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The summary 

      This study titled " The Interaction of Individuals in the virtual Community and Its Implication on Their Real life: 
Facebook as an Example", concludes that the participants of this study tend to engage in virtual community by 
spooning identities opposite of reality. Such ideates are likely conceived to be idea, and closer to imagination that 
represent them in reality. This conclusion is drawn from the vague impression of virtual communities, particular 
speaking, and the identities that have huge debate. Indeed, the general assumption of this study deals with the 
interaetants within virtual communities as individuals who want to preserve, accentuate. And employ their 
identities. However, in comparison with the assumption and the feedback of the study sample, more alienation 
contradiction, and identity loss have emerged. These complex virtual community need be controlled, and ever 
support passing laws to accomplish this aim, because ideates, which distinguish individuals in this huge media 
momentum, are jeopardized. 
Key words: identity by defect, communities virtual, of the borrowed characters, the interaction, the traditional identity. 
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فتراي  أأعااد  عى  يااتم  الأاعاا:  الفاا  تفاعل أفراد المجتمع اال
 عأك أنمأذجا

 زينة جدعون

 كلية االعالم،أأستاذ مساعد قسم 

 ، الجزائربالقطب الجامعي محمد الصديق بن يحي بجيجل 

djadoaun.zina@yahoo.com 

 7/1/1127 البحث تاريخ قبول                                             11/21/1126تاريخ استالم البحث 
 المىخص 
اء الضوء تحاول الباحثة في هذه الدراسة الموسومة بـ "تفاعل أفراد المجتمع االفتراضي وأبعاده على حياتهم الواقعية: الفايس بوك أنموذجا"؛ إلق 

لجدل على أكثر من صعيد وال تزال. ، خصوصا ما يتعلق بالهوية، التي أثارت كثيرا من اةعلى جزء من الصورة الغامضة على المجتمعات االفتراضي
وبعد مشاركة الباحثة -وقد كان االفتراض العام أن المتفاعلين ضمن هذه المجتمعات يحافظون على هوياتهم بل ويبرزونها ويوظفونها، لكن هذه الدراسة 

رب إلى الخيال منها إلى الهويات التقليدية التي كشفت أنهم كثيرا ما يندمجون بهويات عكس الواقع، وتكون في الغالب مثالية، وأق -ألفراد العينة
ن الضروري يتفاعلون بها في مجتمعاتهم الواقعية، وهنا مكمن الخطر، حيث المزيد من التغريب والتناقض، وضياع الهوية الحقيقة بين هذا وذلك، لذا م

نها تهدد الهوية التي هي ما بقي للفرد ضمن هذا الزخم اعإعمامي ضبط هذه المجتمعات االفتراضية البالغة التعقيد، ولم ال تسن قوانين ألجل ذلك؟ أل
 الهائل.

 الهوية االفتراضية، المجتمعات االفتراضية، الشخصيات المستعارة، التفاعل، الهوية التقليدية. الكىمات المفتايا: 

 مقدم: 
وضعت تكنولوجيات اعإعمام على اختمافها وتعددها المجتمعات   

الشغل الشاغل لعلماء  تزالالمجتمعات كانت وال ف ،جديدالبشرية في تحد 
وبوجود هذه  ،والباحثين والدارسين في وسائل اعإعمام ،االجتماع

التكنولوجيات تحول التجمع البشري إلى ما يعرف بالمجتمعات 
التي أصبحت  ،التي يحلو للبعض تسميتها بالقبلية االفتراضية، االفتراضية

وبعيدا  ،رغم وجود فروقات لن نخوض فيها ،يةموازية للمجتمعات الواقع
زالت مرتبطة بمستوى االجتماع  عن هذه التفاصيل فإن تعريفات الهوية ما

وصوال إلى المجتمع  ،البشري، بداية بالعائلة، مرورا بالدولة وتفرعاتها
األخماق، و  ،المساواةو مع وجود أبعاد أخرى )العدالة، ولي، الد
المعايير تتحدد مكانة الفرد في أي منظومة  وبتمازج هذه ،الحقوق...(و 

تمايزه "هويته"، والهوية هنا ليست أحادية  ااجتماعية، ويتحدد على إثره
نما هي مجموع عناصر في نب، اقتصادية أو سياسية أو علميةالجا ... وا 

ولكن االستدراك هنا في مجال االتصال إذا أخذنا  ،أغلب جوانب الحياة
بأنها كل العناصر التي يوظفها الفرد أثناء  تعريف الهوية كماسيكيا

 اتصاله بمجتمعه االفتراضي.
ففي اآلونة األخيرة يمكن اعإجماع على اعإقبال الكبير لدى األفراد 
على المشاركة والفاعلية من داخل الجماعات االفتراضية، ليس فقط في 
المجتمعات العربية وباقي الدول السائرة في طريق النمو، بل سبق 

تمادها بالدول الغربية التي تستعين بالتقنية كوسيلة أساسية في جميع اع
 أنظمتها.

وعلى الرغم من اتساع استعمال التقنية بالعالم العربي، لم يحدث 
ذلك النقاش الساخن حول هذه التقنية االتصالية الجديدة، كالذي يحدث 

، رغم ما في العالم الغربي، حيث احتدم فيه الجدل حول آثار هذه التقنية
من تغيرات على مستوى البنيات االجتماعية التقليدية وشبكة  هأحدثت

بمعنى أنه في  ،الحي...و  ،المدرسةو األسرة،  :الترابط االجتماعي
زالت مؤسسة األسرة كشبكة اجتماعية للتربية  المجتمعات التقليدية ما

 وهي التيكشبكة اجتماعية للترابط والتواصل،  المجتمعو  ،والتنشئة
 تساهم في تحديد الهوية االجتماعية لألفراد.

 أأال الجزء المنمج  لىدراس: 

 اإلشكالا: 
شكل ظهور اعإعمام الجديد متطلبات حديثة الحتواء الظواهر   

فلم يعد اعإعمام في صورته  ،الناجمة عنه نظرا للتعقيد الذي يلفه
وأصبح بل تعقد  ،البسيطة التقليدية إرسال رسالة من مرسل إلى مستقبل

الجماعي،  والتواصل وظهور أيضا االتصال ،المرسل هو ذاته المستقبل
حيث أوجدت هذه التكنولوجيا مساحة ال بأس بها من الحرية 

ومن بين أهم هذه  ،لمستخدميها ليدلوا بآرائهم في مختلف جوانب الحياة
 ،طالما تغنى بها الوطنيون والمفكرون والدارسوننب الهوية التي لالجوا
على أنها مهددة بالزوال نظرا لما  ،ت من أجلها ندوات ومؤتمراتوعقد

تمطرنا به وسائل اعإعمام مع تكنولوجياتها بهويات غريبة بعيدة عن 
الهوية المحلية، وخصوصا مع بروز المجتمعات االفتراضية، حيث 
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من هذا المنطلق تسلط هذه الدراسة الضوء  انبثقت عنها هوية جديدة،
 راضية، وعليه يطرح التساؤل اآلتي:على الهوية االفت

أأعااد  ؟أكاف اعرزأن هأاتم  ؟كاف اتفاعل أفراد المجتمع االفتراي 
 هذا التفاعل عى  يااتم  ف  الأاعع؟؟

 ولإلجابة على هذا التساؤل نطرح التساؤالت الفرعية اآلتية:
 ما هي الخصائص التي تميز المجتمعات االفتراضية؟ -
 ة هي ذاتها الهوية الحقيقية؟هل الهوية االفتراضي -
 كيف ُيبرز أفراد المجتمع االفتراضي هويتهم في المجتمع الرقمي؟ -
 هل أفراد المجتمع االفتراضي يشكلون هوية افتراضية متميزة؟ -

 الفرياات 
 الفريا: الرئاسا: 

 الهوية االفتراضية هي هوية مثالية بعيدة عن الهوية التقليدية.
 الفرياات الفرعا: 

الغموض والتعقيد أهم ميزة يتميز بها المجتمع   فريا: األأل ال
 الهوية االفتراضية. ، ومعهاالفتراضي

المجتمــع االفتراضــي يشــكل هويــة خاصــة انطماقــا مــن الفريييا: النانايي:  
 هذا العالم الخاص وصوال للعناصر المكونة للهوية.

تهم، يفضل أفراد المجتمع الرقمي الدخول بشخصيا  الفريا: النالن:
 وأهم شعار هو الشعار الديني.

على المنهج اعإثنوغرافي  الدراسةاعتمدت الباحثة في هذه  المنمج 
 ،الذي يعتبر من المناهج الحديثة نسبيا في الدراسات اعإعمامية ،المقارب

حيث يعتبر مقاربة كيفية الحتواء مختلف الظواهر الناجمة عن 
بديما  وليس لذي يعتبر مكمماوا ،االستخدامات الحديثة لإلعمام الجديد

للدراسات اعإمبريقية، نظرا للتغير الذي حدث في اعإعمام بفضل 
بهذا  وقد تم االستعانة، ((Web الوابالتكنولوجيا الحديثة والمتمثلة في 

المنهج لفهم السياقات المختلفة التي تتم فيها االستخدامات المتعلقة 
اعتمدت  وقد ،ية والسياسية...(بالهوية االفتراضية )االجتماعية والثقاف

وهي تختلف عن المقابلة في  ،كأداة ثنوغرافيةالباحثة على المقابلة اعإ
 الدراسات اعإمبريقية من خمال النقاط اآلتية:

 عن ليتحدثوا خرينلآلالمجال  تترك بل خرين،اآل عنبالتكلم  تسمح الإنها 
 الدراسة. ةسيرور  على الموضوعية منا مزيد يضفي ما وهو (1)أنفسهم

 تحيل بل إجابات، مجرد ليست هي المعمقة، اعإثنوغرافية المقابلة أن كما
 المقابمات بأن D.Morley فيرى ،األفراد بناءات في التعمق إلى
 العالم حول األفراد بناءات تفكيك وهو اجديدا بعد تذأخ ثنوغرافيةاعإ

ل هذه صورة إجابات، ومن خما في لآلراء اجمع وليس ،(2)مبه المحيط
 :Gray(3)المقابلة وظفت الباحثة نوعين من التأويل  وذلك حسب منظور 

 التأويل الذي يقدمه المبحوث عن نفسه. -
 التأويل الذي اعتمدته الباحثة حسب آراء المبحوثين. -

 أهما: الدراس: 
ذلك أن  ،تظهر أهمية هذه الدراسة في الموضوع في حد ذاته  

ا كبيرا من الباحثين، وكذا اعإعمام الهوية بشكل عام أخذت اهتمام
فاألهمية تزداد إذا اجتمعت الهوية  ،الجديد الذي أخذ بعدا عالميا

التي نحاول التعرف د ما يسمى "بالهوية االفتراضية" واعإعمام الجديد فتول
وقد تكون بداية لبحوث ودراسات  ،عليها، من خمال نتائج هذه الدراسة

 أخرى. 

 س: الخىفا: النظرا: لىدرا
 عات أ فرأيما عاالستخدامات أاإلشنظرا: امفمأ   -

بكيفية استخدام عإشباعات او  االستخدامات هتم نظريةت    
فهو يختار ويتعرض للمحتوى اعإعمامي الذي الجمهور لوسائل اعإعمام، 

تطور في تكنولوجيا اعإعمام واالتصال أصبح اليشبع حاجاته، ومع 
هذا ما جعل الباحثة تعتمد ، ميةالجمهور من صانعي الرسالة اعإعما

 عليها في هذه الدراسة في شقها الميداني.
خمال األربعينيات من القرن العشرين أدى إدراك عواقب الفروق   

 ،الفردية والتباين االجتماعي إلى إدراك السلوك المرتبط بوسائل اعإعمام
 قة بين الجماهير ووسائلمنظور جديد للعما بداية وهو ما أدى إلى

لك بطرح ذرضا المستخدمين و  إذ صار االهتمام منصبا على ؛اعإعمام
 .(4)؟ا يفعل الناس بوسائل اعإعماماذم تساؤل جديد هو:

الذي طرحته نظرية االستخدامات  التساؤل ذامن خمال ه   
: هوو بل ذلك قاعإشباعات على أنقاض السؤال القديم الذي كان سائدا و 

، يمكننا أن ندرك أن محور (ورها؟ا تفعل وسائل اعإعمام بجمهذ)ما
الذي يعتبر نقطة  يقلتلية حسب النظرية يتمثل في المالعملية االتصا

 .(5)البدء وليس الرسالة اعإعمامية أو الوسيلة االتصالية
النظرية في النقاط  ذهه افتراضات هؤ وزمما ويلخص"كاتز"   

 :(6)التالية
وسائل اعإعمام هو جمهور المتلقين هو جمهور نشط، واستخدامه ل -

          .استخدام موجه لتحقيق أهداف معينة
ديد العماقة بين إشباع ك أعضاء الجمهور المبادرة في تحليم -

 .حاجاتهمعينة يرى أنها تشبع  اختيار وسائلالحاجات و 
 :مثل ،سائل أخرى عإشباع الحاجاتو تنافس وسائل اعإعمام و  -

 أو غيرها. ،ميةاالتصال الشخصي، أو المؤسسات األكادي
الجمهور هو وحده القادر على تحديد الصورة الحقيقية الستخدامه  -

وسائل اعإعمام ألنه هو الذي يحدد اهتماماته وحاجاته ودوافعه، 
  وبالتالي اختيار الوسائل التي تشبع حاجاته. 

األحكام حول قيمة العماقة بين حاجات الجمهور واستخدامه  -
جب أن يحددها الجمهور نفسه، ألن لوسيلة أو محتوى معين ي
 باعإضافة إلى ،بطرق مختلفة هنفس الناس قد تستخدم المحتوى
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نظرية  قوتحقة، أن المحتوى يمكن أن يكون له نتائج مختلف
 شباعات ثماثة أهداف رئيسية هي:االستخدامات واعإ

محاولة تحديد كيفية استخدام األفراد لوسائل اعإعمام، وذلك بالنظر  -
لجمهور النشط الذي يستطيع أن يختار، ويستخدم الوسائل إلى ا

 والمضامين التي تشبع حاجاته.
شباعات المحققة من هذا دوافع التعرض لوسائل اعإعمام واعإ شرح -

 التعرض.
التأكيد على نتائج استخدام وسائل اعإعمام بهدف فهم عملية  -

 االتصال الجماهيري.

 ت عناصر نظرا: االستخدامات أاإلشعاعا
ن أن الجمهور يكون نشطا من المفكرو يرى  افتراض الجممأر النشط 

 خمال ثماثة أبعاد رئيسية هي:
اء: حيث ينتقي الجمهور الوسائل اعإعمامية والمضامين وفقا االنتق -

 لما يتفق واحتياجاته واهتماماته.
م ذلك من خمال االندماج مع ما يتعرض له الفرد االستغراق: ويت -

 من مضامين.
جابية: بمعنى الدخول في مناقشات والتعليق على مضمون اعإي -

 .(7)االتصال
لقد أدى  األصأل النفسا: أاالجتماعا: لمستخدم  أسائل اإلعال   -

ظهور مفهوم اعإدراك االنتقائي المرتكز على الفروق الفردية إلى افتراض 
أن األنماط المختلفة من البشر يختارون األنشطة بأنفسهم ويفسرون 

، أي أن العوامل النفسية مام بطرق علمية ومتنوعة ومتباينةاعإع وسائل
كثيرة من استخدامات  وأن تحدد أصوال ،يمكن أن تؤدي إلى وجود حوافز

 .(8) وسائل اعإعمام
وقد قدمت العديد من الدراسات الدليل اعإمبريقي على دور العوامل 

ل ارتباط هذا الديموغرافية واالجتماعية في التعرض لوسائل اعإعمام، مث
التعرض بالنوع والعمر والمهنة والمستوى التعليمي واالجتماعي 

 .(9)واالقتصادي

وترتبط دوافع التعرض  دأافع استخدا  الجممأر لأسائل اإلعال   -
لوسائل اعإعمام لمجموعة من الحاجات تتلخص أساسا في حاجات 

عاطفية، حاجات و والمعرفة بشكل عام،  ةمعرفية، أي الحاجة إلى الخبر 
حاجات اجتماعية، و كالحاجة إلى اعإحساس باألخوة والمحبة والفرح، 

 والحاجة إلى الترفية. ،وحاجات تحقيق الذات
 أما عن الدوافع فيقسمها روبن إلى فئتين هما:

الدوافع الوظيفية )النفعية(: تعني اختيار الفرد لنوع معين من  -
ته من المعلومات شباع حاجالمضمون، ولوسيلة اتصالية معينة عإا

 والمعرفة.
االسترخاء، والهروب من : وتستهدف تمضية الوقت، و سيةو الدوافع الطق -

 الروتين اليومي والمشكمات.

يرى كاتز أن التوقعات هي  تأعاات الجممأر من أسائل اإلعال   -
أن الفرد ويرى شرام في هذا الشأن  ،(11)شباعات التي يبحث عنهاعإا

عمام المتاحة التي يظن أنها سوف تحقق له عإيختيار إحدى وسائل ا
 .  (11)اعإشباع النفسي المطلوب

إلى  يشير "سيفن" و"نداهل" استخدامات الجممأر لأسائل اإلعال   -
أن االستخدام ربما يشير إلى عملية معقدة تتم في ظروف معينة يترتب 
عليها تحقيق وظائف ترتبط بتوقعات معينة لإلشباع، ولذلك فإنه ال 
يمكن تحديده في إطار مفهوم التعرض فقط، ولكن يمكن وصفه في 

 ،طريقة االستخدامو عمام، العماقة مع وسيلة اعإو المحتويات،  إطار كمية
  .   (12)ا أو ثانويال المثال تحديد ما إذا كان االستخدام أوليوعلى سبي

فرق لورانس وينر بين ويإشعاعات الجممأر من أسائل اإلعال    -
 شباعات هما:ن اعإنوعين م

محتوى وسائل اعإعمام، شباعات المحتوى: وتنتج عن التعرض لإ   
 شباعات اجتماعية.إشباعات توجيهية، وا   :نوهي نوعا

، تنتج عن عملية االتصال واالرتباط بوسيلة محددة شباعات علمية:إ   
شباعا ،هيةيإشباعات شبه توج وهي نوعان:  .     (13)اجتماعية شبه توا 

 ادات المأجم: لنظرا: االستخدامات أاإلشعاعات اإلنتق
منذ  Elliottأول انتقاد جاد خارج المنظور هو ذلك الذي قدمه  

أي بعد صياغة النظرية بصفة صريحة في بداية السبعينات من  ،مدة
 القرن الماضي، ويمكن إيجاز انتقاده في النقاط اآلتية:

ساب األبعاد اهتمام النظرية بالخصائص السيكولوجية على ح -
 االجتماعية.

االعتماد على استجوابات أفراد الجمهور ونتائجها كأدلة على  -
 الحاجات األساسية.

 ليس هناك اتفاق حول هذه الحاجات حيث تتعدد بتعدد الباحثين. -
االعتقاد بأن مشاهدة التلفزيون، مثما، هي عملية مخططة وهي  -

 في الواقع عملية عرضية وغير مخططة.
 هدة برامج معينة قد تعود إلى العادة أو إلى شعبيتها.مشا -
 تهمل النظرية البنيات والعمليات االتصالية. -
تعتبر النظرية الجمهور فعاال وبإمكانه اعإفصاح عن رغباته  -

 .(14)ودوافعه
ومن بين أهم االنتقادات أن نظرية االستخدامات فشلت في أن 

ات بين ما يبحث عنه الجمهور تأخذ في االعتبار أو أن تقيس االختماف
والبرامج  ا من خمال استخداماتهم للمحتوياتوما يحصلون عليه فعلي

حيث أقر هؤالء أن  ،اعإعمامية، وهذا ما ذهب إليه عدد من الباحثين
 .(15)هناك فروقا بين اعإشباعات المقصودة واعإشباعات المتحققة بالفعل

الحاجة ووجودها أثناء إضافة إلى االنتقاد المتعلق بصعوبة تحديد 
التعرض لوسائل اعإعمام، ففي كثير من األحيان نجد أنفسنا نتابع برامج 
إعمامية دون أن نشعر باعإشباع أو الرضا، دون أن نعرف سببا محددا 
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وبالتالي فهناك حاجة لم يتم إشباعها، هذا من جهة ومن جهة  ،لذلك
متقي هو الذي يمنحها أخرى فالمعاني ليست في الرسائل اعإعمامية لكن ال

معاني ودالالت ومثال ذلك، لو أن شخصين استمعا إلى نفس القطعة 
في اعإذاعة، فيمكن ألحدهما أن يشعر باالسترخاء، أما  هانفسالموسيقية 

الحاجات ليس أن بطها ا، وض(16)اآلخر فيشعر بأنها مصدر للتشويش
نما  ،هي الدافع الوحيد الستخدام وسائل اعإعمام ون بسبب التكرار يكقد وا 

 المستمر، فيتحول إلى عادة يومية.
 ة لمنظور االستعماالت واعإشباعاتومن بين االنتقادات الحديث  

 وغريفيتش "Blumer" بلومر ن اعإشارة إلى التقييم الذي قدمهيمك
"Gurivitch" ، ومفاده أّن هذا المقترب ال ينظر إلى العماقة بين

وأّن خطابه حول حاجات  ،ر العمليةووسائل اعإعمام من منظو الجمهور 
شباعات اآلنية بدو جامدا من خمال تركيزه على التوقعات واعإياألفراد 

نه يمكن أن يتوجه أفراد أ مؤداها ،مةهملة أوحسب. كما يهمل مس
 ،متغّيرة باستمرار، وغالبا ما هي غامضة تكونما  كثيراالجمهور إلى بيئة 

تبان حول المدى الذي أصبحت فيه هذه وأحيانا محيرة. وعليه يتساءل الكا
 ؟الجمهور اعإعمامية، وكيف يعبرون عن ذلك من توقعات االبيئة جزء
جل إشباع بعض أمن  واستعمالها ؟تلقي وسائل اعإعمام وكيف يّتم
 .(17)الحاجات

والمماحظات واالنتقادات التي وجهت لهذه النظرية كثيرة إال أنها 
ديد من الدراسات والبحوث خصوصا خلفية نظرية للع تزالبقيت وال 
 الميدانية.

 الجزء النظري لىدراس:   ناناا
 *المفاها  اإلجرائا: لىدراس: 

  االفترايا: الُمِأاَّ:/1
 المأا: تاراف

 وجود :أي حاله، على الوجود أو الكيان اسم هي الهوية   
 ومواصفات مقومات على بناء، هي كما األمة أو الشعب أو الشخص

 مع اشتباه دون بعينه، الهوية صاحب معرفة من تمكن ،ينةمع وخصائص
  .(18)األشباه من أمثاله

 لتعبر األمم باقي من تميزها التي صفاتها هي أمة أية هوية إن   
 العقيدة ر:عناص ثماثة جماع دائما   والهوية ،(19)ةالحضاري شخصيتها عن
 الثقافي والتراث به، التعبير يجري الذي واللسان للوجود، رؤية توفر التي

 .(21)المدى الطويل
 وسلوكه وصفاته واسمه شكلهب لشخصل فيتعر  هي الفردية والهوية

 معاتتالمج وظهور نترنتاعإ انتشار مع لكن المرجعي، هئوانتما
 حيث من االفتراضية الشخصيات تقمص مشكمات برزت االفتراضية

  .(21)االجتماعي والدور والذكورة واألنوثة السن

البيانات  مجموع بأنها الدراسة هذه في االفتراضية الهوية وتعرف 
 المجتمعات في لآلخرين أنفسهم تقديم في األفراد يستخدمها التي والرموز

 .خمالها من معهم ويتفاعلون االفتراضية
  مجتمع االفتراي ال/1

سق يضع مقاييس لسلوك الناس حسب ماكيفر هو نظام أو نالمجتمع  
وهو عبارة عن نسيج  ا،يه، وهذا النسق يكون معقدعل يتبعونه ويحافظون

 .(22)ومن صفاته أنه ال يثبت ،من العماقات االجتماعية
 Virtual Communityالمجتمع االفتراي   

 يتقاربون العالم، أنحاء في متفرقة أماكن من تشكلت اجتماعية تجمعات"
 ي،اعإلكترون والبريد الكمبيوتر شاشات عبر بينهم فيما ويتواصلون
 األفراد هؤالء بين يجمع ،صداقات ويكونون بينهم فيما المعارف يتبادلون
 تفاعمات من الواقع عالم في يحدث ما بينهم ويحدث مشترك اهتمام
 هي اتصالية آلية طريق عن التفاعمات هذه وتتم قرب، عن ليس ولكن

 .(23)االفتراضية" التشكل حركات في ساهمت هابدور  يتال اعإنترنت
 والتواصل االتصال ولكن ،جغرافيا متباعدين أشخاص من تكوني مجتمع
 من نوع لذلك نتيجة بينهم وينتج لكترونية،اعإ الشبكات عبر يتم بينهم

 .(24)والمشاركة والوالء اعإحساس
يتم فيه التواصل مع مجتمع  أنهبتعريف بسيط للمجتمع االفتراضي: 

يس بوك، واتساب، )تويتر، فمثل:  لكترونيةعإا الشبكاتاآلخرين عبر 
وينتج من خمال هذا التواصل  بماك بيري، كيكر، هوزهير الخ..(

واالتصال نوع من المشاركة واعإحساس باالنتماء، بشرط توفر عدد 
 ه. صبحت اآلن الشغل الشاغل لكل تركيبات المجتمع وفئاتأ قدو كاف، 

أنه  :أهمها ،عدة والمجتمع االفتراضي بهذا التعريف يتضمن خصائص
تجمعهم روابط معينة  ،إلى اآلالف عددهم صلأفراد قد يتمل على يش

فيشكلون  ،ويتواصلون من خمال لغة خاصة بهم، ويشكلون قيما تميزهم
بذلك مجتمعا ال يختلف على باقي المجتمعات إال في كونه يقوم على 

)من خمالها يتواصل األفراد  التفاعمات االجتماعية بوساطة إلكترونية
دام مختلف الطرق بصرية، سمعية، تزامنية أو غير عن بعد باستخ

تزامنية أو كل هذه مع بعضها( ألن أساس المجتمع وجود أفراد يشكلون 
 تجمعا من خمال روابط معينة.
 خصائص المأا: االفترايا: 

تأخذ الهوية خصائصها من خصائص المجتمع الذي تتشكل فيه، 
خمال النقاط  ويمكن التعرف على خصائص الهوية االفتراضية من

 :(25)اآلتية
 المشاعر المشتركة، وروابط االنتماء، دون الجبر واعإلزام. -
 .األعضاء بين المشترك الغرض -
االرتباط بلوائح وسياسات للوصول إلى المعلومات والموارد التي  -

 تكون في الغالب متاحة للجميع.
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ضية، وجود لغة خاصة من خمالها يتواصل أعضاء الجماعة االفترا -
 ووجود بروتوكوالت خاصة.

من خمال تقاليد الجماعة االفتراضية يتم إيجاد هوية خاصة لهذا  -
 المجتمع.

 العضوية واعإسهام التطوعي دون إلزام. -
 تجاوز حدود الزمان والمكان. -
 .تتميز بالمامركزية والتمرد والثورة على الواقع -
نفتاح ألنها أصبحت عادة ما تنتهي هذه التجمعات بالعزلة رغم اال -

 ه من اتصال شفهي وتفاعل مباشر.بديلة للواقع وما يتبع
 الجزء المادان  لىدراس:  نالنا

الدراسة ومنه  لى التحليل الكمي والكيفي لعينةقبل التعرف إ
لوقت ا :أهمهامن بد أن تذكر الباحثة صعوبات الدراسة والتي  نتائجها، ال

، وصعوبة تطبيق مجتمع االفتراضيلى الالذي لم يسعنا للتعرف أكثر إ
ولعل هذه الدراسة  ،ثنوغرافي على المجتمع االفتراضي وأدواتهالمنهج اعإ

 هي بداية لدراسات أخرى.
الفايس بوك ركزت الدراسة على الهوية االفتراضية ولمعرفة   
نظرا التفاق أغلب الدراسات في هذا الشأن الباحثة  هوقد اختارت ،أنموذجا

من حيث استخداماته في الجزائر ضمن  (26)المراتب األولىعلى احتماله 
، من %66.66حدى الدراسات أنإ، فقد أثبتت المجتمعات االفتراضية

  . (27)أفراد العينة يستخدمون الفايس بوك
يجدر التذكير بعينة الدراسة وهي عينة بصفة غير عشوائية عن   

استمارة،  81حثة ، وقد استرجعت البا111طريق الكرة الثلجية وحجمها 
لعدم اعإجابة على كل األسئلة،  ةلحاص غير ،ةاستمار  21كما تم استبعاد 

يمكن تقديم خصائص مجتمع البحث وفق  االستماراتوبعد فحص بيانات 
 :ما يأتي

 اعان تأزاع أفراد الاان: يسب طاعع المجتماات االفترايا:  1الجدأل

 النسع: التكرار طاعع المجتماات االفترايا:

 %17.5 14 عامة

 %3.75 13 علمية

 %11.25 19 ثقافية

 %6.25 15 مهنية

 %15 12 دينية

 %2.5 12 اجتماعية

 %22.5 18 ترفيهية

 %2.5 12 تعليمية

 %15 12 سياسية

 %3.75 13 رياضية

 %111 81 المجموع

من خمال الجدول أعماه يتبين أن أفراد العينة ينتمون لمجتمعات 
ومن خمال إجابات أفراد العينة تبين أنهم ينتمون  افتراضية متنوعة،

ألكثر من مجتمع افتراضي، وقد كانت المجتمعات االفتراضية ذات 
لتأتي بعدها  ،%22..الطابع الترفيهي، في المرتبة األولى وذلك بنسبة 

أما  ،%1.22بنسبة بلغت المجتمعات االفتراضية ذات الطابع العام
لكل  %12ـ الديني فقدرت النسبة بالمجتمع االفتراضي السياسي و 

أما  ،%112.2كما بلغت نسبة المجتمع االفتراضي الثقافي ،منهما
ة، ضعيف اوتعتبر نسب 2و 3باقي المجتمعات فتوزعت بين النسب 

فالمجتمعات  ،إلى التخصص والسبب يرجع حسب أفراد العينة
تثنينا االفتراضية العلمية والتعليمية وغيرها تحتاج إلى تخصص، إذا اس

في نقاش فيها حتى ولو  الدخولالسياسية والدينية التي يفضل األفراد 
تعنيهم وتستهويهم مثل هذه  -حسب ما يرون–على جهل، ألنها 

 النقاشات والموضوعات. 
 اعان تأزاع أفراد الاان: يسب أسعاب االنيما  لىمجتماات االفترايا:  2الجدأل

 النسع: التكرار أسعاب االنيما 

 %27.5 22 إثبات الذات

 %13.75 11 تبادل اآلراء

 %13.75 11 معالجة قضية معينة

 %13.75 11 تكوين عماقات

 %2.5 12 التعاون

 %16.25 13 تمضية الوقت

 %11.25 19 التثقف

 %111 81 المجموع

يكشف الجدول الثاني عن األسباب والدوافع وراء انضمام أفراد العينة 
جابات في االستمارة وهنا وجب التذكير أن اعإ ،يةللمجتمعات االفتراض

ستمارة غلب أفراد العينة من خمال االأذلك أن  ؛جاباتغير هذه اعإ
ن السبب األساسي النضمامهم هو تبادل اآلراء والتثقف أأجابوا ب

 تبين أن ية معينة، ولكن من خمال مقابلتهموالتعاون وكذا معالجة قض
فمن خمال مناقشتهم  ،في االستمارة هابو الدافع لمانضمام غير الذي أج

ول هو إثبات فالسبب األ ،تبين أن الدافع كما هو موضح في الجدول
، كما حصلت نسبة تمضية الوقت على %22.. الذات وذلك بنسبة
، وقد حصلت األسباب اآلتية: تبادل %122.2 نسبة معتبرة بلغت

 %172.2سبة وتكوين العماقات على ن ،معالجة قضية معينةو اآلراء، 
 لكل سبب. 

من خمال مقابلة عينة الدراسة ومن خمال أنه كما تجدر اعإشارة 
مناقشتهم تكررت كثيرا عبارة "البحث عن الحقيقة"، والتي تم إغفالها في 
االستمارة، وهي من بين األسباب المهمة التي تجعل األفراد ينضمون 

ذلك أن الحقيقة للمجتمعات االفتراضية وهي قريبة من السبب الثاني، 
 ،أو كثيرا ما تعتريها الضبابية ،حسب أفراد العينة غير واضحة
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حيث يلجا أفراد العينة  ،... وغيرهاالمواضيع كالسياسة بعضخصوصا 
وكثيرا ما  ،للبحث عن الحقيقة من خمال االنضمام للمجتمعات االفتراضية

 يدخلون بهويات مزيفة للحصول عن الحقيقة دون إحراج.
 اعان تأزاع أفراد الاان: يسب الشاارات الت  تاكسما المجتماات االفترايا:  3الجدأل

 النسع: التكرار الشاارات

 %13.75 11 دينية

 %11.25 19 الهوتية

 %6.25 15 عالمية

 %25 21 قومية

 %16.25 13 وطنية

 %12.25 11 ال توجد هوية

 %15 12 أخرى

 %111 81 المجموع

ئج توزيع أفراد العينة حسب الشعارات التي نتا 3يوضح الجدول رقم 
حصلت على أعلى  القوميةن أوالواضح  ،تعكسها المجتمعات االفتراضية

 ، بينما حلت في المرتبة الثانية الشعارات الوطنية%2. نسبة حيث بلغت
، الدينية %12، أما شعارات أخرى فقد حصلت على نسبة 122.2%
، %112.2طنية بنسبة والو  ،%1.2.2وال توجد هوية  ،172.2%

، %22.2أما أدنى نسبة فحصلت عليها الشعارات العالمية وذلك بنسبة 
حصلت عليها الشعارات الماهوتية والتي والمافت هو النسبة المعتبرة التي 

فحين تبلغ شعارات  ،وهنا وجب دق ناقوس الخطر، %112.2بلغت 
هم ال يقصدون بة بغض النظر عن إجابات المتفاعلين أنالهوتية هذه النس

وهنا مكمن الخطورة في مدى  ،وكانت عفوية وال تحمل أي خلفية شيئا،
نها مدافعة قول عنها إوفيديوهات أقل ما ن افنجد تعليقات وصور  ،الجهل

أخرى وشعارات تحمل معاني  ابشراسة عن اعإسمام، وبالعكس نجد صور 
 ،لجهلراجع ل فيه وهذا األمر لعل السبب ،الماهوتية والشرك وغيرها

 ملقاة على عاتق مؤسسات التنشئة.هنا والمسؤولية 
 يسب تأجه الشاار الاان: اعان تأزاع أفراد  4الجدأل رع  

 النسع: التكرار نأع الشخصا:

 %45 36 سياسي

 %27.5 22 ديني

 %11.25 19 إيديولوجي/ فكري

 %11 18 ال يوجد توجه

 %6.25 15 أخرى

 %111 81 المجموع

توزيع أفراد العينة حسب توجه الشعار الذي  4 ول رقميوضح الجد    
والسبب يرجع  ،وقد كان للتوجه السياسي النصيب األوفر ،يفضلون اتخاذه

ولو  ،غلب النقاشات تدور حول السياسةلى أن أطبعا حسب أفراد العينة إ

كانت الشخصية مثما لها توجه إعمامي أو فني أو رياضية إال أنها ال 
وكذا  ،%52وذلك بنسبة وصلت  ،في المناقشة السياسيةتجد نفسها إال 

، وقد حصل التوجه الفكري %22..التوجه الديني الذي نال نسبة 
التي % 11، أما أدنى نسبة فكانت %112.2اعإيديولوجي بنسبة 

وهذا يوضح التوجهات التي يتبناها  مثلت الذين لم يتخذوا شعارات،
ء هوية خاصة بهم ضمن مجتمع األفراد المتفاعلون وذلك من خمال بنا

 معقد وغير واضح المعالم.
اعان تأزاع أفراد الاان: يسب الشخصا: الت  اتفاعل عما المجتماات  5الجدأل

 االفترايا: 

 النسع: التكرار الشخصا:

 %88.75 71 مستعارة

 %11.25 19 حقيقية

 %111 81 المجموع

ة التي يتفاعل توزيع أفراد العينة حسب الشخصي 5يبين الجدول رقم
أن أغلب  -كما افترضنا-وقد تبين  ،بها في المجتمعات االفتراضية

أفراد عينة الدراسة يفضلون التفاعل بشخصيات مزيفة وذلك بنسبة قدرت 
والسبب يرجع إلى عدم الرغبة في إظهار الشخصية  ،%772.2ـ ب

 الحقيقية، لألسباب اآلتية مرتبة حسب آراء أفراد العينة:
من الدخول في مناقشة بحرية تامة في موضوعات تعتبر التمكن  -

 محرمة في الواقع.
لى الحقيقة دون حواجز ونقلها دون حواجز أيضا ودون التعرف إ -

 الخوف من حكم المجتمع.
 إقامة عماقة مع الجنس اآلخر وتبادل اآلراء. -
اختصار الوقت والجهد والتثقف والتعرف على معلومات  -

مع مختلف التفسيرات والتعليقات ومستجدات األخبار 
 والتحليمات.

  اعان تأزاع أفراد الاان: يسب نأع االس  المستاار 6الجدأل
 النسع: التكرار نأع االس 

 %17.5 14 عادي

 %43.75 35 مشهور

 %8.75 17 نبات حيوان/

 %12.5 11 خيالي

 %8.75 17 ال شيء

 %8.75 17 أخرى

 %111 81 المجموع
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 الذي يبين توزيع أفراد العينة حسب نوع االسم 7رقم ولمن خمال الجد
المستعار، حيث يكشف الجدول أن أفراد العينة يفضلون الشخصيات التي 

، في حين قدرت %572.2تحمل اسما لشخص مشهور وذلك بنسبة 
وما ، %1.22 لشخصيات عادية قد بلغت نسبة من يتفاعلون بأسماء

يات التي تحمل أسماء لشخصيات من خمال المقابلة أن الشخص الحظناه
عدد من األصدقاء، خيالية يختفي وراءها أفراد العينة للتمويه وجلب أكبر 

نسبة من  حصلتبينما ، %1.22ـ قد بلغت نسبة معتبرة قدرت ب
أسماء حيوانات أو نباتات أو أخرى على نسب متساوية قدرت يستعيرون 

 .%72.2 ـب
 ب دالل: الشخصا: المستاارة اعان تأزاع أفراد الاان: يس 8الجدأل

 النسع: التكرار نأع الشخصا:

 %11 18 قومية وطنية/

 %21 16 تمثيلية فنية/

 %3.75 13 تربوية علمية/

 %13.75 11 دينية

 %6.25 15 رياضية

 %12.5 11 فكرية إيديولوجية/

 %15 12 رمزية

 %8.75 17 ال شيء

 %11 18 أخرى

 %111 81 المجموع

أن أفراد العينة يفضلون الشخصيات الفنية  8رقم يوضح الجدول
عماميين سواء من الوطن أو عرب أو حتى  من مغنيين وممثلين وا 

هي نسبة  %12في حين  %1.وذلك بنسبة بلغت  ،عالميين
)المقصود بالشخصية الرمزية تلك التي  الشخصيات ذات الداللة الرمزية

أو  ،تيار حيوان معينيرمز من خمالها أصحابها إلى القوة من خمال اخ
غيره من الرموز  يشيرون إلى أنفسهم من خمال بيت شعري أو آية أو

يجعلهم أكثر غموضا  وحسب أفراد العينة فإن الرمز ،هاالتي يختفون وراء
حصلت مما يؤدي إلى األخذ بآرائهم وتجمع حولهم األصدقاء...(، بينما 

 توقد جاء ،%1.22والفكرية على نسبة  ةالشخصيات اعإيديولوجي
وقد كانت ، %11الشخصيات الوطنية والقومية في المرتبة الرابعة بنسبة 

وحسب أفراد . %72.2 ـأدنى نسبة للشخصيات التربوية بنسبة قدرت ب
وآلرائهم  ،العينة فإنهم يتوارون وراء هذه الشخصيات حتى يكون لهم قبول

 وكذا إبداء آرائهم بكل حرية ودون أي حرج. ،كذلك قبول
 
 
 
 

 

 الصأرة الماعرة عن الشخصا: يسب اعان تأزاع أفراد الاان:  9الجدأل

 النسع: التكرار نأع الشخصا:

 %3.75 13 حقيقية

 %45 36 شخص مشهور

 %12.5 11 نبات صورة حيوان/

 %23.75 19 رمزية

 %8.75 17 صورة ال

 %6.25 15 أخرى

 %111 81 المجموع

راد العينة يفضلون التفاعل في من خمال الجداول السابقة تبين أن أف
كما يفضلون ، المجتمع االفتراضي من خمال شخصيات مستعارة

وقد نالت الصور ألشخاص مشهورين  ،استخدام صورا مستعارة أيضا
وقد نالت الصور الرمزية نسبة ، %52حصة األسد بنسبة وصلت إلى 

 نسبة الصورة لحيوان أو نبات وقد وصلت، %72.2. بلغت
حين توزعت باقي النسب بين ال توجد صورة وصور في ، 1.22%
 ،%22.2 ،%72.2 :كما يأتي على التوالي وحقيقية أخرى
72.2%. 

 اعان تأزاع أفراد الاان: يسب التصراح عالماىأمات الشخصا: 11الجدأل

 النسع: التكرار الشخصا:

 %11 18 نعم

 %91 72 ال

 %111 81 المجموع

العينة حسب التصريح  توزيع أفراد 11يبين الجدول رقم
وقد  ،بالمعلومات الشخصية الحقيقية، أن أغلبهم ال يصرحون بذلك

بينما كانت نسبة من يصرحون بمعلوماتهم ، %01وصلت النسبة إلى 
هم ؤ وحسب أفراد العينة أثناء مقابلتهم فقد كانت آرا، %11الحقيقية
 يمكن جمعها في النقاط اآلتية:و  ،مختلفة

لم يصرحوا  -إن لم نقل كلهم-فراد العينة بالنسبة للسن أغلب أ
خوفا من فقدان  -ا يرونمحسب –ويرجع السبب  ،بالعمر الحقيقي
وكذا ألن أغلبهم يستخدمون شخصية مستعارة ويتماهون  ،الطرف اآلخر

معها ويحرصون على إعطاء عمر يتناسب والشخصية التي نسبوها 
ت وخصوصا ألنفسهم، وهو تقريبا السبب ذاته لباقي المعلوما

وكذا بالبلد أو المكان  والحالة العائلية، والعمل وغيرها...، المواصفات،
تعلق به، كما نجد صدقا نسبيا فيما يتعلق يالذي يعيش فيه وما 
استعاروا كل ما تعلق بالشخصية  -حسب رأيهم–بهواياتهم وآرائهم ألنهم 

ن هم أو إبراز مواهبهم دو و الصورة حتى يتمكنوا من عرض آرائأ
حواجز.
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توزيع أفراد العينة حسب نظرتهم للهوية  11يوضح الجدول رقم
وقد صرح  ،االفتراضية التي يتبنوها أثناء تفاعلهم في مجتمعهم االفتراضي

التي ألسباب عدة ية خاصتهم تعكس الحقيقة المخفية، أفراد العينة أن الهو 
على وهي أ ،%512.2وذلك بنسبة بلغت  ،ال يمكنهم فرضها في الواقع

فة للواقع وفي األغلب عكسه لنسبة، وتأتي في المرتبة الثانية الهوية المخا
وحسب أفراد العينة فالسبب يرجع لضغوطات  ،%2.ـ بنسبة قدرت ب

ون إلى كنهم إبرازها في الواقع لذلك يلجؤ اجتماعية ودينية وسياسية ال يم
راد العينة العالم االفتراضي من أجل التعبير عن هذه الهوية، أما بعض أف

، فاعترفوا أن الهوية التي %72.2بلغت ويمثلون نسبة ليست بالهينة 
أما يبرزونها في مجتمعهم االفتراضي هوية خيالية بعيدة عن الواقع، 

هويتهم  ن، والذين قالوا إ%172.2بلغت نسبتها الهوية المثالية ف
قد بلغت االفتراضية هي ذاتها التي يتفاعلون بها مع مجتمعهم في الواقع ف

 .%22.2نسبتهم 
وتأويما عإجابات أفراد العينة فإن الهوية التي تم تبنيها تعكس 

مجال للحديث عن النشاط وال  ،نشاطهم سواء كان االفتراضي أو الواقعي
ولكن إجماال فالهوية االفتراضية  ،ن الدراسة ستنحى عن هدفهاالواقعي أل

 ،ل من النشاط الواقعيأفض ، وأغلبهم لديهم نشاط افتراضيتتبع النشاط
 وهنا المقصود النشاط الفكري.

  اعان تأزاع أفراد يسب رأام  ف  هأاتم  االفترايا: 11الجدأل رع  
 النسع: التكرار نأع الشخصا:

 %6.25 15 مطابقة للواقع

 %25 21 عكس الواقع

 %13.75 11 مثالية

 %8.75 17 خيالية

 %41.25 33 الحقيقية المتوارية

 %5 14 أخرى

 %111 81 المجموع

 نتائج الدراس: 
العينة  من خمال القراءة الكمية والكيفية وتأويما عإجابات أفراد

الستمارة ي مزاوجة بين تفريغ اأن الجداول ه وتعليقاتهم، وجب التذكير
 ،والدراسة لم تكتمل معالمها لكترونية، وكذا المقابلة مع أفراد العينة،اعإ

ة وجدت ذلك أن الباحث -إن شاء اهلل– ات أخرىولعلها تكون بداية لدراس
كذا المزاوجة بين الدراسة ثنوغرافي و صعوبة في تطبيق المنهج اعإ

 ثنوغرافية لضيق الوقت. واعإ مبريقيةاعإ
طرح السؤال في االستمارة على أفراد العينة: هل في البداية لم أ -

لديك حساب في الفايس بوك، وهل أنت منخرط في مجتمع 
ألن الباحثة لديها علم مسبق بهذه  ، وما نوعه؟!يافتراض

وهي عضو في المجتمع االفتراضي دون علم أعضاء  ،التفاصيل
 لتقصي الحقيقة قدر اعإمكان. ؛هذا المجتمع

فالطابع  ،أفراد المجتمعات االفتراضية يبتعدون عن التخصص -
ستهوي أغلب أفراد العينة، وذلك بنسبة فاقت يي ذال هوالترفيهي 

22%.  
الدافع األهم وراء االنخراط في المجتمعات االفتراضية هو إثبات  -

الذات، رغم أن باقي األسباب المقترحة حصلت على نسب 
 متقاربة إذا استثنينا التعاون.

بخصوص الشعارات التي تعكسها المجتمعات االفتراضية تبين أن  -
ولو كانت غير  ،الشعارات الماهوتية قد نالت نسبة معتبرة

ولكن لها داللة خطيرة وهي ازدراء األديان واالستهزاء  ،مقصودة
وحسب ، وهذا ما يؤدي إلى انتشار الشرك ،والتهاون باعإيمان

إجابات أفراد العينة فإن مثل هذه الشعارات تعتبر غامضة 
لذلك تعتبر مغامرة  ،ومجهولة ومحظورة في الواقع وغير مطروقة

هول، وبالرجوع لألرقام فإن بالنسبة لهم وبمثابة دخول عالم مج
أكبر نسبة كانت للشعارات القومية، ثم الوطنية، أما عن توجهها 
فقد كانت للتوجهات السياسية النسبة األعلى لتأتي بعدها 
التوجهات الدينية، وبعدها التوجهات الفكرية واعإيديولوجية، وهذا 

 . ترضناهفامخالف لما 
بل  ،صياتهم الحقيقيةيتفاعلون بشخ معظم أفراد العينة ال -

وحسب إجاباتهم وتأويما ، %772.2وذلك بنسبة  ،يستعيرونها
ويتفاعلون  ،أو ما يريدونه ،لها فإنهم اختاروا شخصية قريبة منهم

وال يكون  ،باسمها حتى تكون لديهم الحرية الكاملة في التعليقات
كما أنهم يستعيرون أسماء  ،لحكم المجتمع القاسي حضور

وفي األغلب تكون لذات الشخصيات  ،ينألشخاص مشهور 
، كما يفضلون صورا %572.2وذلك بنسبة  ،المستعارة

اختاروا  ، كما أنهم%52لشخصيات مشهورة كذلك، وذلك بنسبة 
، %1.أسماء لمغنيين أو ممثلين وحتى إعماميين وذلك بنسبة

 ية الشخصيات القومية والوطنية.وفي المرتبة الثان
وال  ،ضلون االحتفاظ بمعلوماتهم الشخصيةأفراد العينة يف أغلب -

والشيء الوحيد الذي ، %01وذلك بنسبة بلغت  ،يصرحون بها
يكون ملكهم في هذه الشخصية هو رأيهم وتعليقاتهم، حتى دينهم 

فحسب رأي البعض فالدين عائق  ،يخفونه في بعض األحيان
 معظمالتي في األغلب تتميز بالجرأة في  ،التصريح بآرائهم مأما

 .المجاالت وخصوصا الدينية واالجتماعية
 ،كما صرح أفراد العينة أن الشخصيات المستعارة ال تمثل الواقع -

ولظروف اجتماعية ال يمكنهم إظهارها  ،بل هي الحقيقة المخفية
، كما يرى %51وذلك بنسبة فاقت ،إال في عالمهم االفتراضي

ينما االفتراضية هي عكس الواقع تماما، ب الهويات أن 2%.
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من أفراد العينة أن الهويات االفتراضية هي هويات  %11 رأى
، في حين لم %172.2 وذلك بنسبة ،مثالية وبعيدة عن الواقع

ن الهوية االفتراضية هي ذاتها من قالوا إ% 22.2تتجاوز نسبة 
اه بأن ن)الواقعية(، وهذه النتيجة مخالفة لما افترض الهوية التقليدية

 وية مثالية.الهوية االفتراضية ه
ألن  ،لنخلص أن هذه النتائج قد تتغير من مجتمع افتراضي آلخر

الباحثة اختارت مجتمعات افتراضية بطريقة عشوائية، ومعنى هذا الكمام 
طماع أن الباحثة انخرطت مع هذه المجتمعات بطريقة عشوائية دون اال

تغير قد ت نفسها لمجتمعاتلنتائج الدراسة  المسبق عن المضمون، كما أن
ر ذلك أن أهم ميزة في المجتمعات االفتراضية التعقيد والتغي ،بتغير الزمن

ها، وفي األخير يمكن تسجيل أن الهوية المستمر، كما يمكن اختفاؤ 
االفتراضية حسب هذه الدراسة تناقض في كثير من األحيان الهوية 

وراء الكونيات  التقليدية، وفيها كثير من الغموض والبحث عن ما
التي تعتبر من الموضوعات المحظورة  ،واضيع الدينية واالجتماعيةوالم

بشكل خاص في األسرة الجزائرية، لذلك و  ،في مجتمعاتنا العربية
 المسؤولية تبدأ من هذه األخيرة.

 التأصاات 
ضرورة تفعيل كل مؤسسات الدولة لضبط المجتمع االفتراضي حتى  -

ي كحتمية فرضتها ال يبقى الخطاب على مستوى إعمامي وأكاديم
تؤكد  العديد من المؤشرات والتقارير التحوالت التكنولوجية، ذلك أن

)ويكفي  على أن الجيل الناشئ سيكون جيل الشبكات االجتماعية
وهم  ،الفايس بوك أن أكثر من أربعة ممايين جزائري مشترك في

-18ومعظمهم من الشباب  ،بذلك يحتلون المرتبة الرابعة عربيا
 Social Bkersباكرز حسب إحصاءات لسوشالوذلك  ،41

-وبالتالي وجود هوية جديدة توازي  ،(2115خمال شهر ديسمبر 
 الهوية التقليدية. -قد تفوق في أحايين كثيرة أو

وما تم تسجيله من  ،الهوية ترتبط ارتباطا وثيقا بالوطن والوطنية -
على األقل في  ،تماشي مفهوم الوطنب ينبئ خمال هذه الدراسة

المجتمع االفتراضي الذي وقع عليه االختيار، وكذا اللغة وهي من 
 ر المكونة للهوية التقليدية.وغيرها من العناص ،أهم رموز الهوية

وتأسيسا على نتائج هذه الدراسة، وانطماقا من كون الهوية 
نها تهدد الهوية ير واضحة المعالم، يمكن القول إاالفتراضية غ

الدراسة على ضرورة العمل على أن تكون التقليدية، من هنا تؤكد 
والعمل على أن تكون الهوية  ،الهويتين إحداهما مكملة لألخرى

كثيرا التي  ،االفتراضية هي الوجه الحسن للهوية التقليدية المغيبة
 ،خصوصا في وسائل اعإعمام ،ما يعتريها الغموض والضبابية
 وأخص بالذكر هنا الغربية منها.

افي من أهم المناهج التي تكشف نتائج قد تعجز ثنوغر المنهج اعإ -
لذلك من الضروري العمل على تطويره  ،الدراسات الميدانية اعنه

خصوصا ما تعلق بدراسة  ،وتطبيقه ضمن الدراسات اعإعمامية
وذلك بالنظر للتقيد الذي  ،الجمهور ضمن اعإعمام الجديد

 يستحيل على الدراسات الميدانية كشفه.
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