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  وزارة التعلیم و البحث العالي
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  الجزائر أنموذجا  -العربيالهویة الثقافیة للطفل  وٕاشكالیة التواصل االجتماعيمواقع 

:خصملال  

 ،االجتماعي شبكات التواصل: االنترنت كمجتمع قائم بذاته وهي  أدوات أهم  واحدة منهذه الدراسة تعتبر      

لثقافیة العربیة  على الهویة ا التواصل بین الشباب، ومعرفة كیفیة تأثیر هذه المواقع   تشجیع و الهدف منها 

من خالل استبیان أطفال في مؤسسات التعلیم المتوسط  قمنا ببنائه،، لتحقیق الهدف من الدراسة للطفل  الجزائري

بطریقة قصدیة، انطالقا من مبحوثا ، تم اختیارهم  120من   تألفتلعینة  ممثلة،بوالیة تبسة ، شرق الجزائر 

  .الفرضیات التي وضعناها في اإلطار المنهجي

اللغات المكتوبة على االنترنت، مواقع   :كالتالي وهي  الكتشافها من خالل هذه الدراسةهناك جوانب معنیة و 

  .ماعي على اللغة و الهویةالتواصل االجتماعي كمفهوم جدید، تأثیر مواقع التواصل االجت

االجتماعي على  األطفال یستخدمون مواقع التواصل  أن: مهمة جدا أولهما نتیجتینوقد أظهرت نتائج الدراسة 

 ا فيسببكان ة الوقت یومیا أمام االنترنت، و هذا أثرت فیهم من حیث  إدمان المواقع و تمضی قد،و  اختالفها 

ساعدتهم على اكتساب هذه المواقع : و ثانیهما صالتهم أحیانا،  عن   ملهوهوظائفهم المدرسیة و ل إهمالهم 

ثقافات و لغات جدیدة ، وبالرغم من التأثیرات السلبیة الستخدام هذه المواقع لكنها لم تزعزع قیمهم و مازالوا 

  .محافظین على مبادئهم ، لغتهم و دینهم 

  .شبكات التواصل االجتماعي ، الهویة الثقافیة العربیة للطفل   :الكلمات المفتاحیة

 

Résumé 

 

Cette étude examine l'un des outils Web les plus importants, sites de réseaux sociaux, 

comme une communauté en ligne visant spécifiquement à encourager la 

communication entre les jeunes et comment les médias sociaux affectent l'identité 

arabe des jeunes en Algérie. Pour atteindre l'objectif de l'étude que nous basant sur un 

questionnaire distribué aux étudiants des établissements d'enseignement moyen dans 

l'État de Tébessa, à l'est de l'Algérie. Représenté dans un échantillon constitué de 120 

répondants, sélectionnés sur une manière délibérée Basée sur les hypothèses que nous 

avons fixés dans le cadre méthodologique. 

Les aspects particuliers à explorer dans cette étude sont les suivants: langues écrites 

de la ligne, de nouveaux concepts de Web-réseautage sociale, et l'impact de la mise 

en réseau sociale web sur la langue et de l'identité. 
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Les résultats révèlent que deux résultats intéressants ont émergé de cette étude: la 

première est que les enfants utilisent les différents sites des réseaux sociaux, cette 

dernière a affecté les jeunes étudiants en termes de toxicomanie et de passer 

beaucoup de temps devant l'ordinateur, et il était la cause de la négligence des 

emplois scolaires et l'abandon de leurs prières parfois. 

Le second aspect est que ces sites ne modifient pas les valeurs et les principes des 

jeunes étudiants qui conservent toujours leur langue et leur religion Bien que leur 

dépendance à l'outil. 

 

Mots clés: les réseaux sociaux , identité culturelle arabe de l’enfant.  
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:المقدمة  

 اإلسالميجدال بین التیارات الفكریة و منها تیارات الفكر العربي  أثارتیعد مفهوم الهویة من المفاهیم التي    

محددات الهویة الثقافیة العربیة ، وقد تشكلت الهویة الثقافیة العربیة و نحتت  ابرزعلى اعتبار اللغة و الدین من 

و هاهي اآلن أن تواجه تحدي كبیر  و العصور و نمت و ازدهرت و توضحت مالمحها األزمنةمعالمها بمرور 

.فهي تقف في وجه المد العولمي و التدفق المعلوماتي الكبیر   

تكنولوجیا االتصال و المعلومات و ال سیما  أتاحتهلمواجهة مع الغرب في ظل ما فالهویة الثقافیة العربیة تقف با

،و تطور االنترنت خلق لنا مواقع  لمستخدمیهاستقطابا بالنسبة  األول اإلعالميالوسیط  أصبحتاالنترنت التي 

 للتأثیركبرى   اصمستخدمیه فر  أعطىوظهور هاته المواقع وفرت فتحا تاریخیا ،و  االجتماعیةشبكات التواصل 

لمواقع التواصل االجتماعي للدردشة و تفریغ الشحن  األطفالو استخدام ،و االنتقال غبر الحدود بال رقابة 

.المحتوى جیدة و سیئة المختلفةالعاطفیة ،كما یتعرضون للمضامین   

 أنا ما یتعلق لما یمكن و انطالقا من هنا فان هذه المواقع تمثل انعكاسا لواقع مليء بالتحدیات الثقافیة والسیم

.زعزعتها أوالحفاظ على الهویات الثقافیة العربیة  إطارتؤدیه في   

:المنهجیة للدراسة اإلجراءات  

:اإلشكالیة  

الیوتیب ،الفایسبوك : ظهرت  في صورة من  التواصل عدد من المواقع االجتماعیة على شبكة االنترنت        

و قد أتاحت فرصة التواصل بوضع الصور و الكتابة و المحادثة الصوتیة، مما جعلتهم أقرب افتراضیا ، ناهیك 

و ساهمت .ألخبار بصورة آنیة محدثة دائمافرصة التعلم و التعلیم و مشاركة ملفات الفیدیو المختلفة و متابعة ا

خاصة ببناء قاعدة علمیة و معرفیة و سهلت الوصول إلى المعلومة و جعلتها بمتناول مختلف الشرائح و 

. األطفال  

و على الرغم من مزایا هاته الشبكات إال أنه قد ثبت أن لها سلبیات، فالطفل حین یجلس مطوال أمام شبكة 

رائضه الیومیة لما تحمله من صفحات التسلیة و األلعاب و شدة التعلق بتلك المواقع یجعل االنترنت  تلهیه عن ف

.الفرد انعزالیا  

فمواقع التواصل االجتماعي لها  دور جوهري في صیاغة القیم االجتماعیة و السلوكیات  بشیوعها و تغیرها، إذا 

أن تكون هدامة للمجتمع و الفرد و نخص  فهي سالح ذو حدین قد تكون موجهة هادفة  و في نفس الوقت یمكن

.بذلك الطفل إذ یعتبر عقله كاسفنجة و هو أساس بناء مجتمع قوي و راقي  
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ما هي انعكاسات استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الهویة الثقافیة : و في هذه الدراسة سنحاول معرفة 

 للطفل الجزائري ؟

ز على عنصرین  مهمین جدا أال وهما اللغة و قیم الدین اإلسالمي، و لإلجابة على هذا السؤال فیجب التركی

 اللذان یعدان مقومان أساسیان للهویة العربیة للطفل الجزائري

:من خالل وضع الفرضیات التالیة   

:الفرضیات  

 الخدمات التي تقدمها مواقع التواصل االجتماعي  من اختصار للوقت و  الوصول إلى المعلومة و الترفیه  1

. مع غیاب الرقابة  من أهم الدوافع إلقبال األطفال على هاته المواقع  

مدى مساهمة شبكات التواصل االجتماعي في التعریف باللغة العربیة كموروث ثقافي 2  

مواقع التواصل االجتماعي تساعد األطفال على تجاوز بعض السلوكیات السلبیة، كما تساعدهم على   3

.الدینیة اإلسالمیة  اكتساب الثقافة و القیم   

شبكات التواصل االجتماعي ال تساعد على ارتباط األطفال بالقیم نظرا لكون مضامین تلك المواقع تمیل إلى  4

  .الترفیه و أیضا المواقع المخلة بالحیاء

:حدود الدراسة  

الشمال و الجنوب  أجریت هذه الدراسة بمدینة تبسة شرق الجزائر،و التي تعتبر همزة وصل بین: المجال المكاني

. و معبرا هاما للحركة التجاریة بین الوطن و خارجه  

سكن بفاطمة الزهراء ،و قام الباحث بدراسته في وسط المدینة لقرب المكان و للوصول إلى عینة  170في حي 

.البحث  

معلومات تم البدء في انجاز الجانب المیداني في شهر نوفمبر و ذلك إلثراء و تدقیق ال: المجال الزماني

.المتحصل علیها  و للمصداقیة في اإلجابة على أسئلة االستمارة  

 

 ذد
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:عینة الدراسةمجتمع البحث و   

باعتبار أن دراستنا هي معرفة انعكاسات استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الهویة الثقافیة للطفل العربي 

محمد بوقرن ، فكان اختیارنا ألفراد العینة مراهقین في مؤسسات التعلیم المتوسط واخترنا مؤسسة تعلیم متوسط 

، و اخترنا في كل  طبقیةـ  تیارنا للعینة قصدیةسكن فاطمة الزهراء  الن عددهم كبیر، فقد كان اخ 170بحي 

سنة أولى : مبحوث من مختلف المستویات األربعة 160على  سم واحد و تم توزیع االستمارة مستوى تعلیمي ق

و عملیة توزیع و جمع ) كل مستوى أخذنا فیها عینة (متوسط ز سنة ثانیة و سنة ثالثة و سنة رابعة متوسط 

.مفردة  120استمارة و بذلك فنتائج هذه الدراسة ستحسب إلى  40مرتجعات قدرت ب االستمارات أسفرت عن   

:منهج الدراسة و أدوات جمع البیانات  

:منهج الدراسة  

الذي هو منهج یتبعه الباحث في دراسته لظاهرة ما أو مجموعة من المنهج الوصفي ارتأینا إلى استخدام 

هو شرح و توضیح األحداث و المواقف المختلفة،المعبرة عن  يالظواهر المرتبطة مع بعضها و المنهج الوصف

أو الظاهرة كما توجد و یهتم بوصفها وصفا دقیقا و  1 الواقعظاهرة أو مجموعة ظواهر مهمة نو محاولة تحلیل 

.یعبر عنها بشكل نوعي أو كیفي أو كمي  

فقد إلى التفسیر لذلك  تتعداها و دراستنا ال تتوقف حدودها عند وصف و جمع المعلومات المتعلقة بها، بل

البیانات  فهو ال یكتفي بوصف الظاهرة بل یلجأ إلى شرحها ة تفسیرها وتحلیل  المنهج التحلیلياعتمدنا على 

2.االستمارة ، ثم استخالص النتائج المتحصل علیها من خالل   

 أدوات جمع البیانات 

):االستبیان(_االستمارة   

الذي نعتمده  3ستجواب أفراد  العینة كما تعد أكثر األدوات ارتباطا بالمنهج الوصفيوالتي تعتبر تقنیة مباشرة ال

                        .في هذه الدراسة إضافة إلى المعلومات الدقیقة التي توفرها  لنا بعد استشارة المبحوثین 

وجهها للمبحوثین وفق ما تتطلبه استمارة االستبیان إلمكانیة التحكم في األسئلة التي ی  و قد اختار الباحث 

من  02كما تنوعت أسئلة االستمارة بین المغلقة و مفتوحة ، و لصدق األداة قد تم عرضها على  ، الدراسة

،المحكمین المختصین ، من أعضاء هیئة التدریس ، بجامعة تبسة و تم الموافقة على األسئلة و حذف بعضها   

                                  

 1،دار الوفاء ،طمناهج البحث العلمي و تطبیقاتها في اإلعالم و العلوم السیاسیة ،مصطفى حمید الطائي،خیر میالد أبو بكر 1 

  .95،ص 2007،

.154، ص 2008،دار الشروق للنشر و التوزیع،عمان ،االجتماعیةلمنهج العلمي و تطبیقاته في العلوم ا،إبراهیم أبراش  2  

.54، ص 2006، 1،األهلیة للنشر و التوزیع، األردن ، طمنهجیة البحث في العلوم اإلنسانیة ،نبیل احمد الهادي  3  
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:محاور كاألتي 5سؤاال إلى  32ضمت  و قد تم تقسیم استمارة البحث التي   

بیانات أولیة:  المحور األول  

استعمال االنترنت و ملكیتها :المحور الثاني   

دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي : المحور الثالث  

لغة التثقیف ، التوعیة، التعریف بال(ممیزات و ایجابیات استخدام مواقع التواصل االجتماعي :  المحور الرابع

) العربیة، القیم الدینیة  

اإلدمان و تقلید كل ما هو غربي، االهتمام (سلبیات استخدام مواقع التواصل االجتماعي : المحور الخامس

).بالمواقع المخلة بالحیاء ، اشتهاء المحرمات  

:أهمیة الموضوع  

ثة أتت لنشر أنماط ذهنیة و یتمیز المجتمع الجزائري بخصائص و ثقافة تمیزه عن غیره، و التكنولوجیات الحدی

سلوكیة مغایرة للسیاق الثقافي الجزائري، أدت إلى تغیر قیم و سلوكیات أفراد المجتمع الجزائري بصفة عامة و 

األطفال بصفة خاصة ،فهم یعتبرون شریحة  تمثل أساس المجتمع، و لذلك یجب أن تكون تنشئتهم سلیمة و 

.وفقا لقیم و ثقافة مجتمعهم تحصیلهم التربوي و التعلیمي سلیم أیضا،  

و مع غیاب الرقابة األسریة ،له األثر على  االجتماعي،و هذا التغیر الحاصل في تنوع مضامین مواقع التواصل 

. تغییر و تعدیل سلوكیات الطفل بما یوافق مجتمعه أو بما یخالفه  

:المفاهیم تحدید  

:شبكات  التواصل االجتماعي - 1  

تطور التقني الذي طرأ على استخدام التكنولوجیا و أطلق على كل ما یمكن استخدامه َعكس هذا المفهوم ال   

:  مواقع التواصل االجتماعيزاهر راضي و یعرف .من قبل األفراد و الجماعات على الشبكة العنكبوتیة العمالقة

ربطه عن طریق منظومة من الشبكات االلكترونیة التي تسمح للمشترك فیها بإنشاء موقع خاص به،و من ثم 

4.نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرین لدیهم االهتمامات و الهوایات نفسها  

 اإلطاریشكل المجتمع االفتراضي مجال نمو الشبكات االجتماعیة ،و یشكل الفضاء المعلوماتي الحیز و    

اء جدید تقطنه الجماعات فض: الذي تتم في سیاقاته تجمیع خیوط الشبكات االجتماعیة فقد عرفه نبیل على أنه

                                  

، 1،2014التوزیع، الجزائر، ط ، جسور للنشر و مدخل إلى اإلعالم الجدید،المفاهیم و الوسائل و التطبیقات ،رضوان بلخیري 4 -

  .20 -19ص 
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تمارس فیه الصفقات و تقام فیه المؤسسات و المتاحف و المعارف و منافذ البیع تعقد فیه التحالفات و تحاك فیه 

أنه یختلف في طبیعته و قوانینه و  إالالمؤتمرات،تنقل فیه المعلومات بسرعة فائقة و رغم محاكاته لفضاء الواقع 

أعرافه عن فضاء الواقع،فلیس هناك سلطة مركزیة تحكمه أو جهة رقابیة تراجعه بل مجرد لجان أو مجموعات 

. غیر حكومیة  

ولقد عرفت الشبكات االجتماعیة على أنها مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت ظهرت مع الجیل الثاني 

بلد ( بین األفراد في بنیة مجتمع افتراضي یجمع بین أفرادها اهتمام مشترك أو شبه انتماء للویب ،تتیح التواصل 

، یتم التواصل بینهم من خالل الرسائل أو االطالع على الملفات الشخصیة ،و ...)، مدرسة، جامعة ن شركة

ماعي بین األفراد سواء معرفة أخبارهم و معلوماتهم التي یتیحونها للعرض، و هي وسیلة فعالة للتواصل االجت

: و تعتبر شبكات التواصل االجتماعي 5.كانوا أصدقاء في  الواقع أو أصدقاء عرفتهم خالل السیاقات االفتراضیة

فایس بوك ،تویتر، جوجل، ماي سبایس، هاي فایف، الیف بوون، و غیرها من المواقع التي تقدم خدمات 

.للمستفیدین  

   :العربیة  مفهوم الهویة الثقافیة - 2

  :الهویة الثقافیة - 1- 2

:الهویة  -أ  

هو و ذلك .الهویة في عرف حضارتنا العربي اإلسالمیة مأخوذة من هو  إن محمد عمارة یشرح الدكتور      

فهویة اإلنسان أو الثقافة أو الحضارة هي  ، 6على صفاته الجوهریة الشيء و حقیقته  المشتملة  جوهریعني أنها 

 جوهرها و حقیقتها

ة الشيء هي ثوابته یضارة الثوابت و المتغیرات فان هو ح أوولما كان في كل شيء من األشیاء أنسانا أو ثقافة 

.ةالتي تتجدد وال تتغیر،تتجلى وتفصح عن ذاتها دون أن تخلي مكانها لنقیضها طالما بقیت الذات على قید الحیا  

یتمیز عن غیره وتتجدد فاعلیتها و یتجلى وجهها كلما أزیلت من فوقها طوارئ  لإلنسانالهویة كالبصمة بالنسبة 

7.الطمس و الحجب دون أن تخلي مكانها و مكانتها لغیرها من البصمات    

                                  
مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمیة و االتصالیة،العدد  ،الشباب و استخدامات شبكات التواصل االجتماعي ،ساسي سفیان  5

  ،102، ص 2014كمة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،ح،السداسي الثاني، مؤسسة كنوز ال27
، ماجیستر علوم سیاسیة،جامعة بین األطروحات القومیة و اإلسالمیة:ة الهویة العربیة واقع إشكالی ،محمد عمر أبو عنزة  6

  .36،ص 2011الشرق األوسط،

.06، ص1999،لقاهرة ،1،دار النهضة للطباعة و النشر و التوزیع،ط مخاطر العولمة على الهویة الثقافیة: محمد عمارة  7  
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وعي فالهویة تزییف لل أيبمعناها السلبي  اإلیدیولوجیةبعض الباحثین یعتبرون مفهوم الهویة یتماشى مع     

مما ینزع عنها ذلك  إنسانیة أوظاهرة اجتماعیة  أنهامعني ذلك : و لكن تخلق و تشكل اجتماعیا غیر موجودة

وفق ذلك الفهم یولد  فاإلنسانالطابع المیتافیزیقي الذي یضفي على الهویة صفات متعالیة على الوجود الملموس 

ة و قدال زم مفهوم الهویة مضمون فلسفي و دیني یؤكد بهویة ال یستطیع منها فكاكا و كأنها خصائص وراثی

8.غیر المتناقض في معنى الهویة  أيعلى المقدس و الدائم المتسق   

الفلسفة الحدیثة نجد  ألفاظتعني الذات و تفسر ذات الشيء حقیقته و خاصته،و في قاموس مفاهیم و  الهویة

عناصر خارجیة لتعریفه ، و تستعمل أیضا للداللة  ىإلتحت كلمة هویة ما یعرف الشيء في ذاته ،دون اللجوء 

.على الجوهر و هو ما ال یندرج في الحدوث وال تدخل فیه المتغیرات الزمنیة و العرضیة و الماهیة  

ویمكن القول بان الهویة هي حقیقة الشيء وصفاتها التي یتمیز بها عن غیره،و تظهر بها شخصیته،و یعرف بها 

كدینها و لغتها و  األممو تقوم كل امة على ما تتمیز به عن غیرها من . ما هي أو؟ عند السؤال عنه بما هو

من حیث تشخصه و تحققه في ذاته و تمیزه  أيما یكون به الشيء،  إلىقومیتها و تراثها، و یشیر مفهوم الهویة 

ما یشمله من قیم تكتل بشري، و محتوى لهذا الضمیر في نفس اآلن ب أليالضمیر الجمعي  وعيعن غیره، فهو 

9.في الوجود و الحیاة داخل نطاق الحفاظ على كیانها  إرادتهاو مقومات تكیف وعي الجماعة و  و عادات  

السمات و القسمات  المشترك من الجوهريالعدد الثابت و  إلىیشیر مفهوم الهویة الثقافیة  :الهویة الثقافیة - ب

ز به یأو القومیة تتم عن غیرها من الحضارات ،و التي تجعل للشخصیة الوطنیة األمةیز حضارة مالعامة التي ت

.األخرىعن الشخصیات الوطنیة و القومیة   

العالقة الوطیدة  إلىو الهویة الثقافیة مفهوم مركب من الكلمتین هویة و ثقافة و اللتین یعود اقترانهما في تشكیله 

فال هویة بال منظور ثقافي ،كما أن كل ثقافة هي في عمقها و  و تختزل ثقافة، إالما من هویة  إذبینهما 

.جوهرها هویة قائمة الذات  

احتكاكها كما تنمو من خالل و قد تتعدد الثقافات في الهویة الواحدة كما قد تتنوع الهویات في الثقافة الواحدة، 

. نوع ما مع الهویات الثقافیة األخرى، التي تدخل معها في تغایر من إیجاباسلبا، و   

: مفهوم الثقافة العربیة - 2- 2  

مجموعة الحقائق و النشاطات الفكریة و الفنیة و العلمیة  للمجموعة  أنهالقد عرفت الیونسكو الثقافة العربیة على 

الحضارة العربیة كما تتمثل هذه الثقافة في استخدام الوسائل التي تعبر بها  إلىالمعاصرة من الشعوب المنتمیة 

العالم و تبلیغ رسالة العالم و أدائها في بالدها إلىموعة عن نشاطاتها و تبلیغ رسالة أبنائها هذه المج  

                                  

.103،ص 1999، مجلة عالم الفكر ، المجلد الثامن و العشرون، العدد الثاني، العولمة و جدل الهویة الثقافیة: إبراهیمحیدر   8  

.35ص  المرجع السابق ذكره،، عنزة أبومحمد عمر أحمد   9  
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ثقافة أصیلة  إنهاوهي مناط الشخصیة العربیة و مستودع قیمها و وعاء حكتها و حقیقة هویتها الحضاریة ، 

و قیم الحق و العدل و المساواة و  شاملة لمظاهر المادة و الروح ذات عراقة تاریخیة ، تتمیز بقیم فكریة عالیة

أو ذوبان تنفرد بجهاز لغوي لیس له مثیل في السعة و  إذابةاحترام المعرفة ، ثقافة تتمثل الثقافات األخرى دون 

10المرونة  

و قرتها على احتواء ما حولها من عناصر أجنبیة  اإلسالمیةو تحدث برنارد لویس عن سعة الثقافة العربیة و  

خلق   باألحرىرغم تنوع أصولها لم تكن مجرد جمع آلي للثقافات القدیمة بل هي  اإلسالمیةلحضارة ا إن: قائال

و هذه  إسالمیةصورة عربیة  إلىجدید انبعثت فیه جمیع هذه العناصر لتكون حضارة جدیدة و ذلك بأن انتقلت 

11.العملیة سمة ممیزة لكل مرحلة من مراحل تطور هذه الحضارة   

المستقبل نظرا لدورها في  آفاقمن ناحیة و فتحت  أصالتهاو  األمةاقترنت الثقافة بالهویة العربیة فمثلت روح 

أي الثقافة  نیةآالشاملة و وظیفتها في صناعة المجتمع وصوغ مالمحه و هویته و تماسكه من ناحیة  التنمیة

.العربیة، تشكل ركن البناء الحضاري و أساس تماسك األمة   

:تبنى مالمح الثقافة العربیة من خالل ما تحویه من عناصر مكونة لخصوصیتها و التي تتجسد أساسا في      

ال تمثل لغة أداة : و التي تعتبر مقوما أساسیا من مقومات الهویة الثقافیة العربیة،ذلك أنها أوال: اللغة العربیة 

من كونها أحد عوامل تماسك الشعوب العربیة، على تستقى أهمیتها : فحسب،و لكنها لغة فكر أیضا،و ألنها ثانیا

تعدد لهجانها، هذه األخیرة، ورغم تنوعها و تعدد طبوعها ستبقى عنصر غني للغة العربیة التي انصهرت في 

.بوتقتها  

إذ تكتسب الهویة الثقافیة العربیة صبغتها األساسیة من اإلسالم و منه أیضا، حملت صفتها و : الدین اإلسالمي 

دت طبیعتها، فقبل اإلسالم لم یكن لهذه األمة كیان قائم الذات، و إنما كانت قبائل و عشائر ال تجمعها استم

عقیدة و ال یوحدها إیمان، إال أن جاء اإلسالم ، الذي لم یكن مجرد شریعة نظمت المجتمع العربي دینیاـ و إنما 

.ب الثقافي جزء منهاكان و ما یزال منهاج حیاة، بكل فصولها ، و التي یعتبر الجان  

و علیه یعتبر القرآن الكریم المصدر األساس للهویة الثقافیة العربیة، نظرا لما ورد فیه من تعالیم دینیة و أخالقیة 

.و اجتماعیة، و كونه صالحا لكل زمان و مكان، ومسایرا لمتطلبات كل عصر و مستجداته  

و قد اعتبر الكثیر من الباحثین و العلماء .الثقافیة العربیة و تشكل السنة النبویة المصدر الثاني األساس للهویة 

.العرب ـن اللغة العربیة و الدین اإلسالمي أهم مكونات الهویة الثقافیة العربیة  

 

                                  

.93، ص 1999،شركة مطابع تونس ،تونس العولمة و العولمة المضادة  ،عبد السالم المسدي 10  

.24،ص 2004،دار النهضة العربیة، بیروت، بیةاثر العولمة في الثقافة العر ،حسن عبد اهللا العاید  11  
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  :خصائص و مقومات الهویة الثقافیة العربیة - 3- 2

:أساسیتین هما بخاصیتینتتسم الهویة الثقافیة العربیة   

صادر القطعیة و العناصر الثابتة في تكوینها و التي استقتها مما ثبت من عقائد و فیما یتعلق بالم: الثبوت

.تشریعات و قیم و مناهج  

و الذي یتجلى أساسا في إبداعات العرب و المسلمین و اجتهاداتهم القابلة للخطأ و الصواب و بالتالي : التغییر

.التغییرلالختالف، حیث فتح الدین باب االجتهاد الذي ال ینفي   

و من بین أهم مقومات الهویة الثقافیة العربیة، االعتزاز باالنتماء إلیها فیؤمن اإلنسان بأمته و یعتز إلیها، و 

12.منها یؤمن العربي بأن أمته إنما هي خیر أمة أخرجت للناس  

لمعاییر و األخالق هي الخصوصیة و التفرد الثقافي العربي و القیم و المعتقدات و او الهویة الثقافیة العربیة 

هي نتاج هذه المعتقدات من رؤیة للكون و الحیاة و اإلنسان و الثقافة العربیة بهذا المفهوم هي التي تضفي دورا 

هاما و وظیفة محوریة للخلق و المحافظة و تماسك النظام العربي و هذه الثقافة تكونت خالل مراحل تاریخیة و 

.المتجذر في أعماق التاریخ اإلنساني و الحضاريسیرورة األمة و تفاعلها التاریخي و   

  :الهویة الثقافیة الجزائریة- 3

قائمة على التعالیم الدینیة و القیم األخالقیة و الروحیة التي تحدد وضعیة الفرد في إطار  األسرة الجزائریة -أ

العربي اإلسالمي الذي یطبع إضافة إلى الطابع  .األسرة ،و تهیكل العالقات االجتماعیة بین األفراد إلى حد ما

و ما له من أثر في تغییر بناء األسرة و المجتمع ككل ) الفترة االستعماریة(األسرة الجزائریة، الجانب التاریخي 

إلى جانب التغیرات االجتماعیة ، االقتصادیة و الثقافیة التي أحدثت تحوالت و تطورات عمیقة في حجم األسرة 

  13.قات ما بین األفرادو بنیتها ،و في نظام العال

عماد المستقبل و الذروة البشریة ألي أمة،لذلك فاالهتمام به في هذه المرحلة المبكرة یكتسب أهمیة  هوالطفل    

و في بدایة  .كبیرة من خالل غرس قیم التسامح و الوالء و التفاني في العمل و تحفیزه على اكتساب المعرفة

ومن ثم، فإن ما تقدمه األسرة للطفل هو . على أي األشكال، وأي النماذج حیاته یكون مادة خام قابلة للتشكیل

وبذلك تكون األسرة الجماعة األولیة التي تكسب الطفل الخصائص االجتماعیة . الذي یصنع شخصیته األولى

                                  
، الموقع 10، صالحفاظ على الهویة الثقافیة اإلسالمیة العربیة في إطار الرؤیة المتكاملة  ،عبد العزیز بن عثمان التویجري 12

  .12/2015/ 20یوم    www.irshad.gov.sd.hawia:   االلكتروني

، 1984مري أحمد،دیوان المطبوعات الجزائریة،: تر، العائلة الجزائریة التطور و الخصائص الحدیثة ،مصطفى بوتفنوشات  13 

  .77ص 



 
12 

الطفل معاني  ففي األسرة، یتعلم. كما أنها الوسیلة التي یبنى بها الطفل بناءا سلیما. والنفسیة والمعرفیة للمجتمع

ویتعلم االستقالل في القرار وحریة التفكیر، ویتعلم الخصائص والسمات الشخصیة . الكفاح والجد والكد في الحیاة

.الفاضلة كالشجاعة والصبر والثبات والمعاملة الحسنة للناس ومساعدة اآلخرین  

السلوك األخرى مما یشكل ثقافة و یبدأ الطفل بامتصاص من المجتمع اللغة و األفكار و العادات و أنماط 

،فثقافة األطفال نقصد بها تدریبهم على اكتساب أسالیب مجتمعهم الحیاتیة، و تنشئتهم على مراعاة قیمه و

14  .اتجاهاته و معاییره االجتماعیة و أصول معتقداته و لغته     

:محددات الهویة الثقافیة الجزائریة  - ب  

العالم العربي اإلسالمي،و بالتالي فالهویة الجزائریة بالمفهوم الحضاري تعني المجتمع الجزائري جزء ال یتجزأ من 

هذه الهویة الواضحة اجتماعیا و التي تحظى بالقبول النسبي ،االنتماء إلى األمة العربیة اإلسالمیة بكل مكوناتها 

ي باإلضافة إلى عوامل من طرف جمیع أفراد المجتمع و كذا مختلف الفاعلین السیاسیین داخل المجتمع الجزائر 

أخرى مادیة أساسا مرتبطة بمستوى التقدم االقتصادي و الحضاري الذي یبلغه المجتمع في مرحلة معینة من 

مراحله التاریخیة غیر أن هناك عدة عوامل تاریخیة محلیه ساهمت في بلورة ثوابت معینة للهویة الجزائریة تتمثل 

":في ثالث محددات  

األصل األمازیغي / غة العربیة الل/ لدین اإلسالمي ا  

فالمجتمع الجزائري یعیش داخل فسیفساء من التعدد الثقافي فهو مجتمع عربي إسالمي ، أمازیغي،متوسطي، 

إفریقي عالمي یجمع بین المعربین و المفرنسین، یجمع بین الشاویة و القبائلیة و المزابیة والتارقیة، غیر أنه رغم 

تحیى داخل مجتمع واحد متضامن و متماسك تحت لواء العروبة و اإلسالم نو األصل هذا التعدد الثقافي فإنها 

15.األمازیغي  

 

 

 

 

                                  
، العدد الثامن و دور المؤسسات االجتماعیة في تثقیف الطفل العربي،مجلة الطفولة العربیة ،محمد محمود العطار  14

  . .91، 90ر الشیخ ،مصر، ص ص الثالثون،جامعة كف
، جامعة قاصدي  11، مجلة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة، العدد الهویة الثقافیة الجزائریة و تحدیات العولمة ،شرقي رحیمة  15
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  :النتائج العامة

  : من خالل تحلیل الجداول السابقة الذكر نجد أن 

األطفال في جمیع المستویات التعلیم و مختلف األعمار یستخدمون االنترنت بشكل عام و مواقع التواصل _ 

  :بشكل خاص،و هذا راجع إلى االجتماعي 

  امتالكهم لالنترنت سواء كان مودم ویفي أو شریحة في الهاتف *    

استخدامهم لالنترنت و مواقع التواصل االجتماعي في أي مكان و لیس مقتصرا على المنزل فقط       *     

  .بسبب شریحة االنترنت و حتى مقاهي االنترنت،و یكون یومي 

: لمواقع التواصل االجتماعي أو موقع على األقل ،و الحظنا أكثر استخدام للمواقع التالیة  استخدام األطفال_ 

الفایسبوك ، الیوتیب، السكایب ، المیسینجر، الفایبر و االنستغرام، أي أن األطفال یستخدمون جمیع مواقع 

فهم مدمنون على هاته التواصل االجتماعي باختالفها و مهما كان الغرض منها و ال یكتفون بموقع واحد 

  .المواقع

  :من خالل ارتباط األطفال بقیمهم االجتماعیة و الدینیة _  

الدردشة في المركز األول، و التثقیف : تستخدم مواقع التواصل االجتماعي ألغراض عدیدة تمثلت و بالترتیب_ 

 ثم الدراسة

  المستخدمین یعطون األولویة النجاز صلواتهم في أوقاتها

للغة، فاللغة األكثر استخداما هي اللغة االنجلیزیة ألنها اللغة العالمیة األولى، كما أن استخدامهم لهذه  بالنسبة_ 

المواقع بلغة أجنبیة راجع لسبب قابلیة تعلم و اكتساب لغة جدیدة ،أما بالنسبة للغة العربیة فاستعمالها یكون 

  :محدود مثل 

ییر إلى اللغة العربیة بالغرم من اللغة العربیة هي اللغة األم و اللغة عدم إتقان لغة أجنبیة ، و سهولة تغ*      

  .األسهل إال أنهم یفضلون استخدام اللغات األجنبیة

األطفال ال یقومون بزیارة المواقع اإلباحیة بسبب أنها منافیة ألخالقهم و مبادئهم و عكس دینهم، أما األقلیة *   

  .الفضول ال أكثر لكنهم توقفوا عن ذلك ألنهم وجدوها مقززة  فكانت زیارتهم لهاته المواقع یدفعا
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غیاب الرقابة األسریة تكون دافعا قویا الستخدام شبكات التواصل االجتماعي ،و استخدام المواقع المخلة  _

  :حیث  بالحیاء

أولیاؤهم أو یستخدم األطفال مواقع التواصل االجتماعي بسریة و لوحدهم و یتجنبون استخدامهم أمام *     

  .إعطاء رقم السري بسبب الخصوصیة و السریة الخاصة بهم 

  :الغرض من استخدام مواقع التواصل االجتماعي یكون_ 

بغرض تكوین صداقات وأغلبیتها تكون جدیة ،لكن ال یتم فیها أي تبادل في مجال الدراسة بل للدردشة *      

  .    لتواصل فقط و ال یقومون بإنشاء البحوث عن طریق مواقع ا

تعزیز القیم التربویة للطفل ، من خالل المواقع التربویة و التوعویة ، و تفیده في تحصیله العلمي و اكتساب 

  :من خالل  و تعزیز حب االستطالع ثقافات و معارف جدیدة

قع التواصل اكتساب الثقافات المختلفة بسبب الخاصیة الثالثیة من صوت وصورة و الكتابة تمتاز بها موا*      

  .  االجتماعي التي تجعلها مثیرة الهتما األطفال

یقوم المستخدمین بالحصول على المعلومة من مواقع التواصل االجتماعي و یعتمدون علیها و على *       

 الكتب أیضا 

استهم األطفال ینجزون وظائفهم أوال قبل استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي، بسبب عدم إهمال در *       

  و عند إنهائها یجوبون االنترنت بكل حریة دون القلق

  :التقلید األعمى اإللهاء و   ابتعاد الطفل  عن قیمه االجتماعیة و تغیر سلوكیاته  بسبب_  

عند اعتمادهم على أي معلومة، أغلبیتهم ال یقومون بالتأكد من مصدر المعلومة، و إذا تم ذلك یكون *      

  .عن طریق اعتمادهم على الكتب 

مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ال یتبعون ما یفعلهم أصدقاؤهم و ال یقومون بتقلید كل ما هو *     

وجد على هذه الصفحات فیكون مفید لهم، و أحیانا یكون صفحات غیر موجود ، و البعض اللذین یقلدون ما ی

  مفیدة مثل العنف

تلهي مواقع التواصل االجتماعي األطفال عن انجاز وظائفهم في وقتها و هذا سبب یجعل من دراستهم *   

  .یتراجع، كما تلهیهم عن قیامهم للصلوات في وقتها و هذا یبعدهم عن اهللا و الدین اإلسالمي 
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