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 االستخدامات الثق افية لإلعالم الجديد في الجزائر
 الشبكة االجتماعية فيس بوك نموذجا

 



 : الدراسةملخص
 منها 2.0شهدت االنرتنت نوعا جديدا من املواقع التفاعلية بعد ظهور الويب 

. مواقع التواصل االجتماعي واملدونات اليت أصبحت الحقا تسمى أدوات اإلعالم اجلديد
القت ىذه املواقع إقباال متزايدا من قبل شرائح اجملتمع املختلفة نظرا للخدمات التفاعلية اليت 

بوك ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة للتعرف على االستخدامات  تقدمها، ال سيما الفيس
بوك  الثقافية لإلعالم اجلديد من خالل دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي شبكة الفيس

.  يف اجلزائر
تصنف ىذه الدراسة ضمن البحوث االستكشافية، حيث اعتمدت منهج  املسح 

التعرف على أمناط هتدف ىذه الدراسة إىل . بالعينة، من خالل استخدام العينة العارضة
على املواضيع الثقافية التعرف وكذا . بوك من طرف املستخدم اجلزائري استخدام موقع فيس

.  الثقافية اليت حيققها املوقع للمستخدمنيمعرفة االشباعاتاليت هتمو، باإلضافة إىل 
خلصت الدراسة إىل أن أغلب مستخدمي فيس بوك من فئة الشباب الذين ميتازون 
مبستوى تعليمي عايل، أكثر من نصف أفراد العينة يستخدمون موقع فيس بوك من فرتة ترتاوح 

.  بني سنة وثالث سنوات
يهدف املبحوثون من وراء استخدام موقع فيس بوك بدرجة أوىل إىل تبادل األفكار، 

تل املواضيع الثقافية كما تح. وبدرجة ثانية إىل زيادة الرصيد الثقايف والتواصل مع مثقفني
صدارة اىتمامات املستخدمني، تليها املواضيع الدينية، مث العلمية، فيما التسلية جاءت يف 

املركز الرابع من حيث درجة االىتمام رغم أن االنطباع السائد عن فيس بوك ىو كونو موقع 
يهتم املبحوثون بإضافة أصدقاء نوعيني على قوائمهم اخلاصة، . تسلية أكثر منو موقع تثقيف

 .من أكادمييني وصحفيني وأدباء
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