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  !س�مية�والحضارة�كلية��داب����             ������������جامعة��م���عبد�القادر�للعلوم

  د/�صليحة�العابد��������������������مقياس�:�!تصال��������������������������

  1ا/ستوى�ماس+��

  اس�مية��التخصص:�آثار 

  ا/حاضرة��و9ى�:�7شهار

  عناصر�ا/حاضرة�:

  /تعريف�!شهار�

  �وظائف�7شهار�/�

  /��وسائل�7شهار�

  /�خصائص�!شهار��

  

  تعريفه:��

ه�أّي�نشاط�يؤدي�Iذاعة�أو�نشر�الرسائل�ا/سموعة�أو�ا/رئية��
ّ
ُيمكن�تعريف�ومع7�RSشهار�عQى�أن

ه�
ّ
�بأن �أو�يمكن�تعريفه�أيضا �الجمهور�عQى�شراء�خدمة�أو�سلعة�معّينة، �هذا

ّ
�abدف�حث عQى�الجمهور،

عة�من�ة�أو�سلوسيلة�غ���شخصّية�من�أجل�تقديم�فكرة�أو�مجموعة�أفكار�باIضافة�لل+�ويج�عن�خدم

  .خ�ل�جهة�معّينة�مقابل�أجر

  :وظائف��شهار�

  تقسم�وظائف�7شهار�إ9ى�وظيفت�ن�هما�كالتا9ي:

atيئة�ا/سapلك�من�أجل�أن�يتقّبل�السلعة�أو�الخدمة،�أي�إثاّرة�انتباه�واهتمام�ا/سapلك�للسلعة�أو� •

  الخدمة�وتنشيط�حماسه�لها.�

��محاولة •
ّ
�أي�حث �أو�ا/نتجات، �أو�السلعة �الخدمة �هذه �اقتناء �أجل �و�ماسك�ا/سapلك�من إقناع

  الزبائن�عQى�امت�ك�أو�اقتناء�ا/نتجات.�
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  :وسائل��شهار�

�ا/سapلك�ن� �من �أك{��عدد �إ9ى �الخطاب�7شهاري �لتوصيل �أو�طرق�ووسائل �وسائل يحتاج�7شهار�عّدة

  يQي:والزبائن�ومن�هذه�الوسائل�نذكر�ما�

�الخطابات،� • �مثل: �7شهار �البشر��ي �استخدمها �ال�� �الوسائل �أقدم �من �وتعت{� �سمعّية: وسائل

�كانوا�يستخدمون�ا/نادي��ي�7شهار.�
ً
  والندوات،�و7ذاعة،�وا/حاضرات،�وقديما

�وا/ج�ت،� • �والكتب، �ا/نشورات، �مثل: �مكتوب ����ء �كل �الوسيلة �هذه �وتتضمن �مكتوّبة: وسائل

 لصقات،�والتقارير�وغ��ها.والصحف،�وا/

ل��ي�الفيديو�والتلفاز�والسينما�والكمبيوتر.�- •
ّ
 وسائل�بصرّية�سمعّية:�وتتمث

  وسائل�إلك+�ونّية:�مثل�الهواتف�النقالة،�وشبكات�7ن+�نت،�ومواقع�التواصل�!جتما�ي.� •

ق�با�شهار��
ّ
  مصطلحات�تتعل

وهو�عبارة�عن�صورة�أو�رمز�معّ�ن�ُيستخدم�للد�لة�عQى�خدمة�أو�سلعة�أو�ع�مة��:الشعار��شهاري 

ه�عندما�يرى�
ّ
تجارّية�معّينة،�ويمثل�هذا�الشعار�مركز�ثقة�ب�ن�الزبون�ومقّدم�الخدمة�أو�الشركة،�حيث�إن

�دون�تردّ  �شرا�aا �ويقبل�عQى �السلعة، �يطم�ن�لهذه �معروفة �لشركة �سلعة �الشعار�عQى د،�ا/سapلك�هذا

  والهدف�من�وضع�الشعار�ح��Rيتعّرف�ا/سapلك�عQى�مصدر�السلعة�بشكل�سهل�وسريع.�

و�ي�عباّرة�عن�مؤشر�أو�ع�مة�يضعها�فرد�أو�منظمة�أو�شركة�أو�أّي�كيان�قانوني���:الع�مة�التجارّية

� �أن�مصدرها �عQى �دليل �وأa�ّا �م�aم، �ا/قدمة �أو�الخدمة �تمي���السلعة �أجل �من �منتجاatم، وحيد،�عQى

�
ً
�ما�تكون�الع�مات�و�د�ئل�التجارّية�عبارة�أو�رمزا

ً
باIضافة�إ9ى�تمي���سلعهم�وخدماatم�عن�غ��هم،�غالبا

،�وقد�تكون�بعض�الع�مات�و�د�ئل�التجارّية�متمثلة��ي�رائحة�
ً
�معّينا

ً
�أو�صورة،�أو�اسما

ً
،�أو�شعارا

ً
معّينا

   ا،�وغ��هامعينة،�أو�لون�أو�صوت�معّ�ن�مثل:�نغمة�أجهزة�نوكي

  يتم���7شهار�بمجموعة�من�الخصائص�م�aا:�:�خصائص�7شهار

���
ً
�إّن�7شهار�شكل�من�أشكال�الدعاية�ا/رتبطة�بالتواصل�مع��خرين،�وغالبا �أّي نموذج�غ���مدفوع؛

يعتمد�عQى�وجود�تكاليف�مباشرة�لل+�ويج�عن�السلعة�أو�الخدمة،�بل�يعتمد�عQى�تكاليف�غ���مباشرة،�

همية.�استخدام�وسائل�مثل�حاجة�الشركة�/بلغ�ما�لتحقيق�مهمة�معينة،�أو�غ��ها�من�التكاليف�ذات�� 
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�من� رق�الدعاية،�من�خ�ل�التلفاز�والصحف�وغ��ها
ُ
إع�م�متنّوعة؛�وهو�قدرة�7شهار�عQى�التنوع��ي�ط

الوسائل��خرى�لتطبيق�اس+�اتيجّية�إع�نّية،�مثل�استخدام�شخصّية�مشهورة�ل¤شهار�عن�منتج�جديد،�

م�عن�هذا�الحدث.�تطبيق�الع�قات�العامة؛�إذ�إّن�مّما�يؤدي�إ9ى�س¥ي�وسائل�7ع�م�ا/تنوعة�إ9ى�التكل

�من�النشاطات�والع�قات�الواسعة،�وتشمل�هذه�الع�قات�إقامة�تواصل�مباشر�مع�
ً
7شهار�يشكل�جزءا

�التكاليف�ا/وجودة� �7شهار�بأقّل �تطبيق �ا/مكن �من �أّي �التكاليف؛ �تحديد �عليه. �وا/حافظة الجمهور

�عند�تنفيذ�7شهار�تحتاج�الشركات�إ9ى�إنفاق�مبلغ�بسيط�للوصول�إ9ى�مقارنة�باIع�نات�العادية،�و 
ً
غالبا

  الهدف�ا/طلوب.�

�7شهار�من�الوسائل�ا/همة��ي�الشركات�وا/ؤسسات�ا/تنوعة،�و�تي�معلومات�حول� أهمية�7شهار�يعدُّ

  أهمية�7شهار:�

apم�ا�التجارّية.�ُيعت{��7شهار�من�!س+�اتيجّيات�ُيعزز�7شهار�من�مصداقّية�الشركة،�ويزيد�من�الو�ي��ي�ع

ا/متازة�من�حيث�التكاليف،��ي�حال�تّم�!عتماد�عQى�استخدام�وسائل�دعاية�ذات�قيمة�إخبارّية،�وأهمية�

�ا/علومات� �ونوع �ا/الّية، �ا/وارد �عQى
ً
�7شهار�غالبا ��ي �الخاصة �الدعاية ركز�وسائل

ُ
�ت ��فراد. �عند عالية

  لجمهور�ا/سapدف�من�7شهار.الدعائّية،�وا

�7شهار�وسيلة�اتصال�ذات�اتجاه�ن؛�إذ�يحرص�عQى�تحقيق�تغذية�راجعة�من�الجمهور،�مّما�� •
يعدُّ

يساهم��ي�الحصول�عQى�ا/علومات�ا/طلوبة.�تتنوع�وسائل�وأدوات�7شهار�كالوسائل�ا/طبوعة،�مثل�

�ال �أو �كالتلفاز، �ا/رئّية �الوسائل �أو �والصحف، �شبكة�ا/ج�ت �عQى �ا/عتمدة �7لك+�ونّية وسائل

 7ن+�نت،�مثل�مواقع�التواصل�!جتما�ّي�وال{�يد�7لك+�ونّي.�

  أهداف�7شهار�يس¥ى�7شهار�إ9ى�تحقيق�مجموعة�من��هداف�من�أهمها: •

�من�أهم�الوظائف�و�هداف�الخاصة�باIشهار�ال��� �أكان�خدمة�أم�سلعة؛�ويعدُّ التعريف�با/نتج�سواًء

atدف�إ9ى�جذب�!نتباه.�ضمان�الحضور�الذهSّ�:�هو�ال+�ك���عQى�ضمان�وجود�الع�مة�التجارّية��ي�ذهن�

العم�ء�وا/سapلك�ن؛�©ّن��سواق�التجارّية��ي�الوقت�الحا9ي�تحتوي�عQى�الكث���من�الع�مات�التجارّية،�

�وتمك�ن�حضور  �الع�مات، �هذه �توزيع �الفعال��ي �تأسيس�أو�ويتم���7شهار�بدوره �أذهان�العم�ء. ��ي ها

�أو�بناء� �القديمة �الع�مة �تعديل�صورة �الهدف�إ9ى �هذا �يس¥ى �للمنتج؛ �التجارّية �الع�مة تعديل�صورة

�حالة� �هما: �حالت�ن �تطبيق �عQى �تعتمد �ال�� �الرموز �من �مجموعة �استخدام �خ�ل �من �جديدة؛ ع�مة

قة�بالع�مة�الجديدة�للمنت
ّ
��ي�الحالة�ا/تعل �إذ�تحصل�عQى�أبعاد�تت�ءم�مع�اهتمامات�التأسيس: جات؛
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وآراء�الجمهور�ا/سapدف؛�من�خ�ل�تطبيق�مجموعة�من�ا/عاي��،�مثل�معرفة�مدى�أهمّية�هذه�الحالة�

�وتحديد�درجة�استغ�ل�الشركات� �للمنتج، �مع�الشكل�الحقيقّي �ودراسة�طبيعة�تطابقها عند�الجمهور،

� �التعديل: �حالة �الحالة. �لهذه �وتتمّ���ا/نافسة ،
ً
�سابقا �وا/وجودة �القديمة �بالع�مة قة

ّ
�ا/تعل �الحالة �ي

بصورة�معّينة�وشهرة�محددة،�وتس¥ى�العديد�من�ا/نشآت�إ9ى�تغي���هذه�الصورة؛�بسبب�عدم�توافقها�

  مع�التطورات�الخاّصة��ي�السوق،�أو�

��ستع �الجديدة �!ق+�احات �من �مجموعة �تقديم �أّي �!سap�كّي؛ �السلوك �أو�تغي�� �ا/نتج، مال

�التأث����ي� �ذلك�إ9ى �ويؤدي �معه، �للتعامل
ً
�سابقا �ا/ستخدمة �عن �مختلفة �ووسائل رق

ُ
�ط استخدام

�الشركة.� �مبيعات �نسبة �وزيادة �السوق، �حالة �مع �توافقه ��ي �يساهم �مّما �!قتصادّي، السلوك

  وآراء�ا/سapلك�ن.!عتماد�عQى�7قناع؛�أّي�الحرص�عQى�توف���استجابة�تتناسب�مع�تطلعات�وأفكار�
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  !س�مية�والحضارة    كلية��داب����������������������جامعة��م���عبد�القادر�للعلوم��

  د/�صليحة�العابد����������������������مقياس�:�!تصال��������������������������

  1ا/ستوى�ماس+��

  اس�مية��التخصص:�آثار 

��ا/حاضرة�الثانية�:�ثورة�!ن+�نت��  

  عناصر�ا/حاضرة�:��

  خلفية�تاريخية�عن�تطور�!ن+�نت���/�

  مفهوم�!ن+�نت��/�

  /�الشبكات�!جتماعية���

  /�خدمات�!ن+�نت

  

  تاريخية:�خلفية

�	مريكية�� �ا�تحدة �الو�يات �تاريخ ��ي �هامة �ة��ف ��ي �هامة �ة��ف �العشرين �القرن �ستينات مثلث

�نت،�حيث�بدأت�أو��كمشروع�حكومي��ي�حدود�عام��وهو��1960والعالم�بصفة�عامة�وذلك�بظهور�9ن

بضرورة�بنا�قاعدة�بيانات�وتأمRن�القدرة�عQى���ي�الحقيقة�ترجمة�Lمر�الرئيس�	مريكي�السابق�ايزEFاور 

�من�العلماء� �الدفاع�	مريكية�آنذاك�فريقا �إذ�شكلت�وزارة � �قامت�حرب�نووية�، �ما �إذا عدم�إت^فها

�نت�كانت�بضرورة�إنشاء��للقيام�بمشروع�بح�fgعن�تشبيك�الحاسبات�،�حيث�يتضح�جليا�أن�بداية�9ن

  ARBANETوضع�أسس�شبكة�أربانت��تم��1962،�و�ي�عام�وكالة�	بحاث�وا�شاريع�ا�تقدمة�

�والجامعات� �ستنفورد �جامعات �أربع �تربط fxوال� �الحزم �yع� �نقل �شبكة �أول �|ي 	ربانات

�ا�جامعة�لوتان.Rالكاليفورنية��ي�لوس�أنجلس�وسانتا�بربارا،�وأخ  
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وبريطانيا�،��،�بدأت�الشبكات�تتضاعف�عQى�مستوى�الو�يات�ا�تحدة�	مريكية�1972منذ�سنة�

  �ي�ربط�مرتكز�البحث�.وهو�عملية�ناجحة��� Cycloidesو�ي�فرنسا�مع�مشروع�

بربط�شبكة�من�الحاسبات��ي�خطوط�سريعة�ومخصصة���  ARBANETبعد�ذلك�قام�مستعملوا��

�يدية�yاع�القائمة�ال���وني��،�يستخدم�ل�خبار�والرسائل�الشخصية،�وبعد�مدة�تم�اخ��يد�9لكyكتب�ال�

�كي�الشبكة�.��ة�من�مشRحيث�تذاع�رسائل�واحدة�إ�ى�أعداد�كب  

 Transmission andطرة��لسيأصبح�ا�حددان�ا�عروفان�باسم�بروتوكول�النقل�وا�1982و�ي�عام�

control protocol نت���� TCP/IP.وأطلق�عل¤Eما�اسم�واحد�وهو��  internet protocol /IP وبروتوكول�ان

�عام� �و�ي �ا�ختلفة. �الشبكات�وحواسي¦Eا �ا�علومات�بRن �وتبادل �بتسهيل�عمليات�9تصال الذي�يقوم

�نت�وشكلت�خطوة�لتقدم�التق¬�f،�كما�تم��NSFدخلت�مؤسسة�العلوم�الوطنية���1984��ي�مجال�9ن

� �أعوام ��ي �السرعة �من�خ^ل�خطوط�عالية �وأحدث�الحاسبات�ا�تقدمة ��1986ربط�أسرع ،1988�،

�نت��ي�أمريكا�ودول�العالم�1990�،�وال�fxأصبحت�تمثل�العمود�الفقري�وحجر��	ساس�لنمو�وازدهار�9ن

وبعض�ا�عاهد�الوطنية�للصحة،�وهيئة��� NASAحكومية�أخرى�مثل��	خرى�،�إضافة�إ�ى�دخول�وكا�ت

الطاقة،�عQى�الرغم�من�أEFا�كانت�بطيئة�با²ضافة�إ�ى�أن�مجموع�الحواسيب�ا�رتبطة�±Eا�كانت�محدودة�

.  

�ها�Rنت�شبكات�أخرى�من�فرنسا�واليابان�وا�ملكة�ا�تحدة�وغ��و�ي�أواخر�الثمانينات�ارتبطت�با�ن

�نت�لتغطي�رقعة�من�العالم�وانضمت�إل¤Eا،�من�دول�العال�م�	خرى،�و�ي�بداية�التسعينات�انتشرت�9ن

�نت�بشكل�واسع�بدأ�عام�آ�ف�الشبكات�.ويمكن�القول�أن��رغم�أEFا�كانت�موجودة��1993انتشار�9ن

�منذ�أك¹��من�عقدين�من�الزمن�لك¸Eا�كانت�تعمل�بصورة�سرية�وتم�حج¦Eا�عن�معظم�الناس�وحx·�عام

�عن��1993 �الناجم �ا�تنامي �التآمر�ºجرامي �من �نوع �|ي �نت���أن�9ن �يعتقدون �	مريكيRن �عامة كان

̂م�تتحدث�بصوت�عال�ع¸Eا،�باعتبارها� تفكك�9تحاد�السوفياتي�،�ولكن�بعد�ذلك�بدأت�وسائل�ºع

��من�حياة�العالم��ي�مجال�9تصا�ت�.�Rا�أن�تغE¸وسيلة�جديدة�ومتطورة�يمك  

  !ن+�نت�:�مفهوم

�نت�وتع¬�fربط� interconnectionانجلR¾ية�	صل،�مكونة�من�كلمتRن�هما:كلمة�" Internet" لغة:�كلمة�ان

ومن�" inter"حيث�أخذ�من�الكلمة�	و�ى .تع¬�fشبكة" network" أك¹��من�شيئRن�ببعضه�البعض،�وكلمة
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�ابطة�مع�بعضها�البعض�" Internet"ليصبح�بذلك�مع¬·�الكلمة�ا�ركبة�"، net" الثانية�هو�الشبكات�ا�

  �ي�العديد�من�دول�العالم�

�انتو  Rلغة�9سب� �نت�إ�ى��ان �تسميات�م¸Eا:الشبكة�وقد�ضمت�كلمة �عدة أو�"، net the" ويطلق�عل¤Eا

�وني�السريع�للمعلومات the" "webأو�شبكة�العنكبوت"، net world" الشبكة�العا�ية� ،أو�الطريق�9لك

"way hight super electronic ،"أو�شبكة�ا�علومات�"international network" �(العا�ية   

�الفيدرا�ي �ا�جلس �أورده �الذي �التعريف �ا�تداولة، �التعريفات �بRن  federal ( (Council ومن

Networking ا�لكية�� �حقوق �جمعيات �وكذا �نت،��9ن �شبكة ��ي �مختصRن �اءyخ� �مع بالتنسيق

�)، right property intellectual)الفكرية �نت�بأEFا��9ن �للمعلومات،�"حيث�عرفت�شبكة �شامل نظام

 IP) protocol Internet ترتبط�عناصرها�ارتباطا�منطقيا�بواسطة�العنوان�ا�وحد�ا�وجود��ي�مراسيم

 أو�عن�طريق�ºمدادات�ا�وجودة�ف¤Eا،�ويسمح�بإجراء�9تصا�ت�بRن�هذه�العناصر�عن�طريق�مراسيم)،

IP/TCP) protocol control transsion ،(خرى�القابلة�للتطبيق��ي	أو�عن�طريق�ا�راسيم� IP وهو��،

ة�عن�طريق�وسائل�9تصال�بذلك�يتيح�ويقدم�مستوى�عا�ي�للخدمات�سواء�بطريقة�فردية�أو�جماعي

  "لدى�الشبكة)ا�توفر

�نت�بأEFا�عبارة�عن�نظام�قائم�بذاته����هذا�التعريف�9نyمستقل،�تتم�فيه�عمليات�اتصالية�يعت

�بRن� �وتربط ��عملهRس� �تنظم �خاصة �يتمR¾�بمراسيم �العناصر�ا�كونة، �مجموعة �بRن �منظم بشكل

�و	جهزة� �الحواسيب �أنماط �اخت^ف �مشاكل �تجاوز �للشبكة �تتيح �كة��مش �عمل �وأدوات عناصره،

�جاع�ا�علومات.�ا�تصلة�±Eا،�لتجعل�م¸Eا�تجمعا�ضخما��ا�يتيحه�العالم�من�أجهزة،�ون�ظم�تخزين،�واس

�العمل� ��ي ̂با �أحدثت�انق ̂مية �إع �وسيلة �نت�باعتبارها�̂ن �جانب�آخر�ل �التعريف�أغفل �هذا ��أنRغ

̂مي،�وساهمت��ي�تسريعه�وربط�عناصر�نظامه    .ºع

�الشبكات� �من �"مجموعة �أEFا: �عQى �نت��9ن �شبكة �يعرف fÐالكسي� �أحمد �الدكتور ونجد

fxال� �متصلة��ا�علوماتية، �شبكات �مجموعة fÑف� �العالم، ��ي �ا�علومات ��شبكاتyوأك� �أهم ��منyتعت

�أصغر� ·xوح� �ىyالك� �ا�ؤسسات �شبكات �بRن �حـــرية �بكل �ا�علومات �بتبادل �وتسمح �البعض، ببعضها

�من� �عديدة �أصنافا �تضم �متعددة �خدمات �الشبكة �هذه �توفر �والشخصية، �الخاصة الشبكات

�و	غراض�ا�تنوع �والتعليم�ا�ستخدمRن �بية��وال �9قتصاد، �الساعة، �وأحداث �	بحاث، �مجــــال ��ي ة

  والصحة،
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�نت�|ي�الشبكة�	م�ال�fxطورت��ي�جوفها�مئات��Ôف� .�ويتضح�من�خ^ل�هذا�التعريف�أن�9ن

وا�وزعة�عQى�مستويات�وطنية،�أو�) »،WAN » أو�الواسعة »، LAN »من�شبكات�تبادل�ا�علومات�ا�حلية

�اك�9رتباط�±Eا،�كما�تمت�ºشارة��ي�إقلي�مية،�أوعا�ية�،�تسمح�Lي�حاسوب�مزود�بمودم�وهاتف�واش

�نت���9ن �مخاطر�استعمال �أغفل ��أنهRغ� �نت،��9ن ��ستعما�ت �ا�تعددة �ا�جا�ت �التعريف�إ�ى هذا

ونجد� .ة�وقانونيةبسبب�حرية�تبادل�ا�علومات�وغياب�الرقابة�عل¤Eا،�وهذا�ما�أثار�عدة�مشاكل�أخ^قي

�إذ� �نت،��9ن �لشبكة �الوظيفي �التعريف�البنائي �هذا �عن �اRكث� ���يبتعد �الحميد �عبد �محمد الدكتور

�ونقل�البيانات�بRن� �توفر�الربط�وتدعم�9تصال، fxساسية�ال	نظام�للبنية�"� �أEFا: �بدوره�عQى يعرفها

�نت،�فإEFا�تنظيم�للمحتوى�وإداراته،�الشبكات،�بينما�الشبكات�	خرى�أيا�كان�موقعها�من�شبكة�9 �ن

��الخاصة�بإدارة�ا�حتوى�ونشره�Rنت�وتحكمه�ا�عاي��  عQى�شبكة�9ن

 ��:��اتلشبكا

�نت�والشبكة�العا�ية�(أو�وب�فقط)�عQى�أEFما�متشا±Eان�أو����من�الناس�يستعملون�مصطلÛّي�ºنRالكث

�لكن �نت�هو�مجموعة�من�شبكات�الحواسيب��ال�ÜÝÞذاته.��ºن �ادفRن.���مRن�غRي�الحقيقة�ا�صطلح�

�عن�طريق�أس^ك�نحاسية�وكاب^ت�ألياف�بصرية�وتوصي^ت��سلكية
ً
�إ�ى� Wireless ا�تصلة�معا وما

�،�مرتبطة�مع�بعضها�
ً
ذلك.�عQى�العكس�من�ذلك�،�الوب�هو�مجموعة�من�الوثائق�وا�صادر�ا�تصلة�معا

�روابط�فائقة�البعض �طريق �نت Hyperlinks عن��إن �العا�ية� .URLs وعناوين �الشبكة �آخر�، بشكل

�وني���ºلك �يدyال� �مثل �مثلها ،� �نت��ºن �خ^ل �من �إل¤Eا �الوصول �يمكن fxال� �الخدمات �من واحدة

�هما File Sharing ومشاركة�ا�لفاتRوغ.  

�امج�ال�fxيمك¸Eا�الدخول�إ�ى�مصادر�الوب�تسم�fعميyل�ا�ستخدمال User Agent. �،ي�الحالة�العادية��

�نت�إكسبلورر�تقوم�الدخول�إ�ى� Firefox أو�فايرفوكس Internet Explorer متصفحات�الوب�مثل�إن

صفحات�الوب�وتمكن�ا�ستخدم�من�التجول�من�صفحة�Lخري�عن�طريق�الروابط�الفائقة.�صفحة�

�أن�تحتوي�مزيج�من�بيانات�الحا
ً
 الصور�الفوتوغرافية�،�الرسومياتسوب�بما�ف¤Eا�الوب�يمكن�تقريبا

Graphics ومحتويات�تفاعلية� �الوسائط�ا�تعددة �الفيديو�، �النصوص�، �الصوتيات�، ، Interactive 

Contents ها�Rلعاب�وغ	بما��ي�ذلك�.  
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  خدمات�!ن+�نت:�

�(با²نجلR¾ّية �وني��يد�ºلكyال� ل
ّ
�إرسال�  (Electronic mailأوmail -: Eُيشك �عQى ساعد

ُ
�ت خدمة

�نت،�وقد�تكون�هذه�الرسائل�عQى��واستقبال�الرسائل�بواسطة�	جهزة�الرقمّية�من�خ^ل�شبكة�ºن

�بRن� �ما تحّركة
ُ
�ا� �والّرسومات �الّصوتّية ات

ّ
�ا�لف �²رسال ستخدم

ُ
�ت �أو�قد �أو�رسومات، �نصوص، شكل

�ونّي�ُيم��يد�ºلكyن،�وإ�ى�جانب�ذلك،�فإّن�الRستخدم
ُ
�يد�لفرد�ُمحّدد،�أو�ا�yستخدم�من�إرسال�ال

ُ
ن�ا�

ّ
ك

�با²ضافة�²تاحة�العديد�من� ستخدمRن�خ^ل�نفس�الوقت،
ُ
�أو�مع�مجموع�من�ا� ،� �ُمحّددة مجموعة

�ذلكRا،وغEêوتحريرها،وطباع� �حفظها، �كإمكانّية راس^ت
ُ
�ا� �±Eذه قة

ّ
تعل
ُ
�ا�  .�.الخيارات

��  

 :لرسائل�Iلك+�ونية�وحلقات�النقاشا

� �تبادل�من �عQى ر�القدرة ِ
ّ
�وقت�مبك �نت�منذ��ºن �شبكة �إ�ى صRن �جذبت�ا�تخّصِ fxالتطبيقات�ال� أهم

ة� �البحثيَّ �مشاريعه ��ي �م¸Eم �و9ستفادة ̂ئه �زم �أراء �معرفة �الباحث �يستطيع �إذ �ونية؛��ºلك الرسائل

ة�أشخاص��ي�وقت� �لِعدَّ �ة،�وبخاصة�أنه�بإمكانه�إرسال�الرسالة�نفسهاRة�قص��واحد�وبنفس�خ^ل�ف

�نت�ظَهر�ما�ُيعَرف�باسم����ي�ºنRر�الكب  (Discussion Groups) "حلقات�النقاش" ا�جهود،�ومع�التطوُّ

�اك�للجماعات"و��اك�فيه�من�ِقَبل�(Listserves) "خدمات�9ش��9ش ،�و|ي�عبارة�عن�موقع�بريدي�يتمُّ

ن؛�بحيث�يرسل� َّRص�مع Rن�بتاريخ�منطقة�أو�تخصُّ �كRن�مقا�Eôم�إ�ى�أشخاص�مهتّمِ�َمن�يرغب�من�ا�ش

�كان�مقنًنا �إذا �وعند���الشخص�ا�سؤول�عن�ا�وقع، �كRن،��Lهداف�ا�ش د�مدى�م^ءمEêا والذي�يحّدِ

ن�يرغب
َ
̂ع�وإبداء�الرأي�ِ� ِ

ّ
 .ا�وافقة�عل¤Eا�يقوم�بإرسالها�للجميع�ل^ط

  

�يت �بل �كRن،��ا�ش �مقا�ت �عQى �الحلقات �هذه �يقتصر�النشر��ي ق�و�
َّ
�تتعل fxال� �ا�واد �نشر�جميع مُّ

�يدية�ال�fxتصله�yحقٍل�عن�طريق�الرسائل�ال� ف�عQى�الجديد��ي�كّلِ
ا�ُيِتيح�إمكانية�التعرُّ باهتماماEôم،�ممَّ

ن�
َ
من�هذه�الحلقات�ال�fxتعرض�الكتب�وا�قا�ت�الجديدة�أو�ºشارة�إ�ى�الندوات�وا�ؤتمرات�القادمة�ِ�

غِنيه�عن�البحث�يرغب��ي�ا�شاركة،�وعادة�
ُ
�ك�ا�ؤرخ��ي�أك¹��من�حلقة�نقاش�تغطي�اهتماماته�وت�ما�يش

�نت�ف�ا�واقع�التاريخية�عQى�ºن
َ
 .�ي�مختل

  

�الشرق�	دنى� �بتاريخ �الخاصة �الدراسات�الشرقية ��عهد �النقاش�التابعة �حلقة �إ�ى �سابًقا �أشرنا وقد

ا�إ��12القديم،�وال�fxتقوم�بإرسال�حوا�ي� øك�من�مختلف�أنحاء�العالم،��1300ى�حوا�ي�رسالة�يومي�ِ�مش

�اك��ي�الشبكة�ب�9ش
َ
�وني،�وطل�صال�بالعنوان�ºلك ِ

ّ
�اك�عن�طريق�9ت�  �ويمكن�9ش

̂مي�والحديث�يمكن�9نضمام�إ�ى�قائمة� Rن�بالتاريخ�ºس  The Center for) مركز�دراسات�الشرق وللمهتّمِ

Middle Eastern Studies) ي�اهتماماته�جميع�جوانب�التاريخ� ِ
ّ
التاِبع�لجامعة�تكساس�أوس�ن�الذي�تغط

̂مي�والحديث�لدول�الشرق�	وسط  �ºس
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�شبكة� �عQى �بالعنوان�الخاص�به صال ِ
ّ
�عن�طريق�9ت �وني��ا�ركز�ºلك �بريد �لقائمة ويمكن�9نضمام

�نتºن� 

ة�ليست� �عQى�الرجوع�إ�ى�جميع�الرسائل�القديمة،�و|ي�مهمَّ
َ
ِتيح�أغلب�الحلقات�ل�عضاء�القدرة

ُ
�ت كما

 .بالسهلة؛�بسبب�ضخامة�ا�ادة�ا�عروضة��ي�أرشيف�هذه�الشبكات�عQى�الرغم�من�حداثEêا
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   س�مية�والحضارة�كلية��داب����������������جامعة��م���عبد�القادر�للعلوم������

  د/�صليحة�العابد������������������������مقياس�:� تصال��������������������������

  1ا/ستوى�ماس+��

  اس�مية��التخصص:�آثار 

 ا/حاضرة�الثالثة�:��قواعد�البيانات�والتعليم�عن�بعد

 

�نطاق� �ع�ى �مجا�ت�بث�ا�علومات�وتبادلها �ي� �توفر�إمكانات�هائلة �كونية �شبكة �,ن+*نت�)ي �أن بما

العديد�من�خدمات�ا�علومات�ال?<�يستطيع�رواد�ا�كتبات�,فادة�م67ا�ع5*�,ن+*نت�العالم�،�فإن�هناك�

 : .�ونستطيع�إجمال�هذه�الخدمات�باFتي

 

 : البحث��ي�فهارس�ا�كتبات -1

 

 

�ي�� �ليبحث �فينطلق �اختصاصه، �ي� �هو�ا�صادر�ا�توفرة �ا�كتبة �من �ا�ستفيد �يحتاجه �ما �أول أن

�و�ي�هذا�ا�جال� توفر�,ن+*نت�ومن�خ[ل�الويب�تسهي[ت�الوصول�إ\ى�عدد�كبZ*�من�فهارس�فهارسها.

�شيكاغو�،� �جامعة �ومكتبة �ال5*يطانية، �وا�كتبة �الكونجرس�aمريكية، �مثل�مكتبة �العالم ا�كتبات��ي

موقع�لفهارس�ا�كتبات�الوطنية�والجامعية�ا�شهورة��1000وجامعة�كاليفورنيا،�ويذكر�أن�هناك�حوا\ي�

 .الم�.�ويمكن�sي�شخص�له�إ�ام�باستخدام�الحاسوب�إجراء�البحوث��ي�هذه�الفهارس�ي�الع

 

 

 : الخدمات�ا/رجعية2 -

 

الخدمات�ا�رجعية�)ي�عبارة�عن�مساعدة�ا�ستفيد��ي�الحصول�ع�ى�معلومة�أو�معلومات�أو�بيانات�

�ا�دى�الذي�تشمله�هذه�الخدمات�في+*اوح�بZن�الرد�ع�ى�tستفس �أما ارات�إ\ى�تزويد�ا�ستفيد�معينة.

بقائمة�ببليوغرافية�عن�موضوع�معZن.�وللبحث�عن�معلومة�أو�معلومات�مرجعية�يمكن�tستفادة�مما�

�يقوم�ا�ستفيد�بطبع� توفره�الويب�حيث�يستطيع�ا�ستفيد�أن�يجد�معلومات�تقريًبا�عن�أي�موضوع.

 أو�أحد�aدلة�مثل (,Infoseek, Excite, Lycos) الكلمات�ا�فتاحية�باستخدام�إحدى�آليات�البحث�مثل
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(Yahoo, Magellan) دلة�تحتوي�ع�ى�مواضيعها�الخاصة.�كما�aحيث�إن�كل�واحدة�من�هذه��ليات�و

�أو� �معينة �جهة �إ\ى �رسالة �عن�tستفسارات�وذلك�بإرسال �ل�جابة �,لك+*وني �ال5*يد يمكن�استخدام

قة�نفسها�.�وكمثال�ع�ى�قواعد�البيانات�ال?<�توفر�شخص�معZن�وطرح�السؤال�ثم�تلقي�,جابة�بالطري

 (Higher Education Resources and Opportunities) خدمات�مرجعية�ع�ى�,ن+*نت�نشZ*�إ\ى�قاعدة

ال?<�توفر�معلومات�حول�الجامعات،�وا�ؤتمرات�،�شروط�القبول،�ا�نح،�والزما�ت�ال?<�طا�ا�يحتاجها�

ال?<�توفر�معلومات�عن�ا�دن�،�وaقطار،�وaقاليم� (Geography Server) الطلبة.�كما�أن�هناك�قاعدة

�ا�علومات� �ل�جابة�عن�aسئلة�وإعطاء �آ�ف�الهيئات�وا�ؤسسات�ا�ستعدة �إ\ى �با¨ضافة �والقارات. ،

�والعلوم�tجتماعية�مثل  The National Referral) حول�موضوعات�متعددة��ي�العلوم�والتكنولوجيا

Central Master File ) . 

 

 : خدمات�الدوريات 3-

 

تتوافر�ع�ى�,ن+*نت�مئات�الدوريات�من�ا�ج[ت�والنشرات�,خبارية��ي�مواضيع�متعددة.�وتشبه�هذه�

الدوريات�نظZ*ا°6ا�الورقية�من�حيث�انتظام�الصدور�وهيئات�التحرير�،�وا�راجعة.�كما�أ®6ا�تقوم�بنشر�

 (Sparks ) الورقية�.�ومن�aمثلة�ع�ى�هذه�الدوريات�مجلة�سباركسبحوث�أصلية�ع�ى�غرار�الدوريات�

ا�تخصصة�بنشر� (Mindgate) و)ي�مجلة�روايات�وشعر�واهتمامات�أدبية�متنوعة،�ومجلة�بوابة�الفكر

�الجذور  �عالم �ومجلة ،� �الفوتوغرافية �,لك+*ونية� ( Roots world)القصص�والشعر�والصور وا�جلة

 . ( Electrinic Visual Arts Journal) للفنون�ا�رئية

 

 News) ويمكن�الحصول�ع�ى�قائمة�متكاملة�بعناوين�الدوريات�ا�توفرة�ع�ى�,ن+*نت�من�خ[ل�موقع

Jour) ا�4817الذي�يضم�أرشيفه�حوا\ي�
ً
 .عنوان

 

إن�عدد�الدوريات�ع�ى�,ن+*نت�ي+¼ايد�بشكل�كبZ*�بحيث�أصبحت�بعض�هذه�الدوريات���تتوافر�إ��

لشكل�,لك+*وني.�ومن�جانب�ا�ستفيد�فإنه�يستطيع�قراءة�ما�يشاء�من�الدوريات�,لك+*ونية�ا�تاحة�با

ع�ى�,ن+*نت�ويدفع�فقط�تكاليف�ما�يقرأ�وهذا�بعكس�الدورية�الورقية�حيث�إن�ا�ستفيد�يدفع�قيم½6ا�

ا�يستطيع�ا�ستفيد�الحصول�كاملة�سواء�قرأ�جزًءا�م67ا�أو�كلها�و�ي�هذا�توفZ*�للمستفيد��ي�الكلفة�.�كم

 . ع�ى�نسخ�ورقية�مما�يريد�من�هذه�الدورية�,لك+*ونية�أو�تلك
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 : خدمات� ستخ�ص�والتكشيف 4-

 

�عديدة� �قواعد �,ن+*نت �ع�ى �توافرت �فقد �ا�علومات �إ\ى �السريعة �ا�ستفيدين �حاجة �سد لغرض

� �تلك �تلبية �ع�ى �ا�ستفيد �لتساعد �أعدت �وا�ستخلصات �الكشافات�للكشافات �وsن tحتياجات.

وا�ستخلصات�أصبحت�أكÆ*�شيوًعا�واستخداًما��ي�العالم�كجسور�سريعة�للوصول�إ\ى�ا�علومات،�فقد�

�البحث� �خدمات �انتقلت �أن �بعد �خاصة �باطراد �يزداد �والكشافات �ا�ستخلصات �قواعد �عدد أخذ

�القواعد �ع�ى �وكمثال ا.
ً
�مجان �وتقدم �,ن+*نت �ا�باشر�إ\ى �التكشيف��با�تصال �خدمات �تقدم ال?<

�قاعدة �باث (BIDS) وtستخ[ص �جامعة �أنشأ°6ا �البحوث� (Bath) ال?< �وتغطي �ا�تحدة �ا�ملكة �ي

� �منذ �والفنية �وtجتماعية �و,نسانية �العلمية �tختصاصات �ي� �وتشمل�1981ا�نشورة �عام م،

� �الباحث�وعنوانه، /� �البحث �اسم �القاعدة �توفرها �نشر�ف6Íا�ا�علومات�ال?< �الدوريات�ال?< وتفاصيل

�ومنذ� �أضف�إ\ى�ذلك�1991البحث�، �فيه�. �للبحث�وا�صادر�ا�ذكورة م�شملت�ا�علومات�مستخلًصا

مجلة�علمية��184ال?<�توفر�الوصول�إ\ى�مستخلصات� (IDEAL) ،�وقاعدة ( Medline) القاعدة�الطبية

�بمحتويا°6ا �وقاعدة� وقائمة ، NTIS Database)) وقاعدة� ، ( ERIC) و� ،(Agricola) و(Aerospace 

Databse ) ها*Zوغ . 

 

 

 : خدمات�,حاطة�الجارية -5

توفر�هذه�الخدمة�أمام�ا�ستفيدين�فرص�tط[ع�بصورة�مستمرة�ع�ى�ما�يبذله�غZ*هم�من�جهود�وما�

�يتم�تقديم�هذه�الخدمة�بمجرد�تقدي �إليه�من�نتائج��ي�موضوع�اختصاصا°6م�واهتماما°6م. م�توصلوا

السؤال�sول�مرة�ثم�إجراء�,حاطة�ع�ى�ف+*ات�زمنية�بمجرد�إعادة�طرح�السؤال�أو�الطلب�ع�ى�القاعدة�

�يريدها� أو�القواعد�ا�راد�بح6Òا�بطريقة�تلقائية�من�خ[ل�الحاسوب�ع�ى�ف+*ات�زمنية�محددة�حسبما

ربة�،�وكمثال�ع�ى�القواعد�ا�ستفيد�ويتم�إخطاره�بالنتائج��ي�كل�مرة�مهما�كانت�ا�عد�ت�الزمنية�متقا

مجلة��ي�جميع��14000و)ي�قاعدة�بيانات��حتويات� (Swet Scan) ال?<�تقدم�مثل�هذه�الخدمات�قاعدة

 . ا�واضيع�تحّدث�أسبوعًيا

�لخدمات� �متطورة �صيغة �تعد �ال?< �للمعلومات �tنتقائي �البث �خدمة �كذلك �الخدمة �هذه وتشمل

 .,حاطة�الجارية

 

 : Zن�ا�كتباتخدمات�,عارة�ب -6

�أو� �الكلية �ي� �العلم< �أو�من�قسمه �من�مØ¼له �من�خارج�ا�كتبة �طلب�,عارة �ا�ستفيد�وضع يستطيع

الجامعة�أو��ي�ا�كتبة�ال?<�تخدمه�،�أو�من�محل�عمله،�وتقوم�الشبكة�بتوحيد�طلبات�,عارة�ثم�يقوم�

�ا�جال�تضع�كل �هذه �و�ي �ا�سؤول�عن�ذلك�بتنفيذ�الطلبات�. >Úمن�مصادر��ا�كت� �موجودا°6ا مكتبة
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ا�علومات�تحت�تصرف�ا�ستفيدين�للمكتبيZن�أو�ا�كتبات�ا�رتبطة�باتفاق�تعاوني�،�مثل�شبكة�مكتبات�

 .  مكتبة�23مارموث�ال?<�تضم�

 

 : خدمات�التوزيع�,لك+*وني�للوثائق -7

 

خدمة�.�ويتم�ذلك�يستطيع�ا�ستفيد�الحصول�ع�ى�أصول�الوثائق�(بحوث�ومقا�ت)�من�خ[ل�هذه�ال

بقيام�ا�ستفيد�بتسجيل�البيانات�الببليوغرافية�للوثيقة�ال?<�يطل6Þا�ع�ى�استمارة�معدة�لهذه�الغرض�،�

�الفواتZ*�إ\ى� �وإرسال ،� �,ن+*نت �خ[ل �من �وتنفيذها �الطلبات �بتلقي �للخدمة �ا�قدمة �الجهة وتقوم

�من�خ[ل�بطاقات�tئتمان�ا�صرف �بدفعها �الذي�يقوم �الخدمات�ما�ا�ستفيد �هذه �وكمثال�ع�ى .� ية

الذي�يقوم�بتجهZ¼�أصول�الوثائق�إ\ى�زبائنه� (CISTI) يقدمه�ا�عهد�الكندي�للمعلومات�العلمية�والتقنية

�للوثائق �,لك+*وني �التوزيع �لخدمات
ً
�دلي[ �هناك �والجدير�بالذكر�أن .� �الويب �خ[ل �من  اإلك+*ونًيا

(Guide to ******** Delivery Services) يمكن�من�خ[له�معرفة�الجهات�ال?<�تقدم�هذه�الخدمات. 

 

 : خدمات�ا/طالعة8 -

�ع�ى� �بتحميلها �عديدة �مكتبات �قامت �ال?< �الكتب �مطالعة �إمكانية �ا�ستفيدين �أمام �,ن+*نت تتيح

�والثقافة� �ال+*اث �كتب �الكتب �هذه �وتشمل ا.
ً
�مجان �,لك+*وني �بشكلها �للمطالعة �وإتاح½6ا ,ن+*نت

 .والسياحة�.�كما�يستطيع�ا�ستفيد�كذلك�تصفح�العديد�من�الصحف�ال?<�تنشر�إلك+*ونًيا�ع5*�,ن+*نت

 

 : خدمات�تدريب�ا/ستفيدين9 -

توجد�ع�ى�,ن+*نت�مواقع��كتبات�عديدة�تقدم�فرًصا�تدريبية�للمستفيدين�عن�كيفية�استخدام�هذه�

عل6Íا.�وكمثال�ع�ى�ذلك�تقدم�ا�كتبة�الطبية�الوطنية�الشبكة�وكيفية�الوصول�إ\ى�ا�علومات�ا�توافرة�

فرًصا�تدريبية�للمتخصصZن��ي�ا�هن�الطبية�والصحية��ي�مجال�البحث��ي�ا�علومات�الطبية�.�كما�أن�

�دار�الكتب� �اتحاد �إعداد �من �الفكري �للنتاج �,لك+*وني �الوصول �موضوع �ي� �تدريبية �دورات هناك

  . لعلم�ا�كتبات��ي�العاصمة�الدنماركية,سكندنافية�وا�درسة�ا�لكية�

  

  التعليم�عن�بعد:�

التعليم�عن�بعد�هو�التعليم�الذي�يتم�ع5*�,ن+*نت�ويمكن�الوصول�للتعليم�عن�بعد�ع5*�أنحاء�

̈ن+*نت�الحصول� �يمكن�للط[ب�الذين�لد6âم�إمكانية�الوصول�إ\ي�جهاز�كمبيوتر�و,تصال�با العالم�.

�ع5*� �تناسب�نمط�ع�ي�شهادة �بZن�مجموعة�من�النماذج�وال5*امج�التعليمية�ال?< ,ن+*نت�و,ختيار�ما

  حيا°6م
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يمكن�أن�يكون�التعليم�عن�بعد�م+¼امن�أو�غZ*�م+¼امن�و�ي�الكثZ*�من�الحا�ت�يتوفر�التعليم�عن�

 
ً
�لوجه�خصوصا

ً
�للتعليم�وجها �يجعله�مرن�والبديل�ا�ثا\ي �ما �غZ*�م+¼امنة�وهذا للمهنZن��بعد��ي�صروة

�بعيد� �لجمهور �ا�علومات �لتوصيل �كوسيلة �بعد �عن �التعليم �خان �سلمان �عرف �وقد .� والعاملZن

�ا�علومات� �تقديم �طريقة �تركز�ع�ي �بعد �عن �التعليم �تعريفات �كل �فإن �وبذلك �,ن+*نت بإستخدام

� �كيفية �التكنولوجيا �غZ*ت�6ãا �الطرق�ال?< �ال+*كZ¼�ع�ي �تعريف�التعليم�عن�بعد توصيل�ويفضل�عند

 . وقد�غZ*�التعليم�عن�بعد�نظريات�التعلم�  ا�علومات�.

�تقديم� �طريقة �ي�*Zتغ� �مجرد �أنه �التقليدي�أم �هل�يختلف�التعليم�عن�بعد�عن�التعليم �لنا بالنسبة

  : التعليم�عن�بعد�عن�التعليم�التقليدي� ا�علومات�فقط��ي�هذا�النقاش�سوف�نوضح�كيف�يختلف

• � �بعد �عن �aعمال�يعت5*�التعليم �وجدولة �وإدارة ̈مت[ك � �ا�تعلم �يتحدي �sنه �نشطة عملية

الذين�يبدأو�التعلم�sول�مرة�من��  التعليمية�.�هذا�يمكن�أن�يكون�مهمة�صعبة�لبعض�ا�تعلمZن

 . صعوبة�السيطرة�ع�ي�الوقت�والتحكم�فيه

• Zن�الوسائط�من�ا�تعلمZن�للتفاعل�يجب�أن�يكون�التعليم�عن�بعد�تفاع�ي�وتعاوني�ويتم�تمك

 . مع�محتوي�الدورة�مع�ا�درب�أو�مع�ا�تعلمZن�aخرين��ي�الدورة

عتمد�التعليم�عن�بعد�ع�ي�تطوير�بيئات�التعليم�وال+*كZ¼�ع�ي�ا�تعلم�بينما�التعليم�التقليدي�ي •

�تعليمية� �بيئة èéêمن� �كونه �نحو �يتجه �ا�درب �ودور �فقط �التعليم �عملية �دعم �ع�ي يركز

  وكمستشار�للتعليم
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   س�مية�والحضارة�كلية��داب�������������������������������جامعة��م���عبد�القادر�للعلوم

  د/�صليحة�العابد����������������������������������مقياس�:� تصال��������������������������

  1ا/ستوى�ماس+��

  اس�مية��التخصص:�آثار 

لوسائط� تصال�الحديثة�و جتماعية��ا/حاضرة�الرابعة�:��ثار�النفسية  

  عناصر�ا/حاضرة�:��

  �ثار�النفسية�/

�ثار� جتماعية��/  

� ����ء ��كل �له �اطرد �فالتقدم �و�يجابيات�ضريبة �السلبيات �&�يخلو�من �التكنولوجيا �أحرزته الذي

�اثال �سبيل �ع5ى �م78ا �وال�9 �جتما;ي� �التواصل �وبرامج �بوسائل �يتعلق �فيما  وخاصة

(chat,whatsApp,twitter.facebook …) جتمع�و&شك�أ_7ا�من�الوسائل�ال��9قلصت�اسافة�ب]ن�أفراد�ا

فراد�ذلك�اجتمع،�jن�التواصل�يتم�ع�ghحلقة�ضيقة�ومحدودة�و&�وبنفس�الوقت�زادت�من�الهوة�ب]ن�أ

شك�ان�لها�تأث]�gع5ى�النفس�البشرية�وذلك�بفقدان�التواصل�الحقيقي�والوجداني�وال��9تتم�عن�طريق�

لغات�التخاطب�مثل�لغة�تخاطب�الع]ن�وتعاب]�gالوجه�واصافحة�اليدوية�و�بتسامة�وتبادل�اشاعر�

ل�7ا�الشريعة��س~مية�وكما�أن�لها�فضل�دينيا�ودنيويا�ودلت�ع5ى�ذلك�أحاديث�عدة�وكل�ذلك�تحثنا�ع

�حصر�التواصل� �ولكن�إذا �اجتماعيا �وبسط�الوجه�و�نسان�بفطرته �فضل�اصافحة�و�بتسامة �ي

�جتما;ي�ع5ى�تلك�التقنية�فقط�فسوف�ت�gك��ي�نفسه�اثار�نفسية�يتطبع�عل�7ا�ويدخل��ي�دائرة�العزلة�

�الرهاب�وي �طليع�7ا �ي� �وال�9 �النفسية ��مراض �الكث]�gمن �له �يسبب �مما �جتما;ي� �محيطه �عن نعزل

�من� ��نواع �تلك �وتجد �باجتمع �سرية� �الروابط �وضعف �و�نطوائية �والقلق �و�كتئاب �جتما;ي

�معرضون�للفشل��ي�إقامة�الع~قات�مع��خرين�و�ندماج��ي�اجتمع�وضعف�ا حاورة�البشر�دائما

�حيان�� �اغلب �و�ي �وفعلية �عليه�صداقة�جدية �&�تب�� فمن�اعروف�ان�وسائل�التواصل��جتما;ي

تكون�الصداقة�وهمية�ب]ن�الطرف]ن�وم78م�من�يتعرض�للخداع�ومن�ثم��ب��از�فلو�نظرنا�ا�ى�عصرنا�هذا�

� �الوقت �بنفس �التقنية �وتعت�ghهذه �بازدياد �لك�gونية� �الجرائم �ان �الع~قات�لوجدنا �ي� �جدا مفيدة
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�جتماعية�إذا�استخدمت�بدون�إفراط�ف�7ا�ومن�ايجابيا¢7ا�أ_7ا�تجعلك�تتحدث�بأريحيه�وتع�ghعن�ما�

�بخ~صة�اوضوع�وباختصار� �يتم�النقاش�ف�7ا �الطرف��خر�وعادة �ي�خاطرك�وبدون�خجل�مع� يدور

صل�.ومن�فوائد�التواصل��جتما;ي�وتكلفة�أقل�ولكن�من�الضروري�عدم�جعلها�الوسيلة�الوحيدة�للتوا

(إ�ى�أن�قضاء�وقت�سعيد�» يونغ�بريغهام«الطبي§ي�حسب�ما�توصل�إليه�فريق�بح¦��أمريكي�من�جامعة�

%،�وصرح�أعضاء�الفريق�بأن�الع~قات��50مع��هل�و�صدقاء�يقلل�من�خطر�اوت�ابكر�بنسبة�

خ]ن؛�حيث�إن�ضعف�الع~قات��جتماعية��جتماعية�القوية�مفيدة�للصحة�مثل:�التوقف�عن�التد

سيجارة��ي�اليوم،�وإن�تراجع�الحياة��جتماعية�يعادل�معاناة�إدمان�الخمر،�وتأتي��15يوازي�تدخ]ن�

��صابة� �تمنع �ال�9 �اللقاحات �من �أفضل ��نسان �صحة �ي� �تزيد �أ_7ا �ي� �جتماعية� �الع~قات أهمية

�ذلك�أن��نسان�خلق�كي�يعيش�مع�غ �نفسية�بارض؛ �وأن�عزلته�عن�الناس�تسبب�له�أمراضا ]gه،

  ��وصحية.�

�جتما;ي،�� �التواصل �مواقع �تث]gها �قد �ال�9 �و�ضطراب �مشاعر�القلق �الباحث]ن �من �عدد درس

  .وال��9تشمل�الشعور�بعدم�الراحة،�ومشك~ت�النوم،�وعدم�ال�gك]�

� �البشري"، �"الكمبيوتر�والسلوك �دورية �ي� �نشرت �دراسة �توصلت �الذين�وقد ��شخاص �أن إ�ى

يقولون�إ_7م�يستخدمون�سبعة�أو�أك«�gمن�منصات�التواصل��جتما;ي،�يكونون�أك«�gعرضة�ستويات�

�أو� �منصة �يستخدمون �الذين �باjشخاص �مقارنة �أضعاف، �ث~ثة �ع5ى �تزيد �بنسبة �القلق �من مرتفعة

لكن�مع�ذلك،�ليس�من�أدلة�.اثنت]ن�من�منصات�التواصل��جتما;ي،�أو�الذين�&�يستخدمو_7ا�مطلقا

قاطعة�حول�ما�إذا�كانت�مواقع�التواصل��جتما;ي�تسبب�القلق�و�ضطراب،�أو�حول�كيفية�حدوث�

  .ذلك

مراجعة�واسعة�للعديد��2016"��ي�رومانيا،�والذين�أجروا��ي�عام�وقال�باحثون�بجامعة�"بي�بي�يو

من��بحاث�ال��9تتناول�الع~قة�ب]ن�مواقع�التواصل،�والشعور�بالقلق��جتما;ي،�إن�النتائج��ي�هذا�

  الشأن�كانت�مختلطة.�وخلصوا�إ�ى�أن�هناك�حاجة�¾جراء�مزيد�من��بحاث�حول�طبيعة�هذه�الع~قة

  عية:�ثار��جتما

ت�بموقف�كنت�تتحدث�فيه�إ�ى�أحد�أصدقائك�بينما�أخرج�هو�هاتفه�ليتصفح�ر ر بما�تكون�قد�م�

بعض�الصور�ع5ى�موقع�انستغرام،�لتعرف�جيدا�مدى�تأث]�gمواقع�التواصل��جتما;ي�ع5ى�الع~قات�

  .ب]ن�الناس
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� �عندما �وخاصة �باÂخرين، �ع~قاتنا �يؤثر�ع5ى �أن �يمكن �الهاتف �وجود �مجرد �نتحدث�فإن نكون

كما�أن�الع~قات�العاطفية�ليست�.معهم��ي�أمور�ذات�أهمية،�وذلك�وفقا�لدراسة�صغ]gة�نشرت�مؤخرا

�300من�خ~ل�استط~ع�آراء��2009بعيدة�عن�ذلك�أيضا،�فقد�أجرى�باحثون�كنديون�دراسة��ي�عام�

�7م�أسئلة�من�عاما،�حول�الغ]gة�ع5ى�موقع�فيسبوك،�ووجهت�إل�24و�17شخص�ت�gاوح�أعمارهم�ب]ن�

قبيل�"هل�من�احتمل�أن�تشعر�بالغ]gة�إذا�أضاف�شريك�حياتك�شخصا�جديدا�&�تعرفه�من�الجنس�

 "�خر�إ�ى�حسابه�ع5ى�فيسبوك؟

خ�ghمشاعر�
َ
�ت �وأ_7ا �فيسبوك، �موقع �ع5ى �الرجل �أطول�من �وقتا ��Íتق� �ارأة �أن �إ�ى �الباحثون توصل

� �تفعل �كب]�gعندما �بشكل �الرجل �أك«�gمن �بيئة�الغ]gة �أن �يعتقدون �أ_7م �إ�ى �الباحثون �وخلص ذلك.

�ع~قا¢7ن� �قوة �مدى �بشأن �مخاوف �لد7Îن �وعززت �اشاعر، �هذه �مثل �النساء �لدى �خلقت فيسبوك

 .بشركا7Ïن

� �استطلعت�آراء �وال�9 ،��Ðا�للطب�الوقائي�العام�ا �اجلة��مريكية �7,000توصلت�دراسة�نشرت��ي

عاما،�إ�ى�أن��شخاص�الذين�يقضون�وقتا�أك«�gع5ى�مواقع��32و�19شخص�ممن�ت�gاوح�أعمارهم�ب]ن�

�أن� �يمكن �وال�9 �جتماعية،� �العزلة �من �للشكوى �مرت]ن �أك«�gعرضة �يصبحون �جتما;ي،� التواصل

�ي�� �نخراط� �و�ي ��خرين، �مع �التواصل �ي� �وتراجعا �جتما;ي،� �با&نتماء �الشعور �ي� �نقصا تتضمن

 .ع~قات�اجتماعية�أخرى 

لقضاء�مزيد�من�الوقت�ع5ى�مواقع�التواصل��جتما;ي،�كما�يقول�الباحثون،�أن�يؤدي�إ�ى�أن�ويمكن�

يصبح�التواصل�ع��ghجهزة��لك�gونية�بدي~�للتواصل�وجها�لوجه�مع��خرين،�ويمكن�أيضا�أن�يجعل�

 .الناس�يشعرون�بأ_7م�أك«�gعزلة

�الدك �ال]gموك �جامعة �ي� �جتما;ي� �النفس �علم �أستاذ �اعلومات�قال �ثورة �أن �العتوم �عدنان تور

�والدراسة� �تستحق��هتمام �ظاهرة �تعد �واقاÓي �واؤسسات �البيوت �وانتشار��ن�gنت��ي و�تصا&ت

عرفة�اثارها��جتماعية�والنفسية�كما�تركت�اثارها��ي�الجوانب��خرى�العديدة.  

�إن�استخدام��ن�gنت� �لوكالة��نباء��ردنية، �شرائح�وأضاف، من�قبل�العديد�من�الناس�وخصوًصا

اراهق]ن�والشباب�أصبح�من�الظواهر�ال��9يرى��نسان�العادي�انعكاسا¢7ا�مع�كل�من�يتعامل�مع�هذه�

�للتفاعل��جتما;ي�الصÖي�مع�الرفاق�و�قارب�وأصبح�هم�
ً
الشرائح�..�فاستخدام��ن�gنت�أصبح�بدي~

شاف�مواقع��ن�gنت�اتعددة�مما�يع���تغ]gًا��ي�منظومة�القيم�الفرد�قضاء�الساعات�الطويلة��ي�استك

�جتماعية�ل~فراد�حيث�يعزز�هذا��ستخدام�افرط�القيم�الفردية�بد&�من�القيم��جتماعية�وقيم�

ش�gك�العمل�الجما;ي�ا.  
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�والع �للوحدة �وايل �الرغبة �يعزز �و�ن�gنت �للحواسيب �الفردي �ستخدام� �أن �إ�ى زلة�وأشار

�&�يقل� �الذي �الصÖي �و�نفعا�ي �والنمو��جتما;ي �التفاعل �فرص �من �يقلل �مما �والشباب للمراهق]ن

�أن� �تش]�gإ�ى ��ولية �الدراسات �بعض �وأن �و�ستكشاف، �ستط~ع� �وحب �النمو�اعر�ي �عن أهمية

� �وغ]�gواقعية �خيالية �ومعلومات �مواد �إ�ى �واراهق]ن ��طفال �يعرض �ن�gنت� �يعيق�استخدام مما

�الع~قات� �بنمط �م78ا �يتصل �ما �وخصوصا �العق~نية g[غ� ��فكار �بعض �وينم� �وتكيفهم تفك]gهم

  .الشخصية�وأنماط�الحياة�والعادات�والتقاليد�السائدة��ي�اجتمعات��خرى 

�ب]ن� �الفجوة �تقوية �ي� �مساعًدا
ً
�عام~ �أصبح �الواسعة �الحياة �مجا&ت �ن�gنت� �دخول �أن وب]ن

ا�يتعلق�بثقافة�الحوسبة�و�تصال�مع�العالم�الخارÙي،�بل�إن�الكث]�gمن�الناس�الذين�&��جيال�فيم

�تطوير� �ع5ى �يساعد �مما �والغباء �بالتخلف �ل~¢7ام �عرضة �أصبحوا �ن�gنت� �استخدام �بم]�ة يتمتعون

و��بناء�نموذج�من�الصراع��جتما;ي�والثقا�ي�ب]ن��جيال�أو�شرائح�اجتمع�أو�ب]ن�الصغار�والكبار�أ

  .و�باء

�"أنقذوا� �منظمة �أجر¢7ا �دراسة �كشفت �فقد ��طفال �ع5ى �الحديثة �الوسائل �تأث]�gهذه �عن أما

�وعدم� �الوحدة �من �يعاني ��طفال �من
ً
�جي~ �أوجدت �الحديثة �تصال� �تقنيات �أن �العاية، �طفال"

  .القدرة�ع5ي�تكوين�صداقات

جري�ع5ى�عينة
ُ
%�م78م�ع5ى�أن�قضاء�70معلم�أكد��100من��واعتمدت�النتائج�ع5ى�استط~ع�أ

�مهارا¢7م� �ع5ى �سلًبا �يؤثر ��ن�gنت �وبخاصة �التقنيات �مع �منفرد �بشكل �طويلة �لساعات �طفال

�جتماعية.  

�  
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