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 وثقافة الشباب: االتصال تكنولوجيا

 *األنترنت نموذجا

مريم لمام
**

                                                                                                            
 

وسائله، و  اإلتصالانطلقنا فً هذه الدراسة بإعطاء لمحة عن تطورات مجال 

 اإلتصالف بكثرة،لكترونٌة ٌتعامل معها الشباب باعتبارها وسٌلة إ األنترنتعلى  وركزنا

لى شبكة أداة الربط الفكرٌة، الذهنٌة و المعنوٌة بٌن المستخدمٌن ع األنترنتعبر 

، و هو الوسٌلة األكثر استعماال لتحقٌق األهداف المتعددة فً الشبكات بمختلف تقنٌاتها

 األنترنتلمستخدمٌن االستفادة من خدمات ال ٌمكن ل صالاإلتفبدون  ،شتى المجاالت

الشبكٌة إنما تتأطر  معا. فالثقافةو االجتماعً بمختلف أبعادها على المستوٌٌن العلمً 

دث التخاطب و التحاور عبر النصوص، بأنواعها فٌح ٌةاإلتصال االستخداماتمن خالل 

االنسان ال ٌستطٌع العٌش فً  أن اعتبارببرزت أهمٌته لقد الصورة،  الصوت، الرمز و

بٌن  ،هً نتاج تفاعل بٌن الفرد و الفرد، و لذا تفاعل مع اآلخرٌنالالفراغ أو العدم دون 

هو القرن الذي ستكون فٌه  ،قرن جدٌد فًفنحن  ،و المجتمع الذي ٌنتمً إلٌهالفرد 

 .1ات و تكنولوجٌاتها هً عصب الحٌاةالمعلوم

االهتمام فلتعرف على هذه الشبكة و كٌفٌة وصولها إلى تعظٌم المعارف فٌنبغً لنا ا

 ،مستوٌاتهم الثقافٌة و التعلٌمٌة فراد باختالفٌتزاٌد على نطاق واسع من طرف األ بها

ٌّزتها عن باقً وسائل ت هاً تحظى بتال األهمٌة األخرى،  اإلتصالرجع إلى خصائص م
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ة من استمالت طائف « cyber »ـ تعرف ببظهور المقاهً التً  األنترنتو انتشرت 

كظاهرة جدٌدة لمجتمع جدٌد، فهو  معها، و بدا تعاملهم الناس غالبٌتهم الكبرى شباب

و كذا ، دخول هذه التقنٌة إلى المجتمعب لبحث، الدراسة والتحلٌلموضوع ٌستحق ا

 ثقافتهم حول التعامل معها.

اتصال كوسٌلة  األنترنتٌة ف على تقنتكمن دوافع هذا البحث فً محاولة التعر

التعرف على مستخدمٌها و هم الشباب المتفاوتون فً السن و المهن،  رقمٌة، لكترونٌةإ

الدور الذي تلعبه فً ثقافة الشباب و  إبرازو العلمٌة، محاولٌن  و المستوٌات الدراسٌة

الت و مجاالالتعرف على  االفتراضً،الفضاء ك كونها تحمل عدة أبعاد المجتمع،

 التساؤالت:تبٌن لنا مجموعة من  ومن هنا، األنترنتلمواضٌع المستخدمة عبر ا

كنولوجٌا ما هً التصورات و الممارسات التً ٌسقطها الشباب على وسائل الت 

؟ ونتساءل  ؟ كٌف ٌتعامل الشباب مع هذه التقنٌة الجدٌدة األنترنتالحدٌثة المتمثلة فً 

 الشباب؟ لدىً البٌئة االجتماعٌة و الثقافٌة ف األنترنتكذلك عن الدور الذي تلعبه 

 حاولنا بناء الموضوع باقتراح ثالث فرضٌات وهً: تساؤالتو من خالل هذه ال

  اطٌة االلكترونٌة المتمثلة الشباب حق المعرفة عن طرٌق الحرٌة الدٌمقرٌمارس

 .األنترنتفً 

 معرفة.نترنت بهدف الثقافة و اكتساب باب أكثر مٌال و استعماال لألشال 

 وسٌلة اتصال حدٌثة و ضرورة عصرٌة فً تصور الشباب. األنترنت 

لتناول مسألة وسائل  اإلتصالإنه من الممكن االعتماد على المقاربات لتكنولوجٌا 

كالمقارنة التارٌخٌة التكنولوجٌة التً  األنترنتالحدٌثة و التً منها شبكة  اإلتصال

من مراحله األولى  اإلتصال، أي انتقال الهت استعمٌتعرض لها التطور الزمنً و مجاال

، و بعدها و مع ظهور والمقروءة ٌة فالمرحلة المكتوبةكالمرحلة التقلٌدٌة الشفه

، و ، التلفزة فالهاتفختراع المذٌاعقفزة نوعٌة خاصة مع ا اإلتصالالتكنولوجٌا عرف 

كالمقاربة ، األنترنتفً تطور أكثر بظهور مولود جدٌد مع شبكة الشبكات المتمثل 

االجتماعٌة الثقافٌة بالمعنى الحضاري التً تحاول معرفة تعامل هذه التكنولوجٌا لحاجة 

 اإلتصاله ، فهذه التكنولوجٌا الجدٌدة سّهلت علٌنسان العصري و صورة تفاعله معهااإل

ثم  ،اإلتصالغٌٌر خاصة فً مجال وسائل ، و مدى حاجته للتو قّربت كل ما هو بعٌد

تمام الشباب فً من خالل مجاالت اه األنترنتة لمعرفة الدور الذي تلعبه مقاربة متعدد

 .مدى التعامل معها
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 منهج الدراسة

هام فً الوسط االجتماعً موضوع  األنترنتالمتمثلة فً  اإلتصالتكنولوجٌات إن 

بالخصوص الفئة الشبابٌة، و ألنه كذلك اعتمدنا فً الدراسة على االستمارة لمعرفة 

و أهم محاورها  .نحوهاباب و مٌوالتهم المتمثلة فً االتجاهات و التصورات اهتمام الش

أسئلة تعرٌفٌة للتعرف على هوٌة الشباب و مستواه التعلٌمً و الثقافً وثانٌها فً قطاع 

و عدد الساعات   نترنت بجهاز الكمبٌوتر و مدى تعامله لألالمعلوماتٌة لمعرفة عالقته 

و ثالثها ، مواقع التً ٌزورها باستمرارالو أهم  « cyber »التً ٌقضٌها فً المقهى 

، أما الطرٌقة الكٌفٌة سّهلت لنا حول النظرة الثقافٌة لألنترنت و تتمثل فً التقٌٌم العام

، و عن فً التعامل معها و ثقافته األنترنتبفتح المجال للتحدث أكثر عن عالقة الشباب 

عالم االفتراضً، كما ساعدت هذه الطرٌقة األسباب التً تجعل الشاب ٌتعامل مع هذا ال

  « chat »ألغلبٌة ٌستعملون مواقع المحادثةللتعبٌر أكثر حول ظروف وعوامل جعلت ا

 .التعارف، الصداقة ومواقع أخرى ٌمٌلون إلٌها

 نتائج الدراسة

بخدماتها و تمثالتها المعلوماتٌة المتنوعة االنسان على حافة  األنترنتوضعت 

ة جدٌدة لم ٌمر بها فً سالف عصره، إنما تضعه فً ٌخص دخوله اجتماعٌالتساؤل فٌما 

جابة عبر آلٌات التطور و االندماج التكنواجتماعً مع منجزاته محك التساؤل و اإل

 التًالتكنولوجٌة و أنه الٌوم علٌه أن ٌعٌد تعرٌف ما ٌناسب خصائص حضارته الجدٌدة 

ح بإمكانه التمظهر رقمٌا ، لقد أصبسوبلى جنب مع شرٌكه الحافً بناءها جنبا إ شرع

ر فهً مطلب اجتماعً )المعرفة االجتماعٌة( و ٌكمن النظر إلٌها كما ٌشٌلة ،كإنسان/آ

 Mc » قول "ماجواٌر" حد ، علىعلى أنها منتج اجتماعً« Forgas »  "فورجاس

Guire » الشباب نحو تلك المقاهً  فاندفاع .2من خالل تفاعل الفرد مع اآلخرٌن

ألسباب مختلفة ٌأتً على رأسها الفراغ المعتاد فً ٌومٌات الشباب و الفرار من الواقع 

ٌه فراغه ثم من بعدها خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة فٌبحث الشباب عن مكان ٌقطع ف

 .حثون عن مواقع الصداقة و التعارفهم ٌبو، أسباب أخرى، البحث عن الخصوصٌة
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ناس باألصدقاء و االبتعاد عن جو المنزل و ذلك من خالل الخدمات الجانبٌة التً االستئ

 ٌقدمها المقهى و إبحارا عبر النات فً الوقت نفسه.

الذٌن ٌستعملون مواقع  ، و خاصةاألنترنتٌعلم الكثٌر من المستخدمٌن لشبكة 

فتراضٌة أي لكترونً أنهم بمقدورهم تمثٌل أنفسهم و شخصٌاتهم بطرٌقة االحوار اإل

مل فً طٌاتها بعدا تكنولوجٌا حت األنترنتتصوٌر شخصٌات غٌر حقٌقٌة ما دامت 

ووسٌلة عصرٌة حدٌثة سمحت للشباب فً التعامل معها على أنها ضرورة عصرٌة و 

 شخاص.األ باختالفمهمة فً حٌاتهم كشباب و هناك أسباب أخرى تختلف 

ر ألول وهلة فً ذهننا عند دخولنا إلى و تباد لألنترنتهم أكثر استعماال إن الشباب 

ماذا ٌفعلون ؟ كان السؤال الذي ٌطرح نفسه لبٌان وضع تلك المقاهً و  األنترنتمقهى 

، فالمواقع ة المواقع التً ٌتصفحها مرتادوهامدى منفعتها أو ضررها هو معرفة ماهٌ

التعارف و  و مواقع « chat »فً المحادثة ٌقضون أوقاتهم  %71التً ٌدخلها الشباب 

 ، حاسوبٌة،مواقع طبٌة %31 و أخٌرا لمواقع الثقافٌة،من المستخدمٌن ل %31، الصداقة

 سٌاسٌة. و تجارٌة،

و قد أجمع أصحاب تلك المقاهً أن أكثر ما ٌبحث عنه الشباب خصوصا هو 

إن الشباب ٌقبل بشكل أساسً على مواقع ة، و ٌقول أصحاب تلك المقاهً: المحادث

، و ٌشكل األفراد حٌاة جدٌدة فً الفضاء السٌبٌري فً ظل الحرٌة و لفةة المختالمحادث

التزامات محاطة ٌمارس الفرد عمله لٌعبر عن نفسه بحرٌة مطلقة بال قٌود و ال 

، هذه الدٌمقراطٌة لحرٌة الدٌمقراطٌة واإللكترونٌةا ىأخذ ما ٌسمب ،باألعراف و القٌم

حالة اجتماعٌة تتجاذبها مستوٌات أخرى  لٌست حتما حالة "سٌاسٌة" بل هً فً األساس

 .محددة ثقافٌة، نفسٌة تارٌخٌة وغٌرها....إلخ

الواضح أن التحوالت التً تخلقها هذه التكنولوجٌات لٌست فقط علمٌة وتقنٌة و 

كل مجاالت ، مست هذه التحوالت وجٌةروبولدٌة بل هً اجتماعٌة نفسٌة و حتى أنثما

، و قد صّنف بعض خبراء اإلتصال التأثٌر الناجم عن تماعٌةو كل الشرائح االج الحٌاة

تزول آثاره بعد مدة زمنٌة  ضمن خانة التأثٌر القصٌر المدى الذي وسائل اإلتصال

لم تعد مجرد وسائل لنقل  ا الطرح هناك من ٌرى أن وسائل اإلتصال، بمقابل هذوجٌزة

لدائم فً ا الفعلً ا، بل تجاوزت ذلك لتستحوذ على مجال التكوٌن بفضل دخولهاألخبار

الشاشة  ً كتعامله معاألنترنت، وضمن التأثٌر الذي ٌصاحب الفرد الحٌاة الٌومٌة لألفراد

هنا الشاشة ، ثقافة لكترونٌةآلة إ و بصفة عامة ٌمثل نفسه ،فهو ٌستعمل حواسه وجسده

أنها  روبولوجً و التقلٌدي للمفهوم، لكن علىنثفة للثقافة الشعبٌة بالمعنى األلٌست مراد
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تعم الممارسات المرجعٌة و المعارف و الرمزٌات التً توظف فً استعمال الشاشة وال 

ٌدل على التبدل الذي  (influence sociale) أو تأثٌر نفوذ اجتماعًننسى عالقة تأثر 

، فالتأثٌر االجتماعً المعتبر أوال ٌحصل على أحكام و مواقف و آراء و مواقف أخرى 

لعملٌة فردٌة عن إمكانٌة االٌحاء فاعتبر بذلك حالة للتفاعل  من قبل البعض كنتٌجة

ول :)من خالل ممارستً الٌومٌة هذا ما جعل البعض من الشباب ٌق .3االجتماعً

، أحب مشاهدة الجنس اللطٌف باحةكثٌرا عند استخدامً موقع اإلنترنت فأنا أرتاح لأل

 عوض تتبع السٌاسة التً تشغل الكثٌرٌن(.

ذ أي أن االنحراف عن نماذج السلوك المتوقعة أو التً السلوك شقد ٌكون هذا ا

، و لذا ٌختلف السلوك رة و ال ٌهدف لتحقٌق غاٌة بعٌنهاٌتعارف علٌها مع قٌمة مقر

، و لتارٌخٌة فٌها و االجتماعٌةالشاذ اجتماعٌا أو نفسٌا باختالف الثقافات أو المراحل ا

فً مقابل االمتثال  (déviation) مصطلح االنحرافستخدم علماء االجتماع ٌ  

(conformité)  4اجتماعٌالوصف نمطٌن من السلوك متعارضٌن. 

ٌها البعض من خالل تلك ن ٌجحد الفوائد التً ٌمكن أن ٌجنال ٌستطٌع أحد أو لكن 

عة، االطالع على الكتب و نٌة سرٌلعلمً و إرسال رسائل برٌد إلكتروالمقاهً كالبحث ا

 عالمٌة و البحوث العلمٌة الضخمة. كتبات، و كذا تصفح متحمٌلها

فً  لإلنسانجه الحضاري بصورتها التكنولوجٌة تمثل الو األنترنتإن منظومة 

الحدٌثة، باعتبارها  االتصالمظهره التكنواجتماعً، فهً واحدة من وسائل جوهره و 

  .نسانًفً كافة نواحً النشاط اإلأداة ووسٌلة 
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