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ملخص
تنشد ىذه الدراسة اليت مشلت عيّنة من تالميذ اؼبرحلة الثانويّة باؼبنطقة اغبدوديّة التونسيّة اعبزائريّة(معتمدييت تاجروين وقلعة سناف من والية
الكاؼ) فه اؼبعاين اليت يضفيها تالميذ تلك اؼبرحلة التعليميّة على استخداماهت لالنًتنت وتفسَتىا .فاالنًتنت انتشرت واكتسحت
ـبتلف جوانب حياة اإلنساف وخاصة حياة شرائح اجتماعيّة معيّنة مثل األطفاؿ والشباب .وؽبذا فإف دراسة ىذه االستخدامات من شأهنا
تبُت تأثَت االنًتنت ي حياة التالميذ ي ـبتلف جوانبها (التعليميّة واالجتماعيّة ،)...ومعرفة مدى تطابق ذلك مع انتظارات
أف سب ّكن من ّ
اجملتمع من إدماج تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ وبالتحديد االنًتنت ي اؼبسار الًتبوي.

الكلمات المفتاحية:التلميذ -االنًتنت -نظريات االستخداـ االجتماعي
Résumé :

Cette étude, qui s’est adossée à un échantillon d’élèves du secondaire de la région frontalière
tuniso-algérienne (délégations de Tajérouine et Kalaat Snen du gouvernorat du Kef ), cherche
à comprendre le sens que les lycéens confèrent à leur utilisation d’Internet et à leur
interprétation. En effet, l’Internet s’est développé et a envahi les divers aspects de la vie
humaine, en particulier les différentes dimensions de la vie des couches sociales dites jeunes :
les enfants et les jeunes. L’étude de ces utilisations nous permettra de montrer l’impact
d’Internet sur la vie des élèves sous ses différents aspects (pédagogique, social, et
éducatif…), et de connaitre le degré de compatibilité avec les attentes de la société de
l’intégration des TIC et notamment de l’internet dans le processus éducatif.
Les mots clésL’élève, l’internet, l’usage, théories des usages sociaux

مقدمة:
تتناوؿ ىذه الدراسة مسألة استخدامات تالميذ اؼبرحلة الثانويّة لالنًتنت انطالقا من عيّنة من تالميذ اؼبرحلة
التونسي (اغبدود التونسيّة –
الغرب
اؼبذكورة دبنطقيت تاجروين وقلعة سناف اغبدوديتُت من والية الكاؼ بالشماؿ ّ
ّ
اعبزائريّة) .وىي بذلك تنشد التوقّف عند معاين االستخدامات اليت يعطيها التالميذ الستخدامه االنًتنت ي
ـبتلف ؾباالت حياهت  .فحضور ىذه األخَتة أثّر بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة ي حياة األفراد واعبماعات،
اؼبنطقي البحث ي اؼبسألة بالًتكيز على االستخداـ اؼبنتظر
وخاصة ي حياة التالميذ .ومن ىنا يكوف من
ّ
واالستخداـ الفعلي ،ذلك أف األوؿ يندرج ي إطار ما يرظبو القائموف على السياسة الًتبويّة ضمن ما يعرؼ
بإدماج تكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ ي التعلي والذي يندرج بدوره ي إطار أمشل وأوسع وىو انتظارات اجملتمع
من ىذه االستخدامات (أي انعكاساهتا على التنمية ي بعدىا الشامل) ،ي حُت أف الثاين يًتج رؤية
اؼبستخدمُت وسبثّالهت ودرجة سبلّكه لالنًتنت األمر الذي يب ّكنه من توجيهها كبو أىداؼ رظبوىا بأنفسه .
اإلشكالية:
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ؿبوري ي
ي عادل اكتسحتو تكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ ،يكوف من اؼبه ّ التوقّف عند االنًتنت اليت ؽبا دور
ّ
ىذا االكتساح الذي قلّص تأثَت اؼبسافات والزمن بشكل ال سابق لو ي تاريخ البشريّة .فقد أحدثت االنًتنت ثورة
ي ـبتلف جوانب حياة اإلنساف ،وأثارت الكثَت من اإلشكاليات .فاالنًتنت اليت وفّرت حجما من اؼبعلومات ال

نظَت لو ،وأتاحت لإلنساف فرصا لالطّالع وصبع اؼبعلومات ،وأخرى للًتفيو والًتويح عن النفس وثالثة للتعلي
والتعلّ دبا ي ذلك التعلّ عن بعد (التعلي االفًتاضي) ،وفّرت لو كذلك فرصا غَت مسبوقة للتواصل مع اآلخر
القريب والبعيد على حد سواء ،وم ّكنتو من الولوج إذل مواقع دل تكن أبدا ي متناولو .ولذلك تثَت االنًتنت اليوـ

إشكاليّات كربى ي حياة اإلنساف اؼبعاصر ،تًتاوح بُت خطر انتهاؾ اؼبعطيات الشخصية وبُت الغش ي
التعرض للمضايقات
تقل خطورة من قبيل إدماف االنًتنت ،و ّ
االمتحانات والسرقات العلميّة مرورا دبسائل ال ّ
والتحرش وكذلك إذل ـباطر األلعاب اليت أهنت حياة الكثَتين من األطفاؿ (لعبة اغبوت األزرؽ) ،دوف أف تقلّل
تلك اإلشكاليّات من تأثَتاهتا اإلهبابيّة ي حياة البشر.

وؼبا كاف استخداـ االنًتنت متفاوتا بُت الشرائح االجتماعيّة ،فإف البحث ي كيفيّة استخدامها ،وتأثَتاتو ي حياة
البشر ،ينبغي أف يتّجو بالدرجة األ وذل إذل الفاات األكثر استخداما لو ،ومن بُت ىذه الفاات تالميذ اؼبرحلة
الثانويّة .فهؤالء التالميذ ،من أكثر الفاات إقباال على استخداـ االنًتنت ،مستفيدين من جهة من توفّر األجهزة

اليت تتيح ؽب االرتباط هبذه الشبكة من قبيل اؽبواتف احملمولة واللّوحات الرقميّة وأيضا اغبواسيب ،ومستفيدين
أيضا من قدرهت على استخداـ ىذه الوسائط بإتقاف  ،ومن جرأهت ي الولوج إذل مواقع ـبتلفة حىت وإف كانت
تش ّكل خطرا على حياهت .
تتنزؿ ىذه الدراسة اليت تروـ
ضمن ىذا السياؽ ،أي سياؽ إقباؿ تالميذ اؼبرحلة الثانويّة على استخداـ االنًتنت ّ
اإلجابة عن صبلة من األسالة ىي على التوارل:
 في يستخدـ التالميذ االنًتنت؟ ي التعلي والتعلّ ؟ ي التعلّ عن بعد؟ ي الًتفيو والًتويح؟ ي التخاطب...chatاخل.
 ما تأثَت استخداـ االنًتنت ي عالقاهت االجتماعيّة مع العائلة ومع األصدقاء ومع األقارب؟ وماالكفايات التواصليّة اليت سب ّكن التالميذ من تنميتها باستخداـ االنًتنت؟
اؼبخصص الستخداـ االنًتنت؟ وما نصيب أنشطة التعلي والتعلّ منو؟
 ما حج الزمنّ

 ما طبيعة اللّغة اؼبستخدمة ي الفضاءات اليت يتيحها االنًتنت مثل مواقع التواصل االجتماعي؟ وىل ىيذات اللغة اؼبستخدمة مع اآلباء واألمهات؟

الفرضيّات:

 -كثافة استخداـ تلميذ اؼبرحلة الثانويّة لالنًتنت ال تعٍت بالضرورة توظيفها ي عمليّة التعلي والتعلّ .
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لكل تواصل وتفاعل مع غَته السيّما أفراد
 ارتباط استخداـ االنًتنت بالفرد ال يعٍت قطع ىذا األخَت ّالعائلة واألقراف واألصدقاء.
 اقًتاف االنًتنت بصفة التواصل والتفاعل ال يعٍت دائما أنّو يستخدـ اللّغة السائدة واؼبستعملة يوميّا ياجملتمع ،وال أيضا اللغة األـ وال أي لغة أجنبيّة مع احًتاـ قواعدىا.

أىمية البحث:

يستم ّد البحث أنبيّتو من كونو يالمس قضيّة ؿبوريّة وحينيّة ي حياة التالميذ ،أال وىي استخداماهت لالنًتنت.
فمن اؼبه ّ ي ىذا اإلطار اإلشارة إذل أف من األىداؼ اليت وضعتها اؼبنظومة الًتبويّة التونسيّة لنفسها كاف إدماج
اؼبدرسي ي تونس والصادر ي
التوجيهي للًتبية والتعلي
تكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ حىت أف القانوف
ّ
ّ

نص على "سبكُت اؼبتعلّمُت من حذؽ استعماؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ وإكساهب القدرة
جويليةّ 2002
على توظيفها ي سائر اجملاالت"(وزارة الًتبية/تونس،2002 ،ؼ ،)9وىو إدماج لن يتحقق دوف االنًتنت .دبعٌت
آخر ،لقد كاف إدماج االنًتنت ي اؼبنظومات الًتبويّة ىدفا ؿبوريا حىت أنو -على سبيل اؼبثاؿ -كاف إدماج تقنيات
اؼبعلومات واالتّصاؿ من بُت أركاف اػبطة العربية اؼبعروفة بتحسُت جودة التعلي ي الوطن العرب اليت أقرهتا منظمة
األلكسو (اؼبنظمة العربيّة للًتبية والثقافة والعلوـ).

وبعبارة أخرى ،قد ال يكوف ؽبذا اإلدماج معٌت إف دل يكن التالميذ وى الشروبة العمريّة اؼبستهدفة هبذا اؼبوضوع

زبوؿ ؽب
على وعي هبذا اؽبدؼ من ناحية ،ويتمتّعوف بالكفايات الضروريّة والالزمة اليت ّ
 l’appropriationتكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ اليت تع ّد االنًتنت من أبرز مكوناهتا.

سبلّك

االنترنت وأىميتو في حياة األطفال والشباب:
تكتسي االنًتنت أنبيّة خاصة ي حياة األطفاؿ والشباب دبختلف انتماءاهت الفكريّة واالجتماعيّة .فهي اليوـ ،من

السر فيها،
لوازـ حياهت اليوميّة حيث تعترب كلمة / connecterالوصل(االتصاؿ) ؿبوريّة فيها إف دل نقل كلمة ّ
إذ يكفي أف يكوف جهاز الفرد موصوال باالنًتنت حىت يصَت متاحا لو التواصل والتفاعل مع غَته ،ومن مث التعبَت
عن رأيو وعن ىواجسو ،بل وفبارسة فضولو...اخل.
التعمق ي أنبيّة االنًتنت ي حياة الشباب ،وربديدا ي حياة التالميذ ،يكوف من الوجيو ربديد معٌت
وقبل ّ
االنًتنت
 .1االنترنت

لالنًتنت تعريفات عديدة منها كوهنا "ؾبموعة ضخم ة جدا من شبكة اغبواسيب اليت تتواصل عربىا اؼباليُت من
أجهزة اغباسوب لنقل اؼبعلومات والبيانات بشكل سريع جدا إذل صبيع أكباء العادل ،وحفظها واسًتجاعها عند
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الطلب"(ؿبمد مفلح ،ـ خ . )395 ،2010 ،دبعٌت أف االنًتنت ىي باألساس شبكة ومفردة شبكة ربيلنا إذل
ـبتلف الشبكات اليت لعبت دورا مهما ي حياة البشر والتزاؿ من قبيل شبكة الطرقات ،وكذلك الشبكة
الكهربائية.
وليس التعريف السابق الوحيد لالنًتنت ،ذلك أف بعض الباحثُت اؼبشتغلُت عليها يروهنا "شبكة حواسيب عاؼبيّة
ضخمة ،مرتبطة مع بعضها البعض عن طريق الكوابل أو خطوط اؽباتف أو األقمار الصناعيّة ويق ّدر عددىا

بعشرات اؼباليُت من اغبواسيب ي أكثر من مائة دولة ،ويبكن النظر إليها على أهنا شبكة الشبكات وعن طريقها
يبكن أف يت ّ تبادؿ األخبار ،واإلعالنات والبحوث ،والكتب واؼبعلومات والرسائل االلكًتونيّة واحملدثات...فهي
هنر عظي يت ّ نقل وتبادؿ اؼبعلومات من خاللو"( .ؿبمد مفلح ،ـ خ)2010،395 ،
لعل ما يلفت االنتباه ي ىذا التعريف ،التأكيد على مقولة الشبكة" ،شبكة الشبكات" دبا يعنيو ذلك من ترابط.
و ّ
ولكن مفهوـ الشبكة ىذا ال يكتمل إال دبفردة هنر اليت تعٍت تدفق سيل من اؼبعلومات واألخبار.
ودوف اإلفراط ي سرد تعريفات أخرى لالنًتنت ،يبكننا القوؿ إهنا " أداة لالتّصاؿ باآلخرين وتكنولوجيا وسيطة
ىدفها التواصل وربسُت العالقات االجتماعيّة للفرد وىي اؼبكاف الذي تنشأ منو عالقات اجتماعيّة
جديدة"(سامي عبد الفتاح ،ع .)21 ،2009 ،ولكن ؽبذه األداة االتصاليّة من اػبصائص ما ال تتوفّر عليو

أدوات اتصالية أخرى .ولذلك فإنّو ال يبكن النظر إليها على أ ّهنا " وسيلة اتّصاؿ واحدة ،بل ىي شبكة تتألّف من
"تتضمن أوجها اتّصاليّة
عدد من وسائل االتّصاؿ" (سعيد الشامي ،ع ،ـ  ،)135 ،2008،وىي بسبب ذلك
ّ
عديدة ،كما تشمل أشكاال ـبتلفة من االتّصاؿ .ومن أكثر مزاياىا الظاىرة ومقارنة بوسائل االتّصاؿ التقليديّة ىي
أ ّهنا مثل الصحافة توفّر اؼبعلومات العامة ،وكالتلفوف تسمح باالتّصاؿ اؼبتبادؿ بُت األشخاص ،كما ّأهنا مثل
الكتب والكتيبات الصغَتة تق ّدـ دروسا خاصة ،وىي مثل األفالـ والتلفزيوف تق ّدـ التسلية .فهي وسيلة معلوماتيّة
واتّصالية غَت عاديّة ،كما زبتلف ي الوقت نفسو عن وسائل االتّصاؿ التقليديّة األخرى ،من حيث قدرهتا على
القياـ بكل ىذه الوظائف ؾبتمعة :مطبوعة ومرئيّة ومسموعة ي آف واحد ،فضال عن أهنا وسيلة اتصاؿ تفاعليّة،

سب ّكن من االتّصاؿ ي ّاذباىُت ،كما تتيح ؼبستخدميها أف يكونوا منتجُت ومستهلكُت للمضموف ي الوقت نفسو،
وىذا ىو مصدر قوهتا اغبقيقيّة ،وما يبيّزىا عن وسائل االتّصاؿ التقليديّة األخرى ،نظرا إذل أف ىذا النوع من
االتّصاؿ التفاعلي ىو اتّصاؿ اؼبستقبل القريب ،وقد بدأت فبارسة بعض صوره ،وبعضها اآلخر تلوح مالؿبو ي
األفق القريب" (سعيد الشامي ،ع ،ـ )135 ،2008،
لقد صبعت االنًتنت بُت خصائص وسائل االتّصاؿ اليت سبقتها ،وبُت ميزات تنفرد هبا ،األمر الذي جعلها
"بالنسبة إذل كثَت من الناس على مستوى العادل شياا غَت مألوؼ ،بل أصبحت جزءا من حياهت اليوميّة الفعليّة

مهما وأساسيّا ي حياهت اليوميّة ،من خالؿ استخداماهت ؽبا بطرؽ ـبتلفة:
حيث يعتربىا كثَت منه
مكونا ّ
ّ
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التسوؽ ،واؼبناقشة مع مستخدمُت آخرين ،أو للتواصل الفردي أو اعبماعي ،
كمصدر للمعلومات ،ومن أجل ّ
وكوسيلة للنشر على نطاؽ عاؼبي ،واغبصوؿ على اؼبعلومات من خالؿ "الربيد االلكًتوين" ،وصباعات
اؼبستخدمُت ،وغرؼ الدردشة ،وقوائ اؼبراسالت الربيديّة ،وغَتىا من األنشطة العديدة اليت تت ّ اليوـ على ىذه
فردي وإما ي صورة صباعية"(سعيد الشامي ،ع ،ـ . )135 ،2008،
الشبكة االتّصالية العاؼبيّة ،إما على كبو ّ

ولكن ىذه األنبيّة اليت ربظ ى هبا االنًتنت ال ربجب عنا حقيقة التفاوت بُت البشر ي امتالؾ ىذا الوسيط
األوؿ ي التفاوت بُت اجملتمعات الفقَتة والغنيّة وبُت الفاات االجتماعيّة داخل اجملتمع
وسبلّكو .فيتجلّى البعد ّ
اغبضري ي اجملتمعات النامية .أما البعد الثاين
القروي و
الواحد ،كما يتجلّى أيضا من خالؿ التفاوت بُت الوسطُت
ّ
ّ
لكل من
للتفاوت فهو بُت األجياؿ حيث يت ّ تصنيف األجياؿ إذل مهاجرين إذل االنًتنت وإذل مواليد االنًتنت و ّ
اعبيلُت سبثّالتو اػباصة ses propres représentationsلالنًتنت والستخداماهتا.
 .2االنًتنت فضاء تفاعلي بامتياز
لقد م ّكنت اػبصائص اؼبشار إليها أعاله االنًتنت من التمتّع بأنبيّة خاصة لدى فاة اؼبواليد ،أي األجياؿ اليت
ولدت زمن االنًتنت .فاالنًتنت كوسيلة اتّصاؿ انتصرت على عائقي الزماف واؼبكاف وأتاحت لألفراد ما دل يكن
متاحا ؽب من قبل:
 -اعبمع بُت اعب ّد واؽبزؿ.

 توفَت فضاء للتعبَت عن الرأي وتبادؿ وجهات النظر مع آخرين قريبُت وبعيدين أو مع بعيدين فقط. االلبراط ضمن ؾبموعات االىتمامات اؼبشًتكة. -االلبراط ضمن ؾبموعة أو ؾبموعات هبويّة مستعارة.

 اعبمع بُت التفاعل اغبيٍت والتفاعل البعدي (الرسائل االلكًتونيّة). سبكُت األفراد من التغلّب على اؼبوانع التقليديّة للتواصل.وبذلك ،فإف "االنًتنت عرب زطبها الذي ال يتوقّف قد جعلت الوسائط اإلخبارية القديبة تبدو كأهنا قد شاخت،
خاصة بالنسبة إذل بعض الفاات االجتماعيّة ،كاؼبراىقُت والشباب عموما"(رابح ،ص .)153 ،2015 ،األمر
اجملهزة باالنًتنت (دبا ي ذلك اؼبقاىي)
الذي أكسبها أنبيّة خاصة ،وال ّ
أدؿ اليوـ من تفضيل الشباب للفضاءات ّ
عن غَتىا من الفضاءات.
المقاربة النظريّة:
من اؼبه ّ ي البداية اإلشارة إذل أف الطبيعة اؼبرّكبة ؼبسألة تكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ بشكل عاـ واالنًتنت
تبٍت مقاربة نظرية دوف سواىا .ومع ذلك – وقد يكوف
بشكل خاص ،ذبعل من العسَت على الباحث ي اؼبوضوع ّ
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تبٍت سوسيولوجيا االستخدامات االجتماعيّة كمدخل نظري
التعسف -متّ ي ىذا البحث ّ
ي األمر ضرب من ّ
يؤطّر البحث.
ولان بدا "مفهوـ االستخداـ من خالؿ النظرة العامة مفهوما واضحا بسيط اؼبعٌت غَت ذي حاجة إذل جهد أو
يتوخى ضبطو ،غَت أف أيّة ؿباولة تستهدؼ ضبط اؼبعاين والدالالت النظريّة والتطبيقيّة لو تصطدـ دبفهوـ
نشاط ّ
تقٍت الداخل ي تركيبة
ومتنوع ،ووبتمل الكثَت من الدالالت اؼبختلفة باختالؼ ما ىو
غامض ّ
اجتماعي وما ىو ّ
ّ

ىذا اؽبجُت االتّصارل -االنًتنت ي حد ذاتو"(عبدرل ،أ .)51 ،2014 ،وللتغلّب على "الغموض احمليط دبفهوـ
االستخداـ يتحدث بعض اؼبؤلّفُت عن االستخدامات االجتماعيّة  les usages sociauxللتح ّدث عن
اؼبمارسات اليت تتهيكل ي الزمن .وبالتارل يكوف من اؼبناسب التحدث عن االستخدامات االجتماعيّة منذ

اللّحظة اليت تتجلّى فيها أمباط االستخداـ مع تكرار كاؼ ي شكل عادات مندؾبة نسبيّا ي اغبياة اليوميّة تكوف
قادرة على التكاثر وأيضا على اؼبقاومة كممارسات فبيزة أو لفرض نفسها ي بناء االستخداـ
االجتماعي").(Bourdeloie,H,www.eruqam
ّ

تشَت الباحثة سالؼ بوصبع إذل "صعوبة اإلمساؾ دبفهوـ "االستخداـ االجتماعي" واليت تظهر من خالؿ تع ّدد
معانيو ،إذ أف ىناؾ خلط بينو وبُت ـبتلف اؼبفاىي األخرى اؼبرتبطة بو عضويّا أو وظيفيّا مثل :االستعماؿ،
اؼبمارسة ،التملّك...اخل"(بوصبع ،س . )411 ،2017 ،وىو ما يعٍت أف ىذا اؼبفهوـ ليس واضح اؼبعٌت والداللة،

و ترى الباحثة أنّو "يتجاوز كل اؼبفاىي السابقة" (بوصبع ،س .)411 ،2017 ،وىو حبسب قاموس
 Robertلعل االجتماع" ،فبارسة اجتماعيّة هبعلها القدـ والتكرار عاديّة ي ثقافة معيّنة"(بوصبع ،س،2017 ،
 )411أي أنّو " شكل من أشكاؿ تظهر مع التكرار ،على شكل عادات مدؾبة بشكل كاي ي اغبياة اليوميّة،
فتقتح وتفرض نفسها ي ؾبموعة اؼبمارسات الثقافيّة اؼبوجودة قبال وتعيد إنتاج نفسها لتقاوـ باعتبارىا فبارسات

خاصة ،فبارسات أخرى منافسة أو مرتبطة أو متعلّقة باؼبمارسات اؼبوجودة"(بوصبع ،س- 2017،411 ،
.)412
وعموما يبكن تعريف االستخدامات االجتماعيّة ب كوهنا " أمباط استخداـ األفراد أو ؾبموعات األفراد (الطبقات،
مستقرة على مدى فًتة زمنيّة إذل حد ما طويلة ،وعلى صعيد ؾبموعات أوسع
الفاات ،الشرائح) واليت تبدو
ّ
(ؾبموعات-صباعات -ؾبتمعات -حضارات) " ) .(Proulx,S, www.sergeproulx.infoوقد
برزت ىذه اؼبقاربة ي شبانينات القرف اؼباضي ي فرنسا ،وإف كانت جوسياف جويت  Josiane Jouetتعيدىا
مؤسساتو
وربوالت اجتماعيّة المست ـبتلف ّ
إذل فًتة ما بعد  1968حينما كاف اجملتمع الفرنسي يعرؼ اىتزازات ّ
االجتماعيّة) . (Jouet, J, 2000,100ودوف اإلطالة ي سرد خصوصيات ىذه اؼبقاربة نقوؿ إ ّهنا ترى أف
رمزي ؼ"التكنولوجيا ال تعترب األداة ي ح ّد ذاهتا فقط بل أيضا اؼبمارسات
االجتماعي بعد
لالستخداـ
اجتماعي ّ
ّ
ّ
اليت زبلّفها وكذا اؼبعاين اليت تولدىا ،فهي ال سبلك فقط قيمة ماديّة ،ولكن قيمة رمزيّة" (بوصبع ،س،2017 ،

التلميذ واستخدامات االنرتنت باملنطقة احلدوديّة التونشيّة اجلزائزيّة  :دراسة حالة)018 - 011( ،
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عما تفعلو
 ،)412ومن مث يكوف من الوجيو التساؤؿ عن كيفيّة استخداـ األفراد لتلك التكنولوجيا بدؿ التساؤؿ ّ
التكنولوجيا هب مثلما تذىب ذلك مقاربة اغبتميّة التكنولوجيّة.
تقديم مجال البحث:
أجريت الدراسة دبعتمدييت قلعة السناف وتاجروين من والية الكاؼ ،ونبا معتمديتاف تقعاف على اغبدود الشماليّة
الغربيّة لتونس مع اعبزائر (أنظر اػبريطة).

اؼبصدر :موقع ديواف تنمية الشماؿ الغرب

تقديم عيّنة البحث
استهدفت الدراسة عيّنة من تالميذ اؼبرحلة الثانوية باؼبعتمديتُت .علما وأف معتمدية قلعة سناف تض ّ عهدا ثانويا
واحدا ،أما معتمدية تاجروين فتض معهدين اثنُت .ومشلت العيّنة  190تلميذة وتلميذا موزعُت على ـبتلف

وتبُت اؼبعطيات أسفلو خصوصيات ىذه العيّنة
مستويات اؼبرحلة الثانويّةّ .
البيانات الشخصية
 -توزيع العينة حسب الجنس
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الجنس

العدد

النسبة المئوية

ذكر

49

25.8

أنثى

141

74.2

اجملموع

190

100

توزيع العيّنة حسب المعتمدياتالمعتمدية

النسبة المئوية

العدد

قلعة السناف

74

38.9

تاجروين

114

60

2

1.1

190

100

قلعة اػبصبة
اجملموع

-توزيع العينة حسب المستوى التعليمي

مجلد(11عدد0202/)1
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توزيع العيّنة حسب الوضع االقتصادي واالجتماعيالعدد

النسبة اؼباوية

مهنة األب

7

3.7

عامل غَت فالحي

104

54.7

حري أو عمل مستقل أو تاجر صغَت

25

13.2

مستخدـ أو موظف صغَت أو معل

23

12.1

إطار متوسط أو أستاذ

6

3.2

اطار عارل أو مهنة حرة

9

4.7

فالح

11

5.8

عرؼ أو مستثمر ي الصناعة أو التجارة أو
ي اػبدمات

2

1.1

عاطل عن العمل

3

1.6

190

100

عامل فالحي

اجملموع

توزيع العيّنة حسب مؤ ّشر مهنة األممهنة األـ

العدد

النسبة اؼباوية

شؤوف منزؿ

158

83.2

عاملة غَت فالحية

1

0.5

حرفية أو عمل مستقل أو تاجر صغَت

6

3.2

مستخدمة أو موظفة صغَت أو معلمة

7

3.6

إطار متوسط أو أستاذ

12

6.3

اطار عارل أو مهنة حرة

2

1.1

فالح

3

1.6

عرؼ أو مستثمر ي الصناعة أو التجارة أو
ي اػبدمات

1

0.5

190

100

اجملموع

ينتمي أفراد العيّنة ي أغلبه إذل فاات اجتماعيّة غَت ؿبظوظة ،فنسبة اآلباء الذين يشتغلوف عملة ي اجملاؿ غَت
الفالحي جاوزت اػبمسُت باؼبائة وىي نسبة مرتفعة مقارنة بنسبيت إطار متوسط أو أستاذ ( 3.6باؼبائة) وإطار
عارل أو مهنة حرة ( 1.1باؼبائة) ،فيما كانت نسبة األمهات الاليت ال يعملن ي حدود 83باؼبائة ،وىو ما يعطينا
فكرة عن واقع اؼبناطق الريفيّة ي غرب البالد وخاصة ساكنة اؼبناطق اغبدوديّة ،وخاصة عن وضع اؼبرأة ي تلك
اؼبناطق وىو ما يثَت االنتباه ألف البالد التونسيّة رفعت منذ فجر االستقالؿ شعار ربرير اؼبرأة وسبكينها ،ولكن واقع
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يبُت عكس ذلك ي ىذه اؼبنطقة اغبدوديّة .وبعبارة أخرى ال يبدو ىذه اؼبناطق اغبدوديّة أفضل من سائر
اغباؿ ّ
اؼبناطق الداخليّة التونسيّة اليت تشكو ضعف التنمية إف دل يكن غياهبا.
في أىميّة األنترنت لدى التالميذ:
اؼبنطلق (الفرضيّة األوذل) :كثافة استخداـ تلميذ اؼبرحلة الثانويّة لالنًتنت ال تعٍت بالضرورة توظيفها ي عمليّة
التعلي والتعلّ
*ملكيّة حاسوب
ىل لديك حاسوب

العدد

النسبة اؼباوية

نع

78

41.1

ال

112

58.9

اجملموع

190

110

*المسكن العائلي موصول باالنترنت

*وسيلة استخدام االنترنت
تتصل باألنًتنت أكثر باستعماؿ

العدد

النسبة اؼباوية

اغباسوب

33

17.4

الذكي
اؽباتف ّ
اللوحة الرقميّة
اجملموع

153

80

4

2.1

190

100
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*فضاء استخدام االنترنت

يربر اعتماد
أقل من النصف ،وىذا ّ
 ي مستوى ملكيّة اغباسوب ،تبدو نسبة الذين يبتلكوف ىذه اآللة ّالذكي ي التواصل عرب االنًتنت ،ويعود ذلك إذل مزايا يتمتّع هبا ىذا اعبهاز منها
التالميذ على اؽباتف
ّ
تع ّدد وظائفو من ناحية ،وسهولة التنقل بو من ناحية أخرى حبيث يسهل اصطحابو طيلة اليوـ وي أي
مكاف ،ومنها كذلك سهولة توفَته مقارنة باغباسوب من ناحية ثالثة ،فهذه اؼبنطقة اغبدوديّة شأهنا شأف
سائر الناطق اغبدوديّة ي بالد كثَتة من العادل تعرؼ انتشارا واسعا لظاىرة التهريب دبا ي ذلك هتريب
ىذه اؽبواتف الذكيّة ،األمر الذي هبعل اغبصوؿ عليها يسَتا ،وبعبارة أخرى يعترب اعتماد التالميذ هبذه
مربرا بع ّدة عوامل منها ىامش االستقالليّة الذي
اؼبنطقة على اؽبواتف الذكيّة ي استخدامه لالنًتنت ّ
يتيحو اؽباتف الن ّقاؿ ،ومنها سهولة اغبصوؿ على اؽباتف مقارنة باغباسوب ،ومنها أيضا االستفادة من
اعبواؿ.
اؼبوقع
ّ
ييسر بطريقة أو بأخرى سبلّك اؽباتف ّ
اغبدودي الذي ّ

 أغلبيّة اؼبنازؿ ليست موصولة بشبكة االنًتنت ،وىذا يتناقض ونسبة الذين يتّصلوف من اؼبنازؿ واليت تق ّدرب  76.3باؼبائة ،ومع ىذا التناقض يبدو األمر منطقيّا باعتبار استخداـ اؽبواتف الذكيّة ي االتّصاؿ

باالنًتنت ،وما توفّره ىذه الوسيلة التكنولوجيّة من فرص الستخداـ االنًتنت (اؼبشغّلوف الثالثة للهاتف
لكل
الن ّقاؿ ي تونس يولوف مسألة االنًتنت اىتماما خاصا ،ومن مث نراى يعملوف على أف تكوف ّ
ذكي فرصة ي أف يكوف متّصال بغَته عرب الشبكة ،حىت أف ىؤالء اؼبشغّلُت يتنافسوف
صاحب ىاتف ّ
على كسب اغبرفاء بتوفَت خدمة االنتقاؿ مع احملافظة على نفس الرق ) .وي اؼبقابل تثَت ىذه اؼبالحظة
مهمة أال وىي ضعف البنية التحتيّة اليت تربط البيوت بشبكة االنًتنت ي اؼبناطق الداخليّة
مسألة ّ
التونسيّة وىو ما يسمح لنا باغبديث عن فجوة رقيّة بُت اؼبراكز اغبضريّة ي البالد واؼبناطق الداخليّة .إ ّف
مكونات ضعف التنمية واتّسامها بنوع من اؼبفاضلة بُت الريف
مكوف رئيسي من ّ
ىذه الفجوة الرقميّة ّ
الساحلي واؼبناطق الداخليّة .بعبارة أخرى إف ضعف البنية األساسية هبذه اؼبنطقة
واؼبدينة ،وبُت الشريط
ّ
اغبدوديّة يعكس ي الواقع ال فجوة رقميّة فحسب ،بل فجوة تنمويّة باؼبعٌت الشامل.

 ضعف البنية التحتيّة ي اؼبناطق اغبدوديّة دل وبل دوف إقباؿ التالميذ ي اؼبرحلة الثانويّة على استخداـيبُت قدرة تكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ على جذب األجياؿ الشابّة .فإقباؿ التالميذ
االنًتنت ،وىو ما ّ
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على استخداـ االنًتنت يعكس ال فقط قدرة على االستخداـ ،إّمبا أيضا الطبيعة اعب ّذابة ؽبذه التكنولوجيا
واليت ذبعلها قادرة على ش ّد التالميذ على الرغ من العوائق اؼبتع ّددة وخاصة منها تلك اؼبتّصلة بضعف
البنية التحتيّة.
*في أغراض استخدام االنترنت

األساسي اؼبعلن من استخداـ االنًتنت ىو البحث عن اؼبعلومات ،ولكن اؼبعلومات ىنا أتت عامة
يبدو الغرض
ّ
وغَت ؿب ّددة ،دبعٌت أهنا قد تشمل معلومات تتّصل باؼبادة الدراسيّة كما قد تشمل معلومات تتعلّق بالثقافة العامة،
أو دبجاالت ـبتلفة وب ّددىا اؼبستخدموف حسب اغباجة أو حسب الرغبة وأيضا حسب االىتمامات واالنشغاالت

لكل متعلّ  ،دبا يعٍت أف اؼبعلومات ي ىذا السياؽ ىي ضبّالة أوجو ودالالت .وي اؼبقابل بدت التسلية
الذاتيّة ّ
يبُت قدرة تالميذ اؼبرحلة الثانويّة على تنويع
حاضرة ،وكذلك الشأف بالنسبة إذل التّواصل االجتماعي ،وىو ما ّ
االستخدامات االجتماعيّة .ومن ىذا اؼبنطلق فإف تنمية كفاية اؼبتعلّ ي البحث عن اؼبعلومات تع ّد من أولويات
بوي .و تشمل تنمية الكفايات اؼبعارؼ واؼبهارات ،كما
إدماج تكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ ي الفضاء الًت ّ
يؤدي بالتلميذ(ة) إذل البحث عن معلومات
تشمل األخالقيات  l’éthiqueألف البحث عن اؼبعلومات قد ّ
متطرفة ،وإذل الولوج إذل مواقع قد تش ّكل خطرا عليو .وبعبارة أخرى تطرح كفاية البحث
تفضي بو إذل ّ
تبٍت أفكار ّ
عن اؼبعلومات مسألة ي غاية األنبيّة وىي بناء كفاية البحث عن اؼبعلومة .بعبارة أخرى إف استخداـ االنًتنت ي
البحث عن اؼبعلومات وبتاج إذل دربة وإذل توجيو ،وإذل تنمية كفايات تشمل ي اآلف ذاتو اؼبهارة وأخالقيّات
فبارستها.
*الوقت المخصص الستخدام االنترنت وأنشطتو
ىل تقضي وقتا أكثر على شبكة
األنًتنت ي

العدد

النسبة اؼباوية

التواصل على صفحات التواصل
االجتماعي

105

55.3

مشاىدة األفالـ

39

20.5

القياـ ببحوث علميّة

23

12.1
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اللعب

23

12.1

اجملموع

190

100

تبُت أف الوقت
احتل اؼبرتبة األوذل كدافع لالتصاؿ باالنًتنت .ولكن ّ
سبقت اإلشارة إذل أف البحث عن اؼبعلومات ّ
االجتماعي أكثر بكثَت من الوقت الذي
الذي يقضيو التالميذ أفراد العيّنة ي التواصل على صفحات التواصل
ّ
صص للقياـ ببحوث علميّة أو باألحرى للحصوؿ على معارؼ علميّة .دبعٌت آخر ،إف البحث عن اؼبعلومات
ىب ّ
وإف كاف دافعا الستخداـ االنًتنت إال أنو ال يغطّي وقتا كثَتا .وىنا اؼبفارقة التالية :البحث عن اؼبعلومات ىو
اؼبخصص للتواصل االجتماعي أكرب بكثَت ،فكأنّنا أماـ رؤية لالنًتنت تقوـ على
الدافع الرئيسي ،ولكن الوقت
ّ
سرعة توفَت اؼبعلومة من ناحية وعلى سرعة االستفادة من الوقت اؼبتبقي (وىو األكثر) ي ربط الصلة بأفراد آخرين
يتسٌت ؽب توظيف االنًتنت دبا
من جهة ثانية .إف اؼبصاغبة بُت السرعتُت رىاف ينبغي على التالميذ كسبو حىت ّ
صص بقية
ينسج
وتصوراهت  .وبعبارة أخرى طاؼبا أنّو باإلمكاف اغبصوؿ على اؼبعلومات ي أسرع وقت فل ال زب ّ
ّ
االجتماعي .فقد وفرت تكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ وقتا للتواصل االجتماعي دل
العالئقي –
الوقت للجانب
ّ
ّ
يكن ليتوفّر ي غياهبا وربديدا ي غياب االنًتنت.

اؼبؤسسة الًتبويّة اليت ال مناص ؽبا من القياـ
يع ّد اغبصوؿ على اؼبعلومات بسرعة مهارة تستدعي التنمية وىنا دور ّ
بذلك الدور ،فال معٌت إلدماج تكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ ي التعلي والتعلّ ما دل تكن سبيال للحصوؿ على
اؼبعلومات وخاصة لتنويع مصادر تلك اؼبعلومات .وؽبذا السبب يع ّد إقدار التالميذ –خاصة ي اؼبرحلة الثانويّة اليت

تؤىل للتعلي اعبامعي -على البحث بشكل عاـ من أىداؼ عمليّة إدماج تلك التكنولوجيات الرئيسيّة.
ّ
*حجم الزمن المخصص يوميا الستخدام االنترنت

ىبصصوف أكثر 5ساعات يوميّا لالتّصاؿ عرب االنًتنت مرتفعة نوعا ما .وىي تشَت
تبدو نسبة التالميذ الذين ّ
يقل أنبيّة عن نشاط التعلي والتعلّ  ،ذلك أنّو إذا ما
بذلك إذل ّ
ربوؿ استخداـ االنًتنت إذل نشاط يومي ال ّ
قل وندر أف
استثنينا زمن التعلي والتعلّ ي قاعات الدرس ،والذي ىو
ّ
إجباري الطابع بالنسبة إذل التالميذ ،فإنو ّ
مهاـ مدرسيّة ـبتلفة.
ىبصص ىؤالء ذلك اغبج من الزمن للمراجعة واؼبطالعة وإقباز ّ
ّ
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إف استخداـ االنًتنت من قبل أفراد العيّنة وبتاج إذل حسن توجيو ،األمر الذي يقتضي توعيته بأنبيّة حسن
توظيف االنًتنت حىت ال يكوف ذلك على حساب أنشطته اؼبدرسيّة اؼبختلفة .وبعبارة مغايرة ،تقتضي عمليّة
تبٍت مقاربة أفقيّة تسمح بالتعامل مع ـبتلف اعبوانب ذات
إدماج االنًتنت وتكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ ّ

الصلة ،وي مقدمتها ضبط األولويات ،والتح ّك ي الزمن ،دبعٌت أنّو ال يت ّ االكتفاء فقط بالبعد التقٍت فحسب.
تظل رىانا البد من كسبو حىت يتم ّكن التلميذ من االستفادة من ىذه
إف اؼبالءمة بُت الزمن وطبيعة األنشطة ّ
التكنولوجيات على الوجو األكمل .ويق ّدـ لنا اعبدوؿ اآليت فكرة عن عالقة زمن استخداـ االنًتنت بالنشاط
اؼبستهدؼ.

ك تقضي يوميا من وقت ي استعماؿ

أغراض استخدام شبكة األنترنت
التسلية وقضاء
البحث عن
معلومات واستفادة وقت فراغ
من آراء اآلخرين

التواصل
االجتماعي
ّ
وتكوين صداقات

اجملموع

ساعة واحدة

28

3

10

41

بُت ساعتُت3 -ساعات

31

16

11

58

بُت 4ساعات5 -ساعات

15

7

8

30

أكثر من  5ساعات

18

23

20

61

اجملموع

92

49

49

190

المصدر :البحث الميداني

العدد ،190:مربع كػ ،19.33 :مستوى الداللة0.4 :
في استخدام االنترنت في التعليم والتعلّم:
لكل تواصل
 المنطلق (الفرضية الثانية) ارتباط استخداـ االنًتنت بالفرد ال يعٍت قطع ىذا األخَت ّوتفاعل مع غَته السيّما أفراد العائلة واألقراف واألصدقاء.
*أغراض استخدام التلميذ لألنترنت

أغراض استخداـ األنًتنت

العدد

النسبة اؼباوية

البحث عن اؼبعلومات

92

48.2

التسلية وقضاء وقت فراغ

49

25.8

االجتماعي
التواصل
ّ
اجملموع

49

25.8

190

100
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*تواتر استخدام االنترنت في النشاط العلمي
تستخدـ االنًتنت ي اجملاؿ
العلمي

العدد

النسبة اؼباوية

دائما

47

24.7

أحيانا

127

66.8

أبدا

5

2.6

نادرا

11

5.8

اجملموع

190

100

*ىل القيام ببحوث إرادي أم بطلب من األستاذ؟

 استخداـ االنًتنت ي أغراض البحث يت ّ بطلب من األساتذة ،أي أف التالميذ ال يقبلوف تلقائيّا علىاؼبدرسوف إذل ذلك.
استخداـ االنًتنت ي البحث طاؼبا دل ّ
يوجهه ّ
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اؼبدرسُت
التوجو دع تكوين األساتذة ي ىذا اجملاؿ حىت ّ
 يتطلّب ىذا ّيؤدوف دور احمل ّفز للتالميذ (تكوين ّ
ي االنًتنت وتوظيفها أمر ال غٌت عنو) ،وىو تكوين ينبغي أف يأخذ بعُت االعتبار أىداؼ إدماج
تكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ ي العمليّة الًتبويّة وأيضا سبل استفادة التالميذ من استخداـ االنًتنت.
 رغبة التالميذ الذاتيّة ليست كافية لوحدىا لتوجيو استخداماهت لالنًتنت ي البحث العلمي ،وىو مايفسر إذل ح ّدما الطابع النفعي اآلين الستخداـ االنًتنت من قبل التالميذ (توفَت اؼبعلومة اؼبطلوبة ال غَت
ّ
التعمق وخاصة دوف تنويع اؼبصادر كأف يكتفى مثال بأخذ معلومات عن موسوعة ويكيبيديا).
دوف ّ
اؼبدرس دبعٌت
 ربويل استخداـ االنًتنت ي البحوث إذل تقليد وبتاج إذل تكامل رغبة اؼبتعلّ مع توجيو ّويتدرب على اؼبقارنة
متنوعةّ ،
وبتاج إذل خلق دافعيّة لدى التلميذ حىت يبادر إذل الولوج إذل مواقع حبثيّة ّ
بُت مصادر اؼبعلومات مستعمال ي ذلك مهارة التفكَت النقدي ،ومهارة اؼبقارنة .
 ربويل استخداـ االنًتنت ي البحث العلمي إذل تقليد ال يلغي استفادة التالميذ من االنًتنت ي فبارسةأنشطة أخرى ترفيهيّة على سبيل اؼبثاؿ وإال فإف اؼبتعلّمُت سينفروف منها ،دبعٌت آخر إف اعبمع بُت اعب ّد
اؼبدرس ي إكساب اؼبتعلّمات
واللّهو أمر ضروري ولكن ضمن أخالقيات معيّنة ،وىنا يأيت دور اؼبدرسة و ّ
واؼبتعلّمُت أخالقيات التعامل مع تلك التكنولوجيات .وضمن سياؽ اعبمع بُت التعلّ والًتفيو يكوف من
اؼبه ّ توجيو التالميذ إذل أنشطة ترفيهيّة تربويّة وحثّه على االلبراط ي صباعات تلمذيّة تتبادؿ اؼبعلومات
ينمي لديه ملكة اإلبداع واؼببادرة
واؼبعارؼ كما تتبادؿ األلعاب واألنشطة الًتفيهيّة التثقيفيّة األمر الذي ّ
فضال عن ملكة العمل ضمن فريق ،وىي مهارات ضرورية وأساسية للحياة ي القرف اغبادي والعشرين.
بعبارة أخرى ،من اؼبه ّ ج ّدا العمل على تنمية مهارات اغبياة اليوميّة لدى اؼبتعلّمُت عرب توظيف

تكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ طاؼبا كانت ىذه اػبَتة ج ّذابة بالنسبة إليه  ،ومن خالؿ االستفادة من
كثافة إقباؿ تلميذ اؼبرحلة الثانويّة على استخداـ االنًتنت.

 استخداـ التالميذ لالنًتنت مسألة مركبّة ،لذلك هبب التعامل مع ـبتلف األبعاد اؼبشكلة ؽبا من حيثأفقي تتقاطع فيو
الكفاية التقنيّة والتشبّع بأخالقيّات االستخداـ ،وىذا البعد األخَت وبتاج إذل جهد ّ
مؤسسات التنشاة االجتماعيّة اؼبختلفة من أسرة ومدرسة وصبعيّات ووسائل إعالـ...اخل .دبعٌت ربتاج
ّ
اؼبدرسة إذل إشراؾ فاعلُت اجتماعيُّت آخرين منه األولياء ومنه اػبرباء ي ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات
واالتّصاؿ والسيما اػبرباء ي السالمة اؼبعلوماتيّة حىت تسطيع ترسيخ أخالقيات االستخداـ لدى
التالميذ .فمنابر اغبوار وحلقات النقاش حوؿ االستخداـ االجتماعي لالنًتنت من قبل ـبتلف الشرائح
العمريّة وخاصة لدى الشباب أمر ال مناص منو ،فبمثل تلك اغبلقات واؼبنابر والنقاشات فقط يبكن بلورة
تصور صباعي ينسج ي اآلف ذاتو مع حاجات الفرد ومع أخالقيات اجملتمع وقيمو.
ّ
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*رؤية التلميذ لتأثير االنترنت في مستواه التعليمي
ىل تأثر األنًتنت على مستواؾ الدراسي

النسبة اؼباوية

العدد

نع

105

55.3

ال

85

44.7

اجملموع

190

100

*استخدام الهاتف في الفصل

*التعرض للعقوبة بسبب استخدام وسيلة رقميّة في الفصل
تعرضت اذل العقاب جراء استخدامك للهاتف أو
اللوحة الرقمية داخل القس

العدد

النسبة اؼباوية

نع

42

22.1

ال

148

77.9

اجملموع

190

100

 تثَت مسألة استخداـ االنًتنت ي الفصل قضايا وإشكاليات كربى منها ما يتعلّق بالغش ي االمتحاناتوبتصوير اؼبربُّت ي قاعات الدرس وغَتىا من القضايا اليت كثَتا ما تسبّبت ي توتّر العالقات بُت ـبتلف
الفاعلُت الًتبويُّت وخاصة بُت اؼبعلّمُت واؼبتعلّمُت ،وكبن نعل صبيعا كيف تتجنّد وزارة الًتبية كل سنة
دبناسبة امتحاف الباكالوريا خوفا من استخداـ تلك التكنولوجيات ي عمليات الغش ،حىت ّأهنا أصدرت
قرارا يبنع اصطحاب التالميذ ألي جهاز الكًتوين إذل قاعة االمتحاف وكذلك األمر بالنسبة إذل األساتذة
اؼبراقبُت (الرائد الرظبي للجمهورية التونسيّة9 ،فيفري / 2018قرار وزير الًتبية مؤرخ ي  5فيفري 2018
اؼبؤرخ ي  24أفريل  2008اؼبتعلّق بضبط نظاـ الباكالوريا /الفصل  2والفصل6
يتعلّق بإسباـ القرار ّ

مكرر).

اؼبدرس لالنًتنت ي الفصل وما يًتتّب عنو بالنسبة إذل التالميذ) ،فكلّما
 ّاؼبرب ومسألة القدوة (استخداـ ّ
كاف األستاذ قادرا على استخداـ االنًتنت ي بناء أنشطة التعلّ والتقيي وإقبازىا وي تنويع تلك
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األنشطة دبا يساعد اؼبتعلّمُت على استيعاب الدرس واستبطاف مضامينو ،كلّما أسه ي توجو التالميذ إذل
ذلك ،وكلّما اقتصر اؼبعلّ على ؿبامل بيداغوجيّة des supports pédagogiquesكالسيكيّة
اؼبدرس يبكن أف يكوف قدوة ي ؾباؿ توظيف تكنولوجيا
كلّما كاف ذلك غَت ؿب ّفز للتالميذ ،دبعٌت أف ّ
اؼبعلومات وربديدا ي استخداـ االنًتنت إذا ما ّازبذىا وسيلة للتجديد واالبتكار واإلبداع ووسيلة لتحفيز
فاؼبدرس يبثّل قدوة
اؼبتعلّمُت على البحث وعلى العمل ضمن فرؽ عن بعد وعن تنويع مصادر اؼبعلوماتّ .
للمتعلّمُت ،ومن مثّ عليو الوعي بذلك .وضمن ىذا السياؽ يكوف من الضروري الًتكيز على ىذا البعد ي

اؼبستمر) حىت يكونوف واعُت سباـ الوعي باؼبسؤولية اؼبلقاة على
تكوين اؼبربُّت (التكوين األساسي و ّ
عاتقه  ،باعتبارى قدوة للتالميذ ال ي السلوؾ اليومي فحسب وإّمبا ايضا ي السلوؾ البحثي وي
توظيف الوسائط التقنية اغبديثة ي تنمية كفايات اؼبتعلّمات واؼبتعلّمُت.

ويفسر ذلك من ناحية بضعف البنية األساسيّة ي ىذا
تظل نسبة استخداـ االنًتنت ي الفصل ضعيفةّ ،
ّ -

ؾبهزة وموصولة باالنًتنت ،ومن ناحية أخرى دبنع استخداـ اؽباتف
اجملاؿ ،ذلك أنّو ليست كل القاعات ّ
اعبواؿ ي الفصل تفاديا إلشكاليات عديدة ي مقدمتها توظيف تلك اآللة ي الغش ،وي تصوير األستاذ
ّ
الضروري االشتغاؿ على ىذه اؼبسألة من
واألستاذة وما يًتتّب عن ذلك من مشاكل .غَت أنّو من
ّ
الناحيتُت اؼبادية والنظرية ،حبيث يت ّ ذبهيز قاعات الدرس باالنًتنت حىت يتم ّكن التالميذ من تنمية

قدراهت وتوظيفها ألف اقتصار استخداـ االنًتنت على بعض اؼبواد من قبيل اإلعالميّة والتكنولوجيا هبعل
معُت ىو السياؽ التقٍت واغباؿ ّأهنا أمشل بكثَت من ذلك البعد التقٍت.
تصورات اؼبتعلّمُت زبتزؽبا ي سياؽ ّ
ّ

*في تأثير االنترنت في العالقات االجتماعيّة

المنطلق (الفرضية الثالثة) :اقًتاف االنًتنت بصفة التواصل والتفاعل ال يعٍت دائما أنّو يستخدـ اللّغة السائدة
واؼبستعملة يوميّا ي اجملتمع ،وال أيضا اللغة األـ وال أي لغة أجنبيّة مع احًتاـ قواعدىا.
ىل تقضي وقتا ي التحادث مع أصدقائك عرب شبكة
األنًتنت أكثر من الوقت الذي ذبلس مع عائلتك

العدد

النسبة اؼباوية

نع

64

33.7

ال

64

33.7

نوعا ما

62

32.6

اجملموع

100

100

اؼبخصص الستخداـ االنًتنت ،وبالتارل فإف جانبا إهبابيّا
مهما من الوقت
ّ
وبتل األصدقاء واألقراف حيزا ّ
 ّالستخداـ االنًتنت يتجلّى ي التواصل وبناء العالقات االجتماعيّة.
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يفسر ذلك بعوامل متع ّددة منها ما يتّصل باالىتمامات اؼبشًتكة ،ومنها ما يتعلّق بتلبية حاجات نفسيّة
 ّ(إثبات الذات) ،ومنها كذلك البعد التعليمي -التعلّمي (تنمية مهارة التعاوف مع اآلخر /العمل ضن
فريق.)...

*العالقات مع األسرة وتأثيرات استخدام االنترنت (ىل تشعر أف تفاعلك مع عائلتك تراجع بعد استخداـ

شبكة االنًتنت؟)

 -تراجع مستوى التفاعل مع العائلة ملحوظ على الرغ من أف أغلبيّة أفراد العيّنة ترى أنو دل يًتاجع.

 ي كل اغباالت حضور االنًتنت ي الفضاء العائلي دل يكن دوف تأثَت ،دبعٌت أنّو أثّر بطريقة مباشرة أوغَت مباشرة ي العالقات بُت أفراد األسرة الواحدة.
 من اؼبه ّ أف هبري األولياء حوارات مع أبنائه حوؿ االنًتنت وكيفيّة استخدامها اجتماعيّا ،فتلكتيسر الفجوة بُت األجياؿ من ناحية ومن شأهنا أيضا أف تعمل على أف
اغبوارات األسريّة من شأهنا أف ّ
ميسرة للتواصل بُت أفراد العائلة أينما كانوا.
تكوف تلك الوسائط التقنيّة ّ

*التفاعل مع الصدقاء وتأثير استخدام االنترنت (ىل أصبحت قليل التفاعل مع أصدقائك بعد استخداـ شبكة
االنًتنت)
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*االنترنت وبناء عالقات بديلة عن العالقات األسرية
يبكن اعتبار األنًتنت وسيلة كافية لربط عالقات
جديدة بديلة عن العالقات األسرية

العدد

النسبة
اؼباوية

نع

47

24.7

ال

102

53.2

إذل ح ّد ما

42

22.1

190

100

اجملموع

إهباب ،ويتناقض مع صورة مبطيّة كثَتا ما ربطت
 مبّت االنًتنت جانب التفاعل مع األصدقاء ،وىذا أمر ّبُت العزلة واالنكفاء على الذات واستخداـ االنًتنت ،دبعٌت أف ىذه الوسائط وإف وفّرت ىامشا كبَتا من
االستقالليّة فإ ّهنا دل تش ّكل حاجزا للتواصل مع األصدقاء ،بل أسهمت ي تنمية العالقات بينه وىذا
أمر ي غاية األنبيّة.

 إمكانية توفَت بديل عن العالقات األسريّة واردة عند ربع العيّنة ،وىذا يعٍت أف ؾباؿ العالقات الشخصيّةليس دبنأى عن تأثَت االنًتنت .ومن ىنا يكوف على األولياء االىتماـ أكثر بالبحث ي سبل تقوية
الروابط األسريّة حىت ال تكوف استخدامات االنًتنت عامل تفكيك للروابط األسريّة.
ّ
تشجع على ذلك ،وتتيح
 قد ال تكوف االنًتنت كافية لربط عالقات جديدة بديلة عن األسرة ،لكنها ّفرصا دل تكن متاحة ي غياهبا.
*في تنوع األطراف المتواصل معها من خالل استخدام االنترنت

*منزلة استخدام االنترنت في أوقات الفراغ
ي أوقات فراغك تفضل

العدد

النسبة اؼباوية

اعبلوس مع أفراد أسرتك

50

26.3
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اعبلوس ي اؼبقهى مع األصدقاء

24

12.6

استخداـ األنًتنت

93

48.9

متابعة التلفزيوف

23

12.1

اجملموع

190

100

*لغة التخاطب باستخدام االنترنت

*لغة التخاطب مع األصدقاء ومع العائلة
نفس لغة التخاطب مع العائلة

النسبة اؼباوية

العدد

نع

54

28.4

ال

136

71.6

اجملموع

190

100

تيسر ىذه
 تتيح االنًتنت فرصة للتواصل بغَت لغات التعلّ وخاصة بغَت اللّغة األـ ،ومن ىنا بقدر ما ّ"اللّغة" اؼبستخدمة من قبل التالميذ التواصل بينه  ،بقدر ما تؤثّر سلبا ي عالقته ببقيّة اللّغات وخاصة
اللّغة األـ.

 اإلشكاؿ ىنا :كيف يبكن لالنًتنت أف تكوف داعما لتنمية كفايات التالميذ اللغويّة .أي أف توظيفاالنًتنت وبتاج إذل توعية بأنبيّة االستفادة من تلك التكنولوجيا ي تنمية الرصيد اللّغوي للتلميذ ،وخاصة
ي مصاغبة التلميذ مع اللّغة األـ؟ وتع ّد اإلجابة عن ىذا السؤاؿ من أبرز التحديات اليت فرضتها االنًتنت
وري ي مصاغبة األبناء بلغته األـ من
وتكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ .وقد يكوف لألولياء دور ؿب ّ
خالؿ التوجيو والنصح باستخداـ اللّغة الوطنيّة ي اؼبراسالت دبختلف أنواعها .كما ال ينبغي نسياف
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الدور الذي يبكن أف يضطلع بو اؼبربّوف ي ىذا السياؽ فتشجيعه للمتعلّمُت على استخداـ اللّغة األـ
ويؤسس فعال للًتبية عن
بشكل سلي أو على استخداـ لغة أجنبيّة ضمن ضوابطها أمر ي غاية األنبيّة ّ
بعد .دبعٌت أف استخداـ االنًتنت قد ال يكوف ي صاحل اللّغة األـ إف دل يت ّ توجيو األطفاؿ والشباب إذل

ذلك وتوعيتو خبطورتو.
النتائج العامة والتوصيات:

 يعرؼ تالميذ اؼبرحلة الثانويّة ي ىذه اؼبنطقة اغبدوديّة التونسيّة اعبزائريّة إقباال كبَتا على االنًتنت ،وىذااإلقباؿ ي ّربر دبعطيات كبَتة من بينها اغبرص على مواكبة اؼبستج ّدات التكنولوجيّة ومن بينها أيضا الطابع
اعبواؿ ي ىذه اؼبنطقة العتبارات كثَتة من بينها
اعب ّذاب ؽبذه الوسائط التقنيّة وكذلك توفّر أجهزة اؽباتف ّ
التهريب الذي م ّكن من توفَت تلك األجهزة بأسعار مناسبة .وعليو يبكن أف نقوؿ إف ىذا اإلقباؿ متأت

اؼبوضوعي.
من اعتبارات عديدة مًتابطة ومتكاملة ذبمع بُت الذايتّ و
ّ
 -استخدامات التالميذ هبذه اؼبنطقة اغبدوديّة التونسيّة اعبزائريّة لالنًتنت تعكس:

 اقتناع التالميذ بإمكانيّة توظيف االنًتنت ي ؾباالت ـبتلفة ،وىذا يعكس من ناحية أوذل توفّر األجهزة اليتزبوؿ للتالميذ استخداـ االنًتنت وي مقدمتها اؽبواتف النقالة اليت أتاحت ؼبختلف الشرائح االجتماعية الربط
ّ
يسر توفّر تلك األجهزة
لعل اؼبوقع اعبغراي ؽبذه اعبهة اغبدوديّة (اغبدودية التونسيّة اعبزائريّة) ّ
بشبكة االنًتنت .و ّ
بكثرة وبأسعار ي اؼبتناوؿ نتيجة عوامل ـبتلفة ي طليعتها التهريب.
 تنوع االستخدامات يعٍت سبلّك التالميذ للمهارات الالزمة (نقطة قوة يبكن البناء عليها سواء ي إدماجتكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ ي التعلي أو ي تنمية ـبتلف أبعاد شخصية اؼبتعل  :العرفانيّة /الوجدانيّة/
االجتماعيّة) ،ويعٍت كذلك وعيا من قبل ىذه الفاات الشابة بالطبيعة اؼبركبّة لالنًتنت اليت سب ّكنه من تلبية
حاجات ـبتلفة منها ما يتّصل بتقدير الذات والثقة ي النفس (القدرة على البحث عن اؼبعلومة /القدرة على إبداء
الرأي /اإلحساس باالستقالليّة /الشعور باػبصوصيّة ،)...ومنها أيضا ما يتعلّق بالقدرة على التواصل مع اآلخرين
والذىاب إذل اآلخر وإقامة عالقة معو.
متنوعة ومتع ّددة ،خاصة قدرة على ذباوز
 أظهر التالميذ من خالؿ استخداماهت لالنًتنت قدرات ومهارات ّؾبرد متقبّلُت ،ي حُت أتاحت
الطابع
كرستو وسائل االتّصاؿ التقليديّة اليت ّ
حولت األفراد إذل ّ
السلب الذي ّ
ّ
السلب .دبعٌت أف ىذه الوسائط
االنًتنت ؼبستخدميها إمكانيات كبَتة للتفاعل ،واؼبشاركة ،ومن مثّ ذباوز اؼبوقع
ّ
التقنية نقلت التالميذ من طور اؼبتقبّل فقط إذل مرحلة اعبمع بُت الباث واؼبتقبّل.
 التالميذ باؼبرحلة الثانويّة باؼبنطقة اغبدوديّة الغربيّة للبالد التونسيّة يولوف اىتماما الستخداـ االنًتنت ،وى ياستخدامه ذلك يالمسوف ـبتلف جوانب حياهت  ،وعليو يكوف من الوجيو العمل على توعيته حبسن استخداـ
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القروي
تلك الوسائط دبا يب ّكن من ربسُت مستوياهت التعليميّة من جهة ،وجسر الفجوة الرقميّة بُت الوسطُت
ّ
اؼبدرسوف دورا ؿبوريّا ي لعب دور القدوة ال فقط ي إكساهب الكفايات التقنية
واغبضري بتونس .ويلعب ّ
فحسب ،وإمبا أيضا ي االستخدامات االجتماعيّة ؽبذه الوسائط .وحىت تكوف ىذه االستخدامات ناجعة البد
ييسر على ىذه األخَتة تبياة
من إشراؾ فاعلُت اجتماعيُّت آخرين يعملوف ي شراكة كاملة مع اؼبدرسة دبا ّ
أخالقيات استخداـ االنًتنت لدى الناشاة ولدى التالميذ ي اؼبرحلة الثانوية ،اليت ىي مرحلة وسيطة ي التعلي
(مرحلة تفصل بُت التعلي األ ساسي ي مرحلتيو االبتدائية والوسطى وبُت التعلي اعبامعي) ،دبعٌت هتياة التالميذ
لاللبراط ي استخداـ االنًتنت ومن خالؽبا تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ ولكن ضمن ضوابط أخالقيات
االستخداـ.
يعرب استخداـ تالميذ اؼبنطقة ؾباؿ البحث لالنًتنت عن قدرات وإمكانيات تتوفّر لدى شباب اؼبناطق الداخليّة
 ّالربوع .دبعٌت أف ذبديد اؼبقاربات التنمويّة ي ىذه اؼبناطق اغبدوديّة البد أف
ينبغي توظيفها ي ربقيق التنمية بتلك ّ

تأخذ بعُت االعتبار قدرات الشباب اؼبختلفة ومواىبه وخاصة منها تلك اؼبتّصلة بقدرهت على االستخداـ
االجتماعي لالنًتنت ومن خالؽبا لتكنولوجيات اؼبعلومات واالتّصاؿ .فإقباؿ التالميذ على استخداـ االنًتنت،
تعرؼ بتلك الربوع وخبصائصها الطبيعيّة والبشريّة األمر الذي يسه ي
يبكن أف ّ
يشجع على بناء مواقع الكًتونية ّ
ال فقط ي تكريس أمباط سياحيّة جديدة هبا (سياحة بيايّة /سياحة طبيّة /سياحة ثقافيّة ،)...وإّمبا أيضا ي جلب

ييسر الحقا للشباب أنفسه فرصا من العمل فاالستقرار بدؿ اؽبجرة إذل مدف أخرى مثل
اؼبستثمرين األمر الذي ّ
العاصمة تونس وبعض اؼبدف الساحلية الكبَتة أو اؽبجرة إذل اػبارج (اؽبجرة غَت الشرعيّة) .أي أنّو ينبغي أف يكوف
تبٍت
إقباؿ التالميذ باؼبرحلة الثانويّة على استخداـ االنًتنت عامال ؿب ّفزا للصنّاع القرار والسياسة العامة بالبالد على ّ
مقاربات تنمويّة جديدة يكوف ؿبورىا الشباب وتلعب فيها التكنولوجيات اغبديثة دورا ؿبوريّا وبارزا.
خاتمة:
لقد ىدفت ىذه الدراسة اؼبيدانيّة اليت مشلت عيّنة من تالميذ اؼبرحلة الثانويّة باؼبنطقة اغبدوديّة التونسيّة – اعبزائريّة
تبُت طبيعة االستخدامات االجتماعيّة لالنًتنت من قبل تلميذ اؼبرحلة الثانويّة ،ذلك أنّو كثَتا ما شكل
إذل ّ
االجتماعيُت وي
استخداـ االنًتنت من قبل تالميذ اؼبرحلة الثانويّة بشكل عاـ ىاجسا كبَتا ؼبختلف الفاعلُت
ّ

طليعته العائلة واؼبدرسة؛ باعتبار أف النظرة إذل تلك العالقة بُت التلميذ واالنًتنت اختزلت ي غالب األحياف ي
سلب (االنطواء على الذات /االبتعاد عن الكتاب واؼبطالعة /االنبتات واالبتعاد عن قي اجملتمع .).../لكن
بعد ّ
ىذه الدراسة بيّنت أف االستخداـ االجتماعي لالنًتنت من قبل تلميذ الثانوي متع ّدد األوجو والدالالت ويعكس
ىبوؿ للتلميذ مالمسة ؾبموعة من األبعاد منها الذايت
وعيا من قبل ىذا اؼبتعلّ بالطابع اؼبرّكب لالنًتنت الذي ّ
ومنها االجتماعي ومنها التقٍت .ليس اؼبه ّ أف ينصرؼ التلميذ إذل تغليب ىذا اعبانب على ذلك ،بل اؼبه ّ أف
وبسن الفاعلوف االجتماعيّوف والًتبويّوف توجيهه كبو حسن استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ بشكل عاـ
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واالنًتنت بشكل خاص مع سبكينه من التشبّع بأخالقيات االستخداـ ،ففي استبطاف ىذه األخَتة من قبل
تعزز اؼبهارات والقدرات اليت أظهروىا ي التح ّك ي ىذه الوسائط.
التالميذ قيمة إضافيّة ّ
المراجع
أ .باللغة العربية

االجتماعي ،القاىرة؛ دار العادل العرب 2009
سامي عبد الفتاح (علياء)؛ االنًتنت والشباب :دراسة ي آليات التفاعل
ّ

آسا بَتغر(آرثر)؛ وسائل اإلعالـ واجملتمع :وجهة نظر نقديّة ،ترصبة صاحل خليل أبو إصبع ،عادل اؼبعرفة ،عدد  ،386مارس
2012
الدواي (عبد الرزاؽ)؛ ؾبتمع اؼبعرفة ...معادل رؤية تكنولوجيّة جديدة للعادل ،عادل الفكر ،العدد 3اجمللد  40يناير – مارس
2012
سليماين (صبيلة)؛ األسس الًتبويّة والنفسيّة ي استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتّصاؿ ي التعلي  ،ؾبلة علوـ اإلنساف واجملتمع،
العدد ،2ديسمرب 2017
الشامي( عبد الرضباف ؿبمد سعيد) ؛ معضلة التفاعليّة ي وسائل االتّصاؿ اغبديثة (دراسة مسحيّة) ،عادل الفكر ،العدد،1
اجمللد ،37يوليو-سبتمرب2008
االجتماعي لتكنولوجيا االتصاؿ :االنًتنت مبوذجا ،مقاربة نظريّة ،ؾبلة العلوـ االجتماعية ،اجمللد،3
عبدرل (أضبد)؛ االستخداـ
ّ
العدد2014،6
الرمزي ،ؾبلة علوـ اإلنساف واجملتمع ،العدد،11
اضي ) والعنف
ّ
رضباين (نعيمة) و دىيمي (زينب)؛ االنًتنت (العادل االفًت ّ
سبتمرب2014
مغيزرل (نواؿ)؛ دور وسائل اإلعالـ واالتصاؿ ي إرساء فبارسة جديدة للديبقراطيّة :الديبقراطيّة االلكًتونيّة ،ؾبلّة العلوـ السياسيّة
والقانوف ،العدد الثالث ،يوليو2017
مواري (جانيت)؛ االنًتنت وطلبة اؼبدارس ،ترصبة ؿبمد الصاوي الديب ،الثقافة العاؼبية ،العدد1996-11 / 79
العرب واالتصاؿ عرب اغباسوب ،عادل اؼبعرفة عدد ،347يناير
رحومة(ؿبمد علي)؛ عل االجتماع اآلرل :مقاربة ي عل االجتماع ّ
2008
ريفيل (ريبي)؛ الثورة الرقميّة ،ثورة ثقافيّة؟ ،ترصبة سعيد بلمبخوت ،عادل اؼبعرفة2018 ،462 ،
رابح (الصادؽ)؛ السياقات الشبكيّة واالندماج اإلعالمي واؼبمارسة اإلعالميّة اؼبعاصرة ،عادل الفكر ،العدد ،2اجمللد ،44 ،أكتوبر
ديسمرب 2015

ب .باللغة األجنبية
Biolchini ( E) ; De la recherche sur les usages des TIC à la communauté virtuelle : réflexions
à partir d’un texte de Josiane Jouet, www.er.uqam.ca/nobel/gricis/gpb/pdf_ecrits/Jouet.pdf
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Bourdeloie (H) ; retour sur quelques notions- clé de la sociologie des usages des Tic : le cas
des cédéroms de musée. www.eruqam
Jouet (J) ; retour sur la sociologie des usages, Réseaux, 2000, n°100
Maigret (E) ; Sociologie de la communication, Paris, Armand Colin,2e édition, 2014
Proulx(S), penser les
www.sergeproulx.info
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