة :
بدأ التفاعل أيخذ منحى آخر خاصة يف ظل مواقع التواصل االجتماعي اليت حتولت إىل منط اتصايل جديد يعزز
املؤانسة التفاعلية خاصة و أن شباب األلفية الثالثة هو جيل انرتنيت ،لكن رغم تطور اخلاصية التفاعلية اليت دعمتها
التقنيات احلديثة إال إن عالقة الشباب اجلزائري من خالل أفراد العينة وهي عالقة متثل وتفاعل حمتشمة يف طريقتها
حنو بناء بوادر إجيابية ستساعد أكثر بناء مفهوم االستخدامات االجتماعية األجنع وهو بدوره ةحيل إىل االتصال
التفاعلي األجنع .
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